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Dôležité na olympijských hrách je nie zvíťaziť, ale zúčast-
niť sa na nich, lebo cieľom života nie je dobývať, ale čestne 
bojovať ... Nech olympijský oheň žiari nasledujúcim generá-
ciám, nech pomáha povzbudiť ľudstvo k väčšej usilovnosti, 
statočnosti a čestnosti. 

Pierre de Coubertin
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Vážení priaznivci 
športu a olympizmu

 Každý z nás, kto si zobe-
rie do rúk knihu ako je táto, je 
pravdepodobne priaznivcom 
športu, fanúšikom, alebo ak-
tívnym športovcom. Jedným 
z dôvodov, pre ktoré sme sa 
podujali zhromaždiť už histo-
rické fakty, bola v minulosti 
aj súčasnosti túžba spoznávať 
nové a zachovať to najvýzna-
mnejšie z minulosti. Záujem 
podporiť túto knihu pramení 
z túžby odhaliť čaro športo-
vých zážitkov, radosť z víťaz-
stva a priblížiť históriu. Aj 
ja sám som dospel k športu 
a pretekaniu prostredníctvom 
literatúry a ten sa stal napo-
kon neoddeliteľnou súčasťou 
môjho života. Kniha vždy bola 
a je sprievodcom, radcom, 
učiteľom, ale aj útechou. 

 

Kniha monitoruje členov Olympijského klubu v Banskej Bystrici a sna-
ží sa predstaviť športovcov nášho regiónu - účastníkov olympijských hier, 
ktorí sa tu narodili alebo aj pôsobili a reprezentovali športové kluby tohto 
regiónu. Len ťažko sa dá opísať rozhodnutie, viera, motivácia a presvedče-
nie športovca. Robiť šport je záležitosťou extrémneho nasadenia v každej 
chvíli, v každom okamihu, rešpektovanie pravidiel, uznania kvality súpera 
i prijatie prehry, ktorá povzbudzuje a motivuje. 

Určite sa tiež nedá presne vyjadriť a oceniť obetavosť trénerov a naj-
bližšej rodiny športovcov, ktorí prehrávajú s ním, pomáhajú mu liečiť jeho 
bolesti a spolu s ním kráčajú k vytúženému cieľu a pomáhajú mu prekonať 
nechuť z amaterizmu, ignorantstvu a neznalosti. 

Ing. Martin Vrábeľ, účastník OH 1988 v Soule
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Nemôžem nespomenúť bezmenných, ktorých často nevidíme, alebo 
nevnímame, lebo sú v úzadí, napriek tomu sú to tí, ktorí riadia činnosť, 
organizujú preteky, zabezpečujú sústredenia, športový materiál, nára-
die a športoviská a konečný výsledok je aj obrazom ich predvídavostí 
a schopností. 

 
Autor nezachycuje radosti, starosti, sebeckosť, neprofesionalitu, ne-

odbornosť a kniha neobsahuje ani žiadne hodnotenia, len sumarizuje 
fakty. Chce však na základe faktov, dokumentovať úspešnosť a profe-
sionalitu pretekárov, trénerov a funkcionárov a touto malou mozaikou 
poďakovať za ich výsledky a možno i presvedčiť, že šport okrem toho, že 
poskytuje silné zážitky aj formuje a učí. 

Napriek faktografickému charakteru knihy si za osobami a výsled-
kami športovcov môžeme vytvoriť vlastné zážitky, predstaviť si súťaže 
a ich atmosféru a vytvoriť obrázky športových podujatí. Vzdajme úctu 
spomienkou na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale aj tým ktorí ešte 
pokračujú a nevzdávajú sa.

 
 Veriť je oveľa viac, ak však máme vý-

sledky, môžeme tvrdiť, že ich vieme znova 
zopakovať, lebo cesta k neobjavenému resp. 
nemožnému je už vyznačená a absolvovaná, 
prvovýstup bol uskutočnený. Potrebujeme 
ďalších, aby to zopakovali a budeme radi, ak 
sa k ním aj k nám pridajú ďalší aj vďaka vý-
sledkom, ktoré bilancujeme v knihe. 

Ing. Martin Vrábeľ
editor,

podpredseda Olympijského klubu
Banská Bystrica
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Olympia ... Olympijské hry ... Toľko 
nadčasového a pritom tak prosté-
ho žiari vekmi zo športových súťa-
ží antického Grécka, toho zázraku 
v symbióze ľudského tela a ducha. 
Toľko symboliky jedinečnej civili-
zácie, presahujúcej tisícročiami až 
do dnešných dní! Slovensko a jeho 
olympionici sa stali súčasťou novo-
vekých olympijských hier oficiál-
ne pod vlastnou vlajkou iba v roku 
1994, ale športovec so slovenskými 
koreňmi bol účastníkom už prvých 
Hier roku 1896 v Aténach, kde sa 
o ich renesanciu zaslúžil najviac prá-
ve Pierre de Coubertin. Alojz Szokol 
bol prvým olympionikom z regiónu, 
ktorý je predchnutý olympizmom, 
čo dokumentuje i táto knižná publi-
kácia, prezentujúca činnosť Olym-
pijského klubu Banská Bystrica. 

ALOJZ SZOKOL
PRVÝ MEDZI PRVÝMI

Šport v modernej podobe v stredo-

slovenskom a tým i v užšom banskobyst-

rickom regióne vyrástol v neprajných 

podmienkach, ovplyvňovaných politikou 

Uhorska. Rozvoj športu na Slovensku, 

teda vo vtedajšej časti monarchie, nemo-

hol existovať na národnej úrovni. Impulzy 

z anglických športových tradícií i noviniek 

prenikali cez maďarské a nemecké kluby do 

rôznych sfér spoločnosti, hoci ich činnosť 

dlho bola marginálna vo vtedajšom živote, 

o to viac na slovenskom vidieku. Je pozo-

ruhodné, že práve v tých priekopníckych 

časoch etablovania sa športu, naviac v ná-

rodnostnom útlaku, prejavili sa slovenské 

talenty. Medzi vysokoškolákmi v Budapešti 

bol takým Alojz Szokol /1871-1932/, rodák 

z Hronca, ktorý mal slovenských rodičov. 

Bol úspešným účastníkom I. olympijských 

hier roku 1896 v Aténach. Jeho športová 

  Prvý olympionik slovenského pôvodu 
Alojz Szokol z Hronca na dobovej ateliéro-
vej snímke v drese klubu MAC Budapešť. 
Zásluhou členov Olympijského klubu B. 
Bystrica sa dostal späť do kontextu sloven-
skej histórie. 

ŠÍRIA OLYMPIJSKÉ IDEÁLY
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kariéra i životná dráha potvrdzujú jeho 

vklad do olympizmu a poskytujú príklad. 

Po rozpade monarchie a vzniku Česko-

-Slovenska ostal žiť s rodinou na území 

Maďarska. Preto sa tam k nemu hlásia 

hrdo: „Atlétikánk első hajnoka, szervezője,  

ihletője ...“, čo nám v slovenčine znie prí-

jemnejšie ako: „Prvý šampión, organizátor 

a inšpirátor atletiky ...“

Alojz Szokol, prvý medzi prvými olym-

pionikmi, ako účastník prvého rozbehu pr-

vej disciplíny programu prvých OH, behu 

na 100 metrov, bol členom MAC Budapešť. 

Ďalší slovenskí kandidáti neuspeli, uplat-

nili sa až na ďalších olympijských hrách z 

piatich, ktoré sa uskutočnili v období do I. 

svetovej vojny a do ich prerušenia. Dovtedy 

olympionici slovenského pôvodu podľa do-

  Športoví gymnasti ČSR na OH roku 1924 v Paríži získali 8 medailí, Jan Koutný zo Zvolena 
striebornú v preskoku. Na snímke sprava: Václav Rezek, Ladislav Vácha, Bedřich Šupčík, 
Robert Pražák, Jozef Kos, Bohumil Mořkovský, Jan Koutný, Jan Karafiát, Stanislav Indruch, 
Miroslav Klinger, vedúci Jindřich Vaníček, vedúci nácviku Josef Čada a František Erben. 

  Športoví gymnasti ČSR na OH roku 1928 v Amsterdame získali 5 medailí, Jan Koutný zo 
Zvolena bol členom „strieborného“ družstva. Na snímke zľava: Dr. Miroslav Klinger, Josef 
Effenberger, Emanuel Lőffler, Jan Gajdoš, Bedřich Šupčík, Jan Koutný, Ladislav Tikal, Václav 
Veselý a Ladislav Vácha.
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stupných informácii doterajšieho výskumu, 

získali za Uhorsko 12 medailí z celkového 

počtu 30. Pri prieniku športu v druhej po-

lovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia 

vo vznikajúcich prvých športových zväzoch 

nechýbali Slováci, rovnako ako v prvých 

kluboch. Z regiónu v pôsobnosti Olympij-

ského klubu Banská Bystrica o takých mož-

no hovoriť podľa roku ich vzniku v SEBSE 

Banská Štiavnica /1871/, BSC Banská Bys-

trica /1900/, KSC Kremnica /1902/, ZSE 

Zvolen /1902/, BSE Brezno /1913/. Treba 

podotknúť, že korčuliarske krúžky vznikali 

ešte skôr v B. Bystrici, Brezne či Kremnici, 

pričom za najstaršiu možno považovať ro-

kom založenia 1865 kolkársku spoločnosť 

v B. Bystrici. Osobitne sa treba zmieniť 

o prvých iniciatívnych učiteľoch resp. stre-

doškolských profesoroch, presadzujúcich 

nové poňatie vyučovania telesnej výchovy. 

Preto vieme o roku 1895, v ktorom sa usku-

točnili prvé atletické preteky v B. Bystrici 

v rámci oblastných telovýchovných sláv-

ností mládeže a o prvých oficiálnych atle-

tických pretekoch v roku 1900.

V MEDZIVOJNOVOM 
OBDOBÍ IBA MINIMUM

Hoci v prvej ČSR v rokoch 1918 až 

1938 zaznamenal šport na Slovensku i v re-

gióne istý rozmach, neprejavilo sa to na 

úrovni reprezentácie, ani z hľadiska olym-

pijských hier. Na piatich OH, uskutočne-

ných v medzivojnovom období, štartovali 

iba traja športovci z regiónu. Prvým bol 

  Atlét Andrej Engel, rodák z Banskej 
Štiavnice, ako člen VS Praha štartoval na 
OH roku 1932 v Los Angeles. 

  Atlét Pavol Maľa, rodák z Očovej, ako 
člen VŠ Bratislava štartoval na OH roku 
1936 v Berlíne. 
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športový gymnasta českého pôvodu Jan 

Koutný, ktorý bol náčelníkom Sokola vo 

Zvolene, kde veľa rokov pôsobil. Bol úspeš-

ným účastníkom OH 1924 a 1928, pričom 

v Paríži i v Amsterdame získal strieborné 

medaily. Roku 1932 v Los Angeles bol at-

lét Andrej Engel, rodák z Banskej Štiavnice 

a roku 1936 v Berlíne atlét Pavol Maľa, 

rodák z Očovej. Neakceptovanie rodákov, 

štartujúcich na OH za Maďarsko /G. Szig-

ritz-Tarródy 1928, M. Kővessyová r. 1928/ 

je vysvetlené v kapitole o olympionikoch. 

Aké boli ďalšie dotyky s olympizmom? 

Zásluhou YMCA mal roku 1923 exhibíciu 

v B. Bystrici v rámci čs. turné americký 

šprintér Charles Paddock /víťaz OH 1920 

v Antverpách na 100 m a 4x100 m, druhý 

na 200 m/. V roku 1925 tiež na mítingu v B. 

Bystrici nastúpil vo viacerých disciplínach 

Kanaďan Earl Thomson, víťaz OH 1920 na 

110 m cez prekážky. Atletickí reprezentanti 

sa predstavili v B. Bystrici roku 1926 v troj-

stretnutí Čechy-Morava-Slovensko. Tunajší 

odchovanec Juraj Matrtaj bol úspešný na 

Svetových hrách YMCA roku 1927 v Koda-

ni, kde bol finalistom v behu na 100 m a čle-

nom striebornej čs. štafety na 4x100 m. 

Ešte viac poskytovali zimné športy. Na 

Mostíku M. R. Štefánika, otvoreného 29. 

januára 1933 v Srnkovej, z olympionikov 

skákali napr. Nór Reidar Andersen, Polia-

ci Stanislav Marusarz a Bronislaw Czech, 

český skokan Rudolf Burkert. Zásluhou 

„duše“ banskobystrického športu, majiteľa 

obchodu so športovými potrebami Erne-

sta Šebőka, rozvíjali sa priaznivo viaceré 

odvetvia. Mal tiež podiel na angažovaní 

najlepšieho čs. krasokorčuliara Ing. Jose-

fa Slívu, štvrtého na OH 1924 v Chamonix 

a piateho na OH 1928 v St. Moritzi. Od 

roku 1924 sa v B. Bystrici hral medziná-

rodný tenisový turnaj, ktorý pri premiére 

vyhral maďarský olympionik Béla Kehr-

ling, účastník OH 1912 v Štokholme a 1924 

v Paríži. Do zániku v roku 1976 sa na ban-

skobystrických kurtoch predstavili viacerí 

svetoví tenisti. Podľa výskumu sa na klzis-

ku, vybudovanom práve na spomínaných 

kurtoch, hrala prvá pravá „kanada“ v roku 

1925, čo by znamenalo slovenskú prioritu 

pred hokejistami z Popradu a Bratislavy ... 

Roku 1929 v Moštenici založil volejbalový 

klub učiteľ Alojz Jelenský, na čo nadvia-

zal turnaj s obdivuhodnou tradíciou. To-

horočný 73. ročník znamená, že je druhým 

najstarším podujatím na Slovensku po Me-

dzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. 

Tu začínal i Bohumil Golian, olympijský 

medailista a majster sveta. Banskobystric-

ký Ski-klub usporiadal viacero akcií: roku 

1934 majstrovstvá ČSR, roku 1935 preteky 

ČOS, roku 1936 majstrovstvá KČST a dru-

hé Svetové zimné hry Makabi, roku 1937 

  Ernest Šebők /27.1.1895 v Lopeji 
– 20.11.1944 v Kremničke/. Ako obchod-
ník so športovými potrebami bol aktívnym 
činiteľom pri etablovaní a rozvoji mnohých 
športov v Banskej Bystrici. Žiaľ, stal sa obe-
ťou fašistických represálií ...
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majstrovská ČSR. Lyžovanie zažilo veľký 

rozmach zásluhou „slovenského Davosu“ 

/B. Bystrica/ i „slovenského Semmeringu“ 

/Kremnica/, ako tieto mestá vtedy prezý-

vali, no nik z popredných lyžiarov na olym-

pijskú métu nedosiahol. 

NA CESTE
K SAMOSTATNEJ
REPREZENTÁCII

Za prvej Slovenskej republiky /1939 – 

1945/ nemožno hovoriť o olympizme, hoci 

SOV existoval, z dôvodov „vis major“. /Po 

2. svetovej vojne, kedy sa neuskutočnili dve 

olympiády, v nových pomeroch, v novom 

modele v zjednotenej organizácii /najprv 

Sokol a potom ČSZTV/ a pod ideologickou 

kontrolou štát forsíroval podporu športu. 

Aj napriek deformáciám, častým reorgani-

záciám a degradovaniu kompetencií šport 

na Slovensku napredoval a zasiahol i do 

olympijskej hierarchie spôsobom, dovte-

dy nebývalým. Priam symbolicky vyznieva 

fakt, že prvými olympionikmi boli lyžiari. 

Po Ondrejovi Chabanovi a Vojtechovi 

Pavelicovi, ktorí nemohli byť vo výsled-

koch pre rôzne príčiny, prvým olympio-

nikom z obdobia ČSR bol Kremničan Ru-

dolf Čillík, bežec na lyžiach na zimných 

OH 1960 v Squaw Valley.

Najmarkantnejší vzostup dosiahli špor-

tovci krajského mesta. Banská Bystrica 

získala zriadením vrcholového armádne-

ho športového strediska Dukla roku 1967. 

V doterajšej 40-ročnej histórii sa stali re-

prezentanti terajšieho Vojenského športo-

vého centra Dukla /od roku 2006 zastrešu-

júca i Duklu Trenčín/ pilierom slovenského 

športu s veľkým podielom na olympijských 

úspechoch. Svedčí o tom i register olympi-

onikov regiónu 1896 až 2008, publikovaný 

na inom mieste. Prvým olympijským me-

dailistom regiónu bol volejbalista Bohu-

mil Golian a prvým olympijským víťazom 

bol František Kunzo z Dukly, ktorý bol 

členom víťazného 

futbalového mužstva 

na OH 1980 v Mosk-

ve. Medailisti OH sú 

predstavení v medai-

lónoch v samostatnej 

kapitole.

Za pätnásťročnej 

existencie Slovenskej 

republiky a následne 

rovnakého obdobia 

Slovenského olym-

pijského výboru zís-

kali  športovci SR 21 

medailí: 7 zlatých, 

9 strieborných a 5 

bronzových. Uvedená 

bilancia je po OH v Pekingu. Pri tejto prí-

ležitosti treba pripomenúť stratenú olym-

  Dôkaz o účasti Ondreja Chabana na 5. 
zimných olympijských hrách roku 1948 v St. 
Moritzi – preukaz pretekára. 
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pijskú šancu pre politický bojkot OH roku 

1984 v Los Angeles zo strany väčšiny štátov 

vtedajšieho socialistického bloku. Na ná-

hradných súťažiach pod názvom „Družba“ 

boli diskriminovaní športovci regiónu tiež 

úspešní. Pavol Szikora z Dukly bol „strie-

borný“ v chôdzi na 50 km a dosiahol rýchlej-

ší čas ako víťaz OH, čo bol v atletických súťa-

žiach častý jav. Eva Murková zo Slávie PF 

bola členkou „bronzovej“ štafety ČSSR na 

4x100 m. Okrem týchto atlétov získali ešte 

medaily: športová gymnastka Jana Labá-

ková bronzovú vo viacboji, džudista Pavel 

Petřikov v hmotnosti do 60 kg a dvakrát 

stál na stupňoch víťazov v modernom päť-

boji Milan Kadlec - po individuálnej súťa-

ži bol tretí a spolu s Dušanom Poláčkom 

ml. boli členmi „strieborného“ družstva.

 Na obzore sú olympijské hry mláde-

že, ale v európskom meradle sa už istý 

čas uskutočňujú podobné súťaže. Súčasný 

  Vojtech Pavelica bol na zimných OH 
roku 1948 v St. Moritzi veliteľom vojenskej 
hliadky – vtedy ukážkového športu ako 
predchodcu biatlonu. 

  Z tejto bežeckej partie trénera Dr. Jána Terezčáka vyšli dvaja olympionici. Na snímke 
z roku 1960 sa teší z majstrovskej štafety – zľava Harvan, Baluch, tréner a Čillík. Práve 
olympionici Štefan Harvan a Rudolf Čillík boli poctení ako predjazdci na MS roku 1970 vo 
Vysokých Tatrách. 
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  Futbalisti ČSSR so zlatými medailami po dekorovaní na OH roku 1980 v Moskve. Horný 
rad zľava: Stanislav Seman, Jozef Mazura, Zdeněk Rygel, František Kunzo, Rostislav Václa-
víček, Zdeněk Šreiner, Libor Radimec, Jaroslav Netolička, Luděk Macela. Dolný rad zľava: 
Luboš Pokluda, Oldřich Rott, František Štambachr, Jan Berger, Petr Němec, Verner Lička, 
Jindřich Svoboda a Ladislav Vízek. 

  Keby bol volejbal zaradený do programu OH skôr, iste by čs. reprezentanti získali viac 
medailí a skôr ako tie prvé na OH roku 1964 v Tokiu. Horný rad zľava: Josef Musil, Milan 
Čada, Josef Šorm, Boris Perušič, Ladislav Toman, Bohumil Golian, Karel Paulus. Dolný rad 
zľava: Petr Kop, Pavel Schenk, tréner Josef Brož, Zdeněk Humhal, Václav Šmídl. Chýba Jozef 
Labuda, ktorý ležal chorý v nemocnici. 
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predseda MOV Jacques Rogge bol iniciá-

torom multišportových podujatí pre mlá-

dež. Európsky olympijský festival mládeže 

EYOF má od roku 1991 letnú a od roku 

1993 zimnú časť. Z regiónu boli doteraz 

úspešnými medailistami: letné EYOF 1999 

Valkenswaard /Holandsko/ 1. miesto atlét 

Tomáš Halva /oštep/, 1995 Barth /V. Bri-

tánia/ 1. miesto atlét Boris Vazovan /400 

m prek./, 2. miesto atlétka Miriam Maše-

ková /800m/, 2003 Paríž /Franc./ 3 mies-

to atlétka Michaela Margócziová /disk/, 

zimné EYOF 1999 Poprad – Tatry /SR/ 1. 

miesto biatlonisti Dušan Šimočko, Matej 

Kazár a Petra Slezáková /štafeta 4x5 km 

spolu s Hasillovou/. 

VZNIK SOV
A OLYMPIJSKÝCH 

KLUBOV SR
To, čo bolo viac deklarované ako usku-

točňované na Slovensku v rámci štátu, 

mohlo sa i v športe vrátane olympizmu 

naplniť až v novom zriadení. Až v samo-

statnej Slovenskej republike, ku ktorej 

viedli revolučné udalosti v novembri 

roku 1989, môže šport smerovať 

k prirodzenej podobe vlastenec-

tva. Už pred rozdelením ČSFR 

a vznikom SR /1.1.1993/ 

kreoval sa najvyšší olym-

pijský orgán od roku 

1990 a emancipačnej 

činnosti Slovenskej olympijskej spoloč-

nosti. Samostatný Slovenský olympijský 

výbor vznikol 19. decembra 1992, úradne 

bol zaregistrovaný 20. januára 1993, riad-

nym členom olympijského hnutia sa SOV 

stal 24. septembra 1993 na zasadnutí MOV 

v Monte Carle. Tieto základné fakty treba 

uviesť k sfére pôsobnosti SOV, do ktorej 

patrí aj šírenie olympizmu a činnosť re-

gionálnych olympijských klubov. 

Pri ponímaní športu a olympizmu ako 

súčasti kultúry a života občianskej spoloč-

nosti sú prirodzene legitímne i aktivity, 

spojené s týmito fenoménmi. Aj napriek 

istému spolitizovaniu a komercionalizácii 

predstavuje šport významnú súčasť života 

a olympijské hry udalosť svetového význa-

mu. V štruktúre SOV sú vytvorené zložky 

pre šírenie a popularizáciu olympizmu 

v duchu Olympijskej charty, pre šírenie 

vzdelania, kultúry, umenia, etiky, solida-

rity a fair play. To majú vo svojej náplni 

Slovenská olympijská akadémia, Sloven-

ská asociácia olympionikov, Klub fair play, 

Združenie olympijských klubov SR, Kalo-

kagatia na Slovensku a Slovenská spoloč-

nosť olympijskej a športovej filatelie. Nie

všetky sú však i právnickými osobami. 

O zmysle a efektívnom poslaní regi-

onálnych klubov pri šírení olympijských 

ideí ako tykadiel SOV svedčí ich doterajšia 

činnosť a jej výsledky. Kluby boli iniciova-

né a kreované už pred vznikom SOV, ako 

dokazujú dátumy ich založenia. Vôbec prvý 

klub založila OSS v mar-

ci roku 1991 v Bratislave 

/prvý predseda Vladimír 

Šťastný t. č. Soňa Mina-

rovičová/. Druhý pribudol 

pre hornonitriansky región 

5. októbra 1991 v Prievidzi /

prvý predseda Arpád Tarnóc-

zy t. č. Dušan Bohňa/. Tretí klub 

v poradí založili 14. marca 1992 v Košici-

ach /prvý predseda Mikuláš Athanasov t. 

č. Anton Švajlen/. Ustanovujúce zasadnu-

tia v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo 

16. mája 1992 /prvý predseda Ing. Rudolf 

Kmeť t. č. Jerguš Bača/.V Prešove došlo 
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k vzniku klubu 26. februára 1993 /prvý 

predseda PaedDr. Vincent Lafko/. Nasle-

dovala Banská Bystrica, kde bol určený dá-

tum založenia klubu na 4. júla 1993 /prvý 

predseda PaedDr. Plk. Ivan Čierny/. 

V prvom roku samostatnosti SR vzni-

kol ešte klub v Novohrade, ktorý založili 

17. novembra 1993 v Lučenci /prvý pred-

seda PaedDr. Jaroslav Žingor/. Neskôr boli 

založené regionálne klubu: Vysoké Tatry 

/pr. Mária Jasenčáková/, Žilina /pr. Paed-

Dr. Ľuboš Krajč, t. č. Ing. Michal Staňo, / 

Trenčín /pr. Ján Vlčko, t. č. Pavol Dian/, 

Nitra /pr. Ing. Ladislav Petrovič, t. č. Mi-

roslav Mlynek/, Trnava /pr. RSDr. Anton 

Javorka/, Nové Zámky /pr. Jozef Mesi-

arkin/, Dunajská Streda /pr. Ing. Jolana 

Némethová/, Spišská Nová Ves /pr. Viliam 

Mjartan/ a Šahy /pr. František Revész/. 

Týchto 16 regionálnych olympijských 

klubov funguje na demokratických prin-

cípoch na rozdiel od bývalého Čs. klubu 

olympionikov, ktorého členmi mohli byť 

iba športovci – účastníci OH. Olympijské 

kluby na Slovensku združujú súčasných 

i bývalých olympionikov, ďalších účastní-

kov OH, ale i priaznivcov a propagátorov 

olympizmu zo všetkých sfér športu i spo-

ločnosti. Činnosť regionálnych klubov spo-

čiatku koordinovala komisia SOV, od roku 

2001 ju nahradilo Združenie olympijských 

klubov SR, ktoré sa konštituovalo ako práv-

ny subjekt. Za predsedu bol zvolený Anton 

Švajlen z Košíc, bývalý vynikajúci futbalový 

brankár, člen strieborného mužstva ČSSR 

na OH roku 1964 v Tokiu. 

ZALOŽENIE KLUBU
V B. BYSTRICI
4. JÚLA 1993

Olympijský klub Banská Bystrica má širší 

regionálny záber, obdobne ako i ostatné klu-

by. Teritoriálne má pôsobnosť pre štyri okre-

sy: Banskú Bystricu, Brezno, Zvolen a Žiar 

nad Hronom. Pri genéze klubu v roku 1993 

nebol problém, lebo mesto Banská Bystrica 

i región s bohatými športovými tradíciami 

i súčasnosťou mal na to priaznivé podmienky. 

  Pri slávnostnom otvorení Olympijského klubu Banská Bystrica mal príhovor jeho 
predseda PaedDr. Ivan Čierny. Kulisu v miestnosti klubu tvorili exponáty výstavy „Preslávili 
Slovensko“. 
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Preto sa podnety SOV stretli s porozumením 

a podporou. Prirodzeným centrom pre klub 

sa stala Dukla Banská Bystrica: v roku vzniku 

klubu ASVŠ, od roku 1994 AŠK, od roku 2006 

VŠC. Práve v priestoroch Dukly na 

Hutnej ulici, v mestskej časti Fon-

čorda, sa konalo ustanovujúce za-

sadnutie i slávnostné otvorenie. 

Akt založenia Olympijského 

klubu B. Bystrica mal dve časti. 

Najprv sa 23. júna 1993 kona-

lo v priestoroch Dukly ustano-

vujúce zasadnutie. Stalo sa tak 

práve v deň slávnostného 100. 

zasadnutia MOV, čo zdôraznil 

v príhovore predseda SOA, doc. 

PhDr. Pavol Glesk, zastupujúci 

SOV, OSS i SOA. Bola zvolená 

samospráva klubu. Za prvého 

predsedu bol zvolený vtedajší ve-

liteľ ASVŠ Dukla PaedDr. Plk. Ivan Čierny, 

za podpredsedov zvolili bývalých olympi-

onikov: lyžiara Rudolfa Čillíka z Kremnice 

a atléta Jozefa Pribilinca. Členmi výkonné-

ho výrobu klubu sa stali: PaedDr. 

Miroslav Kučeřík – tajomník, 

Ing. Július Nyárjas – hospodár 

/neskôr na túto funkciu koopto-

vaná Tatiana Miháliková/, Karol 

Materný – správca klubu, Peter 

Schlank – zástupca fair play, Vla-

dimír Novák – zástupca olympi-

onikov, Miroslav Hazucha – zá-

stupca priaznivcov olympizmu. 

