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Pre slovenskú olympijskú rodinu je rok 2011
veľmi dôležitý. Je rozhodujúcou bázou, odra-
zovým mostíkom smerom k Hrám XXX. olym-
piády v roku 2012 v Londýne, ale nielen to.

Mladé talenty zo Slovenska mali v zime
možnosť preukázať svoje schopnosti a úroveň
prípravy na zimnom európskom olympijskom
festivale mládeže (EYOF) v Liberci, prípadne sa
kvalifikovať na I. zimné olympijské hry mláde-
že, ktoré sa začiatkom budúceho roka začnú
v susednom Innsbrucku. V júli nás čaká letný
EYOF v tureckom Trabzone.

Výsledky mladých nádejí nám hodnoverne
preukážu, kde sa - pokiaľ ide o budúcnosť slo-
venského športu - dnes nachádzame a kam
smerujeme. Asi nie celkom správnym smerom.

Pred nami je neznámo a temno a tak sme do
nového roka vykročili opatrne, ako nevidiaci
a nepočujúci, pretože ani okolie nám pre lepšiu
orientáciu neposkytuje signály. Mlčí vláda, ml-
čí ministerstvo, striedajú sa riadiace štruktúry
a znižuje sa rozpočet, sponzorstvo a lotérie sú
pravdepodobne na odvrátenej strane Mesiaca,
pretože tam normálne ľudské oko nedovidí. Ti-
cho! A potichučky sa neprajným svetom plazí
aj slovenské športové hnutie. Chce prežiť a pre-
to sú mu dobré i korienky a odpadky.

Ešteže tu máme kauzu deaflympiády a zim-
ný štadión v Bratislave (bude alebo nebude do-
končený k majstrovstvám sveta, je alebo nie
je predražený?), pretože inak by ani slovenská
pospolitosť netušila, že šport ešte žije.

Je paradox, že rok 2011 vyhlásila Európska
únia za rok dobrovoľníctva. My sme v dodatku
zákona o športe dostali k tomu pekný darček –
nové podmienky na prideľovanie štátnych do-
tácií. Naozaj povzbudzujúce!

Pripadá mi to, ako keď v snahe o poriadok
majiteľ domu vybetónuje záhradu, pretože zo
stromov padá priveľa lístia. Len by ma zaují-

malo, či príslušní úradníci dokážu vypočítať
ekonomický vklad státisícov hodín dobrovoľ-
nej práce pre šport a uznajú to ako vklad pre
dotácie. Možnože ani nebude treba, pretože
štátny aparát, ako neomylná autorita a nespo-
chybniteľná záruka transparentnosti, všetko
zariadi a všetko zorganizuje. Fandím mu, ale
neverím. 

A neverím už ani múdremu človeku, ktorý
kedysi dávno vyhlásil: „štát sme my!“.

Byrokratický moloch je arogantný, silný
a večný. Zožerie aj múdreho človeka.

PhDr. FRANTIŠEK CHMELÁR,
prezident Slovenského 

olympijského výboru 

Mlčanie jahniat po slovensky
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■ Aké skúsenosti s podporou športu ako dobrovoľnej aktivity vo svojich krajinách asi majú
dvaja bývalí vynikajúci športovci zo zahraničia – český atlét, dnes člen MOV Jan Železný a ne-
mecká krasokorčuliarka, dnes šéfka kandidatúry Mníchova na ZOH 2018 Katarina Wittová,
s ktorými sa prezident SOV František Chmelár stretol na februárovom X. zimnom európskom
olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Liberci? FOTO ROMAN HANZEL

Nové vyznamenania aj výročné ocenenia SOV
Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru (SOV) už pred decem-

brovým valným zhromaždením novelizoval Smernicu SOV o čestných titu-
loch, vyznamenaniach, trofejach, uznaniach a výročných oceneniach, ktorú
delegáti vzali na vedomie.

K významnej zmene došlo vo vyznamenaniach. Na rozdiel od predošlej
praxe po novom budú môcť Zlaté, Strieborné a Bronzové kruhy SOV dostať
len slovenskí olympijskí medailisti – každý v zhode s tým, akú medailu získa.
Ďalším úspešným účastníkom OH/ZOH a medailistom z OH/ZOH mládeže sa

bude udeľovať Medaila SOV, čo je nové vyznamenanie. Pre olympijské a športové osobnosti –
trénerov, funkcionárov, lekárov, masérov, novinárov, atď. – sú určené nové vyznamenania:
Zlatý, Strieborný a Bronzový odznak SOV, z minulosti zostalo v platnosti len Čestné uznanie
SOV. Úplne novým vyznamenaním je aj Plaketa SOV. Tá môže byť udelená osobnostiam, kto-
ré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu.

Určité zmeny nastali aj vo výročných oceneniach. Ocenenie za fair play sa po novom bude
volať Cena Jána Popluhára (doteraz to bola Cena Radovana Kaufmana). Novými oceneniami sú
Cena Jána Mráza za významné aktivity v oblasti životného prostredia a Cena Olympijský klub
roka pre regionálny klub, ktorý v príslušnom roku vyvíjal najvýraznejšie aktivity pri plnení
úloh SOV a v propagácii olympizmu. Udeľovanie nových vyznamenaní a ocenení bude mať
premiéru na aprílovom 41. VZ SOV.

Po úspechu predchádzajúcich súťaží pre detí
a mládež Slovenský olympijský výbor vyhlásil
na rok 2011 od 1. februára až tri súťaže – lite-
rárnu „Fair play – čestne súťažiť, čestne žiť“,
fotografickú „Naše športovisko – poriadok, či
neporiadok?“ a výtvarnú „Olympijský oheň –
symbol čistoty olympijských hodnôt“. Všetky
tri súťaže, ktoré sú súčasťou programu olym-
pijskej výchovy na Slovensku, sú vypísané
v dvoch vekových kategóriách (do 12 rokov od
12 do 18 rokov) a všetky súťažné práce treba
zaslať na SOV do 31. mája. Viac informácií je
k dispozícii na www.olympic.sk.

SOV vyhlásil pre deti 
a mládež literárnu, 

fotografickú 
aj výtvarnú súťaž
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V porovnaní s predošlými stanovami do no-
velizovaných pribudli články o komisii športov-
cov a o voľbách. „Pri minulých voľbách sme do-
speli k názoru, že doterajšie znenie stanov nie
celkom jasne definuje podmienky voľby,“ vy-
svetlil prezident SOV František Chmelár návrh
na zmeny prítomným 59 z 82 pozvaných dele-
gátov 40. VZ SOV a dodal: „Nová je aj definícia
členstva – kto musí byť členom a kto môže byť
členom SOV.”

K predloženému návrhu odzneli viaceré pri-
pomienky právneho a technického charakteru.
Na ich zapracovanie do návrhu bola okamžite
ustanovená pracovná komisia, ktorá zakrátko
predložila upravený návrh. Ten bol schválený.
Valné zhromaždenie schválilo aj hlavné úlohy
SOV v roku 2011 v štyroch tematických oblas-
tiach. Sú zverejnené v plnom znení na
www.olympic.sk.

ÚSPECHY, ALE AJ PROBLÉMY
V ZIMNÝCH ŠPORTOCH

Prezident SOV František Chmelár konštato-
val, že končiaci sa rok bol dobrý pre Slovenský
olympijský výbor. V jeho priebehu SOV spustil
komplexný Program olympijskej výchovy.
S ním súvisí aj vydávanie rôznych materiálov,
ktoré sú určené predovšetkým pre základné
a stredné školy. Podrobne o aktivitách SOV
v priebehu celého roka informoval vo svojej
správe generálny sekretár SOV Jozef Liba. 

František Chmelár vo svojej správe upriamil
pozornosť na našu situáciu v zimných špor-
toch. Napriek tomu, že účinkovanie sloven-
ských športovcov na ZOH 2010 vo Vancouvri
bolo najúspešnejšie v histórii, upozornil, že
zimné športy na Slovensku zaostávajú za kon-
kurenciou. „Stačí len sledovať, čo sa deje u na-
šich susedov v Česku, Poľsku, Slovinsku, ale aj
na Ukrajine, v Maďarsku, Chorvátsku ba aj
v Turecku, koľko do rozvoja zimných športov
dokážu tieto krajiny investovať. V našich po-
meroch je zložité takýto program pripraviť. Za-
tiaľ sme túto úlohu preto nesplnili, to však ne-
znamená, že sa o to nebudeme pokúšať ďalej.
Zimné športy sú pre občanov našej krajiny, ale
aj pre slovenský olympizmus dôležité a majú
širší spoločenský význam,“ uviedol a vyzval
všetkých členov SOV zapnúť rozum, napnúť
svaly a spojiť svoje sily, aby sa aspoň niečo po-
darilo dosiahnuť na prospech talentovaných
športovcov a zimných športov.

ANTON IHRING 
ČESTNÝM ČLENOM SOV

Bývalý prvý podpredseda SOV (v tejto funkcii
bol v období rokov 1992 – 2001, v roku 1999
bol po abdikácii Vladimíra Černušáka na tri
mesiace poverený vedením SOV) Anton Ihring,
ktorý sa zo zdravotných dôvodov na zasadnutí
nezúčastnil, bol schválený za čestného člena
SOV.

Bývalý atlét, telovýchovný pedagóg a tréner
Anton Ihring dosiahol v minulosti mimoriadne
významné postavenie ako športový funkcionár.
Dlhé roky bol riaditeľom najprv Strediska vr-
cholového športu slovenského ministerstva
školstva, neskôr Centra akademického športu
v Bratislave. Od vzniku Asociácie športových
zväzov SR stál pätnásť rokov na jej čele, záro-
veň bol podpredsedom Slovenského združenia
telesnej kultúry. Šestnásť rokov šéfoval sloven-
skej atletike a dvanásť rokov slovenskému 
triatlonu. Počas pôsobenia vo funkcii podpred-
sedu SOV viedol slovenské výpravy na ZOH
1994 v Lillehammeri a na ZOH 1998 v Nagane.
Zastával množstvo ďalších funkcií v športe

a pätnásť rokov reprezentoval Slovensko
v ENGSO – Európskom združení mimovládnych
športových organizácií.

VLADIMÍROVI MILLEROVI 
VÝROČNÁ TROFEJ MOV

Viceprezident SOV pre mládež Vladimír Mil-
ler si na 40. VZ SOV prevzal výročnú trofej Me-
dzinárodného olympijského výboru za rok
2009 „Šport – inšpirácia pre mladých ľudí“. Dl-
horočný predseda Slovenského zväzu moder-
ného päťboja je od roku 2001 nepretržite vi-
ceprezidentom (predtým podpredsedom) Slo-
venského olympijského výboru. Ako podpred-
seda SOV pre letné športy bol vedúcim sloven-
ských výprav na OH 2004 v Aténach a OH 2008
v Pekingu, ale jeho dominantné pôsobenie
v športe je späté s mládežou. Od roku 1991 je
nepretržite riaditeľom Osemročného športové-
ho gymnázia na Ostredkovej ulici v Bratislave.
Od roku 1994 s malými prestávkami pracuje
v komisii športovo talentovanej mládeže SOV,
z toho väčšinu času ako jej predseda. Viedol vý-
pravy SOV na piatich vrcholných mládežníc-
kych podujatiach v zahraničí.

Krátko pred 40. VZ SOV si Vladimír Miller
prevzal aj iné medzinárodné ocenenie. Na val-
nom zhromaždení Európskych olympijských
výborov (EOV) v Belehrade mu prezident EOV
Patrick Hickey odovzdal EOC Olympic Laurel
Award za pôsobenie v olympijskom hnutí
a v športe. Európske olympijské výbory udeľujú
toto vyznamenanie každoročne štyrom osob-
nostiam a Vladimír Miller je prvý Slovák, ktorý
ním bol poctený. ĽUBOMÍR SOUČEK

Úprava Stanov SOV

■ Výročnú trofej MOV 2009 „Šport – inšpirá-
cia pre mladých ľudí“ odovzdal Vladimírovi 
Millerovi na 40. VZ SOV prezident SOV František
Chmelár.                                         FOTO JÁN SÚKUP

Schválili ju na decembrovom 40. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru
Najdôležitejším bodom 40. valného zhromaždenia Slovenského olympijského vý-

boru (VZ SOV) v sobotu 4. decembra v bratislavskom hoteli Gate One bola úprava
Stanov SOV. Po zapracovaní niektorých pripomienok bola schválená. Nešlo o pre-
vratné úpravy, ale predovšetkým o presnejšie formulovanie jednotlivých bodov,
aby lepšie vyjadrovali podstatu a aby boli jednoznačné, bez možnosti rôzneho vý-
kladu. Nové Stanovy SOV budú po pripomienkovaní Medzinárodným olympijským
výborom ratifikované na aprílovom 41. valnom zhromaždení SOV a následne zve-
rejnené na stránke SOV.
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Za liberecké tretie miesto Moniky Simančíko-
vej, štvrté miesto miešaného družstva našich
zjazdárov a šieste miesto družstva hokejistov
(žiaľ, posledné v turnaji) prislúcha našej výprave
podľa bodovacích zvyklostí osem bodov (na
„domácom“ EYOD 1999 to bolo až 20 bodov).
Pravda, takýto pohľad je zúžený. Výrečnejšie
pôsobí fakt, že Slováci dosiahli dovedna se-
demnásť umiestení v prvej tretine štartového
poľa, čo naznačuje predpoklady našich mladí-
kov vo veku 15 – 18 rokov určitým spôsobom sa
presadiť aj medzi dospelými. Treba však pove-
dať aj to, že v zjazdárskych slalomoch sú umie-
stenia trochu skreslené faktom, že zhruba polo-
vica pretekárov preteky nedokončila.

Vzhľadom na ťaživú situáciu zimných špor-
tov na Slovensku (v porovnaní s letnými je ob-

jektívne náročnejšie aj drahšie zabezpečiť v nich
prípravu, ktorej kvalita je v domácich podmien-
kach neraz veľmi limitovaná) tento výsledok
celkove rozhodne nie je zlý a vystúpenie najlep-
ších možno hodnotiť pozitívne. Aj z mizérie sa
darí sem-tam vykresať talenty, ktoré sa ani v sil-
nej medzinárodnej konkurencii medzi svojimi
rovesníkmi rozhodne nestratia. Medzi senior-
skú širšiu svetovú špičku však vedie ešte veľmi
dlhá a bolestivá cesta, na ktorej vytrvá len zlo-
mok talentov.

NAJVIAC VYNIKLI 
SIMANČÍKOVÁ A VLHOVÁ

Monika Simančíková (ročník 1995, trénuje ju
Vladimir Dvojnikov) predviedla v libereckej Svi-
janskej aréne veľmi bojovný a sympatický vý-
kon. Po krátkom programe bola štvrtá a napo-

Vedúci výpravy a člen výkonného výboru
SOV Jozef Bazálik bol v tejto funkcii už na tre-
ťom zimnom EYOF za sebou. Jeho hodnotenie
nášho účinkovania? „Výpravu celkove hodno-
tím veľmi dobre. Medailu z individuálnej dis-
ciplíny sme získali po 18 rokoch. Príjemne pre-
kvapili zjazdári a zvýšil sa aj počet umiestení
v prvej tretine štartového poľa. Bohužiaľ, zďa-
leka nie všetkým našim športovcom sa poda-

rilo dosiahnuť uspokojivé výsledky.“
Ako dlhoročný člen komisie športovo talentovanej mládeže SOV má

Jozef Bazálik dlhodobý prehľad o našich talentoch v mládežníckej ka-
tegórii. Videl v Liberci v slovenských farbách viacero výrazných talentov?
„Slovenské krasokorčuľovanie už na treťom EYOF za sebou malo pre-
tekára, ktorý sa umiestil medzi najlepšími. V dobrom svetle sa ďalej
ukázali najmä zjazdári, predovšetkým najmladší z nich Vlhová a Murín.

Z bežcov by som vyzdvihol Urgelu a Klementovú, bojovne sa prejavili aj
Šulek a Segeč. Medzi biatlonistami dosiahol najlepší výsledok Lonský,
ale v popredí sa dvakrát objavila mladá Fialková. Žiaľ, na vystúpení
mnohých ďalších sa prejavili dlhodobé problémy slovenských zimných
športov s finančným zabezpečením a podporou talentovanej mládeže.
Tento problém riešime neúspešne už niekoľko rokov.“

Jozef Bazálik veľmi chválil českých organizátorov. „V novembri som
bol v Liberci na seminári vedúcich výprav, ale odvtedy ešte tvrdo pra-
covali a vylepšili všetky detaily. Ja považujem tento ročník zimného
EYOF za doteraz najvydarenejší. Spoločná olympijská dedina bola
v zime novinkou a všetko v nej fungovalo dobre. Športoviská boli blíz-
ko pri nej, dobre dopravne dostupné. Bol to prakticky ideálny model.
Česi postavili usporiadateľskú latku veľmi vysoko a ďalší organizátori
budú mať čo robiť, aby sa k tejto úrovni aspoň priblížili.“

Tohtoročný XI. letný EYOF sa uskutoční 24. – 29. júla v tureckom
Trabzone. 

Záblesky niekoľkých výrazných talentov
Ak sa pozrieme na účinkovanie slovenskej výpravy na X. zim-

nom európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v čes-
kom Liberci (konal sa 13. – 18. februára) cez pohľad tradičného
neoficiálneho olympijského bodovania (1. – 6. miesto odstup-
ňované od 7, 5, 4, 3, 2 až po 1 bod), tak z doterajších desiatich
edícií EYOF (v minulosti EYOD) len raz boli Slováci úspešnejší

ako teraz – na domácej pôde v Poprade-Tatrách v roku 1999. Navyše medaila
(bronz) krasokorčuliarky Simančíkovej je ešte len piata v histórii slovenského účin-
kovania v zimných edíciách tradičného multišportového podujatia pre mládež (prvá
po šiestich rokoch) a iba druhá v individuálnej disciplíne. Z tohto pohľadu vyznieva
účinkovanie našej výpravy pozitívne.

Na X. zimnom EYOF v Liberci získala bronz krasokorčuliarka Monika Simančíková, 
upútala aj slalomárka Petra Vlhová a potešilo zjazdárske miešané družstvo

Výborná organizácia
Po organizačnej stránke bol X. zimný EYOF

zvládnutý celkove na vysokej úrovni – nie-
len samotné športové súťaže, ale aj dopra-
va, ubytovanie, stravovanie, ceremoniály
a sprievodný program (v tzv. fun zóne)
v olympijskej dedine, na ktorú sa dočasne
premenili veľmi slušne vybavené internáty
libereckej Technickej univerzity na Harcove.
Úroveň usporiadania podujatia vyzdvihol 
nielen prezident Európskych olympijských
výborov Patrick Hickey, ale aj prezident Me-
dzinárodného olympijského výboru Jacques
Rogge, ktorý zavítal do Liberca na dva dni.

Pohľad vedúceho výpravy Jozefa Bazálika

■ Bronzová krasokorčuliarka Monika 
Simančíková s maskotom podujatia.

■ Čerstvá majsterka sveta v obrovskom sla-
lome mladších junioriek Petra Vlhová sa ne-
stratila ani medzi dievčatami o rok staršími.
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kon úspešne zaútočila na bronz aj napriek to-
mu, že hneď v úvode voľnej jazdy mala pád.
Nezdar ju nevyviedol z miery, čo u našich špor-
tovcov nie je častý jav. Otriasla sa a vyšvihla sa
napokon na stupeň víťaziek. Škoda, že útok na
medailu nevyšiel nášmu miešanému zjazdár-
skemu družstvu, ktoré predviedlo mimoriadny
tímový výkon a vyradilo dve „papierovo“ pod-
statne silnejšie družstvá Francúzska a Slovin-
ska. V semifinálovom boji proti Švajčiarsku mu
na postup do finále chýbala len desatina se-
kundy. Aj výsledné štvrté miesto však bolo vy-
soko nad očakávanie. Najsympatickejšie bolo,
že chlapci aj dievčatá v tomto u nás zvyčajne
rozhádanom športe pôsobili ako ozajstný ko-
lektív.

Spomedzi jednotlivcov sa okrem Simančíkovej
najvýraznejšie presadila zjazdárka Petra 
Vlhová (ročník 1995, trénuje ju Tomáš Hudec).
Začiatkom februára sa stala majsterkou sveta
v obrovskom slalome v kategórii mladších ju-
nioriek a pod Ještědom skončila v slalome devia-
ta, pričom pred ňou boli samé staršie pretekárky.
Po prvom kole bola dokonca štvrtá, ale druhé išla
vo vedomí množstva predchádzajúcich výpad-
kov skôr na istotu a vo výsledkovej listine klesla.
Vlhová skončila v prvej tretine štartového poľa
aj v obrovskom slalome. Je prísľubom aj pre 
I. ZOH mládeže 2012 v Innsbrucku, kde bude – na
rozdiel od Liberca – jej ročník starší z vymedze-
ného dvojročného vekového rozpätia v jednotli-
vých športoch. Azda na svahoch časom nadviaže
na úspechy Veroniky Zuzulovej...

UPÚTALI URGELA, FIALKOVÁ, 
LONSKÝ, MURÍN AJ ĎALŠÍ

Po dve umiestenia v prvej tretine štartového
poľa si okrem Vlhovej prípísali aj bežec na ly-

žiach Erik Urgela (ročník 1993 - bol 20. a 22.)
a najmladšia z kvarteta biatlonistiek Ivona Fial-
ková (ročník 1994 - 21. a 26.). Štvrté najvyššie
umiestenie výpravy však dosiahol biatlonista
Henrich Lonský (ročník 1993 - 14.) a piate naj-
mladší z kvarteta zjazdárov Roman Murín (roč-
ník 1995 - 15.), ktorý by tiež mohol štartovať aj
na ZOH mládeže v Innsbrucku. Zoznam prete-
károv, ktorí dosiahli aspoň jedno umiestenie
v prvej tretine štartového poľa – podrobný pre-
hľad uvádzame osobitne – dopĺňajú bežci na ly-
žiach Miroslav Šulek (ročník 1993), Andrej Se-

geč (1994), biatlonista Peter Konupek a zjazdá-
ri Michal Ivan, Daniel Onderčánin a Lenka Che-
beňová (všetci 1994).

Veľkým sklamaním bolo liberecké účinkova-
nie družstva slovenských hokejistov. Naša re-
prezentačná sedemnástka prehrala všetky tri
zápasy – s Fínskom 3:5, s Českom 2:4 a s Lotyš-
skom 3:4 – a obsadila posledné miesto. Ani
v jednom prípade súper nemusel byť nezdola-
teľný, ale Slováci celkove neuspeli. Dosť často
im chýbala herná disciplína, dopúšťali sa zby-
točných faulov, zvyčajne zle hrali presilovky
a v porovnaní so súpermi zaostávali v korčuľo-
vaní aj v celkovej dynamike pohybu. Nepocho-
piteľný bol ich úplne „zaspatý“ výkon v prvej
tretine zápasu s Lotyšskom, ktorú prehrali 0:4.

