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Štvorročný cyklus OHM,
resp. zimných OHM je presne
opačný, ako cyklus OH, resp.
ZOH. Tiež sa viaže na párne
roky. Na budúci rok sa tak
uskutočnia až dve vrcholné
olympijské podujatia – najprv

zimné mládežnícke v Innsbrucku a potom letné
„veľké“ v Londýne.

Zavedenie OH a ZOH mládeže presadil prezi-
dent MOV Jacques Rogge. Po schválení svojho
projektu vyhlásil: „Mladým na celom svete sme
to dlhovali. Je to jedinečná príležitosť vniesť
zmenu do spotrebnej spoločnosti a zabezpečiť
prežitie športu.“ Rogge presadil, že do progra-
mu podujatia sa dostali mnohé netradičné dis-
ciplíny všetkých olympijských športov, ktoré za-
tiaľ nemajú svoju nadväznosť v kategórii do-
spelých (ide napríklad o súťaže miešaných druž-
stiev športovcov z rôznych krajín i kontinentov).
Takisto presadil, že nemenej významnou súčas-
ťou OH mládeže ako športové súťaže sa stal tzv.
kultúrno-vzdelávací program (CEP). Jeho pros-
tredníctvom sa má výrazne rozšíriť obzor mla-
dých účastníkov, aj ich vedomosti o športe
a o všetkom, čo priamo či nepriamo súvisí s ich
športovou aj postšportovou kariérou, pričom to
všetko sa prepletá s rozmanitými zaujímavými
a zábavnými aktivitami.

Vlaňajšia singapurská premiéra OH mláde-
že sa naozaj vydarila a vyvrátila obavy mnohých
skeptikov. Pravda, pochybnosti o tom, či by toto
podujatie namiesto „olympijských hier“ nema-
lo v názve nosiť skôr „olympijský festival“, zo-
stali. Na I. OH mládeže sa zúčastnilo takmer
3600 športovcov z viac než 200 krajín vo veku
14 – 18 rokov z 204 krajín. Slovensko reprezen-
tovalo 17 športovcov. V Innsbrucku to bude po-
chopiteľne podujatie s podstatne menším roz-
sahom i so skromnejšou účasťou, veď rozšíre-
nosť ani diapazón zimných športov sa s letnými
nedajú porovnávať.

VO VŠETKÝCH ZIMNÝCH 
OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOCH

Na I. ZOH mládeže bude štartovať vyše 1000
športovcov vo veku 14 – 18 rokov zo 66 krajín.
Budú zápoliť o medaily v 63 disciplínach všet-
kých siedmich športov, ktoré sú aj v programe
zimných olympijských hier 2014 v Soči – lyžo-
vania, biatlonu, korčuľovania, bobov, sánkova-
nia, ľadového hokeja a curlingu. Program dis-
ciplín sa však v porovnaní s „veľkými“ ZOH bude
výrazne líšiť – mnohé budú chýbať, iné sa zase
budú testovať ako nové v olympijskom progra-
me.

Okrem súťaží miešaných družstiev, resp. šta-
fiet, ktoré sa aj medzi dospelými začínajú etab-

lovať v zjazdovom i bežeckom lyžovaní, biatlone
a v sánkovaní, budú na ZOH mládeže v kraso-
korčuľovaní, short tracku a v curlingu súťažiť aj
miešané dvojice, resp. štafety z rôznych krajín.
Olympijskú premiéru budú mať aj snoubordin-
gová disciplína slopestyle, U-rampa v rámci ak-
robatického lyžovania, i dievčenské skoky na ly-
žiach. V ľadovom hokeji sa okrem turnajov
chlapcov i dievčat z piatich krajín uskutoční aj
súťaž 15 chlapcov a 15 dievčat v individuálnych
zručnostiach.   

V každom odvetví je vek účastníkov medzi
chlapcami, resp. dievčatami, obmedzený dvo-
ma za sebou nasledujúcimi ročníkmi narodenia
v celkovom rozpätí 1994 – 1997, v hokeji do-
konca iba jedným ročníkom (dievčatá 1994,
chlapci 1996). V boboch môžu byť piloti a pilot-
ky narodení v roku 1993, čiže ako jediní môžu
teoreticky prekročiť hornú vekovú hranicu účas-
ti na OHM, ktorá je 18 rokov. V každom športe
sú tvrdé obmedzenia počtov účastníkov. Naj-
viac športovcov (maximálne 81) s určitosťou po-
staví domáce Rakúsko, ktoré má ako usporia-
dateľská krajina rovnakú výhodu zastúpenia
v každom športe, akú mal vlani Singapur. Cel-
kove najpočetnejšie zastúpenie športovcov bu-
de v lyžovaní (aj so snoubordingom spolu 390
účastníkov, vyniká zjazdové lyžovanie s kvótou
115 miest), nasledujú ľadový hokej (200), kor-
čuľovanie (164), biatlon (100), sánkovanie (70),
boby a skeleton (70) a curling (64).

HVIEZDY V ÚLOHE VZOROV
A MENTOROV

Na realizovanie ambicióznych cieľov kultúr-
no-vzdelávacieho programu sa predpokladá, že
mládež musí naozaj zaujať. Medzinárodný
olympijský výbor na tento účel angažoval – 
čiastočne sám, čiastočne v spolupráci s národ-
nými olympijskými výbormi a medzinárodnými

Zimná premiéra mládežníckych olympiád
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■ Traja celosvetoví ambasádori I. ZOH mlá-
deže v Innsbrucku s maskotom podujatia Yog-
glom – zhora Lindsey Vonnová, Benjamin Raich
a Kim Ju-na. FOTO www.innsbruck2012.com.

Rakúsky Innsbruck bude 13. – 22. januára dejiskom I. zimných olympijských hier mládeže
Len pred štyrmi rokmi a piatimi mesiacmi rozhodol Medzinárodný olympijský výbor

(MOV) na svojom 119. zasadnutí v Guatemala City o zavedení olympijských hier mlá-
deže (OHM). Vlani v auguste sa uskutočnila premiéra letnej verzie tohto podujatia
v Singapure a už je pred nami aj prvé dejstvo jeho zimnej verzie. Prvé zimné olympij-
ské hry mládeže bude 13. – 22. januára 2012 hostiť metropola rakúskeho Tirolska –
Innsbruck. Mládežnícky výkvet zimných športov sa tak zíde na mieste, kde sa v mi-
nulosti dvakrát (v rokoch 1964 a 1976) uskutočnili „veľké“ zimné olympijské hry.

Štafeta s ohňom 
cez celé Rakúsko

Takisto ako na „veľkých“ olympijských
hrách, aj na mládežníckych v Innsbrucku bude
horieť tradičný olympijský oheň. Z Grécka ho
privezú do Rakúska 17. decembra 2011. 
Po krátkej zastávke vo Viedni ho prenesú do ti-
rolského hlavného mesta, odkiaľ 27. decembra
vyštartuje štafeta s 2012 bežcami. Tá ponesie
oheň po celom Rakúsku, aby všade rozšírila
olympijské posolstvo. Štafeta s ohňom prejde
3573 km a navštívi 66 etapových miest. 
Po 18-dňovej púti sa vráti do Innsbrucku 13. ja-
nuára 2012 – v deň slávnostného otvorenia 
I. ZOH mládeže. Otvárací ceremoniál sa usku-
toční na Bergiseli v areáli pod skokanskými
mostíkmi, neďaleko od centra mesta.
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Medzinárodný olympijský výbor schválil za slovenskú am-
basádorku I. ZOH mládeže zjazdárku Petru Gantnerovú 
(na snímke vpravo). Bývalá reprezentantka Slovenska (staršia
sestra súčasnej členky tímu SR a dvojnásobnej olympioničky
Jany Gantnerovej) tak bude mať olympijskú premiéru. Sama sa
na „veľkú“ olympiádu nikdy neprebojovala.

Je zaujímavé, že Petrina mama, niekdajšia vynikajúca zjaz-
dárka a trojnásobná olympionička Janka Gantnerová (na
snímke vľavo), práve v Innsbrucku absolvovala pred 36 rokmi
svoju premiéru na vrcholnej súťaži. Pod dievčenským me-
nom Šoltýsová súťažila iba ako 16-ročná na zimných olym-
pijských hrách 1976.

Súčasná šéfka Slovenskej lyžiarskej asociácie a členka vý-
konného výboru SOV Janka Gantnerová bude na I. ZOH mlá-
deže ako diváčka najviac zvedavá na zjazdárku Petru Vlhovú,
ktorá by z našej výpravy mohla mať najvyššie ambície.

Na I. OH mládeže 2010 v Singapure ako národná ambasá-
dorka zo Slovenska pôsobila úspešná strelkyňa Danka Barte-
ková, ktorá si počínala mimoriadne aktívne.

športovými federáciami – množstvo vynikajú-
cich športovcov.

Celosvetoví ambasádori ZOH mládeže, kto-
rými sa stali svetové športové hviezdy – rakús-
ky zjazdár Benjamin Raich, americká zjazdárka
Lindsey Vonnová, juhokórejská krasokorčuliar-
ka Kim Ju-na a francúzsky akrobatický lyžiar
Kevin Rolland – majú za úlohu predovšetkým
pripútať pozornosť verejnosti k tomuto pod-
ujatiu. Aktéri programu Athlete Role Models
(Športové vzory) sa zase priamo v Innsbrucku
budú venovať mladým účastníkom – jednak
ich budú sledovať na športoviskách a jednak
s nimi budú debatovať a komunikovať o všet-
kom možnom. Vzory sa tak stanú zároveň ich
mentormi. Okrem toho bude priamo v dejisku
ZOHM pôsobiť 33 národných ambasádorov. Ich
úlohou bude hlavne smerovať športovcov zo
svojich krajín k aktívnej účasti na rozmanitých
aktivitách v rámci kultúrno-vzdelávacieho pro-
gramu podujatia (CEP). V Innsbrucku sa CEP
zameria na päť hlavných výchovno-vzdeláva-
cích tém – olympizmus, rozvoj zručností, zdra-
vý životný štýl, spoločenská zodpovednosť a vy-
jadrovanie.

Do programu Athlete Role Models nomino-
vali medzinárodné federácie olympijských zim-
ných športov pre každé odvetvie špičkového
športovca. Sú medzi nimi napríklad francúzsky
krasokorčuliar Stéphane Lambiel, fínsky zdru-
ženár Samppa Lajunen, slovinská bežkyňa 
na lyžiach Petra Majdičová, zjazdár z Lichten-
štajnska Marco Büchel, švajčiarsky skokan na
lyžiach Andreas Küttel, nemecký sánkar Ale-
xander Resch, či kanadský rýchlokorčuliar Jere-
my Wotherspoon.

Okrem športovcov vybraných medzinárod-
nými federáciami budú ako vzory pre
športové talenty z radov mládeže 
priamo v Innsbrucku pôsobiť aj pät-
násti členovia komisie športovcov
MOV na čele s jej predsedom Fran-
kiem Fredericksom. „Verím, že mladí
športovci sa od nich veľa naučia a do-
zvedia sa nielen o tom, čo so sebou
nesie byť na vrchole, ale aj ako žiť
v duchu olympijských hodnôt,“ po-
vedal.

MLÁDEŽ VYUŽIJE 
EXISTUJÚCE ŠPORTOVISKÁ
Rakúski organizátori vybrali na sú-

ťaže I. ZOH mládeže existujúce špor-
toviská, nestavali žiadne nové. Len 
niektoré z nich prešli menšími reno-
váciami, resp. dostavbou časti areálu
(biatlonová strelnica). Na viacerých
športoviskách sa súťažilo už v rámci

zimných olympijských hier v rokoch 1964
a 1976. Zjazdári budú zápoliť na Patscherkofeli,
biatlonisti a klasickí lyžiari v Seefelde, sánkari,
bobisti a skeletonisti na tobogáne v Iglse, akro-
batickí lyžiari v Kühtai, krasokorčuliari a šorttre-
kári na Olympijskom štadióne v Innsbrucku,
rýchlokorčuliari na Olympijskom ovále v Inns-
brucku, hráči curlingu na mestskom výstavisku
a hokejisti v Tirolskej ľadovej aréne. Na rozdiel
od športovísk však Olympijská dedina v centre
mesta, približne s 1600 lôžkami, bude nová.

SLOVÁKOV VIAC AKO V SINGAPURE
Slovenský olympijský výbor vyšle do Inns-

brucku podstatne početnejšiu výpravu ako 
do Singapuru. Rozhodujúcou mierou sa na tom
podpísal fakt, že možnosť štartu dostalo 
17-členné družstvo našich hokejistiek, ktorého
hráčky budú proti ostatnými športovcom v na-
šej výprave v početnej prevahe. Súperkami ho-
kejistiek budú družstvá Švédska, Nemecka,
Nórska a Rakúska. V individuálnych odvet-

viach splnilo tvrdé kvalifikačné
kritériá medzinárodných federá-
cií 12 slovenských športovcov –
4 v biatlone, 4 v sánkovaní, 
2 zjazdovom lyžovaní, 2 v bežec-
kom lyžovaní. Nomináciu výpra-
vy s 29 športovcami schváli vý-
konný výbor Slovenského olym-
pijského výboru 15. decembra,
teda práve dnes.

Slávnostný sľub členov slo-
venskej výpravy sa uskutoční
v Bratislave 10. januára 2012.
Hneď po ňom sa autobusom
spoločne presunú do dejiska toh-
to podujatia. Našu výpravu na 
I. ZOH mládeže povedie rovnako
ako na I. OH mládeže v Singapu-
re 2010 viceprezident SOV pre
mládež Vladimír Miller.

ĽUBOMÍR SOUČEK

Mama v Innsbrucku debutovala, dcéra bude ambasádorka

■ Panoráma Innsbrucku z veľké-
ho skokanského mostíku na Berg-
iseli. FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK

■ Pripomienka ZOH 1964 a 1976
v skokanskom areále.

FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK
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Tradičný slávnostný akt, na ktorom sa
zúčastnila aj veľvyslankyňa Spojeného krá-
ľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Susannah Montgommeryová, bol tento-
raz sprevádzaný veľmi netradičným prog-
ramom. Prezentácia motívu oblečenia slo-
venskej výpravy v Londýne svojím spôso-
bom šokovala našu verejnosť. Postaral sa
o to popredný výrobca outdoorového ob-
lečenia a doplnkov – česko-slovenská fir-
ma Alpine Pro, ktorá je hlavným partne-
rom SOV.

SOV sa s Alpine Pro už dávnejšie doho-
dol, že pre Londýn firma pripraví prvý raz
v histórii špeciálnu slovenskú kolekciu ob-
lečenia, ktorou sa naša výprava jasne odlí-
ši od ostatných a bude ľahko identifikova-
teľná. Výrobca sa rozhodol ako motív na
oblečenie použiť motív ľudových orna-
mentov z dreveníc v Čičmanoch. Jeho
predstavenie na tlačovke po slávnostnom
podpise prihlášky na OH 2012 však chcel
patrične ozvláštniť. „Mysleli sme si, že je-
dinečná olympijská kolekcia si zaslúži aj
jedinečné predstavenie,“ vysvetlil konateľ spo-
ločnosti Alpine Pro Miroslav Jankovič.

SLOVENSKÝ POKLAD Z ČIČMIAN
Na tento účel Alpine Pro realizovalo mystifi-

káciu s objavením historického zbojníckeho po-
kladu neďaleko od Čičmian. Senzačný nález dvo-
jice filmárov, ktorí v polovici októbra neďaleko
od Čičmian „našli“ v hline zakopané zvyšky báj-
neho zbojníckeho pokladu - viac ako 1 300 mincí
s jedinečným motívom výzdoby tradičných čič-
mianskych dreveníc – zaujal viaceré slovenské

médiá i verejnosť a podnietil mnohé špekulácie.
Zrazu sa všade hovorilo o poklade a o Čičma-
noch.

Pravda vyšla najavo o niekoľko dní neskôr.
V nedeľu 23. októbra sa o nej dozvedelo na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí obecné zastupiteľ-
stvo v Čičmanoch a o deň neskôr na tlačovke aj
médiá a následne celá prekvapená verejnosť.
Ukázalo sa, že fingované objavenie pokladu ma-
lo za účel upriamiť pozornosť na iný poklad – slo-
venský národný. Konkrétne na jedinečné kultúr-
ne dedičstvo čičmianskeho folklóru, stelesnené

v dreveniciach s vý-
raznými vzormi.
A práve tieto vzory
sa stali motívom,
ktorý bude zvečne-
ný na olympijskom
oblečení slovenskej
výpravy v Londýne.

„Uvedomujeme
si, že aj to, čo budú
mať naši olympioni-
ci a ostatní členovia
výpravy počas
olympiády na sebe,
bude reprezentovať
Slovensko a všet-

kých Slovákov pred celým svetom. V minulosti
chýbala slovenským olympijským kolekciám
kontinuita aj nejaký jednotiaci prvok, teda niečo,
podľa čoho by Slovensko bolo v tej záplave krajín
vždy neomylne identifikovateľné, ale zároveň by
sme sa s tým vedeli stotožniť aj my všetci ako
národ. Preto sme sa rozhodli prvý raz v histórii
vytvoriť pre slovenskú olympijskú výpravu ko-

lekciu s jedinečným národným motívom,
ktorým sa stala čičmianska výzdoba,“
hovorí o zrode myšlienky národného mo-
tívu kolekcie konateľ Alpine Pro Miroslav
Jankovič.

PRVÝ RAZ OLYMPIJSKÉ
OBLEČENIE

AJ PRE VEREJNOSŤ
Okrem jedinečného ľudového vzoru je

na novej olympijskej kolekcii zaujímavé
aj to, že sa prvý raz v histórii dostane aj
do voľného predaja. Predaj prvej časti
tohto oblečenia sa spustil na druhý deň
po verejnom predstavení motívu. Fanúši-
kovia a diváci si môžu vybrať z oficiálnej
športovej kolekcie, množstva rôznych
upomienkových predmetov a z kúskov
oblečenia s olympijským čičmianskym
motívom. Takto sa symbolicky aj oni sta-
nú členmi slovenskej olympijskej výpravy
a dostanú tak možnosť vyjadriť svoju
podporu našim športovcom.  

Prezident SOV František Chmelár pre-
zradil, že vedenie SOV od začiatku podpo-

rovalo zámer spoločnosti Alpine Pro postaviť vi-
zuál olympijskej kolekcie na folklórnych motí-
voch a ľudových tradíciách. „Ide o naozaj vyda-
renú kolekciu, ktorá spája moderné s tradičným.
Naši olympionici ju iste hrdo ponesú do Londýna.
Navyše hádam zdôraznenie národnej identity
podporí aj nášho vlastného olympijského ducha
a istým spôsobom aj opäť pozitívne posunie vní-
manie olympiády a našej účasti na nej medzi Slo-
vákmi samotnými,“ povedal.

Viceprezident SOV pre letné športy a designo-
vaný vedúci slovenskej výpravy na OH v Londýne
Ľubor Halanda vyslovil želanie, aby oblečenie
s čičmianskym vzorom znamenalo začiatok tra-
dície používania národného vzoru na olympij-
skom oblečení,  ktorý bude značkou slovenských
olympionikov aj o dva, štyri, šesť či viac rokov.

Za všetkých olympionikov novučičkú olympij-
skú výbavu pochválila skeeterka Danka Barteko-
vá, ktorá hovorí: „Oblečenie je samozrejme veľ-
mi kvalitné, ale naozaj ma oslovilo, že tentoraz
je tak premyslená aj jeho estetická stránka, že
v sebe má dokonca istú myšlienku a symboliku.
Z ľudového motívu ide príjemný domáci pocit,
takže určite budeme motivovaní, aby sme ne-
sklamali tých, ktorí na nás doma myslia!“ (SOV)

FOTO JAKUB SÚKUP
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Mince budú talizmanmi
Mince z údajného čičmianskeho pokladu sa po odhalení ich

„tajomstva“ stanú talizmanmi pre šťastie a symbolmi súdržnosti
pre každého, kto ich dostane, predovšetkým však pre našich špor-
tovcov. „Veríme, že čičmiansky poklad Slovákom pripomenul na-
še korene, spoločné tradície a pred olympiádou opäť prebudil ten
vzácny pocit spolupatričnosti, ktorý dá silu aj našim olympioni-
kom,“ vysvetlil konateľ Alpine Pro Miroslav Jankovič.

■ Momentka z prezentácie motívu oblečenia našej výpravy na OH 2012.
Vpredu s mincami v rukách známi športovci (zľava) Samuel Piasecký, 
strelkyne Danka Barteková a Zuzana Štefečeková.

■ Prezident SOV František Chmelár pri podpise slovenskej
prihlášky na OH 2012 v Londýne.

Slováci do Londýna
Čosi vyše trištvrte roka pred slávnostným otvorením Hier XXX. olympiády  v Lon-

dýne, v pondelok 24. októbra, prezident Slovenského olympijského výboru (SOV)
František Chmelár slávnostne podpísal prihlášku Slovenska. Týmto podpisom 
sa spečatila jubilejná desiata účasť výpravy samostatnej Slovenskej republiky na 
sviatku v znamení piatich kruhov – z toho piata na letných hrách olympiády po At-
lante 1996, Sydney 2000, Aténach 2004 a Pekingu 2008.

Po slávnostnom podpise prihlášky na Hry XXX. olympiády spoznala

OlympicRevue2011_3.qxd  7.12.2011  20:46  Stránka 4



www.olympic.sk OLYMPIJSKÁ REVUE 5

■ S tričkom z olympijskej kolekcie zapózoval fotografom aj
prezident SOV František Chmelár.

■ Po verejnej prezentácii motívov olympijskej kolekcie obleče-
nia slovenskej výpravy na OH v Londýne – zľava generálny se-
kretár SOV Jozef Liba, gymnasta Samuel Piasecký, viceprezident
SOV pre letné športy Ľubor Halanda, strelkyňa Danka Barteková,
prezident SOV František Chmelár, strelkyňa Zuzana Štefečeková
a konateľ spoločnosti Alpine Pro Miroslav Jankovič.

■ Štyria poprední slovenskí športovci v oblečení s čičmianskym motívom
pred čičmianskou drevenicou – spolu so Štefečekovou, D. Bartekovou a Piasec-
kým aj plavkyňa Martina Moravcová, ktorá na tlačovke nebola.

s čičmianskym vzorom
verejnosť motív, ktorý bude zdobiť oblečenie slovenskej výpravy

■ Spoločná fotografia delegácie SOV, Alpine Pro a Čičmancov pred čič-
mianskymi drevenicami s originálnymi obrazovými vzormi.

FOTO JAKUB SÚKUP (2) a SOV (2)
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Na MS v olympijských disciplínach získali
slovenskí športovci v roku 2011 síce rovnako
ako v Pekingu šesť medailí (2-2-2), ale jedna
bronzová medailová dvojica je už mimo hry.
A čo je z hľadiska potreby zabezpečiť tých 
najlepších maximálne podľa ich potrieb tréner-
mi, lekármi a masérmi varovné, črtá sa, že naša
londýnska výprava zrejme bude mať len do 
45 športovcov – čiže aj jej sprievod bude po-
riadne okresaný v porovnaní s minulosťou.
Množstvo kvalifikačných šancí na MS 2011 to-
tiž Slováci nevyužili.

Do konca novembra mali istotu štartu 
na OH v Londýne zo Slovenska štyria vodní sla-
lomári, sedem strelcov, sedem rýchlostných
kanoistov, deväť atlétov a jeden cyklista. To 
je spolu len 28 športovcov. Reálny odhad hovo-
rí maximálne o 45, ktorí by sa mohli kvalifiko-
vať – v prípade, že sa nepodarí postúpiť druž-
stvu hádzanárov alebo volejbalistov, ktoré to
však budú mať extrémne ťažké.

VODNÝ SLALOM MÁ ŠANCU 
NA TRI MEDAILY

Pozíciu najúspešnejšieho slovenského olym-
pijského športu si s prehľadom aj v roku 2011
udržal vodný slalom. Na ME získali naši repre-
zentanti v olympijských disciplínach štyri me-
daily (1-2-1), na MS na domácej vode v Čunove
takisto štyri (1-1-2). V oboch prípadoch sa kovy
zrodili v troch kategóriách – C1 a C2 muži a K1
ženy. Žiaľ, v tomto odvetví môže krajinu na OH

v každej súťaži reprezentovať maximálne jedna
loď, takže jednu medailovú šancu si musíme
škrtnúť.