Oficiálne otvorenie klubu

sa uskutočnilo na slávnostnom 

zhromaždení 4. júla 1993, čo 

bolo počas prebiehajúcich majs-

trovstiev Slovenska v atletike. 

Pozvaných bolo prvých 55 členov 

  Účastníci slávnostného otvorenia Olympijského klubu B. Bystrica 4. júla 1993 na spolo-
čnej snímke. V prvom rade zľava: predseda klubu Ivan Čierny, predseda SOA Pavol Glesk, 
predseda SOV Vladimír Černušák, zástupca primátora mesta Ivan Hano a zástupca OSS 
Bohumil Golian. 



15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

17

klubu. Prostredie slávnostného aktu umoc-

nila inštalovaná výstava Múzea telesnej kul-

túry SR v Bratislave „Preslávili Slovensko“, 

zameraná na históriu OH a slovenskú účasť. 

Tak ako pri založení ostatných klubov, ani 

pri zrode banskobystrického, nechýbal 

Prof. PhDr. Vladimír Černušák, vtedajší 

člen MOV a predseda SOV. Vo svojom prí-

hovore privítal nového pomocníka SOV pri 

rozvíjaní olympijského hnutia, zaželal čle-

nom nového klubu veľa úspechov v práci 

a prestrihol pásku. V doterajšej 15-ročnej 

histórii napĺňa klub svoje poslanie, hoci 

neraz v zložitých podmienkach finančných, 

priestorových, personálnych, ktoré takúto 

dobrovoľnú činnosť sprevádzajú. 

  Na tabuli členov klubu sú podpísaní 
všetci členovia tak ako boli postupne prijatí. 
Medzi prvými na slávnostnom otvorení 
klubu sa podpísal olympijský víťaz Jozef 
Pribilinec za asistencie MUDr. Vladimíra 
Vachalíka, lekára Dukly. 

  Slávnostný program v kultúrnom dome v Hronci 12. apríla 1996 k 100. výročiu prvých 
OH v Aténach a účasti rodáka Alojza Szokola spestrilo aj sympatické vystúpenie folklórneho 
súboru Malá Kýčera z Čierneho Balogu. 

  Obálka knihy 
„Prvý olympionik 
Alojz Szokol“ 
člena klubu Mi-
roslava Hazuchu, 
ktorá vyšla v 
rovnaký deň sláv-
nosti v Hronci. 
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PAMÄTNÁ TABUĽA 
A KNIHA ALOJZOVI 

SZOKOLOVI

Už v prvom období existencie klub pre-

zentoval dve akcie, ktorými zasiahol význa-

mne do olympijských aktivít na Slovensku. 

V roku 1994 vydal knižnú publikáciu svojho 

člena Miroslava Hazuchu „Olympionici re-

giónu Banská Bystrica /1896-1994/“. Bola 

prvou svojho druhu spomedzi regionálnych 

klubov. V roku 1996, v roku storočnice pr-

vých OH, na podnet Horehronského múzea 

v Brezne riaditeľa Mgr. Jána Weissa, rodáka 

z Hronca Mgr. Juraja Smrečana a v spolu-

práci s Obecným úradom v Hronci starostu 

Igora Nemkyho klub realizoval zhotovenie 

a inštalovanie pamätnej tabule prvému 

olympionikovi slovenského pôvodu Alojzovi 

Szokolovi v jeho rodnej obci. Stalo sa tak na 

slávnosti 12. apríla 1996 za účasti predsta-

viteľov Slovenského olympijského výboru, 

olympionikov z celého Slovenska, zástup-

cov štátnej správy a samosprávy. V rámci 

kultúrneho programu bola uvedená ďalšia 

knižná publikácia člena klubu Miroslava 

  Po slávnostnom odhalení pamätnej 
tabule prvého olympionika Alojza Szokola 
12. apríla 1996 na budove Obecného úradu 
v Hronci na snímke olympijský víťaz Jozef 
Pribilinec, zástupkyňa SOV Mária Beníková 
a tajomník Olympijského klubu B. Bystrica 
Miroslav Kučeřík, bývalý olympionik v špor-
tovej gymnastike. 

  Dnešná po-
doba upevnenia 
pamätnej tabule 
Alojza Szokola 
na drevenom 
podklade. 
Autorom návrhu 
je Karol Ličko 
– grafik firmy 
HLP Brezno a 
odliatok zhotovil 
Július Trník – le-
jár z Hronca. 

Hazuchu „Prvý olympionik Alojz Szokol“ 

s podtitulom „100 rokov od prvých olympij-

ských hier“. Touto prácou bola po prvý raz 

prezentovaná biografia olympionika a uve-

dený bol do kontextu slovenskej histórie. 
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ŠPORTOVÉ
PODUJATIA

S ÚČASŤOU KLUBU

V povedomí verejnosti azda najznámej-

ším je Beh olympijského dňa, usporadúva-

ný na počesť výročia založenia MOV 23. 

júna 1894. V júnovom termíne na konajú 

tieto behy po celom Slovensku. Olympijský 

klub B. Bystrica usporiadal beh už v deň 

svojej ustanovujúcej schôdze 23. júna. Beh 

olympijského dňa sa na Štadióne SNP na 

Štiavničkách a v jeho okolí koná každo-

ročne. Zameraný je najmä na mládežníc-

ke kategórie, ale bývajú ročníky s veľkým 

záujmom dospelých bežcov. Konali sa 

i symbolické behy na tzv. olympijskú míľu. 

Špeciálnou kategóriou bývajú behy rodi-

čov s deťmi, kde sa najmenšie ratolesti po 

prvý raz stretávajú so športovou atmosfé-

rou a behom na atletickej dráhe. Účastní-

ci týchto behov si často odnášajú na svo-

jich diplomoch autogramy olympionikov 

z Dukly B. Bystrica. Práve odtiaľ sa grupujú 

väčšinou organizátori podujatia. 

Už od založenia sa Olympijský klub 

spolupodieľa na organizácii tradičných 

športových podujatí v B. Bystrici, ku kto-

  Medzi rodičmi s deťmi v Behu olympij-
ského dňa roku 2006 bežala so svojou 
ratolesťou i olympionička a majsterka 
sveta v letnom biatlone Martina Jašicová 
– Halinárová. 
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rým pribudli ča-

som i ďalšie v iných 

mestách a obciach 

regiónu. Prvým boli 

Horehronské hry 

mládeže v atletike 

žiactva a dorastu, 

poriadané spoločne 

so SZTK, školskými 

orgánmi, VŠC Dukla 

a Sláviou UMB, OŠG 

a ďalšími organizá-

ciami. V tomto roku 

sa koná už 48. ročník 

tejto malej olympiá-

dy, kde prvé atletické kroky absolvovali už 

tisíce školákov z okresu B. Bystrica. 

Do pôsobnosti klubu pribudli ďalšie 

športové podujatia. Roku 1994 to bol ju-

bilejný 10. ročník Pohára Banskej Bystrice 

v skokoch na lyžiach na umelej hmote, kde 

sú spoluorganizátormi LKS, Dukla, OŠG 

a mesto. Dnes významný halový atletický mí-

ting Banskobystrická latka – pod aktuálnym 

názvom Europa SC high jump – je od roku 

1994 tiež súčasťou kontaktov klubu. Ďalší 

podiel súvisí s podujatím s veľkou tradíciou 

Atletické kritérium SNP, ktoré napíše v roku 

2008 jubilejnú 40. kapitolu. Tento medziná-

rodný míting potrebuje každú pomocnú ruku 

a sponzora, aby si udržal existenciu. Silves-

trovský beh ako kalendárna i skutočná „bod-

ka“ za sezónou tvorí súčasť programu klubu 

so spoluorganizátormi z Dukly, CVČ Junior, 

Maticou slovenskou. Hoci v skromnej podo-

be, trvale patrí už 21 rokov do rodiny behov 

v posledný deň roka na Slovensku. 

Špeciálnou zložkou boli akcie klubu 

v rámci podujatia Mládeži a deťom – špor-

tom proti drogám, pod sponzorskou záštitou 

Slovenskej sporiteľne. V tomto celoročnom 

projekte roku 1997 klub organizoval alebo sa 

podieľal na organizácii viac ako 50 podujatí 

s účasťou okolo desaťtisíc detí v B. Bystrici, 

Kremnici, Brezne, Podbrezovej, Medzibro-

de, Hronci, Pliešovciach, Štiavnických Ba-

niach, Vyhniach, Sebechleboch, Priechode, 

Zvolene i v ďalších mestách a obciach mimo 

  Diplom i s autogramom olympijského 
víťaza Jozefa Pribilinca si odniesla jedna 
z víťaziek Behu olympijského dňa Renáta 
Debnárová z B. Bystrice. 

  Pri jednom zo Silvestrovských behov de-
korovali najlepších troch mužov pred zbyt-
kami snehu na Štadióne SNP. Na stupňoch 
zľava Ivan Urbašík, víťaz Vlastimil Bukovjan a 
Milan Kadlec. 



15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

21

regiónu. Súťaže prebiehali v atletike, biat-

lone, basketbale, futbale, stolnom tenise, 

športovej gymnastike, volejbale i v ďalších 

formách, vhodných pre najmenšie vekové 

kategórie. Do tejto kategórie podujatí mož-

no zaradiť i akcie klubu pod názvom Romiá-

dy, zamerané pre rómsku mládež z Hore-

hronia. Atletické súťaže prebiehali v Brezne 

a futbalový turnaj v Osrblí. 

Na počesť prvého olympionika Aloj-

za Szokola vznikla prvá športová súťaž pre 

uchovanie jeho pamiatky a pro-

pagáciu v roku 1996. V roku 

storočnice od jeho olympijskej 

účasti na prvých OH v Aténach. 

z iniciatívy Olympijského klubu 

a v spolupráci s okresným útva-

rom SZTK v B. Bystrici a SOU 

strojárskym v Brezne bola za-

ložená Cena Alojza Szokola. 

Časom k organizátorom pri-

budol Atletický klub Mostáreň 

MŠK Brezno. Kategórie žiactva 

a dorastu odvtedy súťažia v šta-

  Nádejní mladí skokani na ly-
žiach po súťaži, ktorá bola tiež 
zaradená do akcie Športom 
proti drogám. 

  V Pliešovciach v tomto roku mali už 19. ročník športových súťaží žiakov základných škôl o 
Putovný pohár veliteľa posádky Lešť. Od založenia účinne pomáhajú pri organizovaní týchto 
pretekov členovia Olympijského klubu B. Bystrica. 
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  Cena Alojza Szokola bežeckých štafiet žiactva a dorastu v Brezne sa stala súčasťou 
postupových súťaží Slovenskej asociácie športu na školách. Na snímke z roku 2000 súťaž 
pod dohľadom Milutína Černáka. 

  Mgr. Milutín Černák, hlavný organizátor 
Ceny Alojza Szokola, je známy atletický 
odborník, tréner, funkcionár a rozhodca. 
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Osemročnému športovému gymnáziu B. 

Bystrica a Gymnáziu J. Chalupku Brezno. 

Olympijský klub B. Bystrica má vo 

svojich análoch bežecké preteky s hlav-

ným podielom. Vznikli roku 1999, žiaľ, 

môžeme o nich hovoriť už iba v minulom 

čase ... Bol to Szokolov Hronec v polma-

ratóne. Nadviazal na istú tradíciu, ktorú 

tvoril Maratón SNP v rokoch 1975-1989 a v 

fetových behoch. v prvých piatich ročníkoch 

sa súťaže konali v štafetách na 6x1 kolo /400 

m/ na štadióne, pričom štafetu tvorili stri-

edavo traja chlapci a tri dievčatá. V rokoch 

2002 a 2003 sa preteky neuskutočnili. Od 

roku 2001 sa súťaž prispôsobila obdobnej 

o Memoriál Márie Zavarskej, ktorý poriada 

ako postupovú súťaž Slovenská asociácia 

športu na školách. Tvoria ju štafety chlap-

cov na 10x1000 m a dievčat na 5 x 800 m. 

Najlepšie družstvá postupujú do celosloven-

ského finále.

Spolu s členmi klubu je hlavným garan-

tom Cena Alojza Szokola vo funkcii riadi-

teľa pretekov Mgr. Milutín Černák s kolega-

mi z atletického klubu a SOU strojárskeho 

v Brezne. Roku 2001 bol M. Černák zapí-

saný do pamätnej knihy mesta ako majster 

Európy školských pracovníkov v atletike 

/vrh guľou a hod oštepom/, ktoré dosiahol 

v gréckej Igumenitse. Vzhľadom na ne-

kompletné výsledky nemožno uviesť víťa-

zov všetkých ročníkov Ceny Alojza Szokola. 

v žiackych kategóriách najčastejšie zvíťazila 

ZŠ Brezno – Pionierska 2, v dorasteneckých 

kategóriách najčastejšie patrilo prvenstvo 

  Štart polmaratónu Szokolov Hronec roku 2001 v Lopeji. V prvom rade na snímke zľava 
Gajdoš /č. 58/, Faško /13/, Lipovský /4/, Križák /45/, Cesnek /20/ a Babjak /26/.
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ktorej pokračuje Polmaratón SNP od roku 

1994 v uliciach Brezna. Preteky na počesť 

prvého olympionika inicioval Mgr. Juraj 

Smrečan, rodák z Hronca a prvý predseda 

organizačného výboru. Našiel spoluorgani-

zátorov v Olympijskom klube, Automoto-

klube SR a AŠK Dukla B. Bystrica, v Obec-

nom úrade a Zlievarenskej spoločnosti a. 

s. v Hronci, v ZŠ Šport a. s. v Podbrezovej, 

v Horehronskom múzeu v Brezne, v Obec-

ných úradoch vo Valaskej a Osrblí, časom 

pribudli HAC Hronec a Motorest Lopej. 

Neskôr sponzori ubúdali a ekonomicky 

preteky stroskotali. V roku 2003 sa v rám-

ci pretekov konali majstrovstvá Slovenska 

v polmaratóne. Vypisované boli i kategórie 

veteránov. Väčšina ročníkov sa konala na 

trati: Lopej – Podbrezová – Chvatimech 

– Valaská – Hronec – Osrblie – Hronec.

Víťazi Szokolovho Hronca 
v polamaratóne v hlavných 
kategóriách mužov a žien: 
1999

Vladislav Lipovský

/Obalservis Košice/ 1:10:31

Dana Janečková

/Obalservis Košice/ 1:19:22

2000

Ján Križák

/AŠK Grafobal Skalica/ 1:07:25

Dana Janečková

/Obalservis Košice/ 1:20:19

2001

Orest Babjak

/JM Demolex Bardejov-Ukr./ 1:10:50

Dana Janečková

Obalservis Košice/ 1:22:00

2002

Marek Dryja /Poľsko/ 1:07:25

Dana Janečková

/JM Demolex Bardejov/ 1:22:03

2003

Marcel Matanin

/Obalservis Košice/ 1:07:06

Dana Janečková

/JM Demolax Bardejov/ 

1:20:52

2004 – preteky sa

nekonali

2005 – preteky

sa nekonali

2006

Imrich Magyar /ŠKP 

Čadca/ 1:09:04

Silvia Bíliková

/AŠK Grafoval Skalica/ 

1:25:13

  Marcel Matanin – traťový rekordér mužov

  Dana Janečková 
–traťová rekordérka 
žien

/JM Demolax Bardejov/ 
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Súčasne s nápadom vštepiť olympijské 

idey najmenším deťom v prirodzených špor-

tových aktivitách v rámci športových súťaží 

vznikla Športová olympiáda detí materských 

škôl. Premiéru mala v júni 1996 na Štadióne 

SNP na Štiavničkách. Po dvoch chlapcoch 

a dvoch dievčatách z každej z troch desiatok 

MŠ prežívali prvú súťažnú atmosféru s olym-

pijským „puncom“ v živote. Bolo to skoro 

ako na ozajstnej olympiáde, len pochodeň 

priniesol veľký myšiak Miki. Po pretekoch 

najviac žiarili oči tým, ktorých dekorovali 

medailami. Prvý Pohár primátora si odniesla 

MŠ B. Bystrica – Magurská ulica. Nápad uči-

teľky Viery Gregorovej, ako ukázal čas, našiel 

porozumenie a podporu na pravom mieste. 

Ku klubu a pôvodným organizátorom z mes-

tského, okresného a krajského úradu – od-

borov školstva. AŠK Dukla k prvému spon-

zorovi firme Mišiak – model šport pribudli 

Slovenská sporiteľňa, VÚB, HJC-PROsport, 

Krajské športové centrum, ba pridala sa i re-

gionálna kancelária prezidenta SR. Záštitu 

majú primátori Banskej Bystrice o ktorých 

putovný pohár školy súperia. Slávnostný 

nástup, olympijská hymna, zapálenie olym-

pijského ohňa, sľub pretekárov, slávnostné 

vyhlasovanie víťazov – to všetko rámcuje 

zápolenie najmenších už 13 rokov. z tých-

to prvých dotykov so športom možno vyjdú 

budúci olympionici ...

Víťazné školy v doterajších 13. roční-

koch: 1996 – MŠ Magurská 14, 1997 – MŠ 

Radvanská 28, 1998 – MŠ Tulská 25, 1999 

– MŠ 29. augusta 14, 2000 – MŠ Tulská 25, 

2001 – MŠ Buková 22, 2002 – MŠ Tulská 

25, 2003 – MŠ Jilemnického 8, 2004 – MŠ 

Horná 22, 2005 – MŠ Tulská 25, 2006 

– MŠ 29. augusta 14, 2007 – MŠ Na starej 

tehelni, 2008 – MŠ Tulská 25.

  Pri založení i pri všetkých doterajších roč-
níkoch Športovej olympiády detí materských 
škôl bola Viera Gregorová. Na snímke s mik-
rofónom pri otvorení jedného z ročníkov za 
asistencie predsedu klubu Ivana Čierneho. 

  Pod olympijským ohňom zápolia deti materských škôl o 
prvé medaily v živote – tiež olympijské.
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  Radosť troch najlepších družstiev a učiteliek z víťaznej MŠ B. Bystrica – ul. 29. augusta 
č. 14 v ročníku 2006. Zľava moderátor podujatia Jozef Polešenský, predseda SOV František 
Chmelár, zástupca MsÚ Ján Chladný, uč. Emília Kukulová, nad stupňami uč. Jana Paprčková, 
vpravo od stupňov uč. Gabriela Ľuptáková, uč. Zlata Kavčáková a organizátorka Dagmar Lap-
šanská, predsedníčka komisie OMEP – Medzinárodnej organizácie pre predškolskú výchovu. 

  Organizátori Športovej olympiády detí MŠ na spoločnej snímke s hosťom – predsedom 
Slovenského olympijského výboru F. Chmelárom. Horný rad zľava: Dana Roháčová, Anna Ka-
pustová, riaditeľ VŠC Dukla Ľubomír Roško, Jana Kapustová, zástupca MsÚ Vladimír Hudec, 
Zlata Kavčáková, Jana Fábriová, predseda SOV František Chmelár, Anna Sršňová, Milota 
Kukulová, šk. inšpektor Emil Jelínek. Dolný rad zľava: Petra Snopková, Milota Chlumecká, 
Libuša Rybárová, Jana Prekopová, Greta Kubaláková, Dagmar Lapšanská, zástupca MsÚ 
Martin Baník a Lucia Pašková. 
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ŠIROKÉ SPEKTRUM
ČINNOSTI V REGIÓNE

Pri desiatom výročí klubu, kedy si malé 

jubileum pripomenuli členovia Olympij-

ského klubu B. Bystrica spolu s hosťami, 

bolo čo bilancovať. Predseda združenia 

olympijských klubov SR Anton Švajlen vy-

zdvihol pozitívne činy klubu pre olympij-

ské hnutie. 

Niečo z aktivít do jubilejného roku 

2003. Miestnosti klubu boli nielen mies-

tom zasadnutí výkonného výboru klubu, 

ale slúžili i pre rôzne iné podujatia. Konali 

sa tu zasadnutia komisie a neskôr združe-

nia klubov, bolo tu i valné zhromaždenie 

Olympijskej spoločnosti Slovenska /1995/, 

boli tu tiež zasadnutia športových zväzov, 

ba i niekoľko vyhlásení ankiet najlepších 

športovcov zväzov. Výročné hodnotenia tu 

mala Dukla a jej športy. Konalo sa tu vypre-

vádzanie a vítanie účastníkov olympijských 

hier. Popri tlačových besedách k športovým 

akciám tu mala zaujímavú prednášku bio-

chemička MUDr. Božena Švecová /1994/. 

Konajú sa tu vedomostné súťaže o olympiz-

me pre základné a stredné školy regiónu. 

K podujatiam prvého decénia, už spo-

menutých osobitne, možno rátať i ďalšie. 

Členovia klubu sa zúčastňovali pravidelne 

besied a autogramiád na výstave Šport-línia 

v B. Bystrici, boli na plesoch olympionikov 

v Košiciach, ale tiež pomáhali brigádnicky 

pri sadení stromčekov v Čiernom Balogu 

a pomáhali i pri odstraňovaní kalamity vo 

Vysokých Tatrách. Klub organizoval na 

Králikoch spoločné zasadnutie Združenia 

olympijských klubov SR so Slovenskou aso-

ciáciou olympionikov /2003/. Najaktívnejší 

členovia klubu boli účastníkmi poznávacích 

zájazdov SOV a SOA po dejiskách letných 

a zimných OH. Na trase zájazdov boli vzác-

ne návštevy dejiska starovekých olympiád 

Olympie či sídla MOV a Olympijského mú-

zea v Lausanne. Členovia klubu sa podieľali 

taktiež na zájazde Po stopách Alojza Szoko-

  Po vedomostnej súťaži regionálneho kola sa účastníci takto zvečnili s víťazným kolek-
tívom stredných škôl z Gymnázia Nová Baňa a s organizátormi z Olympijského klubu B. 
Bystrica. 
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  Na výstave Šport-línia v B. Bystrici kaž-
doročne sa prezentujú olympionici z Dukly. 
Na snímke po besede pri autogramiáde 
biatlonista Marek Matiaško a strelec Jozef 
Gőnci. 

  Predseda Združenia olympijských klubov 
SR Anton Švajlen počas príhovoru na 10. 
výročí Olympijského klubu Banská Bystrica. 

  Spoločná fotografia účastníkov slávnostného zhromaždenia k 10. výročiu Olympijského 
klubu Banská Bystrica pred svojím sídlom v areáli VŠC Dukla v roku 2003. 
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la /2002/. O činnosti členov klubu v SOV 

na inom mieste. 

Do ďalšieho obdobia po roku 2003 

vstúpil Olympijský klub B. Bystrica s novými 

plánmi a pod vedením nového výkonného 

výboru, ktorého zloženie je s malými obme-

nami platné dodnes. Predsedom je PaedDr. 

Ivan Čierny, podpredsedami sú Ing. Martin 

Vrábeľ /naviac pre činnosť veteránov/, Ing. 

Július Nyárjas /naviac pre súťaže/, Viera 

Gregorová /naviac pre ekonomiku od roku 

2005 namiesto T. Mihálikovej/, tajomník 

Mgr. Štefan Golitko /od roku 2005 namiesto 

Miroslava Kučeríka/. Ďalšími členmi výkon-

ného výboru sú: Mgr. Igor Kováč za olympi-

onikov, Mgr. Zdeno Michna pre súťaže, Mgr. 

Eva Murková pre vedomostné súťaže, Pavol 

Blažek pre súťaže a kroniku, Mgr. Jozef Ku-

cej pre propagáciu, Mgr. Marek Matuszek 

pre besedy, Mgr. Valentín Cap pre jubilan-

tov, členmi sú Jaroslava Bukvajová, Martina 

Halinárová a Mgr. Ján Vlčko. Vo výkonnom 

výbore je 7 olympionikov. Naviac štvorná-

sobný olympionik Pavol Blažek je majstrom 

Európy /20 km chôdze 1990/ a Eva Murková 

halovou majsterkou Európy /skok do diaľky 

1983/. V súčasnosti má klub 166 členov.

Okrem tradičných podujatí už spome-

  V Olympijskom klube vyprevádzajú i víta-
jú olympionikov. Na snímke predseda klubu 
Ivan Čierny vítal roku 1998 po zimných OH 
v Nagane desiatu bežkyňu na lyžiach Jarku 
Bukvajovú. 

  Olympionici vo vymenených úlohách v klube. Členka výkonného výboru klubu Martina 
Jašicová blahoželá Rudolfovi Čillíkovi k životnému jubileu. 
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nutých pribudlo s podie-

lom klubu roku 2005 ďal-

šie. Cena Eleny Kaliskej 

vo vodnom slalome pre ži-

actvo a dorast už po štvrtý 

raz sa konala na Hrone 

pri Iliaši spolu so Zvolen-

čanmi. V roku 2005 získal 

klub prvenstvo v rámci 

Behu olympijského dňa 

a tým i cenu od sponzora 

Zentivy. Spolu so Sloven-

skou olympijskou aka-

démiou usporiadal klub 

roku 2006 v Lopeji dvojd-

ňový odborný seminár 

o prvom olympionikovi 

Alojzovi Szokolovi, kto-

rý viedol predseda SOA 

Prof. Ján Grexa. Utvore-

ný bol klub veteránov v spolupráci s VŠC 

Dukla, aktívny pri jubileách olympionikov. 

Klub bol pri založení olympijských kútikov 

v B. Bystrici na SPŠ J. Murgaša, SOU sta-

vebnom a SOU strojárskom, na ZSŠ služieb 

vo Zvolene, SOU v Brezne a na niekoľkých 

banskobystrických ZŠ. Možno registrovať 

zväčšený počet besied olympionikov, ktorí 

boli na školách a inštitúciách v B. Bystrici, 

Brezne, Čiernom Balogu, Zvolene, Novej 

Bani a Svrčinovci. Klub sa zúčastnil štafe-

tových posolstiev Slovenska olympijským 

Aténam a Pekingu. Pravidelná je účasť klu-

bu na vyhlasovaní ankiet najlepších špor-

tovcov regiónu. 

V jubilejnom 15. roku čin-

nosti klub rozšíril paletu svojej 

činnosti. Pripojil sa k novému 

projektu Olympijské festivaly 

detí a mládeže Slovenska, kto-

rého vyhlasovateľmi sú SOV, 

Ministerstvo školstva SR, 

SAŠŠ a Združenie miest a obcí 

SR. Klub podporuje olympiády hviezdičiek, 

nádejí, Kalokagatie a Gaudeamus igitur so 

záberom od 5 o 18 rokov v častiach špor-

tovej, kultúrnej, vedomostnej, enviromen-

tálnej a fair play, ktoré sú novými výzvami 

pre šírenie olympizmu v regióne. Edičným 

činom klubu je tiež vydanie knižnej publiká-

cie „Olympijská sláva“ o doterajšej činnosti, 

spojená s aktualizovaným registrom olym-

pionikov regiónu. 

  Členmi výkonného výboru Olympijského 
klubu B. Bystrica sú tiež  majstri Európy v 
atletike Eva Murková a Pavol Blažek, štvor-
násobný olympionik. 
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PODIEL
NA PRÁCI VŠETKÝCH 

ZLOŽIEK SOV

Participácia členov Olympijského klubu 

Banská Bystrica a tých, čo pochádzajú z te-

ritória jeho pôsobnosti v zložkách Sloven-

ského olympijského výboru /abecedne/.

Jozef Bazálik – Bol členom dozornej 

rady Slovenského olympijského výboru v ro-

koch 1997 - 2001 a členom výkonného výbo-

ru SOV v rokoch 2001 - 2008. 

Pavol Blažek – Bol členom SOV v ro-

koch 1997 – 2004 a je členom výkonného 

výboru Slovenskej asociácie olympionikov. 

Ivan Čierny – Roku 2006 bol prijatý za 

čestného člena SOV a je členom rady starších 

SOV. Bol predsedom Slovenského zväzu kano-

istiky na divokej vode v rokoch 1996 - 2000.

Rudolf Čillík – Bol členom zaniknuvšej 

etickej rady Slovenského olympijského výbo-

ru v rokoch 2001 – 2004. 

Bohumil Golian – Bol roku 2001 pri-

jatý za čestného člena SOV. Od roku 2006 

vedie edičnú komisiu SOV. Predtým bol čle-

nom Čs. olympijskej akadémie a Olympijskej 

spoločnosti Slovenska. 

Jozef Gőnci – Bol členom výkonného 

výboru SOV od roku 2004, od roku 2007 ako 

člen ex officio. Od roku 2004 je členom do-

zornej rady SOV. 

Ján Grexa – Je predsedom Slovenskej 

olympijskej akadémie od roku 1995 doteraz. 

