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■ Do tejto chvíle si slovenskí športovci vybo-
jovali 23 olympijských miesteniek. Do akej
miery to naplnilo vaše očakávania?

„August a september boli z hľadiska frekven-
cie vrcholných podujatí naozaj hektické. Je
potešujúce, že naše takpovediac „vlajkové
lode“ vo vodných športoch, kde dlhodobo pat-
ríme do svetovej špičky, presvedčili o svojej
kvalite. Vodní slalomári získali na MS v indivi-
duálnych disciplínach dve zlaté a jednu strie-
bornú medailu. Olympijské miestenky si vybo-
jovali vo všetkých kategóriách, čo znamená
maximálnu účasť štyroch lodí s piatimi prete-
kármi. V rýchlostnej kanoistike máme dnes už
sedem miesteniek, čo je viac, než bývalo rok
pred predošlými olympiádami. V športovej
streľbe, kde sa kvalifikačný proces už skončil,
máme rekordný počet siedmich miesteniek –
doteraz boli maximom tri. Sľubne vyzerá aj
výkonnosť atlétov, z ktorých síce nominačné
kritériá SOV splnili zatiaľ len štyria, ale A-limity
IAAF majú na konte ďalší šiesti a B-limit nádej-
ný junior Repčík. Veľmi ma teší, že sa v atletike
začína presadzovať mladá generácia, ktorá
dosiahla výrazné úspechy už v juniorskom
veku. Celkove je to teda viac, než sme v tomto
čase predpokladali.“

■ Najpríjemnejšie prekvapenia?
„Určite medzi ne patrí vysoký počet kvalifiko-

vaných strelcov. V rýchlostnej kanoistike zase
to, že vrcholné ambície potvrdil nielen tradične
štvorkajak, ktorý skončil na MS tretí. Veľmi prí-
jemne prekvapil ziskom striebornej medaily na
MS kanoista Marián Ostrčil a výrazný výkon-
nostný vzostup preukázali aj v deblkajaku

Ivana Kmeťová s Martinou Kohlovou. Bronz
kladivára Libora Charfreitaga je ešte len dru-
hou slovenskou medailou z MS v atletike v ére
našej samostatnosti. Najviac úspechov dosia-
hol tradične vodný slalom, kde však všetky tri
naše medaily na MS získali olympijskí víťazi –
titul Michal Martikán i Peter a Pavol Hoch-
schornerovci, striebro Elena Kaliská - takže sa
v ňom nedá hovoriť o prekvapeniach.“

■ Jedným dychom treba dodať, že vo viace-
rých športoch Slováci zatiaľ nenaplnili očaká-
vania. Najväčšie sklamania?

„Viac som očakával určite od džuda, vzpiera-
nia aj od zápasenia. Všetky tieto športy mali
v lete svoje svetové šampionáty, ale našim
športovcom sa na nich nepodarilo vybojovať si
ani jednu olympijskú miestenku. Obzvlášť to
mrzí u majstra Európy vo vzpieraní Martina
Tešoviča, ktorý na MS po zisku bronzovej
medaily v trhu nezdvihol základ v nadhode. Ale
netreba zúfať, pretože kvalifikačný proces
v týchto odvetviach ďalej prebieha.“

■ Predseda SOV František Chmelár odhadu-
je počet slovenských športovcov v Pekingu na
50 – 55. Vy sa netajíte optimistickejším odha-
dom...

„Som presvedčený, že sa nám môže podariť
priblížiť sa k účasti z Atén 2004, kam sa kvalifi-
kovalo 65 slovenských športovcov. Dokonca si
myslím, že by ich mohlo byť aj o niečo viac, aj
keď je vysoko nepravdepodobné, že by do
Pekingu postúpil nejaký kolektív. V hre sú síce
ešte hádzanári a volejbalové tímy mužov i žien,
ale v týchto športoch je kvóta účastníkov z Euró-
py taká nízka, že naša šanca prebojovať sa na
OH je mizivá. Určite pribudne viacero atlétov
a postúpia nejakí tenisti. Verím, že vzpierači,
džudisti aj zápasníci si nejaké miestenky predsa
len vybojujú. Cyklisti by sa mohli kvalifikovať
viacerí, šance na postup majú aj stolní tenisti, či
trampolinistka Prokešová. V plávaní sa Martina
Moravcová po dlhších zdravotných problémoch
dostala znovu do plného tréningového tempa
a som si istý, že potvrdí vysokú výkonnosť. Kva-
lifikovať sa reálne môžu aj aspoň dvaja ďalší
plavci. Zopár jednotlivcov má šancu aj v iných
odvetviach, napríklad v bedmintone. A nezabú-
dajme na medailistov z EYOF, ktorých nominá-
ciu v prípade splnenia B-limitu budem podporo-
vať. Perspektívnym mladým talentom v atletike
i v plávaní treba dať šancu, aj keď ich čas reálne
môže prísť až v Londýne 2012.“

■ Konkurencia v olympijských športoch sa
rozhodne nezmenšuje, skôr naopak. Okrem
toho vo viacerých individuálnych disciplínach
medzinárodné federácie obmedzili účasť na
jedného pretekára z krajiny, čo nás postihuje
predovšetkým vo vodnom slalome, ale aj v dis-
ciplínach ženskej brokovej streľby. Z tohto
dôvodu váš optimizmus celkom nezdieľam.

Vo štvrtok 27. septembra predseda Slovenského olympijského výboru
František Chmelár slávnostne podpísal prihlášku SOV na Hry XXIX.
olympiády v Pekingu, ktoré sa uskutočnia od 8. do 24. augusta 2008.
Podpredseda SOV pre letné športy a designovaný šéf slovenskej misie
na OH 2008 Vladimír Miller na následnej tlačovej konferencii pripome-
nul, že presne o desať mesiacov od onoho dňa otvoria v Pekingu Olym-

pijskú dedinu. Odvtedy sme sa k olympiáde priblížili o ďalšie štyri týždne. V debate
s Vladimírom Millerom sme pekinskú tému poobracali z viacerých strán.

Na olympiádu pošleme kvalitu
Podpredseda SOV pre letné športy VLADIMÍR MILLER 
hľadí smerom k OH 2008 triezvo, ale vcelku optimisticky

■ Letné príjemné prekvapenie – strieborný medailista z MS v rýchlostnej kanoistike v C1 na
1000 m Marián Ostrčil. Na OH v Aténach bol siedmy.

■ Pózovanie s podpísanou prihláškou Slovenského olympijského výboru na Hry XXIX. olym-
piády v Pekingu. Zľava kajakárka Martina Kohlová, podpredseda SOV Vladimír Miller, čínsky
veľvyslanec na Slovensku Huang Žong-po a predseda SOV František Chmelár.



Nezopakuje sa situácia, že krátko pred OH bude
musieť SOV v niektorých prípadoch prižmúriť
oči a nominovať aj pretekárov, ktorí sa k splne-
niu nominačných kritérií SOV len priblížili a oči-
vidne nebudú mať šancu na výraznejší výsle-
dok? A to všetko v záujme toho, aby sa
v dôsledku neúprosnej olympijskej matematiky
do slovenskej olympijskej výpravy mohli dostať
všetci tí tréneri, lekári, maséri a fyzioterapeuti,
ktorí sú nevyhnutní na zabezpečenie našej
absolútnej špičky…

„Priznám sa, že veľmi nerád by som skĺzol do
tejto filozofie len preto, aby sme do výpravy
mohli dostať všetkých potrebných ľudí. Je
samozrejmé, že musíme v prvom rade zabezpe-
čiť realizačné tímy v klúčových odvetviach, od
ktorých očakávame úspechy – to znamená pre-
dovšetkým vo vodnom slalome, rýchlostnej
kanoistike a v streľbe, plus ďalších jednotlivcov
so špičkovou výkonnosťou. Nemyslím si, že by
to s počtami členov sprievodu malo byť také kri-
tické, aby sme voči niektorým športovcom
museli prižmurovať oči. Atletický zväz napríklad
verí tomu, že nominačné kritériá SOV splní
dovedna až šestnásť pretekárov – v porovnaní
s Aténami by to bol nárast o štyroch. O štyroch
ľudí už narástol počet v streľbe. Na druhej stra-
ne vo vodnom slalome ubudla síce len jedna
kajakárka, ale je už isté, že nebudeme mať päť
zápasníkov ani troch vzpieračov. Celkove by
však naše počty mohli byť porovnateľné s atén-
skymi. Som optimista a verím tomu, že na
olympiádu pošleme kvalitu.“

■ Na aprílovom 33. zasadnutí Slovenského
olympijského výboru bol pre OH 2008 výprave
stanovený cieľ získať šesť medailí a dovedna
štrnásť finálových umiestení, teda do 8. miesta,
ktoré MOV ocení diplomom a SOV po novom aj
finančne. Pohľad cez optiku tohtoročných sve-
tových šampionátov hovorí, že šesť medailí
môže byť reálnych, pretože na MS 2007 bola
medailová bilancia slovenských športovcov
úplne rovnaká, ako na OH 2004 v Aténach: 2
zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily.
Okrem toho sme však zaznamenali len dve
štvrté (dvojkajak Kmeťová - Kohlová a trapista
Mário Filipovič) a jedno ôsme miesto (kajakár

Ján Šajbidor vo vodnom slalome). Môže byť
reálne aj naplnenie druhého cieľa?

„Máme aj ďalších športovcov s potenciálom
umiestniť sa v prvej osmičke. Určite medzi nich
patrí vzpierač Martin Tešovič. Je zrejmé, že
v streľbe máme hneď niekoľko športovcov so
šancou na popredné umiestenie – opakovane
sa to už podarilo nielen Jozefovi Göncimu, ktorý
súťaží až v troch disciplínach, ale aj Zuzane Šte-
fečekovej či Danke Bartekovej. V pretekoch Sve-
tového pohára sa na stupne víťazov prestrieľali
aj ďalší. Ďalej si treba uvedomiť, že plavkyňa
Martina Moravcová štartovala na marcových
MS po nepríjemnom zranení. V dobrom zdra-
votnom stave je podľa mňa stále schopná pre-
bojovať sa na olympiáde do finále. Halový
majster Európy vo vrhu guľou Mikuláš Konopka
štartoval na MS tiež po zranení, okrem neho
však môžu mať ambície na finále napríklad aj
osemstovkárka Lucia Klocová či kladivár Milo-
slav Konopka. Stále verím aj džudistom. Zoltá-
novi Pálkovácsovi na MS olympijská miestenka
tesne ušla, strieborný medailista z Atén Jozef
Krnáč sa zase vracia po zranení. V hre sú aj
tenisti. Verím tomu, že stanovený cieľ sme
schopní splniť.“

■ Na OH 2004 v Aténach sa Slovensko prvý
raz v olympijskej histórii muselo vyrovnávať so

situáciou, že jeden z nominovaných športovcov
– guliar Milan Haborák – mal pozitívny dopin-
gový nález. Síce mesiac pred olympiádou na
mítingu v Madride, ale výsledky testov oznámi-
li už počas Hier, čo znamenalo jeho vylúčenie
a poslanie domov. Ako sa dá minimalizovať rizi-
ko podobného prípadu pred OH v Pekingu?

„Predovšetkým je to na zodpovednosti špor-
tovcov. Slovenský olympijský výbor trvá na tom,
aby všetci športovci, ktorí by mali byť nomino-
vaní, absolvovali v poslednom polroku pred OH
aspoň dva súťažné, alebo mimosúťažné dopin-
gové testy. SOV prostredníctvom ministerstva
školstva v krátkom čase osloví Antidopingový
výbor SR, aby vykonal testy predpokladaných
olympionikov. Samozrejme, mnohí budú testo-
vaní aj na medzinárodných súťažiach. Osobne
by som veľmi nerád zažil to, čo s Haborákom
v Aténach, pretože keď si ma kvôli tejto veci ako
šéfa predvolal vtedajší generálny sekretár IAAF
István Gyulai, bolo to mimoriadne nepríjemné.“
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■ Dvojnásobní olympijskí šampióni v deblkanoe Pavol
a Peter Hochschornerovci si v septembri vybojovali titul maj-
strov sveta.

■ Tohtoročný majster Európy vo vzpieraní
Martin Tešovič.

Posily zo zahraničia? 
Len ak tu ostanú pomáhať...

Pred niekoľkými mesiacmi zarezonovala v médiách úvaha, že by za Slo-
vensko mohla štartovať najúspešnejšia kajakárka svetovej histórie Birgit Fi-
scherová z Nemecka. Nedávno vzbudil zase rozruch prípad ruského zápasní-
ka Musuľbesa, olympijského víťaza zo Sydney, ktorý tesne pred svetovým
šampionátom získal slovenské občianstvo. Na MS však napokon nenastúpil,
pretože šéf ruskej zápasníckej federácie mu pohrozil vojenskou prokuratú-
rou, keďže údajne nemá vyriešené vzťahy s ruskou armádou. Je takáto cesta
získavania hotových špičkových športovcov zo zahraničia prijateľná?

„Slovenské zápasenie je dnes v generačnej kríze. Reprezentačný tréner
voľnoštýliarov Kertanti zrejme preto oslovil svojho dávneho priateľa Musuľ-
besa, aby reprezentoval Slovensko. Určite však nejde o systémové riešenie.
Navyše, ide o športovca už za zenitom výkonnosti, takže šance na jeho výraz-
ný olympijský úspech sú aj v prípade postupu na olympiádu pomerne malé.
Za prijateľné by som považoval, keby takíto ľudia prichádzali na Slovensko
nielen preto, aby sa prostredníctvom novej krajiny prebojovali na olympiá-
du, čo je vo veľmi silnej konkurencii v ich vlasti zrejme už nereálne, ale pre-
dovšetkým aby tu potom zostali žiť a svojimi bohatými skúsenosťami pomá-
hali pri raste perspektívnym mladým pretekárom i našim trénerom. V tom by
som videl pozitívum. Ale celkove nie som zástancom takýchto riešení,“ kon-
štatuje Vladimír Miller.

K voľným kartám
individuálny prístup
Aký postoj zaujme SOV v prípade, ak nie-

ktorý športovec, ktorý nesplní nominačné
kritériá, dostane voľnú kartu od medziná-
rodnej federácie. „Budeme každý prípad
posudzovať individuálne,“ konštatuje Vladi-
mír Miller. „Ak by sa napríklad stalo, že 
vzpierači si nevybojujú ani jednu miestenku
a IWF udelí voľnú kartu Martinovi Tešovičo-
vi, budeme to radi akceptovať, pretože ide
o športovca svetového formátu a potenciál-
neho olympijského medailistu. Ale v iných
prípadoch sa SOV môže k voľnej karte
postaviť aj zamietavo.“ 



OLYMPIJSKÁ REVUE4

2006
MAJSTROVSTVÁ SVETA

 1. miesto
★ JANA DUKÁTOVÁ – vodný slalom, K1

 2. miesto
★ MICHAL MARTIKÁN – vodný slalom, C1

 3. miesto
★ DANKA BARTEKOVÁ – športová streľba, skeet
★ PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI – vodný slalom, C2

 4. miesto
★ JOZEF GÖNCI – športová streľba, vzduchová puška 60
★ ELENA KALISKÁ – vodný slalom, K1

 5. miesto
★ R. RISZDORFER, M. RISZDORFER, VLČEK, ERBAN – rýchlostná ka-

noistika, K4 1000 m
 6. miesto

★ MARTIN TEŠOVIČ – vzpieranie, do 105 kg
 8. miesto

★ MARIÁN OSTRČIL – rýchlostná kanoistika, C1 500 m

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
 1. miesto

★ R. RISZDORFER, M. RISZDORFER, VLČEK, ERBAN – rýchlostná ka-
noistika, K4 1000 m

★ ELENA KALISKÁ – vodný slalom, K1
 2. miesto

★ MICHAL MARTIKÁN – vodný slalom, C1
★ PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI – vodný slalom, C2
★ MARTINA MORAVCOVÁ – plávanie, 100 m motýlik

 3. miesto
★ ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ – športová streľba, trap

2007
MAJSTROVSTVÁ SVETA

 1. miesto
★ MICHAL MARTIKÁN – vodný slalom, C1
★ PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI – vodný slalom, C2

 2. miesto
★ MARIÁN OSTRČIL – rýchlostná kanoistika, C1 1000 m
★ ELENA KALISKÁ – vodný slalom, K1

 3. miesto
★ LIBOR CHARFREITAG – atletika, hod kladivom

★ R. RISZDORFER, M. RISZDORFER, VLČEK, TARR – rýchlostná kanois-
tika, K4 1000 m

 4. miesto
★ MÁRIO FILIPOVIČ – športová streľba, trap
★ IVANA KMEŤOVÁ, MARTINA KOHLOVÁ – rýchlostná kanoistika, K2

500 m
 8. miesto

★ JÁN ŠAJBIDOR – vodný slalom, K1

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
 1. miesto

★ R. RISZDORFER, M. RISZDORFER, VLČEK, TARR – rýchlostná kanois-
tika, K4 1000 m

★ JÁN ŠAJBIDOR – vodný slalom, K1
★ MICHAL MARTIKÁN – vodný slalom, C1
★ LADISLAV a PETER ŠKANTÁROVCI – vodný slalom, C2
★ MARTIN TEŠOVIČ – vzpieranie, do 105 kg
★ JOZEF GÖNCI – športová streľba, ľubovoľná malokalibrovka 3x40

 3. miesto
★ PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI – vodný slalom, C2

ĎALŠIE VÝRAZNÉ VÝSLEDKY ROKA 2007
● VODNÝ SLALOM: Na predolympijských pretekoch v Pekingu trium-

fovali Jana Dukátová v K1 i Peter a Pavol Hochschornerovci v C2, Michal
Martikán v C1 skončil druhý, v K1 Peter Cibák šiesty a Ján Šajbidor sied-
my. Peter a Pavol Hochschornerovci sa stali aj celkovými víťazmi SP.