Trojnásobní olympijskí šampióni v deblkanoe
bratia Peter a Pavol Hochschornerovci si v prie-
behu sezóny počínali tak suverénne, že vyhrali
všetko – MS, ME, seriál Svetového pohára aj
predolympijské preteky v Lee Valley. Bronzo-
vých medailistov z MS aj ME bratancov Ladisla-
va a Petra Škantárovcov tak odsúdili len do úlo-
hy necestujúcich náhradníkov, hoci v Londýne
by mali tiež reálnu šancu na medailu.

V Pekingu získali Slováci vo vyššie uvede-
ných kategóriách tri zlaté medaily. Zaslúžili sa
o ne bratia Hochschornerovci (C2), Michal Mar-
tikán (C1) a Elena Kaliská (K1). Teraz majú naši
vodní slalomári reálnu šancu získať znovu 
tri kovy.  V hre sú aj zvyšní dvaja obhajcovia, 
na vrcholných podujatiach 2011 však ostali
v tieni svojich veľmi silných domácich súperov.
Na MS v Čunove skončili Martikán a Kaliská
zhodne siedmi. Zatienili ich bronzový Matej Be-
ňuš a strieborná Jana Dukátová. Dukátová bo-
la druhá aj na ME a celkove vyhrala seriál SP,
Beňuš skončil v SP tesne druhý. Martikán však
vyhral predolympijské preteky. O tom, kto
z týchto rivalských dvojíc napokon pôjde na
olympiádu, sa rozhodne až na jar. Až na tretej
pozícii sú ďalší špičkoví jazdci – bronzový z ME
Alexander Slafkovský a ôsma z MS Dana Man-
nová-Beňušová.

Zatiaľ máme vo vodnom slalome na OH istú
účasť troch lodí a štyroch športovcov.
Verme, že napokon postúpi aj kajakár,
hoci v tejto najsilnejšie obsadenej dis-
ciplíne by sme s medailou ani teore-
ticky nemohli počítať.

AJ STRELCI SÚ SCHOPNÍ
VEĽKÝCH VECÍ

Slovenských strelcov sa do Londýna
kvalifikovalo zatiaľ sedem. Teoretickú
šancu ešte majú pištoliari a pušká-
ri. Dve brokárky, obe svetové rekor-
dérky – strieborná z OH v Pekingu,
lanská majsterka sveta a tohtoročná
vicemajsterka sveta a štvrtá na ME
v trape Zuzana Štefečeková, i maj-
sterka Európy 2008 a 2010 v skeete
Danka Barteková – už neraz potvrdili,
že jednoznačne majú medailový po-
tenciál. Mali by byť na londýnskej
strelnici našimi najväčšími túzmi.

Veterán Jozef Gönci, ktorý sa kvali-
fikoval už na piatu olympiádu, síce už
nie je superhviezda, ale stále sa doká-
že prebiť do popredia. A s olympijskou
vidinou pred očami je tento dvojná-
sobný bronzový medailista z OH (1996
a 2004) a niekdajší najlepší svetový
strelec rokov 1998 a 1999 stále „hráč“,
s ktorým treba vážne rátať. Trapista
Erik Varga sa tohto roku nečakane stal
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Schladený optimizmus

■ Trapista Erik Varga sa stal tohto roku nečakane
majstrom Európy.

Množstvo kvalifikačných šancí Slováci na MS nevyužili, na OH 2012 
v Londýne budeme mať zrejme malú výpravu len s niekoľkými esami

Predchádzajúce vystúpenie slovenskej výpravy s 57 súťažiacimi na olympijských
hrách v Pekingu 2008 bolo z hľadiska medailového zisku (3 zlaté, 2 strieborné 
a 1 bronzová medaila) naše najúspešnejšie v histórii. Pred týmto letom to vyzeralo,
že v Londýne na OH 2012 by Slováci aj s neveľmi početnou výpravou mohli reálne
pekinskú medailovú bilanciu vylepšiť. Početné svetové šampionáty, ktoré sa odo-
hrali v lete a na jeseň, však náš optimizmus dosť schladili.

MAJSTROVSTVÁ SVETA
1. miesto:

PETER GELLE – ERIK VLČEK
(rýchlostná kanoistika) – K1 1000 m

PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI
(vodný slalom) – C2

2. miesto:
JANA DUKÁTOVÁ (vodný slalom) – K1

ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ
(športová streľba) – trap

3. miesto:
MATEJ BEŇUŠ (vodný slalom) – C1
LADISLAV a PETER ŠKANTÁROVCI

(vodný slalom) – C2

7. miesto:
MICHAL MARTIKÁN (vodný slalom) – C1

ELENA KALISKÁ (vodný slalom) – K1

8. miesto:
DANA MANNOVÁ-BEŇUŠOVÁ

(vodný slalom) – K1
JAKUB KAČEŇÁK 

(zápasenie voľným štýlom) – do 66 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto:

PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI
(vodný slalom) – C2

ERIK VARGA (športová streľba) – trap

2. miesto:
JANA DUKÁTOVÁ (vodný slalom) – K1

ALEXANDER SLAFKOVSKÝ
(vodný slalom) – C1

3. miesto:
LADISLAV a PETER ŠKANTÁROVCI

(vodný slalom) – C2
DANA VELĎÁKOVÁ

(atletika) – trojskok (v hale)
RICHARD TKÁČ (vzpieranie) – do 77 kg

4. miesto:
ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ

(športová streľba) – trap

5. miesto:
DRUŽSTVO VOLEJBALISTOV

MILAN RANDL (džudo)  - do 90 kg

6. miesto:
DANKA BARTEKOVÁ

(športová streľba) – skeet 

7. miesto:
DANIELA PEŠKOVÁ

(športová streľba) – športová puška 3x20

SLOVENSKÉ VRCHOLY ROKA 2011
V OLYMPIJSKÝCH DISCIPLÍNACH

(najlepšie letné umiestenia 
na majstrovstvách sveta i Európy)
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majstrom Európy. Pištoliar Pavol Kopp bol 
na OH 2008 piaty, puškárka Daniela Pešková
deviata. Obaja majú na konte niekoľko popred-
ných umiestení, takže v Londýne treba brať do
úvahy aj ich potenciál umiestiť sa vysoko. Jedi-
ný olympijský nováčik v tejto spoločnosti je piš-
toliar Juraj Tužinský, bronzový vo vzduchovej
pištoli na ME 2010.

V každom prípade nielen naši vodní slalo-
mári, ale aj strelci sú schopní veľkých vecí.

GELLE – VLČEK PLUS ŠTVORKAJAK:
ROVNICA S NEZNÁMOU

V olympijských športoch sú kajakári Peter
Gelle a Erik Vlček nepochybne slovenskí „sko-
kani roka“. V prípade dvojnásobného olympij-
ského medailistu a mnohonásobného majstra
sveta v osádke štvorkajaka Vlčeka to môže vy-
znievať veľmi paradoxne a v prípade vlaňajšie-
ho vicemajstra sveta v K1 na 500 m Gelleho 
čiastočne tiež, ale je to tak. Dvaja vynikajúci ka-
jakári si v roku 2011 premiérovo sadli do spo-
ločnej lode a výsledkom bolo najprv európske
striebro na neolympijskej päťstovke a potom
senzačné svetové zlato na olympijskom kilo-
metri. Je jasné, že po tomto výsledku sa Gelle
s Vlčekom zaradili k olympijským favoritom.

Dlhé roky bol vlajkovou loďou našej rých-
lostnej kanoistiky komárňanský štvorkajak,
ktorý na OH v Pekingu získal striebro. Vlani sa
však všetko zmenilo, „štyrák“ neuspel na MS
ani na ME. Tohto roku to na ME už vyzeralo, že
éra spoločnej osádky bratov Richarda a Micha-
la Riszdorferovcov, Juraja Tarra a Erika Vlčeka
sa definitívne skončila, aj keď Tarr súťažil cho-
rý. Ale štvrté miesto na MS ukázalo, že toto
kvarteto ešte nemožno odpisovať.

Komárňania však majú za sebou turbulent-
né obdobie. Prišli počas neho o oboch dlhoroč-
ných trénerov – najprv o reprezentačného Pav-
la Blaha a potom aj o klubového a osobného Ti-
bora Soósa, ktorý sa radšej „odporúčal“ sám,
keď nebol schopný obrúsiť hrany vzájomných
vzťahov. Jablkom sváru v štvorkajaku sa stala
individuálna ambícia Vlčeka skúsiť šťastie aj
v dvojkajaku s Gellem. Traja „parťáci“ v spoloč-
nej lodi to cítili tak, že jeden ohrozuje záujem
viacerých. Napriek tomu, že na MS to obom lo-
diam vyšlo nad očakávanie, napätie v osádke
tej väčšej zostalo a je otázne, či sa na olympiá-
de štvorkajak predstaví v tradičnom zložení.

Účasť v Londýne si vybojoval aj ženský dvoj-
kajak Ivana Kmeťová – Martina Kohlová, ktorý
sa doteraz medailovo presadzoval výlučne
v neolympijských disciplínach. Teoretickú šan-
cu kvalifikovať sa majú ešte zrejme dvaja ka-
noisti.

ATLÉTOV BUDE NAJVIAC, 
ALE TOHTO ROKU NEPRESVEDČILI
Pokiaľ sa niektorí naši športovci nezrania,

tak najpočetnejšia by mala byť prakticky s isto-
tou atletická časť výpravy. Jej výkonnosť však
tohto roku celkove nepresvedčila. V atletike je
celkove priveľa otáznikov. Vlani či predvlani to
vyzeralo podstatne lepšie, než tohto roku.

Z atlétov majú A-limity splnené štyria – Ma-
tej Tóth (chôdza na 20 i 50 km), Miloš Bátovský
(chôdza na 50 km), Lucia Klocová (800 m) a Da-
na Velďáková (trojskok). Na svetovom šampio-
náte v Dägu najlepšie z nich obstála Velďáková
len na 11. mieste. Najmä výsledky Tótha, ktorý
mal po vlaňajšom triumfe vo Svetovom pohári
na 50 km možno až medailové ambície, boli
sklamaním. Pravda, v Londýne v európskych
klimatických podmienkach to môže byť v jeho
prípade iná „káva“.

Dvaja naši medailisti v hode kladivom z pre-
došlých vrcholných súťaží – Libor  Charfreitag
(bronz na MS 2007 a zlato na ME 2010) a Mar-
tina Hrašnová (bronz na MS 2009) – mali špor-
tovo smoliarsky rok. Zdravotné problémy
oboch donútili ukončiť sezónu predčasne. Ich
potenciál je stále veľký, ale zatiaľ majú splnený
len B-limit IAAF. Ten má spomedzi kladivárov aj
Marcel Lomnický. Z dvojice „béčkarov“ v rov-
nakej disciplíne však môže na OH štartovať len

jeden. Okrem týchto troch majú B-limit na kon-
te aj Jana Velďáková (diaľka), Katarína Berešo-
vá (maratón), Anton Kučmín a Mária Czaková
(chôdza na 20 km). Kučmínovi však „béčko“ na
olympijský štart nestačí, keďže Tóth má v rov-
nakej disciplíne „áčko“. Rovnaký problém bude
aj v prípade, keď B-limit splní druhá diaľkarka či
maratónkyňa.

ZVYŠOK: UŽ LEN 
TAKMER SAMÍ „SÓLISTI“

V ostatných športoch to vyzerá tak, že Slo-
vensko budú reprezentovať takmer samí „sólis-
ti“. V cestnej cyklistike aj vo vzpieraní sme dú-
fali, že našinci vybojujú po tri-štyri miestenky.
Lenže realita je úplne iná. Z cyklistov sa kvalifi-
koval len vynikajúci Peter Sagan (ktorého šance
na úspech na OH bez pomoci tímu sú však mi-
zivé) a vzpierači sú po MS zatiaľ bez miestenky.
Veľmi im ublížili zranenia veterána Martina Te-
šoviča a hlavne bronzového z tohtoročných ME
Richarda Tkáča. Šancu na jednu mužskú a žen-
skú miestenku vzpieračom ponúkne už len bu-
dúcoročný európsky šampionát.

Účasť viacerých Slovákov ako jedného je
najreálnejšia v tenise, kde Dominika Cibulko-
vá aj Daniela Hantuchová v súčasnosti rebríč-
kové nominačné kritériá ITF s prehľadom 
plnia. Pomerne sľubne vyzerajú aj vyhliadky
džudistu Milana Randla. V plávaní síce traja
borci majú splnené B-limity FINA – Katarína
Listopadová na 100 m motýlik a na 200 m
v. p., Tomáš Klobučník na 100 m prsia a Kata-
rína Filová takisto na 200 m v. sp. - lenže
v plávaní okrem B-limitu musí pretekár spĺňať
aj rebríčkové kritérium. Reálnosť toho sa v prí-
pade našich plavcov v tejto chvíli nedá od-
hadnúť, čo platí aj pre päťnásobnú olympio-
ničku Martinu Moravcovú.

Viac miesteniek by mohli ešte vybojovať zá-
pasníci, aj tam sú však šance malé. Bronzový
z OH 2008 David Musuľbes už tri roky nikde
nesúťažil a výkonný výbor SOV v septembri
rozhodol o jeho vyradení z olympijského top tí-
mu. V ďalších zo zvyšných športových odvetví
(plážový volejbal – ženská dvojica, horská cyk-
listika, jachting, športová gymnastika, stolný
tenis, bedminton, veslovanie, box, šerm, triat-
lon, mužský tenis) budú Slováci radi, ak do Lon-
dýna získajú aspoň jednu miestenku.

Výkonný výbor Slovenského olympijského
výboru schváli nomináciu slovenskej výpravy
na OH v Londýne 4. júla 2012.  

ĽUBOMÍR SOUČEK
FOTO TASR

■ Bronzový singlkanoista z MS vo vodnom slalome Matej Beňuš sa o olympijskú miestenku
„pobije“ s úradujúcim šampiónom z Pekingu 2008 Michalom Martikánom.

■ Džudista Milan
Randl (vľavo – v súboji
s Kanaďanom Emon-
dom) patrí k tým, ktorí
ešte nemajú miesten-
ku na OH, ale má reál-
nu šancu postúpiť.
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OTEC MAL BOJOVAŤ O OLYMPIÁDU
Dvojčatá Pavol a Peter Hochschornerovci po-

chádzajú z rodiny, kde bola kanoistika na den-
nom poriadku. Ako prvý sa do nej zamiloval otec
Peter Hochschorner st., ktorý v 14 rokoch dal
zbohom futbalovému mužstvu petržalskej Ma-
tadorky a začal koketovať s vratkými loďami na
Dunaji.

Podnetom k osudnému prestupu bola náv-
števa niekdajšieho majstra sveta vo vodnom sla-
lome Tibora Sýkoru u nich doma. S Petrovým ot-
com robil v BAZ-ke. Prišiel za ním ako za šikov-
ným čalúnnikom, aby mu ušil ochranný obal na
loď, lebo ide do zahraničia na preteky. Peter od
Sýkorovej lode nešiel oči odtrhnúť a okamžite

sa rozhodol, že aj on bude jazdiť na takej istej.
„Tibor Sýkora ma najskôr od vodného slalomu
veľmi odhováral. Radil mi, aby som si vybral iný
šport, že to je veľká drina. Aby som prišiel, keď
budem starší. Ale ja som sa nedal odbiť. Nako-
niec privolil, našiel mi starú loď a začal ma učiť
na nej jazdiť. Mňa to chytilo a na konci sezóny
som išiel na prvé preteky, ktoré boli v Bratislave.
Skončil som druhý za Benešom. Nik ma nepo-
znal. Hlásateľ oznámil, že preteky vyhral čs. re-
prezentant Luděk Beneš, na druhom mieste
skončil Rakúšan Peter Hochschorner...“ spomína
na prvú sezónu medzi vodnými slalomármi 
59-ročný Bratislavčan, ktorý do tohto športu ne-
skôr pobláznil celú rodinu.

„O rok som išiel na prvé majstrovské verejné
preteky do Ostravy. V konkurencii 140 účastní-
kov som skončil na 42. mieste, čo prekvapilo aj
Sýkoru. Dostal som chuť do ešte tvrdšieho tré-

ningu a po Dunaji som jazdil za každého poča-
sia. Pamätám sa, že neraz som mal na lodi tenký
ľadový pancier a na sebe iba obyčajné tepláky
a šuštiakovú bundu. Chcel som byť najlepší, tak
som drel – aj v zime. Odnieslo si to však zdravie,
štyri roky po sebe ma prenasledovala hnisavá
angína. Organizmus bol oslabený, no ja som sa
nevzdával. Už ako junior som bol konkurenciou
aj pre tých najlepších v ČSSR. Vybrali ma do šir-
šieho kádra singlkanoistov pre OH 1972 v Mní-
chove a narukoval som do Dukly Bechyně...,“
spomína otec nevšednej športovej rodiny.

Sľubnú kariéru zastavila – hlúposť. „Už na pr-
vom sústredení sme ako vojaci vyviedli lotrovi-
nu, za ktorú som dostal dva tresty, lebo som
všetko zobral na seba. Nerobil som zo seba hr-

dinu. Musel som sa priznať, lebo policajti mali
proti mne veľmi konkrétne dôkazy. Ešte aj po-
došvy mojich tenisiek poznali do detailov. Vo-
jenský súd na Pankráci ma za odcudzenie vecí
v osobnom vlastníctve odsúdil na rok podmie-
nečne s dvojročnou skúšobnou lehotou a veliteľ
Dukly Bechyně ma od športovcov prevelil do po-
mocného technického práporu. Na rok a pol
som mohol zabudnúť na kanoe. Až po návrate
z vojenčiny som mohol opäť začať trénovať,“
otvorene hovorí o udalosti, ktorá napokon pre-
hodila výhybku v jeho živote smerom k budú-
cim trénerským úspechom.

TANEC VYMENILA ZA DIVOKÚ VODU
Hoci Gabriela Hochschornerová, za slobodna

Surovičová, vyrastala s dvoma sestrami v strede
Starého Mesta na Vysokej ulici, vody Dunaja
dôverne poznala od šiestich rokov. Vtedy sa

v petržalskom kúpalisku Lido naučila plávať
a keď jej pokojné vody Lida nestačili, presťaho-
vala sa aj so sestrami do vĺn Dunaja.  „Mama sa
o nás bála, ale my sme z vody nemali strach,“
spomína Gabika. Vtedy netušila, že Dunaj bude
jej osudom. Do 15 rokov tancovala v detskom
súbore Slniečko, ktorý mal sídlo v Grassalkovi-
chovom paláci. Do roku 1989 to bol Dom pio-
snierov a mládeže a pod jeho strechou v tom
období fungovalo mnoho detských záujmových
krúžkov a súborov. „Moja mama tam až do
dôchodku pracovala v herni, takže sme tam bo-
li ako doma. Takisto Božidara Turzonovová, ne-
bohý Julo Satinský a ďalší členovia tamojšieho
dramatického krúžku. Moja generácia dala det-
skému tanečnému a speváckemu súboru Slni-
ečko meno. My sme ho vymýšľali,“ chváli sa.

V roku 1967 sa s kamarátkami často pre-
chádzala po nábreží Dunaja a pozorovali vodá-
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■ Rodina Hochschornerovcov – otec Peter a mama Gabriela s dcérou Evou
a so synmi  Pavlom a Petrom – v „mladom” vydaní a v súčasnej podobe.

NEVŠEDNÉ ŠPORTOVÉ RODINY HOCHSCHORNEROVCI

Skromní dobyvatelia Olympu
Ak by bratislavská rodina Hochschornerovcov mala mať vlastný erb, nesmeli by

v ňom chýbať tri motívy. V dolnej časti erbu by mali byť tri modré vlnovky, symboli-
zujúce rieku Dunaj, ktorá si famíliu podmanila na celý život. V strede erbu by ne-
smelo chýbať zlaté dvojkanoe, ktoré 32-ročné dvojčatá Peter a Pavol už mnohokrát
pozlátili triumfami na najväčších športových podujatiach po celej zemeguli. A vo
vrchnej časti erbu by malo byť päť olympijských kruhov, z ktorých horné tri by mali
mať zlatú výplň. Ako symbol toho, že tento erb patrí trojnásobným olympijským ví-
ťazom vo vodnom slalome. Dvojici, ktorá to dokázala ako jediná na svete.

Sestra Eva ako vzor
Kým boli „Hochšíci“ menší, mama dozerala

na ich učenie. Keď večer prišli z lodenice, mu-
seli jej nahlas čítať. Ona varila večeru a oni si
robili úlohy. Ak niečo nevedeli alebo nerozu-
meli, vysvetlila im to. Učenie ich nejako extra
nebavilo. Mali svoje hry, svoj svet, ale učenie
doň nepasovalo. „Vždy som im za vzor dáva-
la sestru. Eva sa veľmi dobre učila, športovala,
poslúchala. Oni by najradšej nerobili nič. 
Chceli byť voľní a slobodní. Bez povinností.
Ani upratovať nechceli. Vyniesť smeti bol pre
nich prísny trest,“ hovorí mama.

Syn Peter priznáva: „Oveľa viac ako uče-
nie alebo školské povinnosti nás bavili autá.
V Karlovej Vsi sme sa po tréningu zabávali
s úpravami na našom starom aute.“ Staré 
auto bola Škoda 120, ktorú pred dosiahnu-
tím plnoletosti „zdedili“. Brat Pavol ho do-
pĺňa: „Domáce úlohy sme si písali ráno v ško-
le, všetko sme dobiehali až tesne pred za-
čiatkom vyučovania. Mama veľmi neskoro
zistila, prečo sa ráno obaja tak ponáhľame 
do školy.“
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kov na druhej petržalskej strane, ako hrajú fut-
bal, ako tam družne žijú. Boli to veslári a vodáci
z Červenej hviezdy. „Romantika a družný klubo-
vý život ma lákali. Dostali sme sa so sestrou do
vodno-turistického oddielu Domu pionierov
a mládeže a začali sme chodiť na vodný slalom.
Neskôr v lete nás celú partiu zobrali zo Slávie
UK, lebo okrem vysokoškolákov chceli mať aj
dorastencov. My sme boli prví dorastenci, ktorí
boli v Slávii UK. Bol tam aj môj neskorší manžel
Peťo. Potom prišli Rusi, náš tréner odišiel do za-
hraničia, partia sa rozpadla, tak som rok mala
pauzu. Až po roku som ich v zime stretla a opäť
som začala chodiť do telocvične,“ spomína Ga-
bika Hochschornerová na prestup z tanečného
parketu do búrlivých kaskád divokej vody.

Postupne sa Gabriela vo vodnom slalome vy-
pracovala na pretekárku, ktorá sa tlačila do čs.
reprezentácie. Po skončení kariéry však prešla
k rýchlostnej kanoistike. Dlhé roky trénovala 
„štrekárov“ a medzi nimi aj svoju dcéru Evu
Hochschornerovú, ktorá už od šiestich rokov išla
v jej šľapajach. Ako juniorka vyhrala medziná-
rodné majstrovstvá Maďarska. Dostala sa do slo-
venskej reprezentácie žien a uchádzala sa o štart
na OH 1996 v Atlante. Najväčšie úspechy však
Eva dosiahla v raftingu.

Dnes mama šampiónov trénuje v ŠKP Brati-
slava mladých adeptov vodného slalomu.

PRVÁ EURÓPSKA MEDAILA 
VŠETKÝM VYRAZILA DYCH

Trojnásobní olympijskí víťazi Peter a Pavol
Hochschornerovci prišli na svet 7. septembra
1979 – poldruha roka po Eve. „Ako žiaci boli
chalani možno na dvoch súťažiach, čo si pa-
mätám. Raz boli v Liptovskom Mikuláši a raz vo
Zvolene. Na majstrovstvách SR žiakov. V Liptov-
skom Mikuláši Peťo súťažil v C1 spolu s Mišom
Martikánom a Stanom Gejdošom. Skončil tam
tretí – za nimi dvoma,“ začala rozprávanie o ús-
pešných synoch Gabriela Hochschornerová.