Roku 2002 bol zvolený ako individuálny člen 

SOV. Predtým bol podpredsedom Čs. olym-

pijskej akadémie. 

Miroslav Hazucha – Je členom ve-

decko-výskumnej komisie SOA od roku 

1993. V čase existencie SOA a regionálneho 

klubu okrem publikačnej činnosti v médi-

ách je autorom alebo spoluautorom šiestych 

kníh s olympijskou tématikou. 

Anton Ihring – Od vzniku SOV do 

roku 2001 bol prvým podpredsedom SOV 

a po abdikácii Vladimíra Černušáka v augus-

te 1999 bol tri mesiace poverený vedením 

SOV. Viedol výpravy Slovenska na zimných 

OH 1994 v Lillehammeri a 1998 v Nagane. 

Ako popredný funkcionár atletiky 16 rokov 

bol predsedom SAZ a 10 rokov podpredse-

dom federálneho ČSAZ. v rokoch 1990-2004 

bol prezidentom Asociácie resp. Konfederá-

cie športových zväzov, podpredsedom SZTK 

a funkcionárom v ďalších športových inšti-

túciách. 

Stanislav Kropilák – Bol členom vý-

konného výboru SOV v rokoch 2001-2004. 

v roku 2004 bol zvolený za individuálneho 

člena SOV. 

Benjamín Leitner – Bol členom vý-

konného výboru SOV v rokoch 1997 – 2001. 

Bol predsedom komisie pre šport a životné 

prostredie v rokoch 1994 – 2004. 

Ján Mráz – Bol generálnym tajom-

níkom SOV v rokoch 1993 – 1997. Od roku 

1993 pôsobil v Asociácii európskych národ-

ných olympijských výborov. v roku 1997 bol 

zvolený za čestného člena SOV. Predtým bol 

funkcionárom Medzinárodnej lyžiarskej fe-

derácie FIS a Čs. zväzu lyžovania. 

Jozef Pribilinec – Bol členom Sloven-

ského olympijského výboru v rokoch 1992 

– 2001. 

Juraj Sanitra – Je členom dozornej 

rady SOV od roku 2007. Je predsedom Slo-

venského zväzu biatlonu. 

Vojenské športové centrum Dukla Ban-

ská Bystrica je kolektívnym členom Sloven-

ského olympijského výboru. 
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ČLENOVIA
OLYMPIJSKÉHO 

KLUBU BANSKÁ BYSTRICA

 Čestní členovia – olympionici
Bíreš Adrián
Bíreš Marián
David Karel
Dluhoš Ladislav
Dobrovičová – Burianová Erika
Chládek František
Janda Jaroslav
Jež František 
Kocman Vladimír
Kodejška Karel
Kříž Jaroslav
Kunzo František
Labáková – Valachová Jana
Malušová – Litzka Martina
Marečková – Nyklová Eva 
Medzihradská – Pacáková Ľudmila

Melicherová Ľudmila 
Nenadál Zdeněk
Nosková Petra
Parma Jiří
Pavlíček Zdeněk
Petráš Ladislav 
Petřikov Pavel
Skalník Josef
Slíva Josef
Starnovský Bohumil
Šima Ondrej 
Vyskočil Peter

 Čestný člen – tréner
Slivka Štefan  

 Členovia – olympionici
Babiak Rudolf
Bátovský Miloš
Benčík Juraj, Mgr. 
Blažek Pavol
Blažeková Zuzana
Bokor Marián
Brosková – Zamišková Gabriela
Bukvajová Jaroslava
Čillík Rudolf
Gőnci Jozef, Mgr. 
Haborák Milan
Handzuš Michal
Heimschild Ivan
Chmelíková – Pěčová Ľudmila, Mgr.
Jašicová – Halinárová Martina
Jureček Vítězslav
Kaliská Elena, Mgr. 
Kazár Matej
Kollár Igor
Konopka Mikuláš
Konopka Miloslav
Korčok Peter, Mgr. – PhD.
Kováč Igor, Mgr. 
Križko Ľuboš
Kucej Jozef, Mgr.
Kučeřík Miroslav, PaedDr. 
Kutlíková Tatiana
Machovič Miroslav
Machyniak Ľubomír, Ing. 
Majeský Ivan

  Strelec Ondrej Šima po návrate z OH v 
Mexiku pred štyridsiatimi rokmi so synom a 
mexickými suvenírmi. 
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Martikán Michal
Matiaško Marek
Matiaško Miroslav
Matuszek Marek
Mesík Martin
Mihoková – Kuželová Soňa
Mrázek Roman
Muríková Anna
Nagy Peter
Novák Vladimír
Pálkovács Zoltán
Pavkovčeková-Belicová Marcela
Pribilinec Jozef, Mgr. 
Rajčan Michal
Slušný Miroslav
Stacherová Gabriela
Šajbidor Ján
Šimočko Dušan /ml./
Šoška Ľubomír
Šoška Peter
Štrba Roman
Švagerko Martin
Tóth Matej, Mgr. 
Vajs Roman
Valíčk Róbert
Vaňous Jaromír
Verkin Kazimír
Vrábeľ Martin, Ing. 
Zelina Peter

 Členovia – hostia
Adam Jozef  
Bayer Martin
Bella Ivan, Ing.
Beňačka Milan, Mgr. 
Caban Ernest, MUDr.
Čillík Ivan, PaedDr. – CSc.
Faško Dušan, JUDr.  
Findra Ján, Prof. PhDr. 
Geleta Jozef, Mgr.
Gőrner Karol, PaedDr. – CSc.
Gregorová Viera
Hanesová Olina
Hano Ivan, Ing. 
Hazucha Miroslav, Mgr. 
Hlasica Dušan, Doc. PhDr. – CSc.
Hubač Vladimír, Ing. 

  Medzi členmi klubu – olympionikmi je 
tiež Ing. Ľubomír Machyniak, účastník zim-
ných OH 1998 v Nagane v biatlone. 

  Členom Olympijského klubu B. Bystrica 
je tiež prvý slovenský kozmonaut Plk. Ing. 
Ivan Bella.
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Hudec Vladimír, Dr. 
Chaban Ondrej   
Chovanec Stanislav, Ing. 
Izák Milan, Prof. MUDr. – CSc. 
Kiňo Ivan, Ing. 
Kokolus Vladimír, Ing. 
Leitner Benjamín
Matušov Pavol, Prom. právnik
Miháliková Tatiana
Michálek Jozef, Mgr. 
Miškovič Ján
Murková Eva, Mgr. 
Nemky Igor
Novotný Ján, Dr. 
Petríček Pavol, MUDr. 
Rísová – Krásna Ľubica, PhDr. 
Sanitra Juraj, Ing. 
Sedláček Miroslav
Schwarzbacher Roman
Stachera Ján, Ing. 
Švecová Božena, MUDr. 
Taufer Ivan, MUDr. 
Tomeček Oto, Prof. RNDr. – CSc.  
Višňovský Ľudovít, Prof. PhDr. – CSc. 
 

 Členovia – zamestnanci
    VŠC DUKLA
Belička Pavel
Benda Ján, MUDr. 
Bílová Drahomíra
Cap Valentín, Mgr. 
Čechvalová Katarína
Čierny Ivan, PaedDr.
Fusko Tomáš
Gašperčík Milan
Golitko Štefan, Mgr. 
Gregor Ján
Hunčík Andrej, Ing. 
Kiss Tibor
Klus Miroslav, Mgr. 
Kováč Ivan, PaedDr. 
Králik Marián, Mgr. 
Lepko Jozef, Mgr.
Martikán Jozef
Martinák Miroslav
Materný Karol, Mgr. 

Michna Zdeněk, Mgr. 
Mráz Peter, Mgr. 
Mundil Ladislav
Nyárjas Július, Ing. 
Parolek Roman, Mgr. 
Píka František
Roško Ľubomír, PaedDr. 
Schlank Peter
Synek Jiří
Šimočko Dušan /st./
Šišovský Ján, Mgr.
Šoška Jozef, Ing. 
Vachalík Vladimír, MUDr. 
Valent Dušan, Mgr. 
Vavrinčík František, Mgr. 
Vlčko Ján, Mgr. 
Walter Jiří
Zachar Andrej
Zeleňanský Ondrej, Mgr. 

  Najstarší pracovníci VŠC Dukla – Franti-
šek Píka a Katarína Čechvalová – patria tiež 
medzi členov klubu. 
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DRŽITELIA
OLYMPIJSKÝCH
VYZNAMENANÍ

A OCENENÍ

Za vynikajúce výsledky i prácu, 
tiež za činy fair play boli ocenení  
viacerí členovia Olympijského klubu 
Banská Bystrica i športovci, tréneri, 
funkcionári, pochádzajúci z regió-
nu. Boli im udelené olympijské vy-
znamenania a ocene nia od olympij-
ských inštitúcií na medzinárodnej 
i domácej úrovni. 

  Ján Mráz, rodák z Banskej Bystrice /28. 
júna 1922/ bol dlhoročným popredným 
funkcionárom čs. i slovenského lyžovania, 
členom vedenia Medzinárodnej lyžiarskej 
federácie FIS, tiež bývalým generálnym 
tajomníkom Slovenského olympijského 
výboru. Je držiteľom najvyššieho olym-
pijského vyznania z regiónu: roku 1996 
mu Medzinárodný olympijský výbor udelil 
Olympijský rad v striebre. 

  Bohumil Golian je nositeľom 
vysokého ocenenia MOV, 
pôvodom z regiónu, rodákom 
z Moštenice. Medailu Pierra 
de Coubertin a čestný diplom 
MOV za výnimočné služby pre 
olympijské hnutie mu udelil 
Medzinárodný olympijský výbor 
ako držiteľovi dvoch olympij-
ských medailí, dvoch titulov 
majstra sveta a titulu majstra 
Európy, najlepšiemu slovenské-
mu volejbalistovi 20. storočia 
ako druhému Slovákovi po Hilde 
Múdrej, trénerke krasokorču-
liara Ondreja Nepelu. Pri 75. 
narodeninách mu ocenenie v 
roku 2006 odovzdal čestný člen 
MOV a čestný predseda SOV 
Prof. PhDr. Vladimír Černušák. 
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 Ocenenia Medzinárodného
olympijského výboru
Olympijský rad v striebre:

 Ján Mráz /1996/

Medaila Pierra de Coubertin:

 Bohumil Golian /2006/
Cena fair play Unesco

– Čestný diplom CIFP:

 Ondrej Zeleňanský /1978/
 Ocenenia Čs. olympijského 

výboru
Cena čs. klubu fair play:

 Ondrej Zeleňanský /1978/
 Atlét, člen ASVŠ Dukla Praha, za 

 príkladný čin. 

 Róbert Rozim /1990/
 Vysokoškolský telovýchovný pedagóg,  

 atletický tréner a funkcionár, člen

 Slávie PF Banská Bystrica, za  

 celoživotné vystupovanie v duchu fair

 play. 

 Čestné tituly Slovenského
olympijského výboru
Čestný člen SOV:

 Ján Mráz
 Bohumil Golian
 Ivan Čierny

 Vyznamenania Slovenského
olympijského výboru
Zlaté kruhy SOV:

 František Kunzo /2000/
 Jozef Pribilinec /2000/
 Michal Martikán /2000/
 Ján Mráz /2002/
 Elena Kaliská /2004/
 Bohumil Golian /2007/
 Anton Ihring /2007/

Strieborné kruhy SOV:

 Jozef Martikán /2000/
 Juraj Benčík /2001/
 Bohumil Golian /2001/
 Rudolf Čillík /2002/

  Olympijskí víťazi vo vodnom slalome, 
Michal Martikán a Elena Kaliská, obaja 
nositelia Zlatých kruhov SOV, v spoločnosti 
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gaš-
paroviča počas OH roku 2004 v Aténach. 
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Anton Ihring /2002/
Gabriela Sekajová-Soukalová /2003/
Benjamín Leitner /2003/
Peter Mráz /2004/
Ivan Čierny /2007/
Ján Grexa /2007/
Ján Novotný /2007/

  Juraj Sanitra, predseda Slovenského zväzu biatlonu, je držiteľom Strieborných i Bronzo-
vých kruhov SOV. Na snímke je s reprezentantkami Slovenska na zimných OH roku 2002 
v Salt Lake City, z ktorých Martinu Jašicovú-Halinárovú dopĺňala trojica z Klubu biatlonu 
Osrblie, ktorého je členom. 

  Slovenský olympijský výbor udeľuje 
zlaté, strieborné a bronzové kruhy v takejto 
podobe. 

Bronzové kruhy SOV:

Benjamín Leitner /2000/
Ján Grexa /2001/
Eva Lehocká-Glesková /2003/
Ivan Čierny /2003/
Ján Stachera /2003/
Juraj Sanitra /2003/
Jozef Gőnci /2003/
Soňa Mihoková /2003/
Martina Jašicová-Halinárová /2003/
Anna Murínová /2003/
Marcela Pavkovčeková /2003/
Miroslav Sedláček /2004/
Jiří Synek /2006/
Vladimír Kovalík /2007/
Miroslav Martinák /2007/
Ondrej Šima /2007/
Stanislav Kropilák /2007/
Dušan Poláček ml. /2007/
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 Iné ocenenia a trofeje 
Slovenského olympijského 
výboru
Čestné uznanie SOV:

Dušan Faško /1995/
Bývalý reprezentant druhej generácie 

slovenského hokeja, neskôr popredný 

  Symbolika fair play na Slovensku – päť 
olympijských kruhov tvorí päť sĺnc nad špor-
tujúcimi postavičkami detskej kresby. 

  Slovenských rytierov športu za rok 1995 vyhlásili na zámku v Bojniciach v júni roku 1996. 
JUDr. Dušan Faško /v strede s manželkou/, významná postava banskobystrického a sloven-
ského ľadového hokeja, dostal Čestné uznanie SOV za celoživotné pôsobenie v duchu fair 
play. 

tréner a funkcionár ľadového hokeja 

v Banskej Bystrici. Venoval sa mládeži 

a pôsobil tiež vo vedení čš. juniorskej 

reprezentácii. Bol aktívnym účastníkom 

SNP, dlhoročným právnikom Smrečiny. 

Cena SOV fair play:

Miroslav Schneider /1997/
Futbalový rozhodca bol ocenený za 

záchranu života mladého futbalistu 

v stretnutí 4. ligy dorastu Banská Štiavnica 

– Hontianske Nemce. 

Miroslava Zvarová /1997/
Orientačná bežkyňa, členka Slávie 

Ekonóm Banská Bystrica, bola ocenená za 

poskytnutie pomoci pri vážnom zranení 

súperky na pretekoch Slovenského pohára 

v Košiciach. 

Čestný diplom SOV:

Ladislav Dobrovič /1998/
Rodák z Banskej Štiavnice a aktívny 

účastník SNP. Bol dlhoročným 
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všestranným športovcom až do 

osemdesiatky. Tiež sa trénersky podieľal 

na výchove mladých športovcov v Banskej 

Bystrici. 

Miroslav Hazucha /1998/
Športový novinár z Banskej Bystrice. 

Počas dlhoročného pôsobenia v športe 

ako pretekár, tréner, organizátor pretekov 

v atletike svojou prácou a ľudským 

prístupom vyvoláva záujem o šport, úctu 

k športovému majstrovstvu a ako autor 

presadzuje princípy športovej etiky.

Blahoprajný list SOV:

Marián Jung /1998/
Pretekár vodného motorizmu z AŠK 

Dukla Banská Bystrica za gesto s  pečaťou 

fair play. Po získaní titulu majstra sveta 

v Ohlton Broade v Anglicku venoval 

zlatú medailu rodičom anglického 

reprezentanta Noona, ktorý tragicky 

zahynul počas majstrovstiev Veľkej 

Británie. 

Štefan Fekiač /1998/
Dlhoročný pedagóg, funkcionár 

a organizátor basketbalu v Slávii UMB 

Banská Bystrica za celoživotné konanie 

v duchu fair play. 

Cena Matyldy Pálfyovej:

Elena Kaliská /2005/
Ocenenie ženy za športové výsledky, 

aktivitu v športe a v olympijskom hnutí. 

Ocenená je olympijská víťazka, majsterka 

sveta a Európy vo vodnom slalome. 

Cena Vladimíra Černušáka:

Ján Grexa /2006/
Ocenenie za propagáciu a šírenie 

olympijských myšlienok najmä 

v pedagogickom procese. Ocenený je 

univerzitným profesorom, predsedom 

Slovenskej olympijskej akadémie, autorom 

kníh s olympijskou problematikou. 

Cena Pavla Schmidta:

Michal Martikán /2007/
Ocenenie za výkon roka v olympijskej 

disciplíne. Ocenený je olympijský víťaz, 

majster sveta a Európy vo vodnom 

slalome.

Zatiaľ neboli udelené nikomu z regiónu: 

Cena Ondreja Nepelu /pre mladého 

športovca do 23 rokov/, Cena Janka 

  František Kunzo, člen víťazného 
olympijského mužstva vo futbale z roku 
1980 v Moskve, prebral Zlaté kruhy SOV 
v roku 2000 z rúk predsedu Slovenského 
olympijského výboru Františka Chmelára za 
asistencie predsedu Slovenskej asociácie 
olympionikov Antona Tkáča. 

  Trofej Slovenského olympijského výboru.
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  Ján Grexa, predseda Slovenskej olympijskej akadémie, rodák z Brezna, je držiteľom Ceny 
Vladimíra Černušáka, strieborných i bronzových kruhov SOV. Ako vysokoškolský pedagóg 
po rokoch na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí na Masarykovej univerzite v 
Brne. Jeho prínos v oblasti športovej a olympijskej historiografie sa premietol do početných 
kníh a štúdií. Na snímke z roku 2006 pri 10. výročí odhalenia pamätnej tabule prvého olym-
pionika slovenského pôvodu, Alojza Szokola na budove Obecného úradu v Hronci.

Zľava: PhDr. Igor Machajdík z Národného športového centra z Bratislavy, PhDr. Jozef Drenko 
– predseda vedecko-výskumnej komisie a člen výkonného výboru SOA, Mgr. Juraj Smrečan 
/rodák z Hronca/ - organizátor a sponzor olympijských podujatí, Mgr. Veronika Tirpáková 
– tajomníčka SOA, Prof. PhDr. Ján Grexa, CSc.  – predseda SOA, PaedDr. Ivan Čierny – pred-
seda Olympijského klubu Banská Bystrica. 

Zacharu /pre trénera mládeže/, Cena Mira 

Prochádzku /za dielo z oblasti literatúry 

a žurnalistiky /a Cena Ladislava Chudíka/ 

za výtvarné, dramatické, hudobné, filmové

alebo architektonické dielo/. Tiež ešte 

nebol nikto ocenený bývalou Cenou fair 

play predsedu SOV od roku 2005 ako Cena 

Radovana Kaufmana. 
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Olympionici regiónu 
vo filatelii
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Ondrej Zeleňanský
Zrieknuť sa vlastných ambícií, prerušiť 

preteky a pomôcť súperovi pri problémoch, 
k tomu treba mať morálne kvality. K ta-
kému prípadu prišlo počas maratónskeho 
behu. Hlavnú rolu v ňom zohral atlét – be-
žec, človek s  citom pre etiku.

Stalo sa to na maratónskom behu Csepel 
30. októbra 1977 v Budapešti. Medzi prete-
kármi bol i Ondrej Zeleňanský z Dukly Pra-
ha. V druhej polovici, kedy už každý bežec 
začína cítiť strasti maratónskej, vyše 42-ki-
lometrovej trasy, bežal vo dvojici s  Petrom 
Ingelim z iného pražského klubu. Pred 25. 

kilometrom jeho spolubežec zrazu skolabo-
val, padol na asfaltku a ostal v bezvedomí. 
Ondrej Zeleňanský prerušil beh, snažil sa 
mu pomôcť, ale nič nebolo platné. Zabehol 
preto na najbližšiu občerstvovaciu stanicu, 
odkiaľ privolali sanitku, na ktorej sprevád-
zal spolubežca do nemocnice. Až tam mu 
pomohli lekári. 

Ondrej Zeleňanský, Slovák, vtedy dôstoj-
ník, pracovník vedenia pražského Armád-
neho strediska vrcholového športu Dukla. 
Hoci trénoval až po zamestnaní, lebo nebol 
členom strediska, bol už vtedy čs. majstrom 
v maratóne. Bol to jeho 18. maratónsky beh, 
no prvý nedokončený. Za tento čin bol oce-
nený v roku 1978 v Paríži Cenou fair play 
UNESCO, Čestným diplomom CIFP /Comité 
international pour le fair play/. V Prahe do-
stal Cenu čs. klubu fair play. 

Členom Olympijského klubu v Banskej 
Bystrici sa stal Ondrej Zeleňanský už ako 
veliteľ ASVŠ Dukla. V tejto funkcii pôsobil 
v rokoch 1986 až 1990. Do dôchodku odišiel 
z Ministerstva obrany SR. Jubilejnú „60“ 
v roku 2006 oslávil behom. V maratónkach 
vybieha každý deň z banskobystrického 
bytu v Radvani, lebo beh je jeho každoden-
ným sviatkom.

  Ondrej Zeleňanský na trati jedného z roč-
níkov Maratónu SNP v okamihu, kedy bežal 
popri Pamätníku obetí fašizmu v Nemeckej. 
V premiérovom ročníku zvíťazil /1975/.

  Čs. Cenu fair play si roku 1978 Ondrej 
Zeleňanský prevzal z rúk vtedajšieho pred-
sedu ČSOV a ČSZTV Antonína Himla 

ČIN MARATÓNCA



15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

43

Róbert Rozim
„Keby bol v každom meste aspoň jeden 

Róbert Rozim“ – tento novinový titulok zo 
Smeny z roku 1972 pre zasvätených ľudí 
hovorí veľa. Autor personifikoval v tomto
banskobystrickom pedagógovi, trénerovi, 
organizátorovi, funkcionárovi, rozhodcovi, 
moderátorovi športových podujatí človeka, 
obetujúceho život športu. v jeho konkrét-
nom prípade vždy bolo srdce pre atletiku, 
že pamätníci?

I s odstupom času možno považovať 
tento výrok za výstižný a platný, hoci do-
cent PhDr. Róbert Rozim, CSc. už nie je 
medzi nami. Osud mu vymeral 56 rokov: 
narodil sa 3. marca 1936 v Zámostí, zom-
rel 26. decembra 1992 v Banskej Bystrici. 
Vo svojom živote stihol toho veľa, no chcel 
stihnúť ešte viac. Kto si ho pamätá, vie o je-
ho energii, oduševnenosti, obetavosti. Do-
slova sa rozdával, bol „spiritus agens“.

Stopy jeho aktívnej činnosti ostali v Tr-
nave, Bratislave, Košiciach a napokon 
v Banskej Bystrici. Ako vysokoškolský pe-
dagóg a  tréner v Slávii /najskôr PI, potom 
PF a napokon UMB/, vychoval mnohých 
nasledovníkov – učiteľov a trénerov. Spod 
jeho trénerského „žezla“ vyšla olympionič-
ka Jozefína Čerchlanová, ďalšie bežkyne – 
reprezentantky Jana a Alena Kučeríkové. 
Z Rozimovej bežeckej stajne v Dukle, kde 
pôsobil externe, vyšli „koníky“, ktoré lámali 
rekordy a reprezentovali. K najznámejším 
z jeho zverencov patrili míliari Ivan Kováč, 
Ján Šišovský, Jozef Samborský, Ján Bičian, 
vytrvalci ako olympionik Martin Vrábeľ či 
Peter Suchán, Alexander Schmidt, Miro-
slav Bečka, Milan Slivka, stípliari Róbert 
Molnár, Juraj Lukáč, Milan Behúň ... Syn 
Róbert i dcéra Katarína boli aktívnymi at-
létmi a pôsobia ako telovýchovní pedagó-
govia v otcových stopách. 

  Róbert Rozim ako tréner s trojicou zverencov, ktorí tvorili spolu s Jozefom Plachým „strie-
borné“ kvarteto na 4x800 m na halových ME roku 1973 v Rotterdame. Zľava Ivan Kováč, Ján 
Šišovský a Jozef Samborský. 

ŽIJE ĎALEJ V ODCHOVANCOCH
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Mnohé podujatia organizoval, často 
so stopkami v ruke, iné početné športové 
akcie zasa sprevádzal s  mikrofónom ako 
pohotový komentátor. Popri svojej prá-
ci mal veľa ďalších funkcií v atletických 
a telovýchovných orgánoch. Podieľal sa 
na budovaní objektov terajšej Univerzity 
Mateja Bela, aktivizoval život v klube i na 
katedre. S partiou povestného Jaromíra Si-
beru vybudoval atletickú dráhu, ktorá slúži 
od roku 1981. Po Róbertovi Rozimovi však 
ostalo oveľa viac: láska k atletike a k špor-
tu, ktorú zasial do sŕdc mnohých svojich 
žiakov a zverencov. Cenu klubu fair play 
ČSOV v roku 1990 dali do správnych rúk. 

  Hrdosť každého pedagóga – žiaci – v tomto prípade tí, ktorí u Róberta Rozima študovali 
a potom pôsobil ako tréner atletiky. Zľava Róbert Rozim, Kamil Škarba, Ivan Eibner, Kamil 
Nosian, Martin Pelach /je trénerom v Nemecku/, Peter Lichtner a Otto Ozorák. 

  Róbert Rozim v typickej role trénera, 
tentokrát s jedným zo zverencou Milanom 
Slivkom.
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  Emblém atletických ME 1962 v Be-
lehrade, vrcholného podujatia, na ktorom 
štartoval Ivan Čierny.

ŽIVOT V SYMBIÓZE SO ŠPORTOM

JUBILANT
IVAN ČIERNY

 Hoci sa Ivanovi Čiernemu ne-
pošťastilo štartovať na olympij-
ských hrách, na tomto najväčšom 
športovom sviatku sveta sa do vý-
sledkov zapísali jeho zverenci, me-
daily získali pretekári zväzu, ktorý 
viedol ako funkcionár i športovci 
inštitúcie, ktorej šéfoval. Celý jeho 
život je spojený so športom, pričom  
zasiahol aktívne do mnohých jeho 
sfér, najviac na postoch vo vojen-
skom športe. Korunou sna-
ženia vo výkonnostnej i etic-
kej rovine sú v jeho prípade 
olympijské hry a aktivity 
propagujúce olympizmus. 
Ako predsedu Olympijského 
klubu Banská Bystrica pred-
stavujeme ho bližšie v roku 
jeho životného jubilea - 70. 
narodenín.

Prekážky z atletickej dráhy i prekážky 
životných peripetií, ktoré musel prekoná-
vať, sformovali v ňom vlastnosti pre ich 
úspešné zdolávanie. Z rodných Kysúc odi-
šiel študovať i pracovať, pričom druhú zo 
stredných odborných škôl absolvoval už 
popri zamestnaní v Žiline. Tam začal se-
riózne robiť atletiku pod vedením povest-
ných trénerov RNDr. Ladislava Bergera 
/1910-2008/ a Ing. Jozefa Franka /1929-
1974/, ktorý ho dostal až do čs. reprezen-
tácie. Počas práce technológa v železiar-
ňach v Třinci, za ktorý istý čas súťažil, to 
musel skombinovať s cestovaním z Čadce 

  Nad prekážkou v posled-
nom drese športovej kari-
éry ako člen Dukly Banská 
Bystrica.

i tréningom v Žiline, ba i s ďalším exter-
ným vysokoškolským štúdiom.

Z pôvodných všestranných športových 
záujmov, veď robil aj basketbal, futbal, 
hádzanú, stolný tenis, tenis, zjazdové ly-
žovanie, napokon sa upísal atletike. Vy-
pracoval sa na rekordéra a reprezentanta 
v behu na 110 m cez prekážky v skromných 
a náročných podmienkach tej doby. Po 
prvý raz upozornil na seba v roku 1960 na 
vtedajšom našom najväčšom mítingu, na 
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Rošického memoriále v Prahe. Ivan Čier-
ny od reprezentačného debutu v roku 1961 
do derniéry v roku 1971 obliekol dres so 
štátnym znakom na 71 rôznych pretekoch, 
z toho v 21 medzištátnych stretnutiach. V 
tom sú i štarty v národných výberoch Slo-
venska a Česka.