● ŠPORTOVÁ STREĽBA: Zuzana Štefečeková v trape síce medailovo
neuspela na MS ani na ME, ale vyhrala na Svetovej univerziáde v Bang-
koku, triumfovala v pretekoch SP v Lonate a na pretekoch v Belehrade
dosiahla v základnej časti výkonom 74 terčov, zhodný s jej svetovým re-
kordom. Erik Varga vyhral v trape preteky SP v Čangwone. Daniela Peš-
ková skončila druhá v pretekoch SP v Bangkoku v športovej puške 3x20.

● RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Na predolympijských pretekoch v Pe-
kingu obsadil štvorkajak na 1000 m Richard Riszdorfer, Michal Risz-
dorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr tretie miesto, rovnako tretí skončil na 
500 m aj dvojkajak Ivana Kmeťová, Martina Kohlová.

● ATLETIKA: Mikuláš Konopka sa stal halovým majstrom Európy vo
vrhu guľou výkonom 21,57 m. Na Svetovom atletickom finále v Stutt-
garte obsadili Lucia Klocová v behu na 800 m i Miloslav Konopka v ho-
de kladivom zhodne štvrté miesto.

● TENIS: Daniela Hantuchová zvíťazila vo dvojhre na turnaji najvyš-
šej kategórie WTA Tour Pacific Life Open v Indian Wells.

● CYKLISTIKA: Peter Velits sa v cestných pretekoch s hromadným
štartom stal majstrom sveta do 23 rokov.

■ Vodný slalom si udržuje postavenie najúspešnejšieho slovenského
olympijského športového odvetvia. Na septembrových majstrovstvách
sveta vo Foz do Iguassu získali naši vodáci v disciplínach programu OH
tri medaily: Michal Martikán v C1 i bratia Peter a Pavol Hochschorne-
rovci v C2 zlato a Elena Kaliská v K1 striebro. Na spoločnej fotografii
zľava Peter Hochschorner, Elena Kaliská, Michal Martikán a Pavol
Hochschorner. FOTO SITA

Z hľadiska posudzovania našich olympijských vyhliadok sú kľúčové výsledky Slovákov v olympijských disciplínach na maj-
strovstvách sveta. Minulý rok získali naši športovci na MS štyri medaily (1 – 1 – 2), tohto roku šesť (2 – 2 – 2), čo je bilancia úpl-
ne zhodná s tou, ktorú dosiahli slovenskí olympionici v Aténach 2004. Zisk šiestich medailí stanovil Slovenský olympijský výbor
ako cieľ aj pre OH 2008 v Pekingu. V priložených tabuľkách uvádzame všetky umiestenia Slovákov v prvej osmičke na MS v ro-
koch 2006 a 2007 a všetky naše medaily na ME v posledných dvoch rokoch, získané v olympijských disciplínach.

Umiestenia v olympijských disciplínach v prvej osmičke na majstrovstvách sveta
a medaily z majstrovstiev Európy v rokoch 2006 a 2007

Top výsledky Slovákov v posledných dvoch rokoch

www.olympic.sk



● ATLETIKA: Lucii Klocovej (beh na 800 m), ktorá má splnený A-limit
IAAF, chýbalo na augustových MS v Osake len jedno miesto na splnenie
nominačných kritérií SOV už v tomto roku – skončila deviata, tesne pred
bránami finále. Vzhľadom na jej výkonnostný progres sa dá reálne pred-
pokladať, že v roku 2008 kritériá SOV splní. To isté možno konštatovať aj
u Miloslava Konopku (v hode kladivom na MS desiaty), dvojičiek Jany
a Dany Velďákovej (na MS zhodne dvanáste v skoku do diaľky, resp. v troj-
skoku) a dvoch pretekárov, ktorí obsadili na MS trináste miesto - Dmitri-
ja Vaľukeviča (trojskok) a Martiny Hrašnovej-Danišovej (hod kladivom).
Perspektívnymi adeptmi štartu na OH 2008 sú aj guliari Mikuláš Konop-
ka (tohtoročný halový majster Európy v zime skvelým výkonom splnil A-
limit IAAF, ale svetový šampionát mu po zranení nevyšiel) a Milan Habo-
rák, i Matej Tóth (chôdza na 20 km). Z hry nemožno vylúčiť ani niektorých
ďalších. Zásadnou podmienkou je splnenie A-limitu IAAF v roku 2008, za
určitých podmienok sa môžu kvalifikovať aj úspešní juniori, napríklad ví-
ťazka EYOF 2007 Alexandra Štuková.

● RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: K trom lodiam spolu so siedmimi prete-
kármi, ktorí majú splnené kritériá SOV aj ICF, by mohli pribudnúť ďalšie
lode za predpokladu špičkového umiestenia na ME 2008. Kajakár Róbert
Erban sa pokúsi kvalifikovať sa na už na svoju piatu olympiádu (zrejme
v K2 s Andrejom Wiebauerom), bez šance nie je ani jeho sestra Marcela
Erbanová, piata v K1 na 500 m z OH 2004.

● PLÁVANIE: V bazénovom plávaní podobne ako v atletike sú limity.
Účastníčka štyroch OH Martina Moravcová, ktorá sa už zotavila zo zra-
nenia ramena, by v dobrom zdravotnom stave prinajmenšom na 100 m
motýlik mala byť schopná splniť aj A-limit. Ľuboš Križko môže na 100 m
znak reálne splniť B-limit a skončiť na ME do 16. miesta. Šance podobným
spôsobom splniť kritériá SOV majú aj Denisa Smolenová a Katarína 
Listopadová.

● TENIS: Rozhodujúce bude umiestenie vo svetovom rebríčku ITF 
k 9. júnu. Prakticky istá je účasť Daniely Hantuchovej, ale vzhľadom na to,
že viacerí špičkoví tenisti OH vynechávajú, šancu na účasť majú aj ďalší.
Dominik Hrbatý zrejme vzhľadom na zranenie a nútenú prestávku po-
žiada ITF o voľnú kartu. Janette Husárová má veľké šance dosiahnuť po-
žadované rebríčkové umiestenie vo štvorhre, s potenciálnou partnerkou
zo Slovenska by však podľa kritérií SOV musela v priebehu roka 2008
odohrať aspoň tri turnaje.

● VZPIERANIE: Slovensko má stále šancu v európskej kvalifikácii získať
dve miestenky. Ak by sa ani to nepodarilo, Martin Tešovič v kategórii do
105 kg by s veľkou pravdepodobnosťou mal od IWF získať voľnú kartu.

● DŽUDO: Zoltánovi Pálkovácsovi na MS 2007 v kategórii do 100 kg
ušiel postup na OH tesne, reálnu šancu kvalifikovať sa do Pekingu bude
mať na európskych kvalifikačných turnajoch. O to isté sa pokúsi aj strie-
borný medailista z Atén Jozef Krnáč (do 66 kg), ako aj Boris Novotný (do
81 kg) či Milan Randl (do 90 kg).

● CYKLISTIKA: Vzhľadom na stanovené celkové počty štartujúcich
v mužských súťažiach (145 v cestnej, 153 v dráhovej, 50 v horskej cyklis-
tike a 32 v BMX, čo je nová disciplína olympijského programu) možno
predpokladať, že Slováci získajú prinajmenšom dve olympijské miesten-
ky. Ale reálna môže byť aj účasť až piatich cyklistov.

● Skoky na trampolíne: Jedinou gymnastickou zástupkyňou Slovenska
na OH 2008 môže byť trampolinistka Katarína Prokešová, ktorá patrí
k širšej svetovej špičke.

● STOLNÝ TENIS: Umiestenia Slovákov vo svetovom rebríčku nazna-
čujú predpoklady, že by sa na OH 2008 mohlo kvalifikovať družstvo mu-
žov.

● ATLETIKA (4): LIBOR CHARFREITAG (hod kladivom), MILOŠ
BÁTOVSKÝ, ANTON KUČMÍN (obaja 50 km chôdza), ZUZANA
MALÍKOVÁ (10 km chôdza).

● ŠPORTOVÁ STREĽBA (7): JOZEF GÖNCI (ľubovoľná malika-
librovka 3x40, ľubovoľná malokalibrovka 60 poležiačky, vzdu-
chová puška), PAVOL KOPP (ľubovoľná pištoľ), MÁRIO FILIPOVIČ,
ERIK VARGA (trap), DANKA BARTEKOVÁ (skeet), ZUZANA

ŠTEFEČEKOVÁ (trap), DANIELA PEŠKOVÁ (športová puška). Kvalifikačný pro-
ces na OH 2008 sa v streľbe už skončil.

● RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (7): RICHARD RISZDORFER, MICHAL
RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR (K4 1000 m, môžu nastúpiť aj v iných ka-
jakárskych disciplínach pod podmienkou jednej lode z krajiny v príslušnej dis-
ciplíne), MARIÁN OSTRČIL (C1 500 m, C1 1000 m), IVANA KMEŤOVÁ, MARTINA
KOHLOVÁ (K2 500 m, jedna z nich môže štartovať aj v K1 na 500 m).

● VODNÝ SLALOM (5): MICHAL MARTIKÁN (C1), PAVOL HOCHSCHORNER,
PETER HOCHSCHORNER (C2), JÁN ŠAJBIDOR (K1), ELENA KALISKÁ (K1). Sloven-
sko získalo maximálny možný počet miesteniek v tomto športe.

■ Poznámka: V prípade športovej streľby, rýchlostnej kanoistiky i vodného
slalomu uvedení športovci vybojovali olympijské miestenky pre Slovensko.
V prípade ich zranenia, poklesu formy, alebo neúspechu v internej kvalifikácii
je možné, že na OH by nastúpil v uvedenej disciplíne iný športovec. Výnimka-
mi sú Michal Martikán i Peter a Pavol Hochschornerovci, ktorí sa vďaka sep-
tembrovým ziskom titulov majstrov sveta na základe vnútro-zväzových krité-
rií kvalifikovali na OH menovito.
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■ Slovenský elitný štvorkajak: zľava Richard Riszdorfer, Michal
Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Tarr.

■ Najviac by vo výprave Slovenska na OH v Pekingu malo byť atlé-
tov. Medzi nimi sa vyníma bronzový kladivár z tohtoročných maj-
strovstiev sveta Libor Charfreitag.
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Športovci so splnenými nominačnými kritériami SOV

Ďalšie reálne šance Slovákov prebojovať sa na OH
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Športy s teoretickou šancou Slovákov
BEDMINTON, BOX, HÁDZANÁ muži, JACHTING, JAZDECTVO,

LUKOSTREĽBA, synchronizované plávanie, ŠERM, TRIATLON,
VESLOVANIE, VOLEJBAL muži aj ženy, TAEKWONDO, ZÁPASENIE gréc-
korímsky štýl aj voľný štýl.

Športy s určitosťou bez našej účasti
BASKETBAL muži aj ženy, BEJZBAL, FUTBAL muži aj ženy,

GYMNASTIKA (športová aj moderná), HÁDZANÁ ženy, MODERNÝ
PÄŤBOJ, Z PLAVECKÝCH ŠPORTOV skoky do vody aj diaľkové plávanie,
POZEMNÝ HOKEJ, SOFTBAL, VODNÉ PÓLO.



Podpredseda SOV pre letné športy Vladimír
Miller navštívil Peking v poslednom období
dvakrát, naposledy v auguste – presne rok pred
otvorením Hier XXIX. olympiády. Veľký dojem
má predovšetkým z výstavby olympijských ob-
jektov. „To, čo sme videli na športoviskách,
spĺňa najprísnejšie medzinárodné kritériá.
Športoviská budú na špičkovej úrovni. Koncept
olympiády je koncentrovaný. V samotnom Pe-
kingu je najvzdialenejšie športovisko – vodác-
ky areál v Šunji - od Olympijskej dediny vzdia-
lený len 35 km. Na cestách bude samostatný
olympijský pruh, takže nepredpokladám váž-
nejšie problémy s dopravou, čo neraz býva na
olympiádach neuralgický bod. Z tohto dôvodu
sme plánovali ubytovanie celej výpravy
v Olympijskej dedine. Ustupujeme od toho len
v prípade vodákov, ktorí požadujú ubytovanie
v blízkosti areálu v Šunji.“

Na druhej strane podpredseda SOV pre letné
športy vníma určité problémy v komunikácii
s čínskymi organizátormi. „Z viacerých strán
počúvam na to sťažnosti. Číňania majú naozaj
problémy s komunikáciou v angličtine. Keď tre-

ba riešiť nejaké technické záležitosti, sú síce
veľmi ochotní, ale nerozumejú, čo sa od nich
vlastne chce. Z tohto vládnu určité obavy.“

Za najvážnejší problém organizácie OH 2008
Vladimír Miller považuje extrémne klimatické
podmienky v Pekingu – vysokú teplotu, kom-
binovanú s obrovskou vlhkosťou ovzdušia a so
smogom. „Bude veľmi potrebné dodržiavať
správny pitný režim, dopĺňať minerály a cel-
kove sa snažiť správne čeliť extrémom pobytu
vonku. Lekári aj fyzioterapeuti budú mať čo
robiť, aby udržali našich športovcov v dobrej
kondícii. Bude to mimoriadne náročné, aj keď
organizátori sľubujú, že rôznymi opatreniami
aspoň množstvo smogu znížia.“

Šesťhodinový časový predstih Pekingu pred
Slovenskom bude klásť značné nároky na správ-
nu aklimatizáciu členov výprav. „Skúsenosti
hovoria, že na adaptáciu je potrebných mini-
málne šesť dní, ale ideálnych je dvanásť až štr-
násť dní pred súťažou. Olympijskú dedinu otvo-
ria 27. júla a prvé súťaže sa začnú 9. júla, čo zna-
mená, že by naši športovci mali mať na adaptá-
ciu dostatok času. Okrem toho napríklad atléti

už avizovali, že po dobrej skúsenosti spred toh-
toročných MS v Osake by záverečnú prípravu
radi absolvovali v japonskom Koči, kde je po-
rovnateľný časový posun aj klíma s Pekingom,“
hovorí Vladimír Miller.

Designovaný šéf slovenskej misie na OH
2008 nepredpokladá, že by niektorý národný
olympijský výbor sveta vyslyšal hlasy viace-
rých politikov a ochrancov ľudských práv boj-
kotovať olympijské hry v Pekingu. „Išli by sa-
mi proti sebe,“ konštatuje. Vladimír Miller
očakáva, že budúcoročné Hry budú pre svet
nadmieru atraktívne. „Z viacerých dôvodov -
drvivá väčšina účastníkov príde do kultúrne
výrazne odlišného prostredia a do rýchlo sa
meniacej naj-ľudnatejšej krajiny sveta s ob-
rovskou históriou. Predpokladám, že olym-
piáda v Pekingu bude pre svet veľkým zážit-
kom.“
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Najvážnejším problémom Pekingu
budú extrémne klimatické podmienky

Martina Moravcová
kandiduje do komisie

športovcov MOV
Do komisie športovcov Medzinárodného

olympijského výboru bude kandidovať plav-
kyňa Martina Moravcová. Členov komisie
budú priamo v Pekingu voliť olympionici,
členovia všetkých výprav. Naša dvojnásobná
strieborná olympijská medailistka kandido-
vala do komisie športovcov už na OH 2000
v Sydney. Na osem miest v komisii, ktoré ná-
sledne znamenali aj členstvo v MOV, bolo
vtedy 44 kandidátov. Moravcová skončila
s 520 hlasmi vo voľbách na 15. mieste, na
zvolenie by potrebovala o 92 hlasov viac. Jej
tesnú premožiteľku na 200 m voľný spôsob
Austrálčanku O’Neillovú vtedy zvolili s tre-
tím najvyšším počtom hlasov (1208). Pred
štyrmi rokmi v Aténach zo Slovenska takisto
neúspešne kandidovala do komisie športov-
cov MOV tenistka Karina Habšudová.

Olympijským
atašé v Pekingu
Peter Klenovský

Výkonný výbor Slovenského
olympijského výboru 6. septem-
bra schválil do funkcie olympij-
ského atašé našej výpravy na
Hrách XXIX. olympiády 2008
konzula slovenskej ambasády
v Pekingu JUDr. Petra Klenov-
ského. Prípravu jeho menovania
do funkcie olympijského atašé
konzultovala delegácia SOV po-
čas augustovej návštevy v Pe-
kingu so slovenským veľvyslan-
com v Číne Žigmundom Bertó-
kom. Menovací dekrét si Peter
Klenovský prevzal na tlačovej
konferencii pri príležitosti pod-
pisu prihlášky SOV na OH v Pe-
kingu 27. septembra.

www.olympic.sk

■ Peter Klenovský s menovacím dekrétom olympijské-
ho atašé.