„Vo Zvolene sme vyhrali žiacke majstrovstvá
SR vo vodnom zjazde, hoci sme nevedeli, kde je
cieľ zjazdu. Museli sme sa naň spýtať Jany Kvas-
novej, ktorú sme počas pretekov stretli. Pa-
mätám sa, že nám povedala, že za najbližšou
zákrutou. Tak sme ešte pridali, hoci dovtedy
sme takú dlhú trať nikdy nešli. A vyhrali sme,“
spomínal na prvý triumf medzi žiakmi Pavol
Hochschorner.

„Potom boli nejaké preteky v zátoke. Paralel-
ný slalom. Chlapci si postavili bránky a súťažili
medzi sebou. Aj tam vyhrali. To ich trochu vy-
burcovalo. A začali viac trénovať. V lodenici na-
šli nejaké kajaky. Na tých jazdili. Vtedy sa prvý-
krát poctivo zahryzli do tréningu. Videli príklad
Evy. Tá bola pred OH 1996 v Atlante v širšom
reprezentačnom výbere ,štrekárok‘ a mala vďa-
ka tomu nejakú finančnú podporu. Postupne aj
oni súťaženiu prichádzali na chuť,“ opísala ma-

ma chvíle, keď sa z jej neposedných dvojičiek
stali aktívni pretekári a dodáva: „Raz prišiel Pe-
ter domov s tým, že v Špindlerovom Mlyne sú
juniorské majstrovstvá Európy vo vodnom zjaz-
de a na Slovensku nie je loď, ktorá by tam 
mohla ísť. Chlapci vedeli pádlovať i kormidlo-
vať, tak im Jano Kvašňovský zo Žiliny dal ponu-
ku. V tom termíne mala Eva na Zlatých Pieskoch
majstrovstvá Slovenska juniorov v rýchlostnej
kanoistike a Peter bol na sústredení na Orave.
Keďže som vedela, aká divoká voda je v Špin-
dlerovom Mlýne, nechcela som ich tam pustiť
samých. Hovorím im: ,Viem, čo to je. Najmä
úsek s názvom Soutěska je hotová divočina. Eva
si na Zlatých Pieskoch poradí aj sama, ja vás
idem ratovať.“

Dvojičky štartovali v klasickom dlhom zjazde.
Soutěsku v zdraví prežili a keďže favorizovaní
Nemci sa práve v nej vykúpali, na obrovské pre-
kvapenie všetkých skončili tretí. Keď s medaila-
mi prišli za Petrom na Oravu, nechcel veriť
vlastným očiam. Jeho synovia prakticky bez tré-
ningu pri debute na juniorských ME skončili na
3. mieste – a prešli cez Soutěsku!

„CHLAPČE, TY SI ALE TRÚFAŠ“
Takto reagovala mama Hochschor-

nerová na vetu syna Petra, keď sa jej
v lete 1996 v petržalskom byte spýtal,
že keď môže mať zlatú medailu z olym-
piády ich rovesník Mišo Martikán, prečo
ju nemôžu mať aj oni s Paľom. „Samo-
zrejme, držala som ich nohami na zemi.
Mišo jazdil od desiatich rokov, oni dvaja
ešte v pätnástich nevedeli, čo budú ro-
biť. Ich vrstovníci, ktorí sa seriózne ve-
novali slalomu, mali pred nimi niekoľ-
koročný náskok,“ spomína mama.

Zlom nastal až na strednej škole. Vo-
ľakedy pred Veľkou nocou v roku 1996
mamu prekvapili otázkou, či vie o tom,
že v Čunove sa stavia kanál pre vodný
slalom. „Ja im na to: ,Neblbnite. Kde by
sa tam mohol stavať kanál‘. Ale keď mi
to stále tvrdili, išli sme sa pozrieť. Brodi-
li sme sa spolu blatom, ale stálo to za
to. Zostali sme milo prekvapení. Kanál
bol už vybagrovaný, kamene položené.
A v auguste Mišo Martikán ako čerstvý
olympijský víťaz z Atlanty otvoril ču-
novský areál prvou jazdou. Vtedy ich to
opäť nakoplo. Miša, ktorý bol v ich ve-
ku, vždy obdivovali. Peter ich dal doko-
py do C2. Lebo Peťo dovtedy jazdil v C1
a Paľo bol kajakár.”

Mužovi Gabika hovorila, že ich treba
brávať na preteky aj bez extra finančnej

podpory a radila mu, kam by mali chodiť
súťažiť, aby sa predovšetkým vyjazdili. Spoloční
kamaráti pomáhali, ako vedeli. Ďalší rok už 
„Hochšíci” štartovali na MS juniorov vo vodnom
slalome na Lipne. Vo vodnom zjazde však na ju-
niorských MS v Špindlerovom Mlyne triumfova-
li, keď si na Soutěske za rok zlepšili čas o celú
minútu! To nikto nečakal. Z prvej zlatej medaily
vo vodnom zjazde boli v šoku aj oni. „Keď som
bežala za nimi s gratuláciou, neverili mi a vra-
veli, že organizátori sa museli pri meraní času
pomýliť. Že je to blbosť, aby oni vyhrali. Trvalo
mi dosť dlho, kým som ich presvedčila, že je to
pravda,” načiera do spomienok mama.

V roku 1997 boli Hochschornerovci na MS vo
vodnom slalome v Brazílie ako štvrtá slovenská
„deblovka”. Ďalší rok v Roudnici nad Labem však
už vyhrali majstrovstvá Európy medzi dospelý-
mi! Darilo sa im stále aj v zjazde, veľmi úspešní
boli v hliadke 3xC2 spolu s osádkami Vala – Slu-
čik, Šutek – Grega. S vidinou olympiády v Syd-
ney však napokon jednoznačne uprednostnili
slalom pred zjazdom. A na OH 2000 v Sydney už
ako topfavoriti zvíťazili. Odvtedy sa stali najús-

■ Voda patrila k Hochschornerovcom odmala.

NEVŠEDNÉ ŠPORTOVÉ RODINY HOCHSCHORNEROVCI

Dvojičky v ringu
proti sebe 

Aj slávni súrodenci a trojnásobní olympij-
skí víťazi sa dokážu ako správni súrodenci
medzi sebou pohádať. „Nám zostali také
detské hádky. Deti, keď sa pohádajú, sa ne-
dokážu na smrť uraziť. To sme my. Na druhý
deň je všetko v poriadku,“ hovorí na túto té-
mu Peter. A Pavol prezrádza: „Raz na Orav-
skej priehrade nám ocino urobil boxerský
ring. Zadovážil nám pästiarske rukavice
a nechal nás vybiť si nadbytočnú energiu.
Zorganizoval nám normálny pästiarsky duel
a urobil z toho verejnú záležitosť.“
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pešnejšími pretekármi v histórii vodného slalo-
mu. V Londýne 2012 sa pokúsia získať štvrté
olympijské zlato v sérii.

ELEKTRIČKA ČÍSLO PÄŤ
Vzrastom menší z dvojičiek Pavol Hochschor-

ner priznáva, že s bratom si šport nemohli neja-
ko extra vyberať. Mama trénovala rýchlostných
kanoistov, otec robil na vysokej škole inštrukto-
ra kanoistiky. Takže oni celý voľný čas trávili
v Karloveskej zátoke pri vode – takisto aj ich
o poldruha roka staršia sestra Eva.

„Keď sme boli mladší, vrátili sme sa zo školy,
najedli sme sa a išli sme von hrať futbal. Večer
nás mama zavolala domov, aby sme si urobili
úlohy. Keď sme chodili na SOU pôšt a teleko-
munikácií v Krasňanoch, tak sme už trénovali
vodný zjazd. Preto sme každý deň cestovali
električkou číslo päť z Krasňan do Karlovej Vsi.
V lodenici nám mama alebo otec niečo narýchlo
uvarili na obed a išli sme trénovať. Popri škole
sme mali jednofázové tréningy. Rozcvičili sme
sa vonku na hrazde. A potom sme na hodinu iš-
li na zjazdovej lodi pádlovať. Po jazde zasa neja-
ké cviky alebo beh na záver. Náš tréning trval
dve hodiny,“ spomína vyšší z bratov Peter
Hochschorner ml. Brat Pavol dodáva: „Električ-
kou do Karlovej Vsi vždy s nami cestovala aj na-
ša profesorka slovenčiny, ktorá bola veľmi prís-
na. Vždy sa s nami lúčila pamätnou vetou: ,Zasa
idete do tej lodenice‘. Preto nie div, že keď sme
boli mladší, vydýchli sme si až vtedy, keď sme
v Karlovej Vsi vystúpili z električky a ju sme ne-
chali v nej. Ale postupne nás tieto spoločné ces-
ty zblížili a neraz nám v škole pomohla. Keď sme
mali dobré výsledky v športe, vedela prižmúriť
oko pri skúšaní.“

Ako malí chlapci chodili Peter s Pavlom s ot-
com na sústredenia vysokoškolákov. Lyžovali,
hrali hokej, v lete plávali a splavovali rieky. Ale
predovšetkým sa venovali rýchlostnej kanoisti-
ke. „Štrekárska“ loď však bola pre nich nudná.
„Bola veľmi dlhá, úzka, išla stále rovno, čo nás
nebavilo. Ale páčilo sa nám, keď starší slalomá-
ri v Karloveskej zátoke s loďami kľučkovali a ro-
bili rôzne vývrtky. Radšej sme presedlali do zjaz-
dárskeho dvojkanoe. Keď však v roku 1996
otvorili areál v Čunove, prepadli sme slalomu,
ktorý nás už dlhšie priťahoval,“ hovorí Pavol.

RODINA JE ALFA A OMEGA
Niekto by mohol povedať, že „Hochšíci” sa

narodili pod šťastnou hviezdou. Peter Hochs-
chorner st. to jednoznačne odmieta: „Aká šťast-
ná hviezda? Všetko sme si museli tvrdo zaslú-
žiť.“ Otec však priznáva, že Peter a Pavol sa v lo-

di nádherne dopĺňajú a ako dvojičky sú na seba
aj vnemovo úzko naviazaní. Peter je ľavák a po-
kojnejšia povaha, Paľo pravák a výbušnejší typ.
Aj keď obaja sú silovo dobre vybavení, Paľo je
silnejší, má mocný záber a navyše je talent na
všetky športy. Otec to ilustruje nedávnou prího-
dou z dovolenky v Egypte, kam nejaký Čech do-
niesol vodný bicykel. „Je to mimoriadne náročné
na kondíciu a najmä na udržanie rovnováhy. Pa-

ľo ho zobral do rúk a urobil s ním jeden okruh
hneď na prvýkrát. Čechovi skoro vypadli oči od
údivu. Ako neskôr povedal, jemu trvalo niekoľ-
ko týždňov, kým sa na tej novinke naučil urobiť
zopár metrov. Paľo mu to predviedol na prvý
pokus! Je rodený gymnasta, navyše má obdivu-
hodný cit pre rovnováhu,“ konštatuje otec.

Hochschorner senior tvrdí, že rodina je základ
všetkého. Alfa aj omega. Od rodiny závisí úspech
alebo neúspech. „Otec dá deťom aj posledné, čo
má. Môj otec ma tak vychoval. Ja som s nimi
každý deň. Keď boli mladší, bol som s nimi stále
a vedel som o nich všetko. Vedel som aj to, že
nemôžem k nim pristupovať ako k dvojici. S kaž-
dým z nich som musel robiť inak. Aj teraz, keď
na tréningu začnú debatovať, lebo majú nejaký
problém, nechám ich, nech si to vyriešia. Ak tvr-
dia, že sú unavení, dám im pokoj. Netlačím na
pílu. Oni trénujú podľa seba a viem, že to robia
poctivo. Sú dospelí ľudia, oni najlepšie vedia, čo
majú robiť. Ich telá sú už po tých 15 ťažkých se-
zónach opotrebované. Trénujú však toľko, koľ-
ko potrebujú. Oni nikdy nebudú ochotní drieť
toľko, koľko Mišo Martikán. On je v tomto to-
tálny extrém. Moji chalani sa riadia pocitmi a re-
akciami tela. Ak však začnú frflať, nechám ich
tak. Na tréningu nemám rád diskusné kluby.
Alebo ideme diskutovať, alebo ideme poctivo
robiť. Obe veci nejdú dohromady. Demokracia
môže byť, ale niekto z nás musí mať hlavné slo-
vo, aby sme sa pohli z miesta. Ak to nepomáha,
nechám im priestor, aby sa vyrozprávali. To je
zase parketa pre Gabiku. Ona ich vie vypočuť
a spravodlivo rozsúdiť. V tom je naozaj výborná.
Ja to tak neviem,“ prezrádza otec.

Mama Gabika dopĺňa: „Tréning je záležitosť
Petra. On najlepšie vie, čo má s nimi robiť. Do
toho nezasahujem, ani za nimi nechodím, aby
som ich nerozptyľovala. Ale keď je medzi nimi
nejaký problém, tak prídem. Mne sa skôr zdôve-
ria ako Petrovi. Snažím sa vypočuť si jednu i dru-
hú stranu a pomôžem to nejako vyriešiť.“ A aj
ona prezrádza niečo zo zákulisia: „Peter v sla-
bej chvíli neraz priznal: ,To je predovšetkým tvo-
ja zásluha, kde sú naši chalani dnes. Ty si bola
ich dobrou mamou a vždy si vedela poradiť‘. Ale
to musí byť naozaj príležitosť, keď to úprimne
povie. Jeho otec bol typický Nemec. Bol skúpy
na pochvaly, aj na prejavy veľkej radosti. Peter
to má po ňom. Je spravodlivý, obetavý, každý
úspech chalanov ho veľmi poteší, ale nevyska-
kuje od radosti. On si radosť necháva najmä pre
seba. Vie byť šťastný z úspechov chlapcov, vie sa
tešiť a radovať. Ale tak po svojom.“

ŠTEFAN ŽILKA
FOTO ŠTARTFOTO, ĽUBOMÍR SOUČEK 

ARCHÍV RODINY HOCHSCHORNEROVCOV

Rodina drží spolu
Dnes už sú rodičia v petržalskom byte sami.

Dcéra Eva Rašeková-Hochschornerová žije
v Prahe (mimochodom, jej český manžel –
ako inak – je vodný slalomár a rafter), chlap-
ci si zase v Rusovciach vedľa seba postavili
domy. Ale rodina drží spolu. Keď „Hochšíci“
v septembri v Čunove získali ďalší titul maj-
stra sveta a mamu k nim nechceli pustiť cez
mostík ponad kanál, pretože nemala akredi-
táciu, s gratuláciou k nim preplávala...

„Hoci už nebývame pohromade, keď sa
naskytne príležitosť – najmä, keď príde Eva
z Prahy – snažíme sa spoločne niekde vyraziť.
Ideme si niekam sadnúť na spoločnú večeru,
napríklad do Dobrohošte na dobré halászlé.
Alebo ideme na našu chatu. V lete tam zvyk-
neme urobiť opekačku. Tam sme oslávili aj
zlaté medaily z olympiád v Aténach a v Pe-
kingu,“ prezrádza mama, ale jedným dychom
sa sťažuje, že na takéto posedenia si nachá-
dzajú čas ťažko, pretože chalani s otcom sú
často preč, na sústredeniach.

NEVŠEDNÉ ŠPORTOVÉ RODINY HOCHSCHORNEROVCI
■ V Sydney 2000 medzi prvými gratulantmi

„Hochšíkom” k olympijskej zlatej medaile bola ich
sestra Eva, ktorá od dojatia plakala.

■ Pavol a Peter
Hochschornerovci
s otcom - trénerom
na OH 2000 v Syd-
ney, kde sa prvý raz
radovali z olympij-
ského víťazstva.
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Systém ADAMS má štyri základné zložky –
modul registrácie miesta pobytu športovca, mo-
dul správy a riadenia terapeutických výnimiek
(TUE), modul správy výsledkov a modul dopin-
gových kontrol, kde sa napríklad vykonáva vkla-
danie údajov spojených s testovaním či utvára-
nie detailného profilu športovca a histórie jeho
testov.

ČO JE ADAMS?
„ADAMS je on-line webový systém, ktorý

používa rovnaké zabezpečenie ako špičkové
svetové banky a má dostatočné garancie, že ne-
dôjde k jeho zlyhaniu. Je dostupný kedykoľvek
a kdekoľvek tak, aby oprávnení užívatelia moh-
li doň vkladať nové, alebo meniť neaktuálne in-
formácie. Zmenu je možné urobiť aj SMS-sprá-
vou,“ vysvetľuje riaditeľ Antidopingovej agen-
túry SR (ADA SR) Miroslav Motyčík a dodáva:
„Údaje sú dostupné len pre organizácie s prá-
vom prístupu v súlade s kódexom WADA. Špeci-
fickému užívateľovi sú prístupné len jemu pri-
slúchajúce časti. Športovci môžu v systéme me-
niť napríklad svoju adresu či kontaktné údaje,
vkladať a aktualizovať záznamy o mieste poby-
tu alebo prezerať si výsledky uzavretých anti-
dopingových testov. Každý športovec v bezpeč-
nostnej tabuľke vidí zoznam organizácií, ktoré
majú prístupové práva k jeho údajom.“

Vlastníkom systému ADAMS je WADA. Tzv.
oprávnenými osobami, každá s inou úrovňou
oprávnenia používania, sú napríklad Medziná-
rodný olympijský výbor, laboratóriá s akreditá-
ciou WADA, medzinárodné športové federácie,
národné antidopingové organizácie, národné
olympijské výbory a športové zväzy. Každá úro-
veň oprávnenia má presne stanovené, aké úda-
je môže daná osoba či organizácia vkladať či po-

zmeňovať, a do akých údajov môže iba nahliad-
nuť. Plné oprávnenie majú iba WADA a národné
antidopingové agentúry.

„Športovec zaradený do systému napríklad
nemôže zasahovať do správy terapeutických
výnimiek. Môže to urobiť len národná antido-
pingová agentúra, ktorá má prístup do všetkých
oblastí. Parametre terapeutickej výnimky môže
zmeniť prípadne ešte medzinárodná športová
federácia. Do časti týkajúcej sa antidopingové-
ho testovania, vrátane výsledkov, môže športo-
vec len nahliadnuť,“ približuje šéf ADA SR prá-
vomoci športovcov.

NA SLOVENSKU OFICIÁLNE 
AŽ V TOMTO ROKU 

Hoci systém ADAMS vznikol už v roku 2004,
Slovensko ho začalo oficiálne používať až v tom-
to roku. Dôvod, prečo sa k nemu pripojilo až po
šiestich rokoch, bol najmä v legislatíve – sloven-
skej i európskej.

„Najprv sme museli antidopingovú činnosť
inštitucionalizovať. Preto vznikla agentúra, kto-
rá dokázala prevziať túto úlohu na seba a záro-
veň garantovala správnosť nakladania s údaj-
mi,“ vysvetľuje Motyčík genézu spustenia
ADAMS-u u nás. „To sa udialo v roku 2009, keď
sa občianske združenie pretransformovalo na
štátnu inštitúciu – z Antidopingového výboru
SR vznikla Antidopingová agentúra SR. Ako
štátna inštitúcia sme však museli rešpektovať
aj legislatívu Európskej únie.“

Práve v Európskej únii (EÚ) narazila aplikácia
systému ADAMS na nesúlad s legislatívou v ob-
lasti ochrany osobných údajov. Problémom sú
najmä komerčné organizácie, ktoré zabezpečujú
pre športovcov kompletný servis manažovania
údajov v ADAMS-e, ale v zmysle legislatívy 

Európskej únie na to nemajú oprávnenie. Únia
má problém aj s tým, že s údajmi sa nakladá mi-
mo jej teritória a podľa nej neexistujú dostatoč-
né garancie ich nezneužitia. Postupne sa však
objavujú čoraz väčšie záruky, že iná ako opráv-
nená osoba sa k nim nedostane, preto v posled-
nom období dochádza k harmonizácii pravidiel
WADA a EÚ.

Používanie systému závisí od rozhodnutia da-
nej krajiny. Podľa riaditeľa ADA SR z 27 krajín EÚ
doteraz oficiálne funguje v systéme ADAMS 
10 alebo 11 štátov – napríklad Rakúsko, Poľsko,
Francúzsko, Veľká Británia. Vôbec v ňom nie sú
Švédsko, Dánsko, Fínsko či Portugalsko, iné ak-
ceptujú ADAMS len čiastočne.

„Aktuálna situácia je taká, že podľa právni-
kov EÚ používanie ADAMS-u nie je vyslovene
zakázané. EÚ ho však neodporúča a vzhľadom
na rôznu legislatívu týkajúcu sa ochrany osob-
ných údajov vo svojich členských krajinách ne-
cháva toto rozhodnutie na ne,“ pripomína Mi-
roslav Motyčík.

Antidopingová agentúra SR v spolupráci
s právnikmi našla cestu, ako zabezpečiť, aby ne-
došlo k zneužitiu informácií. Preto, keď bola
približne v auguste 2010 garantovaná táto isto-
ta, rozhodla sa vstúpiť do systému ADAMS, kam
ju tlačili nielen predstavitelia viacerých našich
športových zväzov, ale aj Slovenský olympijský
výbor. 

„Získali sme bezpečnostný certifikát a vlani
v septembri sme podpísali zmluvu s WADA. Od
januára sme systém spustili podmienečne. Ak
dá EÚ súhlas, aby sa používal bezvýhradne, bu-
deme ho aj my využívať naplno,“ vraví šéf našej
antidopingovej agentúry.

ADA SR pri aplikovaní systému ADAMS a vy-
tváraní národného registra pre testovanie po-
žiadala o spoluprácu slovenské športové zväzy.
Pripravila pre ne i pre športovcov užívateľské
manuály. Do 22. novembra absolvovali pracov-
níci agentúry stretnutia so zástupcami 44 zvä-
zov. Tí, a potom aj samotní športovci, prešli od-
borným školením, ako so systémom ADAMS
pracovať. To bol prvý krok na ceste k napĺňaniu
systému informáciami o slovenských športov-
coch.
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Počty športovcov v národnom
registri pre testovanie

(stav k 22. 11. 2011)
atletika – 18, bedminton – 2, biatlon –

10, boby – 6, cyklotrial – 4, džudo – 7, kol-
ky – 5, lyžovanie – 13, naturálna kulturisti-
ka – 11, motocyklový šport – 7, orientačné
športy – 6, plávanie – 8, rýchlostná kanois-
tika – 18, silový trojboj – 4, stolný tenis – 1,
streľba – 22, synchronizované plávanie –
3, šerm – 2, taekwondo – 2, skoky na tram-
políne – 1, triatlon – 3, veslovanie – 2, vod-
ný slalom – 17, vzpieranie – 5, zápasenie –
12. SPOLU: 189.

★ Reprezentanti SR, ktorí sa na MS, ME
a v celkovom poradí SP (alebo iného relevant-
ného rebríčka) umiestnili do 20. miesta a sú-
časne splnili podmienku umiestenia v prvej
tretine štartového poľa vo svojej kategórii.

★ Športovci, ktorí prekonali svetový alebo
európsky rekord.

★ Členovia Slovenského olympijského top
tímu (SOTT) a Juniorského olympijského tímu
(JOT).

★ Športovci – členovia rezortných stredísk
(VŠC Dukla, SŠŠR MV SR, NŠC) v zamestnanec-
kom alebo podobnom vzťahu.

★ Športovci, ktorí si vybojovali účasť na OH
(ZOH) a PH (ZPH).

■ POZNÁMKA: Športovci zaradení v registri
pre testovanie medzinárodnej športovej fede-
rácie (IRTP) sú povinní zasielať monitorovacie
formuláre a všetky následné zmeny v kópii na
ADA SR.

Od januára koniec obdobia tolerancie
Antidopingová agentúra SR spustila v roku 2011
v systéme ADAMS národný register pre testovanie

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ADA SR) na začiatku tohto roka
spustila systém ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System). Ide
o celosvetový centralizovaný systém, do ktorého sa vkladajú rôzne údaje o špor-
tovcoch zapojených do antidopingového programu v súlade s kódexom Svetovej
antidopingovej agentúry (WADA).