Text a foto ĽUBOMÍR SOUČEK

Umiestenia Slovákov v prvej
tretine štartového poľa

3. MONIKA SIMANČÍKOVÁ, krasokorčuľovanie
(30 účastníčok)

4. MIEŠANÉ DRUŽSTVO (Petra Vlhová, Katarína 
Miklošová, Lenka Chebeňová, Martin Hyška, 
Roman Murín, Michal Ivan), 
zjazdové lyžovanie (22 družstiev)

9. PETRA VLHOVÁ, zjazdové lyžovanie – slalom (94)
14. HENRICH LONSKÝ, biatlon – 7,5 km (87)
18. ROMAN MURÍN, zjazdové lyžovanie – slalom (101)
20. MIROSLAV ŠULEK, beh na lyžiach - klas. šprint (85)
20. ERIK URGELA, beh na lyžiach - 

7,5 km voľnou technikou (94)
21. ANDREJ SEGEČ, beh na lyžiach - klas. šprint (85)
21. IVONA FIALKOVÁ, biatlon – 6 km (79)
22. ERIK URGELA, beh na lyžiach - klas. šprint (85)
26. IVONA FIALKOVÁ, biatlon – 10 km (79)
28. ERIK URGELA, beh na lyžiach - 10 km klasicky (85)
29. MICHAL IVAN, zjazdové lyžovanie – slalom (101)
29. PETRA VLHOVÁ, zjazdové lyžovanie – 

obrovský slalom (96)
29. LENKA CHEBEŇOVÁ, zjazdové lyžovanie – slalom (94)
29. PETER KONUPEK, biatlon - 12,5 km (88)
31. DANIEL ONDERČÁNIN, zjazdové lyžovanie – 

slalom (101)
Kompletné slovenské výsledky aj prehľad medailistov

z X. zimného EYOF sú k dispozícii na www.olympic.sk.

■ Nášmu miešanému zjazdárskemu družstvu (na snímke štyria z jeho šiestich
členov) nečakane len o desatinu sekundy ušiel postup do finále. Napokon skončilo
štvrté.

„Obojživelníčka“
Ledecká

Vskutku nezvyčajnú „obojživelnosť“ pred-
viedla na X. zimnom EYOF 15-ročná Češka
Ester Ledecká. Dcéra známeho speváka Ja-
neka Ledeckého a vnučka bývalého vynika-
júceho hokejistu, dvojnásobného olympij-
ského medailistu i majstra sveta Jana Kla-
páča, ako jediná zo všetkých účastníkov sú-
ťažila každý deň. Štartovala totiž v snoubor-
dingu aj v zjazdovom lyžovaní! Ojedinelú
kombináciu zvládla dobre. V snoubordingu
získala zlato v paralelnom obrovskom slalo-
me a piate miesto v krose, v zjazdovom ly-
žovaní v konkurencii o rok starších dievčat
bola 22. v slalome a 38. v obrovskom slalo-
me. Ako je známe, lyžiari a snoubordisti sa
navzájom príliš neráčia. Rodičia Ester Ledec-
kej nám prezradili, že spomedzi zahranič-
ných zjazdárov jej k snoubordingovému zla-
tu zablahoželali len Slováci...

Cena fair play pre Mihu Hrobata
Cenu fair play na X. zimnom EYOF získal slovinský zjazdár Miha Hrobat. Udelili mu ju za prí-

kladné športové gesto, keď po prvej jazde v slalome sám išiel upozorniť rozhodcov, že nepre-
šiel regulárne jednou bránkou (chytil v nej tzv. špicara). Na základe vlastného „udania“ ho dis-
kvalifikovali. Cenu fair play slovinskému zjazdárovi počas záverečného ceremoniálu X. zim-
ného EYOF odovzdala predsedníčka Českého klubu fair play a niekdajšia vynikajúca bežkyňa
na lyžiach Květa Pecková-Jeriová. Príkladný čin Mihu Hrobata komentovala slovami: „Miha
prejavil skvelý zmysel pre fair play a je skutočným športovým vzorom svojich vrstovníkov.“

■ Biatlonistka Ivona Fialková.



Neolympijský rok 2011 vyhlásila Európska
únia za rok dobrovoľníckej práce. Podľa štatistík
dobrovoľníkom je v súčasnosti každý piaty ob-
čan Európskej únie. O tom, či súčasní organizá-
tori a dobrovoľníci na spomínaných šampioná-
toch na Slovensku dokážu obhájiť výbornú ce-
losvetovú povesť o kvalite príprav a samotnej
organizácii medzinárodných športových zápo-
lení na Slovensku, sa dozvieme až po ich skon-
čení. 

Na Slovensku z minulosti evidujeme množ-
stvo úspešne zvládnutých medzinárodných
športových akcií. K nim nesporne prispeli a dob-
ré meno ich organizátorov potvrdili aj viaceré
majstrovstvá sveta v jednotlivých olympijských
športoch. V nasledujúcom texte sa zameriame
predovšetkým na niektoré v zimných športoch
– hlavne na štyri z dávnych čias, z ktorých tri sa
odohrali výlučne na Slovensku.

VYSOKÉ TATRY 1935 – 
MS V KLASICKOM LYŽOVANÍ

Delegáti kongresu FIS vo švédskej Solleftee
rozhodli 24. februára 1934 prideliť Českoslo-
vensku Medzinárodné preteky FIS 1935 v kla-
sických disciplínach – čiže v dnešnom ponímaní
majstrovstvá sveta (v roku 1965 boli všetky pre-
teky tohto rangu od roku 1925 dodatočne vy-
hlásené za MS). Najväčším problémom bolo ur-
čenie miesta pretekov. Preto prípravný výbor
rozoslal všetkým miestam, ktoré prichádzali
ako miesto konania do úvahy, podrobné dotaz-
níky. Po podrobnom spracovaní údajov z dotaz-
níkov bolo určené poradie miest, kde by mohli
byť preteky usporiadané, nasledovne: 1. Špind-
lerův Mlýn, 2. Vysoké Tatry, 3. Banská Bystrica.
Napokon sa však zastupiteľstvo zväzu rozhodlo
určiť za dejisko Vysoké Tatry, keďže tam sa po-

darilo získať garancie
na uskutočnenie pre-
tekov.

Organizačných prí-
prav sa ujal 35-členný
ústredný výbor Zväzu
lyžiarov RČS, v kto-
rom bol len jeden zá-
stupca Slovenska -
MUDr. Ľudovít Izák
zo Starého Smokov-

ca. Užšie predsedníctvo zväzu
tvorilo pracovný organizačný vý-
bor. Za predsedu technického
odboru bol zvolený náčelník ZL
RČS arch. Karel Jarolímek, autor
skokanského mostíka v Mlynic-
kej doline na Štrbskom Plese.
V priebehu leta 1934 ustanovili
druhý organizačný výbor v Sta-
rom Smokovci. Mal 14 komisií
a 64 členov, zväčša funkcionárov
zo Športového klubu Vysoké Tat-
ry a z Karpathenvereinu Tatran-
ská Polianka. Tretím organizač-
ným výborom bol krajinský,
utvorený v Bratislave 17. júla
1934 z podnetu prezidenta slo-
venskej krajiny Jozefa Országha.
Ten sa stal aj jeho predsedom.
Výbor predovšetkým poskytol
z prostriedkov Slovenského kra-
jinského výboru značnú subven-
ciu Zväzu lyžiarov RČS, pripravil

pre svetové podujatie vo Vysokých Tatrách bo-
hatý kultúrny program a rozprúdil účinnú pro-
pagačnú činnosť predovšetkým v susedných
štátoch. Podarilo sa mu zaangažovať do propa-
gácie skúsených novinárov, čím sa rozmnožil
počet informácií o podujatí vo Vysokých Tat-
rách v rozličných zahraničných časopisoch. Vý-
bor našiel prostriedky aj na vydanie propagač-
ných brožúr a plagátov v dvadsaťtisícovom ná-
klade. Tie vyvolali veľký záujem najmä vo Vied-
ni a v ostatných rakúskych mestách.

Nezabudlo sa ani na otázku dopravy do Tatier
i v samotných Tatrách (železničnú aj cestnú), či
zabezpečenie ubytovania v podtatranských
strediskách pre účastníkov aj návštevníkov.
Dôležitá bola aj prezentácia pretekov doma aj
v zahraničí. V niekoľkých jazykoch boli vydané
plagáty, letáky, nálepky aj kolky, na všetkých
bol rovnaký oficiálny emblém podujatia. Prete-
ky propagovali aj pomocou diapozitívov, roz-
hlasových prednášok a správ, novín, fotografií
a filmu, ako aj rôznym tovarom FIS (bola vyhlá-
sená súťaž pre firmy na značku FIS) doma aj
v zahraničí. Pri príležitosti pretekov bola vydaná
aj poštová známka.

Vo Vysokých Tatrách sa zišlo v dovtedajšej
histórii majstrovských pretekov FIS najviac pre-
tekárov (369) z najväčšieho počtu krajín (13).
Organizačná príprava pretekov a ich technic-
kých zariadení zodpovedala vtedajšej dobe. Or-
ganizátorom však nepriala príroda. Okrem pr-
vého dňa s pretekmi štafiet a posledného dňa
s pretekmi v behu na 50 km prenasledovalo
pretekárov nepriaznivé počasie so silným vet-
rom a snežením. Technické zabezpečenie pre-
tekov bolo v rukách odborníkov, ktorí, žiaľ,
dôverne nepoznali tatranskú prírodu. Pri prí-
prave bežeckých lyžiarskych tratí nevedeli vždy
správne umiestniť ich trasy a už vonkoncom ne-
poznali potrebu mať naporúdzi náhradné trate,
ktoré by mohli použiť pri extrémnych zmenách
počasia. Po skončení podujatia zavládlo vo Vy-
sokých Tatrách nádherné slnečné počasie. 
Napriek tomu sa program stanovený Medziná-
rodnou lyžiarskou federáciou naplnil v plnom
rozsahu.

BRATISLAVA 1959 - 
MS V ĽADOVOM HOKEJI

Vítame Vás v Bratislave, cíťte sa u nás ako do-
ma! - s týmito slovami očakávali usporiadatelia
účastníkov a návštevníkov XXVI. majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji v roku 1959. Majstrov-
stvá otvorili súčasne vo všetkých dejiskách vy-
lučovacích skupín: v Bratislave, Brne a Ostrave.
Vyzdobený bratislavský Zimný štadión bol zapl-
nený do posledného miesta. Vyše 12 000 divá-
kov privítalo na ľadovej ploche mužstvá Kana-
dy, Poľska, Švajčiarska a za búrlivého potlesku
najmä mužstvo Československa, ktoré nastúpi-
lo v nových pozmenených reprezentačných dre-
soch a s hokejkami, ktoré pre nich špeciálne vy-
robilo JRD Svratka.

Bratislavskí organizátori (mimochodom,
predsedom organizačného výboru vylučovacej
skupiny bol Eduard Nemeček, otec Igora Ne-
mečka, súčasného generálneho riaditeľa OV MS
2011) stáli pred nemalou úlohou - zhostiť sa
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Svetové športové rande na Slovensku

■ Momentka z pretekov v skokoch na Jarolímkovom mostí-
ku a oficiálny leták k MS 1935 v klasickom lyžovaní vo Vyso-
kých Tatrách.

Majstrovstiev sveta v olympijských športoch bolo na Slovensku 
ako šafranu, ale tohto roku nás čaká hokejový aj vodnoslalomársky

Usporiadať v olympijskom športe majstrovstvá sveta na Slo-
vensku – to bývala v minulých desaťročiach naozaj zriedkavá

udalosť. Odohrala sa počnúc MS v klasickom lyžovaní v roku 1935 vo Vysokých Tat-
rách len dovedna dvanásťkrát (ak nerátame turnaje nižších kategórií MS v ľadovom
hokeji – „céčko“ v roku 1994 a „béčko“ o rok neskôr). Pritom iba štyrikrát bolo Slo-
vensko dejiskom celého šampionátu. V ostatných ôsmich prípadoch slovenské
mestá len participovali na organizácii podujatia, ktorého centrum bolo až na jednu
výnimku (MS hádzanárok 1978) na českom území spoločného štátu. Naposledy
sme u nás hostili celú svetovú špičku na MS 1997 v biatlone v Osrblí. O to viac vy-
niká fakt, že tohto roku sa u nás uskutočnia až dva svetové šampionáty: 29. apríla
až 15. mája v ľadovom hokeji v Bratislave a v Košiciach a 7. – 11. septembra vo vod-
nom slalome v Čunove.



■ Nástup mužstiev na MS
1959 v ľadovom hokeji v Bra-
tislave – zľava tímy Kanady,
Poľska, Švajčiarska a ČSR.
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dôstojne svojej úlohy, veď vysokú latku im na-
stavili rok predtým majstrovstvá Európy v kra-
sokorčuľovaní. Krasokorčuliarsku atmosféru
i pohostinnosť si pamätali najmä viacerí
z osemdesiatky akreditovaných novinárov. Tým
propagačná komisia zabezpečila na štadióne
päť ďalekopisov a osem telefonických kabín,
ktoré dokázali spojiť žurnalistov do troch minút
so zahraničím. Na štadióne fungoval osobitný
poštový úrad i podateľňa fotografií, ktoré už na
druhý deň museli byť uverejnené vo svetových
denníkoch. V tlačovom stredisku mali k dispozí-
cii dva prototypy televízora čs. výroby (ako upo-
zorňovala dobová tlač, do výroby mal prísť až
o rok...) s možnosťou sledovať aktuálne zápasy.
Radosť mnohým iste pripravili aj patronátne
podniky JRD Vinohrady, Rača a Prievoz.

Obrovský záujem o vstupenky na majstrov-
ské zápasy nie je žiadnou novinkou. Len v Brati-
slave evidovali vyše 1600 oficiálnych hromad-
ných žiadostí zaslaných z tovární, roľníckych
družstiev i jednotlivcov. Distribúcia vstupeniek
bola koordinovaná Krajským výborom ČSZTV
v Bratislave s pomocou výborov ROH jednotli-
vých žiadateľov.

K novinkám na štadióne patrili vynovené šat-

ne pre hráčov, v ktorých pribudli sedadlá a ve-
šiaky z umelej hmoty a na stenách plastikové
kachličkové obloženie v bledomodrej farbe. Na
ľadovej ploche zaviedli nové osadenie hokejo-
vých bránok tak, aby tyč po náraze hráča na
bránku bola voľná a nespôsobila jeho zranenie.
Koniec jednotlivých tretín namiesto sirény
ohlasoval gong.

Kanaďania od prvého zápasu potvrdzovali ro-
lu favorita. V poslednom zápase šampionátu
v Prahe stretli sa opäť už ako jasní víťazi maj-
strovstiev sveta (striebro si vybojovalo mužstvo
ZSSR) s československými hokejistami, ktorí po-
stúpili z bratislavskej skupiny z druhého miesta.
Po prehre čs. mužstva s tímom ZSSR a USA pri-
šla neočakávaná finálová prehra javorových 
listov (3:5). Výhra tímu ČSR priniesla nezvyčajnú
situáciu. O zisku bronzových medailí musel roz-
hodnúť až podiel gólov. USA aj ČSR mali zhodne
po 6 bodov, pomer gólov USA bol 23:15 a ČSR
22:14, čiže v oboch prípadoch bol rozdiel rov-
naký – 8 gólov. Pri výpočte podielu malo Česko-
slovensko o štyri stotiny lepší pomer ako USA.
Medzi bronzovými medailistami boli aj sloven-
skí hráči Karol Fako, Jozef Golonka (vtedy hráč
Dukly Jihlava) a Ján Starší. Július Černický sa po

úspešne absolvovanej príprave do konečnej no-
minácie na MS nedostal. V histórii sa len málo
spomína fakt, že ako podpora majstrovstiev
sveta sa odohral ešte jeden veľký turnaj, hoke-
jový turnaj bratislavských uličných družstiev za
účasti 360 detí. Hlavným organizátorom turna-
ja bol riaditeľ Zimného štadióna Michal Polóni.

VYSOKÉ TATRY 1970 – 
MS V KLASICKOM LYŽOVANÍ 

V sobotu 14. februára 1970 vítal slnkom za-
liaty Areál snov na Štrbskom plese vyše 80 000
divákov, ktorí sa dostali do priestoru otváracie-
ho ceremoniálu MS 1970 v klasickom lyžovaní.
V noci zo soboty na nedeľu nasnežilo vyše 
30 cm nového snehu, čo v tom období zname-
nalo pre organizátorov zmenu programu, či od-
loženie štartu. V skorých ranných hodinách však
pomocou snežných pásových ťahačov a špeciál-
ne na Slovensku vyvinutého závesného náradia
na úpravu tratí družstvo zodpovedných techni-
kov trate upravilo tak, aby mohli byť v riadnom
čase odovzdané riaditeľovi pretekov v bežec-
kých disciplínach. Dopoludnia zvládli aj úpravu
mostíka P -70, vďaka čomu sa dodržal aj pôvod-
ný program súťaží v skokoch na lyžiach.

■ Neuveriteľná scenéria areálu FIS na Štrb-
skom Plese počas skokov z veľkého mostíka na
MS 1970 v klasickom lyžovaní, ktoré sledovalo
vyše 150-tisíc divákov!

■ 13. – 18. 2. 1935: MS v klasickom lyžovaní - Vysoké Tatry
■ 5. – 15. 3. 1959: MS v ľadovom hokeji – Bratislava (vyraďovacia

skupina); ďalšími dejiskami boli Praha (finále), Brno, Ostrava (vyraďo-
vacie skupiny), Kladno, Kolín, Mladá Boleslav (zápasy o 7. - 12. miesto),
Plzeň (európske kritérium)

■ 6. – 15. 3. 1964: MS v hádzanej mužov – Bratislava (základná sku-
pina); ďalšími dejiskami boli Praha (základná skupina, semifinále, zá-
pasy o medaily), Gottwaldov, Uherské Hradiště, Pardubice (základné
skupiny)

■ 10. – 18. 9. 1966: MS vo volejbale mužov - Nitra (základná skupi-
na); ďalšími dejiskami boli Praha (zápasy o medaily a umiestenia), Čes-
ké Budějovice, Jihlava (základné skupiny)

■ 19. – 22. 4. 1967: MS v basketbale žien - Bratislava (základná sku-
pina); ďalšími dejiskami boli Praha (zápasy o medaily a umiestenia), Br-
no, Gottwaldov (základné skupiny) 

■ 14. 2. – 22. 2. 1970: MS v klasickom lyžovaní - Vysoké Tatry
■ 26. 2. – 3. 3. 1973: MS v krasokorčuľovaní  - Bratislava

■ 30. 11. – 10. 12. 1978: MS v hádzanej žien – Bratislava (zápasy
o medaily), Trnava (základná skupina); ďalšími dejiskami boli Cheb,
Gottwaldov (základné skupiny)

■ 2. – 13. 9. 1986: MS vo volejbale žien - Žilina (základná skupina);
ďalšími dejiskami boli Praha (zápasy o medaily), Ostrava, Plzeň (zá-
kladné skupiny)

■ 28. 2. – 10. 3. 1990: MS v hádzanej mužov – Bratislava (štvrťfiná-
lová skupina), Prešov, Žilina (základné skupiny); ďalšími dejiskami bo-
li Praha (zápasy o 1. – 12. miesto), Plzeň, Zlín (základné skupiny
a o umiestenie), Ostrava (štvrfinálová skupina)

■ 4. – 10. 5. 1992: MS v ľadovom hokeji - Bratislava (základná sku-
pina), Praha (základná skupina, zápasy o medaily a o umiestenie)

■ 30. 1. – 10. 2. 1997: MS v biatlone - Osrblie
■ 29. 4. – 15. 5. 2011: MS v ľadovom hokeji – Bratislava (základné

skupiny, play-off, zápasy o medaily), Košice (základné skupiny, štvrť-
finále play-off)

■ 7. – 11. 9. 2011: MS vo vodnom slalome - Bratislava – Čunovo

Chronologický prehľad majstrovstiev sveta v olympijských športoch na území Slovenska 
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Najväčšiu previerku svojich schopností zažili
organizátori o týždeň. Na programe bola záve-
rečná súťaž majstrovstiev - preteky v skokoch
na veľkom mostíku. Pre divákov pre istotu vy-
členili aj priestor doskočiska stredného mostíka.
Predpoklady organizátorov sa naplnili. Od sko-
rého rána v nádhernom mrazivom počasí prú-
dili pod Solisko diváci. Do areálu sa vtesnalo
115 000 platiacich divákov, ďalších 40 000 ob-
sadilo okolité voľné plochy, pričom v autobu-
soch či autách v smere od Prešova a Žiliny zo-
stalo odhadom ďalších okolo 60 000 ľudí, ktorí
sa do dejiska vôbec nedostali!

Pri televíznych obrazovkách sledovali vysie-
lanie nielen naši, ale aj zahraniční diváci. Vysie-
lanie Československej televízie z tatranských
majstrovstiev bolo prvý raz vôbec vo farbe. 
Priame prenosy vysielal dovtedy najväčší počet
televíznych spoločností (členské spoločnosti 
Eurovízie, Intervízie a NBC). Príjem za televízne
prenosy bol vo výške 389 410 švajčiarskych
frankov, z toho najvyšší - 209 410 frankov - bol
od americkej spoločnosti NBC. Generálnemu ta-
jomníkovi OV MS 1970 Jánovi Mrázovi sa totiž
podarilo presadiť v predsedníctve FIS zmenu
pôvodného prerozdelenia zisku z predaja práv
NBC pre MS v zjazdovom lyžovaní vo Val Gar-
dene a pre MS „klasikov“ vo Vysokých Tatrách.
Vďaka tomu náš organizačný výbor získal na-
miesto plánovanej jednej pätiny až dve pätiny
príjmov od NBC za vysielacie práva z oboch
majstrovstiev.

Členovia organizačného výboru netajili, že za-
čiatok úspechu MS 1970 vo Vysokých Tatrách
bol spojený práve s výborne pripravenou a ve-
denou športovou diplomaciou. Ukázalo sa to už
pri voľbe dejiska MS 1970 počas kongresu FIS
v Bejrúte v roku 1967, kde nám pomohla pod-
pora najmä talianskych delegátov; „východný“
blok naopak podporil kandidatúru talianskej
Val Gardeny na usporiadanie MS 1970 v zjaz-
dovom lyžovaní. A členovia organizačného vý-
boru i desiatky jeho spolupracovníkov to doká-
zali aj počas samotnej prípravy MS, ktorú
v mnohých momentoch poznačili pohnuté uda-
losti roku 1968. Významnú úlohu zohralo aj vy-
tvorenie dobrého zázemia pre 473 zástupcov
siedmej veľmoci, kde zúročil svoje poznatky Šte-
fan Mašlonka ako šéf tlačového strediska.

