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Čo však medzi tým? Oddych, štandard, ruti-
na? Alebo je lepšie zvoliť si kamenistú, hrboľa-
tú, či tŕnistú cestu systematickej a cieľavedo-
mej tvrdej práce, kreatívneho hľadania i obja-
vovania nových možností, konfliktného, alebo
i kompromisného riešenia problémov - a to
všetko na prospech pokroku, hoc i nepatrné-
ho?

My sme sa rozhodli pre druhú alternatívu,
pretože pätnásť rokov existencie SOV je krátky
čas na to, aby bolo všetko vymyslené, vybudo-
vané, dokonalé a dokonané.

Pohodlie priemernosti je ako smola, ktorá sa
lepí na päty a potom urobiť krok, či kroky je na-
máhavé. Avšak kroky vpred sú potrebné, ba ne-
vyhnutné. A predovšetkým tie, ktoré smerujú
k lepšej komunikácii, k väčšej zodpovednosti
a k vyššej kvalite práce. Bez toho nie je možné
byť úspešní, získavať viac medailí, mať talento-
vanejšiu mládež, pripraviť pekné a užitočné ak-
cie či publikácie, požívať v športovom svete 
autoritu, mať u verejnosti dobrý imidž, u spon-
zorov a politikov dôveru atď.

O to všetko sme sa v tomto olympijskom
cykle snažili. A ak sa nám to čo i len trochu po-

darilo, tak preto, že naša slovenská olympijská
rodina bola kompaktná, súdržná, pracovitá
a chápavá. Ctila si deľbu práce a vládol v nej tí-
mový duch. Hľadala a aj našla pochopenie
a pomoc mimo olympijskej pôdy a to je prie-
stor, ktorý je významný a cenný. Nežijeme
predsa na opustenom ostrove, ale sme súčas-
ťou veľkého a silného medzinárodného olym-
pijského hnutia, zraniteľného slovenského
športového hnutia, rozvíjajúceho sa Slovenska,
i hľadajúcej sa Európy. 

A čo ďalej? Nič mimoriadne. Len pokračovať
krok za krokom v skromnosti, trpezlivosti, pra-
covitosti, čestnosti, zodpovednosti a tvorivosti
smerom ku kvalite, pretože kvantita je pre nás
priveľká a priťažká. A treba v tom vydržať až 
do Londýna 2012, ba i ďalej! 

Naplnení úctou a pokorou k prameňom európskej civilizácie 
opúšťame antickú olympijskú klasiku, aby sme svoj zrak i myseľ
upriamili k ešte staršej civilizácii a takmer neznámej kultúre. Taký je
kolobeh nášho olympijského života. Skončili sa pekné Hry XXVIII.
olympiády v Aténach, aby sme nedočkavo očakávali, aké to bude na
Hrách XXIX. olympiády v Pekingu. A potom nás čaká Londýn 2012
a ďalšie a ďalšie olympijské hry. Aspoň tak veríme, pretože Peking
bol úspechom a teda nie je dôvod byť pesimistom. 

Od Atén k Pekingu

■ Nástup slovenskej výpravy na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu. FOTO ŠTARTFOTO/JAKUB SÚKUP 

Príhovor prezidenta Slovenského olympijského výboru
Františka Chmelára na záver štvorročného olympijského cyklu



Júlovým prijatím desiatich nových kolektív-
nych členov sa počet riadnych členov Sloven-
ského olympijského výboru zvýšil na 72. Zvo-
lia najprv nových individuálnych členov SOV –
osobnosti slovenského športu, resp. olympio-
nikov za letné športy – nominantov komisie
športovcov SOV, potom prezidenta a desať
členov výkonného výboru (ako prvého potvr-

dia zástupcu komisie športovcov SOV Jozefa
Gönciho), i trojčlennú dozornú radu a jej
predsedu. Hlasovacím poriadkom bude v 11-
člennom výkonnom výbore SOV zaručené spl-
nenie podmienky kodifikovanej v Olympijskej
charte i v Stanovách SOV, že v exekutíve mu-
sia mať väčšinové zastúpenie reprezentanti
zväzov olympijských športov.

Samozrejme, v programe 36. VZ SOV nie sú
len voľby a hodnotenie štvorročného olympij-
ského cyklu 2005 – 2008, zhrnuté v plnofa-
rebnej brožúre. Záujem sa sústredí aj na bi-
lancovanie končiaceho sa roka s dominant-
ným zameraním na hodnotenie vystúpenia
slovenskej výpravy na Hrách XXIX. olympiády
v Pekingu. 
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V sobotu 29. novembra sa na Slovensku fakticky uzavrie
štvorročný olympijský cyklus. Na 36. valnom zhromaždení
SOV delegáti – zástupcovia športových zväzov, ďalších orga-
nizácií a inštitúcií, aj individuálni členovia SOV z radov olym-
pionikov a ďalších významných osobností slovenského špor-
tu a olympizmu – zvolia riadiace orgány SOV na ďalší štvor-
ročný olympijský cyklus, ktorý v roku 2012 vyvrcholí Hrami
XXX. olympiády v Londýne.

Volí aj 10 nových členov
Na 35. valnom zhromaždení SOV, ktoré sa konalo

19. júla, prijal Slovenský olympijský výbor prvý raz
v histórii za svojich členov aj zväzy neolympijských
športov, ktorých delegáti tiež budú voliť orgány
SOV na ďalší olympijský cyklus. Sú to Slovenská
asociácia čínskeho wu-šu, Slovenský biliardový
zväz, Slovenská golfová asociácia, Slovenský šacho-
vý zväz, Slovenský zväz karate, Slovenský zväz 
orientačných športov, Slovenský zväz tanečného
športu, Slovenský zväz vodného lyžovania, Sloven-
ský zväz vodného motorizmu a Zväz potápačov Slo-
venska. Ďalší dvaja žiadatelia o prijatie do SOV (Slo-
venská asociácia póla a Slovenský bowlingový zväz)
si na svoje prijatie ešte musia počkať do budúceho
roka, keďže na 35. valnom zhromaždení nemali
svojich zástupcov a na nadchádzajúcom 36. VZ SOV
nie je prijímanie nových členov v pláne.

■ Odstupujúci výkonný výbor SOV aj s predsedníčkou dozornej rady a generálnym sekretá-
rom: v prvom rade zľava Vladimír Miller, Mária Mračnová, František Chmelár, Mária Jasenčá-
ková a Igor Nemeček, v druhom rade Ľubor Halanda, Jozef Gönci, Ľubor Štark, Anton Tkáč,
Zdenko Kríž, Jozef Vengloš, Jozef Bazálik a Jozef Liba. FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

NA 36. VZ SOV 29. NOVEMBRA BILANCOVANIE OLYMPIJSKÉHO CYKLU 2005 – 2008

V centre pozornosti 
voľby nových orgánov

ODSTUPUJÚCE ORGÁNY SOV

EXEKUTÍVA
Prezident: František CHMELÁR (indivi-

duálny člen SOV), viceprezident pre letné
športy: Vladimír MILLER (Slovenský zväz mo-
derného päťboja), viceprezident pre zimné
športy: Igor NEMEČEK (Slovenský zväz ľado-
vého hokeja), viceprezident pre rozvoj olym-
pizmu: Mária MRAČNOVÁ (Slovenský atle-
tický zväz), ďalší členovia výkonného výboru
SOV: Jozef BAZÁLIK (Slovenská plavecká fe-
derácia), Jozef GÖNCI (komisia športovcov
SOV), Ľubor HALANDA (Slovenská volejbalo-
vá federácia), Zdenko KRÍŽ (Slovenský stol-
notenisový zväz), Ľubor ŠTARK (Slovenský
zväz rýchlostnej kanoistiky), Anton TKÁČ
(Slovenská asociácia olympionikov), Jozef
VENGLOŠ (Slovenský futbalový zväz).

DOZORNÁ RADA
Predsedníčka: Mária JASENČÁKOVÁ (Slo-

venský sánkarský zväz), členovia: Dušan
NOGA (Slovenská baseballová federácia), Ju-
raj SANITRA (Slovenský zväz biatlonu) 

Najvyšším orgánom Slovenského olympijské-
ho výboru je valné zhromaždenie (VZ). V kon-
čiacom sa štvorročnom olympijskom cykle pôso-
bili orgány SOV, zvolené na 29. VZ SOV 20. no-
vembra 2004. Za predsedu SOV bol bez proti-
kandidáta znovu zvolený František Chmelár,
ktorý je v najvyššej funkcii nepretržite od no-
vembra 1999. Po ňom bola najprv do exekutívy
zvolená ako zástupkyňa komisie športovcov SOV
tenisová olympionička Karina Habšudová a ná-

sledne ďalších deväť členov výkonného výboru,
ktorí vzišli z 19 kandidátov. Novozvolený 
VV SOV rozhodol o tom, že nepredĺži pôsobenie
Martina Benka na poste generálneho tajomníka
SOV a do tejto funkcie od 1. februára 2005 me-
noval Jozefa Libu. Treba dodať, že názov jeho
funkcie sa zakrátko zmenil na generálneho se-
kretára. V roku 2008 došlo k zmene názvov ďal-
ších funkcií – z predsedu SOV sa stal prezident
a z troch podpredsedov viceprezidenti.

Na 29. VZ SOV v novembri 2004 delegáti zvo-
lili aj trojčlennú dozornú radu SOV na čele s Má-
riou Jasenčákovou. Členom dozornej rady od-
vtedy bol aj olympionik v športovej streľbe Jozef
Gönci. Ten sa vzhľadom na materské povinnos-
ti Kariny Cílekovej-Habšudovej stal v roku 2006
novým predsedom komisie športovcov a ná-
sledne v apríli 2007 aj ex officio členom výkon-
ného výboru SOV. V dozornej rade ho vystriedal
Juraj Sanitra.

Doterajšie riadiace orgány SOV
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Z našich pekinských medailových premiantov
na galavečere chýbali len chorý člen štvorkajaka
Juraj Tarr a zápasník David Musuľbes, súťažiaci
na turnaji v Kanade a z ďalších „diplomových“
kladivári Libor Charfreitag a Martina Hrašnová,
trénujúci v USA. V hľadisku však sedela takpo-
vediac smotánka slovenského športu, ktorá 
tlieskala nielen odmeňovaným športovcom
a ich realizačným tímom, ale aj tuctu prítom-
ných z 24 pozvaných osobností, ktoré boli oce-
nené vyznamenaniami Slovenského olympij-
ského výboru za dlhodobú prácu, korunovanú
výrazným „podpisom“ pod naše pekinské úspe-
chy. Zoznam všetkých vyznamenaných uvádza-
me na 5. strane.

Zhruba tristočlenné publikum tvorili predo-
všetkým účastníci trojdňovej národnej konfe-
rencie o športe, ktorá sa konala 5. – 7. novembra
na rovnakom mieste. Počas poldruhahodinové-
ho programu (v jeho úvode prezident SOV Fran-
tišek Chmelár oficiálne zablahoželal najstaršie-
mu žijúcemu slovenskému olympijskému víťa-
zovi Jankovi Zacharovi k jeho augustovým 
80. narodeninám) sa publikum výborne bavilo.
Do smiechu však občas nebolo našim úspešným
olympionikom, na ktorých moderátor galaveče-
ra Slávo Jurko pripravil niekoľko nástrah a pre-
kvapení. A tak nielenže prijímali gratulácie a od-
povedali na otázky, ale aj museli predviesť svoje

športové umenie v netradičnej podobe. Tomu
sa vyhol len strelec Pavol Kopp, ktorý sa mohol
potešiť z nových rifiel – čo je jeho tradičný piš-
toliarsky odev.

Tak napríklad reprezentačný tréner voľnoštý-
liarov Rodion Kertanti, ktorý prevzal symbolický
šek za strieborného zápasníka „medveďa z Vla-
dikavkazu“ Davida Musuľbesa, musel čeliť ne-
čakanému útoku človeka v medvedej koži, kto-
rého napokon zložil na lopatky. Strelkyňa Zuza-
na Štefečeková si zase vyskúšala, ako sa strieľa
z flinty v preplnenej sále a zostrelila „holuba“,
z ktorého sa vysypalo množstvo konfiet. Jej „ko-
legyňu“ Danku Bartekovú moderátor vytiahol
na pódium, aby si zaspievala spoločne so svo-
jím priateľom a hudobným hosťom galavečera
Petrom Cmorikom. Ten sa predtým priznal, že
rád by naspieval nejakú olympijskú pieseň s Ti-
nou Turner, ale Danka si s ním napokon neza-
nôtila. Vodný slalomár Michal Martikán musel
pádlom do sály odpáliť tenisovú loptičku, v kto-
rej boli ukryté oficiálne hodinky Slovenského
olympijského tímu Peking 2008 (zhodou okol-
ností pristáli v rukách Štefečekovej). Ďalšia naša
vodácka šampiónka Elena Kaliská, ktorá začala
nedávno vážne koketovať s ľadovým hokejom,
s hokejkou preverila brankárske schopnosti gól-
mana Aquacity ŠKP Poprad Miroslava Šimono-
viča. Lenže ani na jeden z troch pokusov ho ne-

prekonala, aj keď vymenila penovú loptičku za
tenisovú.

Fyzicky najťažšie úlohy čakali na troch členov
komárňanského štvorkajaka – Michala i Richar-
da Riszdorferovcov a Erika Vlčeka – a na vod-
noslalomárskych bratov Petra a Pavla Hoch-
schornerovcov. Trio z hladkej vody vyzval mo-
derátor na súboj v dychovej výdrži a tak sa hľa-
disko so smiechom prizeralo, ako si štyria chlapi
v oblekoch ponorili hlavy do priesvitných lavó-
rov a snažili sa vydržať čo najdlhšie. Moderátor
to vzdal prvý. Víťazom netradičnej súťaže sa stal
najvyšší z K4 Erik Vlček. Bratia Hochschornerov-
ci, ktorí práve finišujú so stavebnými prácami
na svojich domoch, museli poriadne zapojiť aj
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■ Celkový pohľad na hostí galavečera olympizmu v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci.