Kto všetko je v národnom registri
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V NÁRODNOM REGISTRI ŠPIČKA
„Existujú tri registre. Medzinárodný nemá

s nami nič spoločné, spravujú ho medzinárodné
športové federácie. Má ho asi pätina federácií,“
vysvetľuje Miroslav Motyčík a dopĺňa: „My sa
primárne staráme o národný register. Stanovili
sme si všeobecné princípy na zaradenie do toh-
to registra, v ktorom sú naši špičkoví športovci
vysokej medzinárodnej úrovne. Najnižšia úro-
veň je základný register, doň sme zaradili špor-
tovcov najvyššej domácej výkonnostnej úrov-
ne. Od nich zbierame iba základné informácie
– kontaktnú adresu, telefón a e-mail. Táto sku-
pina nemá povinnosť hlásiť miesto svojho po-
bytu a na každý deň mať určenú hodinu na an-
tidopingovú skúšku.“

Podľa projektového manažéra ADA SR Jána
Dojčana si väčšina zväzov svoje povinnosti v sú-
vislosti so zavádzaním ADAMS-u splnila načas,
ale niektoré meškajú: „Budeme ich urgovať, aby
sme v polovici decembra mohli uzavrieť oba re-
gistre.“

Spúšťanie systému ADAMS na Slovensku
však nebolo celkom bezproblémové. 

„Mnohé zväzy, aj keď sa tvárili, že systém po-
chopili, neurobili nijaké ústretové kroky. Komu-
nikácia vedenia zväzov so športovcami zlyháva-
la, tí nedostávali základné informácie, neboli
včas informovaní. Stalo sa, že sme odovzdali
zväzu všetky potrebné inštrukcie vrátane vstup-
ného kódu do systému, no ani po mesiaci sa doň
nik nezaregistroval... Napríklad od stretnutia
s vedením plaveckej federácie po vstup do
systému prešlo štyri a pol mesiaca, čo je krajne
neprípustné,“ dvíha varovne prst šéf našej anti-
dopingovej agentúry a dodáva: „V roku 2010
bol systém ADAMS ešte len v akejsi nábehovej
prevádzke, preto sme niektoré prehrešky od-
pustili. Snažili sme sa skôr o to, aby sa so systé-
mom športovci naučili pracovať. Od januára
však už budeme oveľa prísnejší.“

Údaje do systému môžu vkladať nielen špor-
tovci, ale aj nimi poverené osoby – rodičia, pria-
telia, manažéri alebo aj špecializované komerč-
né agentúry. „Momentálne sa takouto činnos-

ťou zaoberá na svete
päť organizácií,“ vra-
ví Motyčík a upozor-
ňuje: „Zodpoved-
nosť však ostáva
vždy na pleciach
športovcov. Výho-
vorky, že to niekto
urobil zle, alebo za-
budol, nie sú akcep-
tované.“ Za tri napo-
menutia pre nespl-
nenie si svojich po-
vinností voči systé-
mu ADAMS v priebe-
hu 18 mesiacov hro-
zí previnilcovi zákaz
činnosti na 1 až 2 ro-
ky.

Kristína Hudeková
z ADA SR, ktorá má
na starosti testova-
nie, vyzdvihuje spo-
luprácu pri využívaní
systému ADAMS na-
jmä s biatlonistami
na čele s Anastasiou
Kuzminovou, strelca-
mi, atlétmi, z ktorých
sú najvzornejší
Charfreitag, Klocová, Tóth a Hrašnová, vzpie-
račmi, tenistami a motocyklovými jazdcami.
„Všetci veľmi rýchlo pochopili, ako systém
zvládnuť,“ chváli Hudeková spomenutých špor-
tovcov.

Z opačného súdka bol prípad jedného neme-
novaného plaveckého reprezentanta. „Ani za
svet nechcel pochopiť, ako to funguje. Všetko
bolo preňho zložité, vo všetkom videl problém.
Napokon to zvládol a potom nám pomáhal aj
pri zaškoľovaní svojich kolegov,“ spomína Bar-
bora Zahradníková, manažérka ADA SR pre ob-
lasť terapeutických výnimiek a dokladovanie 
miesta pobytu. „Práve s plavcami sme mali spo-
čiatku najväčšie problémy, ale už sa to výrazne
zlepšilo.“

Podľa Miroslava Motyčíka by po naplnení ma-
lo byť v národnom registri približne 250 - 300
športovcov v individuálnych odvetviach a odha-
duje, že do základného registra sa dostane ďal-
ších 600 až 800 športovcov. V priebehu roka
2012 sa databáza rozšíri o kolektívne športy. 

Projektový manažér ADA SR Ján Dojčan hovo-
rí: „Oba registre sú živé, nejde o uzavretý okruh
športovcov. Môže dôjsť aj k vyradeniu zo systé-
mu. Návrh prichádza od zväzu, ktorý oznámi,
že športovec už nespĺňa kritériá na zaradenie.
Zoznam aktualizujeme približne raz za tri me-
siace. V prípade ukončenia kariéry vyradíme
športovca natrvalo.“ GABRIEL BOGDÁNYI

Ilustračné foto www.wada-ama.org
a www.antidoping.sk.

Charfreitag: Adams sa zdokonalil
K najpoctivejším používateľom systému ADAMS spomedzi slo-

venských atlétov patrí kladivársky majster Európy Libor Charfrei-
tag. „Som v ňom už niekoľko rokov, keď ma po OH 2008 v Pekingu
zaradila do medzinárodného registra IAAF. Spočiatku sa mi zdalo
dosť komplikované zadávať údaje, kde sa budem v ktorý deň po-
hybovať. Ale zvykol som si. Niekoľkokrát som z IAAF dostal e-mail,
v ktorom sa ma pýtali, čo si o systéme ADAMS myslím, či nemám
nejaké návrhy na vylepšenie a podobne. S IAAF som vtedy komu-
nikoval asi dva týždne,“ spomína na svoje začiatky v ADAMS-e
34-ročný Trnavčan.

Súčasný systém považuje za dokonalejší, jeho najväčšou vý-
hodou je možnosť na poslednú chvíľu zmeniť denný jednohodi-
nový časový úsek, keď ho môžu na určenom mieste navštíviť an-
tidopingoví komisári. „Ja mám túto hodinu zadefinovanú v systé-
me skoro ráno, lebo vtedy som takmer každý deň vždy doma,“
vraví Charfreitag. „Ďalšia výhoda je, že konečne môže do infor-
mácií o mne nahliadnuť Antidopingová agentúra SR. Doteraz
som musel pre ňu štvrťročne vypisovať dotazníky a často som na
to zabúdal.“

www.olympic.sk

■ Úradujúci majster Euró-
py v hode kladivom Libor
Charfreitag má so systé-
mom ADAMS už bohaté
skúsenosti. FOTO TASR
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„Copky“ vznikli na naše pomery úžasne rých-
lo. Až prirýchlo. Tri štvrte roka po tom, čo sa
o nich na konferencii v Starom Smokovci prvý
raz zmienil vtedajší minister školstva Ján Miko-
laj. Ich cieľom bolo „poskytnúť profesionálnu
podporu špičkovým talentom na ceste k abso-
lútnemu športovému vrcholu“.

Ministerstvo odštartovalo projekt s veľkou
gurážou, no bez dôkladnej prípravy. A za poli-
tickej garnitúry, ktorá prišla na čelo rezortu po
voľbách v roku 2010, sa ocitol v pozícii dočasne
trpeného potomka predchodcov, ktorý pravde-
podobne mal mať svoje dni zrátané. „Je to veľ-
mi rozporuplný projekt: má svoje plusy, ale aj
mínusy,“ vraví Ladislav Križan, ktorý na post ge-
nerálneho riaditeľa sekcie športu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu nastúpil 
7. marca 2011. „Zatiaľ ho vidím s otvoreným
koncom. Robíme na analýzach, ktoré nám uľah-
čia rozhodnutie, či a v akej miere ho ďalej pod-
porovať.“

Verdikt o osude centier vzhľadom na oklieš-
tenosť kompetencií Radičovej vlády po strate
dôvery v parlamente pravdepodobne prijme až
kabinet, ktorý nastúpi po marcových predčas-
ných voľbách. Podobne ako o chystanej refor-
me športu. 

Čoraz viac apatickému športovému hnutiu
padla z politického neba manna v podobe „nad-
staveného času“, ktorý by sa patrilo využiť 
na odbornú diskusiu.

ZROD V ŠTÝLE HURÁ
Pôvodne malo v každom kraji vzniknúť jedno

centrum olympijskej prípravy, a to pri športo-
vom gymnáziu. Napokon však licenciu nesysté-
movo, pod vplyvom rôznych tlakov, namiesto
ôsmich dostalo až desať škôl: šesť z nich na šty-
ri roky (do 30. júna 2013) a ďalšie štyri provi-
zórne na dva.

Tie uplynuli, ale už za Jurzycovho šéfovania
ministerstvo popradskej aj žilinskej spojenej
škole, podobne ako dvom gymnáziám (štátne-
mu v Dubnici nad Váhom orientovanému len
na atletiku, aj súkromnému v Podbrezovej 
so špecializáciou na biatlon) licenciu ešte o rok
predĺžilo. 

Centrá majú prívržencov, aj kritikov. Opo-
nentov základnej myšlienky niet, ale tých, čo
konštatujú jej pokrivenie v praxi, je habadej.

„Spustilo sa to strašne narýchlo,“ myslí si
Marián Kukumberg, šéf Konfederácie športo-

vých zväzov SR, ale aj Strediska štátnej športo-
vej reprezentácie Ministerstva vnútra SR.
„Najprv mal vzniknúť pilotný projekt a aj tomu
mala predchádzať analýza útvarov talentova-
nej mládeže, športových gymnázií a vrcholo-
vých centier. Výrazným talentom treba po-
môcť, ale možno stačilo vyriešiť problém pod-
dimenzovanosti stredísk alebo nedofinancova-
nosti športových gymnázií a nemusel vzniknúť
nový útvar...“ Dôkazom o nesystémovosti pro-
jektu je podľa neho aj to, že v ňom nefigurujú
veľké športy: futbal, hokej a tenis. Tie sa však
pri jeho zrode rozhodli ísť svojou cestou a mi-
nisterstvo deklarovalo, že akceptuje ich vlastný
systém starostlivosti o športové talenty.

Bokom však napokon paradoxne ostal aj náš,
v ére samostatnosti najúspešnejší olympijský
šport – vodný slalom. „Prezident zväzu Ivan Ci-
bák sa usiloval, aby vznikla filiálka žilinského
centra v Liptovskom Mikuláši. Tam je kanál, zá-
kladný predpoklad, aby to pre vodný slalom
malo zmysel. No nepochodil,“ spomína vtedaj-
ší generálny sekretár Ján Dojčan.

PREDSTAVA 150, REALITA 400
„Prvotné predstavy o centrách olympijskej

prípravy boli trochu iné,“ priznáva jeden z ini-
ciátorov ich zrodu Vladimír Miller, viceprezident
SOV pre mládež a šéf našej výpravy na OH
v Aténach i v Pekingu. „Chceli sme poskytnúť
komplexné podmienky 120 – 150 mladým
športovcom, ktorí výnimočný talent už nazna-
čili medzinárodnými výsledkami. Ani vo sne
sme neuvažovali o štyroch stovkách, lebo toľ-
ko takých nemáme...“

V minulom školskom roku ich však toľko fi-
gurovalo v zoznamoch členov COP. V menoslo-
ve na rok 2011 – 2012, ktorý ministerstvo po
zoškrtaní uzatvorilo iba koncom novembra (!),
ich je len o niečo menej – 359. Dominujú atléti,
ktorých je dokopy 79. 

„Naozaj máme v atletike toľko výrazných ta-
lentov?“ pýtali sme sa zväzového šéftrénera
mládeže Milana Suletyho.

„Keby sme do centier navrhli len majstrov
Slovenska, čo kritériá umožňujú, bolo by ich
tam stodvadsať. A to nerátam členov štafiet,“
odvetil. „Náš zväz bol jediný, čo už na začiatku
projektu žiadal tvrdé výberové kritériá, hoci
vďaka počtu disciplín a majstrovstvám vonku
i v hale mohol z neho ťažiť. Nepochodili sme.
Väčšina zväzov podporila mäkké normy, lebo

vycítila šancu si prilepšiť. My sme napokon ne-
mali inú možnosť, ako sa prispôsobiť. Veď by
nás odvolali, že ukracujeme svoj šport.“

NÁVRHY KOREKTÚR BEZ ODOZVY
Sulety si myslí, že COP-ky sú „úžasný, ale

sprznený projekt, lebo sa stal dojnou kravou na
peniaze.“ 

Ladislav Čambal, dlhoročný úradník minis-
terstva, šéf Štátneho fondu telesnej kultúry
v ére, keď do rozdeľovania verejných peňazí eš-
te demokraticky hovorilo aj športové hnutie –
čo už dnes, žiaľ, neplatí – sa nečuduje: „Systé-
mu chýba brzdný mechanizmus – školy aj zväzy
majú logicky záujem o čo najvyšší počet.“

„Napokon centrá zrušia, čo bude škoda,“
obáva sa šéf mládežníckej atletiky. „Keby v nich
nebolo 400, ale len 150 talentov, mohli by ďalej
fungovať. Tridsať atlétov do nich naozaj patrí,
s prižmúrením oka možno päťdesiat, ale viac
nie.“ Podľa Suletyho by mala byť aj diferenciá-
cia, lebo „15-16-roční nepotrebujú toľko, čo
starší.“ 

Zmeniť kritériá a zaviesť dve vekové kategó-
rie pred časom navrhli aj v mene svojich kole-
gov riaditelia dvoch gymnázií: Bratislavčan Vla-
dimír Miller a Nitran Jaroslav Maček. Podľa
nich do 16 rokov majú byť v centrách len výni-
moční jedinci s 50-percentným zabezpečením,
kým v kategórii nad 17 rokov treba vyberať po-
dľa konkrétnych výsledkov a ich zabezpečenie
má byť 100-percentné. Ministerstvo nereago-
valo.

Nad projektom COP visia mračná
Centrá olympijskej prípravy majú po dvoch rokoch
pôsobenia dosť prívržencov, ale aj veľa kritikov

Pekinská olympiáda 2008 bola síce pre Slovensko medailovo najúspešnejšia, ale
zároveň vyslala varovný signál o chabom potenciáli nášho športu. Takmer 40 per-
cent výpravy tvorili tridsiatnici a len piati z 58 olympionikov mali pod 23 rokov. Mi-
nisterstvo školstva na Národnej konferencii o športe v novembri 2008 po dohode so
Slovenským olympijským výborom vyšlo s návrhom na zriadenie centier olympijskej
prípravy (COP). Dva roky po založení však nad ich budúcnosťou visí otáznik.

Kto má certifikát COP
■ Športové gymnáziá (do 30. júna 2013)

★ Banská Bystrica: atletika, basketbal, ly-
žovanie

★ Bratislava: atletika, cyklistika, džudo,
plávanie, športová gymnastika, stolný tenis,
zápasenie

★ Košice: basketbal (dievčatá), hádzaná
(chlapci), plávanie, stolný tenis, streľba,
vzpieranie, zápasenie

★ Nitra: volejbal (dievčatá), atletika, stol-
ný tenis

★ Trnava: športová gymnastika, džudo,
streľba

★ Trenčín: cyklistika, hádzaná, rýchlostná
kanoistika, triatlon, volejbal (chlapci), 
vzpieranie

■ Iné školy (do 30. júna 2012):
★ Gymnázium Dubnica nad Váhom: atle-

tika
★ Súkromné gymnázium Podbrezová: 

biatlon
★ Spojená škola Poprad: lyžovanie, sán-

kovanie
★ Spojená škola (zložka športové gymná-

zium) Žilina: cyklistika, lyžovanie
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„Bez odozvy ostali aj moje návrhy, ktoré som
pred časom poslal,“ konštatuje prezident 
Slovenského olympijského výboru František 
Chmelár. „Centrá typu COP sú v Európe bežnou
formou podpory talentov. My sme sa inšpiro-
vali tzv. olympijskými punktmi v Nemecku.
Tam nebazírujú na detailoch: niektoré talenty
bývajú v internátoch, iné dochádzajú aj stovky
kilometrov v dohodnutých cykloch na zrazy,
ktoré vedú špičkoví tréneri. Hlavné je zoskupiť
mládežnícku špičku. Neverím, že sa dajú zosta-
viť jednotné kritériá na všetky športy. Nech si
ich určí každý zväz sám. Cezeň, a nie cez vyššie
územné celky, by mali ísť aj peniaze. Limitné
počty pre športy by však malo nastaviť kolé-
gium odborníkov a normatív na každý šport by
mal byť diferencovaný.“

VOLEJBAL UKÁZAL CESTU
„Dva roky fungovania centier ukázali, že sú

prvkom, ktorý chýbal v systéme starostlivosti
o talentovanú mládež,“ myslí si vedúci košickej
„copky“ Anton Novosád. „Problémy, ktoré sa
vyskytujú, pripomienkujeme a riešime.“

Podľa nitrianskeho riaditeľa Jaroslava Mače-
ka ide jednoznačne o systémový krok. „Centrá
vznikli po dobrých skúsenostiach Slovenskej
volejbalovej federácie, ktorá úspešne realizo-
vala podobný projekt s názvom strediská olym-
pijskej prípravy na športových gymnáziách
v Trenčíne a v Nitre už desať rokov pred vzni-
kom COP,“ pripomína. Za prínos pokladá spolu-
prácu pedagógov, trénerov a vychovávateľov na
internáte s možnosťou koordinovaného indivi-
duálneho prístupu ku každému žiakovi, adres-
nosť pridelených finančných prostriedkov a tiež
výrazné zlepšenie spolupráce škôl so športový-
mi zväzmi.

„Vo volejbale sme sa pred spustením projek-
tu dlhodobej centrálnej prípravy v roku 1996 in-
špirovali vzormi z Nemecka a Poľska a prispôso-
bili ich našim možnostiam,“ konštatuje vicepre-
zident SVF Tomáš Singer. „Teraz, po mnohých
rokoch, z toho ťažíme. Na posledných volejba-
lových úspechoch sa podstatnou mierou podpí-
salo to, že hráčov buď odchovali strediská alebo
prešli systémom sústredení reprezentácií všet-
kých kategórií, ktoré sme vďaka nim organizo-
vali v lepších podmienkach a za nižšie sumy.“

Prerod „copiek“ na všešportový projekt vo-
lejbal privítal: „Samozrejme, každý šport má
iné špecifiká, ktoré treba zohľadniť. Aj my sme
veľa vecí vylepšovali za pochodu a niektoré stá-
le nie sú v ideálnom stave, napríklad kvalita
stravy v dôsledku zle nastavených limitov.“

„Pre nás je tento projekt absolútnou prioritou
a zachováme ho aj v prípade, ak by štát od neho
odstúpil, čo by bola škoda. Rušiť to, čo funguje,
nemá logiku. To, čo funguje, treba vylepšovať,
aby fungovalo ešte lepšie,“ myslí si Singer.

MINISTERSTVO: DRAHÝ PROJEKT
Generálny riaditeľ sekcie športu rezortného

ministerstva pripomína, že centrá olympijskej
prípravy nie sú zakotvené v žiadnej zákonnej
legislatíve a že desať škôl, pri ktorých pôsobia,
má tri rôzne právne režimy kvôli trom rôznym
druhom zriaďovateľov, cez ktorých k nim pri-
chádzajú financie. Napokon sa však predsa aj
pri zmenenej právnej úprave našiel zákonný
spôsob ich poukazovania.

Šéfovia centier vnímajú ako kľúčový problém
oneskorenosť prísunu štátnych dotácií, kým šé-
fom na ministerstve kole oči ich výška. „Do roku
2006 boli športové gymnáziá de facto dofinan-
covávané cez športové kluby pri nich zriadené
sumou do 10 miliónov slovenských korún. 
Za prvé dva akademické roky však štát na COP
vynaložil celkovo 4 427 600 eur, čiže takmer 
67 miliónov bývalých slovenských korún ročne.
To je skoro sedemkrát toľko, ako dával voľake-
dy na dofinancovávanie gymnázií,“ pripomína
Ladislav Križan.

Vzápätí sumarizuje: „Celkovo štát cez našu
sekciu dáva na športovo-talentovanú mládež
6,970 milióna eur, z toho 1,9 milióna na centrá
olympijskej prípravy. Ak však prirátate zvýšené
dotácie pre športové gymnáziá v tzv. nadnor-
matívoch od sekcie regionálneho školstva, uve-
domíte si, že z celkovej sumy na športovo ta-
lentovanú mládež v objeme 9,701 milióna dá
štát tento rok na gymnáziá a COP-ky spolu
4,631 milióna, čiže takmer 48 percent!“

Podľa Križana ide o „závratnú výšku“, preto
je nevyhnutné zistiť, kto sú študenti športových
gymnázií, resp. beneficienti COP, a koľkí majú
reálne predpoklady reprezentovať Slovensko na
olympijských hrách.

DOTÁCIE KLESLI O TRETINU
Šport dostáva zo štátneho rozpočtu z roka

na rok menej. Premieta sa to aj do financovania
COP. V prvom školskom roku (2009/2010) po-
skytlo na ne ministerstvo 2,352 milióna eur,
v druhom už len 2,075 milióna a na tretí má
alokovaných iba 1,501 milióna. „Tok finančných
prostriedkov je navyše zdĺhavý a nepravidelný,
preto vzniká neistota v radoch športovcov aj
trénerov,“ ťažká si šéf košického centra. „Od-
kladáme platby do poisťovní, majitelia športo-
vísk sa nám vyhrážajú súdmi a v stravovaní nás
zálohujú rodičia,“ dopĺňa ho bratislavský kole-
ga. Nitriansky riaditeľ dodáva: „Chýbajú nám
prostriedky na investície.“

Na tento školský rok do začiatku decembra
nedostali „copky“ ani euro. Keďže výzvu na
predkladanie žiadostí ministerstvo zverejnilo až
koncom septembra, posudzovalo ich v novem-
bri. „Peniaze, bohužiaľ, opäť dostanú až v de-
cembri, ale tentoraz až do marca 2012. Platby
za zvyšné mesiace školského roka by mali pri-
chádzať na účty subjektov už od marca 2012,“
sľubuje Križan.

ABSENTUJE SERIÓZNA ANALÝZA
V jednom z centier olympijskej prípravy je aj

trapista Filip Praj, dvojnásobný juniorský maj-
ster Európy, ktorý si takmer vystrieľal miesten-
ku na londýnsku olympiádu. V inom zase snou-
bordistka Klaudia Medlová, ôsma na senior-
ských ME v disciplíne slopestyle, čerstvo zara-
denej na program sočskej olympiády 2014. 

V „copkách“ sú však iste aj desiatky športov-
cov, ktorých perspektívnosť by nezávislí odbor-
níci hravo spochybnili. To, čo chýbalo pri ich zro-
de, chýba aj dnes: seriózna analýza účinnosti
útvarov talentovanej mládeže. Podľa portálu
ministerstva ich len v olympijských odvetviach
existuje dovedna 390 (ďalších 95 v neolympij-
ských a v športe so zdravotným znevýhodne-
ním): centier talentovanej mládeže, športových
tried, školských športových klubov a pod.
Dodnes nikto nevyhodnotil ich efektivitu. A nik-
to neanalyzoval ich nadväznosť na tri existujú-
ce strediská vrcholového športu.

Bez toho však nemožno zodpovedne rozhod-
núť o (ne)opodstatnenosti centier olympijskej
prípravy, ani sa pustiť do prípravy návrhu refor-
my slovenského športu.