Päťstranu k OH v Pekingu 
pripravil ĽUBOMÍR SOUČEK

FOTO SITA a ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP
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„Toto je historický moment pre olympijskú
rodinu. Mladým na celom svete sme to dlho-
vali. Je to jedinečná príležitosť vniesť zmenu
do konzumnej spoločnosti a zabezpečiť preži-
tie športu,“ vyhlásil prezident MOV Jacques
Rogge krátko po schválení návrhu, ktorý sám
predložil. V roku 1990 bol práve Rogge iniciá-
torom založenia Európskych olympijských dní
mládeže (EYOD, dnes EYOF), na ktorých v ne-
párnych rokoch v lete i v zime súťažia repre-
zentanti národných olympijských výborov z ce-
lej Európy. Cieľom mládežníckych OH je dať
šancu mladým talentovaným športovcom z ce-
lého sveta zúčastniť sa na vrcholnej súťaži. Na
letných mládežníckych OH bude štartovať ma-
ximálne 3200 športovcov (plus sa zúčastní 800
funkcionárov a trénerov), na zimných 1000
športovcov (plus 580 funkcionárov a trénerov)
vo veku od 14 do 18 rokov.

Projekt OHM schválilo plénum
MOV veľkou väčšinou, ale objavili sa
aj kritické hlasy. Vplyvní členovia
a bývalí viceprezidenti MOV Kana-
ďan Dick Pound a Rus Vitalij Smirnov
kritizovali finančnú náročnosť pro-
jektu a fakt, že rok 2010 je veľmi sko-
rým termínom. Médiá medzi možný-
mi problémami zmienili aj prehuste-
nosť medzinárodného kalendára sú-
ťaží, možnú prílišnú akceleráciu
a predčasnú špecializáciu mladých
talentov, ako i nárast rizika dopova-
nia mladistvých vzhľadom na vyso-
kú atraktivitu nového typu vrcholné-
ho podujatia.

Po schválení nového projektu sa
hneď začal kandidátsky proces na

usporiadateľa I. OHM v roku 2010. MOV roz-
hodol, že hry potrvajú dvanásť dní. „Vďaka to-
mu, že účasť na mládežníckych olympijských
hrách bude v porovnaní s riadnymi OH treti-
nová, umožňuje to kandidovať aj menším kra-
jinám,“ uviedol tesne po rozhodnutí MOV
Rogge. Potenciálnych organizátorov vyzval,
aby nebudovali nové športoviská a infraštruk-
túru, nech sa zbytočne nezvyšujú náklady.
MOV oznámil, že účastníckym výpravám uhra-
dí dopravu, ubytovanie a stravu, všetky ostat-
né náklady budú ležať na pleciach usporiada-
teľa, ktorého MOV bude podporovať pri mar-
ketingových aktivitách.

Už do začiatku septembra ohlásilo svoj záu-
jem o usporiadanie I. OHM jedenásť miest –
alžírsky Alžír, grécke Atény, thajský Bangkok,
srbský Belehrad, maďarský Debrecín, guate-

malské Guatemala Ci-
ty, malajský Kuala
Lumpur, ruská Mos-
kva, poľská Poznaň,
singapurský Singapúr a taliansky Turín. V no-
vembri a decembri 2007 hodnotiaca komisia
MOV navštívi všetkých záujemcov o usporia-
danie premiérového festivalu mládeže a vy-
pracuje odporúčania pre výkonný výbor MOV.
Rozhodnutie o premiérovom usporiadateľovi
padne koncom februára po skončení poštové-
ho hlasovania členov MOV. Dejisko mláde-
žníckych zimných olympijských hier 2012 vy-
berú v januári 2009. O usporiadanie I. zimných
OHM už s veľkým predstihom ohlásil záujem
americký Lake Placid.

MOV rozhodol, že v programe OHM budú
všetky športy, ktoré sú dnes súčasťou  stabilné-
ho programu OH a ZOH – to znamená 26 let-
ných a 7 zimných. Počet disciplín však bude vý-
razne nižší ako na OH či ZOH. Ich konkrétny vý-
ber bude v kompetencii príslušných medziná-
rodných športových federácií. Tie stanovia aj ve-
kové kategórie účasti, ktoré budú v jednotlivých
odvetviach rozdielne (14 – 15, 15 – 16, alebo 
17 – 18 rokov), a určia aj kvalifikačné kritériá.

Predchodcom OHM boli Svetové
hry mládeže (SHM), ktoré sa usku-
točnili jediný raz – v roku 1998
v Moskve. MOV ich priamo neza-
strešoval, ale prevzal nad nimi pa-
tronát. V Moskve štartovalo v 148
disciplínach 12 olympijských špor-
tov dovedna 4623 športovcov zo
131 krajín, čiže išlo o multišportové
mládežnícke podujatie doteraz
vôbec najväčšieho rozsahu. Štarto-
vať na ňom mohli športovci vo veku
12 – 17 rokov, výnimočne aj mladší.
Slovenskú výpravu s 86 športovca-
mi na SHM vyslal Slovenský olym-
pijský výbor. Jedinú slovenskú me-
dailu získala vďaka tretiemu miestu
v trojskoku Dana Velďáková.

ĽUBOMÍR SOUČEK

Olympijské hry mládeže sú realitou
V roku 2010 sa uskutočnia premiérové Olympijské hry mládeže

Bez vodného slalomu
MOV už zverejnil aj prehľad športov a ich súčastí, ktoré budú 

v programe I. OHM v roku 2010. Pre Slovensko je závažná informá-
cia, že v programe chýba vodný slalom. Absentuje však napríklad aj
vodné pólo, či cestná cyklistika. V dvoch kolektívnych športoch je
program stanovený alternatívne: organizátor si bude môcť vybrať,
ktorú verziu volejbalu či basketbalu si vyberie.

Bude sa súťažiť v nasledovných športoch: atletika, basketbal (kla-
sický alebo streetball), bedminton, box, cyklistika (len BMX a hor-
ská), džudo, futbal, gymnastika, hádzaná, jachting, jazdectvo (len
skoky), kanoistika (len rýchlostná), lukostreľba, moderný päťboj, pla-
vecké športy (len plávanie a skoky do vody), pozemný hokej, stolný
tenis, šerm, športová streľba, taekwondo, tenis, triatlon, veslovanie,
volejbal (halový alebo plážový), vzpieranie a zápasenie (voľný štýl 
dievčat a gréckorímsky zápas chlapcov)
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■ Takto vyzeralo otvorenie Svetových hier mládeže v roku 1998 v Moskve, ktoré sa uskutočnili pod patronátom MOV. Až Olympijské hry mládeže
však budú oficiálnym podujatím v znamení piatich kruhov. FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK

Na 119. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v Guatemala City v júli
schválili projekt Olympijských hier mládeže (OHM), ktoré začnú písať históriu svojou
letnou verziou v roku 2010. Premiérové zimné OH mládeže budú v roku 2012. Podľa šé-
fa svetového olympizmu Jacqua Roggeho by mali byť mládežnícke OH vlajkovou loďou
stratégie MOV smerom k mladým ľuďom, ktorá obsahuje aj ďalšie iniciatívy vrátane
edukačných projektov na rozvoj olympijského povedomia medzi deťmi a mládežou.
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VYHRAL NAJAMBICIÓZNEJŠÍ, 
ALE AJ NAJIZIKOVEJŠÍ PROJEKT

Pri zhrnutí možno povedať, že uspel najam-
bicióznejší projekt, symbolizovaný heslom
„Brána do budúcnosti“. Soči ponúklo originál-
nu predstavu zimnej olympiády takpovediac
pod palmami. Centrum halových športov má
byť priamo v Sočskom olympijskom parku
s miernou klímou pri Čiernom mori a športy,
vykonávané pod holým nebom, sa zase odo-
hrajú v prekrásnom zimnom stredisku Červe-
ná Poľana, ktoré vraj ponúka najväčšiu istotu
snehu v Európe. Obe centrá sú od seba vzdia-
lené len 48 km a športoviská v ich rámci majú
byť z príslušnej olympijskej dediny (budú dve)
dostupné do piatich minút. Prepojenie oboch
centier má byť zabezpečené nielen po auto-
stráde, ale aj ľahkým metrom.

Projekt Soči je však zároveň aj najrizikovejší.
Zatiaľ čo z jeho súperov Salzburg má už dnes
k dispozícii takmer všetky športoviská a Pjong-
čang približne polovicu, Soči mohlo v Guate-
mala City ponúknuť len makety a – sľuby. Rus-
ký prezident Vladimir Putin síce pri záverečnej
prezentácii pripomenul, že jeho vláda schváli-
la uvoľnenie 12 miliárd dolárov na dobudova-
nie všeobecnej infraštruktúry v samotnom So-
či a v blízkom okolí ako moderného komplexu
pre zimné športy, ale to ešte neznamená, že
štyristotisícové letovisko je pripravené takú
masívnu výstavbu v krátkom čase zvládnuť.
Navyše ruskí ekológovia, ako aj predstavitelia
Greenpeace prakticky hneď po oznámení vý-
sledkov žiadali korekciu stavebných plánov
v horskom regióne, obzvlášť v oblasti Gruše-
voj, ktorá je súčasťou Kaukazskej prírodnej re-
zervácie s unikátnymi biotopmi, a v okolí kas-
kád na rieke Mzynta.

V ruskej tlači sa objavili aj upozornenia, že
grandióznemu projektu úplne chýba analýza
rizík. Okamžitý prudký nárast cien nehnuteľ-
ností v regióne po voľbe Soči podnietil aj oba-
vy, že Soči sa stane celoročnou Mekkou oligar-
chov a iných ruských zbohatlíkov a pre tamoj-
ších bežných obyvateľov s nižšími príjmami sa
olympijský boom zmení na nočnú moru.

RUSI UKÁZALI NAJVÄČŠIU
TÚŽBU PO VÍŤAZSTVE

Zo všetkých troch kandidátskych krajín pri-
šli na zasadnutie MOV ich špičkoví predstavi-
telia – z Ruska i z Kórejskej republiky prezi-
denti Vladimir Putin, resp. Roh Moo-Hyun,
z Rakúska zase spolkový kancelár Alfred Gu-
senbauer. Jednoznačne najviac z nich zapôso-
bil Putin, ktorého ruský minister športu a bý-
valý slávny hokejista Viačeslav Fetisov ozna-
čil za kapitána tímu okolo kandidatúry. Putin,
ktorý má v Soči svoj prázdninový dom a pred
členmi MOV sa dušoval, že ešte v máji v Čer-
venej Poľane lyžoval, rečnil pri oficiálnej pre-
zentácii pred členmi MOV takmer štvrť hodiny.
Prvý raz vôbec hovoril verejne v angličtine, na
záver pridal aj francúzštinu. „Keby Putin ne-
prišiel, výsledok volieb by bol odlišný,“ vyhlá-
sil člen exekutívy MOV a bývalý fenomenálny
ukrajinský atlét Sergej Bubka.

Dá sa povedať, že zaangažovanosť štátu
a predovšetkým jeho hlavy v prospech Soči
prevýšila všetko, čo sme predtým videli na
olympijskej scéne. Nemožno sa preto čudovať
vyhláseniu prezidenta MOV Jacqua Roggeho,
ktorý na záver zasadnutia povedal, že mestá,
kandidujúce na pridelenie olympijských hier,
by v budúcnosti nemali podporovať ich vrchol-
ní politickí predstavitelia.

Nešlo však len o Putina. Rusi celkove preja-
vili najväčšiu túžbu po víťazstve. Do kandida-
túry investovali najviac peňazí (odhaduje sa,
že okolo 60 miliónov eur, zatiaľ čo Pjongčang
40 miliónov a Salzburg len 13 miliónov). Do
Guatemala City priviezli 63 ton materiálu
a pred Ruským domom postavili v tropickej
horúčave umelé klzisko. Z celej ruskej delegá-
cie, ktorá prišla do metropoly Guatemaly, sr-
šalo odhodlanie získať pre túto superveľmoc
zimných športov prvý raz ZOH, súdržnosť
a takpovediac spoločný ťah na bránku. Veľmi
presvedčivo pôsobil šéf výboru kandidatúry
Dmitrij Černyšenko. Do propagácie kandida-
túry sa zapojila celá plejáda svetoznámych
ruských hviezd na čele s azda najatraktívnej-
šou ženou športového sveta – tenistkou Ma-

riou Šarapovovou. Priamo pri záverečnej pre-
zentácii za Soči agitovali dvaja športoví feno-
méni – plavec Alexander Popov (člen MOV)
i krasokorčuliar Jevgenij Pľuščenko.

Ruské médiá zaangažovali do volieb dovte-
dy nevídaným spôsobom celú verejnosť. Tele-
vízny prenos z vyhlásenia víťaza napriek hlbo-
kej noci sledovalo v Rusku neuveriteľných 
40 percent populácie, z dospelých občanov do-
konca viac ako polovica! Dá sa očakávať, že
úspech kandidatúry prispeje k upevneniu na-
rastajúceho sebavedomia najväčšej krajiny
sveta, i k ďalšiemu rastu domácej autority jej
prezidenta. Po oznámení víťazstva Soči v kraji-
ne prepuklo všeobecné nadšenie. Rozhodnu-
tie MOV možno vnímať aj s politickým pod-
textom. „Je to medzinárodné uznanie nového
Ruska,“ povedal krátko po voľbe podpredseda
ruskej vlády Alexander Žukov. 

TRAJA VYNIKAJÚCI KANDIDÁTI
„Všetci traja kandidáti sú schopní usporia-

dať excelentné zimné hry,“ vyhlásil krátko
pred voľbou prezident MOV Jacques Rogge.
Mal pravdu. Aj preto možno povedať, že takí
silní uchádzači o ZOH ako teraz ešte asi nikdy
predtým neboli. Všetci prezentovali plány
kompaktných hier pre športovcov. O Soči už
reč bola. Nezaškodí však pripomenúť, že v prí-
morskom regióne nemajú žiadne skúsenosti
z organizácie významných súťaží v zimných
športoch – tie sa konali na iných miestach Rus-
ka, značne vzdialených. Súdny človek si môže
položiť otázku, prečo sa ich tradícia má začínať
práve tým najväčším - olympiádou, keď inde
k dosiahnutiu tohto cieľa smerujú často celé
desaťročia... 

Projekt Pjongčangu bol zrejme najkomplex-
nejší a má v sebe potenciál na úspech v boji
o ZOH 2018. Juhokórejčania za štyri roky od
tesnej prehry s Vancouvrom v súboji o ZOH
2010 vykonali obrovský kus práce priamo v re-
gióne, ale zamerali sa aj na podporu mládeže
v krajinách, kde nemajú podmienky na zimné
športy. S podporou KĽDR akcentovali aj poli-
tický dosah usporiadania ZOH na mierový pro-
ces na Kórejskom polostrove. Mali pôsobivú

ZOH 2014 budú v Soči
Soči v 2. kole volieb zdolalo Pjongčang 51:47, vyhral 
najambicióznejší, ale aj najrizikovejší projekt

Zrejme najväčší súboj v histórii uchádzania sa o usporiadanie ZOH priniesol 4. júla
na 119. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v Guatemala City víťazstvo
ruského Soči. V roku 2014 sa tam od 7. do 23. februára uskutočnia XXII. zimné olym-
pijské hry. Čiernomorské letovisko vyhralo v 2. kole volieb nad juhokórejským Pjong-
čangom 51:47. Z trojice kandidátov v 1. kole vypadol rakúsky Salzburg. Prvý raz
vôbec sa ZOH uskutočnia v Rusku, v podhorí Kaukazu, pri Čiernom mori a v subtro-
pickom pásme. Soči leží 1500 km južne od Moskvy, kde sa konali olympijské hry
v roku 1980. Širšej verejnosti bolo Soči doteraz známe len ako letovisko.

www.olympic.sk

Voľby dejiska ZOH 2014 v číslach
V prvom kole volieb v Guatemala City hlasovalo 97 členov MOV, pričom žiadny z kandidátov

nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. V druhom kole nadpolovičná väčšina zo 100 členov MOV
prisúdila víťazstvo Soči. Zopakovala sa tak takmer identicky situácia spred štyroch rokov, keď ví-
ťazný Vancouver získal ZOH 2010 po tom, čo v prvom kole vypadol Salzburg a v druhom Pjong-
čang. Ten navyše aj v Prahe 2003 úvodné hlasovanie vyhral a následne neuspel o tri hlasy.

■ 1. kolo: Pjongčang 36 hlasov, Soči 34 hlasov, Salzburg 25 hlasov
■ 2. kolo: Soči 51 hlasov, Pjongčang 47 hlasov

■ Prezident MOV Jacques Rogge oznamuje
meno víťaza súboja o ZOH 2014.