Majstrovstvá sveta 1970 priniesli do Vyso-
kých Tatier vybudovanie novej infraštruktúry,
ktorej mnohé súčasti slúžia Tatrám často v ne-
zmenenej podobe dodnes (nová staničná budo-
va električky na Štrbskom plese, ozubnicová že-

leznica zo Štrby, Cesta slobody,
cesta z Podbanského, sídlisko Pod
lesom, prestavba letiska Poprad,
vybudované skokanské mostíky,
bežecké trate a pod). V úvode pa-
mätnice, vlani vydanej k 40. výro-
čiu podujatia, podpredseda OV
MS 1970 Ladislav Harvan v spo-
mienke napísal: „Pýtali sme sa sa-
mých seba: Je možné vrátiť do
Vysokých Tatier veľké podujatia?
Je možné vytvoriť základné pod-
mienky a predpoklady pre také
služby, ktoré sú v každom zim-
nom stredisku na svete samozrej-
mosťou? Určite je, ale Vysokým
Tatrám musíme rozumieť, čosi
o Tatrách vedieť a hlavne chcieť.“

BRATISLAVA 1973 – 
MS V KRASOKORČUĽOVANÍ

Neúnavný organizátor športo-
vého života v Bratislave Michal
Polóni sa organizačne podieľal aj
na úspešnom zvládnutí ME v kra-
sokorčuľovaní, ktoré sa uskutoč-
nili v Bratislave v rokoch 1958
a 1966. Ani do tretice, keď Brati-
slave pridelili organizáciu MS
1973 v krasokorčuľovaní, nebol
ďaleko - stál na čele technicko-vý-
stavbovej komisie MS. 

Súčasťou slávnostného otvore-
nia šampionátu v budove Reduty -
v sieni Slovenskej filharmónie -
bolo aj vyžrebovanie poradie vy-
stúpení žien a športových dvojíc.
Ako prvá nastúpila v súťažiach na ľadovú plo-
chu čs. krasokorčuliarka Liana Drahová. Cenu
novinárov Miss sympatia si odniesla študentka
psychológie, usmievavá blondínka Janet Lynno-
vá z USA. Nezabudnuteľná pre obecenstvo aj
organizátorov bola súťaž športových dvojíc. Na
ľade korčuľovali najväčší favoriti Irina Rodnino-
vá a Alexandej Zajcev, keď po dvoch minútach
v hale prestala z reproduktorov počas ich vystú-
penia znieť hudba. Hlavný rozhodca súťaže sa
snažil jazdu prerušiť, ale obecenstvo dvojicu ne-
pustilo z ľadu a tá svoju jazdu presne po piatich
minútach a ôsmich sekundách, tak ako časovo
trvala aj s hudobným sprievodom, dokorčuľo-
vala bez hudby v ohlušujúcom aplauze. Publi-
kum oslavovalo majstrov sveta. Keď o dva dni
Bratislavčan Ondrej Nepela dojazdil svoju po-

slednú amatérsku majstrovskú jazdu, podľa od-
borníkov najlepšiu voľnú jazdu v kariére, ľadovú
plochu zasypal dážď kvetov.

Kvety sprevádzali celý šampionát a o výzdobe
štadióna sa hovorilo ešte mnoho rokov v super-
latívoch. Najväčšiu zásluhu na tom mal pod-
predseda organizačného výboru Emil Skákala,
v civilnom povolaní riaditeľ Záhradníckych a re-
kreačných služieb mesta Bratislavy. A po Nepe-
lovej jazde mali kvety azda ešte väčší význam.
Bratislava sa lúčila so svojím rodákom. Len za-
svätení vedeli o probléme , ktorý mesiace ne-
dal spávať nielen organizátorom majstrovstiev,
ale aj vtedajším orgánom moci. Olympijský ví-
ťaz v krasokorčuľovaní bol totiž po olympiáde
v Sappore pevne rozhodnutý na vrchole špor-
tovej kariéry opustiť po pätnástich rokoch ama-
térsky ľad, dokončiť vysokú školu a skúsiť život
v profesionálnej ľadovej revue. K jeho rozhod-
nutiu prispela aj zmena pravidiel hodnotenia,
najmä zníženie významu povinných cvikov,
v ktorých dominoval. Inú mienku však mali vte-
dajší predstavitelia štátnych, straníckych a telo-
výchovných orgánov v Československu, ktorí
chceli Nepelu vidieť na ľade aj na ďalší rok, po-
čas majstrovstiev sveta 1973 v Bratislave. Až po
dlhom presviedčaní a prísľube, že po majstrov-
stvách dostane povolenie odísť legálne do re-
vue, sa rozhodol pre účasť. A rozlúčil sa tretím
svetovým titulom v sérii.

Bratislavské majstrovstvá sveta v krasokorču-
ľovaní zavŕšili jednu z etáp v histórii svetových
športových podujatí organizovaných na Sloven-
sku, v ktorých dominovali skvelá príprava, ús-
pešné organizačné zvládnutie športovej aj spo-
ločenskej stránky a spojenie všetkého s pohos-
tinnosťou, slušnosťou, kultúrnosťou i toleran-
ciou v spoločnosti. Vďaka tomu zostali nepísa-
nou výzvou aj pre súčasných organizátorov.

ZDENKA LETENAYOVÁ
FOTO ARCHÍV SZTK – 

MÚZEA TELESNEJ KULTÚRY V SR
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■ Podoba bratislavského Zimného štadióna počas MS 1973 v krasokorčuľovaní.

■ Miláčikovia bratislavského publika na MS 1973 v kraso-
korčuľovaní – Ondrej Nepela (v januári sme si pripomenuli je-
ho nedožité šesťdesiatiny) a Janet Lynnová.
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Pavla Demitru sme vyspovedali tak, že podľa
abecedy sme vybrali slová vyjadrujúce určité
pojmy, a on rozprával, čo v ňom evokujú či už
v súvislosti so športom alebo bežným životom.

● AUTO. Kto ma dobre pozná, vie, že k au-
tám mám veľmi blízky vzťah. Rád jazdím
a mám rád také, ktoré vedia vyvinúť poriadnu
rýchlosť. Teraz mám Aston Martin a v súvislos-
ti s touto mašinou si iste spomínate na moju
menšiu autonehodu z minulého leta. Našťas-
tie, nikomu sa nič nestalo, auto je už v garáži
a čaká na nové leto.

● BOLESŤ. Každý hokejista sa musí zmieriť
s tým, že náš šport občas poriadne bolí. Väčšina
z nás má všah prah bolesti posunutý inam, než
u bežného človeka a tak sa vieme vyrovnať aj
s bežnými zraneniami, ktoré nás postretnú.

● CANUCKS. Na toto slovko by som rád čo
najskôr zabudol a snažím sa naň nemyslieť. Vo
Vancouvri Canucks som prežil svoje dva naj-
horšie hokejové roky a spomienky na klub teda
nemôžu byť pozitívne. Rovnako chcem čo naj-
skôr zabudnúť aj na kouča Alaina Vigneaulta,
s ktorým sme si vôbec nerozumeli.

● DETI. Tie moje dve sú skutočne úžasné.
Keď prídem domov, vedia mi dodať úžasnú
energiu. Rád s nimi trávim voľné chvíle, snažím

sa im cez leto vymyslieť pestrý program, aby
sme si to všetci spoločne užili. Počas sezón na
ne toľko času nie je, tak sa to snažím dohnať
aspoň v lete.

● ENERGIA. Po tých spomínaných nedobrých
rokoch vo Vancouvri je to v súčasnosti v Rusku
výborné a dá sa povedať, že energie mám teraz
na rozdávanie. Verím, že si dobre zahrám aj
v play-off a potom sa už budem tešiť na sveto-
vý šampionát v Bratislave a Košiciach. Vždy je
to výborné, keď sa v reprezentácii zídeme dob-
rá partia a aj to dobíja našu energiu.

● FRAJERINA. Iste, je dosť hráčov, ktorí si na
šou na ľade potrpia. Ja však nie som taký typ,
držím sa skôr v ústraní a snažím sa byť skrom-
ný. Viem však, že diváci majú rôzne frajerinky
radi a ak som ja napríklad na olympiáde strelil
nejaký dôležitý gól, snažil som sa ho poriadne
osláviť a spontánne sa z neho radovať. Či mi to
vyšlo, nech posúdia fanúšikovia.

● GÓL. Hokej hráme preto, aby sme ich 
strieľali. Niektoré sú pre oko škaredé, ale môžu
byť dôležité, ale zrodia sa aj také, ktoré pohla-
dia dušu priaznivcom, ale aj samotnému strel-
covi. Dobrý pocit som mal napríklad z preme-
neného samostatného nájazdu na olympiáde
proti Rusom.

● HRAČKA. Ak ide o mňa, tak pre mňa sú
hračkou spomínané rýchle autá. Prirodzene,
nezabúdam ani na svoje deti a myslím si, že
som im pokúpil dosť veľa hračiek. Z mnohých
mali veľkú radosť a ja ešte väčšiu z toho, keď
som videl, ako sa z darčekov tešia.

● CHÁRA. Odohral som s ním veľa zápasov,
doma na Slovensku je to navyše môj sused
a poznám ho teda veľmi dobre. Je to výborný
chalan, ale obranca, cez ktorého sa na ľade pre-
chádza najhoršie. Myslím spomedzi všetkých
bekov na svete. Má úžasný prehľad o hre, v de-
fenzíve je obyčajne bezchybný a navyše má
strelu ako z dela.

● INICIATÍVA. K športu neodmysliteľne patrí
a hlavne, keď je hokejista starší a skúsenejší,
musí ísť v tomto smere mladším príkladom.
Bez iniciatívy sa náš šport hrať nedá.

● JEDLO. Obľubujem zväčša jednoduché po-
krmy, bez omáčok. Najviac si asi pochutím na
kurčati s ryžou. Nie som ten, kto túži ochutnať
všetko, čo na svete existuje. Snažím sa stravo-
vať striedmo, no výdatne, lebo kalórie človek
potrebuje.

■ Pavol Demitra (s číslom 38) pred kanadskou bránkou v dramatickom závere semifinálo-
vého zápasu na ZOH vo Vancouvri.

PAVOL DEMITRA
Narodil sa 29. novembra 1974 v Dubnici

nad Váhom. Vrcholový hokej začal tento
útočník hrávať v Dukle Trenčín. V roku 1993
ho draftovala Ottawa Senators z 227. mies-
ta. Už v ročníku 1993/94 debutoval v tíme
„senátorov“ v NHL. Postupne účinkoval
v zámorskej lige okrem Ottawy v tímoch St.
Louis Blues, Los Angeles Kings, Minnesota
Wild a Vancouver Canucks. Teraz hráva prvý
ročník v KHL za Lokomotiv Jaroslavľ. Za slo-
venskú reprezentáciu odohral päť maj-
strovstiev sveta (v roku 2003 získal bronzo-
vú medailu), trikrát bol na ZOH (Salt Lake
City 2002, Turín 2006 – bol kapitán tímu,
Vancouver 2010). Z individuálnych ocenení:
v roku 2000 získal v NHL Lady Byng Trophy
pre hráča – džentlmena, v roku 2003 sa stal
najlepším slovenským hokejistom v ankete
Zlatý puk a v roku 2010 na ZOH vo Van-
couvri sa stal najproduktívnejším hráčom
spomedzi všetkých (3+7), vybrali ho aj do All
Stars tímu. Pavol je ženatý, jeho manželka je
Mária a majú dve deti – Lucasa a Zaru.

Energie mám teraz na rozdávanie
Lúskanie abecedy života a športu s najproduktívnejším
hokejistom ZOH 2010 vo Vancouvri PAVLOM DEMITROM

Hoci na vancouverskej olympiáde zažiaril a ako najproduktívnejší hráč celého tur-
naja nazbieral desať kanadských bodov (3+7), nebolo to preňho začiatkom minulé-
ho roka vôbec jednoduché. V jeho vtedajšom klube Vancouver Canucks prežíval
nedobré časy – „nesadol si“ s trénerom Alainom Vigneaultom a aj napriek dvom
operáciám mal dlho bolesti ramena. Okrem toho mu vážne ochorela manželka Maj-
ka. Nakoniec však Pavol Demitra na olympiáde hral a patril medzi najlepších hráčov
celého turnaja. So svojimi spoluhráčmi v reprezentácii siahal po bronzových medai-
lách. Tie Slovákom síce nakoniec ušli pomedzi prsty (v zápase o bronz tím po dvoch
tretinách viedol nad Fínskom 3:1, ale napokon prehral 3:5), ale za výkony si naši za-
slúžili absolutórium. Rovnako ako Pavol, dnes už útočník Lokomotivu Jaroslavľ
v Kontinentálnej hokejovej lige. Na blížiacom sa svetovom šampionáte na Sloven-
sku by mal byť jedným z hlavných tromfov nášho tímu.



● KAMARÁTI. Tí sú v mojom živote veľmi
dôležití, aj preto som spokojný, že žijem v Tren-
číne a mám sa okrem rodiny ku komu vracať.
Sme taká hokejová partia, držíme vždy spolu.
Či už je to Majo Gáborík, Maroš Hossa alebo 
viacerí ďalší, s ktorými som niečo odohral
v NHL či v reprezentácii. Priateľstvo robí život
človeka lepší a zaujímavejší.

● LYŽOVANIE. Mám ho rád. V kluboch nám
síce tento šport pre riziko zranenia zakazujú,
ale mnohí z nás to neraz porušili. Deti tiež veľ-
mi rady lyžujú, užívajú si to. Prednedávnom
sme si boli zalyžovať v Nízkych Tatrách a boli
tam skutočne skvelé podmienky. Mali sme z to-
ho všetci výborný pocit. Hovorím, tento šport je
ďalší môj obľúbený. Ale snažím sa byť na ly-
žiach opatrný.

● MANŽELKA. Majka je úžasná, utvára mi na
moju prácu tie najlepšie podmienky. Domnie-
vam sa, že aj tento rok má veľkú zásluhu na
tom, ako mi to ide. Bola to vlastne ona, kto ma
utvrdil v tom, že po Canucks by som to mal
skúsiť v Kontinentálnej hokejovej lige. Myslím
si, že to bolo veľmi dôležité.

● NOVINY. Viete, ako to chodí. Keď to člove-
ku ide, prečítam si ich rád. Lepšie sa číta o prí-
jemných veciach, ako keď vám to nejde podľa

predstáv a vás aj pokritizujú. Ale dá sa povedať,
že keď som mimo domova, športové správy na
internete sledujem a celkom rád ich čítam.

● OLYMPIÁDA. Na tú vancouverskú budem
mať len tie najlepšie spomienky, bolo to niečo
krásne. Aj keď sme tú poslednú tretinu v súbo-
ji o bronz s Fínskom ,pokašľali‘ a nakoniec
skončili ,len‘ štvrtí a tesne po tom súboji sme
boli všetci smutní, časom sme si začali uvedo-
movať, že sme celkove odviedli dobrú prácu
a potešili našich fanúšikov. Utvorili sme na-
ozaj skvelý kolektív a zažili jedny z najkrajších
chvíľ v kariére. To sa tiež počíta. Navyše, ja som
už vtedy vedel, že je to moja posledná olym-
piáda a o to viac som si to užíval.

● PÁLFFY. Žigo? Zrejme najväčší hokejový ta-
lent, aký kedy na Slovensku vyrástol. Pre divá-
kov je radosť vidieť ho pohybovať sa na ľade
a pre jeho spoluhráčov zase radosť s ním hrať.
Má neopakovateľné ťahy, vie množstvo origi-
nálnych vecí. Škoda, že medzi mladými hokeji-
stami takého niekoho nemáme. Azda časom…

● RODIČIA. Mne rodičia od mladi dali veľmi
veľa. Venovali sa mi čo najviac, povzbudzovali
ma. Všetci moji najbližší mi v hokejovom na-
predovaní vždy pomáhali a majú veľkú zásluhu
na tom, čo som v ňom dosiahol.

● SLOVENSKO. Ja som sa sem vždy vracal
a budem vracať veľmi rád. Dá sa povedať, že
niekedy som sa už nevedel dočkať. Niektorí ľu-
dia sa tomu síce čudovali, veď vedeli, v akých
destináciách som počas kariéry býval, no ja
chcem natrvalo žiť na Slovensku a práve
v Trenčíne, kde sa všetci cítime naozaj spokojní.
Máme toto mesto radi.

● TRENČÍN. Hoci neveľké, ale krásne mesto,
ktoré má svoje nádherné zákutia i bohatú his-
tóriu. Ako som spomínal, mám tam veľa do-
brých kamarátov, na ktorých sa dá spoľahnúť.
To ešte viac spríjemňuje život pod Matúšovým
hradom. Povedal by som, že Trenčín je úplne
ideálne mesto na rodinný život.

● ÚNAVA. Tú športovec pociťuje najmä vte-
dy, keď mu to nejde podľa prestáv, alebo sa vo
svojom tíme necíti dobre. Ja som bol najviac
unavený počas dvoch nešťastných rokov v Ca-
nucks, keď mi tréner nedával taký priestor, aký
by som si bol vari zaslúžil. Keď je však všetko
v poriadku, ako teraz v Jaroslavli, s menšou ob-
časnou únavou sa popasujete bez problémov.

● VLAK. Kedy naposledy som v ňom sedel?
Spomínam si, že raz ma prehovorili deti, že sa
chcú previezť vlakom, tak som privolil. Zviezli
sme sa z Trenčína do Trenčianskej Teplej a ma-
li tak o zážitok viac.

● ZAČIATKY. Prvý raz som stál na korčuliach,
keď som mal štyri roky a od piatich – šiestich to
už potom išlo osvedčenou cestou cez žiacke,
dorastenecké a juniorské kategórie až medzi
seniorov. Opakujem, na celej mojej hokejovej
ceste mi výdatne pomáhali rodičia a za to im
ďakujem. Zaznamenal MILAN ČUPKA

FOTO JÁN SÚKUP (5), TASR (1)
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■ Takto pa-
rádne oklamal
Pavol Demitra
na ZOH vo Van-
couvri pri roz-
hodujúcom sa-
mostatnom ná-
jazde ruského
brankára Bryz-
galova.



Podpis takéhoto megakontrak-
tu – v celosvetovom meradle
suverénne najvyššieho, ale zďale-
ka nie jediného, keďže MOV
samostatne predáva vysielacie
práva prakticky pre všetky teritó-
riá sveta – by znamenal finančné
pokrytie značnej časti potrieb

nielen MOV, ale aj celého hnutia, vrátane
národných olympijských výborov (NOV).
Výlučne z predaja vysielacích práv sa totiž
financuje činnosť Olympijskej solidarity (OS),
ktorá financuje mnohé projekty NOV.
V olympijskom cykle 2009 – 2012 hospodári
OS s celkovou sumou 311 miliónov USD, čo
znamená 27-percentný nárast v porovnaní
so štvorročím 2005 – 2008. Z toho na sveto-
vé programy sa kalkuluje 134 miliónov a na
kontinentálne programy 122 miliónov, zvy-
šok tvorí príspevok na olympijské hry
a výdavky na administratívu.

OS VÝRAZNE PRERÁSTLA 
SVOJE PÔVODNÉ HRANICE

Inštitút Olympijskej solidarity zriadil
Medzinárodný olympijský výbor v roku 1961.

Už v predošlých rokoch v dôsledku rozpadu
mnohých koloniálnych impérií vzniklo veľa
nových krajín tzv. Tretieho sveta a tento trend
pokračoval aj naďalej. S novými krajinami pre-
dovšetkým v Ázii a v Afrike vznikali aj nové
národné olympijské výbory. Olympijskú soli-
daritu založil MOV na to, aby pomohol najmä
im. Vtedajšia finančná situácia MOV však
nedovoľovala výraznejšiu podporu. Dvadsať
rokov boli zdroje OS značne obmedzené.

Významný prelom v tejto oblasti prinieslo

zvolenie Juana Antonia Samarancha za
prezidenta MOV v roku 1980. Jeho vízia
o podpore olympijského hnutia sa zblí-
žila s koncepciou Asociácie národných
olympijských výborov (ANOV) rešpekto-
vať potreby NOV. V roku 1981 po olym-
pijskom kongrese v Baden-Badene šéfo-
via MOV (Samaranch) a ANOV (Mario
Vazquez Raňa) zriadili komisiu olympij-
skej solidarity MOV so stratégiou reflek-
tovať záujmy a potreby NOV. Odvtedy
MOV odštartoval masívnu podporu
najmä NOV.

Prudká komercializácia olympijských
hier, ktorá sa začala počnúc OH 1984
v Los Angeles, priniesla výrazné zvýše-
nie záujmu médií, verejnosti i veľkých
firiem o OH/ZOH. V dôsledku toho sa
neustále zvyšovali príjmy MOV tak
z marketingu, ako aj z predaja vysiela-
cích práv na prenosy z OH/ZOH. Práve
na výnosy z predaja práv je priamo
napojené financovanie OS. Tá už tretie
desaťročie naozaj masívne podporuje
projekty národných olympijských výbo-
rov na celom svete, čím výrazne prerást-
la svoje pôvodné hranice.

AKO TO FUNGUJE V PRAXI
Hlavným poslaním OS je poskytnúť

pomoc NOV - najmä tým, ktoré ju naj-
viac potrebujú. Z pridelenej podpory si
môžu vybudovať vlastnú administratív-
nu štruktúru, či podporiť rozvoj športo-

vých odvetví. Časť zdrojov OS sa prerozdeľuje
prostredníctvom asociácií kontinentálnych
NOV, čo umožňuje prispôsobiť poskytovanú
podporu špecifickým potrebám a záujmov jed-
notlivých NOV. 

Neustály nárast zdrojov umožňuje dnes
financovať dovedna 19 programov OS. Deje sa
tak tromi spôsobmi. Prostredníctvom sveto-
vých programov možno financovať prípravu
športovcov na olympijské hry, vzdelávanie tré-
nerov a podporovať upevňovanie olympij-
ských hodnôt. Kontinentálne programy umož-
ňujú financovať športovú prípravu a účasť
športovcov na kontinentálnych multišporto-
vých podujatiach, národné a regionálne vzde-
lávacie podujatia, kurzy a semináre pre tréne-
rov, lekárov, alebo iné špecifické požiadavky
NOV. Treťou oblasťou je podpora olympij-

ských hier, určená z väčšej časti orga-
nizátorom OH/ZOH, ale do značnej
miery aj NOV - na krytie ich nákladov
spojených s účasťou na poradách ve-
dúcich výprav pred konaním hier, na
dopravu športovcov na OH, či ubyto-
vanie prezidentov a generálnych
sekretárov NOV v dejisku hier.

Slovenský olympijský výbor
v posledných 10 rokoch čerpal zdroje
z OS v maximálnej možnej miere. Naj-
väčšiu časť tvorili prostriedky na
financovanie športovej prípravy kan-
didátov OH, ZOH a OHM a podpora
účasti na OH a ZOH. V období 2001-

2010 olympijské štipendium čerpalo
36 individuálnych športovcov a 3 kolektívy.
ZOH 2002: 4 (Šeďová, Bátory, Slávik, Mar.
Matiaško), OH 2004: 7 (Cibák, Kaliská, Stache-
rová, R. Riszdorfer, Vlček, Erban, Krnáč) + tím
vodných pólistov, ZOH 2006: 7 (Maculová,
Židek, Bajčičák, osádka štvorbobu), OH 2008: 
8 (Charfreitag, Dukátová, Érsek, L. Barteková,
Mezeiová, Filipovič, Meszáros, Varga) + tím
vodných pólistov, ZOH 2010: 10 (Reitmayero-
vá, Procházková, Zuzulová, Gantnerová, Har-
niš, Regec, Otčenáš, Prekopová, Garajová, Baj-
čičák) + tím žien v ľadovom hokeji.