MARIÁN ŠIMO

Aktuálne počty
V školskom roku 2011/12 rezortné minis-

terstvo zaradilo do Centier olympijskej prí-
pravy 359 mladých športovcov v 17 odvet-
viach:

★ Atletika – 79: B. Bystrica 24, Dubnica 23,
Bratislava 20, Nitra 12

★ Volejbal – 45: Nitra (dievčatá) 23, Tren-
čín (chlapci) 22

★ Lyžovanie – 35: Žilina 13, Poprad 13, 
B. Bystrica 9

★ Basketbal – 32: Košice 17, B. Bystrica 15
★ Cyklistika – 21: Trenčín 9, Žilina 7, Brati-

slava 5
★ Hádzaná – 21: Košice 21 (chlapci)
★ Džudo – 19: Bratislava 11, Trnava 8
★ Stolný tenis – 18: Nitra 8, Košice 5, Bra-

tislava 5
★ Zápasenie – 18: Bratislava 10, Košice 8
★ Streľba – 14: Trnava 9, Košice 5
★ Plávanie – 12: Bratislava 6, Košice 6
★ Vzpieranie – 11: Košice 6, Trenčín 5
★ Gymnastika – 9: Bratislava 6, Trnava 3
★ Biatlon – 7: Podbrezová 7
★ Kanoistika – 7: Trenčín 7
★ Sánkovanie – 6: Poprad 6
★ Triatlon – 5: Trenčín 5

■ V COP sú aj viaceré výrazné talenty, napríklad snoubordistka Klaudia Medlová. FOTO TASR

www.olympic.sk
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Alenu Procházkovú sme vyspovedali tak, že
podľa abecedy sme vybrali slová vyjadrujúce ur-
čité pojmy a ona rozprávala, čo v nej evokujú.

● ALENA. Rodičia pôvodne veľmi chceli, aby
som sa volala Alenka, no úrady to vtedy nepo-
volili. Nakoniec teda museli zostať pri Alene.
Mne sa to meno páči. Jeho pôvod je vraj v gréc-
kom slove pre „svetlo“. Chcela by som sa stať
svetlým príkladom pre nejaké ďalšie talentova-
né pretekárky.

● BIATLON. Pomerne veľa bežcov skončilo
v biatlonovom tábore, ale mne to nehrozí. Nie-
koľkokrát som si vyskúšala streľbu z malokalib-
rovky, naposledy mi to ponúkla aj Nasťa Kuzmi-
nová, ale veľmi som do čierneho netriafala. 
Biatlonistka zo mňa určite nebude. K streľbe
som sa pritom dostala prvý raz ešte ako žiačka,
keď to chvíľu vyzeralo, že by som mohla skončiť
pri modernom päťboji. Lákalo ma na ňom 
najmä jazdenie, ale k nemu som sa nikdy nedo-
stala. Jazda na koni zostáva zatiaľ mojím nespl-
neným snom.

● CIEĽ. Niekoľko menších cieľov som si už spl-
nila - viackrát som stála vo Svetovom pohári na
stupni víťaziek, dokonca som už jedny preteky aj
vyhrala. Mám titul majsterky sveta do 23 rokov
a dvakrát som sa dostala na zimnú olympiádu.
Ale stále si myslím, že ten najväčší cieľ som ešte
nedosiahla.... V súkromí bolo jedným z mojich
cieľov vyštudovať vysokú školu, čo sa mi podari-
lo. No a keďže mám rada pokoj a pohodu, po
skončení športovej kariéry by som sa  rada usa-
dila a mala rodinu.

● ČERVENÁ SKUPINA. Je to elitná skupina, kto-
rá zaručuje pretekárovi určité výhody, ale dostať
sa tam a udomácniť počas celej sezóny je dosť
náročné. Pretekárom z červenej skupiny hradia
pobytové náklady v seriáli SP a aspoň trochu to
pomáha odbremeniť veľkú finančnú záťaž. Lepšie
postavenie v rebríčku je zaujímavé aj pre športové
firmy, ktoré pretekárov zabezpečujú.

● DOMOV. Rovná sa pocit tepla. Hlavne, keď sa
vraciam z dlhých ciest do rodného domu k rodi-
čom v Banskej Bystrici. Ale aj na samotné Sloven-
sko. Je to pre mňa dobrý relax a oddych na nabra-
tie novej pozitívnej energie. Tréningy doma sú
iné, pripomínajú mi začiatky v mojom športe.
Mám rada prostredie v mojom rodisku a tréningy
v lete aj v zime v lokalite Kremnických hôr nad
Bystricou. Či už sú to Kordíky, Králiky alebo Skalka.

● ELÁN. Do tréningu čerpám elán hlavne do-
ma. Keď príde obdobie krízy v tréningu, tak mi
elán dodávajú tréner a rodičia. Páči sa mi aj sku-
pina Elán, počúvala som ju ako malá a rada si ju
vypočujem aj teraz. Vždy mi zdvihne náladu,
hlavne ďaleko od domova. V roku 2009 Elán vy-
stupoval počas MS v Liberci, to bol pre mňa pekný
zážitok. 

● FANÚŠIKOVIA. Nejakých mám. Počas prete-
kárskej sezóny dostávam i zo zahraničia fotogra-
fie so žiadosťami o podpis. Na Slovensku je to
hlavne okruh kamarátov, známych a sponzorov.
Ale nájdu sa i takí, o ktorých som ani nevedela.
Keď trénujem doma v Kremnických horách, tak
ma dosť často zastavia na trati a pogratulujú. Sú
radi, že ma vidia naživo. Pritom sú to ľudia z rôz-

nych kútov Slovenska, často aj z dolniakov, kde
bežecké lyžovanie nemá veľkú popularitu. Veľmi
si to vážim.

● GÉNY. Športové gény som zdedila asi po ot-
covi, ktorý sa venoval v minulosti cyklistike. De-
dičné vlohy sú určite výhodou, ale výkonnosť si
musí každý sám vydrieť tréningom, nie je to iba
v génoch. Môj šport je veľmi náročný zo všetkých
stránok a vyžaduje si kvalitu vo vytrvalosti, rých-
losti aj sile. Čo sa týka iných génov, trochu ma mr-
zí, že som niečo nezdedila po mojom dedkovi. Ten
bol operný spevák.

● HAVRANČÍKOVÁ. Betku som vnímala ako
veľký vzor už v žiackom veku. Veľmi sa však ne-
poznáme. Viac som bola v kontakte s mladšou
generáciou, napríklad s Jarkou Bukvajovou.

● CHYBA. Chyby sú ľudské a určite som urobila
zopár aj ja. V živote ich veľa nebolo, aspoň nie ta-
ké vážne, ktoré by som ľutovala. V škole som naj-
viac chýb porobila v diktátoch zo slovenčiny...
V športe sa chyba dá spraviť veľmi ľahko a v ly-
žiarskom šprinte obzvlášť. Niekedy som si vo fini-

OLYMPIJSKÁ REVUE www.olympic.sk

■ Ako víťazka predolympijskej generálky v rámci pretekov SP vo Whistleri 2009.

Najväčší cieľ ešte nedosiahla
Cesta za úspechom má mnoho podôb. Ako vo všednom živote, tak aj v športe. 

Niekto trieli ku hviezdam ako po rovnej diaľnici, iný musí stúpať k cieľu po kľukatých
serpentínach, sem-tam zablúdi, potkne sa na hrboľatom teréne, či spadne. Ak však
nájde silu na to, aby znova vstal a nakoniec dorazí k vytúženej méte, nedá na svoju
tŕnistú trasu dopustiť. Slovenská jednotka bežeckého lyžovania uplynulých zím Ale-
na Procházková patrí práve do tej druhej kategórie. Má už na konte víťazstvo v pre-
tekoch SP, šieste miesto na MS, titul majsterky sveta do 23 rokov, štyri triumfy na
svetovej zimnej univerziáde a dve olympiády.

ALENA PROCHÁZKOVÁ
Narodila sa 9. augusta 1984 v Banskej Bys-

trici. S behom na lyžiach začala už na ZŠ. Ako
deviatačka sa dostala do tímu trénera Jána Va-
lušku, s ktorým spolupracuje dodnes. Už od ju-
niorského veku sa profilovala ako šprintérka.
Hoci premiéru na ZOH si odkrútila už v roku
2006 v Turíne, prvýkrát zažiarila až v ďalšom
roku. V Tarvisiu sa najskôr stala majsterkou
sveta do 23 rokov a na jeseň v Kuusame sa ako
prvá Slovenka v samostatnej ére postavila
v pretekoch Svetového pohára na stupeň víťa-
zov. Rok pred ZOH vo Vancouvri vyhrala šprin-
térsku predolympijskú generálku vo Whistleri
– víťazstvom v pretekoch SP po dlhých 20 ro-
koch napodobila Havrančíkovú. Na ZOH 2010
však neuspela. Ešte počas presunu za Atlantik
ochorela. V šprinte klasickou technikou vypad-
la vo štvrťfinále a predčasne ukončila sezónu.
Vlani si vynikajúco počínala na prestížnych eta-
pových pretekoch Tour de Ski, no opäť ju za-
stavila choroba. Sezónu však stihla aj napriek
tréningovému výpadku ozdobiť 6. miestom na
MS v Holmenkollene a štyrmi víťazstvami na
svetovej zimnej univerziáde v Erzurume.

Lúskanie abecedy života a športu s najúspešnejšou Slovenkou v bežeckej stope
v samostatnej ére ALENOU PROCHÁZKOVOU
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ši nevybrala správnu dráhu a diskvalifikovali ma.
Ale aj vďaka kolíziám alebo pádom sú šprinty ta-
ké atraktívne. Viac chýb som robila v začiatkoch
kariéry. Teraz je to už lepšie.

● IMUNITA. U mnohých športovcov, a žiaľ aj
u mňa, je imunita veľký problém. V súťažnom ob-
dobí som často chorá. Je to dosť veľký hendikep.
Po pretekoch mám imunitu veľmi oslabenú a prá-
ve v tomto imunitnom ,okne‘ sa na človeka naj-
ľahšie niečo ,nalepí‘. Po chorobe musím vždy za-
čínať prakticky od nuly. Ani lekári-špecialisti za-
tiaľ nevedia nájsť správnu odpoveď, pretože
s imunitou je to veľmi individuálne. Sama dbám
hlavne na prevenciu, užívam prírodné produkty
a otužujem sa. Ale stále to ešte nie je ono.

● JEDLO. Mojimi favoritmi sú kvalitný domáci
slepačí vývar a upečené kurča. Rada si pochut-
nám aj na haluškách, či buchtách na pare – naj-
radšej od maminy. Občas sa k nej pripojím a niečo
nové sa priučím. Na sústredeniach sa pokúšam
navariť nejakú dobrú špecialitu a tréner hovorí,
že mi to celkom ide.

● KONKURENTKY. Myslela som si, že keď star-
šie favoritky skončia, bude to lepšie a budem mať
väčšiu šancu ja. Ale vôbec to tak nie je. Mladé
Nórky, Švédky, či Fínky sa veľmi rýchlo presadzujú
a udomácňujú vo svetovej špičke. Ale v podstate
sa na to nesťažujem. Keď dosiahnem úspech, teší
ma o to viac, pretože viem, aké dobré súperky
som nechala za sebou.

● LEV. Moje znamenie zverokruhu. Páči sa mi
a chcela by som sa v ňom vidieť najmä v prete-
koch. Rýchlosť a dravosť leva mi imponujú. Na
horoskopy však dám len zriedkakedy, aj to si vy-
berám pozitívne. Skôr som presvedčená, že všet-
ko je vždy len v mojich rukách, nohách a hlave.

● MAJDIČOVÁ. Petra je veľká postava nášho
športu a pre mňa aj šprintérsky vzor. Veľakrát
sme spolu stáli na štartovej čiare vo finále a aj to
už pre mňa dosť znamenalo. Pred štartom sme si
vždy zaželali veľa šťastia. Dvakrát som s ňou stála
na pódiu v pretekoch SP. Teraz, keď skončila s ka-
riérou, bude mi chýbať. Bola to síce veľká súperka,
ale brala som ju ako kamarátku. Ale dobre si ro-
zumiem napríklad aj s Poľkou Justynou Kowal-
czykovou.

● NOVINÁRI. Na novinárov som si už zvykla,
ale zo začiatku to tak nebolo. Bol to pre mňa stres
a hlavne pri rozhovoroch naživo. Som však pre-
svedčená, že bežecké lyžovanie by si zaslúžilo väč-
šiu pozornosť v našich médiách. Na druhej strane
v SP súťaží čoraz menej slovenských pretekárov,
a preto som vďačná tým novinárom, ktorí sa to-
muto športu venujú a cítim, že mi aj držia palce.

● OLYMPIÁDA. O olympiáde som snívala už na
základnej škole. Tento sen sa mi už dvakrát splnil.
Hoci na posledných ZOH som pre chorobu zao-
stala ďaleko za svojim očakávaním, môj vzťah

k tomuto podujatiu sa vôbec nezmenil. Verím, že
si to sklamanie v budúcnosti ešte vynahradím.

● PRAGELATO. Dejisko bežeckých súťaží mojej
prvej olympiády v Turíne 2006 a miesto môjho
veľkého zážitku. Na vlastnej koži som zažila prvý
raz nádhernú atmosféru tohto športového sviat-
ku. Veľmi dobrý pocit som mala vtedy aj z mojich
pretekov. No najväčším zážitkom pre mňa boli
preteky na 30 km, keď Kateřina Neumannová zís-
kala zlatú medailu a v cieli ju čakala jej malá dcér-
ka Lucinka.

● RODINA. Rodičov i brata veľmi ľúbim. Naj-
cennejšie je pre mňa to, že držíme spolu. Všetci
ma podporujú v mojom športe a tiež majú radi,
keď sa môžu v zime vybrať na bežky. Sú mojou
veľkou oporou. Otec patrí do nášho tímu v SP
a v servise pomáha pre mňa pripravovať lyže. Žije
pre tento šport a väčšinu zimy trávi so mnou v ko-
lotoči SP. Mama si nás cez zimu veľa neužije, ale
vždy má radosť, keď sa vrátime domov. Tieto
chvíle mám najradšej. Brat mi veľmi fandí. Tiež
sa venoval bežeckému lyžovaniu pretekársky, ale
iba ako žiak.

● SOČI. Bude to moja tretia olympiáda, pravda,
pokiaľ sa tam dostanem. Určite by som tam rada
dosiahla dobré umiestenie. Budem možno v naj-
lepších pretekárskych rokoch a chcela by som tam
zúročiť moje skúsenosti. V Rusku som ešte nikdy
nebola, ale verím, že v Soči bude pekná olympiáda.

● ŠTAFETA. Naposledy som štafetu bežala na
juniorských MS 2004. Obsadili sme piate miesto.
Dnes v slovenských podmienkach nevidím reálne
možnosť postaviť štafetu. Reálnejší by bol pre
mňa štart v šprinte dvojíc s nejakou mladou pre-
tekárkou, ale to by sa už musela pripravovať mi-
nimálne od budúcej sezóny so mnou. V minulos-
ti sa popri takej pretekárke, ako som ja, dali utvo-
riť podmienky aj pre ďalší perspektívny mladý ta-
lent. Dnes na to však nie sú financie. Určite by
som to chcela zažiť, tímový úspech má osobitnú
hodnotu. Keby bol záujem o štart v tímovom
šprinte zo strany biatlonistky Kuzminovej, o čom
sa už veľmi špekulovalo, ja by som sa naozaj po-
tešila.

● TOUR DE SKI. Tieto prestížne preteky právom
prirovnávajú k Tour de France v cyklistike, ale ne-
patria medzi moje obľúbené. Je to asi najnároč-
nejšie podujatie v bežeckom lyžovaní – pre prete-
kára, aj pre celý tím. Štartovala som na ňom do-
posiaľ štyrikrát a zatiaľ som mám na konte jedno
tretie miesto zo šprintu v Prahe. Považujem Tour
za žmýkanie pretekárov. Do desiatich dní je na-
tlačených osem pretekov. Žiadny čas na oddych,
žiadny čas na zregenerovanie. Nemám rada taký
zhon, rýchlo sa zbaliť po pretekoch a cestovať 400
až 500 km do ďalšieho strediska. Najhoršie na
tom je, že je to ešte cez sviatky. Silvestra som do-
ma a medzi najbližšími už dosť dlho netrávila. 

● ÚSPECH. Veľkú radosť z úspechu som mala,
keď som v roku 2007 vyhrala MS do 23 rokov
v Tarvisiu, aj o dva roky neskôr po víťazstve v pre-
tekoch SP vo Whistleri. Každé pódiové umiestne-
nie v SP je veľký úspech. Veľmi rada spomínam aj
na zisk štyroch zlatých medailí na SZU v turec-
kom Erzurume. 

● VALUŠKA. Ján Valuška ma trénuje už od 
9. triedy na základnej škole. Veľmi si ho vážim 
nielen ako odborníka, ale aj ako človeka. Dobre si
rozumieme, ale to neznamená, že sa na mňa ne-
vie niekedy aj nahnevať. Hlavne vtedy, keď ne-
spravím niečo tak, ako sme sa dohodli. V našich
skromných podmienkach musí pritom zvládať 
viacero úloh súbežne. Nie je to len tréner, servis-
man a manažér, ale keď sa inak nedá, tak aj ma-
sér, vodič, či kuchár. Som si istá, že bez neho by
som nebola tam, kde som. 

● WHISTLER. V tomto kanadskom stredisku
som zažila najväčšiu radosť, ale aj najväčšie skla-
manie v mojej športovej kariére. V roku 2009 som
sa tam tešila prvýkrát z víťazstva vo Svetovom
pohári, no o rok neskôr počas ZOH prišlo obrovské
sklamanie. Neviem, či to bol osud, alebo smola,
no práve na ZOH som ochorela a bolo po náde-
jách. Dlho som sa s tým vyrovnávala a stále na to
veľmi nerada spomínam. Pripravovala som sa na
tieto preteky niekoľko rokov a nakoniec to takto
dopadlo...

● ZUZULOVÁ. Veronike som vždy fandila, aj
stále jej pri pretekoch držím palce. Je to predsa
naša najlepšia zjazdárka. Niekedy ju beriem
v dobrom slova zmysle ako konkurentku v slo-
venskom lyžovaní. Keď sa jej podarí vybojovať ne-
jaké pekné umiestenie, beriem to ako pozitívnu
motiváciu a snažím sa jej aspoň vyrovnať. Verím,
že rovnako to vníma aj ona. Nie sme v pravidel-
nom kontakte, ale občas sa stretávame na rôz-
nych vyhláseniach ankiet alebo na olympiádach.

Zaznamenal VLADISLAV BRINDŽÁK, 
FOTO TASR

■ Pred olympiádou vo Vancouvri v sláv-
nostnom oblečení výpravy.

www.olympic.sk

■ Na ZOH vo Vancouvri,
kde zažila najväčšie sklamanie
v kariére.
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DEFORMÁCIE 
Otázka je, do akej miery si za „vytesňovanie“

z centra televízneho záujmu šport môže sám
a aké má postavenie v celej spoločnosti. Na-
priek mnohým proklamáciám o jeho  význame
a prospešnosti - výsledok nie je lichotivý. Na
rozdiel od krajín, ktoré  dokážu vnímať šport
zodpovednejšie.

Ján Figeľ pôsobil takmer päť rokov ako prvý
slovenský eurokomisár, a do jeho agendy patril
v Bruseli aj šport. Môže porovnávať: „Výhodou
byť v spoločnej Európe je aj možnosť zadarmo
sa učiť. Európa je mozaika príkladov, kde aj
menšie štáty dokážu byť úspešné. Práve cez
šport, ktorý je generátor ľudských hodnôt.“

Zdá sa, že na Slovensku to platí len čiastočne.
Aspoň podľa obrazu, ktorý o športe neraz spo-
luvytvárajú médiá a čo je ešte horšie, ktorý si
osvojujú rozhodujúce sféry spoločnosti. „Slabé
postavenie športu na Slovensku je dôsledkom
podlomenej dôvery verejnosti a následne poli-
tikov k jeho transparentnosti,“ tvrdí Ladislav
Križan, generálny riaditeľ sekcie štátnej sta-
rostlivosti o šport na Ministerstve školstva, ve-
dy, výskumu a športu SR.  

„Šport často čelí takým útokom ako je ko-
rupcia, násilie, doping. Teda deformácie, ktoré
ho diskreditujú. Dôležité je, aby spoločnosť
utvárala pre šport motivujúce, transparentné
prostredie,“ zdôrazňuje Ján Figeľ.  

Súčasťou spoločnosti sú aj médiá. Tie síce ne-
môžu suplovať úlohu štátu, ani nedostatok fi-
nancií či chyby v systéme, ba ani roztrieštenosť
športového hnutia, ale môžu prinášať pravdivý,
neskreslený obraz slovenskej športovej reality.

Miestami problémový až deprimujúci, no rov-
nako aj motivujúci a inšpirujúci. Televízne mé-
diá majú v tomto priestore najväčší vplyv. Ako
ho využívajú?

ZÁUJMY
Skôr, než si zanalyzujeme obsah a kvalitu

športového vysielania v televíziách, ktoré pôso-
bia na Slovensku, musíme pripomenúť postu-
láty, ktoré ho ovplyvňujú: konkurenčnosť
prostredia, komerčnosť záujmov a reálne mož-
nosti médií.  

Vznikom duálneho vysielania stratila Slo-
venská televízia po roku 1995 monopol športo-
vého vysielania. Popularita Karola Poláka a ďal-
ších komentátorov bývalej Československej te-
levízie je z inej časovej a spoločenskej dimen-
zie. Do roku 1995 dominovala trhu verejno-
právna Slovenská televízia. Sledovanosť prvého
programu sa podľa vtedajších kritérií pohybo-
vala na úrovni 70 percent, druhý program do-
sahoval do 15 percent. Vznikom VTV, no najmä
vstupom Markízy na trh v auguste 1996 sa si-
tuácia výrazne zmenila. V súčasnosti sa sledo-
vanosť oboch programov Slovenskej televízie
pohybuje spolu okolo 10 percent, pričom prie-
mer Dvojky ťahajú nahor najmä športové pre-
nosy.  

Na Slovensku dnes pôsobia tri plnoformáto-
vé televízie, každá s dvoma vysielacími kanál-
mi, plus jedna spravodajská a jedna špecializo-
vaná na šport. Okrem toho má slovenský divák
možnosť sledovať bez jazykovej bariéry ďalších
šesť športových kanálov. Niektoré z nich naku-
pujú vysielacie práva aj zo slovenského pries-
toru (Sport 1 vysiela aj slovenskú hokejovú ex-

traligu). Konkurencia by mala zvyšovať tlak na
kvalitu a hľadanie osobitostí televíznych mé-
dií, no v skutočnosti to platí len čiastočne. Feti-
šom najmä komerčných médií je sledovanosť
vysielania, determinujúca ekonomické benefity
z reklamy.  

Komerčné záujmy lobistických skupín sa pre-
línajú celým mediálnym spektrom, pôsobia
zhubne na profesionalitu aj objektívnosť špor-
tového spravodajstva. Prejavujú sa trendy „ku-
povania“ si publicity bez ohľadu na hierarchiu
športových odvetví, resp. hodnotu dosahova-
ných výsledkov. Ide o jeden z dôsledkov nedo-
statočného financovania športu a hľadania 
iných zdrojov aj cez priestor v médiách. Často
ide o „okrajové“ adrenalínové športy, prípadne
o odvetvia so silnejším komerčným potenciá-
lom, napríklad motorizmus.  

Osobitnou kapitolou sú reálne možnosti jed-
notlivých televíznych médií v športovom vysie-
laní. Kapacitné, ekonomické, personálne, tech-
nické...

Komerčné televízie Markíza a Joj sa koncen-
trujú na športové spravodajstvo. Prenosy zo
športových podujatí sa v ich vysielaní objavujú
ojedinele a výnimočne. Aj to v posledných ro-
koch len z futbalu. Postupne rezignovali na for-
mát samostatného športového magazínu, pre-
tože nepritiahne dostatok divákov. TA 3 ponú-
ka denne krátke aj rozšírené športové spravo-
dajské bloky a operatívne prináša „dozvuky“
po športových súbojoch v podobe tlačových
konferencií. RTVS má najširší záber športové-
ho vysielania. Okrem spravodajských Gólov-bo-
dov-sekúnd aj športové prenosy a magazíny.
Výrazne však zaostáva v technickom zázemí
a dlhoročný vnútorný rozklad inštitúcie sa pod-
písal aj na absencii motivácie jej zamestnan-
cov. DigiSport sa snaží o etablovanie sa na trhu
atraktívnymi zahraničnými súťažami a profitu-
je aj z vlastníctva práv na najvyššiu slovenskú
futbalovú súťaž. Hendikepom je slabá penetrá-
cia Slovenska, malé divácke zázemie.