Slovenskou spoločenskou bodkou za augustovými Hrami XXIX. olympiády v Pe-
kingu bol 5. novembra galavečer olympizmu v Grand hoteli Bellevue v Hornom
Smokovci. Zúčastnilo sa na ňom osem z desiatich našich pekinských medailistov
a ďalší dvaja športovci, ktorí v Pekingu skončili v prvej osmičke. Za medailové a di-
plomové umiestenia získali títo olympionici prémie v celkovej výške 6,29 milióna ko-
rún a členovia ich realizačných tímov navyše 30 percent z uvedenej sumy. O všetky
prémie za OH v celkovej výške 8 177 000 korún sa rovným dielom podelili Slovenský
olympijský výbor (z marketingových prostriedkov) a Ministerstvo školstva SR. 

Olympionici v gala

■ Hudobnému hosťovi galavečera Petrovi
Cmorikovi scenár na pódium nečakane prihral
jeho priateľku, strelkyňu Danku Bartekovú. Ju
však k spevu neprinútil nikto.

Na galavečere olympizmu v Hornom Smokovci
odmenili úspešných slovenských olympionikov z Pekingu



svaly. V obleku urobili niekoľkometrové čestné
kolo s fúrikom, v ktorom niesli svojho otca a tré-
nera v jednej osobe Petra Hochschornera st.
Ten im úlohu sťažil tým, že vo fúriku stál... 

TEXT ĽUBOMÍR SOUČEK
FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP
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Slovenský olympijský výbor udelil v posled-
ných mesiacoch viacero svojich vyznamenaní.
V októbri rozhodol VV SOV o udelení vyzna-
menaní, ktoré sa viazali predovšetkým k účin-
kovaniu slovenskej výpravy na OH v Pekingu.
Väčšina vyznamenaných si ich prevzala na ga-
lavečere SOV 5. novembra v Hornom Smokov-
ci. Zlaté kruhy SOV si prevzali tréneri všetkých
našich pekinských zlatých medailistov - Jozef
Martikán, Peter Mráz a Peter Hochschorner st.

Strieborné kruhy SOV boli udelené striebor-

ným medailistom z OH 2008 strelkyni Zuzane
Štefečekovej, členom komárňanského štvor-
kajaka Richardovi Riszdorferovi, Michalovi
Riszdorferovi, Erikovi Vlčekovi a Jurajovi Tar-
rovi, ako aj streleckému trénerovi Branislavo-
vi Slamkovi.

Bronzové kruhy SOV dostali, resp. dostanú
bronzový zápasník z OH David Musuľbes, zá-
pasnícki tréneri Rodion Kertanti a Kazbek De-
degkajev, fyzioterapeuti Igor Adamus a Zde-
něk Ďuriš, lekár Bohuš Dvorský, atašé sloven-

skej výpravy na OH Peter Klenovský, vedúci tí-
mu vodných slalomárov Robert Orokocký
a výtvarník Ivan Patúc, ktorý sa s dielom
„Wrestling“ stal v kategórii dvojrozmerných
diel celkovým víťazom celosvetovej súťaže
MOV k OH v Pekingu Šport a olympizmus.

Čestné uznanie SOV dostali úspešní olym-
pionici - strelec Pavol Kopp, strelkyňa Danka
Barteková, atléti Libor Charfreitag a Martina
Hrašnová, atletický tréner Libor Charfrei-
tag st., strelecký tréner Juraj Sedlák, i lekárka
Katarína Bergendiová.

Už v priebehu leta boli Strieborné kruhy
SOV udelené dlhoročnej predsedníčke Sloven-
ského zväzu modernej gymnastiky Libuši
Schönovej, Bronzové kruhy SOV lekárom VŠC
Dukla Banská Bystrica Jánovi Bendovi a Vla-
dimírovi Vachalíkovi, úspešným chodcom Pav-
lovi Blažekovi a Romanovi Mrázekovi, sveto-
vej kapacite v oblasti funkčnej diagnostiky
a predsedovi Slovenskej spoločnosti telový-
chovného lekárstva Dušanovi Hamarovi, bý-
valému veliteľovi ASVŠ Dukla Banská Bystri-
ca Jánovi Vlčkovi, plaveckému trénerovi Jiří-
mu Walterovi a bývalému biatlonistovi a tré-
nerovi Petrovi Zelinkovi. Čestné uznanie SOV
dostali Valentín Cap, Jozef Hanušovský, Ma-
rek Matuszek, Zdeněk Michna, Július Nyárjas,
Dušan Valent, František Vavrinčík a Andrej Za-
char.

■ Olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal Martikán si vyskúšal 
odpal tenisovej loptičky pádlom.

■ Moderátor večera Slávo Jurko vyzval troch
prítomných členov osádky strieborného komár-
ňanského štvorkajaka k súťaži v dychovej výdrži
pod vodou. Ako vidno z obrázku, najdlhšie vy-
držal Erik Vlček, ktorý tesne zdolal Michala Risz-
dorfera. Richard Riszdorfer to vzdal podstatne
skôr, tesne po moderátorovi. Z pozície diváka sa
dobre bavil tréner Tibor Soós.

■ Na novembrovom galavečere SOV v Hor-
nom Smokovci si Zlaté kruhy SOV prevzali tré-
neri všetkých našich zlatých medailistov v ére
slovenskej samostatnosti Kaliskej, Martikána
a Hochschornerovcov – zľava Peter Mráz, Jozef
Martikán a Peter Hochschorner st., ktorému
blahoželá prezident SOV František Chmelár.

Zlaté kruhy SOV trénerom našich olympijských šampiónov

ODMENY OLYMPIONIKOV ZA PEKING
(v prípade Hochschornerovcov a štvorkajaka je suma spoločná)

1. MIESTO MICHAL MARTIKÁN 1 000 000 Sk
1. MIESTO ELENA KALISKÁ 1 000 000 Sk
1. MIESTO PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI 1 500 000 Sk
2. MIESTO ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ 600 000 Sk
2. MIESTO RICHARD a MICHAL RISZDORFEROVCI, 

ERIK VLČEK, JURAJ TARR 1 500 000 Sk
3. MIESTO DAVID MUSUĽBES 400 000 Sk
5. MIESTO PAVOL KOPP 140 000 Sk
8. MIESTO DANKA BARTEKOVÁ 50 000 Sk
8. MIESTO LIBOR CHARFREITAG 50 000 Sk
8. MIESTO MARTINA HRAŠNOVÁ 50 000 Sk

Realizačné tímy úspešných olympionikov si navyše rozdelia 
sumu vo výške 30 percent odmien olympionikov.



V stredu 27. augusta oslávil osemdesiat-
ročné životné jubileum najstarší slovenský
olympijský víťaz Ján Zachara. Rodák z Kubry,
čo je dnes časť Trenčína, patrí k veľmi význam-
ným postavám slovenského športu. Najcen-
nejší úspech kariéry, v ktorej zo 430 oficiál-
nych zápasov vyhral 365, dosiahol na olym-
pijských hrách 1952 v Helsinkách, kde trium-
foval v boxerskom ringu v kategórii do 57 kg.
Zachara tam postupne zdolal Švéda Wärm-
ströma, Juhokórejčana Sua, Maďara Erdeia,
Juhoafričana Leischinga a vo finále Taliana
Caprariho. Nadviazal tak na príklad nášho
boxerského olympijského šampióna z Londý-
na 1948 Júliusa Tormu, od ktorého sa veľa učil. 

Ján Zachara štartoval - podobne ako
v Helsinkách spoločne s Tormom - aj na
olympijských hrách 1956 v Melbourne, kde sa
v rovnakej hmotnostnej kategórii prebojoval
do štvrťfinále. Ako víťaz Všeslovanských
majstrovstiev v roku 1946 mal štartovať už
v Londýne 1948, napokon ho však z nominácie
vyškrtli a namiesto neho cestoval funkcionár.

Pri boxe zostal Ján Zachara aj po skončení úspešnej športovej kariéry. Desaťročia sa
trénersky venoval príprave boxerských nádejí, a tejto práci zostal verný dodnes.
V príprave dokonca pomáhal aj olympioničke v bedmintone Eve Sládekovej. Všade
rozsieval svoj príklad ozajstného športovca a slušného človeka, ktorého si každý obľúbi
a všetci mu napriek pokročilému veku hovoria Janko. Čiperný osemdesiatnik sa ochotne
zúčastňuje aj na všakovakých besedách a na olympijských podujatiach. Je čestným
členom SOV a držiteľom Zlatých kruhov SOV. (sou)

Necelé štyri týždne po skončení olympij-
ských hier v Pekingu – 19. septembra – sa na
slovenskom knižnom trhu objavila oficiálna
publikácia Slovenského olympijského výboru
(SOV) pod názvom Peking 2008 - Hry XXIX.
olympiády. V centre Bratislavy ju oficiálne 
uviedli na trh symbolickým poklepaním čín-
skymi paličkami štyria slovenskí medailisti
z Pekingu – zlatí vodní slalomári Peter a Pavol
Hochschornerovci, strieborná strelkyňa Zuza-
na Štefečeková a bronzový zápasník David
Musuľbes. 

Knihu z edície Olympijské pamätnice pripra-
vil v spolupráci so SOV podobne ako pamätni-
cu zo ZOH 2006 v Turíne denník SME, jej zo-
stavovateľom bol znovu Marián Šimo. Bohatý

text, ktorý okrem neho pripra-
vili ďalší desiati autori (Ľubomír
Souček zo Slovenského olympij-
ského výboru, Peter Fukatsch,
Vojtech Jurkovič a Miloš Šebela
zo Sme, ďalej externí spolupra-
covníci Ivor Lehoťan, Roman Ri-
ša, Tomáš Grosmann, Peter
Račko, Karol Pátek a Rastislav

Hríbik), dopĺňa množstvo farebných fotogra-
fií Jána a Jakuba Súkupovcov a agentúr.

Po všeobecnom úvode „Kruhy nad Pekin-
gom“ nasleduje veľká časť „Naše úspechy
a prehry“, ktorá približuje vystúpenie sloven-
ských športovcov. Ďalšia veľká časť knihy je
o výrazných osobnostiach a vrcholoch Hier
XXIX. olympiády, v závere nechýba ani roz-
siahla štatistická pasáž.

■ Krstnými rodičmi knižnej pamätnice z Pekingu boli štyria slovenskí medailis-
ti - zľava David Musuľbes, Zuzana Štefečeková a „muži z obálky“ Pavol a Peter
Hochschornerovci. Krstilo sa čínskymi paličkami. FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP
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■ Na novembrovom galavečere olympizmu Jan-
kovi Zacharovi k jeho okrúhlemu jubileu oficiálne
zablahoželal prezident SOV František Chmelár.

FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Pamätnica Hier XXIX. olympiády vyšla
necelé štyri týždne po OH v Pekingu

Najstarší slovenský olympijský víťaz Ján Zachara osemdesiatročný!



Slovenskú plavkyňu Martinu Moravcovú olympionici vo voľbách prebiehajú-
cich počas OH v Pekingu nezvolili do komisie športovcov Medzinárodného olym-
pijského výboru. S 542 hlasmi obsadila 21. miesto z 29 kandidátov, tretie zo sed-
mičky plavcov. Do komisie športovcov MOV ju nominoval Slovenský olympijský
výbor. Na rozdiel od minulosti MOV sprísnil volebné predpisy. Každý hlasujúci
musel zakrúžkovať mená štyroch športovcov zo štyroch rôznych športov. Vzhľa-
dom na to, že najviac bolo na kandidátke plavcov (sedem) a atlétov (šesť), hlasy
olympionikov z týchto dvoch najpočetnejšie zastúpených olympijských športov sa
museli rozdrobiť.

Platné hlasovacie lístky odovzdalo rekordných 7216 olympionikov, ktorí zvolili
do komisie športovcov MOV štvoricu s najvyšším počtom hlasov - juhokórejského
taekwondistu Dae Sunga Moona (3220 hlasov), ruského plavca Alexandra Popo-
va (1903), nemeckú šermiarku Claudiu Bokelovú (1836) a kubánsku volejbalistku
Yumilku Ruizovú-Luacesovú (1571). Všetci štyria zvolení sa následne stali aj člen-
mi MOV na obdobie ôsmich rokov. Tesne pod čiarou skončila nedávna ženská
svetová tenisová jednotka Justine Heninová (1502).

O zvolenie do komisie športovcov MOV sa uchádzali 29 poprední športovci - zo
svetoznámych mien okrem už spomínaných napríklad tenistky Amélie Maures-
mová (Francúzsko), Arantxa Sánchezová-Vicariová (Španielsko), ďalší plavci Grant
Hackett (Austrália), Otylia Jedrzejczaková (Poľsko) či Camelia Potecová (Rumun-
sko), atléti Liou Siang (Čína), Wilson Kipketer (Dánsko), Paul Tergat (Keňa), Kodži
Murofuši (Japonsko), veslár Iztok Čop (Slovinsko), alebo cyklista Chris Hoy (Veľká
Británia), ktorý získal v Pekingu tri zlaté medaily. TEXT A FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK
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Výkonný výbor Slovenského
olympijského výboru sa 16. ok-
tóbra zaoberal podrobným hod-
notením vystúpenia slovenskej
výpravy na OH v Pekingu, ktoré
predložil viceprezident SOV pre
letné športy a šéf slovenskej mi-

sie na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu Vladi-
mír Miller. Konštatoval, že medzi výpravami
z 204 krajín Slováci obstáli so cťou. Dovedna
57 slovenských športovcov súťažilo v 54 z cel-
kového počtu 302 disciplín. Rovnako ako v Até-
nach 2004 získala výprava spolu šesť medailí
(3-2-1), vďaka rekordnému počtu zlatých však
predviedla doteraz najúspešnejšie slovenské
účinkovanie pod piatimi kruhmi.