Vrcholom jeho aktívnej pretekárskej 
kariéry boli majstrovstvá Európy v roku 
1962 v Belehrade, kde nepostúpil z roz-
behu. Hoci splnil kritériá i na ďalšie vr-
cholné podujatia, neúčinkoval na nich, 
lebo bol ďaleko od pražských nominač-
ných komisií. Na čs. šampionátoch získal 
v prekážkových behoch na 110 m a 200 m 
jednu zlatú /súčasne s osobným rekordom 
13,9 s./, päť strieborných a jednu bronzo-
vú medailu. Bol konkurentom čs. špičky 
i popredných európskych a svetových pre-
kážkarov. Štartoval na najvýznamnejších 

mítingoch, akými sú Britské hry v Londý-
ne, Weltklasse v Zürichu, Bislett Games 
v Oslo, World Games v Helsinkách, DN 
Galan v Štokholme, či na Olympijskom 
dni v Berlíne.

Ďalší život spojil Ivan Čierny so špor-
tom v banskobystrickej Dukle, kde prišiel 
v roku 1969. Najprv pôsobil ako tréner 
šprintérov a prekážkarov a potom ako 
šéftréner atletiky /1971-1975/. Pod jeho 
vedením trénovali viacerí poprední repre-
zentanti, z ktorých na viac rekordérmi boli 
šprintéri Vlado Janček, Martin Pelach, 
Ján Chebeň, Laco Latocha, bežci na 400 
metrov Ján Tomko, Dušan Malovec, Ján 
Svrček, z viacerých prekážkarov vynikol 
najmä Július Ivan. Ten bol účastníkom 
OH v Moskve /1980/, prvých MS v Hel-
sinkách /1983/ a ME v Aténach /1982/ 
a v Stuttgarte /1986/. Najviac si cení tre-

  V kruhu zverencov – šprintérov Dukly B. Bystrica nad tréningovými plánmi. Zľava stoja V. 
Janček, I. Čierny, M. Pelach, sedia J. Chebeň a J. Goralczyk.
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tie miesto Jula Ivana vo Svetovom pohári 
roku 1981 v Ríme, kde reprezentoval Eu-
rópu. Jeho prácu ocenili udelením titulov 
Vzorný tréner a Zaslúžilý tréner. 

V Armádnom stredisku vrcholového 
športu, predchodcu dnešného Vojenské-
ho športového centra, bol postupne na  
najdôležitejších postoch. Ako zástupca ve-
liteľa pre šport /1975-1980/ mal význam-
ný podiel na vzostupe všetkých odvetví 
v Dukle a tiež na vybudovaní tartanovej 
dráhy a sektorov na Štadióne SNP na 
Štiavničkách /1974/.  Ďalšie obdobie rokov 
1980 - 1990 vo funkcii veliteľa futbalu bolo 
desaťročím úspechov. František Kunzo bol 
prvým olympijským víťazom z Dukly ako 
člen „zlatého“ mužstva ČSSR na OH v roku 
1980 v Moskve. K vrcholu mužstva, vede-
ného trénermi Jozefom Adamcom a Anto-
nom Hrušeckým, patrila účasť v Pohári 
UEFA v roku 1984. 

Počas pôsobenia vo funkcii veliteľa 
Dukly v rokoch 1990-2000 prešiel Ivan 
Čierny so strediskom náročným obdo-

bím transformácie v nových 
politických, spoločenských 
a ekonomických podmienkach. 
Skvalitnenie riadiacej, meto-
dickej i personálnej práce iste 
súviselo i s jeho odbornými 
a manažérskymi schopnos-
ťami, zdokonalenými dok-
torátom na Fakulte telesnej 
výchovy a športu Univerzi-
ty Komenského v Bratislave 
/1991/. Má zásluhu na tom, že 
športovci Dukly sa stali hlav-

nými piliermi reprezentácie Slovenska 
v atletike, biatlone, džude, modernom päť-
boji, skokoch na lyžiach, športovej streľbe, 
vo vodnom slalome a zjazde. Jeho cenným 
prínosom bolo zastrešenie vodákov z Lip-
tova pod Duklu KTK /1994/ a vedenie 
Slovenského zväzu kanoistiky na divokej 
vode, smerujúce k najväčším úspechom 
Slovenska na olympijských hrách a ďal-
ších vrcholných svetových podujatiach. 

Životom PaedDr. Ivana Čierneho, plu-
kovníka vo výslužbe, bola vždy prepletená 
olympijská myšlienka. V priebehu pätná-
stich rokov činnosti Olympijský klub v Ban-
skej Bystrici pod jeho vedením zaznamenal 
pozoruhodné činy pri šírení olympijských 
ideí, o čom svedčí i táto publikácia. Člen-
stvom v Rade starších SOV a udelením čest-
ného členstva v Slovenskom olympijskom 
výbore je vyjadrený jeho zástoj v hnutí. 
Udelením Strieborných i Bronzových kru-
hov SOV je ocenená jeho práca v prospech 
olympizmu na Slovensku. Na regionálnej 
úrovni dostal ocenenie Za rozvoj Bansko-
bystrického kraja /2001/ a najnovšie mu 
bola udelená Cena primátora Banskej Bys-
trice /2007/. Rok životného jubilea Ivana 
Čierneho je ďalším rokom jeho športových 
a olympijských aktivít.

  Dvojica, ktorá sa podpísala na najväč-
šom úspechu futbalistov Dukly B. Bystrica 
– štarte v Pohári UEFA: Jozef Adamec a Ivan 
Čierny. 
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  Pri stretnutí legendárnej dvojice atlétov – manželov Dany a Emila Zátopkovcov – v Olym-
pijskom klube v Žiline v roku 1995 boli i predsedovia klubov z Banskej Bystrice Ivan Čierny 
/vľavo/ a z Trenčína Ján Vlčko /vpravo/. 

  Ako člen vedenia výpravy Česko-Slovenska na atletických majstrovstvách Európy v Prahe. 
Počas slávnostného otvorenia šampionátu 29. augusta 1978 na Strahove pochodujú v 
prvom rade zľava: I. Čierny, D. Trpík a P. Berčík. 
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Porovnanie úspešnosti olympionikov regiónu na 
olympijských hrách podľa počtu získaných medailí. 

Na prvých piatich OH v období 1896-1912 možno akceptovať 
tretie miesto Alojza Szokola iba v dnešnom ponímaní, 

lebo na I. OH udeľovali medaily iba prvým dvom.
Jeho úspech patril Uhorsku.

Na OH v medzivojnovom období 1920-1936 získal jediné dve 
strieborné medaily športový gymnasta Jan Koutný. 

V reprezentáciách ČSR, ČSSR a ČSFR v období 1948-1992 
získali olympionici regiónu 9 medailí, z toho 2 zlaté,

4 strieborné a 3 bronzové. 

V ére samostatného Slovenska v období 1994-2008 získali 
olympionici regiónu 8 medailí, z toho 4 zlaté, 2 strieborné

a 2 bronzové. 

OLYMPIJSKÍ MEDAILISTI

olympionici regiónu 8 medailí, z toho 4 zlaté, 2 striebornéolympionici regiónu 8 medailí, z toho 4 zlaté, 2 strieborné
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Alojz Szokol

Slovensko a jeho športoví reprezentanti vstúpili na olympijskú pôdu pod samostat-
nou vlajkou a značkou SVK síce až v roku 1994 v Lillehammeri, ale naše olympijské ko-
rene siahajú až do počiatkov novovekého olympijského hnutia. Športovci slovenského 
pôvodu boli ozdobami reprezentácie Uhorska, pod ktoré sme patrili v období prvých pi-
atich OH. Na I. olympijských hrách roku 1896 nechýbal športovec narodený na Sloven-
sku. Bol ním Alojz Szokol, rodák z Hronca, úspešný reprezentant v atletike. Pochádzal 
zo slovenských rodičov i starých rodičov, ako dokazujú matričné dokumenty z Hronca, 
Banskej Bystrice i Malužinej.

Ako atlét klubu MAC Budapešť, v tom čase 25-ročný, bol členom sedemčlennej vý-
pravy Uhorska na Hrách I. olympiády v Aténach. K úspechu, predstavujúcom 2 zlaté, 1 
striebornú a 3 bronzové medaily prispel aj on. Pochopiteľne v dnešnom ponímaní, lebo 
medaily udeľovali vtedy organizátori iba prvým dvom, zatiaľ čo náš olympionik bol 
tretí. Počas prvých OH na mramorovom Panathénskom štadióne Alojz Szokol v prvej 
dokončenej disciplíne programu v trojskoku výkonom 12,30 m obsadil 4. miesto. V behu 
na 100 m cez prekážky nepostúpil z rozbehov. Napokon v behu na 100 m dobehol tretí, 
odhadovaným časom 12,6 s Finále: 1. Thomas Burke /USA/ 12,0 , 2. Fritz Hoffmann /Ne-
mecko/, 3. Alojz Szokol /Uhorsko/, 4. Francis Lane /USA/, 5. Alexandros Chalkokondylis 
/Grécko/,  - Thomas Curtis /USA/ nenastúpil. 

Alojz Szokol bol teda prvým medzi prvými z pohľadu slovenského olympizmu. Už po-
čas aktívnej športovej činnosti a univerzitného štúdia v Budapešti bol funkcionárom. Po 
sobáši s grófkou Charlottou Berchtoldovou získal možnosť finančne podporovať športové
aktivity, čo dokumentuje jeho štedré mecenášstvo. Dlho pôsobil ako archivár a knihovník 
v Šahách, kam dochádzal z Bernecebaráti, kde tiež poznali obyvatelia jeho humanizmus. 
Tam aj zomrel ako 61-ročný. Žil a uplatnil sa v ťažkých časoch, kedy národnostný útlak 
oberal Slovákov o najskvelejšie individuality nielen v športe, ale aj vo vede a umení.    

Bol pri olympijskej premiére 
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Skvelý zvolenský „náraďovec“

Jan Koutný

Jan Koutný patril k mimoriadne úspešnej generácii českých cvičencov, vychovaných 
v Sokole, ktorá za prvej Česko-slovenskej republiky držala vysoké renomé na olympij-
ských hrách a svetových šampionátoch. Volali ich „nároďovcami“, pretože namiesto poj-
mu športová gymnastika používali názov „náraďový telocvik“. 

Tento rodák z Vyškova na Morove vyštudoval v Brne a po konštituovaní ČSR na-
stúpil ako bankový úradník vo Zvolene. Vo filiálke Národnej banky tu pôsobil v rokoch
1919 až 1939. V tomto období bol Jan Koutný tunajším náčelníkom Sokola, patriaceho do 
Pohronskej župy. V čase svojich štartov na OH bol teda Zvolenčanom. Po rozbití I. ČSR 
emigroval do západnej Európy, kde bol počas II. svetovej vojny príslušníkom čs. vojska. 
Od roku 1945 žil v Prahe, kde aj zomrel ako 79-ročný. 

Pri svojom debute na Hrách VIII. olympiády v roku 1924 v Paríži bol Jan Koutný 
členom družstva, ktoré dosiahlo najvýraznejší úspech ČSR počas jej trvania. Gymnasti 
získali 1 zlatú, 4 strieborné a 3 bronzové medaily. Paradoxom je, že boli najlepší, ale vo 
výsledkoch súťaže družstiev nefigurujú. Vtedajšie pravidlá totiž nedovoľovali vystriedať
zraneného pretekára náhradníkom. Len o jedinú stotinu bodu ušla vtedy zlatá medaila 
Janovi Koutnému v preskoku. Výsledné poradie jednotlivcov: 1. Frank Kriz /USA/ 9,98, 
2. Jan Koutný /ČSR/ 9,97, 3. Bohumil Mořkovský /ČSR/ 9,93, 4. Leon Štukelj /Juhoslá-
via/ 9,91, 5. Max Wanderer /USA/ 9,85, 6. Ivan Porenta /Juhoslávia/ 9,76. 

Čs. športoví gymnasti na Hrách IX. olympiády v roku 1928 v Amsterdame vynikli 
v ešte kvalitnejšej konkurencii 88 pretekárov z 11 krajín, keď získali 1 zlatú, 3 strieborné 
a 1 bronzovú medailu. V tom čase 31-ročný Jan Koutný bol členom družstva ČSR, ktoré 
získalo strieborné medaily vo viacboji. Ako svedčia výsledky, v individuálnych súťažiach 
sa mu nedarilo dosiahnuť stupne víťazov. Jan Koutný si udržoval dobrú výkonnosť do 
vysokého veku, čo dokázal aj v roku 1938 pri svojom štarte na X. Všesokolskom zlete 
v Prahe.
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„Profesor“ volejbalu z Moštenice 

Bohumil Golian

Meno Bohumila Goliana je nerozlučne späté s históriou a najslávnejšími chvíľami čs. 
i slovenského volejbalu. Zaslúžene bol zvolený v anketách za hráča storočia a do desiatky 
olympionikov Slovenska. Je žiarivým príkladom toho, ako sa chlapec z vidieka dokázal 
vyšvihnúť až na športový „Olymp“. Bol majstrom sveta a majstrom Európy, len krôčik mal 
k olympijskému prvenstvu. 

Z rodnej horehronskej obce Moštenica, z volejbalových koreňov, ktoré tam zasadil 
v roku 1929 učiteľ Alojz Jelenský, vyrástlo veľa životaschopných výhonkov. Tým naj-
vzácnejším kvetom spomedzi nich je práve Bohumil Golian. Cez Ružomberok, vojenčinu 
v Znojme a Brne, cez Sláviu Bratislava a talianske Bari to bolo takmer 30 aktívnych 
rokov pod povestnou vysokou sieťou. Z toho 14 sezón v reprezentácii, často aj v role ka-
pitána. Patril k významným postavám najúspešnejšej éry česko-slovenského volejbalu. 
Svedčí o tom jeho zbierka ôsmich medailí: OH 1 strieborná /1964/ a 1 bronzová /1968/. 
MS 2 zlaté /1956 a 1966/ a 2 strieborné /1960 a 1962/, ME 1 zlatá /1958/ a 1 strieborná 
/1967/. 

Pri premiére volejbalu na olympijských hrách v Tokiu po prekvapujúcom víťazstve 
domácich Japoncov 3:1 nad ZSSR sa rysovala pre nás nádej na najvyššiu poctu. Celé dve 
hodiny a pätnásť minút sa v hale Komazawa odvíjala dráma stretnutia ČSSR – ZSSR. 
Naši muži prehrávali 0:2, dokázali vyrovnať na 2:2 a vo vojne nervov podľahli až v pi-
atom sete. Pri rovnosti 8 bodov len horšie skóre nás odsunulo za víťazné sovietske druž-
stvo. 

Veľká šanca vystúpiť na najvyšší olympijský stupeň mali čs. volejbalisti aj na ďalších 
OH v Mexico City. Tu bol Bohumil Golian vlajkonosičom čs. výpravy, mohutne pozdra-
vovaný v roku okupácie. Po siedmich víťazstvách a jednej prehre s Poľskom rozhodovalo 
stretnutie so ZSSR. Prehra 0:3 v hale Gimnasio nás odsunula na 3. miesto, keď pri zhod-
nom počte 16 bodov s Japoncami sme mali horšie skóre. „Profesor“ volejbalu Bohumil 
Golian po aktívnej činnosti dlho pôsobil v telovýchove, či už na Fakulte telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave, na bývalom ÚV Čs. zväzu telesnej výchovy 
a športu a napokon na Slovenskom olympijskom výbore.
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Najprekvapujúcejšia medaila

Bohumil Starnovský

Desať rokov trvalo než sa športovec Armádneho strediska vrcholového športu Dukla 
postavil po prvý raz na stupne víťazov na OH. Z banskobystrického pohľadu tým premi-
érovým medailistom bol moderný päťbojár Bohumil Starnovský. Tento úspech je zazna-
menaný v análoch olympijských hier v roku 1976 v Montreale. 

Súťaže moderných päťbojárov v tomto kanadskom meste boli celkom v znamení pre-
kvapení. Veľmoci v tomto športe nemali zastúpenie na najvyššom stupni individuálnej 
súťaže, ktorú vyhral Janusz Peciak z Poľska. V súťaži družstiev to platilo o „zlatom“ tíme 
Veľkej Británie. Tým najväčším prekvapením však boli reprezentanti Československa, 
keď nechýbali na piedestále pri dekorovaní ani pri jednom ceremoniále v Parc olympi-
que, čo prezrádza francúzsky charakter tohto mesta provincie Québec. 

Tréner Karel Bártů pripravil vynikajúcu partiu, v ktorej okrem jeho syna Jana boli 
Jiří Adam, Bohumil Starnovský a Peter Vyskočil, ktorému sa ušla napokon nevďačná 
úloha náhradníka. Práve on spolu s Janom Novotným trénovali pražského rodáka Bo-
huša v Dukle pod Urpínom. Všetci preukázali nielen výbornú trénovanosť, ale aj psychic-
kú odolnosť, keď v úvodnej jazde na koni v areále Bromont mal Adam ťažký pád a pri 
každom ďalšom štarte ho museli „reparovať“ lekári. Šerm v univerzitnom centre naše 
trio vyhralo, v streľbe v areále L´Acadie im tiež patrilo prvenstvo, v olympijskom bazéne 
mali ôsmy súčet plaveckých časov a v záverečnom krose v olympijskom parku si udržali 
vedúce pozície. Konečné poradie – jednotlivci: 1. Janusz Peciak /Poľsko/ 5520 b.,  2. Pa-
vel Lednev /ZSSR/ 5485 b., 3. Jan  Bártů /ČSSR/ 5466 b., ... 17. Bohumil Starnovský 5056 
b., družstvá: 1. V. Británia 15 559 b., 2. ČSSR 15 451 b., 3. Maďarsko 15 395 b. 

Pri druhom štarte na OH v roku 1980 v Moskve Bohumil Starnovský, vtedy už ako 
27-ročný, obsadil individuálne 26. miesto a bol členom družstva na 6. mieste spolu s klu-
bovým kolegom z Dukly Milanom Kadlecom. Bohuš dal o sebe počuť neskôr ako herec vo 
filme režiséra Júliusa Matulu „Stupne porazených“ a potom sa stal úspešným majiteľom
stajne špičkových parkúrových koní. 
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Člen „zlatého“ futbalového tímu

František Kunzo

To, čo sa nepodarilo olympijskému debutantovi z Dukly, Ladislavovi Petrášovi, to sa 
mierou vrchovatou naplnilo ďalšiemu futbalistovi Dukly Františkovi Kunzovi. Od „pre-
padáka“ v roku 1968 v Mexiku uplynulo dvanásť rokov, aby sa futbaloví olympionici 
Československa stali triumfátormi na OH 1980 v Moskve. 

František Kunzo hrával už ako sedemnásťročný za mužstvo dospelých v Rudňanoch, 
teda neďaleko rodného Spišského Hrušova. Ďalej jeho športová dráha viedla cez Spišskú 
Novú Ves na vojenčinu do Dukly Banská Bystrica. Armádny klub reprezentoval desať 
rokov a v sezóne 1976 – 1977 bol v kolektíve, ktorý „vykopal“ I. ligu. Do olympijského 
výberu trénera Františka Havránka sa dostal ako 26-ročný. Na olympijských hrách v 
Moskve hral ako obranca okrem prvého zápasu s Kolumbiou vo všetkých ďalších, aby 
napokon zasa chýbal vo finále.

Čs. futbalisti postúpili na olympijské hry po kvalifikácii cez Bulharsko, Poľsko, Ma-
ďarsko. V dejisku OH v kvalifikačnej skupine „B“ v Leningrade po výsledkoch s Kolum-
biou 3:0, remízach s Nigériu 1:1 a Kuvajtom 0:0 len tesne o skóre naši vyhrali skupinu 
a postúpili. Forma im stúpala až potom, keď vo štvrťfinále vyradili Kubu 3:0 v semifi-
nále v Moskve na štadióne Dynama vyhrali nad Juhosláviou 2:0. Vo finále na hlavnom
olympijskom štadióne v Lužnikách 2. augusta 1980 zvíťazili nad NDR 1:0, ktorú predtým 
vyradili v druhom semifinále ZSSR rovnakým skóre. Jediný gól dal striedajúci Jindřich
Svoboda 11 minút pred koncom stretnutia. Zo slovenských hráčov okrem Kunza bol de-
korovaný zlatou medailou iba brankár Stanislav Seman z Košíc. Pre čs. futbalistov to bol 
úspech takpovediac „do tretice“: v roku 1920 v Antverpách odstúpili z finálového zápasu
s Belgickom a boli diskvalifikovaní, v roku 1964 v Tokiu vo finále podľahli Maďarsku.

Aj ďalší svoj život spojil František Kunzo z milovaným futbalom. Pôsobil ako kustód 
a tréner mládeže v Košiciach. Hrával dlho ešte vo veteránskom veku v nižších súťažiach 
v Maďarsku. Jeho traja synovia František, Radoslav a Patrik sú tiež futbalistami, dvaja 
obúvajú dokonca prvoligové kopačky. 
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„Golem“ exceloval na tatami

Vladimír Kocman

Džudisti Dukly od príchodu do Banskej Bystrice v roku 1968 získali z vrcholných 
svetových a európskych podujatí seniorov a juniorov takmer 30 medailí. V tejto cennej 
zbierke má iba jediná medaila olympijský punc. Pričinil sa o ňu vzhľadom na svoju mo-
hutnú postavu obor Vladimír Kocman. 

Na ceste k svojmu športu, k definitívnemu rozhodnutiu pre džudo, prešiel tento ro-
dák z Českých Budějovíc po ľadovom hokeji  a kulturistike. K vrcholom sa vypracoval  
v armádnom stredisku v stredoslovenskej metropole. Tu vyrástol výkonnostne popri 
vtedajšej „jednotke“ medzi ťažkými hmotnosťami Vladimírovi Novákovi. V družstve  
v bielych kimonách bol neprehliadnuteľný, veď do dvojmetrovej výšky mu chýbali iba 
dva centimetre a najčastejšie mal hmotnosť okolo 120 kilogramov, preto mu prischla 
výstižná prezývka „Golem“. 

Jediná olympijská medaila v zbierke Vladimíra Kocmana má aj ďalší prívlastok: 
prvá pre česko-slovenské džudo z olympiád. Vo veku 24 rokov dostal príležitosť k tomu, 
čo sa nepodarilo Vladimírovi Novákovi na predošlých OH v Montreale. Na ďalšie OH 
roku 1980 ho pripravila v reprezentácii trénerská dvojica Vachun – Wolf, v Dukle Sy-
nek, ktorí tak nadviazali na základ trénerov z jeho rodného juhočeského mesta Dvořáka  
 a Pávka. 

V Moskve nastúpil Kocman v ťažkej hmotnosti nad 95 kg v konkurencii 18 borcov. 
Na tatami v Paláci športov najprv zvíťazil nad Holanďanom Johnom Adelaarom pred 
časovým limitom, čo sa mu podarilo po prvý raz v ich vzájomných súbojoch. Potom pre-
hral so svetovým šapiónom Angelom Parisim z Francúzska. Ten ako víťaz skupiny mu 
umožnil repesáž, kde bol v dueli s Poliakom Wojciechom Reszkom technicky lepší. V boji 
o medailu nad ním Angličan Paul Radburn viedol, no napokon sa mu práve na neho po-
daril osvedčený hmat uči-mata a hodil ho na ippon pred časovým limitom. Na stupňoch 
víťazov v ťažkej hmotnosti stáli džudisti v tomto poradí: 1. Angelo Parisi /Francúzsko/, 
2. Dimitar Zaprianov /Bulharsko/, 3. Vladimír Kocman /ČSSR/ s Radomirom Kovače-
vičom /Juhoslávia/. 

Počas pôsobenia v banskobystrickej Dukle získal Vladimír Kocman ešte striebornú 
medailu na ME vo Viedni /1980/, striebornú medailu na akademických MS v Yväskylä 
/1981/, bronzovú na MS v Maastrichte /1981/ a striebornú medailu na MS v Moskve 
/1983/ v absolútnej súťaži.
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Štafetová medaila z bielej stopy

Gabriela Soukalová-Sekajová

V Kremnici baníckej, minciarskej, ale tiež zasľúbenej bežeckému lyžovaniu, ocitla sa 
už v detstve v bielej stope aj Gabriela Sekajová. Zákonite sa dostala po nádejných začiat-
koch pod trénerské vedenie Rudolfa Čillíka, nuž a to je pojem v tomto odvetví. Dokázala 
to dotiahnuť na olympijské hry, tak ako on v šesťdesiatom roku do amerického Squaw 
Valley. 

Gabika bola štvrtá zo šiestich detí Sekajovcov. Po lyžiarskom vzore, olympionikovi 
Rudolfovi Čillíkovi, mala príklad aj vo svojom otcovi – elektrotechnickom inžinierovi, 
preto študovala elektrotechnickú priemyslovku v Liptovskom Hrádku. Pre tamojší klub 
Tesly získala ako 20-ročná veľkú medailu: na MS vo Falune roku 1974 bežala v „bronzo-
vej“ štafete 4x5 km. Tu sa „podpísal“ na jej tréningu aj Ján Húska, olympionik zo Sappo-
ra. Štartovala na troch OH, pričom ju viedli reprezentační tréneri Bohuslav Rázl a Zde-
něk Ciller. 

Pri olympijskom debute v roku 1976 v Innsbrucku ju po 13. mieste na „päťke“ zaradili 
do štafety na 4x5 km, ktorá obsadila bodované 6. miesto /ďalšie členky A. Pasiarová, A. 
Bartošová, B. Paulů/. Na druhých OH v roku 1980 v Lake Placid bežala opäť v úspešnej 
štafete na 4x5 km na 4. mieste. Len 17 sekúnd chýbalo na bronzovú medailu Nóriek /ďal-
šie členky D. Palečková, B. Paulů, K. Jeriová/. Aj do tretice na XIV. zimných OH v roku 
1984 v Sarajeve dostala príležitosť na prvom úseku Dáša Švubová, na druhom Blanka 
Paulů, na treťom Gabriela – vtedy Svobodová, udržala kontakt s najlepšími súperkami 
a vo finiši zabehla najrýchlejší úsek Květa Jeriová, „bronzová“ zo sólových 5 km. V stre-
disku Igman za víťaznými Nórkami a pred Fínkami preberala čs. štvorica strieborné 
medaily. 

Životné i športové peripetie riešila Kremničanka v Česku. Z prvého manželstva – ako 
Svobodová – má dcéru Luciu /a jej zásluhou je dvojnásobnou babičkou/, z druhého man-
želstva – ako Soukalová – má dcéru Gabrielu. Pôsobí ako trénerka biatlonu v Športovom 
gymnáziu v Jablonci nad Nisou.
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Svetový chodecký „expres“

Jozef Pribilinec

Vyrástol v lone Kremnických vrchov – v Kopernici. Z jednej ich strany začal s be-
žeckým lyžovaním pod vedením trénera Mojmíra Slosiarika a na ich druhej strane v 
Banskej Bystrici sa vypracoval na jedného z najlepších chodcov na svete. Na tom mali 
zásluhu objaviteľ jeho talentu Dušan Valent a špičkovým tréningom Juraj Benčík. Na 
dobrom genetickom základe postavil pyramídu úspechov veľmi usilovným tréningovým 
zanietením. V náročnej atletickej disciplíne vždy išiel zanovito za víťazstvom – taký bol 
Jozef Pribilinec. 

Veľkú príležitosť štartu na olympijských hrách dostal už ako dvadsaťročný. Na trati 
20 kilometrov to v Moskve v horúcom počasí tak „prepálil“, že vlastným zničujúcim tem-
pom sa dostal z cieľa priamo do nemocnice. Olympijský debut si zapamätal navždy: čas 
a 20. miesto z 24. júla 1980 boli najhoršie v jeho športovej kariére. 

Hoci patril k svetovej extratriede, na OH roku 1984 v Los Angeles chýbal vinou poli-
tického bojkotu. Pretekársku dráhu korunoval pri druhom olympijskom štarte až o osem 
rokov. Na 27. september 1988 tiež nikdy nezabudne. Vtedy vyhral v juhokórejskom Soule 
olympijské hry v chôdzi na 20 km v novom rekorde OH 1:19:57 h. Popri olympijskom 
víťazovi stáli na piedestále druhý Nemec Ronald Weigel a tretí Talian Maurizio Dami-
lano. 

Jozef Pribilinec ako člen Dukly Banská Bystrica ozdobil svoju pretekársku dráhu 
ziskom 10 medailí z vrcholných podujatí: 1. miesto na ME juniorov v Bydhošti 1979, 2. 
miesto na ME v Aténach 1982, 2. miesto na MS v Helsinkách 1983, 1. miesto na ME v 
Stuttgarte 1986, 1. miesto na halových ME v Liévine 1987, 2. miesto na halových MS v 
Indianapolise 1987, 2. miesto na MS v Ríme 1987, 1. miesto na halových ME v Budapešti 
1988, 1. miesto na OH v Soule 1988. Okrem toho utvoril viacero svetových rekordov resp. 
najlepších výkonov. 