VYSIELACIE PRÁVA
Vo všeobecnosti sú čoraz drahšie. Trh, špor-

tové federácie a agentúry tlačia ceny nahor. No
kým vo vyspelejších ekonomikách ich ceny po-
kryjú zisky z reklamy, na Slovensku je obchod
s vysielacími právami na športové podujatia
stratový. Televízie po nich siahajú skôr z pres-
tížnych a konkurenčných, než biznisových
dôvodov.     

Slabé postavenie športu v slovenskej spoloč-
nosti a súčasne silný vplyv komerčných zá-
ujmov sa odzrkadľuje aj v televíznom športo-
vom vysielaní. Verejne málo prezentovaný prí-
klad je zneužívanie vysielacích práv na jednot-
livé športové podujatia. Zámerne vágna legis-
latíva a tolerancia kontrolných inštitúcií umož-
ňujú televíziám bezodplatné vykrádanie obra-
zových spravodajských šotov aj zo zahranič-
ných podujatí, na ktoré nemajú zakúpené vy-
sielacie práva ani takzvané sublicencie. Zauží-
vala sa prax kratučkého uvedenia textu „so sú-
hlasom danej televízie“, prípadne priznania
pôvodného loga zdrojovej televízie. V praxi sa
však súhlas berie paušálne a v spravodajských
reláciách JOJ a RTVS sa to „hemží“ identifikač-
nými znakmi, prípadne textovými upútavkami
inej televízie. Markíza zdroj vyrastruje. Pritom

Priestor pre vyvolených?
Má väčšiu spravodajskú hodnotu výkon golfistu Tigera Woodsa v Prezidentskom

pohári než výhra Lukáša Lacka na tenisovom turnaji Slovak Open v Bratislave? Je pre
slovenského diváka dôležitejší návrat dlhodobo zraneného Sidneyho Crosbyho na
ľad, než zápas slovenskej volejbalovej reprezentácie v predolympijskej kvalifikácii
v Poprade? Zdanlivo zbytočné otázky. Z pohľadu mediálnej pozornosti u nás však
vôbec nie sú scestné. Naopak. Nejde totiž o úlet, ba ani o náhodu. Skôr o ilustráciu
vážnosti, akej sa „teší“ slovenský šport v najsledovanejších televíznych médiách...  

Kritický pohľad na športové vysielanie v televíznych médiách na Slovensku
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Zákon o vysielaní a retransmisii
z roku 2000 pôvodne jasne defi-
noval podmienky využívania
práv iného subjektu na spravo-
dajské účely v Slovenskej repub-
like. Normou sa však nestalo je-
ho dodržiavanie, ale obchádza-
nie...  

Zánik, oficiálne pozastavenie
vysielania Trojky – športového
okruhu RTVS – bol okrem objek-
tívnych dôvodov jeho ekonomic-
kej podvyživenosti a programo-
vej nekoncepčnosti aj dielom mi-
nimálnej ochrany vysielacích
práv. Ale aj dôsledkom slabej po-
zície celej športovej sféry na Slo-
vensku. Navyše každá komerčná
televízia má záujem na úbytku
konkurencie. Aj v segmente, kto-
rý nie je jej prioritou.                          

„Experiment“ Trojky verejno-
právnej televízie trval od augus-
ta 2008 do konca júna 2011. Bol
by logickým a zmysluplným kro-
kom v rozvíjajúcej sa ekonomic-
ky stabilnej spoločnosti, ktorá vníma šport ako
súčasť svojej kultúry. Projekt mal už pri svojom
kreovaní chyby aj slabiny, no stratil dych 
najmä v dôsledku zadlžovania sa STV. Doplatil
na skutočnosť, že bol nechceným dieťaťom
STV. „Nedonoseným“ súrodencom silnejšej
Jednotky a Dvojky. Uvoľnený priestor na trhu
využíva DigiSport. Zatiaľ bez výraznejšieho do-
sahu a ohlasu. Napriek špecializácii DigiSportu
má na verejnosť väčší vplyv športové vysielanie
v troch plnoformátových televíziách.

VPLYV  
V roku 2011 si pozíciu najsledovanejšieho

športového spravodajstva udržala Markíza
pred JOJ a RTVS. V priemerných číslach podielu
na trhu ide o hodnoty približne 36, 27 a 12 per-
cent. Všetky tri televízie podporujú trend celo-
denného rozširovania priestoru pre spravodaj-
stvo, v Markíze a RTVS vrátane športu. Z porov-
nania sociodemografického profilu divákov
hlavných športových správ dňa vyplýva, že
Markízu sledujú viac mladší diváci na vidieku
a v menších mestách. Šport v televízii JOJ pre-
ferujú najviac ženy vo veku 35 až 54 rokov so
stredoškolským vzdelaním. Góly-body-sekun-
dy na RTVS vyhľadávajú hlavne starší muži nad
55 rokov a diváci vo veľkých mestách s vysoko-
školským vzdelaním. Zrkadlom uvedeného zá-
ujmu by mohol byť aj obsah a kvalita vysiela-
nia. Platí to však len čiastočne.

Markíza poskytuje Športovým novinám naj-
väčší priestor. Zväčša okolo desať až takmer 
12 minút. Vďaka tomu si môže dovoliť ponúk-
nuť rozšírenejšie reportáže, viac reakcií, prí-
padne aj nadčasovejšie témy. Vysielanie pôso-
bí obsažnejšie a nájde sa v ňom aj priestor na
kuriozity v podobe rubriky Frajer na záver (No-
va v ČR využíva Borec nakonec). Profesionál-
nym nárokom nesvedčí opakovanie niektorých
príspevkov z Telerána. Sporná ostáva tiež mie-
ra bulvárnosti spracovania, radenie správ po-
dľa významu a nedostatkom je absencia nie-
ktorých informácií o výsledkoch slovenských
športovcov.

Športové spravodajstvo na JOJ pôsobí hutne,
dynamickejšie, ale aj agresívnejšie. Máva 
miestami len polovičný časový priestor ako na
Markíze a venuje sa len atraktívnym, bulvár-
nym, prípadne komerčným témam. Slovenský
šport, prípadne športovcov, často zosmiešňu-
je. Na druhej strane otvára aj kauzy a témy, na
ktoré treba mať nos aj odvahu. Jojka bojuje
o diváka bulvárom niekedy na úkor výsledko-
vého servisu a komplexnosti.

Góly-body-sekundy na RTVS oscilujú na roz-
sahu siedmich minút. Majú najčitateľnejší
„ťah“ na prezentáciu výsledkov slovenských
športovcov. Prinášajú najbohatší servis obrazo-
vých skratiek z najvyšších futbalových aj hoke-
jových súťaží, miestami však na úkor kvality
spracovania. Kvalita jednotlivých vysielaní býva
nevyvážená, podmienená zostavou autorov
príspevkov. Vzhľadom na poslanie verejno-
právnej inštitúcie by sa žiadal väčší priestor na
originálnosť vlastných tém, ale aj väčší dôraz
na slovenský šport.

Slabinou všetkých troch plnoformátových te-
levízií je interpretačná zložka slovného prejavu,
kultúra a čistota slovenčiny, ale aj úzkostlivá
orientácia na dva najpopulárnejšie kolektívne
športy. Gólová prihrávka nášho hokejistu v NHL
či úvahy o prestupe slovenského futbalistu
majú zvyčajne prednosť pred výsledkami gym-
nastov alebo iných slovenských športovcov aj
na významných súťažiach. Komerčné televízie
sledujú prioritne vlastné záujmy, no RTVS by
sa práve v šírke svojho záberu mohla odlišovať
a postupne pritiahnuť späť strácajúcich sa di-
vákov. Modernejší a kreatívnejší prístup je však
podmienený vynovením bezmála muzeálneho
technického vybavenia a najmä tvorivejšou at-
mosférou, ktorá v Mlynskej doline z rôznych
dôvodov absentuje.        

PRENOSY
Pre verejnoprávnu televíziu by prenosy moh-

li byť výkladnou skriňou a jedným z pilierov
profilácie verejnej služby. Keby slovenské špor-
tové súťaže dokázali pritiahnuť divákov a keby
mala RTVS dostatočné technické kapacity na
výrobu prenosov. Ďalším problémom je tlak
zväzov a klubov na finančné zhodnocovanie
vysielacích práv. RTVS však nemôže bez účelo-
vo viazaných dotácií suplovať úlohu štátu
v kontexte poddimenzovaných zdrojov. Oso-
bitne v stave, v akom sa nachádza. Aj preto sa
slovenský šport postupne vytráca z obrazoviek
slovenských plnoformátových televízií. Navyše
šport nikdy nebol prioritou vo vysielaní STV.
V dnešnej organizačnej štruktúre RTVS nemá
ani samostatnú redakciu, ale spadá do centra
spravodajstva. Napriek tomu mala práve STV
počas existencie Trojky dominantné postave-
nie vo vysielaní športu na slovenskej mediál-
nej scéne. Nedokázala však z neho vyťažiť zvý-
šenie autority a kreditu vo verejnosti.

Naopak, sledovanosť športových prenosov
postupne medziročne mierne klesá. Výnimkou
sú MS v hokeji, ktoré mali v roku 2011 prie-

mernú sledovanosť 476-tisíc divákov. Na po-
rovnanie: o zápasy Európskej ligy malo v prie-
mere záujem 223-tisíc a o Ligu majstrov 181-ti-
síc divákov. Na druhej strane na MS v športovej
gymnastike bolo v priemere zvedavých len 10-
tisíc a na prenosy z MS v plávaní len 18-tisíc di-
vákov. Čísla, pochopiteľne, ovplyvňujú aj časy
vysielania, ale naznačujú presýtenosť ponuky
a úpadok záujmu divákov o niektoré odvetvia.
Mimochodom, priemerná sledovanosť MS vo
vodnom slalome v Bratislave bola nižšia, než
má Tour de France alebo tenisový Fed Cup.

ZRKADLO
Už Cicero kedysi tvrdil, že choroby zmýšľania

sú škodlivejšie a častejšie ako choroby tela. Te-
levízne médiá sú viac či menej hodnoverným
zrkadlom súčasného stavu slovenského špor-
tu. Je príznačné, že pre komerčné sledovanejšie
televízie nie sú športové prenosy zo súťaží slo-
venských športovcov zaujímavé. Ak má akákoľ-
vek telenovela vyššiu sledovanosť než repre-
zentačné štarty našich hádzanárov alebo vo-
lejbalistov, je to dôkaz, že šport nebol a nie je
na Slovensku dôležitou spoločenskou témou.
A hoci televízie majú svoj vplyv na vnímanie
športu vo verejnosti, problém určite nie je
v nich.  

V Chorvátsku zriadil športovú televíziu ta-
mojší národný olympijský výbor. Riešenie pre
Slovensko? Sotva. Ale impulz na hľadanie vý-
chodísk určite.  

„Kľúčové je obnoviť dôveru a vrátiť športu
postavenie, ktoré má mať v spoločnosti vzhľa-
dom na pozitívne efekty, ktoré jej prináša,“
tvrdí Ladislav Križan z MŠVVŠ SR. „Pochopiť
správne význam, váhu a dôležitosť športu zna-
mená nachádzať korektné a konkrétne odpo-
vede na jeho podporu,“ formuluje jedno z vý-
chodísk Ján Figeľ.

Problém je, že zdanlivo jasný motív sa neda-
rí na Slovensku realizovať už dve desaťročia.
Médiá v tom nezohrávajú rolu, akú by mohli.
Ale na rozdiel od športového hnutia a od politi-
kov nenesú zodpovednosť za súčasný stav. Sú
zrkadlom spoločnosti a doby, ktorú žijeme.
RTVS šírkou záberu ešte stále nenapĺňa víziu
verejnej služby, záujem televíznych divákov,
ani predstavy športového hnutia. Má však 
priestor, v ktorom môže meniť vnímanie špor-
tu na Slovensku. Len aby sa je to podarilo skôr,
než bude v televíziách priestor naozaj už len
pre vyvolených...  

STANO ŠČEPÁN
Ilustračné fotografie z archívu RTVS

www.olympic.sk
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Jacques Rogge vo svojom pozdrave a blaho-
želaní označil Vladimíra Černušáka, ktorý bol
v rokoch 1981 – 2001 riadnym členom MOV
a od roku 2001 je čestným členom MOV, 
za veľkého podporovateľa olympizmu, ktorý
po celý život slúžil veci športu a bojoval za zá-
ujmy športu. Poďakoval sa mu za jeho odhod-
lanie a nasadenie, ktoré umožnilo Slovenské-
mu olympijskému výboru už krátko po jeho
vzniku (SOV vznikol v decembri 1992) vstúpiť
na medzinárodnú olympijskú scénu. Zároveň
sa mu poďakoval za prácu, ktorú vykonal
v prospech MOV, nielen ako člen pléna, ale aj
ako člen programovej, resp. tlačovej komisie
MOV, a zaželal mu príjemnú oslavu jubilea.
„Potešilo ma, že si na mňa spomenul a ta-

kýmto zaujímavým spôsobom sa mi prihovo-
ril. Poznáme sa veľmi dobre a považujem ho
za veľmi dobrého nástupcu Samarancha,” rea-
goval jubilant.

V mene celej slovenskej olympijskej rodiny
jubilantovi verejne zablahoželal prezident SOV
František Chmelár. Poďakoval sa mu za všetko,
čo urobil pre výchovu novej generácie trénerov
i učiteľov telesnej výchovy, za jeho vklad do
systému výberu a prípravy talentovanej mlá-
deže, za funkcionársky prínos slovenskému
športu, i za jeho príspevok k rozvoju olympiz-
mu. Zaželal mu predovšetkým zdravie, šťastie
a pokoj v kruhu rodiny. „Budeme vždy radi,
keď nám pomôžete svojou radou, alebo aj sa-
motnou prítomnosťou,“ zakončil.

Pre médiá Vladimír Černušák povedal, že ži-
votné jubileum je príležitosťou zaspomínať si,
ale za dôležitejšie považuje zamerať sa na prí-
tomnosť a hlavne hľadieť do budúcnosti. „Ví-
ziu do budúcnosti určil už zakladateľ moder-
ného olympizmu Pierre de Coubertin. Základ-
né zásady sú obsiahnuté v Olympijskej charte
a treba sa ich pridŕžať,“ konštatoval a nadvia-
zal: „Ja som mal šťastie, že som bol príslušník
dobrej generácie, ktorá sa zo všetkých síl ve-
novala rozvoju športu na Slovensku. Robili
sme maximum pre to, aby sme dali našim štu-
dentom a zverencom dobré základy pre vý-
chovu. Snažili sme sa študentom vštepiť lásku
k telesnej výchove i športu a k pedagogickej
činnosti. A oni dnes vychovávajú ďalších,“ po-
vedal a ocenil dlhodobú podporu, ktorú pri vý-
kone svojej práce a funkcií mal v rodine.

„Byť dvadsať rokov členom Medzinárodné-
ho olympijského výboru – to sa žiadnemu Slo-
vákovi už nikdy nepodarí. Bude to večný re-
kord,“ povedal pri gratulácii František Chme-
lár. Celé pôsobenie historicky jediného Slováka
v MOV sa prekrývalo s obdobím prezidentova-
nia Juana Antonia Samarancha, ktorý do naj-
vyššej funkcie nastúpil len rok predtým (1980),
ako za člena MOV prijali Černušáka. V MOV
končili obaja v roku 2001, potom prešli do ka-
tegórie „čestných”. „Z osobností, s ktorými
som sa počas mojej kariéry v MOV stretol, na
mňa zanechal najväčší dojem práve Sama-
ranch. Hoci už pred ním sa hovorilo o viace-
rých reformách, on našiel odvahu na ich usku-
točnenie. Otvoril dvere pre profesionálov, po-
staral sa o rozvoj ženského športu, aj o prienik
žien do olympijských štruktúr a veľmi dobre
si poradil aj s krízou po korupčnej voľbe dejis-
ka ZOH 2002,” povedal Vladimír Černušák pre
TASR.

Počnúc ZOH 1972, kde bol vedúcim česko-
slovenskej výpravy, absolvoval Vladimír Černu-
šák dovedna dvadsať olympiád. Výpravu ČSSR
viedol aj na ZOH 1976 v Innsbrucku. Na ďalších
OH či ZOH od roku 1984 bol už ako člen MOV.
Od decembra 1992 viedol prácu novo utvore-
ného Slovenského olympijského výboru. V tej-
to funkcii pôsobil takmer sedem rokov. Zažil
v nej aj ZOH 1994 v Lillehammeri, ktoré sa do
jeho pamäti zapísali najkrajšie. „Bola to prvá
olympiáda, na ktorej sa predstavila výprava sa-
mostatnej Slovenskej republiky, a tá premiéra
najmä vďaka hokejistom bola pamätná. Ale
Nóri v Lillehammeri utvorili prekrásnu atmo-
sféru a navyše týmto hrám žičilo aj počasie.
Odohrali sa v krásnych zimných podmien-
kach,“ zalistoval v spomienkach. (sou)
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Darček od múzea
Múzeum telesnej výchovy v SR dostalo 

od Vladimíra Černušáka počas dlhých rokov
do daru množstvo historických „cenností“,
ku ktorým sa dostal ako člen MOV. Vzácne
publikácie, medaily, odznaky a rôzne arte-
fakty postupne obohacovali depozitár mú-
zea. K jubileu dostal profesor od MTK v SR
pekný darček – publikáciu s názvom „Vladi-
mír Černušák“, ktorá vyšla v edícii „Z depozi-
tára múzea“. Publikácia pripomína jeho ži-
vot, ale i všetko, čo počas dlhých rokov mú-
zeu venoval. Pokrstili ju 29. novembra.

www.olympic.sk

Okolo stovky gratulantov z olympijskej a športovej obce sa zišlo v pon-
delok 14. novembra podvečer v bratislavskom hoteli Gate One, aby 

s niekoľkodňovým predstihom zablahoželali čestnému predsedovi Slovenského
olympijského výboru (SOV) a čestnému členovi Medzinárodného olympijského vý-
boru (MOV) prof. PhDr. Vladimírovi Černušákovi, CSc., k jeho 90. narodeninám (do-
žil sa ich 25. novembra). S gratuláciou prostredníctvom videonahrávky sa pripojil aj
prezident MOV Jacques Rogge. Oficiálnu oslavu 90. narodenín Vladimíra Černušáka
zorganizoval SOV, ktorý preňho okrem iných darov pripravil obrazovú publikáciu za-
chytávajúcu momenty z jeho pôsobenia v športe a v olympijskom hnutí.

■ Vladimír Černušák s publikáciou k jubileu, ktorú preňho pripravil SOV, v spoločnosti prezi-
denta SOV Františka Chmelára.   FOTO JÁN SÚKUP

Jubilantovi gratuloval aj Rogge
Slovenská olympijská rodina zablahoželala čestnému predsedovi SOV 
a čestnému členovi MOV Vladimírovi Černušákovi k 90. narodeninám 

V. Černušák s Veľkou zlatou medailou UK
S gratuláciou profesorovi Vladimírovi Černušákovi k jeho veľkému jubileu sa pridala aj Uni-

verzita Komenského v Bratislave. Na UK pred bezmála polstoročím vykonával funkciu pro-
rektora. Čestný predseda SOV si 10. novembra na pôde UK z rúk jej rektora Karola Mičietu
prevzal Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského. Alma mater udelením svojho najvyš-
šieho vyznamenania ocenila dlhoročnú pedagogickú i vedecko-výskumnú a funkcionársku
prácu V. Černušáka na univerzitnej pôde, ako aj jeho celoživotné šírenie humanistického
posolstva prostredníctvom športu a olympizmu. Na slávnostnom akte sa zúčastnilo približne
sto zástupcov pedagogickej obce, olympijského a športového hnutia, bývalých či súčasných
kolegov, ako aj bývalých študentov Vladimíra Černušáka.
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Prítomným sa na úvod prihovorili prezident
SOV František Chmelár i predseda SAO, olym-
pijský víťaz v cyklistike Anton Tkáč. „Teším sa,
že sme sa znovu zišli v takomto vysokom počte
– podobne ako vlani v Piešťanoch. Nám po
šesťdesiatke je každý rok dobrý. Je dobré vás
vidieť a zaspomínať si,” privítal olympionikov
prezident SOV František Chmelár. A potom
preladil na súčasnosť: „Včera sme sa vrátili
z Londýna, kde vrcholia prípravy na budúco-
ročné olympijské hry. Je len škoda, že v súčas-
nosti, na rozdiel od minulosti, nemôžeme dú-
fať v nejakú hojnú účasť našich športovcov na
tomto športovom sviatku.”

Moderátor večera Karol Polák každého z prí-
tomných olympionikov krátko vyspovedal.
Okrem spomienok na obdobie, keď žiarili na
športovej scéne, si mnohí povzdychli nad sú-
časným stavom mládežníckeho športu na Slo-
vensku. Výber talentov sa už dávno zmenil na
nábor, podmienky sú katastrofálne, mládež až
na výnimky nechce poriadne trénovať, lebo to
bolí – zaznelo vo viacerých vyjadreniach olym-
pionikov.

Na doprastavácku pôdu zavítali dovedna ôs-
mi olympijskí medailisti – okrem už spomína-
ného Antona Tkáča volejbalisti Bohumil Golian

a Jozef Labuda, futbalisti Anton Urban, Ľudovít
Cvetler a Anton Švajlen, krasokorčuliar Karol
Divín a atlétka Eva Šuranová. Zúčastnili sa aj
atléti Jozef Plachý, Mária Mračnová, Anna 
Chmelková, basketbalistka Božena Miklošovi-
čová, gymnasti Pavel Gajdoš, František Bočko,
Anna Krausová-Marejková, futbalisti Július Ho-
leš, Jozef Jarabinský, rýchlostní kanoisti Jan
Matocha, Ladislav Čepčiansky, volejbalisti Šte-
fan Pipa, Hilda Mazúrová, Pavlína Kohútová,
Mária Mališová, boxer Vojtech Stantien, cyk-
lista Juraj Miklušica, plavci Ivan Ferák, Oľga
Gubzová-Kozičová, zjazdár Vladimír Krajňák,
hokejisti Ján Starší, Karol Fako, veslári Albert
Krajmer, Milan Hurtala a krasokorčuliarka Ag-
nes Buřilová-Wlachovská.

Pozvaných bolo dovedna 79 slovenských
olympionikov v seniorskom veku, takže prišla
necelá polovica – niektorí z Čiech, kde teraz
žijú, Oľga Gubzová-Kozičová dokonca z Rakús-
ka. Partiu olympionikov doplnila slávna kraso-
korčuliarska trénerka Hilda Múdra, ktorá počas
celej kariéry viedla predčasne zosnulého Slo-
venského športovca 20. storočia Ondreja Ne-
pelu. Pochválila sa, že ešte aj dnes – v pokroči-
lom veku – sa venuje trénerskej práci, pričom
sa zamerala na mentálne postihnuté deti.