VV SOV ocenil medailovú bilanciu výpravy,
ale zároveň so znepokojením konštatoval po-
kračujúci trend znižovania počtu ďalších po-

predných umiestení (do 8. miesta len desať na-
miesto plánovaných štrnástich), celkovú ab-
senciu výkonnej druhej vlny, ako aj nepriaznivú
vekovú skladbu výpravy a zlý výhľad do budúc-
nosti vzhľadom na celkove nedostatočný počet
sľubných športovcov mladého veku. Až 22 na-
šich športovcov štartujúcich na OH 2008 už
prekročilo tridsiatku, dvadsať je vo vekovom
rozpätí 26 - 29 rokov a len piati majú do 23 ro-
kov. U viacerých našich pekinských olympioni-
kov sa prejavilo mentálne zlyhanie, čo nazna-
čuje potrebu v budúcnosti intenzívne spolu-
pracovať so psychológom.

„Nemôžeme byť nespokojní s celkovým vý-
sledkom výpravy, ale pohľad dovnútra nás roz-
hodne nemôže napĺňať optimizmom,“ konšta-
toval v diskusii o uvedenej téme prezident SOV
František Chmelár, ktorý dodal, že vplyv SOV
na prípravu športovcov bol malý a odrazil sa

predovšetkým vo „vybojovaní“ väčšieho množ-
stva štátnych finančných prostriedkov na tento
účel. Naopak, pozitívom bolo získanie dosta-
točných zdrojov z marketingu SOV a z Olym-
pijskej solidarity MOV. Vďaka tomu sa podarilo
na projekt Peking naakumulovať viac finanč-
ných prostriedkov, než sa pôvodne predpokla-
dalo. Z celkového prebytku bude možné veľmi
rýchlo podporiť prípravu našich športovcov 
na ZOH 2010 vo Vancouvri.

Exekutíva sa kriticky vyjadrila o celkovej si-
tuácii okolo dlhodobej zdravotnej starostlivos-
ti o špičkových športovcov na Slovensku, vráta-
ne boja proti dopingu. Členovia VV SOV sa
zhodli, že ak sa v blízkej budúcnosti nepodarí
dosiahnuť významné zmeny v spôsobe riade-
nia slovenského športu a nastoliť funkčný
systém, tak vo vývoji športu u nás príde stag-
nácia, alebo až úpadok.

NÁVRATY K AUGUSTOVÝM HRÁM XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU

VV SOV: v Pekingu slovenský úspech,
ale výprava mala ešte na viac

■ DVE STRIEBORNÉ MEDAILY SOCHÁROV.
Slováci Martin Pokorný s dielom „One World,
One Dream“ a Richard Zozuľák s dielom „Litt-
le Planet“ získali strieborné medaily v medzi-
národnej sochárskej súťaži k olympijským
hrám v Pekingu nazvanej „2008 Olympic
Landscape Sculpture Designs Contest“. Tretí
slovenský sochár Patrik Kovačovský v Číne ne-
bol ocenený. Výborný úspech dosiahli Slováci
v rozsiahlej medzinárodnej konkurencii.

■ DESAŤ MEDAILÍ FILATELISTOV Z OLYM-
PEXU. S veľkým úspechom sa skončilo účinko-
vanie desiatich exponátov slovenských filate-

listov na celosvetovej súťaži OLYMPEX počas
OH v Pekingu. Všetkých desať exponátov slo-
venských vystavovateľov získalo ocenenie -
dve zlaté, päť strieborných a tri bronzové me-
daily. Zlatými medailami boli ocenené expo-
náty „Cyklistika“ Vojtecha Jankoviča a „Jaz-
decký šport“ Igora Banása. Strieborné získali
až dva exponáty Ivana Trančíka - „Športy
ZOH“ a „Ženy v športe“, ďalej exponáty „Há-
dzaná“ Ervína Smažáka, „Olympia z tých naj-
vzácnejších“ Františka Sopka a „Ľadový ho-
kej“ Jána Maniačeka. Bronzovými medailami
ocenili exponáty „Kôň v športe“ Ota Pisztona,

„Tenis“ Ladislava Čengera a v otvorenej triede
exponát Ervína Smažáka „ZOH a ich usporia-
datelia“.

■ V SÚŤAŽI MOV „ŠPORT A SPEV“ BEZ
OCENENIA. Bez ocenenia zostali Slováci len
v súťaži MOV „Šport a spev“, takisto venova-
nej OH v Pekingu. SOV prihlásil do súťaže pie-
seň „Milión loptičiek“, ktorú zložil Igor Bázlik
a s textom Zdenka Kríža ju naspievala Marce-
la Molnárová, medzi najlepšie ju však porota
nevybrala. Objavila sa však na výberovom CD
s 26 piesňami, ktoré vydal Medzinárodný
olympijský výbor. (sou)

Úspechy slovenských sochárov a filatelistov

Moravcovú do komisie športovcov MOV nezvolili

■ Martina Moravcová krátko po vyhlásení výsledkov volieb
v debate so slávnym dánskym bežcom Wilsonom Kipketerom.
Ani jedného v tvrdej konkurencii 29 športových hviezd nezvolili
do štvorice, ktorá získala aj členstvo v MOV.



ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Odpovedal PETER KIMIJAN, 

vedúci komunikácie, Západoslovenská 
energetika, a. s., člen skupiny E-on

1. V našich podmienkach sa šport stáva
vhodným médiom. Verejnosť má totiž

podporu športu do istej miery ešte stále istým
spôsobom asociovanú so záujmami „vplyv-
ných“. Postupne však badať, že vhodne zacie-
lený športový marketing vie ovplyvniť väčšie či
menšie skupiny obyvateľstva. Funguje to všade
vo svete na oveľa vyššej úrovni, prečo by to ne-
malo byť vhodné aj u nás? 

2. Pripraviť flexibilnejšiu legislatívu a vý-
hodnejšie podmienky pre podnikateľ-

ský sektor pri poukazovaní prostriedkov na
sponzoring.

3. Na Slovensku má olympijské hnutie
dobré meno. Slováci sú pyšní na svo-

jich medailistov a logo piatich kruhov je neod-
mysliteľne späté s úspechmi Slovenska. Zatiaľ
slovenské kruhy neočiernila žiadna korupčná
aféra. Dúfajme, že sa tak na rozdiel od viace-
rých športových zväzov ani nikdy nestane.

4. Prostredníctvom tejto spolupráce sme
mohli pomôcť pri rozvoji športu a šíre-

ní olympijského ducha medzi najširšími vrst-
vami obyvateľstva, predovšetkým však medzi

mládežou. Snažili sme sa olympijským part-
nerstvom zastrešiť mnoho prospešných pro-
jektov, ktoré pritiahli do hál a na športoviská
desaťtisíce mladých i starších. Umožnilo nám
to komplexne pretaviť náš záväzok podnikať
zodpovedne do reálnej podoby.

T-COM
Odpovedal JÁN KONDÁŠ, 

riaditeľ korporátnej komunikácie T-Com, a. s.

1. Šport je určite vhodným médiom pre
marketingové aktivity firiem, ktoré

majú zákazníkov či už v tzv. bytovom, alebo
korporátnom segmente. Problémom na Slo-
vensku je úroveň jednotlivých športových dis-
ciplín a nízka kvalita národných súťaží, čo od-
rádza sponzorov.

2. Začať robiť športový manažment vo
všetkých športových disciplínach pro-

fesionálne, odstrániť korupciu a netranspa-
rentnosť financovania, začať systematicky vy-
chovávať talenty.

3. Na Slovensku chýba silnejšie stotož-
nenie sa s olympijskou symbolikou

práve kvôli slabým a nepresvedčivým výko-
nom viacerých členov olympijskej reprezen-
tácie. Obrat k lepšiemu by prípadné priesku-
my zaznamenali zrejme tento rok, vďaka na-
šim dosiahnutým úspechom. S olympijskou

symbolikou je však potrebné pracovať z hľa-
diska marketingového kontinuálne, nielen
krátko pred a krátko po olympiáde. Konti-
nuálnosť a systematickosť spolupráce sa via-
že na systematickú olympijskú prípravu, ktorá
musí mať prísľub kvalitnejších olympijských
výsledkov. Určite by pomohlo aj ešte inten-
zívnejšie a dlhodobejšie PR pred konaním
olympiády o priebehu prípravy olympionikov.

4. SOV patrí medzi dôveryhodných a uži-
točných sponzoringových partnerov

pre spoločnosti, ktoré majú záujem prepojiť
komerčné aktivity v komunikácii svojej spoloč-
nosti na oblasť spoločenskej zodpovednosti
(zodpovedného podnikania). Spolupráca so
SOV nám priniesla možnosť vyskúšať si vyššie
uvedenú previazanosť. 

KIA MOTOR SALES SLOVENSKO
Odpovedal JURAJ VYDARENÝ, 

marketingový riaditeľ 
Kia Motors Sales Slovensko, s. r. o.

1. Podpora športu má svoj zmysel nielen
z marketingového, ale aj zo sociálneho

hľadiska. Na Slovensku je veľa športových ta-
lentov, ktoré by bez podpory partnerov možno
nikdy neuspeli. My si to uvedomujeme, a preto
sa veľmi aktívne zapájame do globálnych i lo-
kálnych športových sponzoringových aktivít.

Kia je už tradičným sponzorom veľkých
svetových športových podujatí, akými
sú napríklad Australian Open, Davis
Cup či FIFA 2010. Sponzorovanie Slo-
venského olympijského tímu a SOV je
logickým pokračovaním našej globálnej
sponzoringovej aktivity. Zároveň je táto
aktivita jasným dôkazom stúpajúceho
významu, ktorý vo svojej stratégii znač-
ka Kia prikladá celosvetovému trhu.

2. Myslíme si, že popri všeobecne
známom daňovom znevýhod-

není sponzoringu je prekážkou aj vní-
manie sponzorských aktivít verejnos-
ťou a často aj sponzorovanými subjekt-
mi, čo platí najmä v slovenskom športe.
Práve športovci a realizačné tímy by si
mali uvedomiť, že sponzoring nie je
charitatívna činnosť (to je iná oblasť ak-
tivít firmy), ale dôležitá súčasť marke-
tingu, a preto firma očakáva, že spon-
zoring jej prinesie istý efekt. Niektorí
športovci sú veľmi úspešní v získavaní
sponzorov vďaka tomu pochopeniu
skutočnosti, že pre sponzora sú dôleži-
té výsledky, ale tiež „viditeľnosť“ part-
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Marketing, olympizmus a šport na Slovensku

■ Úspech na olympiijských hrách zviditeľňuje partnerov SOV a Slovenského olympijského tímu najviac.

ANKETA S GENERÁLNYMI PARTNERMI A PARTNERMI SOV A SOT

Na záver štvorročného olympijského cyklu
sme vyspovedali predstaviteľov troch gene-
rálnych partnerov a troch partnerov Sloven-
ského olympijského výboru (SOV) a Sloven-
ského olympijského tímu (SOT) v uplynulom
období. Všetci dostali rovnaké štyri otázky,
zamerané jednak na spoluprácu so SOV

a jednak na špecifiká všeobecného spojenia marketingu 
so slovenským športom a s olympijským hnutím:

1. Myslíte si, že šport je pre
marketing na Slovensku

vhodným médiom?

2. Čo je podľa vášho názoru
potrebné urobiť, aby sa 

v súčasných trhových podmien-
kach Slovenska významnejšie
uplatnil tzv. sponzoring?

3. Logo olympijského hnutia
– päť prepletených kruhov

– patrí medzi celosvetovo najzná-
mejšie a najžiadanejšie symboly.
Je to tak aj na Slovensku?

4. Patrí Slovenský olympij-
ský výbor podľa vášho ná-

zoru k dôveryhodným a užitoč-
ným partnerom? Čo vám priniesla
spolupráca so SOV prostredníc-
tvom SOM, a.s., v končiacom sa
olympijskom cykle? 

(Pokračovanie na strane 10)
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nerstva s významnou značkou. Športovec do-
káže pre svojho sponzora veľa urobiť svojou
osobnosťou, charizmou a aktívnym poskytnu-
tím svojho mena a výnimočného talentu.

3. Určite áno, olympijské kruhy sú vše-
obecne známym symbolom najstar-

šieho a najprestížnejšieho športového zápole-
nia športovcov zo všetkých piatich svetadielov.

4. Sme hrdí, že môžeme sponzorovať
účasť slovenských športovcov na jed-

nom z najveľkolepejších športových podujatí na
svete. Podporou SOV a SOT sa snažíme zvýšiť
povedomie a poznateľnosť značky Kia ako glo-
bálnej značky, ktorá prináša svojim zákazníkom
i športovým fanúšikom výnimočné zážitky –
majiteľom vozidiel značky Kia prostredníctvom
svojich kvalitných vozidiel a fanúšikom v podo-
be skvelých slovenských športových výkonov na
olympijských hrách. Vďaka spolupráci so SOV
predpokladáme zvýšenie poznateľnosti značky
a jej emocionálneho náboja, budovanie pove-
domia medzi širokou verejnosťou, posilnenie
pozície, priblíženie sa k našej cieľovej skupine,
ako aj oslovenie nových zákazníkov. 

ZENTIVA
Odpovedal ALEXANDER ČERNÁK, 

predseda predstavenstva Zentiva, a. s.

1. Určite áno. Šport a predovšetkým jeho
protagonisti okupujú stránky novín

a časopisov, zaberajú najlepšie vysielacie časy
a mnohých inšpirujú k tvorbe. Svet športu vý-
znamne ovplyvňuje spoločnosť a je súčasťou
kultúry spoločnosti.

2. Je potrebné upraviť legislatívne opa-
trenia, ktoré by umožnili sponzorova-

ným subjektom prijať sponzoring z pohľadu
nákladovosti ako daňovo uznateľnú položku.

3. Myslíme si, že áno. Popularita symbolu
rastie aj na Slovensku, a to predovšet-

kým vďaka úspechom našich športovcov na
OH/ZOH. Päť farebných olympijských kruhov
znamená, že na hrách sa zúčastňujú športovci
z celého sveta, zo všetkých piatich svetadielov.
Kruhy sú navzájom prepojené, čo vyjadruje, že
vďaka olympijským hrám vznikajú priateľstvá
nielen medzi športovcami, ale aj krajinami.