■ Dve tváre ruskej radosti z pridelenia zimných olympijských hier v roku 2014 Soči.
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záverečnú prezentáciu, v ktorej presvedčivý vi-
deofilm nečakane uvádzal bývalý najlepší sve-
tový zjazdár Talian Alberto Tomba.

Salzburg sa zase prezentoval ako kandidát,
ktorý presne vie, o čo ide v zimných športoch.
Zo športovej stránky bol jeho projekt určite
najlepší. Rakúsko je jednoducho veľmocou 
nielen pokiaľ ide o výsledky na ZOH, ale aj pri
organizácii významných podujatí v zimných
športoch a takmer všetku potrebnú infra-
štruktúru pre súťaže už má k dispozícii. „My
nemusíme predstavovať makety, všetko má-
me v originále,“ vyhlásil športový propagátor
Salzburgu, najúspešnejší sánkar olympijskej
histórie Nemec Georg Hackl, ironicky pouka-
zujúc na Soči. Rakúšania však nemali za sebou
zďaleka také silné finančné zázemie, ako Rusi
či Kórejčania. Proti nim hral aj veľký dopingový
škandál zo ZOH v Turíne, za ktorý MOV udelil
športovcom i NOV Rakúska exemplárne tresty
krátko pred guatemalským hlasovaním. Navy-
še časť rakúskej delegácie pôsobila arogant-
ným dojmom.

ČO ROZHODLO O TESNOM
VÍŤAZSTVE SOČI?

Čo rozhodlo o tesnom víťazstve Soči okrem už
zmieneného „faktoru Putin“, ktorý mohol za-
pôsobiť predovšetkým na niektorých, do posled-
nej chvíle nerozhodnutých členov MOV? Dosť
vážny mohol byť záujem amerických televízií,
ktorým vzhľadom na nevýhodný časový posun
ZOH v Ázii nevyhovujú. Keďže MOV ešte nepod-
písal zmluvu o vysielacích právach na ZOH 2014
do USA ani do Kanady, americký televízny „pri-
me time“ si zrejme nemohol dovoliť ignorovať.

Pri pohľade na výsledky hlasovania je prav-
depodobné, že po eliminácii Salzburgu v 1. kole
sa väčšina hlasov európskych členov MOV pri-
klonila k Soči. Zo zákulisia presiakli aj hodno-
verné informácie, že za ruského kandidáta hla-
sovali predstavitelia takmer všetkých medziná-
rodných federácií zimných športov (Európania),
ako aj väčšina členov MOV zo Severnej Ameriky
a - z Ázie. Japonské Tokio totiž chce usporiadať
OH 2016, čínsky Čangčun zase ZOH 2018 a kó-

rejský úspech by mohol šance oboch výrazne
znížiť. Navyše silné ázijské krajiny nevedia Kó-
rejčanom odpustiť, že získali MS v atletike 2011
i Ázijské hry 2014...

Rusi mali v záverečnej fáze najsilnejší lobing
a podľa infomácií, ktoré presiakli zo zákulisia,
v diplomacii využili viaceré „barterové“ obcho-
dy. Naopak, juhokórejské pozície v MOV sa
v poslednom období značne oslabili. Zatiaľ čo
pred štyrmi rokmi proti voľbe Pjongčangu za
dejisko ZOH 2010 zahrali ambície Kima Un-Jon-
ga, ktorý na rovnakom zasadnutí MOV v Prahe
kandidoval za viceprezidenta MOV, teraz – po
jeho neskoršom domácom uväznení a násled-
nom vylúčení z MOV – im práve jeho kontakty
a autorita chýbali. Okrem toho ďalší dvaja ju-
hokórejskí členovia MOV boli dlhodobo sus-
pendovaní. Jeden sa síce v Guatemale objavil,
pretože po domácej amnestii krátko pred za-
sadnutím MOV mu suspendáciu zrušili, ale dlh-
ší deficit priameho pôsobenia medzi členmi
MOV už zmazať nemohol. ĽUBOMÍR SOUČEK

FOTO SITA
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Na zasadnutí v Guatema-
la City prijali do MOV šty-
roch nových členov. Stali sa
nimi predsedníčka Indonéz-
skeho olympijského výboru

Rita Wibowová, predsedníčka Medzinárodnej
jazdeckej federácie - jordánska princezná
Haya, ktorá po vydaji už reprezentuje Spoje-
né arabské emiráty, predseda Kolumbijského
olympijského výboru a šéf Medzinárodnej
vodnolyžiarskej federácie Andres Botero a ge-

nerálny sekretár Medzinárodnej basketbalo-
vej federácie Patrick Baumann zo Švajčiarska.
MOV tak má v súčasnosti 115 členov, vrátane
16 žien a 11 predstaviteľov rôznych panov-
níckych rodín.

Príslušná komisia MOV vypracovala nový
zoznam kandidátov na členstvo, v ktorom je
16 návrhov na individuálne členstvo v MOV,
47 návrhov na zastúpenie v rámci kvóty ná-
rodných olympijských výborov a 17 návrhov
z medzinárodných federácií. Noví členovia

musia čakať na uvoľnenie miesta po starom,
najbližšie by sa mali prijímať na zasadnutí
MOV v Pekingu tesne pred otvorením OH
2008.

V Guatemala City prijali aklamačne za ďal-
ších dvoch členov olympijskej rodiny sú-
ostrovie Tuvalu v Tichomorí (nezávislosť od
Veľkej Británie získalo v roku 1978) a Čiernu
Horu, ktorá získala samostatnosť len minulý
rok, keď sa odčlenila od Srbska. MOV tak
združuje momentálne už 205 NOV.

MOV má už 115 členov a združuje 205 NOV

Nový systém hodnotenia športov v programe OH či ZOH
MOV na 119. zasadnutí schválil nové hodno-

tenie športov, ktoré zjednoduší systém prijíma-
nia resp. vyraďovania športov z programu olym-
pijských hier. Podľa nových pravidiel MOV
schváli blok 25-26 hlavných športov, ďalšie 2-3
bude môcť meniť. Zachovať sa však musí maxi-
mum 28 športov. Na zrušenie resp. pridanie bu-
de odteraz potrebná absolútna väčšina hlasov,
keď doteraz sa vyžadovala dvojtretinová väčši-
na. Hlasovať bude 15-členný výkonný výbor
MOV, zatiaľ čo predtým hlasovalo celé plénum.

Podľa slov prezidenta MOV Jacqua Rogge-
ho bude nový systém bude „prehľadnejší
a ľahšie pochopiteľný“. Zmene systému pred-
chádzala kritika procesu schvaľovania špor-
tov na kongrese MOV v Singapure v roku
2005, na ktorom delegáti hlasovali jednotlivo
o všetkých 28 športoch. Na OH 2012 v Londý-
ne budú v programe chýbať bejzbal a softbal,
takže celkovo bude v programe len 26 špor-
tov. Zoznam športov musí byť známy sedem
rokov pred každými OH.

Podľa Roggeho by ktorýkoľvek z 25 základ-
ných športov mohol vypadnúť z programu
OH iba v prípade mimoriadnych okolností,
ako sú korupcia, odmietanie podriadenia sa
antidopingovým pravidlám, zlé smerovanie
športu či výrazná strata popularity. Rogge po-
tvrdil, že MOV nemieni zvyšovať súčasný po-
čet 10 500 športovcov na letných hrách, ale
nebráni sa flexibilite týkajúcej sa počtu dis-
ciplín či družstiev v jednotlivých súťažiach.

(sita)
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Podľa písmen abecedy sme pre Jozefa Gön-
ciho vytypovali slová, vyjadrujúce určité poj-
my, a on rozprával, čo v ňom evokujú – v sú-
vislosti so športom alebo s bežným životom.

● ATLANTA. „Na svoje prvé olympijské hry
v roku 1996 som prišiel ako mladík s ambícia-
mi dobýjať všetky vrcholy. Bronzová medaila
v slovenskom rekorde vo mne zanechala
množstvo pozitívnych zážitkov. Po jedenástich
rokoch však, pravdaže, som v trochu inej situ-
ácii: dnes už skôr bránim vybojované pozície
proti čoraz širšej svetovej konkurencii.“ 

● BUDÚCNOSŤ. „Neviem, koľko ešte potrvá
moja kariéra. Desať rokov? Skôr menej. Možno
len polovicu. Potom by som rád skúsil pár ro-
kov pracovať ako profesionálny tréner v za-
hraničí. Chcem využiť potenciál, čo som na-
bral, aj istú popularitu. Pravda, záležať bude
aj na tom, ako sa vyvinie situácia v rodine, či
a kedy prídu deti. A ako veľmi ma bude potre-
bovať slovenský šport.“

● ČÍNA. „V krajine najbližšej olympiády som
zatiaľ súťažil len raz a strieľalo sa mi tam cel-
kom dobre. Peking si však ešte „odčekujem“
v apríli 2008 v pretekoch Svetového pohára.
Jedinú obavu mám zo smogu: ako alergik tr-
pím v ťažkom ovzduší. Verím, že mi pomôže
moja alergologička Katarína Bergendiová.“

● DÔVERA. „Ja s dôverou k ľuďom nemám
ťažkosti, naopak. Od tých, ktorí sú blízo mňa,

však očakávam, že prejavia silu a vôľu pomôcť
prekonať problémy, a nie ich vynášať, čo sa, 
žiaľ, tiež dialo.“

● ELITA. „Vo svetovej streleckej špičke sme
samí kamoši, a nie nepriatelia ako z boxerské-
ho ringu. Súper je na to, aby odkontroloval
moju výkonnosť. Za pätnásť rokov, čo sa pohy-
bujem medzi elitou, som ani na okamih ne-
prestal rozmýšľať ako víťaz. Na každé preteky
som šiel s predstavou odstrieľať ich na špičko-
vej úrovni a vyhrať. Moji najväčší súperi nepo-
chybne tiež. Víťaz však môže byť len jeden.“

● FINANCIE. „Zažil som rôzne obdobia. Také,
keď štát utváral super podmienky, že som
sponzorov ani veľmi nepotreboval, ale aj také,
keď na úrovni nebola podpora ani štátu, ani
sponzorov. To sa, samozrejme, odzrkadľuje na
výkonnosti. Podmienkami sa s väčšinou za-
hraničných súperov nemôžem porovnávať. 
Žiaľ, zadovážiť financie je čoraz ťažšie. Ja nie
som typ, ktorý by behal po sponzoroch. A Slo-
venský strelecký zväz nemá manažéra schop-
ností Richarda Galoviča z vodného slalomu.“

● HLAVA. „Tá je alfou a omegou športu.
Každého. Nášho zvlášť. Hlava je zbernica všet-
kých skúseností a poznatkov, čosi ako karto-
téka. Ak je naplnená poctivými dátami, vydáva
jedinečné pokyny. Musí fungovať na tréningu,
ale najmä v súťaži, lebo v nej vám už tréner
nepomôže.“

● IDEÁL. „Snaženie oň je to, kvôli čomu
športujeme. Streľba je exaktný šport a pozná
pojem absolútne maximum aj absolútny sve-
tový rekord. Dosiahnuť v nej absolútne maxi-
mum však ešte automaticky neznamená ab-
solútny svetový rekord. Pred siedmimi rokmi
som zo vzduchovej pušky nastrieľal 600 zo 600
možných. Ibaže na majstrovstvách Slovenska.
Za svetové rekordy sa však uznávajú len výko-
ny na svetových, európskych šampionátoch
alebo Svetových pohároch. Takže svetový re-
kord mám len juniorský. Mal som aj na senior-
ský, no dotiahnuť to až k nemu sa mi ešte ne-
podarilo. Streliť absolútne maximum je čosi,
čo je výnimočné a žiaden strelec nevie, kedy
tá chvíľa príde. Môže prísť zo dňa na deň. A ne-
musí nikdy.“

● KOŠICE. „Mesto, v ktorom som sa narodil,
žil a do ktorého sa rád vraciam, veď mi tam
býva takmer celá rodina. Ľúto mi je, že sa
s ňou nevídam častejšie. Ak som však chcel
športovo rásť, študovať a šetriť sily pri častých
cestách do zahraničia, nemal som inú mož-
nosť ako sa presťahovať do Bratislavy.“

● LONDÝN. „Nedávno mi šéfovia britskej fir-

Alfou a omegou športu je hlava
Lúskanie abecedy života a športu s dvojnásobným bronzovým olympionikom
a majstrom Európy 2007 v streľbe JOZEFOM GÖNCIM

Triafa do čierneho, keď stlačí spúšť, ale spravidla aj vtedy, keď otvorí ústa. Tak
briskne ako Jozef Gönci vie vysloviť názor len máloktorý z našich športovcov. Aj
preto ich ako šéf komisie najnovšie zastupuje vo výkonnom výbore Slovenského
olympijského výboru. V Atlante 1996 získal vôbec prvú slovenskú olympijskú me-
dailu v ére samostatnosti – bronzovú. Ďalšiu vystrieľal pred tromi rokmi v Aténach.
A symbolicky ako prvý slovenský športovec už júni 2005 vybojoval prvú miestenku
na pekinskú olympiádu 2008. Gönci je stálica. V lete sa druhý raz stal európskym
šampiónom v kráľovskej malokalibrovkovej disciplíne 3 x 40. „V Pekingu by som
k dvom olympijským medailám z iných disciplín rád pridal aj jednu v tej, ktorú mám
najradšej,“ poznamenal.

JOZEF GÖNCI
Narodil sa 18. marca 1974 v Košiciach. Je

členom Vojenského športového centra Dukla
Banská Bystrica, no už dlhšie žije v Bratisla-
ve. Koncom júna 2007 sa oženil s o 10 rokov
mladšou Danielou Rojkovou, reprezentant-
kou Slovenska vo volejbale, vlani treťou
v slovenskej ankete volejbalistiek roka. Gön-
ci je roky najlepším slovenským strelcom.
V rokoch 1998 a 1998 získal primát najlep-
šieho strelca sveta. Na OH získal dve bronzo-
vé medaily: v Atlante 1996 v ľubovoľnej ma-
lokalibrovke poležiačky a v Aténach 2004 vo
vzduchovej puške. Na MS 1998 vystrieľal jed-
nu zlatú (3x40), dve strieborné a jednu bron-
zovú medailu, na ME spolu štyri zlaté, sedem
strieborných a deväť bronzových medailí.
Okrem toho päťkrát vyhral vo finále Sveto-
vého pohára niektorú z disciplín (štyrikrát
3x40 a raz vzduchovku 60).

■ Jozef Gönci v streleckej „akcii“ na olympiáde v Aténach 2004.
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my Eley, ktorej nábojmi strieľam, vraveli: Radi
by sme ťa videli súťažiť aj na olympiáde 2012
v našej metropole. Rezonuje to vo mne.“

● MEDAILY. „Nikdy som k nim nemal mate-
riálny vzťah. Len duševný. Ich počet nie je roz-
hodujúci, ale myslím si, že dokazuje kvalitu.
Na veľkých podujatiach, medzi ktoré rátam
olympiády, majstrovstvá sveta, Európy a Sve-
tové poháre, som ich - vrátane juniorských -
získal tušímže 82. Niektoré z nich má mama
v Košiciach, aj jednu z dvoch olympijských,
a niektoré sú u mňa. V posledných sezónach
už obmedzujem štarty, vyberám si a šetrím sa
na najdôležitejšie preteky.“

● NÁBOJE. „Mať dobrý náboj je ako mať
zdravé oči alebo byť dvadsať rokov v kuse
zdravý. Pre strelca podstatná vec. Jediný, komu
som vo výbere nábojov dôveroval, bol tréner
Anton Beľák. Chodili sme do firiem a mali sme
svoj štýl hľadania najvyššej kvality. Teraz som
na to sám.“

● OČI. „Po atlantskej olympiáde 1996 som
musel začať nosiť okuliare. Zistili mi dedičnú
zrakovú chybu: astigmatizmus, nepravidelné
zakrivenie rohovky, ktoré spôsobuje skresľo-
vanie obrazu na sietnici. Aj strelecké okuliare
musím mať inak konštruované. Na pravom
oku zavše cítim prepätie, v dôsledku čoho pri-
chádza pocit, že oko je unavené. Je to hendi-
kep, ale aspoň ako-tak sa to stabilizovalo.“

● POĽOVAČKA. „So zbraňami vyvádzam iné
kúsky, nemám ich na to, aby som strieľal na živú
zver. Ale páči sa mi chodiť do lesa. Minule som
s otcom kolegu z reprezentácie Matúša Janceka
strávil na Orave krásne chvíle na posede.“

● RODINA. „Od leta mám už aj oficiálne
dve: okrem našej, košickej aj vlastnú, brati-
slavskú. Moja manželka, volejbalová repre-
zentantka Daniela a ja sme síce často nútene
od seba, ale typické manželstvo dvoch profe-
sionálnych športovcov úspešne zvládame. Je
mi obrovskou oporou.“