Predseda predstavenstva Doprastavu Ivan
Šesták, bývalý volejbalista, vo svojom príhovo-
re zložil prítomným osobnostiam hold. „Za na-
šich mladých čias neboli počítače ani televízo-
ry, takže sme boli ,odsúdení‘ športovať. Mno-
hých z vás si pamätám ako vynikajúcich špor-
tovcov a vážim si vás. Na rozdiel od mnohých
politikov vás si ľudia budú pamätať,” povedal
vo svojom príhovore na záver dekorovania
všetkých olympionikov upomienkovými pred-
metmi SOV a SAO. Moderátor Karol Polák ho
doplnil veršíkom: „Každému, kto prišiel dnes-
ka, tento národ srdcom tlieska!” (sou)
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■ Účastníci spoločenského stretnutia olympionikov-seniorov v Bratislave. FOTO JÁN SÚKUP

Matocha sa vráti 
do Londýna

Najstarší prítomný bol český rodák Jan Ma-
tocha, ktorý celú vodácku kariéru prežil v Bra-
tislave, kde sa ešte aj dnes vo veku 88 rokov
venuje príprave mládeže. Ako jediný žijúci
olympionik zo Slovenska štartoval už na OH
1948 v Londýne. Do britskej metropoly sa vý-
kvet svetového športu vráti na budúcoročné
Hry XXX. olympiády síce po dlhých 64 rokoch,
ale ak Janovi Matochovi bude naďalej slúžiť
zdravie, mal by sa do Londýna znovu pozrieť.
Prezident SOV František Chmelár totiž verej-
ne vyrukoval s ponukou jeho pozvania pozvať
na budúcoročnú olympiádu. „Určite bude
otvárať oči, ako sa to tam zmenilo,” pozname-
nal s úsmevom. Jan Matocha ostal z ponuky
najprv prekvapený, ale rýchlo sa otriasol a po-
vedal, že je pripravený vrátiť sa do Londýna.
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Seniori smútili nad mlaďou
Zo spoločenského stretnutia 33 slovenských olympionikov – seniorov v Bratislave

Až 33 bývalých známych a neraz veľmi slávnych športovcov sa v pia-
tok 28. októbra zišlo na treťom spoločenskom stretnutí slovenských
olympionikov-seniorov (nad 60 rokov). Stretnutie spoločne zorganizo-
vali Slovenský olympijský výbor (SOV) a Slovenská asociácia olympio-
nikov (SAO). Olympionici sa zišli v kongresovej sále Doprastavu v Bra-
tislave. Doprastav, a.s., je už dlhší čas podporovateľom SAO a na svojej
pôde hostil stretnutia olympionikov aj v minulosti.

Hlavný organizátor stretnutia olympioni-
kov JOZEF LABUDA mohol od „kolegov“ pred-
časne prijímať gratulácie k sedemdesiatke
(nar. 13. 12. 1941). Rodák z Bratislavy bol o de-
saťročie mladší „spolubojovník“ najlepšieho
slovenského volejbalistu 20. storočia Bohumi-
la Goliana. Obaja boli spolu na OH 1964 v To-
kiu. Lenže kým veterán Golian patril medzi
najlepších hráčov strieborného tímu, Labuda
sa krátko pred prvým zápasom ocitol v ne-
mocnici, pretože ochorel na žltačku. Napriek
tomu, že nenastúpil ani na jeden zápas, 
medailu – s prihliadnutím na osobitné okol-

nosti – predsa len dostal, ale nie spoločne
s ostatnými na slávnostnom ceremoniáli, lež
iba v kruhu spoluhráčov. Neskôr však v repre-
zentačnom drese, ktorý obliekol 125-krát, pre-
svedčil viackrát o svojich kvalitách. Na Sveto-
vom pohári 1965 v Poľsku ho vybrali do All
Stars tímu a v roku 1966 sa na českosloven-
skej pôde tešil z titulu majstra sveta – ako je-
den iba z dvoch Slovákov v histórii... Aj po bez-
mála polstoročí je v kontakte so športom ako
tajomník Slovenskej asociácie olympionikov.

Okrem Labudu sa z účastníkov stretnutia
medzi jubilantov v posledných mesiacoch za-

písali plavkyňa OĽGA GUBZOVÁ-KOZIČOVÁ, 
8. na 200 m v. sp. na OH 1968 v Mexico City
a dvojnásobná európska rekordérka na tejto
trati (nar. 25. 6. 1951 v Bratislave – 60-ročná)
a hokejista KAROL FAKO, cestujúci náhradník
na ZOH 1960 v Squaw Valley, držiteľ bronzu
z MS 1959 (nar. 24. 11. 1931 v Bratislave – 80-
ročný). Čochvíľa oslávi sedemdesiatku ďalší
plavec IVAN FERÁK (nar. 18. 12. 1941 v Brati-
slave), účastník OH 1964 v Tokiu a niekdajší
najlepší znakár v ČSSR.

Slovenský olympijský výbor všetkým jubi-
lantom srdečne blahoželá!

Hlavný organizátor Labuda jubiluje
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V rodákovi z Dubnice nad Váhom
Pavlovi Demitrovi (nar. 29. novem-
bra 1974) prišiel slovenský šport
o mimoriadnu osobnosť. Bol to nie-
len skvelý hokejista, roky hviezda
zámorskej NHL a jeden z najlepších
útočníkov na svete, ale aj ozajstný
športový gentleman. Výnimočné bo-
lo jeho rytierstvo na ľade, prístup
k reprezentácii Slovenska, aj maxi-
málna pomoc rozvoju hokeja, vráta-
ne mládežníckeho, v „jeho“ Dukle
Trenčín. 

Pavol Demitra sa významne zapí-
sal aj do našich olympijských dejín.
Štartoval ako útočník na troch zim-
ných olympijských hrách, pričom hrať
mal už na ZOH 1998 v Nagane. Spo-
ločne s ďalšími štyrmi špičkovými slo-
venskými hráčmi v NHL tam však na
finálový turnaj pricestoval zbytočne,
pretože Slováci doň z predturnaja,
ktorý sa hral priamo v Nagane, nepo-
stúpili. Hral potom na ZOH 2002
v Salt Lake City, ZOH 2006 v Turíne aj
na ZOH 2010 vo Vancouvri. V Turíne
bol kapitán slovenského tímu, ktorý
obsadil 5. miesto a patril medzi jeho
najlepších hráčov. Vrcholom jeho
účinkovania v reprezentačnom drese
bol vlaňajší olympijský turnaj vo Van-
couvri. S 10 bodmi bol najproduktív-
nejší hráč celého turnaja, novinári
z celého sveta ho vybrali do All Stars
tímu. Mal veľký podiel na 4. mieste
tímu Slovenska. Jeho „lišiacky” gól
v samostatnom nájazde, ktorý rozho-
dol o víťazstve nad Ruskom, je zveč-
nený na poštovej známke.

S reprezentáciou prežil Demitra
krásne chvíle aj na svetových šam-

pionátoch. V roku 2003 na MS vo Fínsku strelil
v zápase o bronz rozhodujúci gól do siete Čes-
ka. Tohto roku na MS, ktoré sa hrali na Sloven-
sku, bol kapitán nášho tímu. V poslednom na-
šom zápase sa v 36 rokoch lúčil s reprezentač-
nou kariérou. Jeho rozlúčka bola mimoriadne
emotívna. Tisícky divákov priamo na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu a státisíce pri televíz-
nych obrazovkách plakali dojatím rovnako ako
on. Keď o štyri mesiace neskôr zomrel, smútilo
doslova celé Slovensko.

Posledná verejná rozlúčka s Pavlom Demit-
rom na Slovensku sa uskutočnila 15. septem-
bra na Zimnom štadióne v Trenčíne. Štadión,
na ktorom vstúpil do „veľkého“ hokeja, v bu-
dúcnosti ponesie jeho meno. Vedenie Sloven-
ského zväzu ľadového hokeja na počesť le-
gendárneho hráča rozhodlo, že reprezentačný
dres Slovenska s číslom 38 už v budúcnosti
neoblečie žiadny iný hokejista. Česť jeho pa-
miatke! (sou)

Za vodnopólovým olympionikom
Sergejom Charinom

Vo veku 47 rokov v Novákoch 2. septembra náhle zomrel
známy vodný pólista Sergej Charin, ktorý reprezentoval Slo-
vensko na OH 2000 v Sydney. Rodák z bieloruského Ľvova (nar.
17. novembra 1963) od roku 1994 žil na Slovensku a získal aj
naše občianstvo. V tíme NCHZ Nováky sa podieľal na zisku 
11 titulov majstra Slovenska. Dlhý čas pôsobil aj v reprezentá-
cii. V slovenských farbách si splnil aj olympijský sen – v Sydney
bol členom tímu, ktorý obsadil 12. miesto. Hráčsku kariéru za-
končil v roku 2007 v českých Strakoniciach, ale potom sa vrátil
naspäť do Novák, kde tri roky viedol seniorský tím. V predošlej
sezóne tam viedol kolektívy kadetov a starších žiakov.

Pavol Demitra
získal dve vý-
znamné ocenenia
nielen za to, ako
skvele hral hokej,
ale aj ako vystu-
poval na ľade.
V roku 1999 bol
v zámorskej NHL
ocenený udele-
ním Lady Byng
Trophy za správa-
nie v duchu fair
play v kombinácii s vynikajúcimi športovými
výkonmi. Klub fair play Slovenského olym-
pijského výboru ho v roku 2000 ocenil naj-
vyšším ocenením za príkladný čin.

Tri týždne po jeho tragickej smrti schválil
výkonný výbor Slovenského olympijského
výboru (VV SOV) udeľovanie nového výroč-
ného ocenenia SOV – Ceny Pavla Demitru.
SOV ňou bude oceňovať mimoriadny pozi-
tívny prínos pre reprezentáciu Slovenskej re-
publiky v kolektívnych športoch a v tímo-
vých súťažiach v spojení s vynikajúcimi vý-
konmi. Prezident SOV František Chmelár vy-
svetlil, že zámerom utvorenia tohto ocene-
nia je jednak pripomienka a uctenie si pa-
miatky tragicky zosnulého vynikajúceho ho-
kejového reprezentanta, ale zároveň snaha
vyzdvihnúť športovcov, ktorí si napriek po-
vinnostiam vo veľkých profesionálnych špor-
toch vybudovali vrelý vzťah k reprezentácii
Slovenska.

Prvý raz bude toto ocenenie udelené 
na budúci rok. Cena Pavla Demitru je v pora-
dí dvanástym výročným ocenením, ktoré
udeľuje Slovenský olympijský výbor a celko-
ve šiestym, ktoré nesie meno niekdajšieho
vynikajúceho športovca.

SOV zaviedol Cenu
Pavla Demitru

Tragická smrť hokejového velikána
Pavla Demitru ranila celé Slovensko
Slovenský hokejový velikán Pavol Demitra, jeden z najlepších hráčov v histórii náš-

ho hokeja, sa v stredu 7. septembra stal obeťou leteckého nešťastia pri jaroslavľskom
letisku Tunošna v Rusku. Spolu z ním zahynula celá výprava tímu KHL Lokomotiv Ja-
roslavľ, ktorá letela na úvodný zápas nového ročníka súťaže do bieloruského Minska.
Pri havárii charterového lietadla JAK-42, ktoré sa krátko po štarte zrútilo do rieky Vol-
ga, zomrelo priamo na mieste 43 zo 45 cestujúcich. Jeden z dvoch ľudí, ktorí po tra-
gédii žili, zomrel o niekoľko dní neskôr. Medzi obeťami boli členovia tímu zo šiestich
krajín, medzi nimi aj traja českí bývalí majstri sveta Jan Marek, Josef Vašíček a Karel
Rachůnek. Podľa vyšetrovania boli príčinou nehody chyby pilotov.

■ Pavol Demitra v repre-
zentačnom drese.   

FOTO JÁN SÚKUP
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Do festivalov sa v ich IV. ročníku zapojilo spo-
lu 2565 materských, základných a stredných
škôl, čo je zhruba rovnaký počet zúčastnených
ako v predchádzajúcom ročníku 2009/2010. Na
základe podkladov krajských štábov celosloven-
ské vyhodnotenie spracoval ústredný štáb
OFDMS. Verejnosť sa s výsledkami OFDMS
2010/11 zoznámila na slávnostnom vyhodno-
tení 11. novembra v Zrkadlovej sále Primaciál-
neho paláca v Bratislave.

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska
sú dlhodobý projekt Slovenského olympijského
výboru (SOV), ktorý je ich iniciátorom. Pri reali-
zácii projektu na školách, v obciach a mestách
SOV od samého začiatku spolupracuje s ďalšími
vyhlasovateľmi OFDMS – Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, Združením 

miest a obcí Slovenska, Slovenskou asociáciou
športu na školách a so Združením samospráv-
nych krajov SK 8. Záštitu nad projektom OFDMS
prevzal už pri jeho zrode prezident SR Ivan Gaš-
parovič.

Hlavným zmyslom organizovania OFDMS je
podnietiť všetkých zodpovedných k tomu, aby
pochopili význam športu pre život a zdravý vývoj
detí a mládeže, a aby v záujme naplnenia tohto
cieľa vyvinuli väčšie úsilie smerom k jeho prak-
tickej realizácii. Podstatou tohto takpovediac ce-
lonárodného, celoročného snaženia je oslovenie
všetkých detí a ich získanie pre pravidelný po-
hyb. V podstate ide o tri základné piliere rozvoja
mládežníckeho športu na Slovensku: 1) získava-
nie detí a mládeže pre šport, formovanie ich 
trvalého vzťahu k tejto činnosti, 2) spájanie

športu s výchovou, vzdelávaním a kultúrou, 3)
vyhľadávanie talentov. Tieto ciele nemožno spl-
niť jednorazovým podujatím. Preto je dôležité
OFDMS chápať ako celoročný program od sep-
tembra do júna, ktorý vždy na konci jednej etapy
(školského roka) vyvrcholí veľkolepým finálovým
zakončením. To má spravidla podobu školskej
olympiády, Dňa olympijských aktivít či na viace-
rých školách používaného Dňa Kalokagatie.

„Teší nás, že sa zvyšuje kvalita podujatí na
školách, aj že športové aktivity sú čoraz viac do-
pĺňané kultúrnymi, vzdelávacími a inými,“ po-
vedal pri hodnotení IV. ročníka OFDMS prezi-
dent SOV František Chmelár. Predseda ústred-
ného štábu OFDMS Anton Javorka zase vyzdvi-
hol: „Pozitívne hodnotíme, že školy čoraz viac
vnímajú festivaly ako celoročný program a ne-
obmedzujú sa len na jedno podujatie. Chceme,
aby tzv. školské olympiády na záver školského
roka boli nie hlavným cieľom, ale len vyvrchole-
ním dlhodobých aktivít v duchu olympizmu na
školách. To je v radoch mládeže najlepšia pre-
vencia proti negatívnym celospoločenským ja-
vom.“

OLYMPIJSKÁ REVUE www.olympic.skwww.olympic.sk

Pohár prezidenta SR pre Košický kraj
Do Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska sa v školskom roku
2010/2011 zapojilo 2565 materských, základných a stredných škôl

Košický kraj pred Trnavským krajom a Banskobystrickým krajom zvíťazil v celko-
vom hodnotení Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS) v škol-
skom roku 2010/2011. Víťazný kraj získal Pohár prezidenta Slovenskej republiky.
Košický kraj dominoval aj v hodnotení OFDMS na materských a základných školách.
V kategórii stredných škôl zvíťazil Trnavský kraj.

CELOŠTÁTNE VYHODNOTENIE OFDMS 2010/2011
Celkové hodnotenie krajov o Pohár prezidenta SR

1. Košický kraj 4, 2. Trnavský kraj 8, 3. Banskobystrický kraj 10, 
4. Trenčiansky kraj 12, 5. Nitriansky kraj 13, 6. Žilinský kraj 16, 7. Brati-
slavský kraj 21, 8. Prešovský kraj. Počet bodov za názvom kraja uvádza
súčet umiestnení z poradia v jednotlivých kategóriách (MŠ, ZŠ, SŠ)

★ Umiestenie krajov v jednotlivých kategóriách – materské školy:
1. Košický kraj, 2. Trenčiansky kraj, 3. Nitriansky kraj, základné školy:
1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Banskobystrický kraj, stredné školy:
1. Trnavský kraj, 2. Košický kraj, 3. Banskobystrický kraj.

Ocenené školy na návrh krajských štábov OFDMS
★ Materské školy: MŠ ul. Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš – MŠ Po-

ľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom – MŠ Nábrežná 9, Letanovce – MŠ
Poľná 2, Veľký Krtíš – MŠ Budovateľská 8, Prešov – MŠ s VJM Pribeta
a MŠ s VJS Pribeta – MŠ SNP Galanta

★ Základné školy: ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok – ZŠ s MŠ Centrum
II. 87, Dubnica nad Váhom – ZŠ Krosnianska 4, Košice – ZŠ Komenské-

ho 34, Polomka – ZŠ Strážnická 26, Ľubotice – Spojená Katolícka ško-
la F. Fegyvernekiho s VJM, SNP 4, Šahy – ZŠ Kúty

★ Stredné školy: SŠ Rosinská cesta 4, Žilina – Gymnázium Rastisla-
vova 332, Nováky – OA Watsonova 61, Košice – Gymnázium Ľ. Štúra,
Hronská 1467/3, Zvolen – SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava – SOŠ 
Košická 20, Prešov – SOŠ obchodu a služieb, Zdravotnícka 3, Nové Zám-
ky – Športové gymnázium J. Herdu, Trnava

★ Špeciálne školy: Diagnostické centrum Skalka 36, Lietavská Lúčka
– Špeciálna ZŠ Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou – SŠ inter-
nátna Breziny 256, Prakovce – Špeciálna ZŠ internátna Viničná 12, Fi-
ľakovo – SŠ internátna a Špeciálna ZŠ internátna, Tovarnická 1632,
Topoľčany – Špeciálna ZŠ Školská 399, Jelka

Najaktívnejší organizátori na návrh krajských štábov
Oľga Fašková, Gymnázium Hlinská, Žilina – Rudolf Slíž, CVČ S. Cha-

lupku 10, Prievidza – Ľudmila Strache, Spišská Nová Ves – Pavel Návoy,
ZŠ Komenského 34, Polomka – Ján Mižúr, ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec –
Mária Vítková, CVČ Včielka, Púchov – Eliška Hianiková, SOŠ Ivanská ces-
ta 21, Bratislava – Angelika Révész, Spoločný školský úrad, Šahy – Joze-
fína Odehnalová, CVČ Kalokagatia, Trnava – Lucia Malinovská, Prešov.

Ocenenia najlepším krajom odo-
vzdali prezident Slovenského olympij-
ského výboru (SOV) František Chme-
lár, predseda Združenia miest a obcí
Slovenska Jozef Dvonč, predseda Ži-
linského samosprávneho kraja Juraj
Blanár a primátor Bratislavy Milan
Ftáčnik. Za najlepšie kraje ocenenia
v súťaž o Pohár prezidenta SR prevzali:
Košický kraj – vedúci Spoločného škol-
ského úradu v Smižanoch Dušan Sliva
(zároveň predseda krajského štábu
OFDMS), Trnavský kraj – pracovník
odboru školstva Trnavského samo-
správneho kraja zodpovedný za šport
Anton Halenár, Banskobystrický kraj –
pracovník odboru školstva Bansko-
bystrického samosprávneho kraja
zodpovedný za šport Imrich Kováč. Na
snímke zľava Milan Ftáčnik, Juraj Bla-
nár, Anton Halenár, Dušan Sliva, Im-
rich Kováč, František Chmelár a Jozef
Dvonč. 

FOTO JAKUB SÚKUP
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Obe publikácie vyšli v knižnej podobe v náklade
po 1500 výtlačkov. Tie sa budú distribuovať pre-
dovšetkým medzi ľuďmi, ktorí aktívne pôsobia vo
sfére olympijskej výchovy, alebo sa ich olympij-
ská problematika dotýka pracovne. To isté platí aj
pre dva plagáty. V elektronickej podobe sa však
publikácie v dvoch verziách (väčšie sú určené
pre pedagógov, lektorov, študentov
stredných i vysokých škôl, menšie
pre žiakov základných škôl)
a metodická brožúra pripra-
vená k nim dostanú na
všetky základné, stredné
a viaceré vysoké školy
na Slovensku. Na CD
vydanom v náklade
3600 kusov určenom
najmä pre školy sú
uvedené aj plagáty
a obrazové pomôcky
na výučbu. Všetky
materiály graficky 
pútavo upravil Peter
Buček.

S výnimkou metodickej
brožúry sú všetky vydané
materiály dostupné širokej ve-
rejnosti prostredníctvom stránky
www.olympic.sk v sekcii Publikácie –
Iné publikácie SOV.

JÁN GREXA: 
AKÉ BOLI ANTICKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
Publikácia Jána Grexu „Aké boli antické olym-

pijské hry” syntetizuje doteraz známe poznatky
o antických olympijských hrách, ktoré sa v gréckej
Olympii konali v štvorročných intervaloch podľa
doložených prameňov od roku 776 p. n. l. v obdo-
bí dlhom bezmála tisícdvesto rokov. Na 48 plno-
farebných knižných stranách formátu A5 (menšia
verzia pre základné školy má 32 strán) sú v hutnej
podobe zhromaždené všetky kľúčové informácie
o vzniku, obsahu, priebehu a trvaní antických
olympijských hier, ktoré sa stali súčasťou kultúr-

neho dedičstva a histórie ľudstva. Publikácia je
bohato ilustrovaná. Olympijská tradícia, ktorá 
siaha takmer 2800 rokov dozadu a bola obnove-
ná v roku 1894, vzbudzuje rešpekt a úctu.

ĽUBOMÍR SOUČEK: 
NOVOVEKÉ OLYMPIJSKÉ HRY

Publikácia Ľubomíra Součka
„Novoveké olympijské hry“ lo-

gicky nadväzuje na predo-
šlú. Autor sa venuje nie-

len vývoju olympij-
ských hier, ale jedno-

tlivé OH (zimné OH
budú spracované
samostatne v roku
2013) dáva do
rámca a kontextu
vývoja olympijské-
ho hnutia vo svete.
Publikácia na 172
p l n o f a r e b n ý c h

knižných stranách
formátu A5 (menšia

verzia pre základné
školy má 64 strán) zhro-

mažďuje všetky podstatné
informácie o olympijskom hnu-

tí a o olympijských hrách až po súčas-
nosť. V takejto celistvej a pritom vcelku obsažnej
podobe sa spracovanie olympijskej tematiky
k slovenskému čitateľovi dostáva po viac než 30
rokoch. Navyše obsah je zbavený pôvodného ide-
ologického nánosu publikácií zo staršej éry. Veľká
verzia publikácie je rozčlenená na dve časti. Prvá
síce v zásade sleduje chronologickú líniu vývoja,
ale je takpovediac tematická, pretože niektorým
témam (napr. amaterizmus, doping, zasahovanie
politiky, bojkoty OH, komercializácia atď.) sa ve-
nuje sledujúc ich v dlhodobom časovom horizon-
te. Druhá časť sa chronologicky zameriava na jed-
notlivé olympijské hry a predovšetkým na ich
športových hrdinov. Kniha je bohato ilustrovaná
cennými archívnymi fotografiami.

Olympijská výchova najmä do škôl

www.olympic.sk

■ Plagáty vydané k obom publikáciám.

Vlani bol v rámci komplexného Programu
olympijskej výchovy SOV vydaný dokumentárny
film „Slovensko olympijské“ autorov Paulíny Ba-
loghovej a Jána Grexu, ako aj prvá publikácia –
„Naši olympijskí medailisti a olympionici“ auto-
ra Ľubomíra Součka (k nej boli vydané aj dva pla-
gáty). Vlaňajšia prvá publikácia bola svojím za-
meraním špecifická, pretože stručne približovala
príbehy našich medailistov a obsahovala aj kom-
pletný historický prehľad všetkých našich olym-
pionikov. Tohtoročné dve publikácie sú zamera-
né podstatne viac na vzdelávanie, preto k nim
obaja autori spoločne spracovali metodickú bro-
žúru, ktorá je vydaná na spoločnom CD.

Metodická brožúra obsahuje návody, ako

pracovať s oboma publikáciami a v pedagogic-
kom či lektorskom procese, ako aj námety na
ďalšie praktické aktivity v školách. K obom pub-
likáciám sa v metodickej brožúre objavujú kon-
krétne námety na využitie nadobudnutých po-
znatkov, ale miestami aj na vlastnú tvorivú prá-
cu študentov a žiakov na vyučovacích hodinách
dejepisu, geografie, náuky o spoločnosti, vý-
tvarnej či telesnej výchovy atď. Na tento účel 
slúžia aj obrazové pomôcky v prílohe.