V anketách na prelome storočí sa dostalo Jozefovi Pribilincovi najvyššieho uznania. 
Bol zvolený za najlepšieho slovenského atléta histórie, v inej ankete sa mu dostala pocta 
najúspešnejšieho slovenského olympionika vôbec.



15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

67

Jan Železný



68

15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

Fenomenálny oštepár
do elity z Dukly

Jan Železný

Jan Železný pochádza z oštepárskej, teda atletickej rodiny, z Mladej Boleslavi. Oštep 
by mohli mať v rodinnom erbe, pretože ním súťažne hádzali nielen obaja rodičia, ale 
i starší brat Petr. Spočiatku bol jeho trénerom otec, potom prešiel do skupiny oštepárov 
Dukly. Ako špičkový pretekár prenikol do elity v ASVŠ v Banskej Bystrici pod vedením 
trénerov Jaroslava Halvu a Jozefa Hanušovského. 

Veľký talent tohto budúceho svetového rekordéra pestovali neskôr maďarský olym-
pijský víťaz z Montrealu Miklós Németh a napokon ho trénersky i manažérsky viedol Jan 
Pospíšil. So zdravotnými problémami mu veľmi pomohla lekárka – biochemička MUDr. 
Božena Švecová z banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice. Na oslnivej športovej drá-
he pribrzdili tohto altetického „ironmana“ zranenia. Tým, ako ich prekonával a ako sa 
vždy dokázal vrátiť na štadión vo vrcholnej forme, vzbudil rešpekt súperov a obdiv pub-
lika doma i v zahraničí. 

Ako deus ex machina prišiel v roku 1985 nový model oštepu s posunutým ťažiskom, 
k čomu dal najväčší podnet Uwe Hohn a následná zmena pravidiel IAAF. Tento nemecký 
atlét o 4,80 m prehodil predošlým osemstogramovým náčiním 100 metrov. Odvtedy, 
až na niekoľko výnimiek, nastala éra Jana Železného. Dokumentujú to jeho úspechy na 
vrcholných podujatiach a séria svetových rekordov. Posledný zápis za jeho menom 98,48 
z roku 1996 stále platí. 

V čase pôsobenia v Dukle najprv sa stal svetovým rekordérom v roku 1987 v Nitre 
výkonom 87,66 m a v tom istom roku získal bronzovú medailu na majstrovstvách sveta 
v Ríme. Pri olympijskom debute v roku 1988 v Soule bol dekorovaný striebornou medai-
lou. Dres Dukly obliekal Železný v rokoch 1986 až 1991.

Svoju famóznu kariéru ozdobil Jan Železný ďalšími úspechmi ako reprezentant ČR. 
Na majstrovstvách Európy bol dvakrát tretí: v Helsinkách roku 1994 a v Gőteborgu 
2006. Na ďalších majstrovstvách sveta bol tretí v Seville roku 1999 a stal sa trojnásob-
ným majstrom sveta: Stuttgart 1993, Gőteborg 1995 a Edmonton 2001. Impozantnými 
boli jeho tri olympijské víťazstvá: v Barcelone 1992, Atlante 1996 a v Sydney 2000.
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„Bronz“ vyskákali dvaja Valasi

Jiří Parma a František Jež

Skokani na lyžiach z moravského Valašska sa v banskobystrickej Dukle vypracovali 
na špičkových reprezentantov a obstáli vo svetovej konkurencii. Traja boli olympionik-
mi, dvaja získali olympijské medaily, podieľali sa na medailách zo svetových šampio-
nátov. Najlepšie napodobnili svojho predchodcu a rodáka z Frenštátu pod Radhoštěm, 
olympijského víťaza z Grenoblu roku 1968 Jiřího Rašku jeho dvaja rodáci – Jiří Parma 
a František Jež. 

Úspechmi i štýlom patril najlepším svetovým skokanom Jiří Parma, rodák z Fren-
štátu pod Radhoštěm.  V roku 1987 sa stal v Oberstdorfe majstrom sveta na strednom 
mostíku a v roku 1984 bol na majstrovstvách sveta členom družstva, ktoré získalo bron-
zové medaily a vynikal i v letoch na lyžiach. Na olympijských hrách štartoval Parma 
štyrikrát, z toho ako člen Dukly Banská Bystrica trikrát. V Sarajeve v roku 1984 dosiahol 
najlepšie umiestnenie na strednom mostíku /desiaty/, v Calgary roku 1988 bol lepší opäť 
na strednom mostíku /piaty/, v Albertville roku 1992 mu to vyšlo lepšie na veľkom mos-
tíku /piaty/ a tam sa podieľal na bronzových medailách družstva. Už ako 31-ročný bol 
nominovaný na štvrté OH, kedy bol už členom Dukly Liberec. V Lillehammeri roku 1994, 
už po zmene štýlu na „V“ sa mu individuálne tak nedarilo, keď najlepším výsledkom bolo 
7. miesto v družstve Českej republiky. 

František Jež, rodák z Valašského Meziříčí, bol tiež odchovancom frenštátskych mos-
tíkov a trénerov. Bol o sedem rokov mladší od Parmu a menej urastený. V Dukle i v 
reprezentácii oboch viedli banskobystrickí tréneri Peter Schlank a Ján Tánczos, pričom 
treba pripomenúť podiel práce trénera Miroslava Martináka, metodika Jiřího Šťastné-
ho a v závere kariéry i majstra sveta a klubového kolegu Karla Kodejšku. Najprv bol 
František Jež náhradníkom pre OH v Calgary roku 1988. Olympijská túžba sa mu spl-
nila až vo francúzskom Albertville. Na mostíku v Courcheveli – Le Praz mal aj podiel na 
bronzových medailách družstva ČSFR spolu s klubovým kolegom Jiřím Parmom, ďalej 
s Jaroslavom Sakalom a Tomášom Goderom, keď skončili za víťaznými Fínmi a druhý-
mi Rakúšanmi. Individuálne bol najlepší na veľkom mostíku /trinásty/. Jež štartoval 
ešte za Českú republiku na OH roku 1998 v Nagane, kde bol členom siedmeho družstva 
v poradí. 



15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

71

Jozef Gönci



72

15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

Strelec s jedinečnou „muškou“ 

Jozef Gőnci

Dotiahnuť to vo svojom obore na najlepšieho na svete, to je dôkaz o kvalitách človeka. 
Také uznanie sa dostalo Jozefovi Gőncimu, ktorého Medzinárodná strelecká únia už raz 
vyhlásila za najlepšieho svetového strelca roka. Tento prívlastok si vydobyl náročnou 
cestou na tréningoch i pretekoch, zdokonaľovaním športového majstrovstva i životnej 
filozofie.

O budúcej streleckej hviezde možno rozhodol v rodných Košiciach prvý tréner Zde-
no Kopecký. Na ďalších stupienkoch nádejného strelca viedli tréneri Jana Bordášová 
a Vladimír Ščerbanovský. K prvým vrcholom sa v Dukle Banská Bystrica vypracoval 
pod vedením trénera Antona Beľáka. Pri treťom olympijskom štarte bol jeho „patrónom“ 
iný Košičan Martin Babík, ako tréner, manažér i psychológ. 

Už pri olympijskom debute v Atlante v roku 1996 sa Jozef Gőnci zaradil medzi me-
dailistov. V úvodnej disciplíne v streľbe zo vzduchovej pušky na 60 rán s konečným 28. 
miestom doslova „prepadol“. Presadil sa v nasledujúcej disciplíne v ľubovoľnej malo-
kalibrovke na 3x40 rán na 60 výstrelov poležiačky. Táto bronzová medaila bola prvou 
olympijskou v ére samostatného Slovenska. Napokon v ľubovoľnej malokalibrovke na 
3x40 rán bol piaty.

Na druhých olympijských hrách v Sydney roku 2000, hoci dobre pripravený a z naj-
vyššími ambíciami, nemal nevyhnutné zdravie. V streľbe na 60 rán nenastúpil do súťaže 
pre ochorenie. V ľubovoľnej malokalibrovke na 3x40 rán obsadil 8. miesto a vo vzducho-
vej puške skončil na 11. mieste. 

Tretie olympijské účinkovanie roku 2004 v aténskom Markopoulose napokon skonči-
lo happyendom. V ľubovoľnej malokalibrovke na 3x40 rán bol deviaty, na 60 rán štvrtý 
a vo vzduchovej puške na 60 rán mu po súťaži zavesili na šiju bronzovú medailu.

Vo štvrtom olympijskom štarte roku 2008 v Pekingu nebol úspešný. V Schooting 
Range Hall nastúpil v dvoch súťažiach v ľubovoľnej malokalibrovke na 60 rán a na 3x40 
rán, pričom v oboch nepostúpil do finále.
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Krotiteľ divokých vĺn na kanoe

Michal Martikán

Liptovský vodácky fenomén Michal Martikán je predstaviteľom jedného z najmlad-
ších športových odvetví. Hoci sa oficiálne vrcholné majstrovské súťaže konajú vo vodnom
slalome len od roku 1947, pre Slovensko je jedno z najúspešnejších. Pochádza z najväčšej 
a najúspešnejšej liahne vodných slalomárov v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1994 má 
najlepšie podmienky zásluhou spojenia liptovského KTK /Kanoe Tatra Klub/ s bansko-
bystrickým VŠC /Vojenským športovým centrom/ Dukla. 

Do domáceho vodáckeho areálu ho priviedol otec Jozef ako deväťročného, iste so zá-
merom odviesť ho spomedzi hokejových mantinelov k svojmu športu. Už ako 15-ročný 
sa stal v USA juniorským majstrom sveta a odvtedy zo žiadneho vrcholného podujatia 
neprišiel bez medaily (celkovo 22). Je 6-násobným majstrom sveta a 8-násobným majs-
trom Európy.

Práve Michal Martikán sa stal najväčším prekvapením slalomárskych súťaží OH 
roku 1996, prebiehajúcich na indiánskej rieke Ocoee v národnom parku Cherokee. Pre-
teky singlkanistov vyhral 17-ročný ako najmladší z víťazov. V sobotu 27. júla 1996 o 14 
stotín sekundy predstihol Čecha Lukáša Pollerta /víťaza za OH 1992/ a o 2 sekundy 
Francúza Patricea Estangueta. 

Na ďalších OH v Sydney roku 2000 získal striebornú medailu vinou jediného dotyku 
bránky. V areáli v Penrithe stál na druhom stupienku pod víťazným Francúzom Tonym 
Estanguetom a z druhej strany na treťom ďalší Slovák Juraj Minčík. 

Do tretice bol Michal Martikán najlepší, ale olympijským víťazom sa nestal. Vo finá-
lovej jazde v areáli Helliniho bol najrýchlejší, no údajný dotyk na siedmej bránke ho od-
sunul na 2. miesto za Tonyho Estangueta. Oficiálne protesty vedenia výpravy neuznala
jury, ICF ani MOV.

Extratriedu medzi kanoistami potvrdil aj pri štvrtom olympijskom štarte. V areále 
Šunji vo finále 12. augusta 2008 napriek penalizácii za dotyk bránky zvíťazil pred Flo-
renceom z V. Británie a Bellom z Austrálie. Stal sa vo svojej kategórií naúspešnejším  
v histórii OH.
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Prvá Slovenka na športovom
 „Olympe“

Elena Kaliská

Príklad vodnej slalomárky Eleny Kaliskej je dôkazom toho, ako dlhoročná, vytrvalá 
a usilovná práca prináša vytúžený úspech. Po viac ako dvoch decéniách tréningu, obeto-
vania sa športu a svojmu odvetviu, po prekonaní mnohých prehier a nezdarov, napokon 
sa presadila na najvyššom fóre. Dosiahla na pomyselný športový „Olymp“ – stala sa 
olympijskou víťazkou – prvou Slovenkou v histórii novovekých OH. 

Hoci už splavila vlny mnohých riek a umelých kanálov po celom svete, najviac sa 
naučila zo slalomárskeho umenia na Hrone a na Váhu. Ako zvolenská rodáčka bola od 
detstva medzi vodákmi, najmä na Podharajchu v Slávii, za ktorú jazdil tiež jej už nebohý 
otec. Od roku 1992 cibrí svoje vodácke umenie medzi liptovskými slalomármi v areáli na 
Vrbici. Odvtedy pendluje medzi Zvolenom a Liptovským Mikulášom, kde ju práve tak 
dlho vedie tréner Peter Mráz. Zastrešujúcim klubom pre oboch je taktiež KTK Dukla. 

Vo svetovej špičke je Elena Kaliská už štvrť storočia, od debutu na svetovom 
šampionáte roku 1993 vo Val di Sole či od prvej medaily z európskeho šampionátu roku 
1996 v Augsburgu. Raz zvíťazila na MS /Penrith 2005/, päťkrát sa stala majsterkou 
Európy /Roudnice 1998, Čunovo 2002, Skopje 2004, L´Angertiere 2006, Krakov 2008/. 
V zbierke medailí z vrcholných podujatí má 13 kovov a naviac je štvornásobnou víťazkou 
Svetového pohára. 

Prvé dva olympijské štarty neboli pre ňu úspešné: roku 1996 skončila na 19. mieste, 
roku 2000 jej ostalo smoliarske 4. miesto. Jej pamätným dátumom sa stal 18. august 
2004, kedy divokými vlnami areálu Helliniko pri Aténach preletel modrý kajak Eleny 
Kaliskej najrýchlejšie a bez chýb. Konečne jej to vyšlo vo veku 32 rokov. Hymnu na počesť 
prvej slovenskej olympijskej víťazky priamo v dejisku dojatí počúvali terajší tréner Peter 
Mráz i bývalý jej tréner Ján Stachera. Doma sa tešili tréneri, čo sa podieľali na jej špor-
tovom raste Oľga Lejsalová, Vlasta Patočková, Ľubo Giertl a Ján Prachár.

Olympijský triumf zopakovala vynikajúcimi výkonmi v Pekingu. Vo finále 15. augus-
ta 2008 v areáli Šunji zvíťazila so 14-sekundovým náskokom pred druhou Lawrenceo-
vou z Austrálie.
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OLYMPIONICI REGIÓNU 1896 - 2008

Časť Slovenska, ktorá prináleží do pô-

sobnosti Olympijského klubu Banská Bys-

trica, môže sa pýšiť najbohatšou olympij-

skou históriou zo všetkých regiónov. Toto 

tvrdenie je podložené jedinečným faktom: 

štartom prvého olympionika Alojza Szo-

kola na prvých novovekých olympijských 

hrách, rodáka z Hronca. Tento atlét so 

slovenským rodokmeňom na olympij-

ských hrách roku 1896 v Aténach úspešne 

reprezentoval Uhorsko, ktorého súčasťou 

vtedy Slovensko bolo. V doterajšej histórii 

letných i zimných OH, trvajúcej už 112 ro-

kov, športovci regiónu svojimi výsledkami 

výrazne prispeli do klenotnice úspechov 

Slovenska. 

Kľúčom pre zaradenie športovcov med-

zi olympionikov regiónu Banská Bystrica 

je prijatý úzus narodenia, resp. členstva 

v klube v čase štartu na OH, patriaceho do 

regiónu. Do pôsobnosti Olympijského klubu 

popri Banskej Bystrici patrí oblasť Brezna, 

Kremnice, Banskej Štiavnice, Zvolena, De-

tvy, Žiaru nad Hronom. Z hľadiska naciona-

lity je zaradenie v intenciách členstva v klube 

regiónu v čase štartu na OH. Z toho vyplýva 

výrazný podiel českých športovcov, od roku 

1967 príslušníkov Dukly Banská Bystrica vo 

všetkých jej formách od Armádneho stre-

diska cez Armádne stredisko vrcholového 

športu, v novom režime cez Armádny špor-

tový klub až po súčasné Vojenské športové 

centrum /od roku 2006/ v rezorte Minister-

stva obrany Slovenskej republiky. 

Osobitne sa treba zmieniť o ďalších 

športovcoch, ktorí sa síce narodili v tomto 

regióne, avšak v čase štartu na OH nemali 

členstvo v klube regiónu a reprezentovali 

tiež inú krajinu. Do takejto skupiny patria 

štyria reprezentanti Maďarska, ktorých 

sme zoradili chronologicky podľa konania 

OH: plavec na OH 1924 Zoltán Bitskey 

/10.1.1904 Zvolen – 1.8.1988 Miškovec, 

plavec na OH 1928 Géza Szigritz, neskôr 

Tarródy /18.1.1907 Kriváň – 12.12.1949 

Eger/, športová gymnastka na OH 1928 

Margit Kövessyová /1.9.1907 Banská Štiav-

nica/, lyžiarka Anikó Eleödová, neskôr Ig-

lóiová /11.11.1908 Kremnica/. Sem možno 

zaradiť i českú športovú strelkyňu Dagmar 

Bílkovú /narodenú 15.1.1967 vo Zvolene/, 

čs. reprezentantku na OH 1988 a 1992 a re-

prezentantku ČR na OH 1996. 

Z uvedených faktov, determinujúcich 

zaradenie medzi olympionikov regiónu 

vyplýva neakceptovanie viacerých popred-

ných športovcov, ktorí tu istý čas pôsobili, 

avšak nespĺňajú uvedené kritériá. Takým 

bol v čase I. Československej republiky 

krasokorčuliar Josef Slíva /účastník zim-

ných OH 1924 a 1928/ a atlét Mikuláš Ku-

csera /OH 1924/. Z ďalších reprezentantov 

ČSR, ČSSR, ČSFR a tiež SR preto nemož-

no zaradiť sem hokejistu Jozefa Golonku 

/Z-OH 1960, 1964, 1968/, atléta Jozefa 

Plachého /OH 1968, 1972, 1976, 1980/, 

futbalistu Jaroslava Boroša /OH 1968/, 

futbalistu Miroslava Kráľa /OH 1968/at-

léta Romana Moravca /OH 1972/, atlétku 

Jozefínu Čerchlanovú /OH 1976/, atléta Ji-

řího Vyčichla /OH 1976/, moderného päť-

bojára a šermiara Jiřího Adama /OH 1976 

a 1980/, šermiara Jaroslava Jurku /OH 

1976 a 1980/, futbalistu Stanislava Sema-

na /OH 1980/, plavca Petra Adamca /OH 

1980/, atléta Jiřího Chamráda /OH 1980/, 

športového gymnastu Miroslava Kučeříka 
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Rudolf Babiak
Narodený 12.4.1956 v Banskej Bystrici, športová gymnastika.

Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1980 

v Moskve:

6. miesto v družstvách

21. miesto vo viacboji

7. miesto na kruhoch

Štefan Balošák
Narodený 23.11.1972 v Martine, atletika. Ako člen AŠK Dukla Banská 

Bystrica štartoval:

na OH 1996 v Atlante:

semifinále v behu na 400 m /45, 59/, v medzibehu 45, 32

na OH  2000 v Sydney:

v rozbehu na 400m /46, 42/ v štafete na 4x400 m – v rozbehu 3:09, 

54 /spolu s Radoslavom Holúbkom, Marcelom Lopuchovským, 

Mariánom Vanderkom/

/OH 1980/, hokejistu Dáriusa Rusnáka 

/Z-OH 1984/, atléta Róberta Ruffíniho 

/OH 1988/, zápasníka Juraja Štěcha /OH 

1992/, atléta Milana Gombalu /OH 1992, 

1996/, basketbalistku Evu Antalecovú /OH 

1992/, športového gamnastu Arnolda Bu-

gára /OH 1992/, basketbalistku Zuzanu 

Vasilk ovú /OH 1992/ atléta Štefana Malíka 

/OH 1996, 2000/, bobistu Petra Kondráta 

/Z-OH 1998/ a atléta Mariána Vanderku /

OH 2000 a Z-OH 2002/. Neskorší členovia 

Dukly, žilinský rodáci bratia Ľuboš a Peter 

Šoškovci /C-2 vo vodnom slalome/, v čase 

štartu v OH 1996 boli členmi Slovšportu 

Žilina.

Pri menách žien – olympioničiek tre-

ba vysvetliť ich písanie v tejto publikáciu. 

Ako prvé je uvedené rodné meno, až potom 

ďalšie mená z prvého resp. druhého man-

želstva. 

Veľký je podiel olympionikov z pôsob-

nosti Olympijského klubu Banská Bystrica 

vo vymedzenom regióne v celkovom počte 

olympionikov, ktorí reprezentovali či už 

Uhorsko na prvých piatich OH alebo v ďal-

ších štátnych formách ČSR, ČSSR, ČSFR 

a od roku 1993 samostatnú Slovenskú re-

publiku. Od roku 1896 v Aténach až po 

rok 2008 v Pekingu štartovalo na letných 

a zimných olympijských hrách regiónu 

159 športovcov. Celkom získali 20 medai-

lí, z ktorých je 6 zlatých, 8 strieborných a 6 

bronzových. Z celkovej bilancie 87 olympij-

ských medailí slovenských športovcov je to 

cenný podiel. 
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Attila Bátky
Narodený 23.1.1973 v Dunajskej Strede, zápasenie gréckorímskym 

štýlom.

Ako člen AŠK Dukla Trenčín štartoval na OH 2004 v Aténach, kde 

obsadil 10. miesto v hmotnosti do 84 kg.

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 

v Pekingu:

Vyradený v 1. kole v hmotnosti do 84 kg

Miloš Bátovský
Narodený 26.5.1979 v Krupine, atletika. Ako člen AŠK Dukla Banská 

Bystrica štartoval na OH 2004 v Atenách:

18. miesto v chôdzi na 50 km /3:59:11/

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 

v Pekingu:

35. miesto v chôdzi na 50 km /4:06:30/

Peter Bazálik
Narodený 14.6.1975 v Banskej Štiavnici, dráhová cyklistika. Ako člen 

AŠK Dukla Trenčín štartoval:

na OH 1996 v Atlante:

v šprinte vyradený v opravách 2. kola

na OH 2000 v Sydney:

olympijský šprint družstiev – 6. miesto /spolu s Jaroslavom Jeřábkom 

a Janom Lepkom/

na OH 2004 v Aténach:

olympijský šprint družstiev – 12. miesto /spolu s Jaroslavom 

Jeřábkom a Janom Lepkom/

Karol Beck
Narodený 3.4.1982 vo Zvolene, tenis. Ako člen TK Slovan Bratislava 

štartoval na OH 2004 v Aténach:

v dvojhre vyradený v 1. kole, vo štvorhre vyradený v 1. kole /spolu 

s Dominikom Hrbatým/
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Juraj Benčík
Narodený 15.2.1945 v Tótkomlóši /Slovenský Komlóš – Maďarsko/, 

atletika. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1980 

v Moskve:

13. miesto v chôdzi na 50 km /4:27:39/

nedokončil 20 km chôdze pre diskvalifikáciu

Adrián Bíreš
Narodený 18.5. 1969 v Banskej Bystrici, zjazdové lyžovanie. Ako člen 

PS Banská Bystrica štartoval na zimných OH 1988 v Calgary:

8. miesto v alpskej kombinácii

15. miesto v slalome

23. miesto v super G slalome

33. miesto v zjazde

Marián Bíreš
Narodený 27.7.1964 v Banskej Bystrici, zjazdové lyžovanie. Ako člen 

Dukly Liberec štartoval na zimných OH 1992 v Albertville:

34. miesto v obrovskom slalome

34. miesto v zjazde

37. miesto v super G slalome

Nedokončil alpskú kombináciu

Pavol Blažek
Narodený 9.7.1958 v Trnave, atletika. Ako člen ASVŠ Dukla Banská 

Bystrica štartoval:

na OH 1980 v Moskve:

10. miesto v chôdzi na 50 km /4:16:26/, 14. miesto v chôdzi na 20 

km /1:35:31/, na OH 1988 v Soule:, 12. miesto v chôdzi na 50 km 

/3:47:31/, 15. miesto v chôdzi na 20 km /1:22:39/

na OH 1992 v Barcelone:, 17. miesto v chôdzi na 20 km /1:29:23/

29. miesto v chôdzi na 50 km /4:22:33/

Ako člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval: na OH 1996 v Atlante:

46. miesto v chôdzi na 20 km /1:29:41/
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Petr Blažek
Narodený 30.3.1961 v Prahe /Česká republika/, moderný päťboj. 

Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1992 

v Barcelone:

14. miesto v individuálnej súťaži, 9. miesto v súťaži družstiev /spolu 

s Tomášom Fleissnerom a Jiřím Prokopiusom/ 

Zuzana Blažeková
Narodená 1.7. 1980 v Trnave, atletika. Ako členka ŠK UMB Banská 

Bystrica štartovala na OH 2000 v Sydney:

43. miesto v chôdzi na 20 km /1:44:03/

Marián Bokor
Narodený 17.4.1977 v Trnave, atletika. Ako člen AŠK Dukla Banská 

Bystrica štartoval:

na OH 2000 v Sydney:

vyradený v kvalifikácii v hode oštepom /27. miesto 75, 49/

na OH 2004 v Aténach:

vyradený v kvalifikácii v hode oštepom /32. miesto 71, 74/

Roman Broniš
Narodený 17.10.1976 v Bánovciach nad Bebravou, cestná cyklistika. 

Ako člen ŽP Šport Podbrezová štartoval na OH 2000 v Sydney:

cestné preteky jednotlivcov s hromadným štartom nedokončil

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 

v Pekingu:

Cestné preteky jednotlivcov z hromadným štartom nedokončil.

Gabriela Brosková, vyd. Zamišková

Narodená 18.12.1973 v Liptovskom Mikuláši, vodný slalom. Ako 

členka KTK Dukla L. Mikuláša štartovala na OH 1996 v Atlante:

5. miesto v kajaku K-1
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Peter Budaj
Narodený 18.9.1982 v Banskej Bystrici, ľadový hokej. Ako člen 

Colorado Avalanche /USA/ štartoval na zimných OH 2006 

v Turíne:

5. miesto 

Jaroslava Bukvajová, vyd. Lauková

Narodená 17.11.1975 v Banskej Bystrici, bežecké lyžovanie. Ako členka 

ŠKP Banská Bystrica štartovala:

na zimných OH 1994 v Lillehammeri:

7. miesto v štafete na 4x5 km /spolu s Ľubomírou Balážovou, Tatianou 

Kutlíkovou a Alžbetou Havrančíkovou/, 40. miesto v kombinácii /5 

km klasicky + 10 km voľne/, 46. miesto na 5 km klasicky

na zimných OH 1998 v Nagane: 10. miesto na 15 km klasicky, 15. miesto na 30 km voľne, 

16. miesto na 5 km klasicky, 18. miesto v kombinácii

na zimných OH 2002 v Salt Lake City:, 46. miesto na 5 km klasicky, 58. miesto 

v kombinácii

Rudolf Čillík
Narodený 7.11.1931 v Kremnici, bežecké lyžovanie. Ako člen Baníka 

Kremnica štartoval na zimných OH 1960 v Squaw Valley:

30. miesto na 30 km

36. miesto na 15 km

Martina Danišová, vyd. Hrašnová

Narodená 21.3.1983 v Bratislave, atletika. Ako členka VŠC Dukla 

Banská Bystrica štartovala na OH 2008 v Pekingu:

8. miesto v hode kladivom /71,00 m/
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Karel David
Narodený 8.2.1964 v Novom Jičíne /Česká republika/, atletika. Ako 

člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval:

na OH 1988 v Soule:

55. miesto v maratónskom behu /2:26:12/

na OH 1992 v Barcelone:

19. miesto v maratónskom behu /2:16:34/

Ladislav Dluhoš
Narodený 6.10.1965 v Čeladnej /Česká republika/, skoky na lyžiach. 

Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 1988 

v Calgary: 4. miesto v družstvách /spolu s Jiřím Malecom, Pavlom 

Plocom a Jiřím Parmom/, 14. miesto na strednom mostíku, 14. miesto 

na veľkom mostíku

Poznámka: Na zimných OH 1984 v Sarajeve (ČSSR) a na zimných OH 

1994 v Lillehammeri (ČR) štartoval ako člen klubov Českej republiky. 