4. Slovenský olympijský výbor určite pat-
rí medzi tých partnerov, ktorí vzbu-

dzujú dôveru, rešpekt a sú užitočným subjek-
tom pre vzájomnú spoluprácu. Sú to dôležité
faktory, ktoré si navzájom ceníme a chránime.
Spolupráca nám priniesla, a to v celosloven-
skom meradle, možnosť prezentácie a zviditeľ-
nenie spoločnosti ako partnera SOV, jedného
z najvýznamnejších predstaviteľov slovenské-
ho športu.

MATADOR
Odpovedal ŠTEFAN ROSINA, 

prezident Matador Holding, a.s.

1. Šport sa stal už dávnejšie na celom
svete odvetvím, ktoré priťahuje a čas-

to až fanatizuje divákov bez ohľadu na ich vek,
náboženstvo, či pohlavie, aj bez ohľadu na to,
či je hospodárska kríza, politická kríza, ba do-

konca vojnový konflikt. Šport je dnes priemy-
selným odvetvím so všetkým, čo k tomu patrí
a nepoznám žiadnu výrobnú, alebo obchodnú
spoločnosť, ktorá by sa do tohto priemyslu ne-
zapájala. Slovensko nie je v tejto situácii žiad-
nou výnimkou.

2. Šport sa stáva pre sponzorov zaujíma-
vým predovšetkým vtedy, ak je jeho

sledovanosť medzi divákmi čo najväčšia, prí-
padne ak sú športové výsledky čo najlepšie.
Z tohto hľadiska patrí Slovensko rozhodne me-
dzi krajiny s veľmi nízkym počtom priamych
prenosov, špecializovaných športových kaná-
lov, či športových relácií. Pokiaľ nedosiahneme
stav porovnateľný s okolím, nečakajme ani
zvýšený záujem slovenských subjektov o spon-
zorskú spoluprácu so športovcami.

3. Rozhodne áno. V dnešnom svete 
plnom športových škandálov, dopingu

a násilností si olympijské hnutie a jeho symbol
udržuje čistý kredit a ja dúfam, že to tak bude
aj naďalej. A v tomto kontexte je chápané aj
samotné logo, ktoré si okrem vysokej miery
poznania tejto „obchodnej značky“ zachováva
aj vysokú morálnu a etickú úroveň. Slovensko
opäť nie je výnimkou.

4. Matador sa v minulosti zaoberal spon-
zorovaním rôznych športov, predo-

všetkým motorizmu, ale  v poslednom olym-
pijskom cykle patril aj medzi partnerov SOV.
Svoju mieru vysokej spokojnosti s touto spolu-
prácou môžem prezentovať predovšetkým
tým, že Matador už potvrdil záujem pokračo-
vať v tejto spolupráci aj pre ďalší olympijský 
cyklus. Zároveň chcem poďakovať predstavite-
ľom SOV a SOM, a. s., za doterajšiu spoluprácu
a za ich vykonanú prácu. Je pre nás česť a ra-
dosť spolupracovať s nimi.

TOPVAR
Odpovedal Branko Vlček, 

Group Brand Manager Slovak Brands, Topvar, a. s.

1. Nie som si istý, či je šport médiom.
Skôr šport vnímam ako produkt, kto-

rého cieľová skupina sa v závislosti od kon-
krétnej športovej kategórie viac alebo menej
prekrýva s cieľovými skupinami iných produk-
tov, medzi nimi aj s tou na pivo. Z tohto po-
hľadu sú teda šport a pivo a ich spoločná kon-
zumácia dve komplementárne, navzájom sa
dopĺňajúce záležitosti. Táto komplementarita
podľa mňa nemá nejaké geografické hranice,
a preto by mala fungovať aj na Slovensku.

2. Ale veď sponzoring má dosť značné
uplatnenie a ako marketingový ná-

stroj je používaný mnohými spoločnosťami
a značkami. Samozrejme, všetko sa odvíja 
najmä od atraktivity a spotrebiteľskej bázy da-
ného športového odvetvia. Ako som už pove-
dal, aj šport je len produkt - niektorý je popu-
lárnejší alebo kvalitnejší, iný menej. Tie me-
nej sledované by sa mali snažiť zvyšovať svoju
kvalitu a pritiahnuť tak k sebe viac publika.
Následne pritiahnu aj dobrého sponzora. 
Viem si predstaviť, že sa to niekedy môže javiť
ako začarovaný kruh, pretože bez dobrého
sponzora sa ťažko zvyšuje kvalita. Ale tak to
už chodí.

3. Je to možné, ale s istotou si to povedať
nedovolím. Olympijský symbol má

však jednu veľkú výhodu. Predstavuje totiž 
viac ako len šport – aj ľudské hodnoty a princí-
py, ktoré sú atraktívne a uctievané nielen špor-
tovými fanúšikmi. Okrem toho sú olympijské
hry možno jediná športová udalosť s naozaj
celosvetovým, aj keď časovo obmedzeným roz-
merom. Azda po takom dobrom úspechu Slo-
venska ako v Pekingu stúpne ich hodnota aj
na Slovensku.

4. SOV má určite svoj kredit, či už medzi
verejnosťou alebo jeho partnermi.

V súčasnosti sa intenzívne zaoberáme práve
zhodnotením spolupráce so SOV prostredníc-
tvom SOM, a.s., a jej prínosu k rozvoju značky
Topvar. Čo môžem s určitosťou povedať už te-
raz, je, že táto spolupráca bola na vysokej pro-
fesionálnej úrovni a pre mňa osobne to bola
určite nová a zaujímavá skúsenosť.  

ANKETA S GENERÁLNYMI PARTNERMI A PARTNERMI SOV A SOT

Marketing, olympizmus a šport na Slovensku
(Dokončenie zo strany 8)

■ Podpora olympizmu nie je len o vrcholovom športe a olympionikoch, ale aj o mládeži, 
ktorá sa zapája do rozmanitých aktivít SOV - napríklad do Behu Olympijského dňa.

FOTO ŠTARTFOTO/JAN SÚKUP





Zuzanu Štefečekovú sme vyspovedali tak, že
podľa abecedy sme si vybrali slová vyjadrujúce
určité pojmy, a ona rozprávala, čo v nej evokujú
či už v súvislosti so športom alebo bežným živo-
tom.

● ALEX. Tak sa volá môj psík biely „westík“,
ktorý má tri roky a tri mesiace. Bol to môj vytú-
žený a najkrajší darček, aký som kedy dostala.
Potešila ma ním pred tromi rokmi mama. Počas
slnečných i upršaných dní je mojím verným spo-
ločníkom. A jemu jedinému je úplne jedno, ako
strieľam. Jemu stačí, že som. 

● BOH. Vo viere som nebola vychovávaná. 
Dlho som ju odmietala, ale asi pred rokom a pol
som sa stala veriacou. S Bohom som omnoho
pokojnejšia a šťastnejšia, pretože s ním človek
nikdy nemá pocit, že je sám. Dodáva mi odvahu.
Pocit, že aj na strelnici nie som sama a že ma
má rád, aj keď sa mi nedarí. 

● CELASKON. Užívam ho asi štyri roky pred

každou položkou na pretekoch. Pokiaľ naň teda
nezabudnem, čo sa mi dosť často stáva... Nie-
kde to vyčítal náš tréner Branislav Slamka. Rých-
lo rozpustný celaskon mi dodá vitamín C, ktorý
rozprúdi krvný obeh a tým sa mi aj zlepšia refle-
xy. Pomáha mi najmä  počas strieľania v daždi či
pri hmle, keď je nižšia viditeľnosť.

● ČÍNA. Ázijské krajiny mi ako dejisko súťaží
vyhovujú, nedám dopustiť najmä na Čínu.
V Čchingťuane som si v roku 2006 prvenstvom
na pretekoch Svetového pohára vystrieľala
olympijskú miestenku a v tomto roku na olym-
piáde v Pekingu som získala striebro. Mimocho-
dom, keď som si vybojovala miestenku, tak sa
nám po ceste zatúlala batožina a nenašla sa až
do posledného oficiálneho tréningu. Až na pre-
tekoch som konečne nastúpila vo svojich ve-
ciach. Neviem prečo, ale strieľalo sa mi najľahšie
a najuvoľnenejšie v celej mojej doterajšej špor-
tovej kariére. 

● DOVOLENKA. Väčšinou si ju doprajem až po
sezóne, ale takú kratšiu aj počas sezóny. Od istej
doby na ňu cestujem s kamarátmi a nie s rodi-
nou. Vždy je to kopec zábavy, dlhé debaty. Mám
rada aj more, ale v tomto roku som dala pred-
nosť spoznávaniu veľkých a slávnych miest.
V septembri som bola v Ríme a v októbri v Bar-
celone, okrem pamiatok som si „prezrela“ aj ta-
mojšie kaviarne.  

● EKONÓMIA. Vec, ktorej doteraz až tak veľmi
nerozumiem, aj keď som sa ju v nedávnej minu-
losti tri roky snažila študovať. Štúdium ekonó-
mie som opustila, nebavilo ma to.

● FANÚŠIK. Ako dieťa som fandila tenisovej
dvojici Andre Agassi a Steffi Grafová. To bolo
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ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ
Narodila sa 15. januára 1984 v Nitre, je člen-

kou Strediska štátnej športovej reprezentácie
Ministerstva vnútra SR Bratislava. Do olym-
piády v Pekingu ju v reprezentácii trénersky
viedol Branislav Slamka. Ako juniorka skončila
tretia na ME 2002 i MS 2003. Medzi seniorka-
mi sa presadila už v roku 2003, keď si na MS
v Nikózii vystrieľala bronz a taktiež tretia skon-
čila na pretekoch Svetového pohára v Granade
a v Aténach. Okrem toho sa v Plzni stala aka-
demickou majsterkou sveta. Na olympiáde
2004 pod Akropolou chýbala, pretože medzi-
národná federácia ISSF jej neudelila voľnú kar-
tu. Odpovedala na to triumfom vo finále Sve-
tového pohára v Pragersku. V roku 2006 vy-
hrala preteky Svetového pohára v Čchingťua-
ne a v Káhire, na tých prvých si zaistila olym-
pijskú miestenku. Vo finále Svetového pohára
2006 v Granade obsadila druhé miesto. V roku
2007 vyhrala preteky SP v Lonate a triumfo-
vala na Svetovej univerziáde v Bangkoku. 
Zo seniorských ME má dve medaily – bronz
z Mariboru 2006 a striebro z tohto roka v Ni-
kózii. Na OH 2008 v Pekingu postúpila do finá-
le s výkonom 70 bodov z prvej priečky, v ňom
pridala 19 bodov a o dva „holuby“ zaostala za
víťaznou Fínkou Mäkeläovou-Nummelovou.
Na SP 2003 v Granade utvorila v kvalifikácii
juniorský svetový rekord (72 bodov), na SP
2006 v Čchingťuane už medzi ženami v kvali-
fikácii svetový rekord vyrovnala (74 bodov)
a vo finále utvorila nový (96 bodov). Vlani na
Veľkej cene Slovenska dosiahla dokonca ešte
lepší finálový výkon (97), ktorý však nemohol
byť uznaný za svetový rekord, keďže sa nezro-
dil na vrcholnej súťaži.

Len Alexovi je jedno, ako strieľa
Lúskanie abecedy života a športu so striebornou 
trapistkou z OH v Pekingu ZUZANOU ŠTEFEČEKOVOU

Po vodnej slalomárke Elene Kaliskej a plavkyni Martine Moravcovej sa 24-ročná
trapistka Zuzana Štefečeková stala v Pekingu iba treťou slovenskou športovkyňou,
ktorá si v ére samostatnosti vybojovala cenný olympijský kov. Počas svojej premié-
ry na tomto vrcholnom podujatí si v pondelok 11. augusta 2008, v deň svojich me-
nín, vystrieľala striebornú medailu. Po olympiáde študentka odboru charitatívna
a misijná práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Brati-
slave pôvodne plánovala stráviť tri mesiace na misii v Etiópii, nakoniec však túto
možnosť prehodnotila a do Afriky necestovala.



v čase, keď ešte neboli manželia. Podľa Grafovej
ma naši aj volali „Stefi“. Naopak mojimi fanú-
šikmi sú teraz najmä moja najbližšia rodina
a najbližší kamaráti. A po úspechu olympiáde sa
ukazuje, že mám oveľa viac fanúšikov, ako som
si myslela. 

● GRÉCKO. Neúčasť na olympiáde v Aténach
bolo pre mňa veľkým sklamaním. Pred ňou som
tam na pretekoch Svetového pohára skončila
tretia a myslela som si, že sa tam v tom roku eš-
te vrátim. Voľnú kartu mi však neudelili, aj keď
som v tom čase vo svetovom rebríčku figurovala
na treťom mieste. Bola som z toho na polovicu
smutná a na polovicu som si myslela, že som si
ju mala vystrieľať sama a nebol by najmenší 
problém. S odstupom času si myslím, že to tak
malo byť, pretože som možno ešte nebola vy-
zretá na účasť na olympiáde a o to viac som si ju
mohla užiť teraz v Pekingu. A pred finále som si
pomyslela, že „oni“ vedeli, prečo ma v Aténach
nechceli... 

● HOLUBY. My strelci o týchto terčoch hovorí-
me, že je to iba kôpka oranžového asfaltu. Pre
mňa sú však asfaltové holuby najväčším a naj-
rýchlejším súperom. 

● CHARITA. Je to pomoc ľuďom, ktorí ju po-
trebujú. A možno aj moja budúcnosť. Študujem
odbor charitatívna a misijná práca na Vysokej
škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
v Bratislave. Ale to vie iba Boh, čo ma v budúc-
nosti čaká. 