● SYDNEY. „Olympijské hry 2000 by som
neoznačil za nočnú moru, ale bolo to neprí-
jemné obdobie. Prebralo ma z krásnej nostal-
gie, z lietania v oblakoch po sérii svetových ús-
pechov v ére spolupráce s trénerom Antonom
Beľákom, za ktorými stála najmä tvrdá drina.
Rozchod s ním nebol dôsledkom toho, že by
sme mali voči sebe čosi osobné. V pozadí bola

politika niektorých ľudí, ktorých dnes už ne-
chcem menovať. Všetko zlé je však na niečo
dobré: sydneyská olympiáda a to, čo po nej na-
sledovalo, mi pomohlo vyselektovať ľudí na
tých, ktorí mi chcú a ktorí nechcú pomôcť.
A o štyri roky na olympiáde v Aténach som si
Sydney vynahradil.“

● ŠKOLA. „Vyštudovať bratislavskú Fakultu
telesnej výchovy a športu bolo výborné výcho-
diskové rozhodnutie. Streľba, to nie je len stre-
lecká technika. Dnes už jej tréner potrebuje
byť doma aj v iných oblastiach: v biológii, ana-
tómii, fyziológii, vo výžive, v psychológii... No-
vú generáciu ťažko vychovať starými praktika-
mi, z ktorých mnohí tréneri na Slovensku žijú.
Keď som nemal trénera, obracal som sa na pe-
dagógov-nešpecialistov. Veľa mi dal Eugen
Laczo či Dušan Hamár, ale moje myslenie po-
sunuli aj niektorí ďalší.“

● TRÉNERI. „Prvým bol košický učiteľ Zdenko
Kopecký: k streľbe ma pritiahol priam za pače-
sy. Ako keby si ma vyhliadol. Zrejme vo mne
odhalil húževnatosť a pracovitosť. Neskôr som
sa dostal k Antonovi Beľákovi, ktorý mi dal naj-
viac. Potom som ešte zažil krátke obdobie pod
vedením Štefana Štafena-Krčmára. Medzitým
či potom ma viedli aj iní tréneri, no neboli pro-
fesionáli a spolupráca s nimi nemala budúc-

nosť. Odvtedy márne hľadám kouča, ktorý by
streľbe ozaj rozumel. Ťahám to sám.“

● ÚNAVA. „Zažil som ju veľakrát. Pamätám
si aj na obdobia stavu absolútnej pretrénova-
nosti. Tréning a regenerácia by mali byť v po-
mere pol na pol. Takmer ustavične som však
riešil kdejaké technické problémy. K totálnemu
oddýchnutiu som sa odhodlal až po tohtoroč-
ných majstrovstvách Európy. Mesiac a trištvrte
som sa nedotkol pušky, čo si za pätnásť rokov
nepamätám. S manželkou som sa túlal po
meste alebo po prírode, hral som golf, s Kad-
nárom som sa člnkoval po Dunaji, skrátka, stre-
tával som sa s úplne inými ľuďmi a načerpával
energiu celkom z iného súdka. Keďže staviame
dom, hodiny som trávil manuálnou prácou ale-
bo aspoň pozeraním sa na ňu. Čistil som si hla-
vu. Bol to skvelý a prepotrebný relax.“

● VIERA. „Verím, že mám tam hore patró-
na.“

● ZBRANE. „Momentálne mám asi to naj-
lepšie, k čomu sa dá dostať. Nie sú to lacné ve-
ci: vzduchovka v základnom vybavení stojí do
80-tisíc korún, kým malokalibrovka aj vyše
100-tisíc. Tohto roku čakám americkú maloka-
librovku, teším sa, aj keď ešte neviem, či mi bu-
de pasovať.“ Zaznamenal MARIÁN ŠIMO

FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

■ Jozef Gönci ako „ucho“ s prvou olympij-
skou medailou samostatnej Slovenskej re-
publiky v Atlante 1996 – s bronzom z ľubo-
voľnej malokalibrovky poležiačky.

■ Druhá olympijská medailová radosť – z bronzu vo vzduchovej puške v Aténach 2004.

Šéf športovcov: funkcia na niekoľko rokov
To je jediná pocta, ktorú si nevystrieľal. Veľmi surovo povedané: vyhuboval si ju. Jozef

Gönci si nikdy nedával pred ústa servítku. Čo na srdci, to na jazyku. Aj preto dnes šéfuje ko-
misii športovcov a sedí vo výkonnom výbore Slovenského olympijského výboru.

„Ja viem, že je to funkcia len na niekoľko rokov. Vôbec si na nej nezakladám. Niekto ju
musí zastávať,“ vraví. „Všetci aktívni športovci sú rozlietaní. Aj ja. Na druhej strane pri-
znávam, že ma baví. Bude mať však baviť len dovtedy, kým budem mať pocit, že pre
športovcov, o ktorých sa nikto nestará, čosi môžem vybaviť. Keď sa mi zadarí, budem
mať rovnako dobrý pocit, ako keby som získal medailu. Či sa mi to však podarí, dnes ešte
vôbec neviem.“

Ak nie, Gönci nebude mať problém ju odovzdať niekomu inému. „Funkcia núka šancu ko-
munikovať so zaujímavými ľuďmi, nemusí to byť zlá príprava na post trénera, ale to je všet-
ko,“ pripomína.
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Na doterajších deviatich letných EYOF, ktoré
sa konajú od roku 1991 vždy v nepárnych ro-
koch (do roku 1999 pod názvom EYOD) si Slo-
váci vybojovali spolu 31 medailí (9-6-16). Jed-
noduchý prepočet hovorí, že v Belehrade zís-
kali naši reprezentanti viac ako štvrtinu všet-
kých medailí. Premiérovo sa do medailovej bi-
lancie zapísal stolný tenis, dokonca až vďaka
štyrom športovcom.

Na zhromaždení celej výpravy pred sláv-
nostným zakončením EYOF sa vedúci výpravy,
člen výkonného výboru SOV Ľubor Halanda,
mladým športovcom mohol poďakoval za
vzornú reprezentáciu. Priznal sa, že celková bi-
lancia výpravy ho príjemne prekvapila. „Do-
siahli sme viac, než sme očakávali. Veľký vý-
znam však mala účasť na EYOF aj pre ostat-
ných športovcov, ktorí mali možnosť konfron-
tovať sa s absolútnou špičkou a zistiť, ako mu-
sia na sebe tvrdo pracovať, aby sa výraznejšie
presadili. Veľmi rád konštatujem, že výprava
bola úspešná, podarilo sa nám utvoriť veľmi
dobrý kolektív, ktorý ťahal za jeden koniec.
Všetko to bolo umocnené atmosférou veľkého

podujatia. Som presvedčený, že pre všetkých
to bola vynikajúca skúsenosť.“

Predseda SOV František Chmelár pridal svo-
je hodnotenie: "S ôsmimi medailami sme ne-
počítali ani v najtajnejších snoch. Veľmi prí-
jemne prekvapila plavkyňa Katarína Listopa-
dová, ktorá sa ukazuje ako mimoriadne 
perspektívna pretekárka. Rovnako to bolo
u všetkých troch medailistov v atletike. Mi-
moriadne potešujúce je, že sa objavili nové ta-
lenty, ktoré veľmi chcú. Aj v ťažkých sloven-
ských podmienkach dosiahli svetovú úroveň.
Verím, že budeme o nich počuť aj neskôr v se-
niorskom veku. Už teraz je však jasné, že im
budeme musieť na rast vytvoriť adekvátne
podmienky.“

Obaja predstavitelia SOV sa zhodli, že úspe-
chy slovenského mládežníckeho športu sa ro-
dia vo veľmi skromných a ťažkých pomeroch.
„Podpora zo strany štátu nie je adekvátna. Na-
ša mládež by si zaslúžila, aby mala vytvorené
lepšie podmienky na športovanie," konštato-
val Ľubor Halanda. Financie, ktoré sú pre rast
talentov nevyhnutné, chýbajú. Doslova by sa

dalo povedať, že mládežnícky šport prežíva len
vďaka niekoľkým nadšencom z radov trénerov
a funkcionárov, ktorí neľutujú čas ani námahu
a robia to prakticky na amatérskej báze. Franti-
šek Chmelár však vidí v súčasnosti aj určité po-
zitívum: „Zdá sa, že obdobie letargie a depre-
sie, ktoré tu istý čas v jednotlivých športových
zväzoch bolo, sa končí. Zväzy sa spamätávajú
z toho prepadu. Či už je to väčším vplyvom ro-
diny, alebo špecifickou prácou niektorých klu-
bov, ťažko povedať, ale z času na čas sa nám
objaví talent, do ktorého sa oplatí investovať.“

Nečakane hojná úroda
Na EYOF v Belehrade sa odohralo doteraz najúspešnejšie
vystúpenie slovenskej výpravy s ôsmimi medailami

Slovenská výprava s 54 športovcami na 9. letnom Európskom olympijskom festi-
vale mládeže (EYOF) v Belehrade v dňoch 22. - 27. júla bola nielen najpočetnejšia
v histórii našej účasti na tomto tradičnom multišportovom podujatí pre mládež vo
veku 13 – 17 rokov, ale postarala sa aj o doteraz najúspešnejšie slovenské mládež-
nícke účinkovanie pod piatimi kruhmi. Jeho výsledkom bol zisk rekordného počtu
ôsmich medailí (1-4-3) a takisto rekordného počtu umiestení v prvej šestke – dva-
nástich (1-4-3–0-2-2). Viacerí naši mladí športovci – predovšetkým v atletike, stol-
nom tenise a v plávaní – naznačili naozaj sľubnú perspektívu.

SLOVENSKÉ MEDAILY V BELEHRADE
 ZLATO

ALEXANDRA ŠTUKOVÁ – atletika, beh na
400 m

 STRIEBRO
KATARÍNA LISTOPADOVÁ – plávanie, 200 m

polohové preteky
ROMAN TURČÁNI – atletika, beh na 400 m
BARBORA BALÁŽOVÁ – stolný tenis, dvoj-

hra
BARBORA BALÁŽOVÁ, ALŽBETA DANOVÁ –

stolný tenis, štvorhra
 BRONZ

DANA ČÍŽKOVÁ – atletika, skok o žrdi
JAKUB FIGEĽ, ALŽBETA DANOVÁ – stolný te-

nis, miešaná štvorhra
JAKUB FIGEĽ, DÁVID KARAS – stolný tenis,

štvorhra

ĎALŠIE BODOVANÉ UMIESTENIA
 5. MIESTO

DRUŽSTVO VODNÝCH PÓLISTOV
 5. – 8. MIESTO

DÁVID KARAS, BARBORA BALÁŽOVÁ – stol-
ný tenis, miešaná štvorhra

 6. MIESTO
KATARÍNA LISTOPADOVÁ – plávanie, 100 m

voľný spôsob
ALŽBETA DANOVÁ – stolný tenis, dvojhra

■ Celá slovenská výprava na EYOF v Belehrade pred otváracím ceremoniálom.

www.olympic.sk
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ATLETIKA
ZLATO ALEXANDRY ŠTUKOVEJ, STRIEBRO

ROMANA TURČÁNIHO, BRONZ DANY
ČÍŽKOVEJ. Kráľovná športov prispela do slo-
venskej zbierky tromi medailami – z každého
druhu po jednej. Zlatá medaila štvorstovkárky
Alexandry Štukovej v čase 54,18 s bola vrcho-
lom účasti našej výpravy. Zverenka trénera
Petra Filipa sa triumfom postarala o deviaty
zlatý kov Slovenska na EYOF/EYOD a jediný
belehradský. Druhá za ňou dobehla Ruska Ju-
lia Terechovová (54,32 s), tretia Ukrajinka Oľha
Zemľaková (55,06). Bežkyňa klubu AC Malacky
jednoznačne patrila medzi najväčšie tromfy
našej výpravy. Preto ju vedenie vybralo za na-
šu vlajkonosičku na otváracom ceremoniáli.
Už vlani triumfovala na štvorstovke na Sveto-
vej gymnaziáde v Solúne (v stále platnom
osobnom rekorde 54,09 s) a tesne pred EYOF
skončila časom 54,46 s tretia majstrovstvách
sveta atlétov do 17 rokov v Ostrave. „Chcela
som to od štartu poriadne rozbaliť. Ja som

zvyknutá behávať takto. Som spokojná s tým,
ako som zvládla finále, aj s dosiahnutým ča-
som. Tohto roku to bol môj najrýchlejší beh.
Našťastie som bola vo finále oddýchnutejšia
ako v Ostrave, kde som absolvovala za tri dni
tri štarty. Trochu sa mi chvíle pred štartom sí-
ce skomplikovali, pretože ma zhruba pol hodi-
ny pred pretekmi poštípala na krk osa, ale ne-
prepadla som panike. Našťastie nie som aler-

gická. Štípanec síce bolel, ale počas pretekov
som to pustila z hlavy,“ hovorila chvíľku po
tom, ako ju na stupni víťaziek zlatou medailou
dekoroval predseda SOV František Chmelár
a po vypočutí si slovenskej hymny.

Ak Štukovej triumf na štvorstovke na EYOF
v Belehrade patril viac menej k očakávaným
úspechom, striebro Romana Turčániho zo Slá-
vie UK Bratislava na rovnakej trati bolo veľkým
prekvapením. Časom 47,75 s si sedemnásťroč-
ný Bratislavčan, ktorého trénuje Dana Horská,
o 31 stotín vylepšil osobný rekord. Zlatý Rus
Vladimir Krasnov, bronzový na nedávnych MS
v Ostrave, zvíťazil časom 47,11 s, bronzový Fín
Vendelin Ville dosiahol výkon 48,41. Je zaují-

mavé, že Turčáni sa v príprave doteraz pre-
dovšetkým zameriaval na dvojstovku. Na ne-
dávnych MS do 17 rokov v Ostrave štartoval
okrem 200 aj na 100 m. Ani v jednom prípade
nepostúpil do finále, teraz sa však na dlhšej
trati dočkal striebra. „Vo finále som bežal ešte
len moju ôsmu súťažnú štvorstovku v živote.
Dobre som si rozložil sily, takže sa mi bežalo
v pohode. V semifinále som objavil som správ-
nu taktiku, ktorá mi vyšla aj vo finále -začal
som zvoľna a vo finiši som mal síl nadostač.
Veril som si, že mám na medailu a veľmi som
ju chcel,“ vyznával sa po zisku striebornej me-
daily.

Vôbec prvú medailu slovenskej výpravy v Be-
lehrade získala hneď v úvodný deň Dana Číž-
ková. Členka ATU Košice, študentka Športové-
ho gymnázia na Ostredkovej ulici v Bratislave,
zverenka Vladimíra Krajňáka a dcéra známe-
ho kulturistického trénera Milana Čížka, bola
zrejme najmladšou účastníčkou atletických sú-
ťaží na EYOF, pretože len o tri dni prekračovala
spodný limit vekovej účasti. Bronz získala za
výkon 385 cm. Víťazná Ruska Ľudmila Jeriomi-
nová i strieborná Holanďanka Denise Grootová
skočili zhodne 390 cm. Čížková tohto roku už
trikrát pokorila štvormetrovú hranicu a niekoľ-
ko dní pred EYOF na MS do 17 rokov v Ostrave
skončila výkonom 395 cm siedma. „Som tro-
chu sklamaná, pretože som chcela lepší výkon.
Skákalo sa mi trochu čudne, pretože žŕdka sa
mi do odrazovej skrinky zapierala zvláštne. Ale
technicky som mala zo svojich skokov dobrý
pocit. Nohy mi išli vysoko, aj lepšie som dávala
ramená, ako pri predošlých štvormetrových
skokoch, len som potom padla. Možno to bolo
tým, že doskočisko bolo iné, ako zvyčajne,“ ho-
vorila po súťaži.

13

Na EYOF možno vidieť súťažiť vo veku 14 – 17 rokov mnohé bu-
dúce veľké hviezdy olympijských hier. Určite aj v Belehrade na špor-
toviskách súťažili niektorí budúci olympijskí šampióni. Na letnom
EYOF/EYOD naznačili v minulosti svoju hviezdnu budúcnosť naprí-
klad plavci Pieter Van den Hoogenband, Massimiliano Rosolino, at-
létky Gabriela Szabóová, Ca-
rolina Klüftová, či tenistka
Justine Heninová. V „zim-
nom“ zozname sa nájde mož-
no ešte viac hviezd podobného formátu na čele so zjazdárkami Kos-
teličovou a Pärsonovou, bežkyňou na lyžiach Čepalovovou, či s kra-
sokorčuliarmi Pľuščenkom, Lambielom alebo Sluckou...

Európske olympijské výbory (EOV) pravidelne spracúvajú štatisti-
ku, ako sa účastníci EYOF/EYOD presadzujú na OH či ZOH. V súčas-

nosti evidujú 442 športovcov zo 42 krajín, ktorí sa po štarte na
EYOF prebojovali aj na letné olympijské hry. Najčastejšie sa pod 
piatimi kruhmi z účastníkov letného EYOF/EYOD objavili plavci (120)
a atléti (104). Dovedna dvanástim doterajším účastníkom európ-
skych letných mládežníckych olympiád sa podarilo stať sa olympij-

skými víťazmi, ďalší štrnásti
pridali na OH striebro alebo
bronz.