Okrem športovej prípravy SOV v predošlých
rokoch čerpal z fondu OS podporu na organi-
zovanie národných a medzinárodných kurzov
telovýchovného lekárstva, aj technických kur-
zov pre trénerov gymnastiky, bedmintonu
a tenisu. V rokoch 2005 a 2006 SOV podporil
zväzy pri realizácii projektu identifikácie
talentov, v rámci ktorého bolo testovaných
viac ako 1600 začínajúcich športovcov.
V oblasti rozvoja olympijských aktivít OS
financovala výtvarné a vedomostné súťaže,
publikácie SOV o OH v Pekingu a ZOH vo Van-
couvri, či knihu „Slovensko v znamení piatich
kruhov“. OS podporuje každý rok masový Beh
Olympijského dňa a vlani aj organizovanie
medzinárodného olympijského tábora mláde-
že v Piešťanoch.

V súčasnej situácii verejných financií, od
ktorých je slovenský šport vo veľkej miere
závislý, je každý príspevok do športu z mimo-
vládnych zdrojov viac než vítaný.

ROMAN BUČEK, športový riaditeľ SOV
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Olympijská solidarita a my
Začiatkom roka tlačou prebehla olympijská dobrá správa. Chystá sa podpis zmlu-

vy medzi Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a konzorciom amerických
televíznych spoločností o odpredaji „balíka“ vysielacích práv na vysielanie preno-
sov zo všetkých letných aj zimných olympijských hier v rozpätí rokov 2014 – 2020
na území USA za viac než štyri miliardy dolárov.

Neustály rast rozpočtu
Neustály rast možností OS podporovať rozmanité pro-

jekty na celom svete výstižne ilustruje tabuľka rozpočtu
OS v šiestich za sebou nasledujúcich olympijských cyk-
loch (v miliónoch USD).
ZOH Albertville/OH Barcelona 1989 – 1992 51,6 mil.
ZOH Lillehammer/OH Atlanta 1993 – 1996 80,9
ZOH Nagano/OH Sydney 1997 – 2000 118,7
ZOH Salt Lake City/OH Atény 2001 – 2004 209,5
ZOH Turín/OH Peking 2005 – 2008 233,6
ZOH Vancouver/OH Londýn 2009 – 2012 311,0

■ Medzi štipendistami Olympijskej solidarity pred
OH 2008 v Pekingu bol aj kladivár Libor Charfreitag.

FOTO TASR

Z výnosov predaja vysielacích práv z olympiád televíznym a rozhlasovým 
spoločnostiam financuje MOV mnohé projekty národných olympijských výborov
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ŠPORTOVCI
Program „olympijské štipendium“ bol odštar-

tovaný pred OH 1992 v Barcelone. Je určený
elitným športovcom - kandidátom účasti na
OH, navrhovaným NOV. Športovci majú mož-
nosť rozhodnúť sa, či budú podporu čerpať for-
mou pobytu a pod dohľadom skúsených tréne-
rov vo vybraných špičkových zahraničných
športových strediskách, alebo im budú preplá-
cané výdavky na prípravu podľa vlastného tré-
ningového plánu. V tomto prípade je štipen-
dium určené predovšetkým na úhradu ubyto-
vania, stravy a cestovných nákladov na sústre-
denia. Je však možné z neho uhrádzať aj výdav-
ky na preventívnu lekársku a „športovo-vedec-
kú“ starostlivosť, regeneráciu, náklady na tré-
nera, cestovné poistenie a pod. OS dôsledne
kontroluje dodržiavanie podmienok na poskyt-
nutie podpory aj pravidlá čerpania. Všetky
výdavky musia byť dokladované a podpísané
športovcom, zástupcom zväzu a NOV. Akákoľ-
vek zmena v pláne čerpania musí byť vopred
konzultovaná s OS.  Olympijské štipendium
okrem iných v minulosti čerpali aj hviezdy ako
zjazdárka Janica Kosteličová či atlét Usain Bolt. 

■ Olympijské štipendium Vancouver 2010
(celkove 9 mil. USD): Na Slovensku ho čerpalo
10 našich individuálnych športovcov v celkovej
výške 225 000 USD. Pred ZOH 2010 OS udelila
spolu 325 štipendií, podporovaní športovci zís-
kali spolu 13 medailí.

■ Olympijské štipendium Londýn 2012 (cel-
kove 19 mil. USD): Štipendium čerpá 10 slo-
venských športovcov (atléti Tóth, Klocová
a Medgyesová, strelci Praj a Pešková, plavci
Klobučník a Listopadová, gymnasta Piasecký,
kanoista Hagara a triatlonista Varga). V obdo-
bí 24 mesiacov pred konaním hier im OS
poskytne spolu 192 000 USD. Pred OH 2008
bolo olympijské štipendium celosvetovo priz-
nané 1088 športovcom, z ktorých sa 591 kvali-
fikovalo na OH a 81 si vybojovalo medailu.

■ Podpora kolektívneho športu (celkove 
9 mil. USD): Pred ZOH 2010 čerpal podporu aj
tím slovenských hokejistiek. V príprave na OH
2012 sú do programu zaradené plážové volej-
balistky Nestarcová a Dubovcová. Podpora im
umožní najmä účasť na turnajoch, na ktorých
môžu bodovať do olympijského kvalifikačné-
ho rebríčka.

■ Športová príprava na kontinentálne a re-
gionálne hry (celkove 14 mil. USD): V našom
prípade tento druh podpory
SOV pravidelne využíva vo
forme príspevku pre športové
zväzy na zabezpečenie športo-
vej prípravy účastníkov európ-
skych olympijských festivalov
mládeže (EYOF). 

■ Olympijské hry mládeže
(celkove 10. mil USD): SOV
vlani čerpal podporu pre 15
účastníkov OHM 2010 v Singa-
pure. V tomto roku čerpá pod-
poru na účasť športovcov v kva-
lifikačných súťažiach ZOH mlá-
deže 2012 v Innsbrucku.

TRÉNERI
■ Technické kurzy (celkove 13 mil. USD):

Program je zameraný najmä na mimoeuróp-
ske NOV a slúži na organizovanie základných
trénerských kurzov v olympijských športoch
pod vedením odborníkov z medzinárodných
športových federácií.  

■ Olympijské štipendium pre trénerov (cel-
kove 8 mil. USD): Tento program ponúka mož-
nosť trénerom (na úrovni trénerov reprezen-
tačných družstiev) rozšíriť si vedomosti a prak-
tické skúsenosti v športových centrách, na uni-
verzitách alebo športových kluboch spolupra-
cujúcich s OS.

■ Rozvoj národnej štruktúry športu (celkove
5 mil. USD): Program je určený najmä pre
NOV, ktoré nemajú funkčnú štruktúru organi-
zácie športu, ale majú potenciál na jej rozvoj.  

MANAŽMENT NOV
■ Podpora administratívy NOV (celkove 26

mil. USD): Okrem priamej finančnej podpory
vo výške 30 000 USD ročne pre každý NOV,
určenej na chod sekretariátu, prenájmy, vyba-
venie kancelárií a mzdy pracovníkov, môžu
NOV navyše požiadať o podporu na rozvoj ich

účtovného a finančného systému (napr. nákup
softvéru, vzdelávanie pracovníkov). 

■ Vzdelávanie – národné kurzy pracovníkov
NOV (celkove 3,6 mil. USD): Program umožňu-
je požiadať o podporu na organizovanie krát-
kodobých kurzov určených pre pracovníkov
NOV. Sú určené na získanie základných infor-
mácií o olympijskom hnutí a osvojenie si zruč-
ností na výkon administratívnych činností.
Kurzy vyššieho stupňa zamerané na strategic-
ký a finančný manažment, riadenie ľudských
zdrojov a marketing sú určené pre manažérov
NOV a národných športových zväzov 

■ Medzinárodné kurzy športového
manažmentu (celkove 2,4 mil. USD): Tieto
kurzy sú známe pod skratkou MEMOS.
Manažérsky program OS realizuje formou
rezidenčných modulov a dištančného vzde-
lávania v spolupráci so sieťou zahraničných
univerzít. Základom programu je práca na
projekte zameranom na zlepšenie manaž-
mentu organizácie. 

■ Výmeny pracovníkov NOV (celkove 4 mil.
USD): OS podporuje výmeny pracovníkov NOV

formou niekoľkomesačných stáží na partner-
ských NOV. Účastníci výmeny majú možnosť
byť začlenení do pracovných tímov a získať
praktické skúsenosti na ich uplatnenie
doma.

PODPORA OLYMPIJSKÝCH HODNÔT
Podpora na štvorročné obdobie je v celkovej

výške 14 mil. USD: Zahŕňa
nasledovné programy: Telo-
výchovné lekárstvo (v cel-
kovej výške 2,8 mil. USD),
Šport a životné prostredie
(1,4 mil. USD), Ženy a šport
(1,6 mil. USD), Šport pre
všetkých (2,2 mil. USD),
Medzinárodná olympijská
akadémia (2,2 mil. USD),
Kultúra a vzdelávanie
(2,8 mil. USD), Dedičstvo
NOV (2 mil. USD).

ROMAN BUČEK, 
športový riaditeľ SOV

Zdroje hlavných príjmov MOV
MOV získava zdroje z troch hlavných programov. Predovšetkým z predaja vy-

sielacích práv, ďalej z marketingového TOP-programu a napokon z predaja
licenčných práv. Nasledujúca tabuľka jasne ukazuje prudké tempo nárastu mar-
ketingových príjmov MOV (po štvorročných olympijských cykloch). Z týchto príj-
mov sa až 90 percent používa na financovanie činnosti celej olympijskej rodiny
(NOV, MŠF a organizačné výbory OH/ZOH) a len 10 percent pre samotný MOV.
Marketingové zdroje MOV 1993-1996 1997-2000 2001-2004 2005-2008
Predaj vysielacích práv 1251 1845 2232 2570
TOP-program 279 579 663 866
Licenčný program 115 66 87 185

Sumy sú zaokrúhlené na milióny dolárov.

■ Zjazdárka Veronika Zuzulová patrila do desiatky slovenských štipendistov OS pred ZOH
2010 vo Vancouvri. FOTO JAKUB SÚKUP

Súčasné programy Olympijskej solidarity
Olympijská solidarita má dnes v štyroch oblastiach spolu 19 programov

V olympijskom cykle 2009 - 2012 ponúka Olympijská solidarita podporu v 19 pro-
gramoch. Sú rozdelené do štyroch oblastí zameraných na podporu prípravy špor-
tovcov, vzdelávanie trénerov, manažment NOV a na rozvoj olympijských hodnôt.
Pri niektorých programoch uvádzame aj konkrétne slovenské príklady.
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SPOMIENKY NA PEKING
Na OH 2008 v Pekingu si 27-ročná rodáčka

z Nitry Zuzana Štefečeková vystrieľala striebor-
nú medailu. „Bola to moja prvá olympiáda, 
zbierala som informácie. Bola som plná dojmov
a pocitov. Stretávala som tam ľudí, o ktorých
som ani nevedela, kto sú. Aj našich športovcov
a kolegov zo slovenskej výpravy som spozná-
vala iba podľa oblečenia. Až neskôr som sa do-
zvedela, kto to je. Najviac sa mi rátalo, keď som
v olympijskej dedine stretla tenistu Nadala.
Prechádzal sa po nej v šušťákoch španielskej
výpravy. Ani som nemohla uveriť, že je to on,“
oživuje si olympijské spomienky z Pekingu.

Najmilšie spomienky však má zverenka tré-
nera Branislava Slamku na „striebornú“ súťaž
a na to, čo po nej nasledovalo. „Všetci vedeli,
že som na olympiáde. Keď idem na ,sveťáky‘,
tak tam nie je taký tlak. Na druhej strane mi
vyhovovalo, že som strieľala tak ďaleko a v ča-

sovom posune. Keď viem, že moji blízki sa ráno
zobudia a ja už mám hotovo, je to pre mňa ta-
ký odľahčený pocit.“

DO LONDÝNA NECHCE SAMA
Do Londýna pôjde ako obhajkyňa olympijské-

ho striebra a majsterka sveta 2010. O strelnici
v britskej metropole však nevie takmer nič. „Pr-
vý raz sa na ňu dostaneme na kontrolných pre-
tekoch Svetového pohára pred OH. Som úprim-
ne rada, že postavia úplne novú strelnicu. Vlani
sme strieľali na pretekoch Svetového pohára
v Dorsete a tam to bola katastrofa. Chvíľu sa
hovorilo, že by sa tam uskutočnila aj olympij-
ská súťaž, to nás riadne vystrašilo. Vôbec mi
nezapasovala. Navyše na nej slnko udieralo
priamo do očí. V takej chvíli je umenie nájsť
správne okuliare, aby človek niečo videl.“

Zuzana by nebola proti, keby sa nová lon-
dýnska strelnica podobala tej mníchovskej, na
ktorej sa vlani stala prvý raz v kariére senior-

Na muške Londýn
Zatiaľ jediné dve miestenky pre Slovensko na OH 2012 získali 
strelkyne - trapistka Zuzana Štefečeková a skeetarka Danka Barteková

V minulom roku si slovenskí športovci vybojovali dve miesten-
ky na olympijské hry v Londýne 2012. Obe si na svetovom šam-
pionáte v Mníchove vystrieľali trapistka Zuzana Štefečeková
a skeetarka Danka Barteková. Obe svetové rekordérky vlani
okrem miesteniek a medailí na MS získali aj medaily na ME. Na-

še úspešné brokárky síce vybojovali miestenky pre Slovensko,
nikto však nepochybuje o tom, že na londýnskych hrách nás bu-
dú reprezentovať práve ony – obe zhodne na svojej druhej olym-
piáde. Zaujímalo nás, aké majú naše najúspešnejšie strelkyne
predolympijské plány a ako sa budú do Londýna pripravovať.

Štefečeková verí aj ďalším trapistom

Danke Bartekovej Londýn vyhovuje

SPOMIENKY NA PEKING
Pri svojej olympijskej premiére v roku 2008

v Pekingu obsadila 26-ročná rodáčka z Malženíc
Danka Barteková v skeete ôsme miesto. „S od-
stupom času neberiem toto umiestenie ako ne-
jakú vnútornú prehru. Aj keď som mala veľké
ambície a veľa sa odo mňa čakalo, nemyslím si,
že ôsma priečka je sklamaním. Svojmu premié-
rovému štartu na olympiáde som pripisovala
veľkú váhu a nedokázala som sa úplne sústre-
diť. A v podvedomí ma zrejme mátalo, že už
v marci na pretekoch SP sa mi na veľmi nároč-
nej pekinskej strelici nedarilo,“ priznáva zve-

Na olympiáde aj
s Alexom?

Zuzanin verný spoločník na súťažiach bý-
va takmer pravidelne aj psík Alex, westhigh-
landský biely teriér. Malého „westíka“ do-
stala od mamy v novembri 2005 po návrate
z finále Svetového pohára v Dubaji. Zaují-
mala sa aj o to, či by ho zo sebou nemohla
mať i v olympijskej dedine. „Do Číny som ho
nechcela brať, ale nad Londýnom vážne uva-
žujem. Olympijská dedina však na to nie je
prispôsobená, ani v Pekingu som v nej žiad-
ne zvieratá nevidela. Zrejme ho nechám
mamine a pokiaľ pôjde do Londýna, tak bu-
de s ňou na hoteli. Na strelnici sú na Alexa
zvyknutí. Keď ho nemám so sebou, tak sa
vypytujú, kde je,“ vravela Zuzana.  

Aj na olympijskom poli
Vlani sa Danka Barteková zúčastnila na

premiérových olympijských hrách mládeže
v Singapure ako mladá ambasádorka podu-
jatia zo Slovenska. Ďalší podobný projekt
zatiaľ nemá. „So Slovenským olympijským
výborom však budem veľmi rada spolupra-
covať v oblasti šírenia olympizmu. Čo sa tý-
ka cestovania a aktivít, minulý rok v kariére
som mala najťažší a zároveň športovo naj-
úspešnejší. Tréner Juraj Sedlák však hovorí,
že najlepšie fungujem pod stresom.“
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skou majsterkou sveta. „Mám radšej uzavreté
strelnice a nie také s otvoreným šírym poza-
dím, to skresľuje,“ dodala. Pýtame sa jej, v čom
bude trapistka Štefečeková v Londýne iná ako
v Pekingu? „Verím, že sa mi podarí odbúrať
stres, ktorý si už teraz nechtiac pripúšťam. Ľu-
dia čakajú, že prídem, vezmem zlato a pôjdem
domov. To zväzuje ruky.“

Príprava na Londýn nebude špecifická ako na
iné vrcholné podujatia. „Uvidíme, kde všade sa
v budúcom roku uskutočnia preteky Svetové-
ho pohára. Zatiaľ viem o Londýne a Peru. Bu-
deme sa snažiť absolvovať čo najviac súťaží.
Tréner Branislav Slamka vie, čo na mňa platí.
A verím, že sa na ňu nebudem pripravovať
z ,baterkového‘ tímu sama. V Pekingu boli
v našej výprave aj trapisti Mário Filipovič a Erik
Varga. Keby sa aj do Londýna prebojovali dva-
ja naši trapisti, tak budem nadšená. V príprave
či na samotnej olympiáde je to určite iné, keď

nie ste sami. Žijete aj súťažami
ostatných, to napätie sa delí.“

S výhľadom na svoj druhý olympij-
ský štart si dala urobiť novú pažbu
na pušku. „Mám tri varianty, ešte sa
budem rozhodovať počas tejto sezó-
ny.“ Keďže miestenku do Londýna
má istú, mohla si upraviť aj tohto-
ročný program. „Z ďalekých prete-
kov Svetového pohára som vypustila
Čile a už stačilo aj Číny. Pocestujem
iba do Austrálie a Slovinska. Budem
zvedavá, ktorým ďalším trapistkám
sa podarí kvalifikovať na olympiádu.
Veľmi útočia Ázijčanky, najmä Kórej-
čanky.“

www.olympic.sk

renka trénera Juraja Sedláka. Každý šport je
o detailoch. Danka v kvalifikácii dosiahla 67 bo-
dov. Na postup do šesťčlenného finále jej chý-
bali dva terče, minula ich osem. „Pamätám si,
že som začala skoro chybovať - už na druhom
,štande‘. To ma destabilizovalo, mala som tie
terče trafiť. Boli to zbytočné chyby.“

Za najsilnejší pekinský zážitok Danka považu-
je striebro streleckej kamarátky Zuzany Štefeče-
kovej. „Keď si Zuzka vystrieľala medailu, veľmi
som to prežívala. Bol to pre mňa aj veľký moti-
vačný prvok. Budem trochu patetická, ale keď ju
získala, tak sa môj olympijský sen zrazu zhmot-
nil. Nabilo ma to pozitívnom. Som veľký fanúšik
olympizmu, napriek negatívnym veciam okolo
pekinských hier to bola pre mňa veľká športová
udalosť a sviatok. Veľmi som túžila ju zažiť.“

DO LONDÝNA BEZ ZMIEN
V systéme prípravy do Londýna nemieni v po-

rovnaní s tou predchádzajúcou na Peking Danka
Barteková nič meniť. „Máme svoj zaužívaný
systém z minulých rokov, ktorý iba dolaďujem
a cibrím. Olympiádu považujem za vrchol budú-
coročnej sezóny. V tomto roku nás ešte čakajú
majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Oba
šampionáty sa uskutočnia na tej istej strelnici
v Belehrade, aj keď svetový je extrémne posu-
nutý na koniec sezóny. Na belehradskú strelnicu
sa teším, už som na nej stála na stupni víťazov,“
hovorí. Okrem toho sa v tomto roku predstaví
aj na troch zo štyroch pretekoch Svetového po-
hára – vypustí úvodné v Čile. „Dopriala som si

o trochu dlhší relax. Sústredenie v horách sme
tentoraz nahradili prípravou v domácom prost-
redí. Koncom marca absolvujem preteky Sveto-
vého pohára v Austrálii, po nich nasledujú súťa-
že v Pekingu a v slovinskom Pragersku.“ Znovu
by sa chcela prebojovať aj na finálové preteky
SP, ktoré by mali byť v Káhire – ak sa v Egypte
upokojí situácia.

V príprave na olympiádu Danka neplánuje veľ-
ké zmeny pri výmene zbrane či streliva. „Nech-
cem riešiť nič nové, doterajšie značky sa mi
osvedčili. S puškou Perazzi MX 2000 strieľam od
roku 2006. Má dlhú životnosť, mení sa na nej
iba pažba. Od vlaňajška mám nový typ pažby,
ktorý má ergonomicky tvarovanú pištoľovú ru-
koväť z orechového koreňa. Je zhotovená pres-
ne na moju dlaň, zabraňuje to neželaným po-
hybom pažby v rukách. Novú budem mať asi iba
vestu, ktorú si pravidelne po čase mením.“

Čo vie o londýnskej olympijskej strelnici?
„Veľa nie, majú postaviť od základov novú
strelnicu a po olympiáde ju zrušia. Najnovší
trend pri stavbe strelníc je systém jednotných
pozadí. Natiahnuté zelené plátno zároveň tvo-
rí aj ochranný val. Sú tam zberné lomy na olo-
vo, takže to spĺňa aj environmentálne požia-
davky. Pokiaľ sa budú stavitelia držať tohto
štandardu, bolo by to pre mňa dobré.“ Skutoč-
nosť, že budúcoročná letná olympiáda sa usku-
toční v Londýne, ju veľmi teší. „Je to blízko le-
tecky a vyhovuje mi aj iba hodinový časový po-
sun. V európskych podmienkach mám väčšiu
istotu a dôveru. Dlhé cestovanie, adaptácia
a celková aklimatizácia v ďalekých krajinách
ma vyčerpávajú.“

Konkurenciu nevie predvídať, v jej disciplíne
zatiaľ rozdali iba tri miestenky z osemnástich.
„Špička je však stabilizovaná, takých dvanásť
tradične najlepších skeetarok by nemalo chý-
bať.“ PAVOL KUBIŠ

FOTO ARCHÍV D. B.

Danka o Zuzke
★ Akú vlastnosť si na nej najviac vážite?
„Obdivujem Zuzkinu bojovnosť. Nevzdáva

sa za žiadnych okolností a z každej situácie
počas pretekov – hoci nepriaznivej – vie vy-
ťažiť pre seba maximum. Bojuje do posled-
ného terča a uznávam ju ako skvelú špor-
tovkyňu aj človeka.“ 

★ V čom by ste sa jej chceli podobať?
„Zuzka sa nebojí využiť šance, ktoré počas

pretekov má, nechýba jej zdravé športové
sebavedomie a nezľakne sa úspechu. Na tej-
to kombinácii ja poctivo pracujem.“

★ Nikdy vás nelákal trap? Na aký výsle-
dok by ste si v ňom trúfli?

„Strieľať trap je pre mňa veľký relax. Je to
úplne iná disciplína, vyžaduje iný prístup
a techniku, napriek tomu si ho rada sem-
tam v rámci doplnkového tréningu strelím.
Môj osobný rekord je 22 terčov z 25 v jednej
položke. Ale je to skôr rarita ako pravidelný
výkon, takže radšej ostanem pri skeete.“

Môže aj masírovať...
Po tom, ako úspešne zavŕšila štúdium na Vysokej ško-

le zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
- odbor misijná a charitatívna práca - sa vrhla na ďalšie.
Zaujala ju fyzioterapia, ktorú študuje v Piešťanoch na
inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabili-
tácie. Ten je súčasťou Univerzity Cyrila a Metoda v Trna-
ve. Absolvovala masérsky kurz a oslovilo ju to. V našej
olympijskej výprave tak bude k dispozícii o jedného ma-
séra viac. „Túto školu som si vybrala aj z toho dôvodu, že
pokiaľ skončím so streľbou a nebudem mať ešte rodinu,
tak pri vrcholovom športe zostanem skôr ako masérka.
Trénerstvo ma zatiaľ neláka, taký masér býva aj psycho-
lóg a lekár,“ dodáva.  

