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Športovo rehabilitačný areál, ktorý vybudovali za podpory mesta bratia Bačovci vznikol v roku 1995 
za účelom rozvoja športu a telesnej kultúry v regióne. V tomto zariadení nachádzajú sebarealizáciu 
vrcholoví športovci, ako aj široká verejnosť.  Slúži prívržencom všetkých športových odvetví, najmä 

• naturálnej kulturistiky • silového trojboja • fitness • aerobiku  
• armwrestlingu • hokeja • hokejbalu • vodného slalomu • lyžovania

V roku 2003 sa tento komplex stal oficiálnym partnerom OLYMPIJSKÉHO KLUBU LIPTOVA, 
čím začal písať novú kapitolu jeho pôsobenia.
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Vážení členovia 
Olympijského klubu Liptovský Mikuláš!

Vyslovujem Vám úprimné poďakovanie za Vašu úspešnú aktivitu v prospech šírenia 
olympijských ideálov vo Vašom regióne. 

Váš Olympijský klub je príkladom snúbenia športovej činnosti v prospech olympionikov 
sústredených v klube, rovnako ako aj propagovanie vzácnych ľudí a ich výkonov, ktorými 
preslávili Liptov. Teší ma, že nezabúdate na tých, ktorí vyšli z Vašich radov a zachovávate pre 
budúce generácie ich históriu a úspechy. 

Obdivujem všetkých tých spomedzi Vás, ktorí aj na úkor svojho voľného času ste ochotní 
priložiť ruku k nášmu spoločnému dielu a najmä prispievať k výchove našej mladej generácie. 
Predstavovanie našich významných olympionikov z čias minulých aj súčasných školskej 
mládeži určite bude pre nich príkladom a vzorom, aby sa venovali športovým aktivitám, ktoré 
im ponúka Váš klub, školy, ako aj športové kluby, na ktorých pôsobíte.

Prajem Vám do ďalších rokov rovnako zmysluplnú prácu, množstvo stretnutí s Vašimi 
olympionikmi po ich ešte úspešnejších vystúpeniach na svetových športoviskách a ešte veľa 
vydarených akcií, na ktorých sa všetci radi zúčastníme. 

  PhDr. Mária Mračnová  
 podpredsedníčka SOV



- 7 -

Vážení čitatelia, priatelia olympizmu.

 Predkladám Vám publikáciu, ktorá je biografiou olympionikov, 
tých športovcov, ktorí sa zúčastnili novodobých Olympijských hier 
(OH) do roku 2002 a majú niečo spoločné s liptovským regiónom. 
Niektorí sa v Liptove narodili, prežili svoje detstvo, iní tu začínali so 
športom, dosiahli vrchol svojej výkonnosti. Niektorí z nášho regiónu 
odišli do iných klubov, miest, krajín a iní tu žijú do teraz. Niektorí sa žiaľ 
tejto publikácie nedožili.

 Publikácia Olympionici Liptova predstavuje športovcov aj z iných 
stránok, ktoré z doterajšej literatúry nepoznáme. Veď v Liptove prežili 

časť svojho života. Dovoľujem si touto cestou vyjadriť im svoj obdiv a vďaku za reprezentáciu 
aj nášho regiónu a za vzťah, ktorý im zostal k tejto prekrásnej časti Slovenska. Mojím cieľom 
bolo zachovať ich pamiatku v širšej športovej verejnosti hlavne v mládeži, pre budúcnosť, lebo 
takýto prehľad Liptovu zatiaľ chýba.

 Veľmi pekne ďakujem tým olympionikom, ktorí boli ochotní napísať o sebe pár viet, 
zaspomínať na svoje začiatky, na život v Liptove a predložili aj ďalšie športové výsledky a 
dokumenty z bohatého športového života i za hranicami nášho regiónu. Je to iste poučné, 
podnetné aj pre súčasníkov. Ďakujem tiež tým, ktorí do publikácie venovali svoje fotografie 
a podpis. Škoda, že tiež o sebe niečo nenapísali. Žiaľ v dvoch prípadoch napriek nášmu 
vzájomnému dohovoru a značnému úsiliu, sa žiadané materiály naspäť ku mne nedostali. Nie 
je to uverejnené bez ich súhlasu, ale autogram tu proste chýba. (Gubzová, Rückschloss). Všetci 
ostatní žijúci olympionici mali materiály - podklady v rukách, tvorili ich, podpísali, stali sa tak aj 
spoluautormi tejto publikácie.

 Ďakujem všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli pri objavovaní olympionikov, 
objasňovaní doteraz neurčitých okolností zo športových dejín Liptova. Ak som doteraz 
niekoho ešte neobjavil, alebo pozabudol, prosím Vás, aby ste ma na to upozornili na adresu:  
Dr. M.Fronko, Olympijsky klub Liptova (OKL), Hodžova 20 pošt. prieč. 123, Lipt. Mikuláš 031 01.

 Bolo by iste zaujímavé spracovať ešte napríklad oficiálnych funkcionárov - členov sprievodu 
na OH, čl. realizačných tímov, rozhodcov, tiež úspechy športovcov z Liptova na paralympijskych 
hrách, majstrovstvách sveta, Európy v jednotlivých športoch, lebo taký prehľad v Liptove tiež 
chýba. Ale to je už výzva aj pre iných autorov.

 Táto i keď obsahom malá knižôčka sa aj napriek tomu rodila dlho a ťažko, lebo aj v 
skrátených dvojročných olymp. cykloch nebolo možné všetkých olympionikov skontaktovať. 
Konkrétnejšiu podobu začala nadobúdať r. 1994, keď pani Magda Holá zakladajúca členka 
OKL a čl. jeho Výkonného výboru predložila prvých pár otázok s menami a výsledkami 
liptovských olympionikov. V OKL sme vtedy pripravovali vedomostnú súťaž o olympizme pre 
žiakov stredných škôl pri príležitosti 100. výročia novodobých OH. Časť tejto súťaže pozostávala 
z problematiky týkajúcej sa olympionikov Liptova. Táto vedomostná súťaž bola prvou tohoto 
druhu na Slovensku a uskutočnila sa 29.4.1996 v preplnenom Kultúrnom dome v L. Hrádku pre 
žiakov piatich stredných škôl (súťažilo 5 družstiev). Súťaž mala veľký ohlas v celom regióne. 
Zúčastnili sa jej predstavitelia mesta L. Hrádok, zástupca Slovenskej olympijskej akadémie  z 
Bratislavy, zástupcovia Slovenskej asociácie športu na školách z Lipt. Mikuláša, zástupcovia 
jednotlivých škôl mesta L. Hrádok. Zorganizoval ju OKL s významnou pomocou vtedajšej 
riaditeľky KD Danice Žiakovej a Ing. Ivana Šenšela, ktorý celú súťaž viedol a moderoval. 
Organizačne pomohli aj SOU elektrotechnické L. Hrádok a štedrí sponzori. Odvtedy sa 
každoročne v našom regióne organizujú podobné súťaže pre žiakov základných a stredných 
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škôl v mestských, okresných a regionálnych kolách. V r. 1999 bola zorganizovaná celoslovenská 
súťaž o Olympizme pre žiakov základných a stredných škôl v L.Mikuláši za výdatnej pomoci 
mesta a jeho primátora MUDr. Alexandra Slafkovského. Štyri školy nášho regiónu sa stali 
víťazmi týchto najvyšších súťaží, iné sa umiestňovali na popredných miestach. Pri organizovaní 
pomáhali vždy aj liptovskí olympionici, hlavne v porotách, na besedách a pod.