● INTERVIEW. Rada rozprávam a nemám 
problém poskytnúť interview. Počas neho sa
snažím byť vždy úprimná a prirodzená. Taká,
aká som v bežnom živote. Po olympiáde je tých
rozhovorov oveľa viac ako predtým za celý čas,
čo strieľam. Nezvyknem mávať trému, ale v te-
levíznom štúdiu TA 3 som ju počas rozhovoru
mala. Uvedomovala som si totiž, že z prenosu
sa už nič nedá vystrihnúť.

● JEDLO. Moje najobľúbenejšie varí moja ma-
mina. U nás ho voláme mäso na kyslo, čo je
vlastne sviečková na smotane. A taktiež mám
rada pečené kura so zemiakovým pyré. Ale
v tomto si viem rýchlo zvyknúť a prispôsobiť sa,
chutia mi aj zahraničné kuchyne. Variť viem,
pretože veľmi rada papám, ale veľa času v ku-
chyni netrávim. Najradšej kuchtím cestoviny
alebo jedlo typu „čína“ – mäso so zeleninou.

● KONKURENCIA. Tá v našom športe stále
rastie a rozširuje sa. Dokonca v streľbe aj tak, že
našu súťaž môže vyhrať i juniorka, ako sa to sta-
lo na tohtoročných pretekoch Svetového pohára
v nemeckom Suhle. Mojím najväčším súperom
sú však terče.  

● LIETADLO. V tomto roku som si lietania uži-
la. Niekedy mám pocit, že mnohí ľudia nenalie-
tajú toľko za život, čo ja za jednu sezónu. V lieta-

dle väčšinou čítam, spím, počúvam hudbu či po-
zerám filmy. Pri dlhých letoch však prospejú aj
prechádzky po ňom. Najväčšia oštara pri lietaní
je so zbraňami, ktoré musíte pred letom špeciál-
ne prihlásiť a dlho na ne čakáte aj po prílete. Ko-
legovia strelci nedávno na akademických maj-
strovstvách sveta v Pekingu na ne na letisku ča-
kali päť hodín! Je to úžasný pocit, keď niekam
môžem cestovať bez batožiny so zbraňou.

● MEDAILA. Nemám prehľad o všetkých me-
dailách, ktoré som získala. Ani neviem, kde ich
všetky mám. Najznámejšia je tá posledná – 
strieborná z olympiády v Pekingu. Tú teraz nosi-
evam dosť často pri sebe, pretože absolvujem
veľa besied a stretnutí. Asi najväčšiu radosť v ka-
riére mi však urobila úplne prvá zlatá za víťaz-
stvo vo finále Svetového pohára v roku 2004
v slovinskom Pragersku. Vtedy som sa dostala
do povedomia mojich súperiek.  

● NITRA. Mesto, v ktorom som sa narodila
a svojím spôsobom ešte aj stále žijem, aj keď už
iba čiastočne. Zopár kamarátov mi tam zostalo.
Keď hovorím, že cestujem domov, tak idem do
Nitry k mamine. Častejšie sa už zdržiavam v Bra-
tislave alebo na cestách.

● OLYMPIÁDA. Tá pekinská bola pre mňa prvá
a verím, že nie posledná. Zatiaľ ju nemám s čím
porovnávať, pretože je to ojedinelé podujatie
s inou atmosférou ako ostatné. Páčilo sa mi, že
súperky a rivalky boli zároveň mojimi kamarát-
kami. Vzájomne sme sa povzbudzovali, čo na 
iných súťažiach bežné nie je. Pod tým tlakom
sme sa aj takto snažili uvoľniť. Všetko fungovalo
skvele a pokiaľ budú aj ostatné olympiády také-
to, tak už teraz sa na ne teším. 

● POĽOVAČKA. Doteraz som bola na dvoch
a nevystrelila som ani raz. Nepoľujem a ani o to
nemám záujem, aj keď sa priznám, že mäsko
z diviny mi veľmi chutí. No nedokážem si pred-
staviť, že by som zastrelila nejaké zvieratko. 

● RITUÁL. Pred každou položkou počúvam ur-
čitú hudbu, ktorá aktuálne vyhovuje mojej nála-
de. Pred pretekmi alebo počas cesty na strelnicu
počúvam slovensko-českú produkciu ako Des-
mod, Elán, Haberu, Landu či Nedvědov, pred po-
ložkami gospel. Taktiež sa pomodlím, svojím
spôsobom môžem medzi rituály zaradiť aj pitie
vody počas položky, utieranie si rúk do uteráka,
či správne dýchanie. 

● STRELNICA. Mojím druhým domovom je od
dvanástich rokov. Vo svete som vyskúšala mno-
ho strelníc, jedna z najkrajších je v austrálskom
Perthe. Svoje čaro má aj káhirská, pretože keď
pri streľbe na nej otočím hlavu na pravú stranu,
krásne vidno blízke pyramídy. A, samozrejme,
mojou srdcovou strelnicou je Sielnica, na kto-
rej som strávila najviac času a skoro celú puber-
tu.  

● ŠOFÉROVANIE. Jazdím od roku 2002 a ne-
vedela som sa dočkať momentu, keď dostanem
vodičák. Niekedy trávim v aute viac času ako do-
ma. Zatiaľ som mala dve dopravné nehody, z to-
ho raz som bola na vine ja. Šoférujem rada
a rýchlo, ale myslím si, že bezpečne. Jazdila som
na maminej Honde Civic, teraz mám k dispozícii
služobné auto Kia Cee’d. 

● TRÉNER. Mojím prvým trénerom bol môj
otec. Už dvanásť rokov spolupracujem s tréne-
rom Branislavom Slamkom, s ním som dosiahla
všetky úspechy, vďačím mu za veľa. Ako repre-
zentačný tréner však po olympiáde skončil, bu-
dúcnosť je zatiaľ otázna.  

● ÚČESY. Pokiaľ som nosila krátke vlasy, rada
som experimentovala. Vyskúšala som červenú
i žltú farbu, trojfarebný melír, číro a po stávke aj
holú hlavu. V roku 2001 sa oholil celý náš trapo-
vý tím po tom, ako sa Kovačócy stal juniorským
majstrom sveta. V tíme som bola jediná baba,
ale keďže som to vymyslela, šla som dohola aj ja.
Keď som si nechala dlhšie vlasy, nosila som
i africké zapletené copíky. Teraz už veľmi nevy-
mýšľam, ale neviem, ako dlho vydržím s dlhými
vlasmi. 

● VÝSTROJ. V mojom prípade sú jeho neod-
deliteľnou súčasťou puška, náboje, vesta, šatka,
tlmiče, okuliare, rukavice, potidlo a najmä chuť.
Celý môj výstroj stojí okolo 400-tisíc korún, naj-
drahšia z neho je puška Perazzi.

● ZDRAVIE. To je v živote človeka prvoradé
a mal by si ho čo najviac chrániť. Mňa trápi aler-
gia a astma. Chorá bývam tak dvakrát do roka,
pretože inak nemám čas, ale to už väčšinou sto-
jí za to... Zaznamenal PAVOL KUBIŠ

FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP (3), SITA
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Od ministrovho nástupu do funkcie sa výraz-
ne aktivizovali kontakty medzi ministerstvom
školstva a Slovenským olympijským výborom.
Ján Mikolaj sa v decembri 2006 dokonca ako
vôbec prvý slovenský minister školstva zúčast-
nil ako hosť na rokovaní výkonného výboru
SOV. Prejavom dobrej spolupráce oboch sub-
jektov bola aj novembrová národná konferen-
cia s názvom „Ako ďalej, slovenský vrcholový
šport?“, ktorú v Hornom Smokovci spoločne
zorganizovali ministerstvo školstva a SOV.

Minister školstva SR Ján Mikolaj na záver
tohto olympijského cyklu odpovedal na otázky
Olympijskej revue.

■ Pán minister, nedávno sa skončili Hry
XXIX. olympiády v Pekingu, na ktorých ste ma-
li možnosť zúčastniť sa. Aké boli z vášho pohľa-
du?

„Olympijské hry majú veľký spoločenský vý-
znam v celosvetovom meradle. Ich súčasná po-
doba si od organizátorov vyžaduje obrovské
organizačné nasadenie. Myslím, že usporiada-
telia OH v Pekingu svoju úlohu zvládli dobre.
Samozrejme, vzhľadom na obrovskú záťaž or-
ganizátorov, ktorú si súčasná podoba olympij-
ských hier vyžaduje, sa vyskytnú vždy nejaké
technické problémy. Neobišli ani tieto Hry, cel-
kove však olympiáda na mňa urobila veľký do-
jem. Samozrejme, predtým som vnímal OH
z iného pohľadu, len prostredníctvom televí-
zie. Až priamo na mieste, pri pohľade na množ-
stvo ľudí, grandiózne štadióny, na celý štáb or-
ganizačného a personálneho zabezpečenia

a na celý chod olympijských hier si človek uve-
domí, akým gigantickým a veľkolepým podu-
jatím sú.“ 

■ Myslíte si, že v súčasnom svete majú ešte
olympijské hry význam a perspektívu?

„Myslím si, že smer, ktorým sa uberá Medzi-
národný olympijský výbor, je správny. Vzhľa-
dom na základné myšlienky olympizmu, ktoré
v súčasnej vyspelej spoločnosti mnohokrát ab-
sentujú, majú olympijské hry z tohto dôvodu
perspektívu aj do budúcnosti. Uvítal by som
však, keby MOV sústredil väčšiu pozornosť na
účasť väčšiny najlepších športovcov na Hrách.
Olympijské hry by mali byť podujatím s úča-
sťou predovšetkým tých najlepších, avšak 
pre mimoriadne prísne kvalifikačné kritériá
v niektorých športoch viacerí z tých najlepších
na OH v súčasnosti nemôžu štartovať. Naprí-
klad vo vodnom slalome sme v Pekingu mohli
ako krajina postaviť v každej kategórii iba jed-
nu loď, hoci aj výkonnosť ďalších je na svetovej
úrovni. Doma tak museli zostať napríklad ex-
majsterka sveta Jana Dukátová, či vlaňajší
majstri Európy bratanci Škantárovci či Ján Šaj-
bidor. Pritom by objektívne aj oni mohli získať
na OH v Pekingu medailu.“ 

■ Čo vy osobne na olympizme, jeho ideáloch
a aktivitách oceňujete najviac?

„Samotná podstata olympizmu, to zname-
ná obsiahnuť celosvetovo určitými myšlienka-
mi, princípmi a ideálmi celú spoločnosť, je prí-
nosom. Nazdávam sa, že nikomu vo svete sa
nedarí tak ako Medzinárodnému olympijské-

mu výboru zjednocovať, spriateliť a zmierovať
národy, národnosti, štáty. Na olympijských
hrách sa aspoň na chvíľu všetci môžu odpútať
od problémov, zažiť chvíle radosti, uspokojenia
a uvoľnenia. Vďaka tomu, že široké aktivity
MOV sa začínajú orientovať už na mládež a cez
mnohé ďalšie činnosti smerujú k vyvrcholeniu,
t. j. k olympijským hrám, si zaslúžia obdiv
a ocenenie. Ako minister školstva a pedagóg
veľmi oceňujem, že olympizmus nie je iba
šport, ale má aj významný širší výchovný roz-
mer a snaží sa formovať mladú generáciu. Roz-
voj a podpora kultúrnych aktivít, hnutia fair
play a ochrany životného prostredia sú jeho
nevyhnutnou súčasťou.“

■ Slovenský olympijský výbor oslávil nedáv-
no 15. výročie svojho vzniku. Aké sú podľa vás
prínosy jeho doterajšieho pôsobenia?

„Slovenský olympijský výbor napriek relatív-
ne krátkemu obdobiu svojho pôsobenia
v medzinárodnom olympijskom hnutí urobil
veľký krok smerom k upevneniu vážnosti svoj-
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Olympizmu sa vo svete najviac darí
Minister školstva a podpredseda vlády SR Ján Mikolaj 
odpovedá na otázky Olympijskej revue

Od 4. júla 2006 je ministrom školstva a zároveň podpredsedom vlády Slovenskej
republiky Ján Mikolaj. Do gescie rezortu, ktorý riadi, patrí aj štátna starostlivosť
o šport. Napriek tomu, že Ján Mikolaj vyštudoval Vysokú školy dopravy a spojov
v Žiline a profesne sa angažoval predovšetkým v oblasti stavebníctva, ako bývalý
aktívny plavec má k športu blízko.

VIZITKA
Prof. Ing. JÁN MIKOLAJ, CSc., sa narodil 

19. októbra 1953 v Košiciach. V športe sa ak-
tívne venoval plávaniu. V roku 1977 absol-
voval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline,
kde potom pracoval ako odborný asistent
a docent na Katedre cestného staviteľstva
VŠDS. V roku 1992 sa stal členom vedeckej
rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.
V období rokov 1995 - 1998 pracoval vo
funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej
správy ciest. V roku 1999 nastúpil ako profe-
sor na Žilinskú univerzitu, stal sa vedúcim
Katedry realizácie stavieb. V parlamentných
voľbách bol v rokoch 2002 (ako kandidát 
ĽS-HZDS) a 2006 (ako kandidát SNS) zvolený
za poslanca Národnej rady Slovenskej repub-
liky. Dňa 4. júla 2006 bol vymenovaný za
podpredsedu vlády a ministra školstva SR.

■ Vicepremiér a minister školstva Ján Mikolaj v Olympijskej dedine v Pekingu pri historickom
zvone, ktorý doďaleka zvestoval zvukové mierové posolstvo.



ho postavenia v olympijskej rodine. Pokiaľ sa
jeho aktivity budú aj naďalej vyvíjať v súlade
s Olympijskou chartou a s činnosťou MOV, ur-
čite SOV pôjde správnym smerom. Úspechy
v podobe olympijských medailí, ktoré prini-
esli slovenskí športovci naposledy zo ZOH
2006 v Turíne a z OH 2008 v Pekingu – kde sa
odohrali naše doteraz najúspešnejšie olym-
pijské vystúpenia - sú dôkazom toho, že sa
urobilo mnoho pozitívnej práce. SOV vnímam
ako najvýznamnejšieho reprezentanta slo-
venského športu a svojím spôsobom určitého
prirodzeného partnera rezortu, ktorý zastre-
šuje štátnu starostlivosť o šport. Preto som
rád, že v uplynulých dvoch rokoch sme nadvi-
azali korektné partnerské vzťahy a spoločne
participujeme na riešení vážnych problémov
slovenského športu. Príkladom toho bola aj
novembrová národná konferencia o športe
s názvom „Ako ďalej, slovenský vrcholový
šport?“.