Zuzka o Danke
★ Akú vlastnosť si na nej najviac vážite?
„Cieľavedomosť. To, že ide za svojim cie-

ľom.“
★ V čom by ste sa jej chceli podobať?
„Snažím sa byť sama sebou a preto som

sa nikdy nikomu nechcela podobať. Každá
z nás sme svojská osobnosť. Danku však za
to, aký je človek i športovkyňa, veľmi obdi-
vujem.“

★ Nikdy vás nelákal skeet? Na aký výsle-
dok by ste si v ňom trúfli?

„Skeet sa mi páči ako doplnková streľba,
dostanem sa k nemu dva-tri razy do roka.
Potom však nemôžem týždeň trénovať, pre-
tože mi opuchne celá sánka. Nie sme nauče-
ní zbraň nahadzovať, tá ma potom udiera
do líca. My máme pušku už v pleci namiere-
nú. Po intenzívnom tréningu pod tréner-
ským dohľadom Dankinej dvojičky Lenky by
som si trúfla tak na 55 zo 75 terčov.“

■ Danka Barteková (vľavo) a Zuzana Štefečeková.
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Tridsaťtriročný rodák zo Spišskej Starej Vsi Ju-
raj Minčík bol prvák na FTVŠ tri roky po sebe.
Niežeby mu tak ťažko išlo učivo, ale ako športo-
vec, chystajúci sa v tom čase na OH 1996 v At-
lante, sa nemohol vtesnať do prísnych požiada-
viek vysokej školy. Pedagógovia z nej totiž chce-
li mať z Juraja najskôr riadneho a úspešného
vysokoškolského študenta a až potom špičko-
vého vodného slalomára a olympionika.

A tak to za tých 50 rokov bolo s celou plejá-
dou úspešných česko-slovenských a sloven-
ských športovcov. Mnohí z nich by o svojom ná-
ročnom štúdiu na FTVŠ mohli napísať knihu,
alebo aspoň vedeckú štúdiu, z ktorej by sa ich
nasledovníci čo-to poučili. Na tejto myšlienke
sa zhodli viacerí, ktorí do tejto mozaiky o alchý-
mii najmä trénerskeho kumštu prispeli. Mnohí
z nich tvrdili, že cesta za trénerským diplomom
z FTVŠ bola veľmi ťažká. A napríklad bratia
Hochschornerovci pokus o kombináciu vrcho-
lového športu so štúdiom po roku „zabalili“
a FTVŠ opustili.

„Zvyšovať si trénerskú kvalifikáciu na FTVŠ
nebolo vždy iba nádherné, lebo ak sa človek
chcel dobre pripraviť na pozíciu trénera, musel
stíhať aj prácu, aj učivo. Ja som FTVŠ začal štu-
dovať až v štyridsiatke,“ zapojil sa do diskusie
na vlaňajšom stretnutí absolventov fakulty z ra-

dov olympionikov František Bočko, bývalý po-
predný gymnasta a dlhoročný tréner. „Ako tré-
ner som si chcel zvýšiť kvalifikáciu, čo sa mi aj
podarilo. Preto som išiel na staré kolená študo-
vať FTVŠ. Školu som skončil ako 44-ročný,“ po-
kračoval 69-ročný rodák zo Šenkvíc. Čo mu z ro-
kov na vysokej škole najviac utkvelo v pamäti?
„Rôzne sústredenia a turistické pobyty na Do-
novaloch. A tiež aj ďalšie podobné študentské
povinnosti a stretnutia. Časom som pochopil,
že vysoká škola je pre jej absolventov ako pre
chlapov vojenská služba. Po rokoch zlé veci od-
nesie do nenávratna milosrdný čas a nedôsled-
ná pamäť a v mysli zostanú iba krásne chvíle.
Preto si absolventi po rokoch každú vysokú ško-
lu idealizujú a opisujú ju iba ako krásne časy
mladosti.“

VLADIMÍR ČERNUŠÁK: FTVŠ
VYCHOVALA STOVKY PEDAGÓGOV,

TRÉNEROV A VEDCOV
Pomaly 90-ročný Vladimír Černušák, čestný

člen Medzinárodného olympijského výboru
(MOV) a čestný prezident SOV, je obdivuhodný
pamätník. Rodák z Nového Mesta nad Váhom si
pamätá nie iba roky, ktoré predchádzali vzniku
FTVŠ, ale aj to, čo významné sa udialo v oblasti
telovýchovného školstva za posledných päťde-

siat rokov. Ako aktívny peda-
góg bratislavskej Univerzity
Komenského bol v roku 1960
svedkom zrodu jubilujúcej
FTVŠ. A neskôr zblízka zažil aj
to, ako sa postupne do praxe
dostávali stovky, ak nie aj tisíce
absolventov FTVŠ.

„Táto škola za spomínaných
50 rokov vychovala stovky do-
brých telovýchovných pedagó-
gov, ktorí pôsobia na mnohých
školách po celom Slovensku.
Vychovala tiež erudovaných
a odborne zdatných trénerov,
dobre telovýchovnými dejina-
mi podkutých historikov, hĺba-
vých metodikov, špičkových
športových vedcov i uvážlivých
diplomatov. Jednoducho ľudí,
bez ktorých by slovenský šport
nemohol existovať. To je jej
najväčšia zásluha, ktorú v sú-
časnosti akosi nevieme správ-
ne a vhodne doceniť a oceniť,“
konštatoval V. Černušák, ktorý
od roku 1948 aktívne pôsobil
nie iba v slovenskom, ale aj
v niekdajšom československom
športe. Preto mnohokrát veľmi
detailne a naozaj z bezprost-

rednej vzdialenosti videl dozrieť ovocie práce
pedagógov, s ktorými roky sedával za jednou
katedrou, respektíve, s ktorými tvoril spoločný
učebný program. 

Vladimír Černušák ako priamy účastník 19
olympiád najlepšie vie zhodnotiť prínos jubilu-
júcej FTVŠ pre slovenský šport. Barda športové-
ho diania pod Tatrami v súčasnosti veľmi teší
skutočnosť, že ľudia pôsobiaci na FTVŠ nezosta-
li spať na vavrínoch, ale poctivo a vytrvalo hľa-
dajú motiváciu a spôsoby, ako v slovenskom
športe napredovať. Hľadajú cesty ako slovenský
šport vo všeobecnosti ešte zveľadiť, obohatiť,
zdokonaliť – a minimálne ho aj v momentálnej
svetovej globálnej kríze udržať na súčasných
pozíciách. „Keď už nemáme byť lepší, ako sme
boli, nech nie sme aspoň horší ako sme boli,“
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■ Prezident SOV František Chmelár odovzdal na oslavách ju-
bilea FTVŠ Trofej SOV dekanovi fakulty Miroslavovi Holienkovi.

Vplyv na každom športovom poli
„Akože, čo FTVŠ dala slovenskému športu? Asi stále dáva, nie?“

s nefalšovaným nádychom prekvapenia v hlase zareagoval úspešný
tréner vodných slalomárov a bronzový medailista vo vodnom slalome z OH 2000
v Sydney v kategórii C1 Juraj Minčík na takto položenú otázku. Ústrednou myšlien-
kou našej debaty bola totiž otázka, čo dobré dala vlani jubilujúca Fakulta telesnej
výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) za polstoročie svo-
jej existencie slovenskému športu - a čím ho práve historicky prvá telovýchovná fa-
kulta na Slovensku obohatila?

S pedagógmi a absolventmi 50-ročnej Fakulty telesnej výchovy a športu
UK v Bratislave o tom, čo vlani jubilujúca škola dala slovenskému športu

Povedali o štúdiu na FTVŠ
„Ja som si užívala vysokoškolský život, aj

športovanie. Táto škola mi umožnila v rám-
ci individuálneho plánu aj športovať. A na-
koniec som zistila, že som bola častejšie na
hodinách a na prednáškach ako moji spolu-
žiaci. Oproti našej škole je známy podnik
Machnáč. Ja som v ňom počas štúdia bola
iba raz. Nebolo času. Ale priznám sa, že tie
rôzne krúžkovice a sedenia mi ani nechýba-
li, pretože mi to vynahradili krásne zážitky,
ktoré mám zo športu. Štátnice som urobila
na jednotku hneď po olympiáde v Barcelo-
ne. Nemala som s tým väčšie problémy. Ale
to bolo aj preto, lebo táto škola ma bavila.
Všetky predmety súviseli so športom. A jed-
notlivé predmety mi aj pomohli v príprave
na vrcholné súťaže. Takže ja som veľmi
vďačná, lebo na mnohých úspechoch má po-
diel aj učivo. A tiež mnohí učitelia na tejto
škole.“

(MIROSLAVA JÁNOŠÍKOVÁ, bývalá čs. re-
prezentantka v džude, účastníčka OH 1992)

„Na FTVŠ nebolo jednoduché spojiť štú-
dium s aktívnou športovou činnosťou. Preto
sme sa štúdiu museli venovať až po trénin-
gu. Z tohto dôvodu som aj ja musela vyso-
koškolskému učivu obetovať noci. Prišla
som z tréningu a musela som sa všetko uči-
vo doučiť. Inštitút individuálneho štúdia
vtedy ešte nebol nejako veľmi rozšírený. Na-
vyše mňa pedagógovia nebrali veľmi ako
športovkyňu.“

(INGRID POTISKOVÁ-HOLKOVIČOVÁ, bý-
valá čs. reprezentantka v športovej gymna-
stike, účastníčka OH 1976)

„Štúdium na FTVŠ bolo pre mňa náročné
aj preto, že ja som telesnú výchovu študo-
vala v kombinácii s biológiou. Preto som
z biológie musela naštudovať kvantum uči-
va. Navyše, priestory Prírodovedeckej fakul-
ty UK, tak ako aj FTVŠ, boli vtedy po celej
Bratislave. Niečo na Moskovskej, niečo
oproti Lafranconi a podobne. Tak my sme
celý deň cestovali po Bratislave a ešte sme
hľadali možnosti ako zladiť štúdium a cesto-
vanie s trénovaním.“

(MÁRIA MRAČNOVÁ, bývalá čs. reprezen-
tantka v atletike, účastníčka OH 1968 a OH
1976)
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povedal bývalý prvý muž slovenského olympij-
ského hnutia a dlhoročný člen MOV na margo
bratislavskej FTVŠ UK, ktorá si v priebehu uply-
nulého roka bohatým kultúrnym, športovým
a spoločenským programom pripomínala 
50. výročie svojho založenia. 

BOHUMIL GOLIAN: FAKULTA MALA
VPLYV TAKMER NA VŠETKY ŠPORTY
Najlepší slovenský volejbalista 20. storočia,

držiteľ dvoch olympijských medailí, dvojnásob-
ný majster sveta i vicemajster sveta, ako aj maj-
ster Európy Bohumil Golian môže FTVŠ hodno-
tiť z pozície študenta, športovca, pedagóga aj
funkcionára. Najskôr si školu na Lafranconi vy-
skúšal ako študent. Promoval na nej v roku
1968 a o dva roky neskôr rozšíril rady pedagó-
gov na Katedre hier. Tam vydržal pätnásť rokov
– do roku 1985. Potom začal funkcionárčiť a eš-
te dlho hral špičkový volejbal. Aj preto na pôso-
benie na FTVŠ nedá 79-ročný rodák z Moštenice
dopustiť.

Keď sa reč zvrtla na prínos FTVŠ pre slovenský
šport, dlhoročný telovýchovný pedagóg okam-
žite reagoval. „FTVŠ pre slovenský šport vycho-
vala odborníkov pre každú oblasť nášho života.
Od pedagógov pre stredné a vysoké školy, cez
špičkových trénerov, až po vedcov a historikov.
Na FTVŠ sa za tie roky študovalo všetko, čo ma-
lo niečo spoločné so športom, alebo telový-
chovným hnutím. FTVŠ bola bohatým prame-
ňom športového diania na Slovensku,“ zdôraz-
nil B. Golian a pokračoval: „Napríklad na Ka-
tedre hier pôsobili osobnosti, ktoré nadlho
a veľmi zásadne poznačili všetky športy a špor-
tové odvetvia, počnúc ľadovým hokejom a kon-
čiac povedzme športovou gymnastikou a plá-
vaním. Aby som nikoho neurazil, ak by som na
niekoho zabudol, poviem to iba tak vo všeo-

becnosti. FTVŠ záslu-
hou svojich skúsených
pedagógov ovplyvnila
náš futbal, basketbal,
volejbal, hádzanú, kra-
sokorčuľovanie, atleti-
ku, športovú gymnasti-
ku, plávanie, rýchlost-
nú kanoistiku, kondič-
né cvičenie, fitnes, te-
nis, športovú streľbu,
vodný slalom, lyžova-
nie, biatlon, moderný
päťboj, vzpieranie...“

Podľa Bohumila Go-
liana dnes pomaly ne-
nájdete na Slovensku
šport, ktorý by nemal
nejakú väzbu na pros-
tredie bratislavskej
FTVŠ. Všetci odborníci
z oblasti športu prešli
učebňami, laboratória-
mi a športoviskami tejto školy. Keď už nie ako
riadni študenti, respektíve externí poslucháči,
tak aspoň ako absolventi a frekventanti rôznych
kurzov, seminárov a prednášok. Alebo prinaj-
menšom ako účastníci medzinárodných konfe-
rencií a kongresov na športovú tému.  

JURAJ MINČÍK: ABSOLVOVAŤ
ŠTÚDIUM JE PLUS 

PRE TRÉNERA I ZVERENCA
K mladým trénerom, ktorých do praxe nedáv-

no pripravila jubilujúca FTVŠ, patrí aj spomína-
ný Juraj Minčík, ktorý v Stredisku štátnej špor-
tovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR mo-
mentálne patrí k najúspešnejším trénerom vod-
ného slalomu. Ako sa teraz pozerá na svoju no-

vú prácu, na šesť svojich zverencov i na to, že do
praxe ho vedomosťami vyzbrojili práve v sídle
FTVŠ na Lafranconi? „Samozrejme, pre mňa je
to nový pocit. Práve nové poznanie je základom
hlbokej úcty voči všetkým ľudom, ktorí robia
tréningy a vedú prípravu športovcov. Pokiaľ
som bol aktívny pretekár, tak som netušil, koľ-
ko je s tým všetkým práce. Vždy som si myslel,
že tréner príde k vode, odtrénuje a hotovo. Ale
to je možno iba tretina jeho roboty. Za dobrými
výsledkami je strašne veľa námahy a odrieka-
nia. Teraz sa už trochu inak pozerám na prácu
trénerov – ako tréner. A musím povedať, že ich
obdivujem ešte viac. Nie preto, že ja som teraz
tréner, ale preto, lebo ako pretekár som bol tak
slepý, že som si neuvedomoval, koľko tréner-
ského úsilia bolo za mojim výkonom,“ úprimne
priznal Juraj Minčík. 

„Keď som sa rozhodoval pre školu, vybral
som si FTVŠ. Inú možnosť som si ani nepripúš-
ťal. Prečo? Lebo som chcel o športe vedieť čo
najviac. Chcel som podávať najlepšie výkony
a zároveň pomôcť aj svojmu trénerovi, alebo
sebe. Išiel som na FTVŠ, aby som rozumel špor-
tu aj z fyziologickej stránky, nie iba z toho, ako
sedím na vode. Myslím si, že škola mi dala veľa.
Ja som to prežil, takže viem, o čom hovorím.
A samozrejme, aj tí starší tréneri by sa mali po-
zerať na mladších nie štýlom: aha, mladý vyš-
tudoval FTVŠ... Lebo dokončiť FTVŠ je veľkým
krokom k úspechu nie iba pre samotného tré-
nera, ale aj pre jeho zverenca,“ obhajoval Min-
čík dobrú úroveň svojej alma mater v hlavnom
meste Slovenska. Text ŠTEFAN ŽILKA, 

Foto ANTON LEDNICKÝ

■ Dvaja známi športovci, spätí s FTVŠ –
vodný slalomár Juraj Minčík (vľavo) ju už ab-
solvoval a je z neho úspešný tréner, zápasník
Attila Bátky sa v tomto roku chystá na ukon-
čenie magisterského štúdia.

■ Šiesti bývalí dekani FTVŠ UK na galavečere k vlaňajším oslavám 50-ročného jubilea fakulty:
zľava Dušan Kutlík, Vladimír Hellebrandt, Jaromír Šimonek, Ján Grexa, Jozef Hrčka a Ivan Macák.

Bratislavskou FTVŠ zďaleka neprešli iba poprední športovci a známi
tréneri. Fakulta za 50 rokov vychovala niekoľko generácií špičkových
učiteľov, ktorí do tajov športu a pohybu zaúčajú deti po celom Slo-
vensku. A hoci nie z každého školáka či stredoškoláka rokmi vypi-
plajú úspešného reprezentanta, ich každodenná práca na tomto poli
je stále nedocenená. Málokto totiž oceňuje fakt, že kvalifikovaní te-
locvikári každodennou činnosťou vytrvalo a intenzívne vedú deti
k zdravému pohybu a k športovaniu. Svojím nasadením, odhodla-
ním a chuťou stavajú základy pyramídy, na ktorej vrchole sú úspešní
reprezentanti.

Štátna reprezentácia Slovenska je iba absolútna špička športovej
pyramídy. Na samý vrchol sa dostanú naozaj iba tí najlepší z najlep-

ších. Ak však pyramída bude mať aj zásluhou všeobecného nezáujmu
o šport veľmi úzku základňu, aj pomyselná špička bude úzka, chudor-
ľavá a počtom pretekárov príliš tenká. Preto si treba vážiť nie iba ús-
pešných reprezentantov, ktorí vyšli z lavíc bratislavskej FTVŠ, ale aj
učiteľov a pedagógov, ktorí celý svoj život zasvätili tomu, že deti
k zdravému a nevyhnutnému pohybu dokážu zanietene viesť aspoň
počas navštevovania základnej a strednej školy.

Je chvályhodné, že veľká väčšina z absolventov FTVŠ nemá ambíciu
za každú cenu vychovať nových znamenitých športovcov. Stačí, ak
urobia všetko pre to, aby telesná výchova a šport zostali v učebných
osnovách škôl a aby deti dostali na školách poriadny pohybový zá-
klad a návyk pravidelne sa hýbať.

www.olympic.sk

Po celom Slovensku budujú dobré základy športovej pyramídy
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Mnohé z toho, čo tí chlapi dokázali, dodnes
nikto nezopakoval. Úplne logicky niektorých
z nich vyhlásili za športové osobnosti 20. storo-
čia. Vďaka čomu boli takí výnimoční, že im do-
dnes niet páru? Možno práve vďaka tomu, že
im ani na um nezišlo namýšľať si, že takí sú. Že
skromnosť bola vtedy povinnosť doby. Že na-
miesto špecializácie sa nosila všestrannosť.
A že obdiv alebo aspoň úcta ku schopnostiam
iných bola najsamozrejmejšia samozrejmosť.

Krasokorčuliar Divín sa tešil, keď mohol fut-
balistovi Pažickému vracať na tréningu zakop-
nuté lopty. Chýbalo len málo, a kajakár Čep-
čiansky by sa skôr než na letnú olympiádu, do-
stal ako lyžiar na zimnú. Natrafiť na futbalové-
ho trénera Vengloša na atletike bolo úplne
bežné: Aj tu sa učím, vravel. Cyklistu Tkáča
k pokračovaniu v kariére inšpiroval krasokor-
čuliar Nepela. Volejbalista Golian mal najväč-
ších ctiteľov medzi hercami. Grexa sa vďaka
zmyslu pre humor medzi umelcami dodnes
tmolí tak často, že väčšina ľudí ho vníma skôr
ako jedného z nich než olympijského historika.
Lyžiarsky nestor Harvan je povolaním lesník
a dušou ekológ...

Kiežby na ich adresu navždy zneli oslavné
ódy k jubileám, a nie nekrológy.

LADISLAV ČEPČIANSKY – 80 

(nar. 2. februára 1931 v Nitrianskej Strede)

Mohol byť prvým Slovákom, ktorý štartoval
na letnej aj zimnej olympiáde. Čepčianskeho
zaradili do predbežnej nominácie bežeckej šta-
fety ČSR do Cortiny d'Ampezzo 1956, no kano-
istický šéf presvedčil lyžiarskeho, že väčšiu šan-
cu bude mať v Melbourne ako kajakár. Dve se-
zóny s nikým neprehral, zdolal aj legendárneho
Švéda Fredrikssona, preto mu ako prvému Slo-
vákovi zverili dokonca poctu skladať olympij-
ský sľub za celú výpravu (spolu s gymnastkou
Bosákovou). V Austrálii však dopádloval „až“

šiesty na 1000 aj 10 000 m. V kajaku starého
typu. V ČSR sa nevedelo, že federácia tesne pred
OH povolila užší typ, ktorý lepšie prerážal vo-
du. Vynahradil si to ziskom striebra na 10 km na
MS 1958 v Prahe. O dva roky na rímskej olym-
piáde na kilometrovej trati skončil v semifinále.
V štafete na 4x500 m nedošiel na rad, lebo dru-
hý člen kvarteta zavadil o lanko bójky a prevrá-
til sa. Po rímskych Hrách ho zvolili za šéfa slo-
venskej kanoistiky a o 11 rokov sa na desaťročie
stal šéfom aj československej. Až kým mu ne-
emigroval syn... Docent bratislavskej FTVŠ, dl-
horočný vedúci jednej z jej katedier, čestný člen
SOV, drží funkcionársky unikát: 34 rokov bol
predsedom kanoistického oddielu bratislavskej
Slávie UK. Zo všetkých úspechov si najviac cení
titul veteránskeho majstra sveta, ktorý získal
ako 64-ročný pol roka po tom, čo mu profesor
Viliam Fischer voperoval bajpas.   

LADISLAV HARVAN – 80

(nar. 26. februára 1931 pod Kežmarskými žľabmi)
Kým ešte Vysoké

Tatry žili lyžiarskymi
akciami svetového
rangu, nechýbal pri
žiadnej. Počas neza-
budnuteľných maj-
strovstiev sveta
v klasických disciplí-
nach 1970 bol pod-
predsedom a o 29 ro-
kov neskôr na EYOD
generálnym sekretá-

rom organizačného výboru. „Vtedy som napo-
sledy doma zažil uspokojenia z vydarenej ko-
lektívnej roboty,“ vyznáva sa bývalý zjazdár,
vyštudovaný lesný inžinier, ktorý spoluorgani-
zoval o.i. päť tatranských pretekov zjazdárske-
ho Svetového pohára, vrátane finálových 1974
(posledné, žiaľ, ešte v roku 1986), a sedem kôl
Európskeho pohára. V lyžiarskom svete si získal
jedinečné renomé: na dvoch MS aj na ZOH
v Calgary 1988 pôsobil ako člen jury, 17 rokov
bol technickým delegátom a 33 rokov inšpek-
torom FIS pre stavbu tratí. Medzinárodný
olympijský výbor ho ocenil trofejou Šport a ži-
votné prostredie. Aj doma si ho vážili: šesť ro-
kov (1986 – 1992) šéfoval Slovenskému lyžiar-
skemu zväzu a dve desaťročia (1971 – 1990)
Tatranskej správe účelových zariadení, ktorá
spravovala športový majetok vo veľhorách, až
kým sa aj v nich nerozkrútila nešťastná divoká
privatizácia. Potom pomáhal ešte pri tatran-
ských kandidatúrach na usporiadanie ZOH
2002 a 2006. Vychoval si následníčku, jeho dcé-
ra Jana Palovičová bola členka zjazdárskej jury
na ZOH 2002 aj 2010.