 Postupne sa okruh olympionikov rozširoval, zvyšoval sa ich počet. Dlho som vyhľadával a 
overoval množstvo údajov, literatúry, nadväzoval kontakty s jednotlivcami, aj inštitúciami. 
Pretože som v minulosti sám aktívne športoval, zaujímal som sa aj o históriu športu a dejiny 
olympizmu zvlášť už od žiackych - študentských čias, na čom iste majú zásluhu aj moji bývalí 
učitelia Kornel Jurčo, Rudolf Valent, Milan Keder, Prof. Ján Grexa, Prof. Jaromír Perútka, Prof. 
Jozef Hrčka, dobrovoľne som sa podujal na túto prácu v OKL. Ďalším podnetom k spracovaniu 
biografie liptovských olympionikov bol pokyn OSS, SOV a SOA olympijským klubom na 
Slovensku, aby mapovali, vyhľadávali, dokumentovali olympionikov v regiónoch. Vtedy som 
ešte nevedel čo ma čaká, aké náročné bude zhromaždiť pokiaľ možno všetkých olympionikov 
čo „prešli“  cez Liptov do jednej publikácie.

 Počas tohto celého obdobia niektorí olympionici už svoju aktívnu činnosť ukončili, zmenili 
svoje meno, vyštudovali, iní dosiahli ďalšie významné úspechy aj mimo OH. Nemohol som 
zaznamenať absolútne všetky ich výsledky a zmeny, nebolo to ani cieľom tejto publikácie. 
Aktualizoval som len olympijské štarty a výsledky na OH. Rešpektoval som tiež, čo kto napísal 
o sebe, čo si hodnotí najviac. Mojim cieľom bolo tiež poukázať na ich zrod v Liptove, alebo na 
životnú zastávku v ňom, odhaliť verejnosti časť ich života pred, počas, alebo po OH v našom 
regióne, čo predpokladám má určitý historický význam. Ako sa mi to podarilo posúďte sami.

 Verím, že sa bude ľahšie a presnejšie dopĺňať evidencia olympionikov od budúcich OH  
v r. 2004, že v Liptove vyrastú ďalší úspešní pokračovatelia, reprezentanti Slovenskej republiky.

 Autor Dr. Milan Fronko

Víťaznému družstvu vo vedomostnej súťaži o 
olympizme študentom Strednej lesníckej školy 
blahoželá a odovzdáva ceny vtedajší primátor 
Július Medvedi. Zo spomínanej súťaže 29. 4. 96 v L. 
Hrádku. Počas jeho pôsobenia vo funkcii primátora 
sa uskutočnilo 10 zimných a 9 letných Mestských 
olympiád v L. Hrádku. 

Víťaznému družstvu vo vedomostnej súťaži 
o olympizme študentom Stredného odborného 
učilišťa elektrotechnického na celoslovenskom kole 
v rámci Kalokagatie v Trnave r. 1998 odovzdali ceny 
podpreds. SOV Dr. M. Mračnová a Dr. B. Golian. 
Na foto z prava: Dr. B. Golian, Dr. M. Fronko vedúci 
družstva, M. Mrlian, P. Kratka, J. Huntoš, Dr. M. 
Mračnová.
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olympijský klub liptova štvrtý na slovensku.

Doteraz nebol vykonaný tak komplexný prierez činnosťou nášho klubu, od jeho založenia, ani pri 
10. výročí vzniku. Na moje požiadanie sa podujal o túto náročnú prácu najkompetentnejší, funkčne 
najstarší, zakladajúci a doteraz najaktívnejší člen VV OKL Ivan Bubelíny. 
V zamestnaní pracuje ako tajomník na Oblastnom útvare SZTK v L. Mikuláši. Športová verejnosť 
ho pozná ako „dušu“  liptovského športu už vyše 35 rokov. Bol mi najbližším spolupracovníkom pri 
zostavovaní tejto publikácie. 
 autor