■ Šport, výchova, kultúra a mierové spoluži-
tie sú základnými piliermi olympizmu. Žiada
sa, aby sa uplatnili najmä medzi mládežou vo
svete, aj na Slovensku. Skúste nám načrtnúť
svoj názor – ako na to?

„Medzinárodný olympijský výbor pochopil
súčasnú situáciu okolo problematiky mládeže
vo svete. Preto vyvíja veľké úsilie, aby mládež
oslovil, zaujal a aktívne ju zapojil do svojho
hnutia, či aspoň priklonil k ideálom olympiz-
mu. Ide o rôzne aktivity v podobe podporných
programov, o konkrétnu podporu mladých ta-
lentovaných športovcov, aktívny boj proti do-
pingu a mnohým iným neduhom súčasnosti.

Samozrejme, musím pripomenúť, že v blízkej
budúcnosti nás čakajú prvé olympijské hry
mládeže. To všetko sú aktivity, ktoré zvýraz-
ňujú, že osud mládeže nie je olympijskému
hnutiu ľahostajný. Myslím si, že toto je aj ná-
vod na to, aby sme sa podobnou cestou ubera-
li aj na Slovensku. Jednou z aktivít u nás sú na-
príklad Olympijské festivaly detí a mládeže
Slovenska. Výraznou pomocou sú pre nás ús-
pechy našich olympionikov, pretože vzor
a použitie pozitívneho príkladu je najväčšou
motivujúcou pomocou pri práci s mládežou.
Preto som rád, že sa našim športovcom darí
a verím, že tým prispievajú k zdravšej a vzde-
lanejšej úrovni našej mládeže. Pre naše minis-
terstvo je výzvou aplikovať olympijskú výcho-
vu aj v učebných osnovách. Môžeme na to vy-
užívať napríklad metodickú príručku „Olympij-
ská výchova“ kolektívu autorov pod vedením
Jána Grexu.“ FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP
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zjednocovať, spriateľovať a zmierovať

■ Pri podpise do knihy čestných hostí 
v Slovenskom reprezentačnom dome v Pe-
kingu.

■ Blahoželanie šéfa rezortu školstva Micha-
lovi Martikánovi k jeho olympijskému víťazstvu
v Pekingu pri oslave v Slovenskom reprezentač-
nom dome.

■ Ján Mikolaj pri návšteve našej pekinskej
výpravy v Olympijskej dedine spolu s Marti-
nou Moravcovou a s Dominikom Hrbatým.



Tatranský hotel Belllevue voľakedy ticho čupel
medzi smrekmi. Bol problém ho objaviť. Dnes
vám zovšadiaľ udrie do očí. Nie je to tým, že sa
zmódnil, ale tým, že Tatry pred časom tragicky
schradli. Z večera na ráno. Stačila jedna víchrica.
Z okna izby dovidíte, kam len chcete. Vôbec však
nejde o peknú vyhliadku, ako sľubuje hotelový
názov. Skôr o výhľad na zaplakanie. Pahýľ vedľa
pahýľa.

„Slovenský šport ešte nezasiahla víchrica, no
hrozí mu,“ symbolicky varoval na úvod národnej
konferencie o športe v hornosmokovskom Grand
hoteli Bellevue minister školstva Ján Mikolaj.
„Nie je v dobrej forme, býval v lepšej kondícii.“

Prezident Slovenského olympijského výboru
František Chmelár ponúkol pár čerstvých argu-
mentov z pekinských Hier XXIX. olympiády:
všetky tri zlaté medaily sme získali v jednom od-
vetví (vo vodnom slalome), jedna z troch ďalších
(zápasníka Musuľbesa) nie je domácim produk-
tom, mali sme len štyri umiestenia na piatej až
ôsmej priečke - menej ako kedykoľvek dosiaľ,
necelá štvrtina výpravy bola vo veku pod 25 ro-
kov, naopak až 38 percent tvorili tridsiatnici...

CENTRÁ OLYMPIJSKEJ PRÍPRAVY
Skrátka, vyhliadky nie sú ružové. „Elita je úzka

a prevažne staršieho veku. Len jeden šport dis-
ponuje rovnocennou zálohou - vodný slalom.
Trpíme nedostatkom športovcov v druhom i ta-
lentovaných juniorov v treťom slede a nedoká-
žeme ohodnotiť kvalitných trénerov,“ upozornil
Chmelár. „Ak hneď nenaštartujeme zmeny,
môže to mať ďalekosiahle následky.“

Minister Mikolaj vyrukoval s predstavou 
výraznej podpory juniorského športu v podobe
zriadenia centier olympijskej prípravy vo vybra-
ných odvetviach najmä pre juniorských repre-
zentantov.

„Diferencovanú podporu odvetví“ označil za
nevyhnutnú aj šéf SOV. Navrhol rozčlenenie
športov na päť kategórií: strategické, úspešné
olympijské, perspektívne, s obmedzenou štát-
nou podporou a bez nej. Diferencovaná podpora
športovcov by mala šesť úrovní: olympijský top
tím, olympijský junior tím, reprezentačný top
tím, reprezentačný tím, reprezentačný junior-
ský alebo dorastenecký tím a krajský juniorský
alebo dorastový výber.

GAŠPAROVIČ: ŠPORT POTREBUJE
KAPITOLU V ROZPOČTE

Diskutéri spomenuli viaceré hrozivé fakty o sú-
časnom stave vrcholového športu. Šéf Konfede-
rácie športových zväzov SR a riaditeľ strediska
štátnej športovej reprezentácie rezortu vnútra
Marián Kukumberg skonštatoval, že za 15 rokov
prišiel šport vo vrcholových strediskách o 400 ta-
buľkových miest. Denná stravná jed-notka špor-

tovca je smiešnych 230 Sk (7,60 eur), ale keď 
ho pošleme trénovať do Rakúska, dostane na
stravu 45 eur (1356 Sk). Mzda trénera sa pohy-
buje na úrovni priemerného platu. Reprezentač-
ný tréner bežcov na lyžiach Ivan Hudáč mal doma
20 000 Sk mesačne – v Slovinsku má viac ako
štvornásobok (2800 eur plus auto a mobil). 

Podľa manažéra vodných slalomárov Richarda
Galoviča, „vrcholový šport a štátna športová re-
prezentácia je jednou z mála oblastí, ktoré od
roku 1989 neprešli zásadnou reštrukturalizá-
ciou a aj v absolútne nových spoločenských po-
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■ Pohľad do rokovacej sály počas konferencie, na ktorej sa zúčastnilo 243 delegátov.

■ Počas druhého dňa konferencie sa za predsedníckym stolom v prítomnosti prezidenta SOV
Františka Chmelára a ministra školstva, podpredsedu vlády SR Jána Mikolaja, objavil aj prezident
SR Ivan Gašparovič, ktorý vystúpil s dosť obsiahlym a kritickým prejavom.

Vyhliadky sú zlé, zelenú dostanú juniori
Resumé z národnej konferencie s názvom „Ako ďalej, 
slovenský vrcholový šport?“ v Hornom Smokovci

Po najúspešnej-
šej letnej olympiá-
de v histórii slo-
venského športu
organizovať kon-

ferenciu o kríze nášho vrcholového
športu sa môže zdať čudné, ale znalci
majú opačný názor. Časť z nich tvrdí, že
bol najvyšší čas a časť sa dokonca obá-
va, že prišla neskoro. Národná konfe-
rencia s názvom „Ako ďalej, slovenský
vrcholový šport?“ sa s účasťou 243 dele-
gátov uskutočnila 5. – 7. novembra
v Hornom Smokovci. Spoločne ju zorga-
nizovali Ministerstvo školstva SR a Slo-
venský olympijský výbor.

Odznelo v diskusii
„Dochádza k situáciám, keď športovcovi je

jedným subjektom znížená, resp. zamietnu-
tá podpora, ale získa ju od iného subjektu. Pri-
tom sú to stále prostriedky z jedného zdroja –
zo štátneho rozpočtu.“ (MIROSLAV SKORKA,
riaditeľ Národného športového centra)

„Športovec nemôže dennodenne zápasiť
s bojom o finančné zabezpečenie svojej prí-
pravy, o trénerský, metodický a zdravotný
servis, o sociálne podmienky. Vo viacerých
krajinách sa osvedčili národné centrá športo-
vej prípravy. U nás takéto centrá – FIS Štrbské
Pleso a Bojnice – skončili v cudzích rukách.“
(JOZEF LIBA, generálny sekretár SOV)

„Vnútorné možnosti šetrenia v športe sa
vyčerpali.“ (ZDENKO KRÍŽ, generálny sekre-
tár KŠZ a stolnotenisový šéf)

„Perspektívnym reprezentantom by mal
štát po skončení strednej školy až do dovŕše-
nia 23 rokov zabezpečiť aspoň minimálnu
mzdu.“ (MÁRIA JASENČÁKOVÁ, päťnásobná
olympionička, generálna sekretárka sánkar-
skeho zväzu) 

„Odporúčam zreálniť výšku normatívu na
študenta športových škôl, dobudovať ich
športovú vybavenosť a zriadiť špeciálnu pla-
tovú tarifu pre trénerov.“ (VLADIMÍR MILLER,
riaditeľ bratislavského športového gymná-
zia)



meroch pracuje podľa starej schémy s postup-
ným znižovaním podpory štátnej podpory na
všetkých úrovniach“.

Tenisový generálny sekretár Igor Moška žia-
dal „naliať peniaze do fungujúcich športových
zväzov“ a nástojil, aby šport z výnosov lotérií
dostával minimálne 50 percent. „Keby sa do-
držiaval platný zákon, šport dostáva o 500 –
600 miliónov korún ročne viac,“ pripomenul ge-
nerálny sekretár konfederácie zväzov Zdenko
Kríž. Navrhovaná diferenciácia športov je podľa
neho len „nové prerozdelenie nedostatočných
prostriedkov“. Bývalý skvelý cyklistický tréner
Kamil Haťapka opakovane žiadal vytvorenie
osobitného ústredného štátneho orgánu pre
šport s vlastnou kapitolou v štátnom rozpočte.

Až nečakane jednoznačne formulovanú pod-
poru názorom tohto typu vyslovil prezident Slo-
venskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý na kon-
ferenciu zavítal v závere jej druhého dňa. „Šport
potrebuje nadštandardné podmienky, ale ten
náš je dlhodobo finančne poddimenzovaný,“
skonštatoval a prízvukoval: „Jeho financovanie
chce zmenu, a to totálnu. Ak nebude mať vlast-
nú rozpočtovú kapitolu, nedosiahneme stav,
aký si želáme.“

HALANDA NAVRHOL TÍM LONDÝN
„Vyrovnať sa svetovej konkurencii nie je mož-

né bez investícií,“ pripomenul za marketing
zodpovedný člen výkonného výboru SOV Ľubor
Štark. „Naša materiálno-technická základňa ne-
umožňuje organizáciu svetových podujatí.“

Na Slovensku sa za posledné roky postavil je-
diný nový zimný štadión (Gáboríkov trenčian-
sky) a jeden sa dokončil (košická Steel aréna).
Generálny sekretár SZĽH Igor Nemeček zrátal,
že v Čechách vybudovali za 15 rokov 27 a v Ma-
ďarsku za päť rokov 11 zimných štadiónov.

V kolektívnych športoch je Slovensko v pozícii
krajiny, ktorá vychováva hráčov pre zahraničné
ligy. V nich sme sa na letné OH kvalifikovali len
raz (Sydney 2000: futbalisti, basketbalistky
a vodní pólisti). Volejbalový prezident Ľubor Ha-
landa si myslí, že mužská volejbalová reprezen-
tácia má predpoklady prebojovať sa na londýn-
sku olympiádu 2012, ale rozpočet družstva
v najbližších rokoch by musel narásť. Odhadol
ho na 14 miliónov Sk v roku 2009, 15,5 milióna
v roku 2010, 15 - 23,5 milióna v roku 2011 a na
20 - 39 miliónov Sk v roku 2012. Navrhol utvo-
renie špeciálneho, štátom podporovaného
a SOV koordinovaného programu pre kolektívne
športy s názvom Tím Londýn 2012.

ZÁVERY Z DVOCH ČASTÍ
V základných záveroch konferencie sa pre-

mietli predstavy jej organizátorov najmä o ťahu
na talenty v nádeji, že ich realizácia sa odrazí 
na olympijských hrách po roku 2012. Minister
školstva sľúbil, že do konca tohto roku dostane
pod strechu návrh uceleného systému riadenia
slovenského športu. V rovnakom termíne chce
predložiť vláde návrh na povýšenie rady pre
šport z poradného orgánu ministra na radu vlá-
dy SR pre šport.

V záveroch konferencie sa neobjavili návrhy
z diskusie, o. i. ani prezidentom Gašparovičom
podporená požiadavka, aby šport mal v štátnom
rozpočte samostatnú kapitolu a aby znovu do-
stával priamo aspoň časť príjmov z lotérií, ani
dôrazný apel reprezentantov športových zväzov,
aby štát neodpredal svoje pozemky pod viacerý-
mi športovými objektmi (vrátane Domu športu
v Bratislave) ako nadbytočné za komerčné ce-
ny, ale aby predĺžil nájomné zmluvy so športo-
vými subjektmi, ktoré ich využívajú. Na nalieha-
nie pléna dostali účastníci možnosť písomne do-
plniť závery o ďalšie podnety, ktoré minister 
sľúbil „pripnúť ako druhú časť“.