Zo Slovenska figurujú v zo-
zname olympionikov, ktorí okúsili štart na EYOF/EYOD, napríklad
džudista Jozef Krnáč, tenista Dominik Hrbatý, atlét Mikuláš Konop-
ka, športová gymnastka Zuzana Sekerová, cyklista Matej Jurčo, ale-
bo bežci na lyžiach Ivan Bátory a Martin Bajčičák, či hokejisti Peter
Budaj a Marek Svatoš.

■ Roman Turčáni.

■ Alexandra Štuková (vľavo) s Danou Číž-
kovou.
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VRCHOLY ÚČINKOVANIA SLOVENSKEJ VÝPRAVY V BELEHRADE

Ján Beňa 
s plaketou EFPM

Mladý slovenský atlét Ján Beňa, ktorý na EYOF súťažil
v behu na 800 m, dostal za príkladné športové vystupo-
vanie na EYOF plaketu Európskeho hnutia fair play
(EFPM). Udialo sa tak na záver 9. letného Európskeho
olympijského festivalu mládeže, krátko po slávnostnom
ceremoniáli. EFPM ho na návrh vedenia slovenskej vý-
pravy ocenilo za to, ako príkladne športovo vystupoval
počas celého podujatia. Nezištne pomáhal ďalším slo-
venským atlétom, spoluvytváral správnu atmosféru
a pohodu v tíme. Keď našu bežkyňu Alexandru Štukovú
pol hodiny pred štartom behu na 400 m uštipla na krk
osa, vyvinul maximálne úsilie, aby rýchlo dostala pat-
ričnú pomoc. Hneď kontaktoval lekára na štadióne
a utekal zohnať ľad na zachladenie miesta vpichu. Priči-
nil sa tak o jej neskoršie víťazstvo a o zisk jedinej zlatej
medaily slovenskej výpravy v Belehrade.

Budúce olympijské hviezdy



STOLNÝ TENIS
STRIEBRA BARBORY BALÁŽOVEJ A PÁRU

BALÁŽOVÁ – ALŽBETA DANOVÁ, BRONZY
MIXU DANOVÁ – JAKUB FIGEĽ A PÁRU FIGEĽ –
DÁVID KARAS. Stolní tenisti pridali do zbierky
výpravy štyri medaily, pričom ovenčení cen-
ným kovom boli všetci štyria hráči. K úplnej
spokojnosti chýbalo len zlato. Ani Topoľčian-
ka Barbora Balážová vo dvojhre, ani s Nitran-
kou Alžbetou Danovou vo štvorhre po predo-
šlom víťaznom ťažení však nezdolali maďar-
ské súperky. Podľa priebehu hry v oboch finá-
lových zápasoch bola väčšia šanca na úspech
vo štvorhre, ale papierovo mala skôr vyhrať Ba-
lážová vo dvojhre, kde bola najvyššie nasade-
ná. Jej finálovou súperkou bola Ambrusová,
nad ktorou tohto roku vyhrala všetkých desať
vzájomných zápasov. Vo finále EYOF však po
vyhratom prvom sete ťahala za kratší koniec
a tentoraz prehrala. Vo štvorhre Balážová

s Danovou viedli nad Maďarkami Ambrusovou
a Madarászovou na sety už 2:0, keď druhý vy-
hrali 11:1, ale aj tak prehrali... Ďalšie dve me-
daily – s bronzovým leskom – získali v mieša-
nej štvorhre Alžbeta Danová s Jakubom Fige-
ľom a vo štvorhre chlapcov pár Jakub Figeľ –
Dávid Karas. Naši chlapci si v Belehrade počí-
nali nečakane dobre. Podali nadpriemerné vý-
kony a pre oboch to bol doteraz najlepší tur-
naj, ktorý absolvovali.

PLÁVANIE
STRIEBRO KATARÍNY LISTOPADOVEJ. Naj-

viackrát z našej výpravy nastúpila v Belehrade
na štart plavkyňa Katarína Listopadová. Vy-
brala si štarty v piatich individuálnych disciplí-
nach a v dvoch štafetách. Trikrát postúpila do
A-finále (z toho dvakrát v jeden deň), raz do 
B-finále. Na polohovej dvojstovke si plavkyňa
novoutvoreného klubu J&T Bratislava (jeho
členkou je zverenka trénera Gabriela Barana
len od februára tohto roku, predtým sa pripra-
vovala VŠ UK Bratislava pod vedením Róberta
Valoviča) vybojovala striebro, na krauliarskej
stovke šieste, v krauliarskom šprinte siedme
a na 100 m motýlik deviate miesto. Striebro
získala pri svojom piatom štarte počas dňa! Ví-
ťazná Britka Willmottová dohmatla v čase
2:19,37 min, Listopadová v čase 2:21,51
a bronzová Maďarka Jókayová za 2:23,11.
„Bála som sa, ako to všetko zvládnem. Už ráno

mi nebolo všetko jedno, veď ma čakali nielen
rozplavby v dvoch individuálnych disciplínach,
ale ešte aj štafeta. A popoludní dva finálové
štarty. Ten prvý na krauliarskej stovke bol pre
mňa dosť veľkým sklamaním. Zaplávala som
pomalšie ako ráno a výsledkom bolo šieste
miesto. Neviem, čo sa stalo, v závere som ne-
vládala, čakala som už len na to, kedy sa predo
mnou objaví stena. Pred tým druhým finále
som si príliš neverila,“ hovorila Katka.
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ATLETIKA
Alexandra ŠTUKOVÁ – 1. na 400 m (54,18),

Dana ČÍŽKOVÁ – 3. v skoku o žrdi (385), Adria-
na MANČUŠKOVÁ – 16. v skoku do diaľky (574),
Lenka KRŠÁKOVÁ – 11. na 100 m (12,33), 
17. na 200 m (25,41), Roman TURČÁNI – 2. na
400 m (47,75), Marián ŽIGALA – 8. v skoku
o žrdi (440), Miroslav ŽIKAVSKÝ – 12. na 
1500 m (4:04,78), Miroslav DOBIÁŠ – 13. na
3000 m (8:50,70), Ján BEŇA – 15. na 800 m
(1:57,67), Matúš KRČMÁR – 19. na 200 m
(22,71), Vladimír ŠIMÍK – 17. na 100 m (10,97).

PLÁVANIE
Katarína LISTOPADOVÁ – 2. na 200 m pol.

pret. (2:21,51), 6. na 100 m v. sp. ((59,46), 
7. na 50 m v. sp. (27,43), 9. na 100 m motýlik
(1:01,85), 11. na 200 m v. sp. (2:09,58), Domi-
nika GLOZMEKOVÁ – 9. na 200 m prsia
(2:42,79), 14. na 100 m znak (1:09,31), Patrícia
HLAVNOVÁ – 9. na 100 m prsia (1:14,55), Ka-
rin TOMEČKOVÁ – 17. na 400 m pol. pret.
(5:24,15), 20. ma 200 m motýlik (2:42,11), 24.
na 400 m v. sp. (4:53,43), Katarína POLÁKOVÁ
– 21. na 800 m v. sp. (9:43,94), 23. na 200 m
znak (2:34,45), Tomáš NAGY – 14. na 200 m v.
sp. (1:58,19), 22. na 200 m motýlik (2:15,96),
23. na 400 m v. sp. (4:17,25), Peter GUTYAN –
14. na 400 m pol. pret. (4:49,74), 29. na 200 m
prsia (2:35,44), 30. na 100 m prsia (2:12,02),

Milan MEDO – 16. na 100 m v. sp. (54,99), 
17. na 50 m v. sp. (24,96), Denis KUCHÁRIK –
17. na 200 m znak (2:15,25), 26. na 100 m znak
(1:03,77), Pavol JELENÁK – 19. na 1500 m v. sp.
(17:07,71), ŠTAFETA Glozmeková, Hlavnová,
Listopadová, Tomečková - 11. na 4x100 m pol.
pret. (4:31,65), MIEŠANÁ ŠTAFETA Medo, 
Tomečková, Nagy, Listopadová – 15. na 
4x200 m v. sp. (8:31,44).

STOLNÝ TENIS
Barbora BALÁŽOVÁ – 2. vo dvojhre, 2. vo

štvorhre s Danovou, 5. – 8. miesto v mixe s Ka-
rasom, Alžbeta DANOVÁ - 2. vo štvorhre s Ba-
lážovou, 3. v mixe s Figeľom, 6. vo dvojhre, Ja-
kub FIGEĽ - 3. v mixe s Danovou, 3. vo štvorhre
s Karasom, osemfinalista dvojhry, Dávid
KARAS – 3. vo štvorhre s Figeľom, 5. – 8. mies-
to v mixe s Balážovou, osemfinalista dvojhry.

VODNÉ PÓLO
Družstvo (Ľudovít KOZÁR, Jozef ŠOMŠAG –

Marek MOLNÁR, Krisztián POLOVIC, Miroslav
MIKLODA, Filip KŠIŇAN, Marek BIELIK, Andrej
KAŠPER, Michal ŠOMŠAG, Gergely MAGYAR,
Jaroslav RUŽIČKA, Oto STEINEMANN, Sebas-
tián NAGY) - 5. miesto. Výsledky – základná
skupina: SR – Slovinsko 7:8, SR – Nemecko 9:9,
SR – Srbsko 3:19, skupina o 5. – 8. miesto: SR –
Francúzsko 9:4, SR – Slovinsko 12:10.

DŽUDO
Miroslav DZÚR-TRNOVSKÝ – 9. do 66 kg,

Adam GAŽO - 9. do 60 kg, Gergely KARPÁTY – 
9. nad 90 kg, Radoslav GIRGA – do 50 kg bez
umiestenia, Erik FRANICKÝ – do 55 kg bez 
umiestenia, Matej ČUPKA – do 73 kg bez 
umiestenia, Terézia SASARÁKOVÁ – 9. do 48 kg,
Terézia RÝDZA – do 44 kg bez umiestenia.

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
Ivana KOVÁČOVÁ – 22. vo viacboji (50,25,

v kvalifikácii 52,25), Athina KARAINDROSOVÁ
– 50. v kvalifikácii viacboja (47,30), Ivana
RISKOVÁ – 79. v kvalifikácii viacboja (42,95).

CYKLISTIKA
Peter BALIŠ – 19. v kritériu, 42. v cestných

pretekoch s hromadným štartom, 91. v časov-
ke, Filip FILIPČÍK – 27. v kritériu, 31. v časovke,
45. v cestných pretekoch s hromadným štar-
tom, Peter HUNA – 33. v časovke, 15. v B-finá-
le kritéria, 89. v cestných pretekoch s hromad-
ným štartom.

TENIS
Jozef KOVALÍK – vypadol v 2. dvojhry, aj mi-

xu s Jurovou, Petra JUROVÁ – vypadla v 2. kole
dvojhry, aj mixu s Kovalíkom.

■ Hore zľava Barbora Balážová a Alžbeta
Danová, dole Dávid Karas a Jakub Figeľ.

■ Katarína Listopadová

www.olympic.sk

VÝSLEDKY SLOVÁKOV NA EYOF V BELEHRADE

Deväť stromčekov zo Slovenska
V posledný deň EYOF v Belehrade sa ráno v blízkosti Olympijskej dediny uskutočnilo symbo-

lické zasadenie deviatich stromčekov, ktoré z iniciatívy SOV priniesla do dejiska podujatia naša
výprava. Stromčeky sadili predseda SOV František Chmelár, generálny sekretár Jozef Liba, vedú-
ci výpravy na EYOF Ľubor Halanda a ďalší členovia vedenia slovenskej výpravy. Uvedená iniciatí-
va SOV korešponduje so snahou MOV, ktorý na jar vyzval všetky národné olympijské výbory sve-
ta, aby svojím dielom prispeli k úspechu celosvetovej kampane Organizácie Spojených národov
pre ochranu životného prostredia (UNEP) s názvom „Miliarda stromov“.

PRIPRAVIL ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO AUTOR (5) A PETER FILIP (1)
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Úspešný priebeh BOD na celom
Slovensku naznačuje, že Slovensko
by znovu mohlo získať vysoké me-
dzinárodné ohodnotenie za zvlád-

nutie tohto podujatia, ktoré celosvetove organizuje Medzinárodný
olympijský výbor. Európske olympijské výbory vlani vyhodnotili SOV
v rámci celej Európy ako štvrtého najlepšieho organizátora BOD.

Tohto roku sa na Slovensku v rámci BOD okrem Kuchajdy v Bratislave
bežalo aj v Horskom parku (organizátor ZŠ Mudroňova). Regionálne
olympijské kluby usporiadali BOD v Banskej Bystrici, Brezne, Žiari nad
Hronom, Novej Bani, Kremnici i v Banskej Štiavnici (všetko OK Banská
Bystrica), v Dunajskej Strede (OK Dunajská Streda), v Košiciach, Rožňa-
ve, Moldave nad Bodvou, Kráľovskom Chlmci i v Šaci (OK Košice), v Lip-
tovskom Mikuláši, Ružomberku, Liptovskom hrádku, Bobrovci a vo
Svätom Kríži (OK Liptovský Mikuláš), v Lučenci i vo Fiľakove (OK Luče-
nec), v Nitre i v Branči (OK Nitra), v Nových Zámkoch, Štúrove, Bánove,
Dolnom Ohaji i v Komjaticiach (OK Nové Zámky), v Prešove (OK Prešov),
v Prievidzi (OK Prievidza), v Spišskej Novej Vsi (OK Spišská Nová Ves),
v Trenčíne (OK Trenčín), v Trnave i v Piešťanoch (OK Trnava), v Dolnom
Smokovci, Štrbe, Šuňave, Liptovskej Tepličke, Svite i v Poprade (OK Vy-

soké Tatry), v Žiline, Kysuckom Novom Meste, Belej i v Bánovej (OK Žili-
na) a v Šahách (OK Šahy). AK Junior Holíč usporiadal BOD v Holíči a be-
žalo sa aj v rámci Medzinárodného olympijského tábora detí v Tatran-
skej Lesnej.

Najmasovejšiu účasť mali v regióne Košíc (9717 účastníkov, z toho
7404 bežcov), Banskej Bystrice (8268 účastníkov, z toho 6848 bežcov)
a Spišskej Novej Vsi (6314 účastníkov, z toho 5200 bežcov). Olympijské
kluby rovnako ako pred rokom zápolili v súťaži Zentivy o najlepšie zor-
ganizovaný regionálny BOD. Víťazom sa stal OK Žilina pred OK Spišská
Nová Ves a OK Košice. Spoločnosť Zentiva odmenila všetky tri olympij-
ské kluby prémiami vo výške 20-tisíc korún, plus aj balíčkami produktov
v hodnote 10-tisíc korún.

VÝZNAMNÉ OLYMPIJSKÉ UDALOSTI V III. ŠTVRŤROKU 2007

www.olympic.sk

Na BOD 2007 sa zúčastnilo 26 541 bežcov
V druhej polovici júna sa na celom Slovensku uskutočnil Beh

Olympijského dňa (BOD), ktorý je tradične najmasovejším po-
dujatím pod „strechou“ Slovenského olympijského výboru.
SOV priamo organizoval hlavný BOD na bratislavskej Kuchaj-
de, ktorý sa uskutočnil 22. júna. Ďalšie BOD organizovali v spo-
lupráci s partnermi takmer vo všetkých kútoch Slovenska re-
gionálne olympijské kluby. Na rozmanitých aktivitách v rámci
BOD 2007 sa zúčastnilo dovedna 33 444 ľudí, z toho 26 541 ak-
tívnych bežcov. 

■ S účastníckymi diplomami deti, ktoré sa zúčastnili na  BOD v Ky-
suckom Novom Meste.

Slovenský olympijský výbor pripravil na sobotu 4. augusta pre takmer
dvesto pozvaných hostí v Hrubej Borši neďaleko od Senca výnimočné
spoločensko-športové podujatie – SOV POLO RIDING CUP 2007. Na pr-
vom ročníku tohto podujatia sa stretli partneri SOV, manažéri najvý-
znamnejších firiem pôsobiacich na slovenskom trhu, poprední športov-
ci (plavkyňa Martina Moravcová, fitneska Zora Czoborová) a ďalší hos-
tia, ktorí majú blízko k športu a k olympizmu. Pre všetkých to bola víta-
ná príležitosť zoznámiť sa naživo s týmto atraktívnym športom, ktorý je
pre Slovensku exotický, ale pritom v prvej polovici 20. storočia bol päť-
krát v programe olympijských hier.