   Výkonný výbor Olympijskej spoločnosti Slovenska (OSS) sa od začiatku svojej činnosti, ale najmä v roku 
1991 snažil svojou prácou a organizovaním podujatí preniknúť na celé Slovensko a nekoncentrovať sa 
len na Bratislavu. Ako jedným z prostriedkov rozširovania ušľachtilých olympijských myšlienok videl 
v zakladaní olympijských klubov. Už v roku 1991 boli založené v Bratislave a v Prievidzi a vytipované 
boli v Košiciach, Poprade – Tatry, L. Mikuláši, B. Bystrici a v Prešove.
   Otvorenie prvých klubov bolo veľmi dôstojné a v jednotlivých regiónoch sa vytvorili dobré 
predpoklady pre ich činnosť. Na základe rokovania výkonného výboru OSS 15.10.1991, poveril  
p. Magdu Holú a p. JUDr. Dagmar Slafkovskú, aby s ostatnými olympionikmi sa pokúsili ustanoviť 
Olympijský klub na Liptove, kde sa žiadalo rozširovať olympijské myšlienky, už aj preto lebo tento 
región sa uchádzal o možnú kandidatúru ZOH 2002.
   Za aktívnej pomoci predsedníčky OSS Dr. Márie Mračnovej, tajomníka OSS Mgr. Jozefa Labudu, 
predsedu Klubu olympionikov OSS Ľubomíra Kadnára a Jána Mráza  sa liptovský tandem  
p. Holá a p. Slafkovská už začiatkom roka 1992 ujal iniciatívy a ich výsledkom bolo zostavenie 
prípravného výboru na čele s prednostom Okresného úradu v L. Mikuláši Ing. Rudolfom Kmeťom, 
ktorý začal oslovovať známych olympionikov v celom Liptove a zbieral rady a poznatky hlavne 
z činnosti OK Prievidza. Oslovenie olympionikov, ako aj ostatných významných športovcov 
a telovýchovných funkcionárov malo na Liptove veľký ohlas. Po prípravných stretnutiach sa 
prvé oficiálne zasadnutie prípravného výboru Olympijského klubu Liptova (OKL) uskutočnilo  
25. 3. 1992. Do jeho činnosti sa okrem Ing. Kmeťa, JUDr. Slafkovskej a p. Holej zapojil  
aj profesionálny pracovník Okresného útvaru Slovenského združenia telesnej kultúry v L. Mikuláši 
(SZTK) Ivan Bubelíny, známi lyžiarski funkcionári Igor Benko a Karol Špánik a primátor mesta 
MUDr. Alexander Slafkovský. Oblasť Ružomberka zastupoval olympionik JUDr. Dušan Lukášik  
a známy bývalý atletický reprezentant a funkcionár Ing. Ján Svrček, L. Hrádok stredoškolský učiteľ 
telesnej výchovy Andrej Šuba a vtedajšiu Vysokú vojenskú technickú školu v L. Mikuláši plk. Ing. 
Rudolf Židek. Prípravný výbor pripravil aj návrh štatútu a miestnosť pre OKL ponúkol na MsÚ 
primátor mesta MUDr. Slafkovský. Veľký kus práce pri zakladaní OKL vykonal manžel M. Holej  
D. Holý, ktorý už nie je medzi nami. Samotnú prípravu Valného zhromaždenia (VZ) OKL prejednal 
prípravný výbor, ktorý zasadal na MsÚ 29. 4. 1992 a rozhodol zvolať ustanovujúce VZ OKL z príležitosti 
44. ročníka Medzinárodného Tatranského slalomu (MTS). 
   Milá slávnosť – ustanovujúce zasadnutie OKL, sa uskutočnilo 16.5.1992 v priestoroch Kanoe Tatra 
Klubu – Lodenici. Zišli sa tu olympionici, významní športovci, tréneri, rozhodcovia a telovýchovní 
funkcionári a ďalší priaznivci olympijského hnutia, mladí aj tí skôr narodení, ktorí preslávili Liptov, 
aby v regióne Liptova založili Olympijský klub, ako štvrtý na Slovensku.
   Účastníkov zasadnutia na pôde KTK privítal jeho predseda Silvester Štric. Rokovanie sa nieslo 
v slávnostnej atmosfére práve prebiehajúceho MTS. O činnosti OSS a zakladaní Olympijských 
klubov v jednotlivých regiónoch Slovenska oboznámila prítomných jej predsedníčka Dr. Mária 
Mračnová. Na zasadnutí boli prítomní aj ďalší hostia, členovia VV OSS Mgr. Jozef Labuda 
a Ján Mráz. Valné zhromaždenie zvolilo 9 člennú Radu Olympijského klubu Liptova na čele  
Ing. Rudolfom Kmeťom, za podpredsedov boli zvolení olympionici JUDr. Dagmar Slafkovská a JUDr. 
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Dušan Lukášik, za sekretára Ivan Bubelíny a za ďalších členov boli potvrdení ostatní členovia 
prípravného výboru: Magda Holá, Ing. Ján Svrček, Mgr. Andrej Šuba, Mgr. Karol Špánik a plk. Ing. 
Rudolf Židek, za predsedu Revíznej komisie Mgr. Peter Dvorský a za jej členov Ondrej Cibák a JUDr. 
Vladimír Tarnóczy. Vznik OKL v regióne Liptova bol viac ako aktuálny, v dobe, keď po vyše 20 – tich 
rokoch (od MS 1970 vo V. Tatrách) ako to zdôraznil J. Mráz dozrievala myšlienka usporiadať v Tatrách 
ZOH, konkrétne v roku 2002. O stave štúdií a návrhov informoval zasvätene primátor mesta MUDr.  
A. Slafkovský, ako predseda Nadácie Tatry ZOH 2002, ktorej správcom bol Mgr. M. Mertoš.
   Z prijatého štatútu OKL vyplynulo, že tento je osvetovým zariadením OSS v regióne Liptova. 
Bude sa starať o propagáciu a popularizáciu olympijských ideí, bude šíriť základy FAIR – PLAY 
v športe i v živote, najmä medzi mládežou, bude organizovať besedy a prednášky s olympijskou 
tématikou, bude sa podieľať na organizovaní športových podujatí a Olympijských dní a bude 
vytvárať podmienky pre stretnutia jeho členov. V diskusii padlo viacero námetov pre činnosť 
klubu. Zdrojom majetku bola dotácia OSS, ale aj členské a dary fyzických a právnických osôb. 
Účastníci VZ po skončení oficiálneho programu zotrvali v družnej besede a nechýbala ani malá 
autogramiáda do prvej publikácie OSS - Preslávili Slovensko -, ktorú delegáti VZ obdržali od OSS. 
V odpoludňajších hodinách navštívili zápolenie pretekárov na 44. MTS. OKL už vtedy evidoval  
38 členov a v roku 1995 až  63 riadnych členov. Aj keď počet členov neskôr dosiahol stovku, 
niektorí sa stali neaktívni a boli z evidencie vyradení. OKL v priebehu ďalších rokov opustili nebohí  
O. Cibák, PhMr. K. Česal, Ľ. Hrnčiar, D. Holý, MUDr. I. Štípala, JUDr. V. Tarnócy, V. Korman a C. Žuffa.
   Prvým podujatím OKL bolo rozšírené zasadnutie 17. 7. 1992, kde v jeho prvej slávnostnej časti 
na Mestskom úrade sa členovia Rady OKL spoločne s primátorom mesta a funkcionármi KTK 
rozlúčili s olympionikom Jurajom Ontkom a jeho trénerom Petrom Mrázom, ktorí sa mali zúčastniť  
XXV. olympiády v Barcelone na umelom vodnom kanáli, ktorého autorom bol známy odborník  
vo vodnom slalome, bývalý reprezentant Ondrej Cibák. Pracovné zasadnutie pokračovalo na 
Okresnom úrade, kde sa konali aj ďalšie zasadnutia. Zástupcovia Rady OKL boli aj pri prijatiach 
ostatných olympionikov, zvlášť pri privítaní prvého slovenského olympijského víťaza Michala 
Martikána a G. Broskovej. Olympionikom ZOH v Nagane poslal OKL pozdravné listy.
   Postupne sa kryštalizoval aj plán činnosti. Okrem pravidelných zasadnutí, členovia Rady OKL venovali 
veľa úsilia osvetovej činnosti. Za účelom propagácie boli nadviazané užšie kontakty s redakciou 
týždenníka Liptov s pokusom o vedomostnú súťaž o olympizme, ktorá sa nakoniec podarila realizovať 
na školách za dobrej spolupráce OÚ – odborom školstva, Okresnej rady SAŠŠ a Centra voľného času  
v L. Mikuláši. V spolupráci zo Základnou umeleckou školou v L. Mikuláši bola vyhlásená a aj 
vyhodnotená súťaž „Olympiáda očami detí” pre žiakov ZŠ Liptova v maľovaní a kreslení. Výstava 
výtvarných prác bola inštalovaná v priestoroch MsÚ. OKL sa prezentoval propagáciou a účasťou 
členov aj na putovnej výstave Múzea TK Bratislava na Mestskom úrade v L. Mikuláši pod názvom 
Slovenskí olympionici. Bola založená kronika OKL s fotografickou dokumentáciou. Pre OKL bol 
zakúpený televízor a video. Z iniciatívy katedry TV a športu VVTŠ boli dohodnuté pravidelné 
metodické podujatia pre telocvikárov okresu ako aj návšteva plavárne. Zo strany MUDr. Sýkoru 
bolo členom OKL ponúknuté kompletné vyšetrenie vo VN Ružomberok a tým aj zmapovanie ich 
zdravotného stavu. Obľúbené boli neskoršie besedy na školách s našimi olympionikmi, kde sa začala 
písať nová história po víťazstve Michala Martikána na hrách XXVI. olympiády v roku 1996 v Atlante 
a následných úspechoch ďalších našich športovcov. Zvlášť boli vydarené besedy so žiakmi DD  
v L. Hrádku a VSŠ v L. Mikuláši.
Členovia OKL ako aj ďalšia širšia verejnosť boli zásobovaní aktuálnymi materiálmi o olympijskom 