Zaznamenal MARIÁN ŠIMO
FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

OLYMPIJSKÁ REVUE 17

■ Počas väčšiny vystúpení rečníkov boli tváre v auditóriu (na snímke v popredí prezident KŠZ
Marián Kukumberg, za ním viceprezident SOV pre zimné športy Igor Nemeček) vážne. Oprávne-
ne. Stav slovenského športu napriek šiestim pekinským medailám nevzbudzuje veľa úsmevov.

■ Generálny sekretár SOV Jozef Liba prezentoval príklady dobre fungujúcich systémov vrcho-
lového športu v zahraničí.

Závery národnej konferencie
☛ Utvoriť jednotný systém riadenia a prí-

pravy športových reprezentantov a junio-
rov.

☛ Utvoriť olympijský top tím a juniorský
olympijský tím so zameraním na úspešnú
reprezentáciu na OH a ZOH v r. 2010, 2012,
2014, 2016 (termín: do konca roka 2008).

☛ Zabezpečiť účinnú koordináciu všet-
kých článkov systému prípravy vrcholových
športovcov prostredníctvom rady vlády SR
pre šport (návrh na jej zriadenie predložiť
vláde SR do konca roka 2008).

☛ Zvýrazniť význam a zodpovednosť re-
zortných stredísk pri zabezpečovaní opti-
málnych podmienok pre športových repre-
zentantov, zlepšiť podmienky v oblasti kva-
lity športovej prípravy a sociálneho zabez-
pečenia športovcov.

☛ Utvoriť centrá olympijskej prípravy ur-
čené predovšetkým na prípravu juniorských
reprezentantov (1. 9. 2009).

☛ Vypracovať projekt budovania a mo-
dernizácie športovej infraštruktúry na za-
bezpečenie prípravy vrcholových športovcov
s prioritou na olympijský top tím a juniorský
olympijský tím, predovšetkým v športoch,
ktoré dosiahli významné úspechy v posled-
ných rokoch (1. 4. 2009).

☛ Zefektívniť a sprehľadniť systém finan-
covania športu. V oblasti financovania usku-
točňovať diferencovaný prístup k jednotli-
vým športom a športovcom na základe ka-
tegorizácie športov.

☛ Zabezpečiť viaczdrojovosť financova-
nia v športe, najmä z prostriedkov štruktu-
rálnych fondov EÚ.

☛ Vypracovať národný projekt vzdeláva-
nia odborníkov v športe so zameraním na
učiteľov a trénerov z prostriedkov štruktu-
rálnych fondov EÚ (1. 4. 2009).

☛ Utvoriť funkčný a efektívny systém
zdravotného zabezpečenia, diagnostiky tré-
novanosti a metodiky, ktorý bude koordino-
vať Národné športové centrum.

☛ Racionalizovať štruktúru výberu a prí-
pravy talentovanej mládeže pre vrcholový
šport a úspešnú reprezentáciu.

☛ Národnú konferenciu o športe organi-
zovať každé dva roky po skončení OH alebo
ZOH (najbližšie v apríli 2010).
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✝ PAVOL GLESK.
V Bratislave 15. júla
vo veku 77 rokov sko-
nal dlhoročný popred-
ný atletický tréner,
funkcionár, telový-
chovný pedagóg
a publicista, univerzit-
ný profesor Pavol
Glesk. Rodák z Lučen-
ca ako tréner priviedol

na bronzový olympijský stupeň v Mníchove
1972 diaľkarku Evu Šuranovú, neskôr ešte 
striebornú na ME v roku 1974. Do finále olym-
pijskej stovky v Mníchove zase svoju vtedaj-
šiu manželku Evu Gleskovú-Lehockú, ktorá
štartovala na troch OH a bola časom 11,0 s aj
spoludržiteľkou svetového rekordu. Jeho tré-
nerskými rukami prešli aj majsterka Európy
v behu na 400 m z roku 1966 Anna Chmelko-
vá, či Jozefína Čerchlanová. V rokoch 1960 -
1963 stál na čele slovenskej atletiky a bol aj
pri zrode medzinárodného atletického mítin-
gu Ceny Pravdy, ktorá sa neskôr stala svetoz-
námym pod názvom PRAVDA-TELEVÍZIA-
SLOVNAFT. V rokoch 1990-1992 bol podpred-
sedom Čs. olympijského výboru, viedol výpra-
vu ČSFR na ZOH 1992 v Albertville a bol čle-
nom výkonného výboru Olympijskej spoloč-
nosti Slovenska. Neskôr sa stal prvým predse-
dom Slovenskej olympijskej akadémie a spo-
luzakladateľom medzinárodnej olympiády de-
tí a mládeže Kalokagatia v Trnave. Bol čest-
ným členom SOV a v decembri 2007 si prevzal
Zlaté kruhy SOV.

✝ PAVOL MATIS. V Košiciach zomrel 24. júla
vo veku 75 rokov významný hokejový činovník
Pavol Matis. Rodák z Liptovského Mikuláša sa
výrazne podieľal na tom, že začiatkom 60. ro-
kov minulého storočia vyrástla na Liptove prvá

umelá ľadová plocha. Pomáhal tam formovať
špičkové mužstvo SNHL aj silnú mládežnícku
hokejovú základňu. Pätnásť rokov pôsobil ako
špičkový hokejový funkcionár v TJ VSŽ Košice
a podieľal sa na zisku dvoch federálnych titulov.
Bol aj podpredsedom slovenského hokejového
zväzu a šéfom federálnej ligovej komisie.

✝ JURAJ OKOLIČÁNY. Vo veku 65 rokov zo-
mrel 10. septembra Juraj Okoličány, bývalý vy-
nikajúci čs. hokejový rozhodca, v prvých ro-
koch éry slovenskej samostatnosti viceprezi-
dent SZĽH a manažér reprezentačného A-tí-
mu na dvoch ZOH a MS. Rodák zo Žiliny bol
uznávanou autoritou aj v kontexte svetového
hokeja. V štruktúrach IIHF patril Juraj Okoli-
čány medzi poltucet najrešpektovanejších
a uznávaných supervisorov na svete, ktorí pri-
pravujú mužov s píšťalkami na vrcholné sve-
tové podujatia. Jeho štvrťstoročnú kariéru
s píšťalkou, z toho dvanástich s licenciou IIHF,
ocenila Medzinárodná hokejová federácia Zla-
tým odznakom. Počas tohtoročných MS v Ka-
nade si z rúk prezidenta IIHF Reného Fasela
a viceprezidenta Waltera Buscha prevzal ako
prvý Slovák v histórii Cenu Paula Loicqa za
špeciálny prínos pre svetový hokej.

✝ JÚLIUS STRNISKO.
Vo veku len 50 rokov
v Nitre 20. septembra
náhle zomrel význam-
ný slovenský olympio-
nik Július Strnisko. 
Vrcholom kariéry jed-
ného z najúspešnejších
zápasníkov-voľnoštý-
liarov v slovenskej his-
tórii bol zisk bronzovej

medaily na olympijských hrách 1980 v Mosk-
ve v hmotnostnej kategórii do 100 kg. Pod „pi-
atimi kruhmi“ štartoval aj o osem rokov ne-

skôr na olympijských hrách v Soule. V rokoch
1982 a 1983 si vybojoval na majstrovstvách
Európy dve bronzové medaily.

✝ SIBYLLA GREINEROVÁ. V Bratislave 18. ok-
tóbra vo veku 89 rokov zomrela akademická
maliarka Sibylla Greinerová, umelecky vý-
znamne spojená so športom. Ako výtvarníčka
bola akreditovaná na OH 1960 v Ríme i na
ZOH 1964 v Innsbrucku. Prvú samostatnú vý-
stavu s tematikou športu pripravila v Bratisla-
ve už v roku 1959, poslednú s názvom „40 ro-
kov od Ríma“ na pripomienku olympijských
hier 1960 v roku 2000.

✝ ĽUBOMÍR KADNÁR.
V Bratislave 9. novem-
bra zomrel po dlhšej
chorobe vo veku 67 ro-
kov čestný člen SOV
a držiteľ Zlatých kruhov
SOV, bývalý popredný
športovec a dlhoročný
významný funkcionár
Ľubomír Kadnár. Ako
rýchlostný kanoista štar-

toval na OH 1972 v Mníchove (bol členom 
9. štvorkajaka ČSSR) a na viacerých svetových
i európskych šampionátoch. Po skončení ka-
riéry bol viac než 20 rokov šéfom slovenskej
rýchlostnej kanoistiky, tri roky viedol aj fede-
rálny zväz. Vý-znamne prispel k vzniku Slo-
venského olympijského výboru a v prvom vo-
lebnom období (1992 – 1997) bol podpredse-
dom SOV pre ekonomiku. Viac než štvrťstoro-
čie pracoval ako riaditeľ Správy telovýchov-
ných a rekreačných zariadení mesta Bratislava
a organizoval množstvo podujatí. Ku kanoisti-
ke viedol aj svoje deti, jeho syn Juraj Kadnár
štartoval na OH 1992 (bol členom 4. štvorka-
jaka) a na OH 1996, stal sa majstrom Európy
i vicemajstrom sveta. (SITA, SOV)

ZA VÝZNAMNÝMI OSOBNOSŤAMI SLOVENSKÉHO ŠPORTU, KTORÉ NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Slovenská asociácia olympioni-
kov (SAO) v spolupráci so SOV pri-
pravila na 15. novembra tradičné
spoločenské stretnutie sloven-
ských olympionikov, tentoraz
účastníkov olympijských hier z ro-
ku 1992 – letných v španielskej

Barcelone a zimných vo fran-
cúzskom Albertville. Podobne
ako stretnutie olympionikov
z rokov 1984 a 1988 pred dvo-
ma rokmi, aj toto sa uskutočnilo
v Kongresovom centre Dopra-
stavu, a.s. Jeho hostiteľom bol
veľký športový priaznivec Ivan
Šesták, predseda predstaven-
stva Doprastavu.

V roku 1992 sa odohrali po-
sledné spoločné olympijské vy-
stúpenia českých a slovenských
športovcov vo výpravách fede-
rálneho štátu. Slováci, resp.
športovci zo slovenských klu-
bov, v nich mali bohaté zastú-
penie – v Barcelone 1992 ich
štartovalo 71, v Albertville 14.
Žiaľ, ich účasť na posedení, kde
si z rúk predsedu SAO Antona
Tkáča okrem darčekov a účast-
níckych odznakov prevzali aj pa-
mätné plakety, bola oveľa men-
šia, ani nie štvrtinová – z albert-

villskej výpravy prišli štyria, z barcelonskej šest-
násti. Pritom niektorí z letných olympionikov me-
rali cestu až z Čiech.

Úspešnejší boli Slováci v roku 1992 netradične
v zime, keď sa štyria členovia hokejového tímu
(Róbert Švehla, Igor Liba, Peter Veselovský a Ja-
romír Dragan) tešili z bronzu. V lete sa Slováci

medaily nedočkali, aj keď kanoista Slavomír Kňa-
zovický v C1 na 500 m, štvorkajak Jozef Turza,
Juraj Kadnár, Róbert Erban a Attila Szabó v K4
na 1000 m, i strelkyňa Dagmar Bílková v ľubovoľ-
nej malokalibrovke na štvrtých miestach mali
k zisku cenného kovu naozaj blízko.

Z menovanej desiatky bol však na stretnutí je-
dine Juraj Kadnár. Z tých, čo sa
v Barcelone 1992 tešili z „diplo-
mového“ umiestenia v prvej os-
mičke, prišli ešte atlét Roman
Mrázek (piaty v chôdzi na 50 km),
veslárka Ľubica Novotníková-Kur-
hajcová (členka párovej štvorky
na 6. mieste), basketbalistka Iveta
Bieliková (členka 6. tímu ČSFR),
boxer Peter Hrivňák (štvrťfinalista
v kategórii nad 91 kg) a vodný sla-
lomár Juraj Ontko (ôsmy v C1),
z albertvillských premiantov len
bežkyňa na lyžiach Ľubomíra Iľa-
novská-Balážová (členka 6. štafe-
ty na 4x5 km) a združenár Jozef
Kovařík (člen 6. družstva).

„Som nesmierne šťastný, že
ma sem pozvali. Prvý raz si ma 
niekto takto uctil. V Česku ma na
podobné stretnutie nikto nikdy
nezavolal,“ pochvaľoval si s doja-
tím Peter Hrivňák, ktorý už štvrťs-
toročie žije v Ústí nad Labem.

TEXT A FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK

Stretnutie posledných federálnych olympionikov

■ Basketbalistka Iveta Bieliková po dekorácii predsedom Slovenskej asociácie
olympionikov Antonom Tkáčom.
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Doterajší podpredseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny, ktorý 15 rokov šéfoval
Olympijskému klubu Banská Bystrica, vystriedal na čele ZOK SR po voľbách na zasadnutí ZOK
v Banskej Bystrici 26. septembra dlhoročného predsedu Antona Švajlena z Košíc, ktorý sa stal
podpredsedom. Ivan Čierny sa následne vzdal vedenia Olympijského klubu Banská Bystrica a bol

zvolený za jeho čestného
predsedu. Na čele klubu
bude v ďalšom období
pôsobiť olympionik v atle-
tike Martin Vrábel. Primá-
tor mesta Ivan Saktor na
slávnostnom zasadnutí
v Mestskom úrade vyzdvi-
hol úspechy slovenských
olympionikov a za olympij-
ské víťazstvá a dlhoročnú
propagáciu Banskej Bystri-
ce vymenoval za jej čest-
ných občanov Elenu Ka-
liskú a Michala Martikána.
Prezident SOV František
Chmelár a viceprezidentka
SOV Mária Mračnová odo-
vzdali vedeniu OK Banská
Bystrica plaketu za dlhoroč-
nú spoluprácu a propagá-
ciu olympijského hnutia.