BOHUMIL GOLIAN – 80

(nar. 25. marca 1931 v Moštenici)
Keď v šesťdesiatom ôsmom ako prvý Slovák

v histórii v úlohe vlajkonosiča čs. výpravy vošiel
na mexický Estadio Olímpico, v stotisícovom
hľadisku prepukli ovácie. Boli prejavom sym-

patií ku krajine, ktorá sa 52 dní predtým stala
obeťou okupácie. „Zdalo sa mi, že po tartane
nekráčam, ale vznášam sa nad ním,“ vraví Go-
lian, ktorý poctu dostal ako kapitán úradujú-
cich majstrov sveta vo volejbale. Rodák z Ho-
rehronia sa cez Ružomberok (priemyslovka)
a Znojmo (základná vojenská služba) dostal do
bratislavskej Slávie VŠ a z nej zakrátko do re-
prezentácie. Hral v základnej šestke na oboch
svetových šampionátoch, ktoré Českosloven-
sko vyhralo (v Paríži 1956 aj o desať rokov
v Prahe), z iných dvoch (Rio de Janeiro 1960
a Moskva 1962) si doniesol strieborné medaily.
Zlato má aj z majstrovstiev Európy (Praha
1958) a okrem neho ešte striebro (Istanbul
1967). Chýba mu iba zlatá z olympijských hier.
V Tokiu 1964, kde volejbal zažil olympijskú pre-
miéru, mal k nej čs. tím veľmi blízko – skončil
druhý za sovietskym len horším pomerom se-
tov. O štyri roky v Mexico City bol dve kolá pred
koncom turnaja bez prehry na čele, no napo-
kon klesol na 3. miesto. Volejbalový elegán,
skvelý stratég s veľkým citom v prstoch na na-
hrávky aj ulievky, končil kariéru v štyridsiatke
ako hrajúci tréner v talianskom Bari. Po návrate
domov pôsobil ako tréner (v Slávii UK) i peda-
góg (FTVŠ) a neskôr sa stal významným funk-
cionárom: bol podpredsedom SÚV ČSZTV
(1982 – 1988), riaditeľom vydavateľstva Šport
(1989 – 1990) a jedným z prvých pracovníkov
Slovenského olympijského výboru. Slovenský
volejbalista 20. storočia, ktorého MOV v roku
2006 vyznamenal Medailou Pierra de Couber-
tin, je dnes jeho čestným členom.

JOZEF VENGLOŠ – 75 

(nar. 18. februára 1936 v Ružomberku)
K jubileu dostal modrú ružu na znak toho, že

mu v hrudi bije belasé srdce. S bratislavským
Slovanom vedeným legendárnym Leopoldom
Šťastným získal československý futbalový titul
najskôr ako jeho záložník a kapitán (1955)
a potom dvakrát ako tréner (1974 a 1975). Tré-
nerskú kariéru odštartoval na poste hrajúceho
kouča tímu Sydney Prague, s ktorým vyhral

Kvartál plný vzácnych jubileí
Úžasné, akou silnou povojnovou generáciou disponoval slovenský šport. Uvedo-

mujeme si to až s veľkým odstupom. Teraz, keď jeho niekdajšie hviezdy prichádzajú
do rokov. Keď pri jubileách prichádza rad na sumarizáciu ich úspechov. Tento kvar-
tál roka ich ponúka neúrekom. Žiaľ, šesťdesiatku Slovenského športovca 20. storo-
čia Ondreja Nepelu sme si v januári pripomenuli už iba posmrtne…
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austrálsku ligu aj po-
hár. Po austrálskej
trénoval reprezentá-
cie ešte štyroch ďal-
ších krajín. V ČSSR
najskôr doviedol k eu-
rópskemu primátu
mužstvo do 23 rokov
(1972) a potom s Vác-
lavom Ježkom v his-
torickom belehrad-
skom finále s Nemec-
kom aj „áčko“ (1976),
ktorého základ vymu-
roval na Tehelnom

poli. Neskôr ako hlavný tréner získal s čs. re-
prezentáciou bronz na ME (1980), kvalifikoval
sa s ňou na svetový šampionát 1982 (po 12 ro-
koch) a po návrate k nej ju ešte na rozlúčku do-
tiahol do štvrťfinále MS 1990. Na rekordných
77 zápasov na federálnej lavičke nadviazal
v období 1993 – 1995 so 16 na slovenskej ako
prvý náš tréner v ére samostatnosti. Medzitým
viedol tím Malajzie a v 90. rokoch aj Ománu.
Úžasnú bilanciu skompletizujme zahraničnými
klubovými angažmánmi: trénoval Sporting Li-
sabon, Aston Villu (bol prvým mimobritským
koučom v anglickej lige), Fenerbahce Istanbul,
Celtic Glasgow aj United Ičihara. Mohol sa 
niekto iný ako kouč dvoch výberov sveta stať
Slovenským trénerom storočia? Na Ostrovoch
ho titulovali Dr. Joe. Po doktorský diplom si od-
skočil zo sústredenia pred historickými ME
1976. Profesorský hold mu futbalový kontinent
vzdal zvolením za prezidenta Únie európskych
futbalových trénerov hneď po jej založení v ro-
ku 1993. Vengloš sa drží zásady, že byť sluš-
ným sa oplatí. Laureát slovenskej Ceny fair play
a držiteľ diplomu Medzinárodného výboru fair
play pri UNESCO je ako významná osobnosť in-
dividuálnym členom SOV, pričom v minulosti
bol aj predsedom jej etickej rady a členom vý-
konného výboru.

KAROL DIVÍN – 75 

(nar. 22. februára 1936 v Budapešti)

Bronzom v 18 rokoch na ME 1954 v Bolzane
začal slávnu éru slovenského krasokorčuľova-
nia a o desať rokov bronzom na ME v Grenoble
odovzdal štafetu Ondrejovi Nepelovi. Elegán
s obdivuhodným sklzom a bravúrnym ovláda-

ním tela až po končeky prstov, prvý našinec, čo
skákal trojité skoky, sa narodil v Budapešti ako
Karol Finster. Jeho otec, maďarský vicešam-
pión, si po úteku pred frontom do Plzne na ra-
du známych zmenil priezvisko podľa dievčen-
ského matkinho Gyivin na Divín. Napokon sa
s rodinou usadil v Bratislave, kde Karola dovie-
dol k prvému titulu majstra Európy (1958).
Druhý o rok v Davose už získal pod vedením
martinského rodáka Ivana Mauera. Aj olympij-
ské striebro 1960. Do Squaw Valley ho poslali
na čestné slovo. Na predolympijskom sústre-
dení v Tatrách si počas nakrúcania Školy tele-
vízneho diváka po dvoch unikátnych trojitých
rittbergroch pri treťom natrhol úpon stredného
sedacieho svalu a mesiac mohol trénovať len
povinné cviky. Na ZOH ich však vykreslil s takou
inžinierskou precíznosťou, že veľký náskok, kto-
rý získal, zlikvidoval voľnou jazdou iba jediný
zo súperov: americký favorit David Jenkins. Di-
vín sa po „opichaní“ v dvojtisícovej nadmorskej
výške vypol k heroickej päťminútovke: vyne-
chal len trojitý rittberger. Po kariére, v ktorej
získal 11 medailí (ZOH 0 – 1 – 0, MS 0 – 1 – 1,
ME 2 – 2 – 4), pôsobil ako kouč často v Kanade,
kde sa mu v prvom manželstve narodil syn 
Petr. Divín dnes s druhou manželkou žije v Brne
a je konzultantom Starcovho zverenca Michala
Březinu, ktorý vlani skončil na ME i MS štvrtý.

JÁN GREXA – 70

(nar. 9. marca 1941 v Brezne)
Keď ho v rámci

normalizačných
čistiek v roku
1969 prepustili
z učiteľského po-
stu na strednej
škole v rodnom
Brezne, zachránil
ho volejbal, ktorý
počas vysokoškol-
ského štúdia hrá-
val za bratislav-
skú Sláviu UK. Do-
cent Jaromír Pe-
rútka si ho pa-
mätal a ako pro-
movaného histo-
rika vzal za asi-
stenta na katedru dejín športu Fakulty telesnej
výchovy a športu UK. O 20 rokov Grexu zvolili
za prvého ponovembrového dekana FTVŠ
(1990 – 1991). V tom čase bol predsedom slo-
venskej rady Čs. olympijskej akadémie. Reno-
movaný športový historik, od roku 1998 uni-
verzitný profesor národných dejín, autor či spo-
luautor viacerých publikácií z dejín telesnej vý-
chovy a najmä olympizmu (napr. Naši olym-
pionici, Dejiny telesnej kultúry, Olympijské
hnutie na Slovensku, Olympizmus a olympij-
ské hry, Olympijská abeceda, Olympijská vý-
chova, Slovensko v znamení piatich kruhov)
pôsobil neskôr ako vedúci katedry spoločen-
ských vied, resp. katedry športovej humanistiky
FTVŠ. Od roku 2006 prednáša na Fakulte špor-
tových štúdií Masarykovej univerzity v Brne.
V období 1995 – 2008 bol predsedom Sloven-
skej olympijskej akadémie, od roku 2009 je jej
podpredsedom. Spolu s členkou SOA Paulínou
Baloghovou-Neveziovou s využitím materiálov
Slovenskej televízie zostavili unikátny doku-
mentárny film „Slovensko olympijské – od
Atén k Aténam“. Nositeľ Ceny Vladimíra Čer-
nušáka za olympijskú výchovu a individuálny
člen SOV je vďaka televíznym vystúpeniam vo
verejnosti známy najmä ako humorista. „Hu-
mor ide dokopy so všetkým, so športom zvlášť,
veď aj šport je zábava,“ vraví. Potvrdil to na-

jmä v paródii na olympijské dejiny v knižke Te-
sanô do Kämeňa, ale niekoľkými sentenciami
aj v publikáciách Humorista na dereši či Malé
dejiny jednej slovenskej rodiny.

ANTON TKÁČ – 60

(nar. 30. marca 1951 v Lozorne)

V ankete o slovenského športovca 20. storo-
čia skončili na prvých dvoch miestach slovanis-
ti rovnakého ročníka narodenia (1951), ktorí na
Tehelnom poli vyrástli na susediacich športo-
viskách: na zimnom štadióne a na cyklistickom
ovále. Kariéry dvoch velikánov však mali aj hlb-
šiu než miestopisnú spojitosť. Dráhový cyklista
Tkáč ju rozbehol senzačne: na majstrovstvách
sveta 1969 v Brne debutoval ôsmym miestom
a o rok v Leicesteri už získal na kilometri s pev-
ným štartom bronz. Tesne pred OH 1972 však
spadol a zranil sa. Napriek tomu ho v Mníchove
donútili štartovať, okrem kilometra (13. mies-
to) dokonca aj v stíhačke družstiev (vypadlo
v rozjazde). Po neúspechu namiesto toho, aby
sa mu ospravedlnili, vyradili ho z reprezentá-
cie. Zniesol bicykel do pivnice a oznámil, že
končí. V marci 1973 však na vlastné oči zažil
Nepelov tretí, rozlúčkový svetový titul na brati-
slavskom šampionáte a – rozmyslel si to. Naru-
koval do Trenčína, preorientoval sa na šprint
a v roku 1974 sa v Montreale stal prvý raz maj-
strom sveta. O dva roky vyhral v rovnakom
meste aj olympiádu (s olympijskou zlatou do-
stal aj druhé dúhové tričko majstra sveta).
V tretej finálovej jazde zaskočil olympijského
šampióna 1968 a 1972 Francúza Daniela Mo-
relona dlhým, 240-metrovým šprintom a za-
bránil mu v nevídanom hetriku. Tkáč sa napo-
kon Nepelovi vyrovnal v počte svetových pri-
mátov: zvíťazil aj na MS 1978 v Mníchove. Ba aj
v počte olympijských štartov: v Moskve 1980
skončil štvrtý. O 20 rokov neskôr ho vyhlásili za
slovenského cyklistu storočia. To už mal za se-
bou trénerskú a pred sebou funkcionársku drá-
hu. Od roku 2001 je prezidentom Slovenského
zväzu cyklistiky a od marca 2001 do novembra
2008 bol členom výkonného výboru SOV. Už
vyše desaťročie, od založenia v júli 2000 stojí aj
na čele Slovenskej asociácie olympionikov.
V roku 2003 mu MOV udelil svoju výročnú tro-
fej – Športová výnimočnosť.

Pripravil MARIÁN ŠIMO
FOTO JÁN SÚKUP (2), PETER POSPÍŠIL (1), 

ARCHÍV (3), DUŠAN KOUTNÝ (1)
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Je potešiteľné, že vo väčšine zapojených škôl
správne pochopili myšlienku spojenia športu
s kultúrou, výchovou a vzdelávaním, s formo-
vaním osobnosti dieťaťa a mladého človeka
v duchu olympizmu a fair play. Rovnako
správne chápe väčšina organizátorov skutoč-
nosť, že OFDMS nie sú len jednorazovým po-
dujatím, ale že ide o celoročný program vrcho-
liaci na konci školského roka olympiádou, fes-
tivalom či Olympijským dňom alebo Dňom ka-
lokagatie.

Projekt OFDMS odštartoval z iniciatívy Slo-
venského olympijského výboru (SOV) krátko
pred Hrami XXX. olympiády v Pekingu v roku
2008. Festivaly spoločne so SOV vyhlásili Mi-
nisterstvo školstva SR, Združenie miest a obcí
Slovenska, Slovenská asociácia športu na ško-
lách a samosprávne kraje v Slovenskej repub-
like. Záštitu nad týmto projektom prevzal pre-
zident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Všetci zakladatelia tejto novej tradície pokra-
čujú v participácii na realizácii ušľachtilého
projektu aj dnes.

Ako sa zdôrazňovalo v spoločnom vyhlásení
vyhlasovateľských partnerov pred bezmála
tromi rokmi, hlavným zmyslom organizovania
OFDMS je podnietiť všetkých zodpovedných
k tomu, aby pochopili význam športu pre ži-
vot a zdravý vývoj mládeže a v záujme toho
vyvinuli väčšie úsilie smerom k jeho praktickej
realizácii.

Vlaňajšie jesenné vyhodnotenie III. ročníka
OFDMS, ktoré sa uskutočnilo sa v slávnostnej
atmosfére Divadla Jána Palárika v Trnave, bolo
vhodnou príležitosťou aj zhodnotiť doterajšie
trojročné pôsobenie festivalov na slovenskej
mládežníckej športovo - olympijskej scéne. 

Nielen v oficiálnych vystúpeniach prezidenta
SOV Františka Chmelára a predsedu Trnavské-
ho samosprávneho kraja Tibora Mikuša, ale
hlavne v neformálnych diskusiách bola potvr-
dená zmysluplnosť a životaschopnosť OFDMS.
A to aj napriek tomu, že ešte stále neprekroči-
li brány všetkých slovenských škôl – mater-
ských, základných a stredných.

Rezervy sú najmä v kategórii najmenších de-
tí, kde sa len približne v jednej pätine ich za-
riadení „hrali na olympiádu“. Ale ani základné

a stredné školy ešte nevyčerpali všetky mož-
nosti. A práve to patrí k prioritám IV. ročníka –
pokračovať v pozitívnom trende postupného
zapájania škôl a predovšetkým posilňovania
systémového prístupu pri napĺňaní obsahu
OFDMS. K jeho vrcholom nesporne bude patriť
pomaly už tradičná celoštátna olympiáda stre-
doškolákov SR Gaudeamus Igitur, v ktorej pro-
grame bude aj nemenej zaujímavá výstava
„nekonečného príbehu“ pod názvom „Moja
najkrajšia spomienka“. Všeobecne sa očaká-
va, že IV. ročník OFDMS zaktivizuje všetkých
zainteresovaných k odštartovaniu Posolstva
slovenskej mládeže olympijskému Londýnu.

Na úrovni centra bolo vlani cítiť najmä sil-
nejší vstup Združenia miest a obcí Slovenska
na festivalovú scénu. Na úrovni krajov bolo
rozloženie síl a podielu jednotlivých subjektov

na úspechu OFDMS odlišné – v nadväznosti
na osobnosti, ktoré tieto subjekty zastupovali
v krajskom štábe. Významné miesto v tomto
smere patrí v súčasnosti aj olympijským klu-
bom, z ktorých väčšina sa zhostila svojich úloh
na „výbornú“ a prispela tak výraznou mierou
k úspešnému priebehu OFDMS. Na hodnotia-
com zasadnutí ústredného štábu OFDMS boli
vyzdvihnuté olympijské kluby v Nitre a v Trna-
ve. ANTON JAVORKA, 

predseda ústredného štábu OFDMS
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V súčasnosti, keď sa zima chýli už ku koncu a na školské športové aktivity budú
k dispozícii nielen telocvične, ale aj otvorené areály, začína vrcholiť už IV. ročník
Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS). Vlani došlo v organi-
zácii festivalov v celoštátnom meradle k výraznému pozitívnemu posunu v zvýšení
počtu zapojených škôl (tesne prekonal hranicu 50 percent), ale predovšetkým v oči-
vidnom náraste kvality.

Vrcholí IV. ročník Olympijských 
festivalov detí a mládeže Slovenska

Na celoštátnom vyhodnotení OFDMS za rok 2010 si v Trnave
hlavnú trofej – Pohár prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gaš-
paroviča – prevzali zástupcovia Banskobystrického kraja. Druhé
miesto v celkovom hodnotení OFDMS 2010 po sčítaní výsledkov zo
všetkých kategórií získal Košický kraj a tretie miesto Trnavský kraj.

Okrem troch krajov, ktoré najlepšie obstáli v celkovom vyhodno-
tení OFDMS 2010, bol ocenený aj najlepší kraj v každej z troch ka-
tegórií – materské, základné a stredné školy. Banskobystrický kraj
bol vyhodnotený ako najlepší v kategóriách materských i stredných
škôl, trofej za víťazstvo v kategórii základných škôl získal Košický
kraj. Okrem toho boli plaketami ocenení siedmi najaktívnejší pe-
dagógovia a ďalší piati jednotlivci za aktívnu prípravu a organizáciu
OFDMS 2010 a čestnými uznaniami najaktívnejšie školy v každom
kraji.

■ Najúspešnejšie kraje celkove – Pohár prezidenta Slovenskej
republiky: 1. Banskobystrický kraj, 2. Košický kraj, 3. Trnavský kraj

■ Najúspešnejší kraj v kategórii materské školy - Pohár predsedu
Združenia miest a obcí Slovenska: Banskobystrický kraj

■ Najúspešnejší kraj v kategórii základné školy - Pohár ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR: Košický kraj

■ Najúspešnejší kraj v kategórii stredné školy – Pohár predsedu
združenia samosprávnych krajov SK8: Banskobystrický kraj

■ Ocenení najaktívnejší pedagógovia pri organizácii OFDMS 2010:
Dušan Hevery – MÚ odd. školstva, mládeže a telesnej kultúry, Nové

Mesto nad Váhom (Trenčiansky kraj), Roman Janiš – Gymnázium
I. Kupca, Hlohovec (Trnavský kraj), Jozef Kulfan – ZŠ Zarevúca, Ru-

žomberok (Žilinský kraj) , Marek Mazan – MŠ a ZŠ Svätý Peter okres Ko-
márno (Nitriansky kraj), Mikuláš Šimčuv – ŠZŠ internátna, Viničná 12,
Fiľakovo (Banskobystrický kraj), Svetlana Filická – MŠ Hlavná 117, Gel-
nica (Košický kraj), Stanislav Motyka – ZŠ Konštantínova 1751/64,
Stropkov (Prešovský kraj).

■ Ocenení ďalší jednotlivci za aktívnu prípravu a organizáciu OFDMS
2010:

Alžbeta Vinczeová – MÚ Senec, Mierové nám. 8, Senec (Bratislavský
kraj), Milan Berec – starosta obce Trenčianska Teplá (Trenčiansky kraj),
Silvia Kováčová – Spoločný obecný úrad Sereď (Trnavský kraj), Miroslav
Mlynek – MÚ odd. kultúry a športu, Nitra (Nitriansky kraj), Dagmar
Lapšanská – Železničiarska 4, Banská Bystrica (Banskobystrický kraj).

Zoznam ocenených najaktívnejších škôl v jednotlivých krajoch je do-
stupný na www.olympic.sk v sekcii OFDMS.

Festivaly volajú

Pohár prezidenta SR za OFDMS 2010 pre Banskobystrický kraj





Konferencia, ktorú usporiadali Slovenská
spoločnosť telovýchovného lekárstva, FTVŠ UK
a Slovenský olympijský výbor, jednoznačne
prispela k zúženiu vzdialenosti medzi športo-
vou vedou a každodennou tréningovou praxou
a zdôraznila potrebu ďalšieho výskumu v ob-
lasti silového tréningu. Zaujala ma
najmä téma športovania staršej ge-
nerácie, ktorá naberá na význame.
Veď priemerná dĺžka života sa predl-
žuje a počet obyvateľov vo veku nad
65 rokov sa v priebehu 10 – 15 rokov
takmer zdvojnásobí. Takýto populač-
ný vývoj si vyžiada posun veku od-
chodu do dôchodku. Udržiavanie
dobrej fyzickej kondície bude jedným
z najdôležitejších faktorov zlepšenia
kvality života vo vyššom veku. 

Všeobecne prevláda názor, že naj-
vhodnejšou aktivitou pre starších sú
vytrvalostné aktivity, pri ktorých sa
v najväčšej miere aktivujú pomalé -
oxidatívne svalové vlákna. Takéto
prevažne aeróbne aktivity majú pozi-
tívny vplyv na srdcovo-cievny
systém. V bežnom živote sa však vy-
skytujú situácie, keď je starší človek
nútený uplatniť aj silové schopnosti.
Aby sa vyhol pádom pri pošmyknutí
alebo zakopnutí, alebo aspoň zmier-
nil ich následky, mal by okrem obrat-
nosti disponovať aj určitou silou. Tá
je nevyhnutná aj pri iných bežných
činnostiach.