hnutí, ktoré informácie z francúzskeho originálu neúnavne prekladala p. Holá, ako aj o kandidatúre 
Tatier na ZOH 2002, kde v prípravnom výbore pracovali aktívne viacerí členovia OKL. Podporu 
kandidatúry ZOH 2002 v regióne Tatier vyjadrili členovia OKL na III. VZ v Jasnej 10.12.1993, keď 
svoju výzvu odoslali Úradu vlády SR ako aj na všetky činné OK na Slovensku. Členovia OKL pracovali 
aktívne aj v komisiách a výboroch SZU 1999, ako aj vo VK Poprad – Tatry 2002 a 2006.  Títo obdržali 
aj menovacie dekréty. Aktívna bola aj účasť členov OKL na brigáde na úprave lyžiarskych zjazdových 
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tratí v roku 1998. V rámci Dní športu 1995 sa uskutočnila vo Vojenskej akadémii v L. Mikuláši prvá 
súťaž o olympijskom hnutí medzi fakultami. Víťazné družstvo zvíťazilo aj v celoslovenskom finále. 
Vedomostnú súťaž od roku 1995 aj ako člen SOA mal na starosti Dr. M. Fronko, pričom sa do práce 
pri jej organizovaní zapájal celý výbor OKL, mnohí olympionici, organizácie a sponzori. OKL bol 
poverený usporiadaním oblastných, krajských finále. Po veľmi dobrých výsledkoch našich škôl v roku 
1998 na Kalokagatii v Trnave, nášmu OKL dala SOA dôveru a poveril OKL v roku 1999 usporiadaním 
slovenského finále základných a stredných škôl.  OKL vydal pre členov a ostatnú verejnosť aj výzvu 
významných svetových športovcov proti drogám. OKL sa podieľal aj na protidrogovom dni na ZŠ  
J. Kráľa na Podbrezinách.
   Na úseku organizovania a podpory športových podujatí v regióne Liptova od roku 1993 
bol  základom Beh olympijského dňa na počesť založenia MOV, ktorý sa neskoršie rozšíril na 
behy v Ružomberku, Ľubochni, vo Vojenskej akadémii v L. Mikuláši, mestskej časti Ondrašovej 
a v Hybiach. Vydarený masový BOD bol z Námestia mieru na Námestie osloboditeľov na čele 
s primátorom mesta MUDr. A. Slafkovským, ktorému predchádzal aj kultúrny program. BOD sa 
neskôr aktívne zúčastnili olympionici JUDr. Slafkovská, Milanová, Kepeňová, Hojstričová, Bieliková, 
Rázgová a ďalší. OKL organizoval v spolupráci VVTŠ L. Mikuláš 5. – 8. 10. 1992 Týždeň športu pre 
stredné školy v stolnom tenise, plávaní, volejbale a basketbale a pre dospelých v minifutbale, 
nohejbale, volejbale a basketbale. Celkom štartovalo 320 študentov z 11. – tich SŠ a SOU a 72 
dospelých. OKL mal podiel aj na ďalších v nasledujúcich rokoch, konkrétne na organizovaní 
podujatí Otec, mama, poďme cvičiť a  Dňoch športu. Spomínané podujatia podporili cenami 
a občerstvením Kožiarske závody a St. Nicolaus. OKL sa aktívne zapojil tiež do Svetového dňa 
chôdze pod názvom Hore Váhom – dolu Váhom, kde sa predovšetkým prezentovali úspešní 
slalomári KTK L. Mikuláš. Okrem toho bolo cieľom OKL podporiť v každom meste Liptova aspoň 
jedno športové podujatie. Napríklad v Ružomberku Bežecké kritérium, v L. Mikuláši Liptovský 
maratón, stolnotenisový turnaj v Demänovej, cezpolný beh VCDJ v P. Lehote, atletický štvorboj 
žiakov 5 – tich tried na ZŠ na Dem. ceste L. Mikuláš, atletické preteky SŠ na Gymnáziu MMH  
L. Mikuláš, okresné a celoslovenské preteky veteránov v alpskom lyžovaní v Jasnej a na Čertovici 
a bežecké v Žiarskej doline a ďalšie. Na organizovaní mestských športových olympiád letných aj zimných  
v L. Hrádku sa aktívne podieľali učitelia TV, členovia OKL M. Fronko, V. Tréger, A. Šuba a J. Szunyog. 
Niekoľkokrát za dobu svojej činnosti organizoval OKL pre svojich členov aj zimné lyžiarske podujatia 
v Jasnej, Žiarskej doline a na Čertovici. V poslednom období ponúka OKL pre členov OK Slovenska 
aj účasť na Národnom výstupe na Kriváň a lyžiarsko – turistického pochodu Podtatranskou stopou  
I. ČSAZ. Snahou bolo uskutočniť aj súťaže telesne postihnutých športovcov, čo sa podarilo  
v L. Hrádku a čiastočne aj z príležitosti Behu olympijského dňa. Olympionici J. Ontko, P. Mráz,  
I. Bieliková, Rázgová, R. Vajs a ďalší športovci a funkcionári sa aktívne zapojili do Svetového behu 
mieru, ktorý niekoľkokrát prechádzal regiónom Liptova. 
   Členovia OKL nechýbali ani pri výstupe na Ďumbier, ktorý bol organizovaný OK Bratislava,  
na všetkých doterajších ročníkoch futbalového turnaja o Pohár A. Švajlena v Košiciach ako aj 
na vrcholových pretekoch vo vodnom slalome nielen v L. Mikuláši, ale aj v Čunove a na Behu  
do kopca – lyžiarskych bežeckých pretekoch – Memoriál Ľ. Hrnčiara v Žiarskej doline a lyžiarskeho 
podujatia Čerovica - Bacúch. Deti členov OKL sa zúčastnili aj Medzinárodného letného tábora 
na Zemplínskej šírave, ako aj na Balatóne. Predseda OKL Mgr. M. Mertoš zorganizoval niekoľko 
športových táborov detí počas letných prázdnin.
     Širokou oblasťou činnosti bola aj propagácia hnutia FAIR – PLAY. V tejto oblasti bolo snahou 
OKL oceniť zaslúžilých športovcov a funkcionárov z Liptova. Prvé podujatie bolo zorganizované 
v priestoroch DMS s prednáškou riaditeľa Múzea TK SZTK p. Husára, za účasti basketbalistiek SCP 
Ružomberok, kde diplomy obdržali za príkladné činy R. Vajs, R. Štrba a O. Zeleňanský. Neskôr na 
ocenenia boli navrhnutí Ondrej Cibák, Jozef Martinka, MUDr. Ivan Štípala. Magda Holá, Peter Tomčík, 
Ľudovít Hrnčiar, Daniel Šlachta a ďalší. OKL stále pociťoval a pociťuje nedostatok návrhov priamo 
z telovýchovného hnutia.
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   Hoci Rada OKL, neskôr premenovaná na Výkonný výbor (VV) pracovala, nepodarilo zapojiť 
viacej členov do práce jednotlivých úsekov. Za účelom oživenia práce v Rade OKL sa okrem 
zakladajúcich členov vystriedalo viacero funkcionárov ako napr. L. Kubálek, J. Valent, Z. Blažek,  
Ľ. Fiaminová - Milanová, MUDr.  J. Sýkora,  Dr. M. Fronko, E. Pavlíková, J. Pápay, P. Mráz, L. Milan,  
J. Poddaný a J. Piaček a v RK J. Kamien a Z. Margová. Funkciu tajomníka a predsedu neskôr prevzal 
Mgr. M. Mertoš.
   OKL si v priebehu svojej činností vybudoval spoluprácu s Okresnými úradmi a mestami Liptova, VA 
a VSŠ L. Mikuláš, KTK L. Mikuláš, HK 32 L. Mikuláš, BK SCP Ružomberok, Maticou slovenskou, Redakciou 
Liptov, Hornoliptovským osvetovým strediskom a jeho M – klubom, Slovenskou sporiteľňou a ďalšími 
sponzormi, organizáciami a športovými klubmi.
   Členovia OKL  boli 19. 1. 1992 pri zakladaní Slovenského olympijského výboru (SOV), ktoré 
bolo výsledkom dlhoročného úsilia o uznanie postavenia Slovenska a jeho TK v Medzinárodnom 
olympijskom hnutí, ako aj pri zakladaní ostatných olympijských klubov na Slovensku. R. Kmeť, 
neskôr Mgr. M. Mertoš aktívne pracovali v komisi FAIR-PLAY pri SOV ako aj v komisi Olympijských 
klubov Slovenska, keď jedno zo zasadnutí sa uskutočnilo v Juniorhoteli Bjornson v D. Doline. Jeho 
účastníci sa zúčastnili otvorenia MTS, prehliadky Jasnej a športových zariadení VVTŠ L. Mikuláš. 
OKL sa každoročne v spolupráci OÚ SZTK a odborom školstva, mládeže a telesnej výchovy OÚ  
v L. Mikuláši zapája do Národného dňa čistoty športových a rekreačných areálov, v ktorej komisii SOV 
pre životné prostredie aktívne pracuje aj člen OKL V. Tréger. 
   Nemalé problémy boli s vhodnou miestnosťou OKL, kde by mohla prebiehať aj klubová činnosť. Sídlo 
OKL bolo na MsÚ, OÚ SZTK, ŠK L. Mikuláš a v posledných rokoch je v meste na Námestí osloboditeľov. 
Je však málo členmi využívaná.
  Osobitnou kapitolou boli aj pravidelné Valné zhromaždenia na rôznych miestach Liptova, okrem 
priestorov KTK aj napr. na chate Björson v Demänovskej Doline, ktoré mali vždy slávnostný ráz.  
Na zasadnutiach nechýbal kultúrny program a blahoželanie jubilantom a slávnostné 
odovzdávanie členských preukazov novým členom. Okrem VZ sa v roku 1994 – Roku športu 
a olympionizmu z príležitosti 100 rokov MOV uskutočnilo slávnostné zasadnutie OKL v L. Hrádku 
na SOUE za účasti vzácnych hostí Prof. Černušáka, Dr. Mračnovej, Mráza, Goliana, Švajlena 
a ostatných členov OK SR. Jedným z vydarených bolo aj slávnostné zasadnutie s ocenením 