Erika Dobrovičová, vyd. Burianová

Narodená 10.9.1967 v Prešove, basketbal. Ako členka Slávie PF 

Banská Bystrica štartovala:

na OH 1988 v Soule:

8. miesto

na OH 1992 v Barcelone:

6. miesto

Dušan Drška
Narodený 12.6.1953 v Myjave – zomrel 25.12.1999 v Trenčíne, 

vzpieranie. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval:

na OH 1976 v Montreale:

súťaž v hmotnosti do 67,5 kg nedokončil

na OH 1980 v Moskve:

9. miesto v hmotnosti do 67,5 kg. 
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Andrej Engel
Narodený 10.2.1910 v Banskej Štiavnici – zomrel 3.12.1991 v Malmő 

/Švédsko/, atletika. Od 2. svetovej vojny žil vo Švédsku. Ako člen VŠ 

Praha štartoval na OH 1932 v Los Angeles:

vyradený v medzibehu na 100 m /11,1/

vyradený v rozbehu na 200 m /22,3/

Bohumil Golian
Narodený 25.3.1931 v Moštenici, volejbal. Ako člen Slávie Bratislava 

štartoval:

na OH 1964 v Tokiu:

2. miesto

na OH 1968 v Mexico City:

3. miesto

Jozef Gőnci
Narodený 18.3.1974 v Košiciach, športová streľba. Ako člen AŠK 

Dukla Banská Bystrica štartoval:

na OH 1996 v Atlante:

3. miesto v ľubovoľnej malokalibrovke na 60 rán /701,9 b./, 5. miesto 

v ľubovoľnej malokalibrovke na 3x40 rán /1267,7 b./, 28. miesto vo 

vzduchovej puške na 60 rán /584 b./

na OH 2000 v Sydney:

8. miesto v ľubovoľnej malokalibrovke na 3x40 rán /1261,3 b./, 11. miesto vo 

vzduchovej puške na 60 rán /590 b./

na OH 2004 v Aténach:

3. miesto vo vzduchovej puške na 60 rán /697,4 b./, 4. miesto 

v ľubovoľnej malokalibrovke na 60 rán /700,5 b./, 9. miesto 

v ľubovoľnej malokalibrovke na 3x40 rán /1162 b./

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 

v Pekingu:

16. miesto v ľubovoľnej kalibrovke na 60 rán /593 b./, 37. miesto v 

ľubovoľnej malokalibrovke na 3x40 rán /1154 b./
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Milan Haborák
Narodený 11.1.1973 v Prešove, atletika. Ako člen AŠK Dukla Banská 

Bystrica štartoval:

na OH 2000 v Sydney:

11. miesto vo vrhu guľou /19,06/, v kvalifikácii 20,00

na OH 2004 v Aténach:

Pre pozitívny dopingový nález bol pred súťažou vylúčený z hier.

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 

v Pekingu:

Vyradený v kvalifikácii vo vrhu guľou /19,32 m/, celkovo 30. miesto

Michal Handzuš
Narodený 11.3.1977 v Banskej Bystrici, ľadový hokej. Ako člen 

Phoenix Coyotes /USA/ štartoval na zimných OH 2002 v Salt 

Lake City:

13. miesto

Marián Havlíček
Narodený 19.4.1953 vo Zvolene – tragicky zahynul 30.12.1972 na 

Prašivej, vodný slalom. Ako člen Slávie VŠLD Zvolen štartoval na OH 

1972 v Mníchove /dejisko súťaží v Augsburgu/: 

6. miesto na kajaku K-1

Ivan Heimschild
Narodený 5.3.1980 v Martine, zjazdové lyžovanie. Ako člen AŠK 

Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 2002 v Salt Lake 

City: 24. miesto v alpskej kombinácii, 30. miesto v super G slalome, 

47. miesto v zjazde nedokončil súťaž v slalome, nedokončil súťaž 

v obrovskom slalome

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 2006 

v Turíne: 25. miesto v alpskej kombinácii, 26. miesto v slalome, 

46. miesto v super G slalome, nedokončil súťaž v zjazde
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Radoslav Holúbek
Narodený 28.11.1975 v Žiline, atletika. Ako člen AŠK Dukla Banská 

Bystrica štartoval na OH 2000 v Sydney:

v rozbehu na 400 m cez prekážky /51,18/

v štafete na 4x400 m v rozbehu 3:09,54 /spolu s Marcelom 

Lopuchovským, Mariánom Vanderkom a Štefanom Balošákom/

Peter Horák
Narodený 7.12.1983 v Bratislave, atletika. Ako člen VŠC Dukla 

Banská Bystrica štartoval na OH 2008 v Pekingu:

Vyradený v kvalifikácii v skoku do výšky /215 cm/, celkovo 33.

miesto

Eva Hučková
Narodená 18.11.1986 v Banskej Bystrici, zjazdové lyžovanie. Ako 

členka LKŠ OŠG Banská Bystrica štartovala na zimných OH 2006 

v Turíne: 28. miesto v obrovskom slalome, 37. miesto v zjazde, 

diskvalifikovaná v super G slalome, nedokončila slalom, nedokončila

alpskú kombináciu

Ľuboš Hudák
Narodený 4.11.1968 v Detve, hádzaná. Ako člen ŠKP Bratislava 

štartoval na OH 1992 v Barcelone:

9. miesto

Pavol Hurajt
Narodený 4.2.1978 v Poprade, biatlon. Ako člen KB Osrblie štartoval 

na zimných OH 2006 v Turíne: 24. miesto v stíhacích pretekoch, 

29. miesto na 10 km, 29. miesto na 20 km, 14. miesto v štafete na 

4x 7,5 km /spolu s Dušanom Šimočkom, Miroslavom Matiaškom 

a Marekom Matiaškom/
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Dagmar Huťková
Narodená 20.12.1971 v Banskej Bystrici, basketbal. Ako členka Delty 

Management Košice štartovala na OH 2000 v Sydney:

7. miesto

Ondrej Chaban
Narodený 3.11.1923v Banskej Bystrici – zomrel 2.12.2007 v Banskej 

Bystrici, skoky na lyžiach. Ako člen KSTL Banská Bystrica bol 

účastníkom zimných OH 1948 v St. Moritzi:

Pre zranenie nenastúpil do súťaží v skokoch na lyžiach a v severskej 

kombinácii. 

František Chládek
Narodený 9.5.1958 vo Valašskom Meziříčí /Česká republika/, 

biatlon. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných 

OH 1988 v Calgary: 44. miesto na 20 km

11. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Jiřím Holubcom, Tomášom 

Kosom a Janom Matoušom/

Ľudmila Chmelíková, vyd. Pěčová

Narodená 30.1.1955 v Banskej Bystrici, basketbal. Ako členka 

Slávie PF Banská Bystrica štartovala na OH 1976 v Montreale:

4. miesto

Július Ivan
Narodený 25.3.1954 v Šuranoch, atletika. Ako člen ASVŠ Dukla 

Banská Bystrica štartoval na OH 1980 v Moskve:

nedokončil rozbeh na 110 m cez prekážky.
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Jaroslav Janda
Narodený 17.10. 1942 v Šumburku, o . Jablonec n. Nisou /Česká 

republika/, zjazdové lyžovanie. Ako člen AS Dukla Banská Bystrica 

štartoval na zimných OH 1968 v Grenoble:

34. miesto v obrovskom slalome

36. miesto v zjazde, nedokončil slalom

Anna Janoštinová, vyd. Kotočová

Narodená 6.4.1968 v Trstenej, basketbal. Ako členka Slávie PF 

Banská Bystrica štartovala na OH 1988 v Soule: 8. miesto

Ako členka BAC Mirande /Francúzsko/ štartovala na OH 1992 

v Barcelone: 6. miesto, Ako členka CJM Bourges /Francúzsko/ 

štartovala na OH 2000 v Sydney: 7. miesto

Martina Jašicová, prvý raz vydatá Schwarzbacherová, 

druhý raz vydatá Halinárová

Narodená 22.4.1973 v Námestove, biatlon. Ako členka KB Osrblie 

štartovala:

na zimných OH 1994 v Lillehammeri: 6. miesto na 15 km, 15. 

miesto na 7,5 km

Ako členka AŠK Dukla Banská Bystrica štartovala:

na zimných OH 1998 v Nagane:  7. miesto na 7,5 km , 46. miesto 

na 15 km, 4. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Annou Murínovou, 

Tatianou Kutlíkovou a Soňou Mihokovou/

na zimných OH 2002 v Sal Lake City:, 9. miesto na 15 km, 13. miesto na 7,5 km, 18. 

miesto v stíhacích pretekoch na 10 km, 5. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Annou 

Murínovou, Marcelou Pavkovčekovou a Soňou Mihokovou/

Ako členka VŠC Dukla Banská Bystrica štartovala na zimných OH 2006 v Turíne:

16. miesto na 7,5 km, 34. miesto na 15 km, 10. miesto v štafete na 4x6 km /spolu s Annou 

Murínovou, Marcelou Pavkovčekovou a Soňou Mihokovou/

Mária Javorčíková, vyd. Mališová

Narodená 6.8.1945 v Čiernom Balogu, volejbal. Ako členka Slávie 

UK Bratislava štartovala na OH 1972 v Mníchove:

7. miesto
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František Jež
Narodený 16.12.1970 vo Valašských Kloboukoch /Česká 

republika/, skoky na lyžiach. Ako člen ASVŠ Dukla Banská 

Bystrica štartoval na zimných OH 1992 v Albertville: 3. miesto 

v súťaži družstiev /spolu s Tomášom Goderom, Jiřím Parmom 

a Jaroslavom Sakalom/, 13. miesto na veľkom mostíku, 23. 

miesto na strednom mostíku

Poznámka: Na zimných OH 1988 v Calgary bol náhradníkom, 

na zimných OH 1994 v Lillehammeri a 1998 v Nagane 

štartoval za Českú republiku ako člen klubov ČR. 

Vítězslav Jureček
Narodený 25.5.1960 v Červenej Vode /Česká republika/, biatlon. 

Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 

1984 v Sarajeve:

13. miesto na 10 km

Milan Kadlec
Narodený 3.12.1958 v Kladne /Česká republika/ - zomrel 

24.8.2001 v Bělej pod Bezdězem /Česká republika/, moderný 

päťboj. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval:

na OH 1980 v Moskve: 8. miesto v individuálnej súťaži

6. miesto v súťaži družstiev /spolu s Janom Bártu a Bohumilom 

Starnovským/

na OH 1988 v Soule: 11. miesto v individuálnej súťaži

6. miesto v súťaži družstiev /spolu s Tomášom Fleissnerom 

a Jiřím Prokopiusom/

Elena Kaliská
Narodená 19.1.1972 vo Zvolene, vodný slalom. Ako členka KTK 

Dukla Liptovský Mikuláš a VŠC Dukla B. Bystrica štartovala:

na OH 1996 v Atlante: 19. miesto na kajaku K-1

na OH 2000 v Sydney: 4. miesto na kajaku K-1

na OH 2004 v Aténach: 1. miesto na kajaku K-1

na OH 2008 v Pekingu: 1. miesto na kajaku K-1



90

15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

Matej Kazár
Narodený 10.5.1983 v Košiciach, biatlon. Ako člen VŠC Dukla 

Banská Bystrica štartoval na zimných OH 2006 v Turíne:

52. miesto v stíhacích pretekoch

57. miesto na 10 km

Vladimír Kocman
Narodený 5.4.1956 v Českých Budějoviciach /Česká republika/, 

džudo. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 

1980 v Moskve:

3. miesto v hmotnosti nad 95 kg

Natália Kodajová
Narodená 21.7.1978 v Žiline, plávanie. Ako členka PK Banská 

Bystrica štartovala na OH 1996 v Atlante:

vyradená v rozplavbe na 100 m prsia /1:14, 24/ - 37.

vyradená v rozplavbe na 200 m prsia /2:45, 21/ - 38.

Karel Kodejška
Narodený 20.3.1947 v Lomnici nad Popelkou /Česká republika/, 

skoky na lyžiach. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval:

na zimných OH 1972 v Sappore: 7. – 8. miesto na strednom 

mostíku

na zimných OH 1976 v Innsbrucku:

18. miesto na strednom mostíku, 31. miesto na veľkom mostíku
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Igor Kollár
Narodený 25.6.1965 v Žiari nad Hronom, atletika. Ako člen ASVŠ 

Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1992 v Barcelone:

19. miesto v chôdzi na 20 km /1:29:38/

Ako člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval:

na OH 1996 v Atlante:

nedokončil 20 km chôdze pre diskvalifikáciu

na OH 2000 V Sydney:

31. miesto v chôdzi na 20 km /1:26:31/

Mikuláš Konopka
Narodený 23.1.1979 v Rimavskej Sobote, atletika. Ako člen AŠK 

Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2004 v Aténach:

10. miesto vo vrhu guľou /19,92/, v kvalifikácii 20,32

Poznámka: Ako člen Slávie UK Bratislava štartoval na OH 2000 

v Sydney, kde v kvalifikácii vo vrhu guľou dosiahol 18,99 m,

celkovo 23. miesto. 

Miloslav Konopka
Narodený 23.1.1979 v Rimavskej Sobote, atletika. Ako člen AŠK 

Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2004 v Aténach:

v kvalifikácii v hode kladivom dosiahol 76,16 – celkove 15. miesto

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 

v Pekingu: vyradený v kvalifikácii v hode kladivom /71,96 m/,

celkovo 23. miesto

Poznámka: Ako člen Slávie UK Bratislava štartoval na OH 2000 

v Sydney, kde v kvalifikácii v hode kladivom dosiahol 70,55 m,

celkove 32. miesto. 

Peter Korčok
Narodený 12.8.1974 v Šahách, atletika. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval: na OH 2000 v Sydney: 23. miesto 

v chôdzi na 50 km /3:58:46/

na OH 2004 v Aténach: 14. miesto v chôdzi na 50 km /3:54:22/

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 

2008 v Pekingu:  50 km chôdze nedokončil pre zranenie.
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Pavel Kotraba
Narodený 3.11.1970 v Tepliciach /Česká republika/, biatlon. Ako 

člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 1994 

v Lillehammeri:

51. miesto na 10 km

18. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Lukášom Krejčím, 

Danielom Krčmářom a Pavlom Sládkom/

Jan Koutný
Narodený 24.6.1897 vo Vyškove na Morave – zomrel 18.7.1976 

v Prahe, športová gymnastika. Ako náčelník Sokola vo Zvolene 

štartoval: na OH 1924 v Paríži, 11. miesto vo viacboji 

jednotlivcov, 2. miesto v preskoku koňa na dĺžku, 7. miesto na 

kruhoch, 12. miesto v preskoku koňa na šírku, 14. miesto na 

bradlách, 22. miesto v cvičení na koni, 24. – 30. miesto v šplhu, 

36. miesto na hrazde

na OH 1928 v Amsterdame:, 2. miesto vo viacboji družstiev, 

31. miesto vo viacboji jednotlivcov, 18. – 21.miesto na kruhoch, 21. miesto na hrazde, 21. 

– 23.miesto na bradlách, 26. – 27. miesto v preskoku, 56. miesto v cvičení na koni

Igor Kováč
Narodený 12.5.1969 v Krompachoch, atletika. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval:

na OH 1996 v Atlante:

vyradený v medzibehu na 110 m cez prekážky /13,70/, v rozbehu 

13,62 na OH 2000 v Sydney:

pre zranenie nenastúpil v rozbehu na 110 m cez prekážky

Poznámka: Ako člen ASVŠ Dukla Praha štartoval na OH 1992 

v Barcelone, kde bol vyradený v rozbehu na 110 m cez prekážky 

časom 14, 12.

Daniel Krčmář
Narodený 8.1.1971 v Ústí nad Orlicí /Česká republika/, biatlon. 

Ako člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 

1994 v Lillehammeri:

57. miesto na 10 km, 18. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu 

s Lukášom Krejčím, Pavlom Kotrabom a Pavlom Sládkom/ 
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Lukáš Krejčí
Narodený 28.7.1969 v Prahe /Česká republika/, biatlon. Ako 

člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 1994 

v Lillehammeri:

50. miesto na 20 km, 18. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu 

s Pavlom Kotrabom, Danielom Krčmářom a Pavlom Sládkom/

Ľuboš Križko 
Narodený 9.8.1979 v Trenčíne, plávanie. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval na OH 2004 v Aténach:

vyradený v rozplavbe na 100 m znak /56,62/, celkove 27.

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 

v Pekingu:

vyradený v semifinále na 100 m znak /54,38/ celkovo 13 miesto.

Jaroslav Kříž
Narodený 12.3.1955 v Jihlave /Česká republika/, džudo. Ako člen 

ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1980 v Moskve:

7. miesto v hmotnosti do 65 kg

Stanislav Kropilák
Narodený 10.6.1955 v Kremnici, basketbal. Ako člen Interu 

Bratislava štartoval:

na OH 1976 v Montreale:

6. miesto

na OH 1980 Moskve:

9. miesto
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Jozef Kucej
Narodený 23.3.1965 vo Zvolene, atletika. Ako člen ASVŠ Dukla 

Banská Bystrica štartoval na OH 1992 v Barcelone:

vyradený v rozbehu na 400 m cez prekážky /50,28/

Ako člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1996 

v Atlante: vyradený v rozbehu na 400 m cez prekážky /50,31/

Poznámka: Ako člen Slávie SVŠT Bratislava štartoval na OH 1988 

v Soule, kde bol vyradený v rozbehu na 400 m cez prekážky 

časom 49,89. 

František Kunzo
Narodený 17.9.1954 v Spišskom Hrušove, futbal. Ako člen ASVŠ 

Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1980 v Moskve:

1. miesto – člen víťazného mužstva

Tatiana Kutlíková
Narodená 27.9.1972 v Dolnom Kubíne, bežecké lyžovanie 

a biatlon. Ako členka Slávie Ekonóm Banská Bystrica štartovala 

na zimných OH 1994 v Lillehammeri v behu:

35. miesto v kombinácii 5 km klasicky a 10 km voľne, 43. miesto 

na 30 km klasicky , 46. miesto na 15 km voľne, 48. miesto na 5 

km klasicky, 7. miesto v štafete na 4x5 km /spolu s Ľubomírou 

Balážovou, Jaroslavou Bukvajovou a Alžbetou Havrančíkovou/

Ako členka KB Osrblie štartovala na zimných OH 1998 

v Nagane v biatlone:, 4. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Martinou Jašicovou – 

Schwarzbacherovou, Annou Murínovou a Soňou Mihokovou/

Ako členka KB Osrblie štartovala na zimných OH 2002 v Salt Lake City v biatlone:

64. miesto v šprinte na 7,5 km

Jana Labáková, vyd. Valachová

Narodená 26.1.1966 v Detve, športová gymnastika. Ako členka 

ZTS Detva štartovala na OH 1980 v Moskve:

4. miesto v súťaži družstiev

11. miesto vo viacboji

6. miesto v prostných 

7. miesto v preskoku ex aequo s Evou Marečkovou



15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

95

Ján Lašák
Narodený 10.4.1979 vo Zvolene, ľadový hokej. Ako člen Milwaukee 

Admitals /USA/ štartoval na zimných OH 2002 v Salt Lake 

City:

13. miesto

Ako člen HC Moeller Pardubice /ČR/ štartoval na zimných OH 

2006 v Turíne:

5. miesto

Eva Lehocká, vyd. Glesková

Narodená 26.7.1943 vo Zvolene, atletika. Ako členka Slávie SVŠT 

Bratislava štartovala:

na OH 1964 v Tokiu:

vyradená v semifinále na 100 m /11,9/, v medzibehu 11,6

vyradená v semifinále na 200 m /24,5/, rozbehu 24,3

na OH 1968 v Mexiko City:

vyradená v semifinále na 100 m /11,7/ v rozbehu 11,6, v medzibehu

11,2, vyradená v rozbehu na 200 m /24,0/

na OH 1972 v Mníchove:

8. miesto na 100 m /12,48 so zranením/, v rozbehu 11,50, v medzibehu 11,43, v semifinále

11,43

Lívia Libičová
Narodená 2.2.1965 v Zlatých Moravciach, basketbal. Ako členka 

ŠK UMB Banská Bystrica štartovala na OH 2000 v Sydney:

7. miesto

Martina Luptáková
Narodená 15.11.1977 v Lučenci, basketbal. Ako členka ŠK UMB 

Banská Bystrica štartovala na OH 2000 v Sydney:

7. miesto
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Miroslav Machovič
Narodený 21.3.1976 v Trnave, plánovanie. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval na OH 2000 v Sydney:

vyradený v rozplavbe na 100 m znak /56,95/ - celkove 28.

vyradený v rozplavbe na 200 m znak /2:04,73/ - celkove 31.

Poznámka: Ako člen Slávie STU Trnava štartoval na OH 1996 

v Atlante, kde bol vyradený v rozplavbe na 100 m znak časom 

57,78 /celkovo 33. miesto/ a vyradený v rozplavbe na 200 m znak 

časom 2:04,15 /celkovo 21. miesto/. 

Ľubomír Machyniak
Narodený 7.2.1971 v Brezne, biatlon. Ako člen AŠK Dukla Banská 

Bystrica štartoval na zimných OH 1998 v Nagane:

38. miesto na 20 km

41. miesto na 10 km 

Soňa Maculová
Narodená 20.5.1987 v Krompachoch, zjazdové lyžovanie. Ako 

členka LKŠ OŠG Banská Bystrica štartovala na zimných OH 

2006 v Turíne:

23. miesto v alpskej kombinácii, 29. miesto v obrovskom slalome

35. miesto v zjazde, 44. miesto v super G slalome

nedokončila slalom

Ivan Majeský
Narodený 2.9.1976 v Banskej Bystrici, ľadový hokej. Ako člen 

Ilves Tampere /Fínsko/ štartoval na zimných OH 2002 v Salt 

Lake City: 13. miesto

Ako člen Washington Capitals /USA/ štartoval na zimných OH 

2006 v Turíne: 5. miesto
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Pavol Maľa
Narodený 17.10.1910 v Očovej – zomrel 21.11.1970 v Trenčianskej 

Teplej, atletika. Ako člen VŠ Bratislava štartoval na OH 1936 

v Berlíne: vyradený v kvalifikácii v hode oštepom 58,71 /17./

Dušan Malovec
Narodený 1.7.1957 v Modre, atletika. Ako člen ASVŠ Dukla Banská 

Bystrica štartoval na OH 1980 v Moskve:

7. miesto v štafete na 4x400 m 3:07,0 /spolu s Josefom Lomickým, 

Františkom Břečkom a Karlom Kolářom/

Martina Malušová, vyd. Litzka

Narodená 2.2.1965 v Detve, športová gymnastika. Ako členka 

ZTS Detva bola účastníčku OH 1980 v Moskve:

bola náhradníčkou

Eva Marečková, vyd. Nyklová

Narodená 18.5.1964 v Detve, športová gymnastika. Ako členka 

ZTS Detva štartovala na OH 1980 Moskve:

4. miesto v súťaži družstiev

12. miesto vo viacboji

7. miesto na bradlách

7. miesto ex aequo v preskoku s Janou Labákovou
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Michal Martikán
Narodený 18.5.1979 v Liptovskom Mikuláši, vodný slalom. Ako člen 

KTK Dukla Liptovský Mikuláš a VŠC Dukla B. Bystrica štartoval:

na OH 1996 v Atlante: 1.miesto v kanoe C-1

na OH 2000 v Sydney: 2.miesto v kanoe C-1

na OH 2004 v Aténach: 2.miesto v kanoe C-1

na OH 2008 v Pekingu: 1.miesto v kanoe C-1

Marek Matiaško
Narodený 29.10.1977 v Bojniciach, biatlon. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval na zimných OH 2002 v Salt Lake 

City: 39. miesto na 10 km , 43. miesto v stíhacích pretekoch na 

12,5 km, 52. miesto na 20 km 

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných 

OH 2006 v Turíne: 5. miesto na 20 km, 27. miesto na 15 km 

s hromadným štartom, 71. miesto na 10 km , 14. miesto v štafete 

na 4x7,5km /spolu s Dušanom Šimočkom, Pavlom Hurajtom 

a Miroslavom Matiaškom/

Miroslav Matiaško
Narodený 14.7.1982 v Handlovej, biatlon. Ako člen VŠC Dukla 

Banská Bystrica štartoval na zimných OH 2006 v Turíne:

38. miesto na 20 km

49. miesto v stíhacích pretekoch

51. miesto na 10 km 

14. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Dušanom Šimočkom, 

Pavlom Hurajtom a Marekom Matiaškom/ 

Marek Matuszek
Narodený 28.9.1972 v Bratislave, džudo. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval:

na OH 1996 v Atlante:

vyradený v opravách 1. kola v hmotnosti do 60 kg

na OH 2000 v Sydney:

9. miesto v hmotnosti do 60 kg
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Ľudmila Medzihradská, vyd. Pácková

Narodená 14.11.1968 v Brezne, zjazdové lyžovanie. Ako členka 

PS Banská Bystrica štartovala:

na zimných OH 1988 v Calgary: 6. miesto v alpskej kombinácii, 

10. miesto v zjazde, 13. miesto v slalome, 20. miesto v obrovskom 

slalome

Poznámka: Ako členka Slávie UK Bratislava štartovala:

na zimných OH 1992 v Albertville:

8. miesto v alpskej kombinácii, 16. miesto v slalome, 16. miesto 

v zjazde, 20. miesto v obrovskom slalome, 29. miesto v super-G 

slalome Poznámka: Ako členka Slavoconsul TU Košice štartovala: na zimných OH 1994 

v Lillehammeri:, 13. miesto v alpskej kombinácii, 20. miesto v slalome, 32. miesto 

v zjazde, 33. miesto v super-G slalome

Ľudmila Melicherová
Narodená 6.1.1964 vo Fiľakove, atletika. Ako členka Slávie PF 

Banská Bystrica štartovala na OH 1988 v Soule:

45. miesto v maratónskom behu /2:43:56/

Martin Mesík
Narodený 17.10.1979 v Banskej Bystrici, skoky na lyžiach. Ako 

člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 

1998 v Nagane: 26. miesto na veľkom mostíku, 60. miesto na 

strednom mostíku, Ako člen LK Vimar Banská Bystrica štartoval 

na zimných OH 2006 v Turíne:

nepostúpil z kvalifikácie na strednom mostíku, nepostúpil z

kvalifikácie na veľkom mostíku

Miroslav Michalek
Narodený 30.6.1965 vo Zvolene, ľadový hokej. Ako člen Slovana 

Bratislava štartoval na zimných OH 1994 v Lillehammeri:

6. miesto 
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Soňa Mihoková, vyd. Kuželová

Narodená 11.11.1971 v Liptovskom Mikuláši, biatlon. Ako členka 

KB Osrblie štartovala:

na zimných OH 1994 v Lillehammeri: 12. miesto na 7,5 km, 

40. miesto na 15 km

na zimných OH 1998 v Nagane: 4. miesto na 7,5 km, 26. 

miesto na 15 km

4. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Martinou Jašicovou – 

Schwarzbacherovou, Annou Murínovou a Tatianou Kutlíkovou/

na zimných OH 2002 v Salt Lake City: 14. miesto na 15 km

21. miesto na 7,5 km, 21. miesto v stíhacích pretekoch na 10 km, 5. miesto v štafete na 

4x7,5 km /spolu s Martinou Jašicovou, Annou Murínovou a Marcelou Pavkovčekovou/

na zimných OH 2006 v Turíne: 27. miesto na 7,5 km, 47. miesto na 15 km , nedokončila 

stíhacie preteky, 10. miesto v štafete na 4x6 km /spolu s Annou Murínovou, Marcelou 

Pavkovčekovou a Martinou Jašicovou – Halinárovou/

Dušan Milo
Narodený 5.3.1973 v Nitre, ľadový hokej. Ako člen HKm Zvolen 

štartoval na zimných OH 2002 v Salt Lake City:

13. miesto

Martin Modlitba
Narodený 12.1.1970 v Banskej Bystrici, športová gymnastika. Ako 

člen Slávie UK Bratislava štartoval na OH 1992 v Barcelone:

62. miesto vo viacboji jednotlivcov
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Roman Mrázek 
Narodený 21.1.1962 v Sokolove /Česká republika/, atletika. Ako 

člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval:

na OH 1988 v Soule: 5. miesto v chôdzi na 20 km /1:20:43/, 17. 

miesto v chôdzi na 50 km /3:50:46/

na OH 1992 v Barcelone: 5. miesto v chôdzi na 50 km 

/3:55:21/

Ako člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval:

na OH 1996 v Atlante: 20. miesto v chôdzi na 50 km /3:58:20/

Anna Murínová
Narodená 14.11.1973 v Brezne, biatlon. Ako členka KB Osrblie 

štartovala:

na zimných OH 1998 v Nagane: 9. miesto na 7,5 km, 48. miesto 

na 15 km, 4. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Martinou 

Jašicovou, Tatianou Kutlíkovou a Soňou Mihokovou/

na zimných OH 2002 v Salt Lake City: 35. miesto na 7,5 km, 

35. miesto v stíhacích pretekoch na 10 km, 53. miesto na 15 km, 

5. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Martinou Jašicovou, 

Marcelou Pavkovčekovou a Soňou Mihokovou/

na zimných OH 2006 v Turíne: 38. miesto na 7,5 km, nedokončila stíhacie preteky 

10. miesto v štafete na 4x6 km /spolu s Marcelou Pavkovčekovou, Soňou Mihokovou 

a Martinou Gašicovou – Halinárovou/

Peter Nagy
Narodený 17.12.1964 v Bratislave, vodný slalom. Ako člen KTK 

Dukla Liptovský Mikuláš a AŠK Dukla B. Bystrica štartoval na 

OH 1996 v Atlante:

12. miesto v kajaku K-1

Ivan Némethy
Narodený 10.11.1946 v Martine, športová streľba. Ako člen ASVŠ 

Dukla Banská Bystrica štartoval:

na OH 1976 v Montreale:

14. miest v ľubovoľnej pištoli /552b./

Poznámka: Ako člen Zväzarmu Košice štartoval na OH 1980 

v Moskve, kde v ľubovoľnej pištoli obsadil 13.-15. miesto 

výkonom 557 bodov. 
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Zdeněk Nenadál
Narodený 12.12.1964 v Prostějove /Česká republika/, atletika. 

Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1988 

v Soule:

vyradený v kvalifikácii v hode oštepom /75,56/

Miloslav Netušil
Narodený 20.2.1946 v Chomutove /Česká republika/, športová 

gymnastika. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na 

OH 1976 v Montreale: 25. miesto vo viacboji jednotlivcov, 5. 

miesto na bradlách, 9. miesto v súťaži družstiev

Poznámka: Ako člen ASVŠ Dukla Praha štartoval za ČSSR na OH 

1968 v Mexiko City a na OH 1972 v Mníchove. 

Petra Nosková
Narodená 31.10.1967 v Novom Měste na Morave /Česká 

republika/, biatlon. Ako členka ASVŠ Dukla Banská Bystrica 

štartovala na zimných OH 1992 v Albertille:

60. miesto na 15 km

Vladimír Novák
Narodený 16.4.1948 v Klatovoch /Česká republika/, džudo. 

Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1976 

v Montreale:

vyradený v 2. kole v hmotnosti nad 93 kg. 

vyradený v 3. kole bez rozdielu hmotnosti
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Vladimír Országh
Narodený 24.5.1977 v Banskej Bystrici, ľadový hokej. Ako člen 

Nashvill Predators /USA/ štartoval na zimných OH 2002 

v Salt Lake City:

13. miesto

Jozef Palatinus
Narodený 8.8.1969 v Novej Bani, zápasenie. Ako člen ASVŠ 

Dukla Trenčín štartoval na OH 1992 v Barcelone:

vyradený v 3. kole vo voľnom štýle v hmotnosti do 90 kg /celkovo 

13. miesto/

Michal Pančík
Narodený 17.12.1971 v Brezne, futbal. Ako člen Slovana Bratislava 

štartoval na OH 2000 v Sydney:

13. miesto

Jaroslav Papiernik 
Narodený 14.2.1952 v Hriňovej – zomrel 26.4.2002 v Považskej 

Bystrici, hádzaná. Ako člen VSŽ Košice štartoval na OH 1976 

v Montreale:

7. miesto
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Andrej Párička
Narodený 19.9.1975 v Kremnici, bežecké lyžovanie. Ako člen ŠKP 

Štrbské Pleso štartoval na zimných OH 1998 v Nagane:

11. miesto v štafete na 4x10km /spolu s Ivanom Bátorym, 

Martinom Bajčičákom a Stanislavom Ježíkom/

Jiří Parma
Narodený 9.1.1963 v Čeladnej /Česká republika/, skoky na 

lyžiach. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval:

na zimných OH 1984 v Sarajeve: 10. miesto na strednom 

mostíku , 23. miesto na veľkom mostíku 

na zimných OH 1988 v Calgary: 5. miesto na strednom mostíku, 

29. miesto na veľkom mostíku, 4. miesto v súťaži družstiev /spolu 

s Ladislavom Dluhošom, Jiřím Maleco a Pavlom Plocom/

na zimných OH 1992 v Albertville:

5. miesto na veľkom mostíku, 10. miesto na strednom mostíku

3. miesto v súťaži družstiev /spolu s Tomášom Goderom, Františkom Ježom a Jaroslavom  

Sakalom/ Poznámka: Štartoval ešte na zimných OH roku 1994 v Lillehammeri ako 

člen Dukly Liberec /ČR/.

Ladislav Patráš
Narodený 19.7.1967 v Banskej Bystrici, lyžovanie. Ako člen ČH 

Štrbské Pleso štartoval na zimných OH 1988 v Calgary:

21. miesto v súťaži jednotlivcov v severskej kombinácii

6. miesto v súťaži družstiev v severskej kombinácii /spolu s Jánom 

Klomkom a Miroslavom Kopalom/

Zoltán Pálkovács
Narodený 6.8.1981 v Rimavskej Sobote, džudo. Ako člen AŠK 

Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2004 v Aténach:

vyradený v 1. kole v hmotnosti do 100 kg

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 v 

Pekingu:

Vyradený v 1. kole v hmotnosti do 100 kg
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Zuzana Paurová, vyd. Babiaková

Narodená 21.4.1978 v Žiline, krasokorčuľovanie. Ako členka KK 

Isktra Banská Bystrica štartovala na zimných OH 2002 v Salt 

Lake City:

21. miesto

Vojtech Pavelica
Narodený 10.3.1914 v Hybe – zomrel 4.7.1987 v Banskej Bystrici, 

lyžovanie – vojenské hliadky. Ako člen VKÚ Harmanec bol 

účastníkom zimných OH 1948 v St. Moritzi v ukážkovom 

športe: 6. miesto vo vojenských hliadkach v behu na lyžiach ako 

veliteľ hliadky v hodnosti poručíka, členmi boli vojaci:

Karel Dvořák, Otto Skrbek a Jaroslav Šír /všetci ČR/

Marcela Pavkovčeková, vyd. Belicová

Narodená 21.4.1977 v Liptovskom Mikuláši, biatlon. Ako členka 

KB Osrblie štartovala:

na zimných OH 1998 v Nagane bola náhradníčkou

na zimných OH 2002 v Salt Lake City: 33. miesto na 15 km 

, 5. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Martinou Jašicovou, 

Annou Murínovou a Soňou Mihokovou/

na zimných OH 2006 v Turíne: 22. miesto na 15 km, 29. miesto 

na 7,5 km, nedokončila stíhacie preteky , 10. miesto v štafete na 

4x6 km /spolu s Annou Murínovou, Soňou Mihokovou a Martinou Halinárovou/

Zdeněk Pavlíček
Narodený 2.5.1952 vo Valašskom Meziřičí /Česká republika/, 

biatlon. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na 

zimných OH 1976 v Innsbrucku:

9. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Antonínom Křížom, 

Miroslavom Sovišom a Ladislavom Žižkom/
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Semír Pepic
Narodený 25.9.1972 v Podgorici /Čierna Hora/, džudo. Ako člen 

AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1996 v Atlante:

vyradený v 2. kole v hmotnosti do 95 kg

Poznámka: Štartoval za Austráliu na OH roku 2004 v Aténach 

a na OH 2008 v Pekingu v hmotnosti nad 100 kg. 

Ladislav Petráš
Narodený 1.12.1946 v Necpaloch /dnes časť Prievidze/, futbal. 

Ako člen AS Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1968 

v Mexico City:

družstvo nepostúpilo zo skupiny

Pavel Petřikov
Narodený 1.7.1959 v Slanom /Česká republika/, džudo. Ako člen 

ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1980 v Moskve:

5. miesto v hmotnosti do 60 kg

Poznámka: Štartoval ešte na OH roku 1988 v Soule a na OH 

roku 1992 v Barcelone ako člen Sokola Hradec Králové /ČR/.

Vlastimil Plavucha
Narodený 6.11.1968 v Banskej Bystrici, ľadový hokej. Ako člen 

HC Košice štartoval:

na zimných OH 1994 v Lillehameri:

6. miesto

na zimných OH 1998 v Nagane:

10. miesto
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Dušan Pohorelec
Narodený 20.11.1972 v Detve, ľadový hokej. Ako člen Slovana 

Bratislava štartoval na zimných OH 1994 v Lillehammeri:

6. miesto

Katarína Poláková
Narodená 30.12.1979 v Handlovej, basketbal. Ako členka ŠK 

UMB Banská Bystrica štartovala na OH 2000 v Sydney:

7. miesto 

Patrik Pollák 
Narodený 6.9.1972 v Košiciach, jachting. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval na OH 2000 v Sydney:

26. miesto vo windsurfingu v triede Mistral

Poznámka: Ako člen Slávie Rasax TU Košice štartoval na 

OH roku 1996 v Atlante, kde obsadil tiež 26. miesto vo 

windsurfingu v triede Mistral.

Ako člen Akademika TU Košice štartoval na OH 2008 v 

Pekingu, kde obsadil 30. miesto vo windsurfingu v triede RS:X

Jozef Pribilinec
Narodený 6.7.1960 v Kopernici, atletika. Ako člen ASVŠ Dukla 

Banská Bystrica štartoval:

na OH 1980 v Moskve:

20. miesto v chôdzi na 20 km /1:42:52/

na OH 1988 v Soule:

1.miesto v chôdzi na 20 km /1:19:57/
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Alena Procházková
Narodená 9.8.1984 v Banskej Bystrici, bežecké lyžovanie. Ako 

členka LK Slávie Ekonóm UMB Banská Bystrica štartovala na 

zimných OH 2006 v Turíne:

21. miesto v šprinte

28. miesto na 10 km klasicky

46. miesto v skiatlone

Jiří Prokopius
Narodený 1.7.1967 v Strakoniciach /Česká republika/, moderný 

päťboj. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 

1992 v Barcelone:

57. miesto v súťaži jednotlivcov

9. miesto v súťaži družstiev /spolu s Petrom Blažkom a Tomášom 

Fleissnerom/

Poznámka: Štartoval tiež na OH 1988 v Soule ako člen 

Lokomotívy Praha /ČR/. 

Michal Rajčan
Narodený 1.10.1980 v Banskej Bystrici, zjazdové lyžovanie. 

Ako člen LKŠ Banská Bystrica štartoval na zimných OH 2002 

v Salt Lake City:

20. miesto v slalome

nedokončil alpskú kombináciu
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Gabriela Sekajová, prvý raz vydatá Svobodová, 

druhý raz vydatá Soukalová

Narodená 27.2.1953 v Kremnici, bežecké lyžovanie. Ako členka 

ČH Štrbské Pleso štartovala:

na zimných OH 1976 v Innsbrucku: 13. miesto na 5 km , 19. 

miesto na 10 km

6. miesto v štafete na 4x5 km /spolu s Alenou Bartošovou, 

Annou Pasiarovou a Blankou Paulů/ 

na zimných OH 1980 v Lake Placid: 19. miesto na 10 km, 20. 

miesto na 5 km, 4. miesto v štafete na 4x5 km /spolu s Dagmar Palečkovou, Blankou Paulů 

a Květou Jeriovou/

na zimných OH 1984 v Sarajeve: 14. miesto na 10 km , 15. miesto na 5 km

2. miesto v štafete na 4x5 km /spolu s Dagmar Švubovou – Palečkovou, Blankou Paulů 

a Květou Jeriovou/

Josef Skalník
Narodený 30.3. 1958 v Novom Měste na Morave /Česká 

republika/, biatlon. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica 

štartoval na zimných OH 1980 v Lake Placid:

42. miesto na 20 km

11. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu so Zdeňkom Hákom, 

Jaromírom Šimůnkom a Petrom Zelinkom/

Pavel Sládek
Narodený 9.7.1971 v Ostrave /Česká republika/, biatlon. Ako 

člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 1994 

v Lillehammeri:

56. miesto na 20 km

18. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Danielom Krčmářom, 

Lukášom Krejčím a Pavlom Kotrabom/

Vladimír Slamka
Narodený 2.12.1966 vo Zvolene, športová streľba. Ako člen ŠKP 

Bratislava štartoval na OH 1996 v Atlante:

6. miesto v trape /145/

25.-26. miesto v dvojitom trape /126/
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Miroslav Slušný
Narodený 31.5.1964 v Ružomberku, skoky na lyžiach. Ako člen 

AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 1994 

v Lillehammeri:

45. miesto na veľkom mostíku

51. miesto na strednom mostíku

Gabriela Stacherová
Narodená 4.2.1980 vo Zvolene, vodný slalom. Ako členka KTK 

Dukla Liptovský Mikuláš  a VŠC Dukla B. Bystrica štartovala:

na OH 2000 v Sydney:

11. miesto na kajaku K-1

na OH 2004 v Aténach:

10. miesto na kajaku K-1

Miroslav Stanovský
Narodený 18.10.1970 v Ružomberku, vodný slalom. Ako člen 

KTK Dukla Liptovský Mikuláš  a AŠK Dukla B. Bystrica štartoval 

na OH 1996 v Atlante:

10. miesto na kajaku K-1

Bohumil Starnovský
Narodený 3.10.1953 v Prahe /Česká republika/, moderný päťboj. 

Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval:

na OH 1976 v Montreale:

17. miesto v individuálnej súťaži, 2. miesto v súťaži družstiev /

spolu s Jiřím Adamom a Janom Bártů/

na OH 1980 v Moskve:

26. miesto v individuálnej súťaži, 6. miesto v súťaži družstiev /

spolu s Janom Bártů a Milanom Kadlecom/
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Tomáš Surový
Narodený 14.9.1981 v Banskej Bystrici, ľadový hokej. Ako člen 

Pittsburgh Penguins /USA/ štartoval na zimných OH 2006 

v Turíne:

5. miesto 

Pavol Szikora
Narodený 26.3.1952 v Lučenci, atletika. Ako člen ASVŠ Dukla 

Banská Bystrica štartoval:

na OH 1988 v Soule:

10. miesto v chôdzi na 50 km /3:47:04/

na OH 1992 v Barcelone:

27. miesto v chôdzi na 50 km /4:17:49/

Alojz Szokol
Narodený 19.6.1871 v Hronci – zomrel 9.9.1932 v Bernecebaráti 

/Maďarsko/, atletika. Ako člen MAC Budapešť /Uhorsko/ 

štartoval na I. olympijských hrách 1896 v Aténach:

3.miesto v behu na 100 m /12,6/

4. miesto v trojskoku /12,30/

vyradený v rozbehu na 100 m cez prekážky

Ján Šajbidor
Narodený 29.11.1982 v Liptovskom Mikuláš, vodný slalom. 

Ako člen KTK Dukla Liptovský Mikuláš štartoval na OH 2004 

v Aténach:

vyradený v semifinále na kajaku K-1 /celkovo 12./

Zuzana Šaríková, vyd. Tomasová

Narodená 15.2.1977 v Brezne, atletika. Ako členka ŠK HI – TEC 

Banská Bystrica štartovala na OH 2008 v Pekingu:

67. miesto v maratónskom behu /2:49:39/.
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Richard Šechný
Narodený 19.10.1971 v Michalovciach, ľadový hokej. Ako člen 

HKm Zvolen štartoval na zimných OH 2002 v Salt Lake City:

13. miesto

Ondrej Šima
Narodený 4.8.1936 v Banskej Bystrici /časť Malachov/, športová 

streľba. Ako člen VKÚ Harmanec štartoval na OH 1968 

v Mexico City:

18. miesto vo veľkorážnej terčovnici /1121 b./

Dušan Šimočko
Narodený 29.9.1983 v Banskej Bystrici, biatlon. Ako člen 

VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 2006 

v Turíne:

56. miesto na 20 km

14. miesto v štafete na 4x7,5 km /spolu s Pavlom Hurajtom, 

Miroslavom Matiaškom a Marekom Matiaškom/

Róbert Štefko
Narodený 28.5.1968 v Košiciach, atletika. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval:

na OH 1996 v Atlante:

vyradený v rozbehu na 10 000 m /29:03:80/

na OH 2000 v Sydney:

maratónsky beh nedokončil

Poznámka: Štartoval tiež na OH roku 2004 v Aténach 

v maratónskom behu ako reprezentant Českej republiky /63. miesto časom 2:27:13/. 
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Roman Štrba
Narodený 8.3.1974 v Liptovskom Mikuláši, vodný slalom. Ako 

člen KTK Dukla Liptovský Mikuláš a AŠK Dukla B. Bystrica 

štartoval na OH 1996 v Atlante:

13. miesto v dvojkanoe C-2 /spolu s Romanom Vajsom/

Martin Švagerko
Narodený 2.10.1967 v Banskej Bystrici, skoky na lyžiach. Ako člen 

TJ Dukla Banská Bystrica štartoval:

na zimných OH 1984 v Sarajeve:

42. miesto na strednom mostíku

Ako člen AŠK Dukla Banská Bystrica štartoval na zimných OH 

1994 v Lillehammeri:

25. miesto na strednom mostíku, 28. miesto na veľkom mostíku

Martin Tešovič
Narodený 26.10.1974 v Bratislave, vzpieranie. Ako člen AŠK 

Dukla Trenčín štartoval na OH 1996 v Atlante, kde obsadil 

10. miesto v hmotnosti do 91 kg výkonom 372,5 kg v dvojboji a 

na OH 2004 v Aténach, kde v hmotnosti do 105 kg nezdvihol 

základ v trhu a nebol klasifikovaný.

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 v 

Pekingu: pre zranenie nenastúpil do súťaže v hmotnosti do 105 kg

Peter Tichý
Narodený 12.3.1969 v Žiline, atletika. Ako člen ŠK HI-TEC Banská 

Bystrica štartoval na OH 2000 v Sydney:

17. miesto v chôdzi na 50 km /3:54:47/

Poznámka: Ako člen Slávie TU Košice štartoval na OH 1996 

v Atlante: 32. miesto v chôdzi na 50 km /4:10:55/
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Matej Tóth
Narodený 10.2.1983 v Nitre, atletika. Ako člen AŠK Dukla Banská 

Bystrica štartoval na OH 2004 v Aténach:

32. miesto v chôdzi na 20 km /1:28:49/

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008  

v Pekingu:

26. miesto v chôdzi na 20 km /1:23:17/.

Jaroslav Tőrők
Narodený 1.12.1971 v Martine, ľadový hokej. Ako člen HKm Zvolen 

štartoval na zimných OH v Salt Lake City:

13. miesto

Roman Vajs
Narodený 18.11.1974 v Liptovskom Mikuláši, vodný slalom. Ako 

člen KTK Dukla Liptovský Mikuláš a AŠK Dukla B. Bystrica 

štartoval na OH 1996 v Atlante:

13. miesto v dvojkanoe spolu s Romanom Štrbom

Róbert Valíček
Narodený 10.3.1969 v Martien, atletika. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval na OH 2000 v Sydney: 41. miesto 

v chôdzi na 20 km /1:30:46/

Poznámka: Ako člen Slávie TU Košice štartoval na OH 1996 

v Atlante:

38. miesto v chôdzi na 20 km /1:27:27/

Miroslav Vanko
Narodený 14.2.1973 v Martine, atletika. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval na OH 1996 v Atlante:

vyradený v semifinále behu na 5 000 m /13:51:45/

vyradený v rozbehu na 10 000 m /29:17:53/
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Jaromír Vaňous
Narodený 24.9.1955 v Ústí nad Orlicí /Česká republika/, atletika. 

Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1980 

v Moskve: nedokončil 50 km chôdze pre diskvalifikáciu

Kazimír Verkin
Narodený 27.3.1972 v Brezne, atletika. Ako člen AŠK Dukla 

Banská Bystrica štartoval na OH 2004 v Aténach:

36. miesto v chôdzi na 50 km /4:13:11/

Ako člen VŠC Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 2008 

v Pekingu:

47. miesto v chôdzi na 50 km /4:21:26/

Josef Věnsek
Narodený 27.6.1967 v Ostrave /Česká republika/, džudo. Ako člen 

ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1992 v Barcelone: 

vyradený v 3. kole v hmotnosti do 71 kg 

Martin Vrábeľ
Narodený 21.9.1955 vo Nižnej Šebastovej /dnes časť Prešova/, 

atletika. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 

1988 v Soule:

nedokončil rozbeh na 10 000 m pre zranenie

nedokončil maratónsky beh
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Peter Vyskočil
Narodený 10.7.1948 v Bratislave, moderný päťboj. Ako člen ASVŠ 

Dukla Banská Bystrica bol účastníkom OH 1976 v Montreale: 

bol náhradníkom

Ivana Walterová, vyd. Lange

Narodená1.4.1977 v Zlíne /Česká republika/, plávanie. Ako členka 

AŠK Dukla Banská Bystrica štartovala na OH 2000 v Sydney:

vyradená v rozplave na 50 m voľným spôsobom /26,23/, celkovo 

30. 

Ján Záhončík
Narodený 23.4.1965 v Skalici /na Slovensku/, atletika. Ako člen 

ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 1992 v Barcelone: 

28. miesto v chôdzi na 20 km /1:33:37/

Richard Zedník
Narodený 6.1.1976 v Banskej Bystrici, ľadový hokej. Ako člen 

Washington Capitals /USA/ štartoval na zimných OH 1998 

v Nagane: 10. miesto

Ako člen Montrealu Canadiens /Kanada/ štartoval na zimných 

OH 2002 v Salt Lake City: 13. miesto

Ako člen Montrealu Canadiens /Kanada/ štartoval na zimných 

OH 2006 v Turíne: 5. miesto
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Peter Zelinka
Narodený 1.3.1957 v Častej, biatlon. Ako člen ASVŠ Dukla Banská 

Bystrica štartoval:

na zimných OH 1980 v Lake Placid: 6 miesto na 10 km

22. miesto na 20 km

na zimných OH 1984 v Sarajeve: 6. miesto v štafete na 4x7,5 

km /spolu so Zdeňkom Hákom, Janom Matouškom a Jaromírom 

Šimůnkom/

Veronika Zuzulová
Narodená 15.7.1984 v Bratislave, zjazdové lyžovanie. Ako členka 

VŠC Dukla Banská Bystrica štartovala na zimných OH 2006 

v Turíne: 15. miesto v alpskej kombinácii 22. miesto v slalome

Poznámka: Ako členka Ski-Zu Bratislava štartovala na zimných 

OH 2002 v Salt Lake City, kde obsadila 32. miesto v obrovskom 

slalome a nedokončila súťaž v slalome. 

Jan Železný
Narodený 16.6.1966 v Mladej Boleslavi /Česká republika/, 

atletika. Ako člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica štartoval na OH 

1988 v Soule: 2. miesto v hode oštepom /84,12/

Poznámka: Ako člen klubov ČR a reprezentant Českej republiky 

štartoval ešte na ďalších štyroch OH: stal sa víťazom OH 1992 

v Barcelone, OH 1996 v Atlante, OH 2000 v Sydney 

a súťažil aj na OH 2004 v Aténach. 
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Olympijské výsledky netvoria iba špor-

tovci. Podiel na účinkovaní olympionikov 

majú tréneri, lekári, fyzioterapeuti, maséri, 

technici. Na všetkých olympijských výpra-

vách participujú tiež funkcionári, z ktorých 

býva časť, zúčastňujúca sa na kongresoch 

jednotlivých športov. Na priebehu súťaží 

aktívne pôsobia rozhodcovia. Z olympij-

ských hier vysielajú i novinári, pracovníci 

elektronických médií, z ktorých spomeňme 

redaktora Športu Ivora Lehoťana, redakto-

ra TASR Dušana Dubovca, redaktor Sloven-

ského rozhlasu Ivana Kováča, redaktorov 

Slovenskej televízie Miroslava Michale-

cha a Miloša Kováča. Nasledovný prehľad 

predstavuje ostatných účastníkov olympij-

ských hier vo výpravách ČSR, ČSSR, ČSFR 

a Slovenskej republiky, pochádzajúcich  

z regiónu, resp. v čase OH v ňom pôsobia-

ci.

Azarov Alexander, tréner atletiky – OH 

2000

Bazálik Jozef, člen študijnej skupiny 

– OH 2004

Beľák Anton, tréner športovej streľby 

– OH 1996, 2000

Beňačka Milan, tréner lyžovania – zimné 

OH 1988, 1992, 1994

Benčík Juraj, tréner atletiky – OH 1988, 

1996, 2000, 2004 , 2008

Benda Ján, lekár výpravy – OH 1992, 1996

Berčík Peter – Bol delegátom kongresu 

IAAF a EAA - OH 1972.

Cibák Ondrej, tréner vodného slalomu 

– OH 1996

Cibák Ivan, tréner vodného slalomu 

– OH 2004 , 2008

Cibák Peter, tréner vodného slalomu 

– OH 2004

Čierny Ivan, člen podporného tímu – OH 

1996, 2000

Čillík Martin, servisman biatlonu – 

zimné OH 1994, 1998

Daubner Lukáš, servisman biatlonu 

– zimné OH 2006

Freudenfeld Denis, fyzioterapeut – 

zimné OH 2006 , OH 2008

Fusko Tomáš, tréner biatlonu – zimné 

OH 1998

Gašperčík Milan, tréner biatlonu 

– zimné OH 1994, servisman biatlonu 

– zimné OH 2002, hlavný tréner mužov  

v biatlone – zimné OH 2006

Gregor Ján, tréner džuda - OH 2008

Grexa Ján, člen kultúrnej delegácie – OH 

2004

Hanušovský Jozef, tréner atletiky – OH 

2004, 2008

Horský Ladislav, tréner ľadového 

hokeja – zimné OH 1960, 1980

Ihring Anton, funkcionár výpravy – 

zimné OH 1994, 1998, 2002, člen študijnej 

skupiny – OH 2004

Klus Miroslav, tréner atletiky – OH 

1992, 2000

Kocum Václav, člen vedenia lyžiarov 

– zimné OH 1948

Kostík Peter, funkcionár výpravy –zimné 

OH 1998, 2002

Koudela Vlastimil, servisman biatlonu 

– zimné OH 2006

Kovalík Vladimír, rozhodca volejbalu 

– OH 1988

Krekáňová Katarína, trénerka 

športovej gymnastiky – OH 2004

Kropilák Stanislav, funkcionár výpravy 

– zimné OH 2002, OH 2004

Kůs Zdeno, tréner vodného slalomu 

– OH 1996

OSTATNÍ ÚČASTNÍCI OLYMPIJSKÝCH HIER
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Kvetan Vendelín, tréner cyklistiky – OH 

1996, 2000, 2008

Lakatošová Danuše, trénerka krasokor-

čuľovania – zimné OH 2002

Leitner Benjamín, funkcionár výpravy 

– zimné OH 1994, 1998, 2002

Lepko Jozef, tréner lyžovania – zimné 

OH 1998

Majliš Milan, technik lyžovania – zimné 

OH 2002

Martikán Jozef, tréner vodného slalomu 

– OH 1996, 2000, 2004, 2008

Martinák Miroslav, rozhodca lyžovania 

/skoky/ - zimné OH 1994

Miko Jaromír, tréner stolného tenisu 

– OH 1996

Molčan Jozef, asistent trénera biatlonu 

/ženy/ - zimné OH 2006

Molčan Peter, funkcionár lyžovania 

– zimné OH 1992

Mráz Ján, rozhodca lyžovania – zimné 

OH 1964, člen jury alpského lyžovania 

– zimné OH 1968, člen vedenia výpravy 

a vedúci lyžovania – zimné OH 1972, 1976, 

1980, predstaviteľ SOV – zimné OH 1994, 

predstaviteľ SOV a hosť MOV – zimné OH 

1996

Mráz Peter, tréner vodného slalomu 

– OH 1992, 1996, 2000, 2004, 2008

Mundil Ladislav, tréner biatlonu – 

zimné OH 1980

Novotný Ján, člen vedenia výpravy – OH 

1964, 1968, člen jury moderného päťboja 

– OH 1988, technický delegát UIPM - OH 

1992, 1996, predseda jury moderného 

päťboja - 2000, 2004

Nyárjas Július, člen podporného tímu 

– OH 1992, 1996

Petríček Pavol, lekár vodného slalomu 

– OH 1996, funkcionár vodného slalomu 

– OH 2000

Sanitra Juraj, tréner biatlonu – zimné 

OH 1998, 2002, vedúci tréner biatlonu 

a tréner žien – zimné OH 2006

Schlank Gustáv, tréner biatlonu – zimné 

OH 2002

Schlank Peter, tréner lyžovania /skoky/ 

- zimné OH 1994, 2006

Schwarzbacher Roman, tréner 

biatlonu – zimné OH 1994

Slamka Jozef, tréner športovej streľby 

– OH 1996

Smekal Jozef, tréner lyžovania /zjazdové/ 

- zimné OH 2002

Stachera Ján, tréner vodného slalomu 

– OH 2004

Stehel Peter - tréner zápasenia - OH 

2008 

Šaffa Ján, tréner atletiky – OH 2000

Šimočko Dušan, tréner biatlonu – zimné 

OH 1992, 1994, asistent trénera biatlonu 

mužov – zimné OH 2006

Šoška Jozef, tréner vodného slalomu 

– OH 1996

Švecová Ivana - trénerka športovej 

streľby - OH 2008

Tánczos Ján, tréner lyžovania – skoky 

– zimné OH 1988, 1992, 1994

Ťažký Dušan, tréner cyklistiky /dráha/ 

- OH 1992

Vachalík Vladimír, lekár výpravy – 

zimné OH 2002, 2006

Valent Dušan, tréner atletiky – OH 1996, 

2000

Valuška Ján, tréner lyžovania žien /

behy/ - zimné OH 2006

Wolf Ludvík, tréner džuda – OH 1976

Zeleňanský Ondrej, funkcionár výpravy 

– OH 1988

Zuzula Timotej, tréner lyžovania žien /

zjazd./ - zimné OH 2006 
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  MUDr. Ján Benda

  Ladislav 
Horský

  Václav Kocum

  Tréneri chodcov Dukly Banská Bystrica Juraj Benčík a Miroslav Klus so zverencami pred 
OH roku 1988 v Soule, kde zvíťazil Pribilinec. S výnimkou Makovca všetci zo snímky boli 
olympionikmi. Zľava Ján Záhončík, Jozef Pribilinec, Igor Kollár, tr. Juraj Benčík, Pavol Blažek, 
Jaroslav Makovec, Roman Mrázek a tr. Miroslav Klus. 