Fín Keijo Häkkinen prezentoval, že
prirodzený úbytok sily v priebehu ži-
vota je spôsobený zmenšovaním sva-
lovej hmoty v súvislosti so zmenami

hormonálnej rovnováhy ako aj znižovaním
množstva a intenzity fyzickej aktivity. Vekom
ubúda z veľkosti, ale aj z počtu svalových vlá-
kien, najmä rýchlych. Ešte výraznejší ako po-
kles maximálnej sily je pokles výbušnej sily. 
Od 30. roku života klesá v priemere až o 10% za

10 rokov. Celoživotný silový tréning to však
môže významne zmierniť. Dlhodobo trénujúci
muži vo veku 75 rokov preukázali vyššiu úro-
veň silových parametrov ako netrénovaní 
40-roční. Pravidelne trénujúci šprintéri zmier-
nili pokles výkonnosti až o polovicu.

Po 21-týždňovom silovom tréningu, kombi-
novanom s vytrvalostným tréningom (dvakrát
do týždňa), u 56-ročných mužov Häkkinen za-
znamenal významné zlepšenie maximálnej aj
výbušnej sily dolných končatín a ukazovateľov
dynamickej rovnováhy. Zhrnul, že pokles s ve-
kom súvisiacej výkonnosti nervovo-svalového
systému človeka je možné zmierniť systema-
tickým silovým tréningom. Odporúča udržia-

vať funkčnú kapacitu starších ľudí do
čo najvyššieho veku, pričom silový tré-
ning by mal byť súčasťou ich pravidel-
ných fyzických aktivít. U starších ľudí
by sa mala venovať osobitná pozor-
nosť najmä udržaniu sily dolných kon-
čatín. Udržiavaním silových schopnos-
tí je možné predchádzať poruchám dr-
žania tela, chôdze a minimalizovať ri-
ziko pádu, zlepšovať pohyblivosť pri
chôdzi na schodoch a pri pohybových
úlohách počas bežného života a pris-
pieť k oddialeniu prahu závislosti od
pomoci druhých.  

Claudio Araujo z Brazílie prezento-
val výsledky pozorovania, pri ktorom
15 rokov sledoval pozitívne zmeny vý-
konnostných parametrov u 45-90-roč-
ných osôb, väčšinou s ochorením ven-
covitých srdcových tepien. Preukázal,
že špeciálny cvičebný program vyvolal
zmiernenie vekom spôsobeného po-
klesu výkonnosti. Odznelo všeobecné
odporúčanie, aby sa silový tréning za-
meraný najmä na rozvoj výbušnej sily
dolných končatín stal súčasťou trénin-
gového programu starších osôb a udr-
žal ich funkčnú kapacitu čo najdlhšie.
Významne tak prispeje aj k zmierneniu
porúch motoriky pri chôdzi.

ROMAN BUČEK, 
športový riaditeľ SOV 
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■ Bývalý prezident MOV Juan Samaranch si kondíciu udržiaval
cvičením aj dlho po osemdesiatke. FOTO ARCHÍV

Renomovaný W. J. Kraemer z univerzity v Connecticute konštato-
val, že fyziológia silového tréningu sa odpútava od zjednodušených
názorov a nepochopenia princípov prevládajúcich v posledných sto ro-
koch. Jej zložitosť tkvie v nespočetných tréningových protokoloch, po-
stupoch a zaužívaných metódach.

V sekcii venovanej podpore silového tréningu výživou a novými tech-
nológiami J. Ivy z texaskej univerzity v Austine zhrnul už známe fakty,
že silové cvičenie stimuluje rast svalovej hmoty. Avšak proces prírastku
svalových proteínov je závislý na okamžitej dostupnosti výživových
substrátov. Podávanie kombinovanej uhľohydrátovo-bielkovinovej vý-
živy bezprostredne po silovom cvičení bráni negatívnej bielkovinovej
bilancii a urýchľuje obnovu svalového glykogénu, znižuje mieru po-
škodenia svalstva a zvyšuje obrat syntézy svalových bielkovín. Najmä
vrcholoví športovci by mali mať vypracovaný denný nutričný plan, zo-
hľadňujúci nielen množstvo energie v prijímanej strave, ale najmä jej
skladbu a pomer jednotlivých zložiek v nadväznosti na denný pracov-
ný, resp. tréningový režim. 

Hiroši Hasegawa z univerzity v Kjóte poukázal na potrebu využíva-
nia prostriedkov okamžitej odozvy (feed-back) a monitoringu počas
silového tréningu. Na príklade vrcholových vrhačov preukázal jedno-
značné zlepšenie ich silových parametrov počas päťmesačného silové-
ho tréningu, keď používali prístroj, ktorý im podával okamžitú infor-
máciu o sile a výkone produkovanom pri každom opakovaní cviku.
Možno tým aj minimalizovať počet neefektívnych opakovaní a zvýšiť
účinnosť tréningového zaťaženia.

Profesor Dušan Hamar z FTVŠ UK objasnil princípy tzv. sériového skra-
covania a naťahovania v silovom tréningu. Tento princíp sa jednorazo-
vo uplatňuje jednak v tzv. plyometrickom cvičení alebo v cvičeniach
z protipohybu, kde sa využíva elasticita svalového tkaniva pri excen-
trickej kontrakcii (napr. pri zoskoku z podložky) s kumuláciou energie do
naťahovaného svalu a s jej následným využitím pri okamžitom odraze
po doskoku. Naproti tomu sériové natiahnutie a skrátenie svalu sa do-
sahuje na vibračných platniach a špeciálnych posilňovacích prístrojoch,
ktoré vyvolajú v priebehu vykonania jedného cviku niekoľko desiatok
mikrokontrakcií a natiahnutí svalu. To v konečnom dôsledku vedie
k vyššej produkcii sily a výkonu a tým k vyššiemu účinku silového tré-
ningu, čo má veľký význam nielen v športe, ale aj v rehabilitácii.
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Aj pre starších má sila zmysel
Na 7. medzinárodnej konferencii o silovom tréningu v Bratislave, ktorú
spoluorganizoval SOV, sa veľa hovorilo aj o športovaní staršej generácie

V poradí už 7. medzinárodná konferencia o silovom tréningu
koncom októbra na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu Uni-

verzity Komenského v Bratislave mala špičkovú úroveň. Zúčastnilo sa na nej vyše
200 delegátov z 52 krajín. V šiestich sekciách odznelo 40 príspevkov s najnovšími
poznatkami z aplikovaného výskumu v oblasti rozvoja silových schopností od pred-
nášateľov z 28 krajín. Okrem prednášok si účastníci mohli prehliadnuť aj 59 prís-
pevkov vo forme posterov.

Čo nás ešte zaujalo?
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„V histórii evidujeme vyše
osemsto olympionikov, spoje-
ných so Slovenskom. To je
ozajstná sila olympizmu. Na vás
budujeme, vy ste tvorcovia slo-
venského športu,“ prihovoril sa
našim olympijským veteránom
prezident SOV František Chme-

lár. Účastníkov stretnutia po ňom v mene Slo-
venskej asociácie olympionikov privítal jej
predseda, olympijský víťaz 1976 v dráhovej
cyklistike Anton Tkáč. Ako hosť sa im prihovoril
aj predseda Združenia olympijských klubov SR
Ivan Čierny, ktorý ich vyzval k podpore myš-
lienky vybudovať na Slovensku (buď v Bratisla-
ve, alebo na Národnom cintoríne v Martine)
pamätné miesto, ktoré by pripomínalo zosnulé
osobnosti slovenského športu a olympijského
hnutia. Riaditeľka SZTK – Múzea telesnej kul-
túry v SR Zdenka Letenayová zase apelovala,
aby prítomní olympionici prispeli do zbierok
múzea poskytnutím nejakých artefaktov zo
svojej športovej kariéry. „Keď stratíme pamäť,
stratíme všetko,“ upozornila.

Do piešťanského hotela Satelit zavítali ako
hostia z radov seniorov aj siedmi medailisti
z OH – medzi nimi najstarší žijúci slovenský
olympijský víťaz boxer Ján Zachara (zlato v Hel-
sinkách 1952), ďalej strieborný (Tokio 1964) aj
bronzový (Mexico City 1968) volejbalista Bo-
humil Golian, jeho „kolega“ z Tokia Jozef La-
buda (ako tajomník Slovenskej asociácie olym-
pionikov zároveň hlavný organizátor spoločen-
ského stretnutia v Piešťanoch), strieborný há-
dzanár z Mníchova 1972 Andrej Lukošík, strie-
borní futbalisti z Tokia 1964 Anton Urban
a Vojtech Masný, i bronzová atlétka z Mnícho-
va 1972 Eva Šuranová. Prítomní boli aj legen-
dárny bežec, štvornásobný olympionik Jozef

Plachý, kajakár Jan Matocha, volejbalista Šte-
fan Pipa, gymnasti Anna Krausová-Marejková
a František Bočko, dráhový cyklista Juraj Mik-
lušica, bežkyňa na lyžiach Anna Pasiarová, zjaz-
dári Vladimír Krajňák a Anton Šoltýs, plavci La-
dislav Bačík a Ivan Ferák, futbalista Dušan Bar-
tovič, veslár Albert Krajmer, hokejový brankár
Pavol Svitana a moderný päťbojár Peter Vys-
kočil.

Vedno s už spomínaným Antonom Tkáčom
všetkým tlieskali aj ďalší členovia výkonného
výboru SAO, takisto úspešní olympionici, ale
zatiaľ ešte nie šesťdesiatnici – basketbalista
Stanislav Kropilák, atlét Pavol Blažek a sánkar-
ka Mária Jasenčáková.

Moderátor večera Karol Polák vyspovedal
každého z olympionikov – seniorov. Niektorí
prezradili zaujímavé veci. Slovenský Volejbalis-
ta storočia Bohumil Golian sa priznal, že volej-
bal už dlhšie vôbec nehráva, pretože so skráte-
nými svalmi nechce riskovať zranenie. Gymna-
stka Anna Krausová-Marejková si zaspomínala
na pamätnú vyše trojtýždňovú cestu výpravy
ČSR z OH 1956 v austrálskom Melbourne na
palube sovietskej lode Gruzia. Prezradila, že
členovia našej výpravy počas strastiplnej plav-
by medzi sebou premenovali loď na „Hrúzia“.
Volejbalista Jozef Labuda povedal, že na staré
kolená sa venuje zháňaniu sponzorov a organi-
zácii podujatí, ako je práve toto piešťanské
(sponzormi stretnutia boli Nadácia Doprastavu
a Slovenská olympijská marketingová, a.s.).
Plavec Ivan Ferák si zaspomínal, ako v roku
1958 v Gottwaldove prvý raz zdolal dovtedy
suverénneho Ladislava Bačíka (Piešťanec ho
počúval naživo) a ako mu ten zakrátko prehru
vrátil. Futbalista Vojtech Masný sa síce s ďalší-
mi „starými pánmi“ niekdajšej Jednoty Trenčín
stretáva pravidelne raz do mesiaca, ale na fut-

bal v Trenčíne už dlho nechodí, pretože „nesto-
jí za nič“. Naopak, jeho „kolega“ Anton Urban
nechýba takmer na žiadnom zápase „svojho“
Slovana Bratislava, aj keď družstvo podľa neho
nemá potrebnú kvalitu. Cyklista Juraj Miklušica
si zaspomínal na svojho „parťáka“ z tandemu
Dušana Škvareninu, ktorého mu pred rokmi za-
bilo auto... Hokejový brankár Pavol Svitana
označil svoju súčasnú pracovnú pozíciu ako
„tréner na voľnej nohe“. Atlétka Eva Šuranová
vyjadrila hrdosť na svoje tri krásne deti a vy-
znala sa z lásky k svojmu psovi Rockymu, ktorý
„je lepší ako človek a nepapuľuje“. Zjazdár An-
ton Šoltýs trpko konštatoval, že celý život bol
činný v lyžovaní, ale „totálna privatizácia“
v Tatrách ho z lyžovania vyhnala. Niekdajší
skvelý bežec Jozef Plachý si posťažoval, že
v Česku sú na atletiku nepomerne lepšie pod-
mienky ako na Slovensku, a prekvapil prítom-
ných zvesťou, že je nezáviský kandidát na pri-
mátora svojich rodných Košíc. Moderný päťbo-
jár Peter Vyskočil, ktorý bol v striebornom tíme
na OH 1976 v Montreale náhradník, prezradil,
že celé trojčlenné družstvo dostalo len jednu
medailu. Originál skončil u najlepšieho z trojice
Jana Bártů, pre ďalších dvoch členov družstva
Adama a Starnovského dal zväz neskôr vyrobiť
duplikáty. A napokon boxer Ján Zachara sa
priznal, že na zábavách nikdy nedal nikomu
„po hube“, pretože jeho pravidlom bolo v ta-
kých situáciách ujsť. Rýchle nohy sa mu zišli aj
v ringu...

Súčasťou spoločenského stretnutia bolo aj
podpisovanie knižnej biografie Janka Zacharu,
ktorú napísal Marián Šimo. Vladimír Krajňák
prevzal v mene svojho brata Otta Krajňáka
z rúk prezidenta SOV Cenu Vladimíra Černušá-
ka (výročné ocenenie SOV 2009 za propagáciu
a šírenie olympijských myšlienok najmä v pe-
dagogickom procese) a moderátor večera Karol
Polák zase Cenu Mira Procházku, ktorú mu
SOV udelil v roku 2008 za celoživotnú propa-
gáciu športu a olympizmu prostriedkami lite-
ratúry a publicistiky.

ĽUBOMÍR SOUČEK
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■ Spoločná fotografia účastníkov stretnutia olympionikov – seniorov v Piešťanoch. FOTO JÁN SÚKUP
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Stretnutie slovenských olympionikov - seniorov
Na vás budujeme, vy ste tvorcovia slovenského športu – prihovoril sa im prezident SOV

Slovenská asociácia olympionikov (SAO) a Slovenský olympijský výbor (SOV) uspo-
riadali 5. novembra v Piešťanoch stretnutie našich olympionikov v seniorskom veku.
Na spoločenskom stretnutí sa zúčastnilo 21 z celkového počtu 76 pozvaných olym-
pionikov vo veku nad 60 rokov.
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V poradí jednotlivcov prvé dve miesta obsadili
naši biatlonoví medailisti zo ZOH – podľa očaká-
vania zvíťazila zlatá a strieborná Anastasia Kuz-
minová pred bronzovým Pavlom Hurajtom, tretí
skončil majster Európy v hode kladivom Libor
Charfreitag. Zo športovcov, ktorí zažiarili na
olympiáde, sa medzi prvú desiatku prebili aj dva-
ja členovia hokejového tímu Slovenska. Štvrtý
skončil druhý najproduktívnejší hráč turnaja Ma-
rián Hossa, ktorý sa v sezóne mohol pochváliť aj
obrovským klubovým úspechom – v tíme Chica-
ga Blackhawks sa radoval zo zisku Stanleyho po-
hára. Siedme miesto obsadil najproduktívnejší
hráč celého olympijského turnaja Pavol Demitra,
ktorého novinári vo Vancouvri vybrali aj do All
Stars tímu. Medzi kolektívmi futbalisti Sloven-
ska, ktorí pri premiérovom štarte na svetovom
šampionáte vyradili obhajcov majstrovského ti-
tulu Talianov a postúpili do osemfinále, tesne
zdolali družstvo hokejistov Slovenska, ktoré na
olympiáde skončilo smoliarsky štvrté. Tretí há-
dzanári Slovenska, ktorí si vybojovali postup na
januárové MS 2011, už mali obrovský odstup.

Vážnosť olympijských športov potvrdilo, že
medzi laureátmi ankety (desať jednotlivcov a tri

kolektívy) sa objavili výlučne zástupcovia olym-
pijských odvetví a disciplín. Rok 2010 bol pre náš
šport naozaj úspešný, preto aj konkurencia bola
tvrdšia, než vo veľkej väčšine predošlých roční-
kov ankety. Vodnú slalomárku Janu Dukátovú
katapultovala na piatu priečku priam plejáda ús-
pechov, vrátane zlata i striebra zo svetového i eu-
rópskeho šampionátu. Celkove šiesty futbalista
Róbert Vittek zožal novinársku úrodu z toho, že
na MS v Juhoafrickej republike strelil štyri z pia-
tich slovenských gólov. Celkove ôsmy cestný cyk-
lista Peter Velits sa zase blysol umiestením v pr-
vej trojke celkového hodnotenia tretích najväč-
ších etapových pretekov sveta Vuelta a Espaňa.
Naši jediní majstri sveta v olympijských disciplí-
nach v roku 2010 – strelkyňa Zuzana Štefečeko-
vá a vodní slalomári bratia Peter a Pavol Hoch-
schornerovci – sa v tvrdej konkurencii umiestili
až na chvoste prvej desiatky. A majster Európy
a vicemajster sveta vo vodnom slalome, štvor-
násobný víťaz ankety Michal Martikán, sa tento-
raz do nej dokonca nezmestil, čím sa skončila je-
ho jedinečná séria umiestení v top 10 počas ne-
uveriteľných 15 rokov! (sou)

FOTO JAKUB SÚKUP

Športovec roka 2010: Kuzminová a futbalisti SR
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Ján Zachara – 
Športová legenda

Klub športových redaktorov SSN po prvý
raz okrem klasickej desiatky jednotlivcov
a troch kolektívov vyhlásil koncom roka 2010
aj Športovú legendu, čím založil novú tradí-
ciu. Ako prvý si poctu vyhlásenia za legendu
vyslúžil najstarší žijúci slovenský olympijský
víťaz Ján Zachara, boxerský šampión z OH
1952 v Helsinkách. Publikum v činohre novo-
stavby Slovenského národného divadla člo-
veku, ktorý sa stal veľkým príkladom nielen
tým, ako zvládol svoju športovú kariéru, ale
aj ako si počínal v celom živote, pripravilo Já-
novi Zacharovi dlhotrvajúce ovácie.

„Každý, kto sa zúčastní na olympiáde, si
z nej odnesie pekné spomienky a je jedno, či
prehral, alebo vyhral. Olympiáda je výni-
močné podujatie, ktoré príde iba raz za štyri
roky a nemôže sa na nej zúčastniť každý. Pre
každého bol sen dostať sa tam. Mne sa o fi-
nále ani nesnívalo, ale nakoniec sa to poda-
rilo a vyhral som. Po svadbe to bol môj druhý
najväčší životný úspech,“ povedal Ján Za-
chara v rozhovore pre TASR.  

V tradičnej novinárskej ankete najviac zarezonovali úspechy na ZOH vo Vancouvri 
Už osemnásty raz v ére štátnej samostatnosti Slovenska a 52. raz celkove hlaso-

vali športoví novinári o našich najúspešnejších športovcoch a športových kolektí-
voch roka. V tradičnej ankete Klubu športových redaktorov SSN s názvom OVB
Športovec roka 2010 u 122 hlasujúcich v predvianočnom čase najviac zarezonovali
slovenské úspechy na zimných olympijských hrách vo Vancouvri.

Výsledky ankety KŠR SSN
ŠPORTOVEC ROKA 2010

JEDNOTLIVCI
1. ANASTASIA KUZMINOVÁ (biatlon) 1192
2. PAVOL HURAJT (biatlon) 907
3. LIBOR CHARFREITAG (atletika) 685
4. MARIÁN HOSSA (ľadový hokej) 634
5. JANA DUKÁTOVÁ (vodný slalom) 487
6. RÓBERT VITTEK (futbal) 395
7. PAVOL DEMITRA (ľadový hokej) 380
8. PETER VELITS (cestná cyklistika) 367
9. ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ (šp. streľba) 318

10. PAVOL A PETER HOCHSCHORNEROVCI 
(vodný slalom) 233

KOLEKTÍVY
1. družstvo futbalistov Slovenska 296
2. družstvo Slovenska v ľadovom hokeji 271
3. družstvo hádzanárov Slovenska 68

■ Ján Zachara

■ Laureáti ankety

■ Anastasia
Kuzminová
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Na seminári na pôde Fakulty telesnej výcho-
vy a športu Univerzity Komenského v Bratisla-
ve sa 25. novembra zúčastnili štyri desiatky
lektorov olympijskej výchovy z celého Sloven-
ska. Dostali aktuálne informácie o dianí v Slo-
venskej olympijskej akadémii (SOA) a o jej čin-
nosti. SOA je organizačnou zložkou Slovenské-
ho olympijského výboru (SOV), ktorá sa zaobe-
rá práve olympijskou výchovou a vzdelávaním.
Účastníci seminára sa zoznámili aj s s niektorý-
mi podnetmi z júnovej medzinárodnej konfe-
rencie o olympijskej výchove na pôde FTVŠ UK,
a predovšetkým s dlhodobým edičným plá-
nom, úzko spojeným s komplexným Progra-
mom olympijskej výchovy SOV.

Predseda Slovenskej olympijskej akadémie
Ján Junger v príhovore konštatoval, že olympij-
ská výchova je špecifickou súčasťou všeobec-
nej výchovy a ako taká je komplexná, nemôže
byť preto vnímaná len ako rezortná záležitosť.
Mala by sa týkať všetkých vekových skupín, 
nielen mládeže. Aby to tak bolo, SOA sa pokúša
znovu aktivizovať lektorský zbor. Predseda ko-
misie olympijskej výchovy SOA Dušan Noga in-
formoval o snahe akadémie spolupracovať so
všetkými zložkami, ktoré majú oprávnenie
vzdelávať – najmä s metodicko-pedagogický-
mi centrami. Vyjadril vieru, že v roku 2011
akreditačná komisia Ministerstva školstva, ve-
dy, výskumu a športu SR schváli vzdelávací pro-
gram „Olympijská výchova v základných
a stredných školách“. Práve materiály, s kto-
rých vydávaním začal SOV koncom roka 2010,
by mali pomôcť skvalitniť olympijskú výchovu
a vzdelávanie. „Som presvedčený, že praktic-
ky na každom type škôl možno uplatniť niečo
z olympizmu,“ vyhlásil.

Ambiciózny Edičný plán SOV, spracovaný
v rámci komplexného Programu olympijskej
výchovy SOV až do roku 2013, prezentoval ma-
nažér mediálnej komunikácie SOV Ľubomír
Souček. Prvé materiály z tohto plánu, vydané
s finančnou podporou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu, sa postupne distri-
buujú na všetky školy na Slovensku, ktorých je
vyše tritisíc. Ďalšie boli rozoslané na regionálne
olympijské kluby, ktorých je na Slovensku v sú-
časnosti osemnásť.

Na vydanie týchto prvých materiálov nadvia-
že SOV vydávaním ďalších publikácií, plagátov
a iných názorných pomôcok, určených predo-
všetkým pre učiteľov telesnej výchovy, ale pou-
žiteľných v školách aj na hodinách dejepisu či
náuky o spoločnosti. V roku 2011 SOV plánuje
vydať nasledovné publikácie (len v elektronic-
kej podobe) a plagáty: Antické olympijské hry;
Novoveké olympijské hry; Míľniky svetového
športu.