Zo zasadnutia olympijských klubov, október 1994 v SOUE v L. Hrádku.
Na foto zľava: Prof. Černušák-predseda SOV, člen MOV, Dr. Mračnová-podpr. SOV, 

Ing. Kmeť -predseda OKL
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jubilantov v Posádkovom klube armády L. Mikuláš v medzinárodnom roku starších ľudí 
(1999). Nové stanovy podľa pokynov SOV „Štatút OKL” boli spolu s doplnením výboru prijaté  
na mimoriadnom VZ OKL v priestoroch KTK L. Mikuláš 16. 5. 1996.
OKL bol poctený zorganizovaním II. Olympijského plesu, ktorý sa uskutočnil14. 1. 1995 v Jasnej 
v hoteli SNP za celkovej účasti 147 členov zo všetkých OK SR. Medzi nimi bolo 15 olympionikov ako 
aj veľvyslanec ČR na Slovensku Filip Šedivý. Členovia OKL nechýbali ani na ostatných olympijských 
plesoch.  Viacerí členovia OKL sú aj členovia Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) a aktívne sa 
zúčastňovali podujatí SOV a SOA ako napríklad zájazdu Olympia 1994 a 2003, Lausanne 1995, Paríž 
1996, polmaratónu Sokolov Hronec, zájazdu Po stopách A. Sokola, prvého slovenského olympionika  
a tiež celoslovenských seminárov k aktuálnym otázkam TV a olympijského hnutia.
   S myšlienkou zostaviť históriu účasti športovcov regiónu Liptova na Olympijských hrách  
sa členovia Rady OKL zaoberali už v roku 1993, nakoniec zásluhou Dr. Milana Fronku za pomoci 
ostatných funkcionárov a ústretovosti samotných olympionikov, uzrela svetlo sveta po desiatich 
rokoch.
 Ivan Bubelíny

Čerství MSJ sa tiež zúčastnili zasadnutia OKL, október 1994.
Na foto zľava: Michal Martikán - MSJ 1994 - 1.m. C1, Stanislava Kováčová MSJ 1994 - 1.m. K1,

Juraj Ontko - OH 1992 - 8.m. C1, MS 1993 - 3.m. 3xC2, Roman Štrba - MSJ 1994 - 1.m. C2, 3.m. 3xC2

Nestori Liptovského športu: Oľga Kostková, rod. Janošková,  
Igor Benko  (jeden zo zakladajúch členov OKL) a Peter Tomčík. 
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 AREÁL, KDE VYRÁSTOL PRVÝ OLYMPIJSKÝ 
 VÍŤAZ SR MICHAL MARTIKÁN

VODNÝ SLALOM OD 1972 V PROGRAME OH
Prvý raz bol zaradený vodný slalom do programu Olympijských hier v roku 1972 v Mníchove. 

Preteky sa išli na prvej umelej vodnoslalomárskej trati v neďalekom Ausburgu.
Aj keď vodný slalom hneď z programu OH vypadol, bola to dobrá propagácia tohto športu pre 

jeho budúcnosť.
V mnohých krajinách sveta sa začali zaoberať myšlienkou výstavby nových umelých tratí, 

aby sa vodný slalom stal viac štadiónovým športom s možnosťou každodenného využitia aj na 
prípravu pretekárov rôznych vekových kategórií.

DRUHÁ TRAŤ, PRVÝ OLYMPIJSKÝ VÍŤAZ
V Liptovskom Mikuláši mal vodný slalom vždy veľkú tradíciu a vyrástlo tu mnoho 

reprezentantov. Dobré tréningové možnosti ponúkala rieka Váh a v jarných mesiacoch riečka 
Belá, no postupom času sa stávali tieto podmienky nedostatočné.

Prvé úvahy o výstavbe umelej slalomovej trati v Liptovskom Mikuláši sú zachytené v 
urbanistických materiáloch o rozvoji mesta už začiatkom šesťdesiatych rokoch práve na mieste 
kde stojí areál vodného slalomu dnes.