  Milan Beňačka
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  Anton Ihring

  Vladimír 
Kovalík

  Stanislav Kropilák

  Jozef Martikán 
so synom – olympij-
ským víťazom

  Peter 
Molčan



122

15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

  Peter Mráz na OH 1992 s Jurajom 
Ontkom

  Ján Novotný

  Peter Schlank

  Ján Tánczos

  Dušan Valent
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IN MEMORIAM
ŠPORTU

V REGIÓNE POČAS
EXISTENCIE KLUBU

Posledná rozlúčka s človekom 
znamená bolestivú a nenahradi-
teľnú stratu najmä pre najbližších 
príbuzných. Pri človekovi zo športu, 
o to viac pri významnom športovco-
vi, taký odchod zasiahne ďalší okruh 
ľudí. Takí športovci a ľudia špor-
tu z regiónu, ktorých výkony i činy 
v prospech športu ich presahovali, 
odišli navždy spomedzi nás i v dote-
rajšom období existencie Olympij-
ského klubu Banská Bystrica. Pripo-
mínam si ich. Nezabúdame ...

V roku vzniku klubu tragicky zahynul 

Juraj Ondro /1973-1993/, nádejný mo-

derný päťbojár Dukly B. Bystrica. Na jeho 

počesť sa každoročne koná memoriál ako 

medzinárodné preteky juniorov. 

Dobrodruž-

ný a hodnotný 

život prežil Zvo-

lenčan Alexan-
der Doman 

/ 1 9 1 4 - 1 9 9 6 / , 

futbalista a te-

nista ZTK pred 

i po II. svetovej 

vojne. Práve 

počas nej bol 

p r í s l u š n í k o m 

z a h r a n i č n é h o 

odboja vo Francúzsku a Anglicku a napo-

kon v I. Čs. armádnom zbore v Sovietskom 

zväze, aj s aktívnou účasťou v SNP. V roku 

1941 bol v Chelsea kapitánom armádneho 

výberu Európy v stretnutí s Anglickom, 

kde mal za súpera legendárneho Matthew-

sa. Jeho vnuk Ján hral futbal za Slovan 

Bratislava. 

Vo veku 57 rokov odišla v máji roku 1997 

nezabudnuteľná postava lyžovania v Krem-

  Juraj Ondro

  Alexander Doman

  Ľudovít Fusko

N E Z A B Ú D A M E...
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nici i na Slovensku Ing. Ľudovít Fusko. 
Bol bežeckým trénerom a funkcionárom, 

zo svojej profesie zasiahol do lyžovania ako 

projektant skokanského mostíka /90 m/ na 

Štrbskom Plese. Po zážitku so svetoznáme-

ho Vasovho behu vo Švédsku inicioval za-

loženie obdobného vytrvalostného behu na 

Slovensku. Pri I. ročníku 17. februára 1974 

bol riaditeľom pretekov, dodnes známych 

ako Biela stopa SNP, na pôvodnej trase 

z Kremnice do B. Bystrice. Bežky boli sú-

časťou života rodiny Fuskovcov, z troch detí 

dcéra Alena bola reprezentantkou v biatlo-

ne a syn tomáš trénerom biatlonistov Duk-

ly. Otcov sen naplnil na trénerskom poste 

na zimných OH v Nagane. 

Brezniansky šport osirel po jesennej 

rozlúčke s Jozefom Ďordíkom /1917-

1998/, bývalom vynikajúcom cyklistovi 

a dobrom človekovi. Začínal v Belgicku, 

krajine zasľúbenej cyklistike, kde musel 

otec odísť za prácou. Najlepšie roky pohl-

tila vojnová apokalypsa. Z prvého obdobia 

slobody vzišiel jeho športový vrchol: cel-

kové 7. miesto v premiére Pretekov mieru 

roku 1948 z Prahy do Varšavy. Zo sloven-

ských cyklistov ho prekonal až roku 1990 

Ján Svorada ml. absolútnym prvenstvom. 

Odišiel vtedy i vzorný pracovník Strojár-

ní v Piesku, Železiarní v Podbrezovej aj 

Mostárne v Brezne ... 

Najstarším z lyžiarskych pojmov v Ban-

skej Bystrici, ktorí odišli navždy v jednom 

roku, bol Tibor Králik /1914-1988/. Bol 

v širšom výbere reprezentantov ČSR pre 

zimné OH v Ga-Pa roku 1936, kde ako ná-

hradník pre zjazdárske disciplíny napokon 

  Jozef Ďordík v roku 1948 ako pretekár a v roku 1988 ako hosť 
etapy Pretekov mieru v B. Bystrici. Pri mikrofóne moderátora 
Róberta Rozima a za asistencie Ladislava Longauera, jedného 
z cyklistických organizátorov. 

  Tibor Králik v strede dávnej bansko-
bystrickej športovej „gardy“, tentokrát po 
jednom z voľakedy obľúbených lesných be-
hov v okolí Urpína. Zľava: Ján Gallo /atlét/, 
Eduard Gosiorovský /futbalista/. Tibor Králik 
/lyžiar a tenista/, Ľudovít Mattertaj /hokejis-
ta/ a Ladislav Gregor /atlét a lyžiar/.
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  Štefan Slivka so zverencami – skokanmi 
a na druhej snímke v Olympijskom klube 
v B. Bystrici, kde pri jeho životnom jubileu, 
80. narodeninách, predsedu klubu Ivan 
Čierny zhodnotil a ocenil jeho prínos pre ly-
žovanie. S kyticou kvetov Drahomíra Bílová. 

  Ondrej Rusko so zverencami- olympio-
nikom Jánom Michalkom po víťazstve na 
Bezroukovom memoriáli a na druhej snímke 
s časťou svojich trofejí z bielej stopy. 
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necestoval. Jeho syn Marián dlhé roky pô-

sobil v Dukle ako tréner, istý čas i pri zjaz-

dárskej reprezentácii. 

V ďalšom človekovi stratili predovšet-

kým skokani na lyžiach. V Štefanovi 
Slivkovi /1917-1998/ odišiel nielen bývalý 

vynikajúci pretekár, ale najmä obetavý tré-

ner a budovateľ mostíkov. Svoje skúsenosti 

odovzdával niekoľkým generáciám skoka-

nov, z ktorých vyšli mnohí reprezentanti 

a majstrami. Z nich sa účastníkmi OH ako 

pretekár stal Martin Švagerko, ako tréneri 

Peter Schlank, Ján Tánczos a Jozef Lepko. 

Prvým náčelníkom lyžiarskeho stredis-

ka ČH Štrbské Pleso bol Ondrej Rusko 
/1921-1998/, rodák z Králik. Člen voľake-

dajšieho OAP Bratislava bol aktívnym 

účastníkom SNP, popredným pretekárom 

v bežeckom lyžovaní. Z jeho početných od-

chovancov na zimných OH štartovali bežci  

Ján Ilavský a Ján Michalko. 

Neodmysliteľnou postavou ľadového 

hokeja v meste pod Urpínom bol  JUDr. 
Dušan Faško /1922-1998/, brezniansky 

rodák. Hráč druhej slovenskej reprezentá-

cie, neskôr tréner, funkcionár a organizátor. 

Na zimnom štadióne i na druhej ľadovej 

ploche, ktoré inicioval i budoval, vyrástlo 

viacero neskorších olympionikov, ako Dá-

rius Rusnák, Michal Handuš, Vlasto Plavu-

cha, Vlado Országh či Richard Zedník. 

V Ondrejovi Mojžišovi /1922-1998/ 

stratilo banskobystrické lyžovanie i ľadový 

hokej obetavého funkcionára a organizátora. 

Pre povestného maratónca Adama 
Košťála /1941 – 1999/ sa stala osudnou 

cesta na bicykli do práce v Agrospole zo   Dušan Faško

  Adam Košťál 
na posledných 
metroch svojho 22. 
štartu na Medziná-
rodnom maratóne 
mieru v Košiciach 
roku 1990. Na 
druhej snímke s 
vencom z jedného z 
desiatich víťazných maratónov spomedzi 80 
absolvovaných.
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Zvolena do Budče, keď tragicky zahynul 

pod kolesami auta nezodpovedného vodi-

ča. Bol držiteľom slovenského rekordu na 

najdlhšej klasickej trati, štvornásobným 

reprezentantom a tiež štvornásobným me-

dailistom z majstrovstiev ČSSR. Známy bol 

  Hokejisti ŠK Banská Bystrica okolo roku 1950 po vyradení z I. celoštátnej ligy, v ktorej 
účinkovali v ročníkoch 1945/46 a 1947/48. Horný rad zľava: Kunay, Igor Országh, Feldma-
yer, Dobrovič, Dušan Országh, Navrátil, Milde, Lošoncy, posledný neidentifikovaný. Dolu 
zľava: Faško, Ján Kassa a Javúrek.

na množstve bežeckých podujatí, za ktorými 

prebrázdil celú republiku. Bol populárny 

pre sympatické ľudské vlastnosti a humor, 

preto ostalo po ňom prázdne miesto v be-

žeckej rodine. 

Na najslávnejšej ére banskobystrické-

  Alexander Štiasny 
so zverenkami 
z Lokomotívy B. 
Bystrica v roku 1956, 
z ktorých Anna Uhrinová /neskôr Balková/ reprezentovala na volejbalových ME roku 1958 
v Prahe. Horný rad zľava: Hanusková, Uhrinová, Grambličková, Žabková, Havlíčková, Kasso-
vá, tréner A. Štiasny. Dolný rad zľava: Országhová, Fašková, Kramárová, Flašková a Babická. 



128

15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

ho ženského volejbalu v TJ Lokomotíva 

sa v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 

20. storočia podieľal veľkou mierou tréner 

Alexander Štiasny /1924-1999/. Úspe-

chy dosiahol tiež s klubmi v Bratislave a v 

Prievidzi. Zomrel 1. júla v Bojniciach, v deň 

svojich 75. narodenín. 

Pri ceste z lyžiarskych pretekov v ro-

ku 1999 zomrel vo veku 78 rokov Jozef 
Adam, ďalšia povestná súčasť kremnické-

ho lyžovania. Bol nepostrádateľným funk-

cionárom, aktívnym najmä pri skokoch, 

kde bol tiež medzinárodným rozhodcom. 

Banskobystrické krasokorčuľovanie 

a ľadový hokej stratili v Ondrejovi Tó-
thovi dlhoročného funkcionára a organi-

zátora. Vo veku 62 rokov skonal roku 1999 

tiež tajomník medzinárodnej Veľkej ceny 

SNP v krasokorčuľovaní juniorov. 

Na pomníku cintorína v podlavickej 

časti Skubín je zvečnený predčasný tragic-

ký rok odchodu 1999 bývalého čs. repre-

zentanta v športovej gymnastike Alojza 
Drexlera. Zahynul vo veku 34 rokov. 

„Enfant terrible“ banskobystrické-

ho zápasenia, a najmä vzpierania, počas 

vojenčiny i prvoligovej Dukly Senica, bol 

Ján Csordás /1942-1999/. Patril k prie-

kopníckym 50. a 60. rokom na všetkých 

„štáciách“ Lokomotívy Partizána či TJ 

Dukla. Bol súčasťou výbornej partie odu-

ševnených amatérov, akými boli Gurský, 

Chebeň, Slivka, Štubňa, ktorí to dotiahli až 

do I. ligy a tvorili základ družstva od roku 

1970 dvíhajúceho činky v extralige. 

Začiatkom roka 2000 zaznamenal veľkú 

stratu slovenský vodný slalom. V Liptov-

skom Mikuláši zomrel 73 – ročný Ondrej 
Cibák. Bol prvým Slovákom, štartujúcim 

na majstrovstvách sveta /1953/.  Bol prvým 

zakladateľom Medzinárodného tatranské-

ho slalomu /1949/ a dlhoročným funkci-

onárom a trénerom. Ako staviteľ prvého 

areálu – umelého kanála vodného slalomu 

na Váhu v časti Vrbica /1978/ získal si sve-

tové renomé, oprávňujúce k stavbe kanálov 

v zahraničí. Bol nestorom úspešného odve-

tvia, zastrešené pod hlavičkou Dukla KTK, 

ozdobené o.i. olympijskými triumfami 

  Alojz Drexler

  Ján Csordás v kolektíve vzpieračov Par-
tizána Banská Bystrica v roku 1964. Hore 
zľava Ďurík, Lukáč, Štefánik a Štubňa. Dolu 
zľava: Slivka a Csordás. 
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  Ernest Caban

  Juraj Lakota roku 1981, keď bol asistentom trénera a metodikom futbalu v Dukle B. 
Bystrica. Horný rad zľava: masér Dušan Mokoš, Dušan Boroš, Milan Nemec, Jozef Kubica, 
Vladimír Borovička, Karol Brezík, Ladislav Jurkemik. Stredný rad zľava: veliteľ futbalu Tibor 
Múdry, lekár MUDr. Ján Benda, Michal Kopej, František Kunzo, Jozef Majzlík, Miloš Targoš, 
Ján Máčaj, Stanislav Močár, Ivan Bilský a Juraj Lakota. Prvý raz zľava: Jaroslav Kališ, Vladimír 
Bednár, tréner Viliam Kováčik, Dezider Siládi, Jozef Bubenk, Emil Kolkus. 

  Ondrej Cibák sa v roku 1996 v Atlante 
takto tešil zo zlatej olympijskej medaily 
kanoistu Michala Martikána a šiesteho 
miesta kajakárky Gabiky Broskovej, oboch 
odchovancov jeho klubu. 
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Michala Martikána a Eleny Kaliskej. Sága 

rodu Cibákovcov pokračuje v jeho synoch 

Ivanovi /predsedovi SZKDV/ a Petrovi 

/trénerovi/, tiež vo vnukoch, pretekároch 

na divokej vode. 

Spomienky na Ernesta Cabana, kto-

rý zomrel roku 2000, môžu byť u rôznych 

ľudí rôzne vzhľadom na jeho pôsobenie 

v straníckych a štátnych orgánoch predo-

šlého režimu. Tento bývalý lyžiar a atlét 

vo svojich funkciách urobil pozitívne veci 

v prospech športu. Jeho syn MUDr. Ernest 

Caban, tiež bežec v maratónkach a na bež-

kách, je športovým lekárom.   

Jedným z priekopníkov športovej gym-

nastiky, vtedy náraďového telocviku, bol 

Ján Búrka /1910-2000/ zo zvolenského 

Sokola. Bol aktívnym tiež v lyžovaní a ho-

rolezectve. 

Tréner banskobystrického i ružomber-

ského futbalu, Juraj Lakota, zomrel v ro-

ku 2000 ako 52-ročný. Spomínali na neho 

i voľakedajší zverenci v ligovej Dukle. 

Smutná správa prišla v roku 2001 

z Českej republiky, kde svoje problémy rie-

šil dobrovoľným odchodom zo sveta Mi-
lan Kadlec /1958-2001/. Dvojnásobný 

olympionik z Moskvy a Soulu patril k naj-

lepším moderným päťbojárom na svete. Do 

pokladnice úspechov Dukly B. Bystrica pri-

spel tromi medailami z MS a dvomi medai-

lami z ME a ďalšími skvelými výsledkami. 

Vo veku 49 rokov skonal v roku 2001 

bývalý čs. reprezentant vo vzpieraní, ne-

skôr silový trojbojár a tréner z Banskej 

Bystrice JánPukač. 
Pri autohavárii tragicky zahynul roku 

2001 v Rakúsku nádejný 22 – ročný hoke-

jista Zoltán Bátovský. Tento odchovanec 

B. Bystrice, člen reprezentácie Slovenska do 

20 rokov, ktorá na MS vo Winnipegu roku 

1999 získala bronzové medaily, bol hráčom 

farmy klubu NHL San José Sharks. 

  Milan 
Kadlec

  Bohumil Svitek v akcii ako vodič preteká-
rov na Banskobystrickej dvadsiatke v roku 
1990, v tomto momente s vedúcim bežcom 
Jozefom Výbošťokom. 
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Vo veku 25 rokov svoje problémy vy-

riešil v roku 2001 dobrovoľným odchodom 

Tomáš Halva z B. Bystrice. Bol nádej-

ným atlétom – oštepárom, víťazom 2. Eu-

rópskych olympijských dní mládeže roku 

1993, reprezentant na MS a ME juniorov. 

Športové a telovýchovné hnutie v okre-

se Banská Bystrica v roku 2001 stratilo 

v 78-ročnom Bohumilovi Svitekovi 

osvedčeného pomocníka. Bol dlho pracov-

níkom OV ČSZTV a neodmysliteľnou sú-

časťou mnohých akcií. Z rodných českých 

končín si priniesol lásku k cyklistike, pre-

to až do vysokého veku šliapal do pedálov 

a udržoval si tak kondíciu. 

Meno JUDr. Mariána Fillu /1916-

2002/bolo pojmom hlavne v tenise, ba i v 

stolnom tenise, ktorým si predĺžil aktívny 

športový život. Tento martinský rodák bol 

banskobystrickou tenisovou legendou. Pa-

  Marián Fillo v detaile so svojou celoživotnou láskou – teni-
sovou raketou a na druhej snímke v družstve ŠK B. Bystrica. 
Zľava: Majer, Fillo, Szántová, s pohárom Uher, Markovičová 
/neskôr herečka/, Lányi  a Staník. 

  Ján 
Ondreička 
na portréte 
/roku 1947/ 
a na druhej 
snímke 
/roku 1976/ 
ako ringový 
rozhodca 
dvíha ruku 
víťaznému 

čs. reprezentantovi v boxe Tiborovi Stojkovi. 
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tril do generácie vynikajúcich slovenských 

športovcov, ktorým II. svetová vojna zma-

rila vyššie ambície i olympijskú šancu. Pa-

tril ku skupine športovcov so Š. Slivkom, O. 

Ruskom, V. Pavelicom, O. Viazanicom a T. 

Lehotským, ktorí po zániku OAP sa aktívne 

zapojili do SNP. 

Na športovej dráhe boxera a činovníka 

svojho obľúbeného športu obsiahol Ján 
Ondreička /1919-2002/ veľké časové roz-

pätie. Kožené rukavice navliekal v kluboch 

Jánošík v RTJ, Trnava, Posádka Martin, 

Sparta Považská Bystrica a v šesťdesiatych 

rokoch bol pri renesancii boxu v Lokomotíve 

Banská Bystrica. Mohutná postava ho pred-

určovala pre ťažkú váhu. Napokon dlhé roky 

pôsobil ako rozhodca a pracovník zväzu. Bol 

aktívnym bojovníkom v SNP a v protifašis-

tickom a národnom oslobodzovacom hnutí, 

za čo dostal viacero vyznamenaní. Bol dlho-

ročným pracovníkom riaditeľstva bývalých 

Reštaurácii v Banskej Bystrici. 

Skutočne univerzálnym športovcom 

bol Ladislav Dobrovič /1919-2003/, ro-

dák z Banskej Štiavnice, po celý život pôso-

biaci v Banskej Bystrici. Bolo málo športov, 

ktoré by neskúsil, vynikol najmä vo futbale 

a v hokeji, kde bol aktívnym hráčom 60 ro-

kov. Do vysokého veku bol aktívnym účast-

níkom atletických veteraniád. 

Zvolenský rodák Ladislav Kornoš, 

dosiahol svoje životné méty v Bratislave, 

kde vo veku 83 rokov v roku 2003 zomrel. 

Bol uznávaným trénerom športovej gym-

nastiky, ktorý vychoval olympionikov Pav-

la Gajdoša, Františka Bočka, Jozefa Koneč-

ného. Náhradníkom na OH v Moskve bol 

jeho syn Leonard, svojho času člen Dukly, 

v súčasnosti astronóm.  

  Ladislav Dobrovič na portréte a s futbalovým mužstvom 
Sokola Pohronské píly B. Bystrica po víťazstve v turnaji o Pohár 
SNP v roku 1949. Horný rad zľava: Feldmayer, O. Blahuta, Flíder, 
Sásik, Donoval, Bičian, Zachar, Dobrovič, O. Samuelčík, Fr. 
Samuelčík. Dolný rad zľava: Straka, Paulovský, Buda, Suk. 
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Rodák z Tisovca, Karol Smida /1916-

2003/ zomrel v Zlatých Moravciach. Bol 

jedným z prvej generácie reprezentantov 

Slovenska v ľadovom hokeji. Počas pôsobe-

nia v B. Bystrici ako stredoškolský profesor 

zasial vo svojich žiakoch a odchovancoch 

lásku k športu a fair play. K 80. narode-

ninám dostal pozdravný list od predsedu 

MOV J. A. Samarancha. 

K prvej slovenskej reprezentácii v ľado-

vom hokeji v období I. Slovenskej republi-

ky patril jej najlepší strelec František 
Javúrek, ktorý navždy odišiel ako 88-

-ročný spomedzi svojej rodiny v Hronskom 

Beňadiku roku 2003.V B. Bystrici bol dlho 

hráčom, trénerom, organizátorom a napo-

kon i kustódom na zimnom štadióne, ktorý 

pomáhal budovať. 

Tretím zo spomínaných „mušketierov“ 

s hokejkou a priekopníkom pravej „kanady“ 

na Slovensku, ktorý ich do večnosti nasledo-

val, bol Ján Petrovič /1914-2004/. Tento 

rodák z Kostiviarskej pôsobil do vysokého 

veku najmä vo futbale a v hokeji. Podiel 

   František Javúrek

  Trio hokejistov, bývalých členov prvej reprezentácie Slovenska na turnaji v Garmisch-
-Partenkirchene roku 1941. Horný rad zľava: Tomík, Smida, Švec, Tomášek, Javúrek, Olejník, 
Luther, Demko, Trnovský. Dolný rad zľava: Reimann, Štolc, Zadák, Chmel, Petrovič. 
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tohto „obojživelníka“, ako sa 

rád nazýval, spočíval v pedago-

gickej práci učiteľa telesnej vý-

chovy a v trénerskej práci, kto-

rá zasiahla tri desiatky klubov 

stredoslovenského regiónu. 

V októbri roku 2005 odišli 

navždy a predčasne dvaja tré-

neri zimných športov z Ban-

skej Bystrice. Najprv Gustáv 
Schlank vo veku 54 rokov, 

tréner bežeckého lyžovania 

a biatlonu, s ktorý bol na jed-

nej olympiáde a po ňom 57-

-ročný Jozef Michalech, tréner bežecké-

ho lyžovania, bývalý tréner olympioničky 

Jarky Bukvajovej. Cenná bola ich práca 

s mládežou. 

Roku 2006 skonal Viliam Sýkora 

vo veku 76 rokov, jeden zo strojcov stol-

notenisovej liahne v Krupine. Medzi jeho 

odchovancov patril i vynikajúci hráč a ne-

skôr reprezentačný 

tréner Vlado Miko, 

pôsobiaci doteraz 

v Prahe. 

Až z ďalekej 

Ameriky prišla roku 

2007 správa o úmrtí 

60-ročného PhDr. 
Ladislava Pata-
kiho, tam známeho 

predovšetkým vedeckým výskumom v ob-

lasti výživy a regenerácie športovcov. Než 

emigroval do USA, istý čas pôsobil tento 

bývalý slovenský rekordér vo vrhu guľou 

ako tréner v Dukle B. Bystrica, kde viedol 

skupinu vrhačov. 

Naposledy zaznamenala rodina špor-

tovcov stratu vlani v decembri pri úmrtí 

člena klubu. Ondrej Chaban /1923-

2007/. Rodák z Radvane, bývalý vynikajúci 

skokan na lyžiach bol účastníkom zimných 

OH roku 1948 v St. Moritzi. Tam, žiaľ, pre 

  Gustáv Schlank

  Ladislav Pataki

  Tri generácie skokanov na lyžiach sa 
stretli roku 2003 pri príležitosti 10. výročia 
Olympijského klubu v B. Bystrici, všetci boli 
účastníkmi OH. Zľava: Martin Mesík, Ondrej 
Chaban a Peter Schlank.
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zranenie z tréningu nemohol nastúpiť do 

súťaží na skokanskom mostíku ani v sever-

skej kombinácii. 

Banskobystrický basketbal napísal ne-

jednu cennú kapitolu histórie slovenského 

ženského basketbalu i zásluhou Ing. On-
dreja Kršjaka, ktorý zomrel začiatkom 

roka 2008. V jeho kolektíve a pod jeho tré-

nerskou taktovkou vyrástla o. i. olympionič-

ka a medailistka zo svetových a európskych 

šampionátov Ľudmila Pěčová – Chmelíko-

vá. Z ďalších odchovankýň Slávie PF resp. 

UMB vyrástlo ďalších päť olympioničiek. 

Z neolympijských odvetví v uvedenom 

období navždy odišiel horolezec Ing. Zdeno 

Zibrín, turisti sa rozlúčili s JUDr. Jozefom 

Böhmerom, Kamilom Linhartom a Ladi-

slavom Kubaškom. Spomíname a nezab-

údame na týchto športovcov, na športové 

osobnosti regiónu, ktorí boli príkladom 

svojím životom. Iní zasa nemohli splniť 

svoje olympijské sny, ďalším ich zasa napl-

nili ich zverenci. Mnohí boli ocenení nielen 

športovými, ale i štátnymi vyznameniami. 

Nezabúdame ... 

  Basketbalistky Slávie PF B. Bystrica v roku 1964 ako víťazky 2. ligy hrali v kvalifikácii o 1. 
ligu. Horný rad zľava: Šporková, Talajová, Oklepková a tréner Ondrej Kršjak. Dolný rad zľava: 
Bystričanová, Kružicová, Staršia a Murgašová. 
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VIZITKA AUTORA

Mgr. Miroslav Hazucha, narodený 29. októbra 1944 v Jablonici. Športový novinár, 

publicista a historik. Pôsobil ako športový redaktor v Banskej Bystrici v denníku Smer, v 

týždenníku Povex a v mesačníku Slovenská atletika. V športe, najmä v atletickom hnutí, 

pôsobí od roku 1959. Je členom Slovenskej olympijskej akadémie a  členom Olympijského 

klubu Banská Bystrica. 

Je autorom:
  Olympionici regiónu Banská Bystrica 

/1994/

  Prvý olympionik Alojz Szokol /1996/

  Najstarší v Európe /2004/

  50 rokov atletiky v Slávii Trnava /2006/

  Láska Rudolfa Holzera – atletika /2007/

  ... úspešní 40 rokov /2007/

  Písomné oce-
nenia kníh s olym-
pijskou tematikou 
autorovi od pred-
sedov MOV Juana 
Antonia Samaran-
cha a Jacquesa 

Roggeho.  

Je spoluautorom:
  Sto let sportovní chůze v Československu 

/1988/

  Olympijské hnutie na Slovensku /1996/

  100 rokov organizovanej atletiky na Slo-

vensku /1997/

  Jablonica 1262-2002 /2002/

  Autor v gréckej Olympii pri stéle, pod ktorou je 
pochované srdce Pierra de Coubertin, zaklada-

teľa novovekých OH. 



15 rokov Olympijského klubu Banská Bystrica 

139

Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali vydať a uskutočniť túto 

malú mozaiku športových a ľudských schopností.

Pro –Dukla 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Útvar splnomocnenca vlády SR pre šport a mládež

KIA

Motor –Car Banská Bystrica
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