V prvej fáze boli vydané nasledovné mate-
riály SOV na pomoc olympijskej výchove:

DOKUMENTÁRNY FILM „SLOVENSKO
OLYMPIJSKÉ – OD ATÉN K ATÉNAM“ 
Na príprave dokumentárneho filmu Sloven-

sko olympijské – od Atén k Aténam, priprave-
ného predovšetkým s použitím archívnych ma-
teriálov Slovenskej televízie, niekoľko rokov pra-
covali profesor Ján Grexa a Paulína Baloghová-
Neveziová zo Slovenskej olympijskej akadémie.
Film má vyše 47 minút a obsahuje veľmi cenné
obrazové záznamy z olympijských hier (predo-

všetkým filmové, doplnené fotografiami), ktoré
sa viažu k účinkovaniu športovcov zo Slovenska
na olympijských hrách od Hier I. olympiády
v Aténach 1896 až po Hry XXVIII. olympiády
v Aténach 2004. Dokumentárny film je veľmi
cennou názornou pomôckou pre pedagógov
a lektorov. Prednosťou je najmä jeho komplex-
nosť, keďže mapuje viac než sto rokov účinkova-
nia športovcov zo Slovenska na olympijských
hrách. Film je ako študijný materiál v nižšom
rozlíšení dostupný aj verejnosti prostredníctvom
internetovej stránky SOV www.olympic.sk
v sekcii Multimédiá – videogaléria.

PUBLIKÁCIA „NAŠI OLYMPIJSKÍ
MEDAILISTI A OLYMPIONICI“. 

Publikácia Naši olympijskí medailisti a olym-
pionici (formát A5, 152 strán), ktorú autorsky
pripravil Ľubomír Souček, nadväzuje na dva pla-
gáty medailistov. V publikácii sú formou profilov
predstavení nielen všetci medailisti, uvedení na
plagátoch, ale aj ďalší 13 medailisti spojení so
Slovenskom (12 z nich sa narodilo na Slovensku,
jedna si vybojovala olympijskú medailu ešte
pred získaním slovenského občianstva) a 9
olympionici českého pôvodu, ktorí získali olym-
pijskú medailu v čase pôsobenia v slovenských
kluboch. Súčasťou publikácie je aj kompletný
historický register všetkých 762 olympionikov
spojených so Slovenskom, ako aj register ďalších
50 športovcov českého pôvodu, ktorí štartovali

na OH/ZOH počas pôsobenia v slovenskom klu-
be. Uvedená publikácia predstavuje doteraz naj-
ucelenejší a plne aktualizovaný materiál o na-
šich olympionikoch, pričom množstvo faktov je
v sumarizovanej podobe zverejnených vôbec po
prvý raz. Komplexný spôsob spracovania s uve-
dením základných biografických údajov, dopl-
nených v prípade registra o účinkovanie na
OH/ZOH a v prípade medailistov a informácie
nielen z ich športového života a kariéry, umož-
ňuje sústrediť sa pri využití publikácie na ško-
lách a v práci lektorov olympijskej výchovy pre-
dovšetkým na regionálny faktor – to znamená
na olympijské a športové osobnosti, zviazané
rozmanitým spôsobom s príslušným regiónom.
Publikácia je dostupná aj prostredníctvom
stránky www.olympic.sk v sekcii Publikácie – Iné
publikácie SOV.

PLAGÁTY „NAŠI OLYMPIJSKÍ
MEDAILISTI“

SOV vydal dva plagáty Naši olympijskí medai-
listi, na ktorých sú formou portrétu a krátkej vi-
zitky pripomenutí všetci 78 naši olympijskí me-
dailisti – t. j. medailisti slovenského pôvodu či
národnosti, alebo pochádzajúci zo Slovenska,
ktorí získali olympijské medaily ako členovia vý-
prav Uhorska (1896 – 1912), resp. Českosloven-
ska (1936 – 1992), ako aj medailisti reprezen-
tujúci na letných a zimných olympijských hrách
Slovenskú republiku (1996 – 2010). Na jednom
plagáte sú zvečnení medailisti z éry Uhorska
a Československa (6, resp. 53 medailistov) a na
druhom plagáte 19 medailistov samostatného
Slovenska. (sou)

Ambiciózny edičný plán SOV v oblasti olympijskej výchovy

Novembrová vedomostná súťaž vysokoškolákov o olympizme na
pôde bratislavskej Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Ko-
menského bola v znamení dominancie Košičanov z Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika. Družstvá z tejto školy obsadili prvé dve miesta. Víťaz-
stvo si odnieslo čisto ženské družstvo Ústavu telesnej výchovy a športu
UPJŠ Košice (Miroslava Jakubíková, Dana Hudáková, Vladimíra Pod-
horská) pred družstvom Lekárskej fakulty UPJŠ Košice (Daniel Bakši,
Patrícia Krnáčová, Lukáš Roško). Na treťom mieste skončilo družstvo Fa-

kulty spoločenských štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Ra-
doslav Čurný, Lukáš Žiačik, Stanislava Obložinská). Písomný test aj úst-
ne otázky boli zamerané na dve hlavné témy – zimné olympijské hry
2010 vo Vancouvri a Londýn (dejisko OH 2012). Súťažilo dvanásť druž-
stiev. Výsledky vedomostnej súťaže vysokoškolákov o olympizme
2010: 1. ÚTVŠ UPJŠ Košice 37,5, 2. LF UPJŠ Košice 31,5, 3. FSŠ UKF Nitra
29,75, 4. FTVŠ UK Bratislava I. a FŠ Prešovská univerzita II. po 29,5, 6. FŠ
Prešovskej univerzity I. 27.
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VÝZNAMNÉ SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ UDALOSTI

Vo vedomostnej súťaži VŠ o olympizme najlepšie študentky ÚTVŠ UPJŠ Košice



V predvianočnom čase sa na
pôde Slovenského olympijské-
ho výboru uskutočnilo sympa-
tické podujatie Nadácie SOV.

Deväť slovenských olympionikov, zväčša v seniorskom
veku, si prevzalo z rúk prezidenta SOV Františka Chme-
lára a predsedu správnej rady Nadácie SOV Antona Tká-
ča symbolické šeky a darčekové predmety SOV. Nadácia
SOV na základe došlých žiadostí prerozdeľovala olym-
pionikom finančné prostriedky z asignovanej dane.

Na krátke predvianočné stretnutie prišli v úlohe ob-
darovávaných až šiesti olympijskí medailisti – boxer-
ský šampión z Helsínk 1952 Ján Zachara, dvaja volej-
balisti – strieborný z Tokia 1964 a bronzový z Mexico
City 1968 Bohumil Golian a strieborný z Tokia Jozef
Labuda, strieborný futbalista z Tokia Anton Švajlen,
bronzová atlétka z Mníchova 1972 Eva Šuranová
a bronzový boxer z Moskvy 1980 Ján Franek, okrem
toho veslár Albert Krajmer, stolný tenista Roland Vími
a boxer Peter Baláž. Z pozvaných sa ospravedlnili dva-
ja - strieborný hádzanár z Mníchova 1972 Vincent Laf-
ko a niekdajší špičkový kajakár Ladislav Čepčiansky,
ktorý si prevzal finančnú výpomoc v nemocnici.

„SOV má svoju nadáciu, ktorá nie je bohatá, ale
chce pred Vianocami podporiť tých olympionikov,
ktorí to najviac potrebujú.  Patríte do olympijskej ro-
diny a radi by sme pre vás urobili ešte viac. Dlhodobo
sa usilujeme, aby aspoň tí najúspešnejší spomedzi
olympionikov a ďalších športovcov mohli dostávať ne-
jaký príspevok k dôchodkom. Verím, že naša iniciatíva
nezapadne prachom, toto rozhodnutie však nezávisí
na nás,“ uviedol v úvodnom príhovore prezident SOV
František Chmelár. „Som rád, že aspoň nejako sa vám
môžeme odvďačiť,“ nadviazal na jeho slová predseda
správnej rady Nadácie SOV a cyklistický olympijský
šampión z Montrealu 1976 Anton Tkáč.

V diskusii najviac rezonovala práve otázka možného
prilepšenia k dôchodkom úspešných olympionikov
a ďalších špičkových športovcov. (sou)
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Na 40. VZ SOV sa František Chmelár vy-
jadril k výzve z pléna, aby SOV naďalej po-
kračoval v boji za doživotnú rentu pre naj-
úspešnejších olympijských a športových re-
prezentantov. Konštatoval, že hovoriť
o špeciálnom dôchodku je nereálne. Malo
by ísť o finančný príspevok z rozpočtu Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Sám sa podieľal na spracovaní materiá-
lu, podľa ktorého by sa príspevok mal tý-

kať len olympijských medailistov, paralym-
pijských víťazov a majstrov sveta v olym-
pijských disciplínach, pričom podmienkou
je, že musia mať slovenské občianstvo a žiť
na Slovensku. V súčasnosti uvedené kritériá
spĺňa 102 osobností a ročné náklady na
príspevok pre nich sa kalkulujú v celkovej
výške 670 000 eur. Kľúčové bude, či uvede-
ná myšlienka a konkrétny návrh získajú po-
litickú podporu.

VÝZNAMNÉ SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ UDALOSTI

V Grand hoteli Bellevue v Starom Smo-
kovci zasadalo 19. a 20. novembra valné
zhromaždenie Združenia olympijských
klubov SR (ZOK SR). Zúčastnili sa na ňom
predstavitelia 15 z celkového počtu 18 re-
gionálnych olympijských klubov. Chýbali
len zástupcovia trenčianskeho a nitrian-
skeho OK a okrem toho bratislavského OK,
ktorý je už niekoľko rokov neaktívny. 

Prakticky pre všetky kluby bol hlavným
podujatím roka júnový Olympijský deň.
V 17 regiónoch Slovenska sa na ňom zú-
častnilo spolu 36 437 ľudí, z toho 28 012
aktívnych bežcov všetkých vekových kate-
górií. Hlavný OD spojený s tradičným be-
hom sa uskutočnil v Košiciach – v roku
2011 je plánovaný do Banskej Bystrice. Or-
ganizácia podujatia v regiónoch ležala
v najväčšej miere práve na pleciach OK.
Prezident SOV zdôraznil, že Olympijský
deň treba ponímať ako sviatok olympiz-
mu. Je nevyhnutné zapojiť do jeho organi-
zácie v regiónoch všetky zložky, pričom
kvalita je dôležitejšia ako kvantita.

Najvýznamnejším celoročným olympij-
ským podujatím na Slovensku sú Olympij-
ské festivaly detí a mládeže Slovenska
(OFDMS). Olympijské kluby zohrávajú vý-
znamnú úlohu pri ich príprave na rôznych
miestach. Kluby sa podieľali aj na organi-

zácii regionálnych kôl vedomostnej súťaže
stredných škôl o olympizme. Jej celoslo-
venské finále v apríli v Novákoch usporia-
dal OK Prievidza.

Na budúci rok plánuje SOV spustiť tes-
tovací ročník tzv. Odznaku olympijskej
všestrannosti, čo je projekt, ktorý voľne
nadväzuje na niekdajší Odznak zdatnosti,
ale s tým rozdielom, že má byť zameraný
na všetky vekové kategórie vrátane
dôchodcovských. Počíta sa s trojstupňo-
vou realizáciou projektu, pričom olympij-
ské kluby by mali realizovať druhý stupeň
– teda takpovediac krajské kolá. V najbliž-
ších mesiacoch dôjde k výberu športových
disciplín, zahrnutých do projektu a k prí-
prave bodovacích tabuliek. František 
Chmelár adresoval olympijským klubom
výzvu, aby sa niektoré z nich (najmenej tri)
prihlásili na usporiadanie testovacích kôl.
S plným spustením projektu Odznaku
olympijskej všestrannosti sa ráta v roku
2012. Odznaky by sa mali udeľovať v šty-
roch stupňoch – zlatý, strieborný a bron-
zový, plus pre predškolskú mládež tzv. od-
znak mládeže. V olympijskom roku 2012
plánuje SOV zrealizovať aj celoslovenskú
olympijskú štafetu, ktorá má nadviazať na
úspešné Posolstvo Slovenska olympijským
Aténam z roku 2004. (rha)

Nadácia SOV pred Vianocami finančne pomohla viacerým slovenským olympionikom

■ Spoločná fotografia účastníkov stretnutia. FOTO JAKUB SÚKUP

Nie doživotná renta, ale štátny príspevok

Na tlačovej konferencii po 40. valnom zhromaždení
Slovenského olympijského výboru došlo k podpisu
zmluvy medzi Slovenským olympijským výborom, Slo-
venskou olympijskou marketingovou, a.s., a česko-slo-
venskou spoločnosťou ALPINE PRO, ktorá sa stala no-
vým hlavným partnerom SOV do konca roka 2012
s následnou opciou. Spoločnosť ALPINE PRO vybaví
všetkých členov slovenských výprav na olympijských
podujatiach športovým a voľnočasovým oblečením
a doplnkami. Oblečenie ALPINE PRO už niekoľko me-
siacov pred podpisom patnerskej zmluvy nosili aj slo-
venskí reprezentanti na augustových I. olympijských
hrách mládeže v Singapure.

Prezident SOV František Chmelár konštatoval, že
z oslovených výrobcov, medzi ktorými boli aj najväčší
svetoví producenti športového oblečenia, jedine spo-
ločnosť ALPINE PRO bola ochotná pripraviť pre sloven-
ské olympijské výpravy osobitnú kolekciu, odlišnú od
bežne predajných modelov. Na tlačovke sa vyjadril, že
sa teší na dobrú spoluprácu v najbližších dvoch ro-
koch. „Toto partnerstvo nám umožní oveľa flexibil-
nejšiu komunikáciu ohľadom našich potrieb, než aká
prebiehala v minulosti s dodávateľmi oblečenia pre
naše olympijské výpravy. A príprava osobitných slo-
venských kolekcií na OH 2012 v Londýne, ZOH mláde-
že 2012 v Innsbrucku a na letný i zimný EYOF 2011
v Liberci, resp. v Trabzone, umožní lepšiu identifikáciu
členov našich výprav na týchto významných poduja-
tiach,“ uviedol. (sou)

ALPINE PRO novým 
hlavným partnerom SOV

Nové výzvy pre olympijské kluby
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■ Z EURÓPSKEHO KONGRESU A KONFERENCIE FAIR
PLAY V PRAHE. Na 16. európskom kongrese a konfe-
rencii fair play v Prahe (28. a 29. októbra) patrila počet-
ná slovenská delegácia k najviditeľnejším. Učiteľka
a hádzanárska trénerka Jana Kuťková vystúpila s jed-
ným z hlavných referátov s názvom „Športuj, hraj a po-
vzbudzuj čestne“ a slovenská ambasádorka pre šport,

toleranciu a fair play Rady Európy Katarína Ráczová (zároveň členka vý-
konného výboru Európskeho hnutia fair play - EFPM) zase prezentovala
úspešný vlaňajší projekt Slovenského olympijského výboru, Slovenskej
olympijskej akadémie a Klubu fair play Slovenského olympijského výboru
(KFP SOV) „Hráme v jednom tíme“.

Hádzanárská olympionička, vicemajsterka sveta a 218-násobná repre-
zentantka ČSSR Jana Kuťková, dnes učiteľka na ZŠ Nejedlého v bratislav-
skej Dúbravke a trénerka hádzanárskej mládeže v ŠKP Bratislava, svoj re-
ferát „Športuj, hraj a povzbudzuj čestne“ spočiatku poňala zoširoka a po-
ukázala na zvláštnosti vnímania fair play v postsocialistických krajinách
v rámci celej spoločnosti, nielen športu. Potom prezentovala vlastné pe-
dagogické úsilie a snahu ovplyvniť mládež smerom k pozitívam, ktoré pre
jej nielen telesný, ale aj duševný vývoj prináša šport. Vo svojej práci stavi-
la na ovplyvnenie detí prostredníctvom hry a hier ako takých. Stretla sa pri
tom s veľmi pozitívnou odozvou. Aj zakríknuté deti a deti zo sociálne slab-
ších rodín objavili vďaka športu priestor na svoju sebarealizáciu.

„Cítia, že šport im môže otvoriť aj inak beznádejne zatvorené dvere.
Šport mnohým aj pomáha zvládnuť agresivitu, vyplývajúcu neraz zo
zlých sociálnych pomerov,“ povedala Jana Kuťková a vyjadrila vieru, že ak
sa telocvikár snaží deti naozaj vychovávať, buduje v nich dobrý základ pre
život a zároveň aj prebúdza ducha fair play. Zakončila želaním, aby prí-
tomné plénum nezostalo len „salónnym ostrovčekom fair play“. Na zá-
ver premietla film o jednom z viacerých pozoruhodných športových po-
dujatí pre mládež v Dúbravke. 

Aj druhé slovenské vystúpenie bolo plné konkrétnych aktivít a príkladov,
akým spôsobom sa zásady fair play a s nimi úzko súvisiace olympijské
hodnoty dajú pretaviť do praxe. Trojnásobná olympionička v šerme a už
bezmála štvrťstoročie „duša“ slovenského hnutia fair play Katarína Rác-
zová s nadšením hovorila o medzinárodnom tábore mládeže, ktorý sa
s názvom „Hráme v jednom tíme“ uskutočnil s veľkým úspechom v júli
v Piešťanoch. Obidve slovenské vystúpenia patrili k najkonkrétnejším v ob-
siahlom programe kongresu, v ktorom sa mnohí delegáti tak ako tradične
zamerali skôr na teóriu, než na praktickú realizáciu dobrých myšlienok.

■ NA MSJ V STOLNOM TENISE V BRATISLAVE CENA FAIR PLAY
ČÍŇANOM. Na decembrových majstrovstvách sveta juniorov v stolnom
tenise v Bratislave získal Cenu fair play čínsky pár Lin Gao-juan a Čchou Ju.
Cenu, ktorú vyhlásil Medzinárodný výbor fair play UNESCO v spolupráci so
Slovenským zväzom stolného tenisu pod patronátom Klubu fair play SOV,
odovzdala Katarína Ráczová. Čínskemu páru bola Cena fair play udelená
za ústretovosť voči súperom a dodržanie športového ducha. V I. kole sú-
ťaže štvorhry si slovenskí hráči Dávid Karas a Andrej Slováčik na základe
žrebu a rozhodnutia technického riaditeľstva mali vymeniť svoje ne-

správne tričká, v opačnom prípade im hrozila diskvalifikácia. Domáce duo
však nemalo iné dresy. Čínska dvojica akceptovala tento fakt a aby sa zá-
pas mohol odohrať, sama ochotne nastúpila v iných tričkách, než aké jej
prisúdil žreb.

■ DOMINIK HRBATÝ V UŽŠEJ NOMINÁCII NA SVETOVÚ TROFEJ JEANA
BOROTRU ZA FAIR PLAY. Na slávnosti v Lausanne udelili v januári svetové
ceny fair play za rok 2010. Slávnosť za prítomnosti prezidenta Medziná-
rodného olympijského výboru Jacqua Roggeho organizovala v spolupráci
s Medzinárodným výborom fair play UNESCO (CIFP) Medzinárodná aso-
ciácia športovej tlače (AIPS).

Ceny fair play udelili v troch zvyčajných kategóriách. Za príkladné vy-
stupovanie počas celej športovej kariéry bol s prihliadnutím na celoživot-
nú propagáciu športu bez dopingu Trofejou Jeana Borotru ocenený býva-
lý skvelý americký atlét Edwin Moses, dvojnásobný olympijský víťaz i maj-
ster sveta a bývalý svetový rekordér v behu na 400 m prekážok. Diploma-
mi boli ocenení traja športovci - ruská tenistka Jelena Dementievová, bý-
valá francúzska plavkyňa Christine Caronová a španielsky paralympionik
Richard Oribe Lumbreras. Do užšej nominácie na ocenenie za príkladné vy-
stupovanie počas športovej kariéry sa dostal aj slovenský tenista Dominik
Hrbatý, navrhnutý Klubom športových redaktorov SSN.

V kategórii činov fair play boli Trofejou Pierra de Coubertin ocenení až
traja športovci - iránsky futbalista Amin Zadeh (v zápase iránskej ligy od-
kopol loptu mimo ihriska v čistej gólovej šanci, keď videl, že brankár sú-
pera leží zranený na zemi), litovský desaťbojár Darius Draudvila (na ME
v Barcelone požičal svoju žrď Bielorusovi Kraučankovi, ktorý svoju pri po-
kuse zlomil – ten aj vďaka tomu získal bronz) a čínsky zápasník Kao Feng
(počas súboja na Ázijských hrách poskytol pomoc svojmu zranenému sú-
perovi). Za propagáciu fair play najvyššie ocenenie – Trofej Williho Dau-
meho – získali dvaja laureáti: bývalý člen MOV v Nemecku a bývalý šéf Ne-
meckého olympijského výboru Walther Tröger a bývalá kenská bežkyňa
Tegla Loroupeová, ktorá je športovou ambasádorkou OSN. (sou)
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V znamení fair play

Za Ladislavom Krnáčom
Vo veku 83 rokov zomrel v nedeľu 5. decem-

bra 2010 bývalý dlhoročný redaktor a vedúci
zahraničného oddelenia denníka Šport Ladislav
Krnáč. Počas svojej kariéry písal najmä o atletike
a basketbale. Tomu sa venoval aj ako hráč a tré-
ner. Trénoval dokonca aj reprezentáciu ČSSR,
s ktorou v roku 1961 obsadil na ME 6. miesto.
Ako novinár sa zúčastnil dovedna na ôsmich let-
ných olympijských hrách. Slovenský olympijský
výbor jeho celoživotné významné publicistické
pôsobenie predčasom ocenil udelením ceny Mi-
ra Procházku za celoživotnú propagáciu športu
a olympizmu prostriedkami literatúry a publi-
cistiky. Jeho novinársku prácu ocenil aj Medzi-
národný olympijský výbor (MOV), ktorý Ladisla-
vovi Krnáčovi udelil novinársku cenu MOV. Po-
čas svojho života napísal dve pozoruhodné kni-
hy o svetovej atletike pod spoločným názvom
„Tisíc hviezd“. Vydania pripravovanej knihy
o basketbale sa už nedožil.

■ Časť slovenských delegátov na európskej konferencii o fair play v Pra-
he. Na jeden deň zavítali na rokovanie ešte ďalší traja. FOTO ARCHÍV

V nedeľu 6. marca zomrel vo veku 75 rokov bývalý čes-
koslovenský futbalový reprezentant, skvelý obranca a naj-
lepší slovenský futbalista 20. storočia, rodák z Bernolákova
Ján Popluhár. Strieborný medailista z MS 1962 v Čile
a bronzový z ME 1960 vo Francúzsku hral aj na MS 1958 vo
Švédsku a v čs. reprezentácii nastúpil na 62 zápasov. Naj-
slávnejšie roky zažil v Slovane Bratislava, kde odohral 
12 sezón a trikrát triumfoval v Čs. pohári. V čs. lige nastúpil
v 306 zápasoch a dal 23 gólov. V roku 1963 hral za mužstvo
sveta proti Anglicku, o rok neskôr za mužstvo Európy v Ko-
dani proti Škandinávii a v roku 1965 ho pozval Sir Stanley
Matthews na svoj rozlúčkový zápas. 

V roku 2002 prezident SR Rudolf Schuster prepožičal Já-
novi Popluhárovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra
I. triedy. Vlani sa stal čestným členom Slovenského futba-
lového zväzu a Slovenský olympijský výbor schválil Cenu
Jána Popluhára ako svoje nové ocenenie príkladného činu,

celoživotného vystupovania v duchu fair alebo propagácie fair play. Ján Popluhár bol na ih-
risku aj mimo neho vždy príkladom veľmi slušného a korektného vystupovania, počas svojej
dlhoročnej kariéry nebol nikdy vylúčený. V roku 1967 dostal svetové ocenenie fair play.

Zomrel Slovenský futbalista storočia Ján Popluhár