Jeden zo zakladateľov vodného slalomu na Slovensku Ondrej Cibák, zbieral skúsenosti  
a materiály po celom svete z prírodných tratí, na ktorých sa jazdil vodný slalom. Za veľkej 
podpory mesta a pomoci telovýchovných orgánov sa začala v roku 1973 výstavba umelých 
slalomových tratí v Liptovskom Mikuláši. Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka, tak ako dnes 
nesie meno tento športový stánok, bol otvorený ako druhý na svete v auguste roku 1978.

Je veľká škoda, že vodný slalom sa opäť do programu OH dostal až v roku 1992 v Barcelone 
, (z Liptovského Mikuláša štartoval Juraj Ontko - 8. miesto), pretože predchádzajúca generácia 
vynikajúcich reprezentantov (Ivan a Peter Cibákovci, Zaťko, Tkáč, Miroslav a Jozef Hajdúčikovci, 
Kučera atď.) nemali možnosť obliecť olympijský dres.

 OH Barcelona (Seo D. Urgell) 1992
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Vybudovaním areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši stúpla popularita aj úroveň 
vodného slalomu na celom Slovensku, čoraz viac sem začali chodiť na prípravu a medzinárodné 
preteky reprezentanti vyspelých vodnoslalomárskych krajín sveta.

Prišiel rok 1996, nová generácia a na olympijských hrách v Atlante odchovanec z areálu 
vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši, Michal Martikán sa stal prvým olympijským víťazom. 
Postupne pribúdali ďalší olympionici a v Sydny bola ďalšia medaila (Michal Martikán - strieborný, 
Elena Kaliská - štvrté miesto).

LIPTÁK AUTOR OLYMPIJSKEJ TRATE
Ondrej Cibák - staviteľ viacerých vodnoslalomárskych tratí na svete sa presadil aj v olympijskom 

hnutí. Ako člen komisie pre výstavbu umelých slalomových tratí pri ICF bol autorom olympijskej 
trate pre OH 1992 v Barcelone (Seo D. Urgell).

Jeho vrcholom v tejto činnosti sú umelé trate v Čuňove pri Bratislave. Odtiaľ boli použité 
mnohé prvky pri výstavbe ďalšej olympijskej trate v Sydny. 

 Ivan Cibák

Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši
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MODERNÝ PäŤbOJ V LIPTOVE OD ROKu 1963 DO ROKu 1975

„Historicky  a organizačne najzložitejšie obdobie v týchto olympijských druhoch športu: moderný 
päťboj, šerm, streľba a biatlon v Liptove, aj preto že ich zastrešovala Dukla Banská Bystrica, mi pomohol 
objasniť svojimi vzácnymi informáciami a faktami z bohatého osobného archívu, pravdepodobne 
funkčne najstarší príslušník, žijúci v Liptove pán Ladislav Chrapčiak.“ 

 autor

Keď sa s odstupom času zamýšľam nad tým, kto vlastne moderný päťboj na LIPTOV priniesol, 
nemôžem vynechať toho prvého iniciátora a tým bol Ladislav ZACHARIDES zvaný „ČVIRO“. Tento 
absolvoval FTVS UK v Prahe a ako tréner 1. triedy zjazdového lyžovania sa stihol počas štúdia  
v  Prahe venovať aj tomuto časovo veľmi náročnému športu. Prišiel do Liptovského Mikuláša okolo 
r. 1962 -1963 a  stal sa plateným trénerom lyžovania v TJ Dynamo Nízke Tatry. Neskôr to dosiahol až 
na štátneho trénera ženského zjazdového družstva. Vo voľnom čase prišiel aj do nášho jazdeckého 
oddielu a začal robiť nábor medzi parkúrovými jazdcami pre moderný päťboj. Samozrejme našiel 
medzi nami zopár dobre urastených nadšencov a tým sa začala písať história tohto olympijského 
športu aj v Liptovskom Mikuláši. Okrem moderného päťboja „ČVIRO“ preferoval hlavne jeho zimnú 
verziu – zimný päťboj preto, že sám bol výborným lyžiarom a mal možnosť sa aj  „ukázať“.

Moderný päťboj bol v minulosti sústredený do dvoch hlavných centier a tým boli PRAHA 
a BRATISLAVA, čo vyplývalo najmä z veľkej náročnosti na tréningové podmienky. Nie všade  
sa dal nájsť jazdecký oddiel, krytá plaváreň a rýchlopalná strelnica pohromade. Takéto možnosti 
sa vďaka starostlivosti vtedajšieho ŠM Bobrovec na čele s riaditeľom Ing. Ivanom UHRÍKOM 
začali stávať realitou začiatkom roku 1966, keď nášmu jazdeckému a  päťbojárskemu oddielu 
poskytli areál bývalej hydinárskej farmy na MÚTNIKU. Tu sme si brigádnicky vybudovali stajňu 
pre kone, parkúr, provizornú klubovňu a  strelnicu na rýchlopaľbu. Šermovať sme chodili do 
„SOKOLOVNE“ a jediné čo nám v L. Mikuláši chýbalo bola krytá plaváreń a tak sme chodili trénovať  
do OU SCP Ružomberku. Beh na lyžiach sa uskutočňoval v Jasnej, Záv. Porube a na Štrbskom plese.

1. Pretekári na parkúre v L. Mikuláši na Mútniku.
2. L. Chrapčiak - parkúr na Mútniku.
3. Šermiari v Sokolovni v L. Mikuláši.
4. L. Zacharides (zakladateľ moderného a zimného 
päťboja v Liptove).

1 3

2

4
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Krásne prostredie LIPTOVA, dobré tréningové možnosti, schopní organizátori a funkcionári 
prilákali do L. Mikuláša špičkových päťbojárov z celej bývalej ČSSR a dokonca aj zo zahraničia. 
1. ročník Zimného päťboja bol v  roku 1966 a potom pravidelne každý rok. Majstrovstvá ČSSR v  
modernom päťboji tu boli dokonca už v roku 1967. Juniorské súťaže s medzinárodnou účasťou 
sa stali tradíciou.

Nedá mi nespomenúť si aspoň na niektorých ochotných funkcionárov, ktorí päťbojársky 
život na LIPTOVE rozhýbali a boli dušou každých pretekov. Boli to najmä už spomínaný Ladislav 
ZACHARIDES, ďalej Michal HUSÁRIK, Zoltán ŠIPOSS, Pavel CHRAPČIAK, Alexander KORDA, MUDr. 
Jozef ČAJKA, Slávo ROZBOŘIL, Ondrej FOGEL, Silvester ŠTRIC, Jaroslav KARAS a ďalší aj pražskí 
nadšenci ako Karel BÁRTŮ, Ján NOVOTNÝ a Luděk KLIMENT. Všetky tieto fakty boli impulzom aj pre 
funkcionárov MNO, ktorí rozhodli, že v roku 1969 sa vytvorí v Liptovskom Mikuláši odlúčená časť 
Armádneho strediska DUKLA Banská Bystrica pre olympijské športy: moderný päťboj, športová 
streľba, šerm a biatlon.