Medzinárodný olympijský vý-
bor rozhodol udeliť výročnú Tro-
fej MOV za rok 2007 s názvom
„Šport a propagácia olympizmu“
Antonovi Javorkovi, zakladateľo-
vi a hlavnému organizátorovi
medzinárodnej olympiády detí
a mládeže s názvom Kalokagatia.
Tradícia tohto jedinečného podu-
jatia, na ktorom sa v duchu an-
tického ideálu kalokagatie (har-
monické spojenie krásneho tela
s ušľachtilým duchom) aktívne
športovanie detí a mládeže snúbi
s vedomostnými a umeleckými
súťažami s olympijskou temati-

kou, sa rozbehla v roku 1991 v Trnave. Kalokagatia od okresnej
úrovne olympiády detí a mládeže prerástla už o rok v celoslovenskú
a od roku 1996 je medzinárodná. Dnes už má okrem letnej vetvy,
ktorá sa tradične v párnych rokoch koná v Trnave, aj zimnú vetvu
v nepárnych rokoch. Získala si veľké uznanie aj v zahraničí. V roku
1994, ktorý bol vyhlásený za Rok športu a olympijských ideálov, sa
konala pod patronátom MOV. A v roku 2000 sa na tomto jedineč-
nom podujatí v Trnave zúčastnil aj vtedajší prezident Európskych
olympijských výborov, dnes prezident MOV Jacques Rogge. Na za-
tiaľ poslednom, 9. ročníku letnej Kalokagatie, sa v júni 2006 na špor-
toviskách v Trnave a jej okolí zúčastnilo viac ako 2500 mladých špor-
tovcov z 10 krajín. V poradí piata zimná Kalokagatia sa uskutočnila
vo februári 2007. V súčasnosti je hlavným organizátorom tohto po-
dujatia občianske združenie Kalokagatia na Slovensku, ktoré je čle-
nom SOV. V pléne SOV ho zastupuje práve Anton Javorka.

Výročná trofej MOV
Antonovi Javorkovi

Premiérový SOV
POLO RIDING CUP

■ Momentka zo SOV POLO RIDING CUP 2007.
FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP
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Národné kolo výtvarnej súťaže ŠPORT A OLYMPIZMUS
Slovenský olympijský výbor vyhlásil ďalší

ročník neanonymnej národnej výtvarnej sú-
ťaže ŠPORT A OLYMPIZMUS, obsahovo orien-
tovanej na šport a blížiace sa Hry XXIX. olym-
piády v Pekingu 2008. Súťaž je určená pre
amatérskych i profesionálnych výtvarných
umelcov, vrátane študentov výtvarných škôl,
pedagogických fakúlt a všetkých, ktorí majú
ukončené vysokoškolské výtvarné vzdelanie.
Na súťaži sa nesmie zúčastniť žiadne dielo,
ktoré je vlastníctvom múzea alebo zbierky.

Výtvarnú súťaž ŠPORT A OLYMPIZMUS vy-
hlasuje SOV v kategóriách:

a) Trojrozmerné diela v ľubovoľných tech-
nikách a materiáloch - maximálne dovolené

rozmery vrátane obalu: 1,5x1x1 m. Maxi-
málne dovolená váha vrátane obalu: 30 kg.

b) Dvojrozmerné diela v ľubovoľných tech-
nikách (kresba, maľba, rytina a pod.) - Maxi-
málne dovolené rozmery vrátane obalu:
1,5x1 m, aj s rámom. 

Ceny: V kategórii amatérskych výtvarných
umelcov budú v každej kategórii udelené di-
plomy SOV a vecné ceny v hodnote 3 000,
2000 a 1000 Sk. V kategórii profesionálnych
výtvarných umelcov budú v každej kategórii
udelené diplomy SOV a finančné ceny a to
vo výške 15 000, 10 000 a 5 000 Sk. Organi-
zátor si vyhradzuje právo niektorú z cien ne-
udeliť.

Termíny: Súťažné diela musia byť odo-
vzdané osobne, alebo zaslané poštou do 
20. novembra 2007 na adresu: Slovenský
olympijský výbor, Silvia Štamberská, Kuku-
čínova 26, 838 08 Bratislava.

Odborná porota do 15. decembra 2007 vy-
hodnotí výtvarné práce z každej kategórie.
Ocenení umelci budú pozvaní na vyhlásenie
výsledkov a odovzdanie cien, ktoré sa usku-
toční vo februári 2008 v Zichyho paláci, Ga-
léria Z v Bratislave. Víťazné diela v kategórii
profesionálnych výtvarných umelcov prihlá-
si SOV do medzinárodnej súťaže MOV, kde
laureáti môžu získať veľmi hodnotné pré-
mie. 

Stretnutie sekretariátov SOV a ČOV vo Vysokých Tatrách

Podrobné informácie o udalostiach SOV na www.olympic.sk v SOV AKTUÁLNE.

Vo veľmi družnej atmosfére prebiehalo premiérové stret-
nutie sekretariátov Slovenského a Českého olympijského
výboru. Uskutočnilo sa od 3. do 5. októbra v Grand hoteli
Bellevue v Starom Smokovci a nadviazalo na stretnutia vý-
konných výborov SOV a ČOV v predošlých rokoch. Po tucte
Slovákov i Čechov, vedených generálnymi sekretármi

oboch národných olympijských výborov Jozefom Libom (SOV) a Petrom
Hrubecom (ČOV), absolvovalo nadmieru bohatý spoločensko-športový
program. Jeho dominantou bola olympiáda, ktorej súčasťou bolo zápo-
lenie všetkých účastníkov v squashi, stolnom tenise, biliarde, bowlingu,
jazde na sánkarskom trenažéri a v plaveckej štafete.

Po prvej časti olympiády bol stav súperenia nerozhodný, pretože
Slováci dosiahli celkove lepšie výsledky v stolnom tenise a v biliarde,
Česi zase v squashi a v bowlingu. Po jazde na sánkarskom trenažéri sa
ujali vedenia Slováci, spomedzi ktorých na saniach dominoval Jozef
Liba. V záverečnej plaveckej štafete to spočiatku síce vyzeralo, že Če-
si jasne vyhrajú a vyrovnajú, ale Slováci postavili svojich najlepších
plavcov na záverečné úseky a zvíťazili. Celkovým víťazom športového
zápolenia sa v pomere 4:2 stal sekretariát Slovenského olympijského
výboru. Na záverečnej večeri v kolibe v Starej Lesnej si však v duchu
hesla, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť, poháre pre víťazov pre-
vzali kapitáni oboch tímov – Petr Hrubec (ČOV) i Ľubica Nemečková
(SOV)

■ Spoločná fotografia účastníkov stretnutia sekretariátov SOV a ČOV
po absolvovaní jázd na sánkarskom trenažéri v Starom Smokovci.

OLYMPIONICI
80 ROKOV: ĽUDOVÍT KOMADEL, nar. 1. 11. 1927 v Piešťanoch.

V plávaní účastník OH 1952 v Helsinkách (ôsmy na 200 m prsia),
na OH 1968 v Mexico City bol ako lekár výpravy. Bývalý člen exe-
kutívy a predseda lekárskej komisie Medzinárodnej federácie uni-
verzitného športu (FISU), bývalý člen exekutívy Medzinárodnej fe-
derácie športovej medicíny (FIMS) a bývalý predseda lekárskej ko-
misie SOV. Dlhoročný vysokoškolský pedagóg s titulom profesora. 

70 ROKOV: ANTON ŠVAJLEN, nar. 3. 12. 1937 v Solčanoch. Vo
futbale účastník OH 1964 (člen strieborného družstva ČSSR). Pred-
seda Olympijského klubu Košice a predseda Združenia olympij-
ských klubov SR, člen SOV. Otec účastníka OH 1988 a 1992 v há-
dzanej Ľubomíra Švajlena. 

60 ROKOV: MIROSLAV KRÁĽ, nar. 2. 11. 1947 v Topoľčanoch. Vo
futbale účastník OH 1968 v Mexico City. JÁN MICHALKO, nar. 
18. 11. 1947 vo Východnej. V behu na lyžiach účastník ZOH 1972
v Sappore (člen ôsmej štafety ČSSR na 4x10 km) a 1976 v Innsbrucku. 

50 ROKOV: ALENA KYSELICOVÁ-MAJZLÍKOVÁ, nar. 14. 11. 1957 v Trenčianskych 
Tepliciach. V pozemnom hokeji účastníčka OH 1980 v Moskve, členka strieborného
družstva ČSSR. 

VÝZNAMNÍ SLOVENSKÍ OLYMPIJSKÍ A ŠPORTOVÍ JUBILANTI DO KONCA ROKA
ĎALŠIE OSOBNOSTI

65 ROKOV: WALTER MARX, nar. 12. 12. 1942 v Žiline.
Tréner sánkovania na ZOH 1992 v Albertville, 1994 v Lille-
hammeri, 2002 v Salt Lake City a 2006 v Turíne. DUŠAN
ČINČÁR, nar. 20. 12. 1942 v Starom Smokovci. Tréner sán-
kovania na ZOH 1980 v Lake Placide, 1984 v Sarajeve
a 1998 v Nagane. 

60 ROKOV: VLADIMÍR MILLER, nar.
8. 11. 1947 v Bratislave. Podpredseda
SOV pre letné športy (od roku 2001),
predseda Slovenského zväzu moder-
ného päťboja, na OH 2004 v Aténach
vedúci športovej časti slovenskej vý-
pravy, na OH 1976 v Montreale asis-
tent trénera moderných päťbojárov
ČSSR. Bývalý člen exekutívy Medziná-
rodnej federácie moderného päťboja
(UIPM), v súčasnosti člen technickej komisie UIPM. Na OH
1992, 1996 a 2000 pôsobil ako člen jury moderného päť-
boja. 
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„Vnímam to ako určité zadosťučinenie a od-
menu za nezištnú prácu v prospech sloven-
ského športu. Telovýchova a šport sa vinie
mojím životom ako červená niť od ôsmich ro-
kov. Ešte aj dnes sa snažím pomôcť aspoň ra-
dou,“ reagoval Ján Mráz na udelenie štátneho
vyznamenania.

Keď sme sa ho spýtali, za čo si ho ľudia
v športe podľa jeho vlastného názoru budú
predovšetkým pamätať, bez zaváhania odpo-
vedal: „Hlavne vďaka majstrovstvám sveta
1970 v klasickom lyžovaní na Štrbskom Plese.
Moje pôsobenie vo FIS prispelo k tomu, že
nám šampionát pridelili a ako generálny ta-
jomník organizačného výboru som do značnej
miery zodpovedal za jeho zvládnutie. Ľudia,
ktorí tieto majstrovstvá zažili, na ne v dobrom
spomínajú dodnes. Bol to nezabudnuteľný zá-
žitok - a nielen pre viac než stotisíc divákov
na skokoch z veľkého mostíka.“

Ján Mráz sa nijako netají tým, že v živote
mal šťastie. „Ako študent obchodnej akadé-
mie som pochytil dobré vzdelanie a naučil
som sa dobre po anglicky aj nemecky, čo sa
mi neskôr veľmi zišlo v pôsobení v športových
funkciách. Počas pôsobenia v Slovenskom ná-
rodnom povstaní mi život zachránila šťastná
náhoda. Ďalším šťastím bola moja manželka,
s ktorou dobre žijem už 62 rokov. A potom
som mal šťastie na mnohých ľudí. Vždy som sa
správal slušne a skromne. Myslím si, že tým
som si vybudoval dobrú pozíciu na miestach,
kde som pôsobil.“

Ján Mráz dodáva, že vďaka slušnosti a skrom-
nosti nadviazal aj mnohé cenné priateľstvá –
i v zahraničí. V tejto súvislosti vytiahol historky
s dlhoročným prezidentom Medzinárodnej ly-
žiarskej federácie, o čosi starším Marcom Hod-
lerom, s ktorým ho spájalo blízke priateľstvo:
„V predsedníctve FIS o mne spočiatku hovoril

ako o „Czechovi“. Keď som sa raz ohradil, že ja
som Slovák a nie Čech, už takmer nikdy sa ne-
pomýlil. Na návštevu k sebe domov ma pozval
skôr ako krajana a generálneho sekretára FIS
Gianfranca Kaspera, ktorý sa neskôr stal jeho
nástupcom. A keď sme v roku 2000 oslavovali
30. výročie MS v klasickom lyžovaní, Hodler si
požičal súkromné lietadlo prezidenta MOV Sa-
marancha a priletel ním na hodinovú návštevu
Vysokých Tatier!“

Ján Mráz má vychovanie takpovediac „starej
školy“. Jeho správanie je úctivé i priateľské
k mužom a vyslovene galantné k ženám. Dl-
horočné pôsobenie vo významných funkciách
- v banke, zahraničnom obchode, vo funkcii

ekonomického námestníka v podniku Meopta,
na Správe pre veci majetkové a devízové, kde
bol riaditeľom pre Slovensko, a samozrejme aj
v športe – ho naučilo slušnému správaniu k vy-
soko postaveným ľuďom aj ku kolegom a part-
nerom, i vysokej štábnej kultúre. Aj vďaka to-
mu sa nedá zabudnúť na jeho pôsobenie vo
funkcii generálneho tajomníka SOV, kde všet-

ky uvedené kvality umocnil jazykovými zna-
losťami a bohatými skúsenosťami. Pritom spo-
luvytváral veľmi príjemnú atmosféru na pra-
covisku. Bol to olympijský funkcionár, na kto-
rého pôsobenie budú všetci spomínať v dob-
rom.

Lyžovanie bolo prvou láskou Jána Mráza, ale
aj olympiády ho očarovávali odmala. Dodnes
si pamätá niektoré výsledky z letnej i zimnej
olympiády už v roku 1936. Z novín a časopisov
si odmala vystrihoval články o slovenských
športovcoch a sníval o olympiáde. Ale priznáva,
že hlbší rozmer olympizmu si začal uvedomo-
vať až niekedy na prelome 70. a 80. rokov mi-
nulého storočia, keď už mal za sebou lyžiarske
rozhodcovské pôsobenie na ZOH 1964 – 1976.

„Toto poznanie som začal uplatňovať, keď
vznikala Olympijská spoločnosť Slovenska a aj
v prvých rokoch existencie SOV. Robili sme
vtedy veci naozaj na dobrovoľnej báze a s lás-
kou, ale položili sme dobré základy. Podobne
ako v lyžovaní, kde sme urobili obrovský kus
práce, som sa aj na olympijskej pôde snažil do-
kázať, že my Slováci vieme robiť veľké veci.
Čechom budem vždy vďačný za to, že nás uči-
li, ale veril som, že keď vznikne samostatná
Slovenská republika, budeme mať viac príleži-
tostí ako predtým, čo sa aj stalo,“ hovorí Ján
Mráz. Jedným dychom však dodáva: „Žiaľ,
mnohé veci sme si v športe aj pokazili. Exis-
tujúci systém sa rozbil, došlo k atomizácii
a hádam každý chcel byť prezidentom nejaké-
ho spolku. Nemáme už na koho váľať vinu,
pretože si vládneme sami. Spojenie celého
športového hnutia so Slovenským olympij-
ským výborom by podľa mňa veci dnes po-
mohlo.“

ĽUBOMÍR SOUČEK
FOTO AUTOR A ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Šport ako červená niť života
Bývalý generálny tajomník SOV Ján Mráz bol ocenený Radom Ľudovíta Štúra II. triedy

Osemdesiatpäťročný Ján Mráz, ktorý bol v rokoch 1993 – 1996 prvým generál-
nym tajomníkom Slovenského olympijského výboru, si koncom augusta za vý-
znamné zásluhy o rozvoj športu a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí
z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča prevzal štátne vyzname-
nanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Na jeho udelenie navrhol tohto významného
olympijského a športového funkcionára Slovenský olympijský výbor.

■ Blahoželanie k 85. narodeninám Jána Mráza v podaní zamestnankýň SOV.

www.olympic.sk

VIZITKA JÁNA MRÁZA
Narodil sa 28. júna 1922 v Banskej Bystrici. Od mladosti sa

aktívne venoval športu, najmä lyžovaniu, a od študentských
čias na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici aj funkcio-
nárskej činnosti v športe. Ako vojak sa v roku 1944 aktívne
zúčastnil na bojoch v Slovenskom národnom povstaní. Tak-
mer 15 rokov predsedal Slovenskému lyžiarskemu zväzu,
v období 1969 – 1974 aj federálnemu zväzu. V rokoch 1969 -
1990 bol členom predsedníctva Medzinárodnej lyžiarskej fe-
derácie (FIS). Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o usporiadanie
majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní v roku 1970 vo Vy-
sokých Tatrách, kde pôsobil ako generálny tajomník. Od ro-
ku 1990 je čestným členom FIS.

Ján Mráz sa mimoriadne angažoval v prípravách na založe-
nie Slovenského olympijského výboru a po jeho vzniku 
19. decembra 1992 sa vo februári 1993 stal jeho generálnym
tajomníkom. V tejto funkcii bol do konca roku 1996, o rok ne-
skôr bol zvolený za čestného člena SOV. MOV jeho zásluhy
ocenil v roku 1996 udelením Olympijského radu v striebre
(na fotografii). Je nositeľom najvyšších telovýchovných vy-
znamenaní, ako aj štátnych a vojenských vyznamenaní.
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Oheň nivočil posvätnú Olympiu
Zhorel pamätník Pierra de Coubertin, pri ktorom bola vždy prvá zastávka olympijskej štafety

Pre ľudí, ktorí v antickej Olympii vidia svätyňu športu i olym-
pizmu, bolo naozaj kruté sledovať televízne zábery a fotografie
z obrovského požiaru, ktorý koncom augusta zachvátil aj toto
neveľké mestečko na Peloponézskom polostrove. Plamene ne-

ušetrili ani priľahlý areál archeologického parku, kde sa v roz-
pätí 1169 rokov uskutočnilo dovedna 293 antických olympij-
ských hier. Zasiahnutý bol aj areál Medzinárodnej olympijskej
akadémie v blízkom susedstve antickej Olympie.