Súčasťou metodickej brožúry je aj batéria ve-
domostných testov k obom publikáciám s bo-

dovým označením náročnosti jednotlivých otá-
zok. Kým návody a námety v predchádzajúcej
časti sa dajú využiť zväčša pre všetkých žiakov
či študentov v triedach alebo ročníkoch bez vý-
nimky, táto druhá časť je určená pre pedagógov
a lektorov olympijskej výchovy na ich prácu len
s tou časťou mládežníckej či vysokoškolskej po-
pulácie, ktorá má bližší vzťah k športu a k olym-
pijskej tematike. Výber testovacích otázok po-
dľa náročnosti je plne v rukách pedagóga či lek-
tora, ktorý musí správne odhadnúť vedomost-
nú úroveň respondentov.

Slovenský olympijský výbor pokračuje v komplexnom Programe
olympijskej výchovy SOV, ktorý spustil v roku 2010. V novembri
vydal SOV v jeho rámci dve publikácie – „Aké boli antické olympij-
ské hry” od športového historika, profesora Jána Grexu a „Novo-
veké olympijské hry” od športového publicistu Ľubomíra Součka.

Obe sú určené predovšetkým pre školy – pre žiakov (v ich menšej a zjednodušenej
verzii), študentov, ich pedagógov, ďalej pre lektorov olympijskej výchovy, novinárov
a vlastne aj pre širokú verejnosť. Sú doplnené aj plagátmi. Pedagógom a lektorom
poslúži aj metodická brožúra s návodom na využívanie oboch publikácií.

SOV vydal publikácie „Aké boli antické olympijské hry“ 
a „Novoveké olympijské hry“, aj plagáty a metodickú brožúru k nim

Metodická brožúra s praktickými návodmi
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Valné zhromaždenie Európskeho hnutia
fair play (EFPM) koncom septembra v chor-
vátskom Poreči schválilo udelenie Európske-
ho diplomu fair play za presadzovanie etic-
kých hodnôt v športe dlhoročnému sloven-
skému tenisovému reprezentantovi Domi-
nikovi Hrbatému. Európsky diplom fair play
udeľuje EFPM v spolupráci s Európskymi
olympijskými výbormi (EOV). Návrh na oce-
nenie podal Klub fair play Slovenského
olympijského výboru.

V charakteristike laureáta sa uvádza, že
Dominik Hrbatý sa počas celej kariéry preja-
voval ako tímový hráč s mimoriadnym zmys-
lom pre zodpovednosť a fair play. Vždy si vá-
žil svojich súperov a ani po prehrách nehľa-
dal výhovorky, ale uznal dobrý výkon druhé-
ho hráča. Jeho vzťah nielen k tenisu, ale
k športu a k zdravému životnému štýlu vše-
obecne, je na Slovensku veľkým príkladom
pre mladú generáciu. Počas dlhoročného
pôsobenia vo „veľkom“ tenise, ktoré ukončil
v roku 2010, Dominik Hrbatý získal šesť ví-
ťazstiev na turnajoch ATP. Slovensko repre-
zentoval v rokoch 1996 – 2009 v Davisovom
pohári, pričom v reprezentácii vždy podával
maximálne výkony. Ako líder doviedol tím
Slovenska roku 2005 do finále Davisovho
pohára. Bol aj člen tímu Slovenska, ktorý
v roku 2000 vyhral Svetový pohár. Už ako ak-
tívny hráč prejavil záujem využiť svoje skú-
senosti v oblasti športu, práce s mládežou
a pri rozvoji olympijských myšlienok. (rác)
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Až osem z jedenástich zúčastnených NOV 
na bratislavskom rokovaní zastupoval najvyšší
predstaviteľ – prezident, pričom štyria zo zúčast-
nených prezidentov NOV sú aj členmi exekutívy
Európskych olympijských výborov (EOV). Delegá-
ti z 11 NOV sa zhodli, že je nevyhnutné posilniť
postavenie NOV v medzinárodnom olympijskom
hnutí. V tejto súvislosti vyjadrili nespokojnosť so
súčasným pôsobením celosvetovej Asociácie ná-
rodných olympijských výborov (ANOV). Kritizova-
li, že medzinárodné federácie letných aj zimných
olympijských športov a ich združenia si v olympij-
skom hnutí počínajú oveľa razantnejšie a ofen-
zívnejšie než ANOV.

Najviac sa hovorilo o príprave na budúcoročné
olympijské hry v Londýne. Štyri NOV v Bratislave
oznámili, že budú mať na OH 2012 v Londýne
svojho kandidáta do komisie športovcov Medzi-
národného olympijského výboru (MOV). Česko
nominovalo atlétku Barboru Špotákovú, Srbsko
plavca Milorada Čaviča, Chorvátsko stolného te-
nistu Zorana Primoraca a Slovensko strelkyňu
Danku Bartekovú. Voľby do komisie športovcov
prebehnú počas OH v Londýne. Samotní olym-
pionici si tam približne z 30 kandidátov z celého
sveta vyberú štyroch, ktorí ich budú osem rokov
zastupovať nielen v komisii, ale aj v samotnom
MOV. Delegáti z rôznych NOV zhodne kritizovali

súčasný systém volieb do komisie športovcov
MOV, ktorý zvýhodňuje krajiny s veľkým počtom
účastníkov, pretože hlasovacie právo má každý
olympionik. Účastníci bratislavského stretnutia
sa dohodli, že predložia návrh na zmenu tohto
systému tak, aby sa právo voľby prenieslo zo všet-
kých olympionikov len na komisie športovcov jed-
notlivých NOV, pričom menovitý návrh každej ta-
kejto komisie bez ohľadu na veľkosť krajiny by
mal mať vo voľbách rovnakú váhu.

Veľa sa diskutovalo o otázkach financovania
športu v jednotlivých krajinách. Delegáti sa zhod-
li, že bude vhodné pripraviť analýzu, z akých zdro-
jov sa v jednotlivých štátoch financuje príprava
a účasť na OH/ZOH. Jednotlivé NOV sa chcú
v oveľa väčšej miere než doteraz podieľať na vy-
užívaní fondov Európskej únie. Tento možný
zdroj príjmov sa zatiaľ využíva veľmi obmedzene.

Dosť sa diskutovalo o budúcnosti európskych
olympijských festivalov mládeže (EYOF). Účastní-
ci bratislavského stretnutia sa zhodli, že príprava
EYOF zo strany EOV by sa mala posunúť smerom
k profesionalizácii. Organizácia tohtoročných
EYOF – zimného v českom Liberci aj letného v tu-
reckom Trabzone – bola hodnotená veľmi vysoko.
Rozhodujúcou mierou sa na tom podpísalo, že
obe podujatia pripravovali profesionálne štáby
ľudí, ktorým dobrovoľníci len asistovali. (sou)

V Bratislave rokovali
reprezentanti 11 NOV

V Bratislave sa dosť hovo-
rilo o projekte európskych 
hier (EH). EOV dali v súvislos-
ti s prípravou tohto nového
typu multišportového podu-
jatia spracovať tzv. štúdiu efektívnosti. Me-
dzičasom prebiehajú v niekoľkých kolách ro-
kovania s európskymi športovými federáciami
a s televíznymi spoločnosťami. Už viaceré 
európske mestá nezáväzne avizovali záujem
o usporiadanie tohto podujatia. EOV vytypo-
vali 22 miest, ktoré by dokázali usporiadať 
európske hry s využitím svojej už existujúcej
športovej infraštruktúry. Celý projekt je zatiaľ
v štádiu analyzovania a diskutovania.

Predstava je predbežne ta-
ká, že v programe EH by malo
byť 15 z 26 športov, ktoré figu-
rujú v programe OH 2012 (s ur-
čitosťou by medzi nimi nemali

byť futbal a tenis), plus 3 neolympijské športy,
pričom jeden z nich by si mohlo vybrať uspo-
riadateľské mesto podľa tradície a popularity
príslušného športu v danej krajine. V prípade,
že EOV dôjdu k záveru, že zavedenie Európ-
skych hier by bolo prospešné, premiéra letnej
verzie EH by sa mohla uskutočniť v roku 2015.
V niektorých športoch by sa EH potom mohli
stať hlavnou európskou kvalifikačnou súťa-
žou na OH 2016 v Riu de Janeiro.

www.olympic.sk

Slovenský olympijský výbor (SOV) 16. septembra usporiadal v Bratislave stret-
nutie zástupcov 11 z 15 pozvaných národných olympijských výborov (NOV) zo stred-
nej a juhovýchodnej Európy – zo Slovenska, Česka, Bosny a Hercegoviny, Chorvát-
ska, Macedónska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Turecka.

Významná americká pro-
jektová a inžinierska spo-
ločnosť DJH Engineering
Center so sídlom v Salt La-
ke City a s celosvetovým
pôsobením prejavila zá-
ujem na Slovensku finanč-
ne podporiť zmysluplné
športové a olympijské akti-
vity, zamerané na mládež.
Podporou projektov Sloven-
ského olympijského výboru
tak prispieva k šíreniu
olympijských myšlienok
a výchovy prostredníctvom
športu.

Podpora šírenia olympijských myšlienok a výchovy

Dominik Hrbatý FOTO TASR

O projekte 
európskych hier

Dominik Hrbatý dostal
Európsky diplom fair play
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V rámci valného zhro-
maždenia ZOK SR sa usku-
točnili oslavy 20. výročia
hostiteľského Olympijského
klubu Prievidza, ktorý patrí
medzi najstaršie kluby na

Slovensku. Na slávnosti
predseda OK Prievidza Vla-
dimír Revický predstavil no-
vú publikáciu „Klenotnica
športovcov Hornej Nitry“,
vydanú s podporou SOV.

Najvyšší predstavitelia
SOV na slávnosti odovzdali
vyznamenania SOV dlhoroč-
ným členom OK Prievidza
a podporovateľom klubu.
Výkonný výbor SOV schválil
udelenie vyznamenaní na-
sledovne: Strieborný odznak
SOV – Arpád Tarnóczy,
Bronzový odznak SOV – Vla-
dimír Revický, Dušan Boh-
ňa, Viliam Ugróczy, Peter Ti-
chý, Florián Leitman, Medai-
la SOV – Boris Lukášik, Pla-
keta SOV – Dana Hagarová,
Ján Mojžiš, Vladimír Mečiar,
Vlasta Švikruhová, Marta
Pernišová-Pösová, Nadácia
Orchidamos Slovakia, Čest-
né uznanie SOV – OK Prie-
vidza, mesto Prievidza, mes-
to Handlová, mesto Bojnice,
mesto Nováky. Okrem toho
bývalý popredný basketba-
lista Ivan Chrenka dostal
Čestné uznanie Klubu fair
play SOV.

OLYMPIJSKÁ REVUE30

V Prievidzi sa v novembri konalo valné zhromaž-
denie Združenia olympijských klubov SR (ZOK SR).
Prezident SOV František Chmelár sa poďakoval
olympijským klubom za tohtoročnú prácu a za ich
aktivity, ktoré sú ukážkou dobrovoľníckej práce. Klu-
by sa podieľali napríklad na usporiadaní medziná-
rodného olympijského tábora mládeže v Liptov-
skom Mikuláši, oslavách Olympijského dňa, na ve-
domostnej súťaži základných škôl o olympizme,
Olympijských festivaloch detí a mládeže Slovenska,
i na realizácii ďalších podujatí SOV, okrem toho ma-
li množstvo vlastných aktivít. Predsedníčka Klubu
fair play SOV Janka Stašová sa poďakovala klubom
za spoluprácu pri oceňovaní činov fair play.

Na budúci rok kluby skoncentrujú svoje aktivity
predovšetkým do obdobia, keď do miest ich sídla
zavíta Olympijská štafeta s názvom Posolstvo Hrám
XXX. olympiády 2012 v Londýne. Štafeta, ktorá prej-
de cez väčšinu Slovenska, bude trvať takmer tri me-
siace. Prezident SOV požiadal olympijské kluby, aby
svoje pripravované aktivity skoncentrovali do ter-
mínu, keď olympijská pochodeň zavíta do mesta,
v ktorom sídli príslušný klub. Kluby budú koordiná-
tormi v etapových mestách, hlavným koordináto-
rom medzi jednotlivými etapovými mestami bude
SOV.

Na budúci rok SOV rozbehne svoj nový projekt -
Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). V tomto
roku prešiel fázou testovania, ktoré realizovali OK
v Žiline, Spišskej Novej Vsi, Liptovskom Mikuláši
a v Prešove. Projekt OLOV prepája pohybové a kul-
túrno-vzdelávacie aktivity. V nich účastníci získa-
vajú body a následne jednotlivé stupne odznakov
(zlatý, strieborný, bronzový). Projekt je určený pre
širokú verejnosť a má predovšetkým sociálno-zdra-
votné poslanie. Jeho podstatou je obnovenie zá-
ujmu o šport, aktivácia všetkých vekových skupín
(od 5 do 75 rokov), objavovanie nových nielen špor-
tových talentov a účelné využívanie voľného času.

Predseda novozaloženého OK Michalovce Jozef
Ucháľ informoval o založení v poradí devätnásteho
olympijského klubu a o zámeroch jeho činnosti.
Všetci prítomní predsedovia OK schválili prijatie OK
Michalovce za člena ZOK SR. Črtá sa aj oživenie čin-
nosti dlhodobo neaktívneho OK Bratislava. V Prie-
vidzi sa ako jeho nová predsedníčka predstavila Ka-
tarína Liptáková, ktorá zároveň informovala o zá-
meroch činnosti klubu.

Všetkých klubov sa bude týkať pripravované zjed-
notenie obsahu ich stanov podľa spoločného vzoru
MV SR platného pre občianske združenia, aby boli
v súlade so Zákonom č. 83/90 Z. z.

www.olympic.sk

■ Prezident SOV František Chmelár (vpravo) spolu s predsedom OK Prievidza Vladimírom
Revickým a s aktívnym členom klubu Mariánom Grmanom. FOTO VILIAM MJARTAN

■ Krstená publikácia „Klenotnica športovcov Hornej Nit-
ry“. FOTO VILIAM MJARTAN
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Vznikol OK Michalovce
a „ožil“ OK Bratislava

Olympijský deň
2011: 49 820 

účastníkov
Na aktivitách v rámci osláv celosvetového Olympijského dňa

2011 (23. júna) sa na celom Slovensku zúčastnilo dovedna 49 820
ľudí. Najmasovejšiu účasť na podujatiach v rámci osláv Olympij-
ského dňa 2011 zaznamenal Olympijský klub Liptova – 7600 ľudí.
Množstvo ľudí sa zapojilo do aktivít aj v regiónoch Košíc (6233),
Banskej Bystrice (4500), Spišskej Novej Vsi (3780), Prievidze (3572)
či Kysúc (3054), pričom počet dvetisíc účastníkov prekročili aj v re-
giónoch Trenčína, Bratislavy, Vysokých Tatier, Nitry, Trnavy a Lu-
čenca. Predovšetkým regionálne olympijské kluby realizovali v rám-
ci osláv Olympijského dňa v priebehu júna množstvo rozmanitých,
hlavne športových aktivít.

Interaktívny seminár
Komisia Slovenského olympijského výboru pre ženy a šport v spolu-

práci so Slovenskou olympijskou akadémiou usporiadala 15. novembra
na pôde Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove interaktívny
seminár pre lektorov olympijskej výchovy, zameraný na zdravý životný
štýl v spojení s pohybovou aktivitou. Účastníci seminára – študenti
Univerzity tretieho veku, cvičenci skupiny Pro Senior v Prešove a ďalší –
si najprv vypočuli teoretickú prednášku o zdravej výžive a zdravom ži-
votnom štýle, potom absolvovali praktické cvičenie psychomotoriky
a napokon praktické cvičenia novej pohybovej aktivity s názvom nordic
walking (severská chôdza), ktorá slúži na optimalizáciu pohybovej ak-
tivity a teda primárno-preventívnych aktivít na podporu zdravia. Se-
minárom sprevádzali skúsené odborníčky z oblasti vzdelávania Bibiana
Vadašová, Iveta Boržíková a Lenka Tlučáková. Podujatie malo veľmi
dobrú úroveň. Účastníčky si pochvaľovali spojenie teórie s praktickým
cvičením.

Oslavy 20. výročia Olympijského klubu Prievidza
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Slovenský olympijský výbor
(SOV) 7. novembra usporiadal
v bratislavskom hoteli Gate One
seminár na tému „Šport a me-
dzinárodné vzťahy“. Zúčastnili
sa na ňom predovšetkým dele-
gáti športových spolkov.

Prezident SOV a člen komisie Európskych
olympijských výborov (EOV) pre styk s Európ-
skou úniou (EÚ) František Chmelár sa zameral
na nové výzvy rozvoja športu v SR po vstupe
do EÚ. Únia sa v posledných rokoch už oficiálne
zaoberá aj športovou oblasťou, ale v tomto se-
demročnom rozpočtovom období EÚ (do konca
roku 2013) sú možnosti participovania športo-
vej obce na programoch EÚ ešte obmedzené.
Napriek tomu okolité krajiny a ďalšie neďaleko
od Slovenska dokázali veľa vyťažiť aj zo súčas-
ných možností. Prezident SOV upozornil, že
predovšetkým Slovinsko je v tomto smere veľ-
mi úspešné. Zrealizovali tam až pätnásť pro-
jektov buď priamo z rozpočtu Európskej komi-
sie, alebo z rôznych fondov EÚ. Konštatoval, že
takýto úspech predpokladá výbornú spoluprá-
cu jednotlivých subjektov, ale aj podporu štátu,
ktorý uvedené projekty čiastočne spolufinan-
cuje. Dôležité je aj využívanie podpory europo-
slancov pre projekty z ich krajín, čo v našej rea-
lite zatiaľ nefunguje. F. Chmelár uviedol, že je
veľkou výzvou pre Slovensko zapojiť sa do pro-
gramov EÚ a najmä dôkladne sa pripraviť na
blížiace sa obdobie platnosti nového rozpočto-
vého obdobia EÚ (2014 – 2020), keď sa mož-
nosti financovania športových projektov výraz-
ne rozšíria. Preto navrhol na jar 2012 usporia-
dať ďalší seminár s osobitným zameraním na
participáciu Slovenska na programoch EÚ. 

Generálny sekretár SOV Jozef Liba zdôraznil
globálny význam Medzinárodného olympij-
ského výboru (MOV), ktorý sa ako prvá športo-
vá organizácia na svete pred dvoma rokmi stal
pozorovateľom v Organizácii spojených náro-
dov (OSN), pričom už od roku 1994 OSN z ini-
ciatívy MOV vyhlasuje počas trvania olympij-
ských hier a ZOH Olympijské prímerie. Rezolú-
ciu o takomto prímerí počas OH 2012 v Londý-
ne na jeseň schválilo všetkých 193 členských
krajín OSN, čo sa stalo prvý raz v histórii. Žiaľ,
členom MOV už desať rokov nie je žiadny Slo-
vák. Jediná aká-taká šanca na členstvo Slováka
v MOV sa črtá cez komisiu športovcov MOV.
Do volieb jej štyroch nových členov, ktoré pre-
behnú počas OH 2012 v Londýne, SOV nomi-

noval známu strelkyňu-olympioničku, dvojná-
sobnú majsterku Európy a svetovú rekordérku
v streľbe na skeet Danku Bartekovú.

Práve Danka Barteková, ktorá nadväzuje na
magisterské štúdium medzinárodných vzťahov
v súčasnosti ako doktorandka, mala referát na
tému poslania športovcov v otázke budovania
a prehlbovania medzinárodných vzťahov. Kon-
štatovala, že šport má veľký potenciál ovplyvniť
aj medzinárodné vzťahy, pričom v tejto oblasti
pôsobí ako nízko nákladový a zároveň vysoko
efektívny prostriedok. Športovci sa neraz v his-
tórii premenili na „diplomatov v teplákoch“.

Generálny sekretár Konfederácie športových
zväzov SR Zdenko Kríž sa zameral na súčasnú
pozíciu Slovenska v medzinárodnom športo-
vom hnutí. Spracoval prieskum zastúpenia Slo-
vákov vo svetových a európskych športových
štruktúrach a výsledky boli horšie, než vzišli
z podobného prieskumu pred piatimi rokmi.
Z 38 slovenských zväzov olympijských športov
dnes dovedna 56 ľudí pôsobí celkove v 67 funk-
ciách (v 40 vo svetovom a v 27 v európskom
meradle). Väčšina Slovákov však zastáva nižšie
funkcie, najčastejšie sú nevolenými členmi ko-
misií. Viac než polovicu z počtu 67 funkcií pri-

tom zastávajú reprezentanti troch športov (ly-
žovanie, futbal a stolný tenis).

Z. Kríž uviedol, že medzi volenými funkcio-
nármi spomedzi Slovákov zastáva najvyšší post
viceprezident Medzinárodnej biatlonovej únie
(IBU) Ivor Lehoťan. V najvyšších orgánoch sve-
tových federácií sú okrem neho ešte Juraj Širo-
ký (ľadový hokej), Mária Jasenčáková (sánko-
vanie), Ján Novák (gymnastika) a Zdenko Kríž
(stolný tenis). Medzi profesionálnymi zamest-
nancami medzinárodných federácií má najvý-
znamnejšie postavenie dlhoročný športový ria-
diteľ Medzinárodnej basketbalovej federácie
(FIBA) Ľubomír Kotleba. V „Európe“ má najvyš-
šie volené postavenie viceprezident Európskej
kanoistickej asociácie (ECA) Miroslav Haviar.
Členmi riadiacich orgánoch európskych fede-
rácií sú Slováci ešte vo futbale, volejbale, bas-
ketbale, bedmintone a v pozemnom hokeji.
Vyššiemu medzinárodnému vplyvu Slovákov
bráni nedostatok peňazí nielen na prípravu
a etablovanie našich športových diplomatov,
ale aj na organizáciu významných športových
podujatí, ktoré si zase vyžadujú špičkové špor-
toviská (a tie u nás vieme spočítať na prstoch
jednej ruky). (sou)

■ Momentka za seminára. FOTO JAKUB SÚKUP
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Zo seminára SOV „Šport a medzinárodné vzťahy“

Vedomostná súťaž vysokoškolákov: 
1. Fakulta športu PU Prešov 1

Na pôde Prešovskej univerzity v Prešove sa 14. novembra,
krátko pred Medzinárodným dňom študentstva (17. 11.),
uskutočnila tradičná vedomostná súťaž vysokoškolákov
o olympizme, ktorú organizuje Slovenská olympijská akadé-
mia. Jej víťazom sa stalo domáce družstvo Fakulty športu
Prešovskej univerzity 1 v zložení A. Palanská, J. Šarišská 

a J. Moroščák pred družstvami Fakulty telesnej výchovy a športu Univer-
zity Komenského v Bratislave a Ústavu telesnej výchovy a športu Univer-
zity P. J. Šafárika v Prešove. Súťaž sa konala v novej podobe – ako hra pod
názvom Vysokoškolská Kalokagatia. V rámci tejto hry najprv písali súťa-
žiaci vedomostný test. Jeho výsledky určili poradie a postavenie na štarte
ďalšej časti. V nej sa súťažiaci pohybovali po hracom pláne, v ktorom boli
farebne odlíšené úlohy – odpovede na otázky a pohybové súťaže.

Vedomostná súťaž o olympizme
2012: finále len pre stredné školy
Zástupcovia olympijských klubov z celého Slovenska sa v Prie-

vidzi zoznámili s témami vedomostnej súťaže pre rok 2012, ktoré
vypísala Slovenská olympijská akadémia: 1. Antické olympijské
hry 2. Novoveké olympijské hry 3. Hry XXX. olympiády Londýn
2012. Témy nadväzujú na dve publikácie, ktoré tohto roku vyšli
v rámci komplexného Programu olympijskej výchovy SOV.

Finančne a materiálne bude SOV podporovať regionálne kolá
vedomostných súťaží pre základné a stredné školy, ale celosloven-
ské finále sa v roku 2012 uskutoční len pre stredné školy. V nie-
ktorých vytypovaných OK (Spišská Nová Ves, Košice, Prievidza, Ži-
lina, Nitra) prebehne vedomostná súťaž v spolupráci s Klubom fair
play SOV formou hry, ktorú pripravila národná ambasádorka Rady
Európy pre šport, toleranciu a fair play Katarína Ráczová.
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