Prvým profesionálnym vojakom, ktorý začal písať históriu odlúčenej časti AŠD B. Bystrica 
v Liptovskom Mikuláši bol mjr. Jozef VALENT – tréner športovej streľby. Postupne k nemu pribúdali 
profesionálni vojaci ako npor. Karol SCHWARZ, npor. Adolf JAKEŠ – inštruktori streľby, ďalej 
znáborovaní športovci z civilu do ďalšej služby napr. rtm. Ivan NÉMETHY – inštruktor športovej 
streľby, rtm. JiŘí VINCENC – tréner šermu, rtm. Jaroslav JURKA - inštruktor šermu, rtm. Milan 
STAROŇ – tréner biatlonu, rtm. Svatopluk FENCL, rtm. Luboš HÁČEK – inštruktori biatlonu a  vojaci 
základnej služby napr. Jiří ADAM, Peter VYSKOČIL, Bohumil STARNOVSKÝ a ďalší.

Medzníkom pre AŠD – moderný päťboj bol príchod účastníka OH 1948 v LONDÝNE pplk. Otta 
JEMELKU z Prahy. Stal sa starším trénerom AŠD – moderného päťboja a trénerom šermu, fyzické 
disciplíny plávanie a terénny beh trénoval rtm. Ivan LUKNÁR a jazdu na koni som po aktivovaní 
do armády trénoval ja Ladislav CHRAPČIAK. Pri trénovaní streľby na figúru pomáhali päťbojárom 
radami a pomocou pri úprave zbraní športoví strelci najmä npor. Karol SCHWARZ.

 Začiatky od roku 1969 boli ťažké najmä čo sa týka ubytovania a stravovania. V Považských 
kasárňach sme začínali v jednej kancelárii a jednej izbe pre mužstvo. Táto situácia sa zlepšila 
v priebehu roku 1970, kedy sme sa presťahovali do kaštieľa v OKOLIČNOM. Kaštieľ v tej dobe 
z vonkajšej strany budil v nás dojem zrúcaniny. O to viac nás prekvapil jeho interiér. Na prízemí 
bola reštaurácia s výčapom a sociálne zariadenia, na 1. poschodí kancelária veliteľa, šatne 
a divadelná (tanečná) sála, ktorá slúžila ako šermiareň, vzduchovková strelnica a posilovňa a na 
2. poschodí ubytovacie priestory. Žiadne ústredné kúrenie, ale pece na uhlie. Tieto sparťanské 
ale svojím spôsobom prijateľné životné a tréningové podmienky dokázali vyburcovať aj skryté 
rezervy v každom v nás, ktorí sme tam žili a trénovali. Známe úslovie „ťažko na cvičisku – ľahko na 
bojisku“ tu platilo v plnej miere. Život nás tu prinútil ťahať za jeden povraz (samozrejme tým istým 
smerom a  nie proti sebe!) a  kolektív športovcov sa stal pre mňa vzorom spolupráce na celý ďalší 
život. Veď tu sa na MS a OH pripravovali: Jiří ADAM, Peter VYSKOČIL, Bohumil STARNOVSKÝ, Ivan 
NÉMETHY, Adolf JAKEŠ, Jaroslav JURKA, Luboš HÁČEK a ďalší. 

Koncom šesťdesiatych rokov dospeli štátni tréneri moderného päťboja k záveru, že ak chcú 
dospieť k úspechu musia zlepšiť úroveň najmä technických disciplín. A práve pre tieto boli v našom 
stredisku výborné podmienky. Vďaka existujúcemu jazdeckému oddielu a starostlivosti trénerov 
najmä Michala HUSÁRIKA, Pavla a Ladislava CHRAPČIAKA sa päťbojári zlepšili v parkúrovom 
skákaní natoľko, že ovládanie koní nad prekážkami im prestalo robiť problémy. Keď sa k tomu 
pridal vďaka npor. Karolovi SCHWARZOVI aj výkonnostný rast v streľbe a dobrá spolupráca so 
špecialistami šermiarmi - zákonite to muselo viesť k úspechu.

A ten sa dostavil v roku 1976 na OH v Montreale, kde naši päťbojári dosiahli zatiaľ najväčší 
úspech: Ján BARTŮ v súťaži jednotlivcov 3. miesto a družstvo v zložení: Ján BARTŮ, Jiří ADAM, 
Bohumil STARNOVSKÝ, náhradník Peter VYSKOČIL 2. miesto. 

Aj keď AŠD – moderného päťboja pôsobilo v našom meste pomerne krátku dobu (od roku 1969 
do 1975) predsa sa zapísalo do histórie tohoto športu dosť výrazne a našlo odozvu vo svojich 
pokračovateľoch v moderných päťbojároch súčasnosti. Laco CHRAPČIAK
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LIPTOV 

Čo by si krídla mal ako vták na hore, 
čo lieta na zimu ďaleko za more
a preletel by si sto krajín odrazu, 
krajšieho nad Liptov nenájdeš obrazu.
   P. Bella Horal

Prírodné podmienky:
Rozprestiera sa v severnej polovici stredného Slovenska, tvorí rozsiahlu 80 km dlhú kotlinu, 

ktorá má približne hruškovitý tvar s rozlohou takmer 2 tisíc km a žije tu viac ako 140.000 
obyvateľov. Leží na území dvoch národných parkov (Tatranský národný park a Národný park Nízke 
Tatry), je obklopený prstencom najvyšších pohorí Slovenska - z juhu ho obklopujú Nízke Tatry, 
z juhozápadu Veľká Fatra, zo severu Chočské vrchy,  Západné Tatry a čiastočne i Vysoké Tatry.  
Ani jedna z kotlín Slovenska (až na Turiec) netvorí taký jednotný, zemepisne uzavretý celok ako 
Liptov. Najvyšší bod je vo výške 2495 m n.m. (Kriváň vo Vysokých Tatrách) a najnižší bod je vo 
výške 430 m n.m (hladina Váhu pri Kraľovanoch). 

Vďaka kráse okolitej prírody, bohatstvu rastlinných a živočíšnych druhov, širokým možnostiam 
letných a zimných športov, podmienkam pre turistiku, množstvu významných pamiatok, 
architektúry a živého folklóru sa Liptov stal jednou z najnavštevovanejších oblastí Slovenska.

Pestrý geologický podklad kotliny bol modelovaný a opracovávaný vplyvom prírodných 
síl. Na bohatý výskyt vápencov a dolomitov sa viažu krasové formy, ktoré sú natoľko bohaté,  
že dostali i pomenovanie Liptovský kras. K najväčším a najznámejším pokladom podzemia patrí 
Demänovská jaskyňa Slobody, Demänovská ľadová jaskyňa a Važecká jaskyňa.

Oblasť Liptova je klimaticky zaradená do mierne chladnej až chladnej kotlinovej a studenej  
až veľmi studenej horskej klímy.

Vodstvo Liptova vyniká najmä bohatosťou prameňov, z ktorých mnohé sú minerálne (teplé 
i studené). Pri teplých minerálnych prameňoch v Liptovskom Jáne, Bešeňovej a Aquapark 
Tatralandia L. Mikuláš boli vybudované termálne kúpaliská s celoročnou prevádzkou a tiež 
rekreačné strediská.