VÝZNAMNÉ SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ UDALOSTI

Na BOD tohto roku
37 089 bežcov

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

■ OSEM NOVÝCH ČLENOV KOMISIE
ŠPORTOVCOV SOV. Počas OH v Pekingu slo-
venskí olympionici zvolili ôsmich členov komi-
sie športovcov SOV za letné športy na ďalší
olympijský cyklus. Zvolení boli zápasník Attila
Bátky, strelec Jozef Gönci, kajakár Michal
Riszdorfer, vzpierač Martin Tešovič, plavkyňa
Martina Moravcová, stolná tenistka Eva Ódo-
rová, atlét Libor Charfreitag a džudista Jozef
Krnáč. Novozvolený predseda komisie Jozef
Gönci bude olympionikov zastupovať v novom
výkonnom výbore SOV, zvolenom 29. novem-
bra.

■ KATARÍNA RÁCZOVÁ ZNOVU VO VÝKON-
NOM VÝBORE EFPM. Slovenskú národnú am-
basadorku pre toleranciu a fair play Katarínu
Ráczovú na októbrovom kongrese Európske-
ho hnutia fair play (EFPM) v cyperskej Nikózii
opätovne zvolili do výkonného výboru EFPM.
V uplynulom období sa mohla preukázať naj-
väčším počtom aktivít zo všetkých členov exe-
kutívy EFPM.

■ K 15. VÝROČIU OK BANSKÁ BYSTRICA
VYŠLA PUBLIKÁCIA OLYMPIJSKÁ SLÁVA. Celú
olympijskú tradíciu v banskobystrickom regió-
ne mapuje najnovšia publikácia Olympijská
sláva autora Miroslava Hazuchu, ktorá vyšla
k 15. výročiu Olympijského klubu Banská Bys-
trica. V brožúre je zhrnutý najpodstatnejší
hlavne olympijský, ale aj všešportový prínos
osobností z banskobystrického regiónu v po-
sledných 15 rokoch i v dávnejšej, či poriadne
dávnej minulosti. Či už rodákov, alebo kratší či
dlhší čas v meste a okolí pôsobiacich prisťaho-
valcov z iných kútov Slovenska, ale aj Česka,
ako aj ďalších „externých“ členov niekdajšieho
armádneho strediska vrcholového športu,
v súčasnosti Vojenského športového centra

Dukla Banská Bystri-
ca. V 138-stranovej
bohato ilustrovanej
brožúre pred čitate-
ľom defiluje množ-
stvo športových
osobností regiónu.
Športovci ozdobení
olympijskými me-
dailami majú v pub-
likácii osobitné pro-
fily, všetci olympio-
nici regiónu z rokov
1896 – 2008 zase vi-
zitky s fotografiami.

■ PÄŤ ČESTNÝCH UZNANÍ FAIR PLAY. Na
úvod seminára Klubu fair play Slovenského
olympijského výboru „Športuj, hraj a po-
vzbudzuj čestne“ v piatok 17. októbra v Brati-
slave odovzdali ocenenia Klubu fair play SOV
piatim osobnostiam. Čestné uznanie KFP SOV
za príkladný čin fair play získali jachtársky či-
novník Peter Petrovka, basketbaloví tréneri
Pavol Horička a Ľubomír Martinka a čestné
uznanie KFP SOV za celoživotné pôsobenie
v duchu fair play bývalý čs. reprezentant
v hádzanej Karol Lukošík a dlhoročný význam-
ný funkcionár v zjazdovom i vodnom lyžovaní
Ladislav Nemeš. Z rúk viceprezidentky SOV pre
rozvoj olympizmu Márie Mračnovej a pred-
sedníčky KFP SOV Janky Stašovej si ocenenia
osobne prevzali P. Petrovka, Ľ. Martinka
a L. Nemeš. Najvyššie ocenenia fair play za rok
2007 – Cenu Radovana Kaufmana – si laureá-
ti prevzali už v decembri minulého roka na
slávnostnom zhromaždení k 15. výročiu SOV,
kde boli odovzdané všetky výročné ocenenia
SOV.

■ VZNIKLA SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
OLYMPIJSKEJ A ŠPORTOVEJ SYMBOLIKY.
V Bratislave v septembri vznikla Slovenská
spoločnosť olympijskej a športovej symboli-
ky. Výkonný výbor SOV jej vydal súhlas, aby
sa v názve tohto občianskeho združenia moh-
lo používať slovo „olympijský“. Prípravný vý-
bor spoločnosti zorganizoval 8. novembra
v Bratislave I. medzinárodnú šou zberateľov
olympijských odznakov a symboliky.

■ VYŠLA ELEKTRONICKÁ BROŽÚRA ZO SE-
MINÁRA „ŠPORT V MÉDIÁCH – MÉDIÁ
V ŠPORTE“. Slovenský olympijský výbor kon-
com októbra vydal v elektronickej podobe bro-
žúru zo seminára svojej mediálnej komisie
„Šport v médiách – médiá v športe“, ktorý sa
uskutočnil 4. júna v Bratislave. Zborník je ve-
rejnosti k dispozícii na internetovej stránke
SOV www.olympic.sk v sekcii PUBLIKÁCIE. Na
CD-nosiči ho do konca roka dostanú všetci čle-
novia SOV a ďalšie športové zväzy a vo formá-
te PDF bude zaslaný ďalším subjektom, pôso-
biacim v oblasti športu, ako aj športovým no-
vinárom. Zborník obsahuje všetky referáty,
ktoré odzneli na zaujímavom a podnetnom
seminári.

■ HOKEJISTKY SLOVENSKA POSTÚPILI NA
OLYMPIÁDU! Nečakané sa začiatkom novem-
bra stalo skutkom: hokejistky Slovenska pod
trénerským vedením Miroslava Karafiáta v ne-
meckom Bad Tölzi vyhrali olympijskú kvalifi-
káciu na ZOH 2010 vo Vancouvri a prvý raz
v histórii sa kvalifikovali na olympiádu! Naj-
väčšie favoritky domáce Nemky zdolali 2:0
a takisto rebríčkovo vyššie postavené Kazašky
1:0. Na záver vyhrali nad Francúzskom 3:1.  Na
ZOH ich v skupine čakajú Kanada, Švédsko
a Švajčiarsko. (sou)

Na Behu Olympijského dňa, ktorý je každo-
ročne tradične najmasovejším podujatím za-
strešovaným Slovenským olympijským výbo-
rom, sa v druhej polovici júna po celom Slo-
vensku zúčastnilo dovedna 42 693 ľudí, z toho
37 089 aktívnych bežcov. Najmasovejšia účasť
bola v Košiciach (spolu 6461 ľudí, z toho 5665
bežcov), Spišskej Novej Vsi (4906 – 4080 bež-
cov), Banskej Bystrici (4114 – 3140) a v Liptov-
skom Mikuláši (3821 – 3140). Hlavnými orga-
nizátormi podujatia mimo Bratislavy, kde
hlavný BOD usporiadal SOV, boli regionálne
olympijské kluby (OK). V tradičnej súťaži Zen-
tivy o najlepšie zorganizovaný regionálny
BOD boli vyhodnotené olympijské kluby Koši-
ce, Banská Bystrica a Šahy. Zástupcovia uve-
dených klubov si na zasadnutí Združenia
olympijských klubov SR koncom septembra
v Banskej Bystrici prevzali pre každý klub šek
na 20 000 Sk a balíčky výrobkov Zentivy v hod-
note 10 000 Sk.

Novým predsedom Združenia 
olympijských klubov SR Ivan Čierny

■ Ivan Čierny (vľavo) vystriedal na čele ZOK SR Antona Švajlena
(vpravo). FOTO MÁRIA MRAČNOVÁ
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V októbri vyvrcholil
nový projekt SOV –
Olympijské festivaly detí

a mládeže Slovenska (OFDMS). V čase októ-
brového zasadnutia VV SOV ešte neboli k dis-
pozícii definitívne údaje, ale viceprezidentka

SOV pre rozvoj olympizmu Mária Mračnová
mohla konštatovať, že do polovice septembra
sa na 83 miestach Slovenska do aktivít v rám-
ci OFDMS zapojilo spolu 18 910 detí, predo-
všetkým z materských a základných škôl. Z vy-
hodnotenia projektu vzišlo odporúčanie do

blízkej budúcnosti zaangažovať aj predsedov
vyšších územných celkov a krajské školské
úrady. Napriek určitým problémom na nie-
ktorých miestach a v regiónoch, kde nemali
o projekte dostatok informácií, sa nové pod-
ujatie dobre ujalo.

V sobotu 25. októbra sa v Do-
me športu v Bratislave uskutoč-
nil seminár k 15. výročiu vzniku
Slovenskej olympijskej akadé-
mie. Keďže jednou z dominant-
ných úloh SOA je šírenie olym-
pijskej osvety a výchova predo-
všetkým mladej generácie (ale

nielen jej), súčasťou seminára bola aj ukážka
nových metód, ktoré sú schopné osloviť mla-
dých ľudí. Napríklad prezentácia doterajšej čin-
nosti Slovenskej olympijskej akadémie bola na-
miesto dlhých slov spracovaná vo forme filmo-
vého dokumentu. A účastníci seminára si moh-
li odskúšať novú formu vedomostnej súťaže
v podobe hry, ktorá mala potom ostrú premié-
ru na celoslovenskom kole vysokoškolákov 
18. novembra v Nitre.

Predseda SOA Ján Grexa v správe o činnosti
za uplynulé štyri roky o. i. pripomenul inovácie
v pôsobení akadémie – využívanie vlastnej we-
bovej stránky, na ktorej prebieha online vedo-
mostná súťaž, výjazdové workshopy, mobilnú
akadémiu atď. Zmienil aj publikačnú činnosť
samotnej SOA a jej aktivistov, v rámci ktorej
možno vyzdvihnúť napríklad predvlaňajšie vy-
danie publikácie kolektívu autorov Olympijská
výchova a ďalších kníh, mapujúcich buď celé
naše olympijské hnutie (Slovensko v znamení
piatich kruhov), alebo dianie v regiónoch (naj-
novšie Olympijská sláva).

Najväčšia pozornosť sa na seminári sústre-
dila na krst a prvú oficiálnu prezentáciu filmu
Slovensko olympijské, ktorý niekoľko rokov
s využitím predovšetkým archívov STV pripra-
vovali predseda SOA Ján Grexa a členka výboru
Paulína Baloghová-Neveziová. Hodinový film

stručne zaznamenáva históriu účinkovania
športovcov zo Slovenska na olympijských
hrách. Je pripravený na kopírovanie na DVD
a následne na distribúciu do regionálnych
olympijských klubov i škôl. V prítomnosti
oboch autorov ho pokrstili štyria prítomní
olympionici – viceprezidentka SOV pre rozvoj

olympizmu a bývalá špičková atlétka Mária
Mračnová, dvojnásobný olympijský medailista
vo volejbale a člen výboru SOA Bohumil Golian,
plus atléti Martin Vrábeľ a Štefan Malík, ako aj
dlhoročná trénerka slovenského Športovca 
20. storočia krasokorčuliara Ondreja Nepelu
Hilda Múdra.

Na seminári k 15. výročiu SOA pokrstili film Slovensko olympijské  

Podrobné informácie o udalostiach SOV na www.olympic.sk v SOV AKTUÁLNE.
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VÝZNAMNÉ SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ UDALOSTI

■ Na snímke z krstu DVD Slovensko olympijské zľava Ján Grexa, Paulína Baloghová, Mária
Mračnová, Hilda Múdra, Bohumil Golian, Štefan Malík a Martin Vrábeľ.
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Vydarená premiéra Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska

Slovenský olympijský
výbor a Klub fair play SOV
usporiadali v piatok 17. ok-
tóbra v Dome športu v Bra-
tislave seminár „Športuj,
hraj a povzbudzuj čestne“.
Zúčastnili sa na ňom viace-

rí bývalí poprední športovci, športoví funkcio-
nári, tréneri, rozhodcovia, novinári, študenti
vysokých škôl i bratislavského športového
gymnázia, predstavitelia Antidopingového vý-
boru SR i občianskych združení Športom proti
drogám a Športom proti rasizmu. Na úvodnej
časti bol prítomný aj viceprezident Policajného
zboru SR Stanislav Jankovič. Celkove mal se-
minár zhruba osemdesiat účastníkov.

Zaujímavú hlavnú prednášku seminára na
tému „Športuj, hraj a povzbudzuj čestne“

predniesol známy športový psychológ Tomáš
Gurský, v ktorom sa zameral hlavne na kon-
krétny príbeh o morálnom zlyhaní a násled-
nom celkovom úpadku futbalovej megahviez-
dy Diega Maradonu (odštartoval ho pripo-
mienkou jeho svetoznámeho gólu - tzv. „božej
ruky“ - v zápase Argentíny proti Anglicku na
MS 1986 v Mexiku), s ktorým dal do ostrého
kontrastu celkové pôsobenie vtedajšieho tré-
nera anglického tímu a futbalového „šľachti-
ca“ sira Bobbyho Robsona.

Veľmi zaujala aj ukážka z filmu Play True
(vo voľnom preklade Hraj pravdivo), priprave-
ného občianskym združením Športom proti
drogám ako prevencia proti užívaniu zakáza-
ných dopingových látok v rekreačnom športe.
V ukážke z takmer polhodinového filmu od-
zneli autentické vyjadrenia dílerov a užívate-

ľov anabolických steroidov z radov rekreač-
ných športovcov, ako aj kondičného trénera,
lekára, predstaviteľa policajného zboru, i col-
nej správy, naznačujúce alarmujúcu situáciu
v tejto oblasti.

Úvodná časť semináru prebiehala v pléne,
ďalšia vo workshopoch podľa troch tematic-
kých skupín. Diskusiu na tému „Fair play,
šport a výchova“ viedol Tomáš Gurský, na té-
mu „Fair play a obecenstvo, športová rivalita
a fanúšikovia“ projektový manažér nadácie
Športom proti rasizmu Michal Riečanský a na
tému „Etické problémy dopingu“ generálny
sekretár Antidopingového výboru SR Miroslav
Motyčík. Po diskusii v rámci workshopov vziš-
lo zo seminára spoločné vyhlásenie s inšpira-
tívnymi odporúčaniami, ktoré je v plnom zne-
ní zverejnené na internetovej stránke SOV.

Zaujímavý a podnetný seminár  „Športuj, hraj a povzbudzuj čestne“