Na viacerých miestach krajiny, ktorá sa po-
važuje za kolísku európskej civilizácie a kultúry,
oheň v druhej polovici augusta doslova nivočil.
Celkove pripravil o životy viac ako šesťdesiat
ľudí. Po nekonečných týždňoch úmorných ho-
rúčav nielen občania, ale ani grécke protipo-
žiarne sily nestíhali bojovať s rýchlo sa šíriacim
živlom, ktorého ničivú silu ešte znásoboval sil-
ný vietor. Plamene zachvátili aj Kronov vrch,
pod ktorým leží antický olympijský areál nevy-
čísliteľnej historickej hodnoty s najstarším šta-
diónom sveta. Olympia bojovala o svoje preži-
tie celé štyri dni až do 27. augusta. Aj keď sa
antický areál podarilo zachrániť, kolíska olym-
pizmu utrpela vážne rany.

Zásahom priamo do srdca milovníkov olym-
pizmu bolo zničenie pamätníka zakladateľa no-
vovekých olympijských hier Pierra de Couber-
tin. Mramorový monument, pod ktorým bolo

na želanie Coubertina desaťročia v kovovej ka-
zete pochované jeho srdce, oheň zničil. Zacho-
vaná ostala len stéla s jeho srdcom. Práve na
toto miesto smerovali vždy kroky prvého bežca
štafety s olympijským ohňom po jeho zapálení
pred Hériným chrámom v antickom areáli...
O niekoľko stovák metrov ďalej ničivé plamene
dosiahli až k trávniku na antickom štadióne
a k ruinám Hérinho chrámu. Poškodili aj mies-
to, kde každé dva roky kňažky v dobových rú-
chach rituálne zapaľujú posvätný oheň pre let-
né či zimné olympijské hry.

Neďaleké Archeologické múzeum, kde sú
uschované sochy a ďalšie staroveké exponáty
obrovskej historickej hodnoty, uniklo skaze len
tesne, keď sa náhle obrátil vietor a do boja s oh-
ňom nasadili aj tank Leopard súkromnej firmy.
Aj kongresové centrum Medzinárodnej olym-
pijskej akadémie sa podarilo zachrániť len s ma-

lými škodami. Olympia sa však z následkov po-
žiaru, aký tamojší pamätníci nikdy predtým ne-
zažili, bude spamätávať dlho. Plamene do znač-
nej miery znivočili toto posvätné a nádherné
miesto, ktoré návštevníkov vždy očarovávalo
nadpozemským pokojom v tieni olivovníkov...

Fotografie agentúry SITA najlepšie vypove-
dia o hrôze, ktorú Olympia prežila koncom au-
gusta. To, čo sa stalo, nemôže nechať chlad-
ným žiadneho človeka, v ktorom búši srdce
olympionika. Grécky predseda vlády Kostas Ka-
ramanlis však 22. septembra prisľúbil, že
Olympia bude pripravená na ceremoniál sláv-
nostného zapálenia olympijského ohňa pred
hrami v roku 2008 v čínskom Pekingu. Rituál,
ktorý patrí do svetového dedičstva, sa koná od
roku 1936, keď predchádzal OH v Berlíne. Sláv-
nosť je naplánovaná na 25. marca 2008.

ĽUBOMÍR SOUČEK
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Na starej lodi dvakrát šiesty a sklamaný

Rok pred Hrami v Melbourne som na
jedných pretekoch zdolal aj slávneho Švé-
da Gerta Fredrikssona, úradujúceho maj-
stra sveta na dvoch tratiach, a preto som
na olympijské preteky v ďalekej  Austrálii
čakal v medailovej nádeji. Možno aj preto
som dostal možnosť skladať spolu s gym-
nastkou Evou Bosákovou pred odletom
v Prahe olympijský sľub. Lenže vtedajšie
zabezpečenie športovca za dneškom vý-
razne zaostávalo. Sotva by sa teraz moh-
lo stať, aby kandidát na medailu nemal
všetko to isté, čo špičkoví športovci 
z iných krajín. Mne sa to však, žiaľ, priho-
dilo. Naši funkcionári sa nedozvedeli, že
v cu-dzine sa už vyrábajú aj iné typy lodí,
než som mal k dispozícii ja.

Do Melbourne prišli pretekári z nie-
ktorých krajín s loďami zúženými
v spodnej časti, pričom dodržali všetky
iné požadované rozmery. Čiže šírka hore
ostala 51 centimetrov, dĺžka päť metrov
a desať centimetrov, hmotnosť 12 kilo-
gramov. Lenže už chýbalo kruhové
„stredné rebro“, namiesto ktorého sa
objavilo telo lode široké asi len 35 centi-
metrov. Tým sa kajaky úžasne zrýchlili.

Takú loď som však nemal. Oba moje kajaky,
ktoré putovali do Austrálie už mesiac vopred,
mali klasický, roky známy tvar. Na naše a moje
prekvapenie však funkcionári olympijského
hnutia dovolili, aby sa jazdilo aj v novej, mno-
hým neznámej lodi. Ako pretekári sme nemali
rovnaké podmienky. Bolo to nehorázne.

Keď som sa potom k tej novej lodi dostal
v najbližšom roku, jazdil som kilometer o 11 se-
kúnd rýchlejšie než v starom, klasickom kajaku.
V ňom som nemal šancu zaútočiť v Melbourne
na medailu. Všetci, ktorí na tisíc metrov aj na
desať kilometrov skončili predo mnou, pádlo-
vali v nových kajakoch. Bol som sklamaný, že
som na oboch tratiach skončil až na šiestom
mieste. Cestoval som do Melbourne s oveľa vyš-
šími ambíciami.

Inak, na náš pobyt mali značný vplyv udalos-
ti v Maďarsku. Priznávam, že vzhľadom na cen-
zúru, ktorá u nás doma i vo výprave panovala,
nám chýbali všetky informácie, ale našinci
v Austrálii vedeli zrejme všetko. Pamätám si,
ako nás emigranti, konkrétne som ich najviac
stretol z Moravy, prehovárali, aby sme sa už ne-
vracali domov a ostali v Austrálii. Mne naprí-
klad jeden dokonca núkal starší dom, ktorý vraj

už on nepotrebuje. U mňa to však ne-
prichádzalo do úvahy, mal som rodi-
nu, už aj štvorročného syna Petra.

O možnosti, že by sme ostali v Aus-
trálii, sa určite dozvedeli politickí pred-
stavitelia doma. Veď vo výprave, ako to
bolo zvykom, bolo určite „očko“, ktoré
nemalo so športom nič spoločné. Ten
človek iba sliedil, aby sa nestalo niečo
politicky nevhodné. Malo to pre nás
krátko po skončení olympiády vážne
následky. Zrazu nás v noci okolo druhej
všetkých pozobúdzali a presťahovali na
sovietsku loď Gruzia, ktorá v Melbour-
ne kotvila. Táto loď priviezla zo Soviet-
skeho zväzu materiál pre ich výpravu,
aj niektorých športovcov. Tam nás dr-
žali, povedal by som, že až väznili, dva
dni. Na pevninu sme sa už totiž späť
nedostali. Hoci na olympiádu nás do-
viezlo, pravda s mnohými medzipristá-
tiami, francúzske lietadlo a určite aj ča-
kalo na náš odvoz späť. Boli sme na lo-
di, keď prišli piloti, že sú pripravení na
odlet, ale nás už z tej lode nepustili...

Zaznamenal TOMÁŠ GROSMANN
FOTO JÁN SÚKUP A ARCHÍV

Narodený: 2. febru-
ára 1931 v Nitrianskej
Strede. Z absolventa
bratislavskej FTVŠ
(1949 - 1953) sa stal
postupne docent na tej istej vysokej škole

Olympijské hry: Melbourne 1956 - šiesty
v K1 na 1000 m a 10 km; Rím 1960 - skončil
v semifinále. Na ZOH v Cortine 1956 mal
štartovať ako bežec na lyžiach, z toho však
zišlo, aby sa nenarušila jeho kajakárska prí-
prava na Melbourne.  

Majstrovstvá sveta: Praha 1958 - druhý
v K1 na 10 km.

Majstrovstvá Československa: 19 titulov
v K1 - šesť rokov za sebou vždy na 500 m,
1000 m a 10 km; v jednom z nich aj v štafete
na 4 x 500 m. Jeden titul aj v behu na lyžiach
v štafete na 4 x 10 km.

Obliekol si všetko, vrátane pyžama

LADISLAV
ČEPČIANSKY

OLYMPIÁDY V SPOMIENKACH: MELBOURNE 1956 očami kajakára LADISLAVA ČEPČIANSKEHO

CESTOVANIE V KOCKE
Československá výprava cesto-

vala vtedajším najväčším doprav-
ným lietadlom Armagnac z Prahy
do Melbourne šesť dní, od 4. do 
10. novembra 1956. Späť sa vydala
11. decembra loďou Gruzia, ktorá
doplávala do Vladivostoku 30. de-
cembra. Na druhý deň sa pohol
vlak s našimi športovcami do
Moskvy a došiel tam 8. januára
1957. „Čechoslováci“ zakončili ces-
tovanie z olympijských hier, keďže
z Moskvy leteli po skupinkách,
v Prahe až 12. januára.

Cesta loďou z Melbourne bola zábavná iba chví-
ľu. Blížili sa totiž Vianoce a mnohí sa potešili, že
sme sa pohli akože smerom domov. Lenže loď plá-
vala pomaly, aj veslári v osemveslici by jej dlho sta-
čili. Pobyt na nej bol veľmi fádny, takisto strava.
Určite nik nerátal s tým, že Gruzia povezie toľko a
ešte cudzích ľudí. Bola tam totiž sovietska výprava
okrem futbalistov.

Spočiatku, keď sme sa viezli k rovníku a od neho,
bolo fajn, teplúčko, aj sme sa opaľovali. Neskôr, pri
Japonsku, sa už začala poriadna zima. Ak som ju
chcel vydržať, musel som si obliecť všetko, čo som
mal so sebou. Pyžamo, tepláky, na vrch baloňák.

Klasické zimné oblečenie sme ani nemali, veď sme
cestovali lietadlom na letnú olympiádu.

Vo Vladivostoku sa naša plavba skončila a čakala
nás dlhá cesta vlakom, deväť dní a deväť nocí do
Moskvy. Od chvíle, čo sme vyrazili z Melbourne, až
do Moskvy som často hral s vedúcim výpravy Ri-
šom Nejezchlebom šachové partie. Keď sme vystu-
povali z vlaku, bol medzi nami nerozhodný stav
365:365 – každý z nás uhral presne toľko bodov,
koľko má rok dní. Chvalabohu, odtiaľ sa cestovanie
predsa len urýchlilo, z Moskvy sme už išli lieta-
dlom. Ale návrat z olympiády trval viac než mesiac.
Mali sme byť doma pôvodne skôr o 30 dní.
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Napriek tomu, že hlavné ťažisko filantro-
pických a sponzoringových aktivít spoloč-
nosti sa sústreďuje na rozvoj vzdelávania
a informatizácie, Slovak Telekom považuje
za svoju spoločenskú zodpovednosť aj pod-
poru športových aktivít a podujatí. Spoloč-
nosť sa preto rozhodla stať generálnym
partnerom Slovenského olympijského výbo-
ru, prostredníctvom ktorého môže podporiť
tím našich najlepších športovcov na olym-
pijských hrách v Pekingu.

Generálne partnerstvo so Slovenským
olympijským výborom a Slovenským olym-
pijským tímom je založené na deklarova-
ných hodnotách produktovej značky T-Com.
Tie odzrkadľujú hodnoty kolektívneho špor-
tu, ktorými sú aktívnosť, komunikatívnosť,
tímový duch, cieľavedomosť, skúsenosť
a zodpovednosť, ako aj kreativita a súdrž-
nosť. „Generálnym partnerstvom so Sloven-
ským olympijským výborom podporujeme 
nielen športové povedomie a zdravú národnú
hrdosť občanov Slovenskej republiky, ale pre-

dovšetkým špičkovú športovú reprezentáciu
krajiny prostredníctvom nášho Olympijského
tímu. Snažíme sa, aby ľudia vnímali našu
spoločnosť a jej obchodnú značku T-Com ako
priaznivcov kvalitného športu a tradície
olympijských hier, ako aj podporovateľov ús-
pechov našich športovcov,“ uviedol Miroslav
Majoroš, predseda predstavenstva a prezi-
dent Slovak Telekomu. Spoločnosť dáva svo-
jím partnerstvom so Slovenským olympij-

ským výborom najavo svoje presvedčenie
a vieru v úspech slovenského reprezentač-
ného tímu na Hrách XXIX. olympiády v Pe-
kingu 2008.

Medzi najvýznamnejšie aktivity Slovak Te-
lekomu v oblasti športu patrí aj podpora slo-
venského hokeja. V pozícií generálneho re-
klamného partnera podporovala spoločnosť
Slovak Telekom od roku 2002 do roku 2006
domácu najvyššiu hokejovú súťaž Extraligu.
T-Com, ako generálny partner Extraligy,
okrem finančnej podpory klubov, pripravo-
val a podieľal sa na mnohých sprievodných
projektoch pre fanúšikov, ako aj pre médiá
a mládež. S výrazne pozitívnym ohlasom sa
stretli mnohé športové projekty (Zápas 
hviezd Česko – Slovensko, Zlatý puk, Objav
roka, Podpora nadácie Slovenské hokejové
nádeje) a rôzne akcie pre fanúšikov (Arény
čakajú, Veľká hokejová hra, Naj Fan Team).  

Podpora Slovak Telekomu smerovala aj
do školskej hokejbalovej ligy. V prvom roč-
níku STreet hockey v školskom roku
2003/2004 si zahralo hokej 259 žiackych
družstiev zo 136 miest a obcí Slovenska.
V roku 2005/2006 podporoval Slovak Tele-
kom aj tretí ročník celoslovenského turnaja
v hokejbale pre základné školy, cieľovou
skupinou boli pritom žiaci druhého stupňa
základných škôl.

Slovak Telekom sa však neorientuje len na
podporu najsledovanejších športov, akým je
hokej. Spoločnosť podporila napríklad aj
cyklistiku, ktorá sa stáva súčasťou životného
štýlu a aj na Slovensku si nachádza čoraz
väčšie množstvo nadšencov. V tomto duchu
sa spoločnosť v roku 2006 stala generálnym
sponzorom päťdesiateho ročníka najzná-
mejších medzinárodných cyklistických pre-
tekov Okolo Slovenska. Pelotón cyklistov
prešiel na pretekoch po prvý raz cez našu
krajinu pod značkou T-Com.  

T-Com nielen podporuje športové aktivi-
ty, ale vďaka telekomunikačnej infraštruk-
túre a priamym prenosom do obývačiek po
celom svete aj sprostredkúva sledovanie
športových podujatí. Priamo do domovov ti-
sícok fanúšikov ich prináša prostredníctvom
služby digitálnej televízie Magio.

Slovak Telekom podporuje špičkovú
športovú reprezentáciu Slovenska

Štvrtým generálnym partnerom SOV a Slovenského 
olympijského tímu sa v lete stala spoločnosť Slovak Telekom

Spoločnosť Slovak Telekom, ktorá poskytuje produkty a služby pod značkou 
T-Com, sa v lete stala generálnym partnerom Slovenského olympijského výboru
a Slovenského olympijského tímu. T-Com tak podporuje našich reprezentantov
v príprave na Hry XXIX. olympiády v Pekingu 2008. 

www.olympic.sk

Aby naši občania mohli byť hrdí
Oficiálna prezentácia Slovak Telekomu ako generálneho partnera Slovenského olympijské-

ho výboru a Slovenského olympijského tímu sa uskutočnila v rámci tlačovej konferencie SOV
po podpise prihlášky na Hry XXIX. olympiády v Pekingu dňa 27. septembra. Predseda pred-
stavenstva a prezident spoločnosti Slovak Telekom Miroslav Majoroš tam povedal: „Som 
veľmi rád, že po dlhších rokovaniach sme dospeli k podpisu dohody, na základe ktorej sa Slo-
vak Telekom stal generálnym partnerom SOV a Slovenského olympijského tímu. Rozhodli
sme sa podporiť olympijské myšlienky a olympijskú reprezentáciu Slovenska, aby naši občania
mohli byť hrdí na slovenské účinkovanie pod piatimi kruhmi.“

■ Fotografia z prezentácie Slovak Telekomu ako nového generálneho partnera Slovenského
olympijského výboru a Slovenského olympijského tímu na tlačovej konferencii SOV po podpise
prihlášky na Hry XXIX. olympiády v Pekingu. Na snímke zľava predseda predstavenstva Sloven-
skej olympijskej marketingovej, a.s., Ľubor Štark, predseda predstavenstva a prezident spoloč-
nosti Slovak Telekom Miroslav Majoroš, predseda SOV František Chmelár a generálny sekretár
SOV Jozef Liba.
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