Rieky odvodňuje Váh, najdlhšia slovenská rieka, ktorá vzniká sútokom Bieleho a Čierneho 
Váhu a preteká celým územím Liptovskej kotliny. V doline Čierneho Váhu sa nachádza  
aj najväčšia a najvyššie položená prečerpávacia vodná elektráreň na Slovensku.

V letnom období je vyhľadávaným miestom oddychu vodná nádrž Liptovská Mara (rozloha 
27 km2), ktorá poskytuje výborné podmienky na vodné športy, ale aj nerušené chvíle lovu pre 
športových rybárov.

Skoro 50% celkovej plochy Liptova tvoria lesy. Najnižšie položené územie je najčastejšie 
využívané na poľnohospodárske účely (pestovanie zemiakov, obilnín, krmovín), horské partie sú 
bohato pokryté najmä ihličnatými smrekovými lesmi, vyššie potom nájdeme pásmo kosodrevín 
a hôľ.

Väčšina tu rastúcich raritných rastlinných druhov je prísne chránená (poniklec slovenský 
– Pulsatilla slavica, prvosienka holá – Primula auricula, horec Clusiov – Gentiana Clusii),  
zo živočíchov má tu domov hlucháň, tetrov, medveď hnedý, jeleň karpatský, diviak, v Západných 
a Vysokých Tatrách aj svišť a kamzík.

Z geografického a kultúrneho hľadiska sa Liptov delí na horný s centrom v Liptovskom Hrádku, 
na stredný s centrom v  Lipt. Mikuláši a dolný s centrom v Ružomberku. Správnymi celkami  
sú okres Lipt. Mikuláš a Ružomberok.
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História
Územie Liptova bolo osídlené už v praveku, čo dokladujú nálezy neolitického pôvodu spred 

6000 rokov. Dôležitú kapitolu jeho histórie tvorili okrem iných i Kelti, po ktorých bola odkrytá 
druidská svätyňa s obeliskom v lokalite Havránok. Prvým písomným dokladom o Liptove je listina 
kráľa Ondreja II. z roku 1230.

Územie Liptova sa stalo trvalou súčasťou Uhorska v polovici 12. storočia. Ako šľachtický 
samosprávny celok vznikol v druhej tretine 13. storočia, jeho sídlo sa niekoľkokrát menilo  
až v roku 1677 sa ním stal Liptovský Sv. Mikuláš.

Neodmysliteľnú súčasť historického vývoja Liptova tvorí baníctvo. V 13. storočí, v období 
nemeckej kolonizácie, vznikli banícke osady najmä v údolí potokov Ľupčianka a Boca, kde sa 
dolovalo zlato, striebro, meď a železo.

Výraznejší rozvoj remesiel nastal v 15. stor. za panovania uhorského kráľa Mateja Korvína.  
V 15. a 16. storočí sa zaznamenal rozvoj cechov v liptovských mestách a mestečkách. S týmto 
obdobím je spojený aj začiatok valaskej pastierskej kolonizácie a rozšírenie chovu oviec, ktoré 
výrazne ovplyvnili kolorit a zvykoslovie ľudu Liptova.

Svoje stopy tu zanechali aj tri husitské vpády v rokoch 1431 – 1434, ktoré poznačili Liptov len 
materiálnymi škodami (vyhoreli Likava, Ružomberok, Part. Ľupča, Hybe), ale nie myšlienkovým 
prúdom.

Reformácia v Liptove začala ako vnútorný reformný prúd medzi katolíckymi duchovnými. 
Dokladom reformačného hnutia sú evanjelické kostoly, z ktorých najväčší artikulárny kostol 
(pre 5000 veriacich) je celý drevený, pôvodne postavený bez jediného kúska železa v roku 1693 
majstrom Langom v Paludzi. Dnes to už však nie je pravda. V rokoch 1773-1774 bol prestavaný,  
ale pre výstavbu vodného diela Liptovská Mara bol premiestnený na územie obce Svätý Kríž.

16. a 17. storočie je obdobím bojov o uhorský trón a protihabsburských povstaní.  
So záverom tohto obdobia je spojená i legendárna postava zbojníka Juraja Jánošíka, ktorého  
v Liptove chytili a v roku 1713 odsúdili v Lipt. Sv. Mikuláši na trest smrti obesením za rebro.

Prelom 18. a 19. storočia je spojený so zakladaním manufaktúr a s rozvojom drevárskej 
a čiastočne i železiarskej výroby. O význame lesného hospodárstva svedčí zriadenie lesného 
úradu a v roku 1768 aj odbornej lesnej školy v Lipt. Hrádku ako prvej tohto druhu v Uhorsku. 
Vážnica a klopačka na Maši pri Lipt. Hrádku pochádzajú z konca 18. storočia a súvisia s rozvojom 
ťažby a spracovaním železnej rudy v okolí tohto mestečka po roku 1792, keď bola postavená prvá 
vysoká pec na túto rudu pri Lipt. Hrádku.

V polovici 19. stor. sa Liptov stáva strediskom zápasu národných buditeľov za práva Slovákov 
(Žiadosti slovenského národa – prvý verejne prednesený programový dokument - slovenský 
politický program, založenie prvého slovenského ochotníckeho divadla - Diwadla slowanského 
Swato-mikulášskeho v roku 1830 Gašparom Fejérpataky–Belopotockým, založenie prvého 
celonárodného kultúrneho spolku Tatrín ). Koncom 19. stor. sa buduje priemysel – drevársky 
v Lipt. Hrádku, kožiarsky v Lipt. Sv. Mikuláši, v Ružomberku papierenský a tiež veľký bavlnársky 
kombinát. 

V období prvej svetovej vojny sa na území Liptova nebojovalo, ale v prvej polovici  
20. storočia sa do čiernej kroniky Liptova zapísali tragické udalosti v Černovej (rok 1907),  
tiež bieda a vysťahovalectvo najmä v časoch veľkej hospodárskej krízy. 

Černovou sa boj Slovákov a Liptákov za používanie materinského jazyka, za väčšiu národnú  
a politickú slobodu nekončí. Prvá svetová vojna ešte viac ovplyvnila myslenie Slovákov  
za vymanenie sa spod národnostného útlaku maďarskej šľachty. V Slovenskom národnom a politickom 
prostredí sa presadila idea vytvorenia samostatného Československého štátu presadzovaná  
Prof. T. G. Masarykom, gen. Dr. M. R. Štefánikom a Dr. E. Benešom. To potvrdila aj prvomájová 
manifestácia robotníkov v Lipt. Sv. Mikuláši roku 1918 na ktorej mal hlavný prejav Dr. V. Šrobár a 
kde bola prijatá významná rezolúcia. Celá história boja za väčšie práva Slovákov sa odohrávala aj  
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v prvej ČSR. Ani tu sa Slovákom nepodarilo vydobyť si autonómiu, ktorú presadzoval kňaz Andrej 
Hlinka. Vytvorenie samostatného Slovenského štátu, ktorý slúžil záujmom nemeckého nacizmu 
a rozpútanie 2. sv. vojny nemeckým fašizmom, podnietili náš národ k ozbrojenému vystúpeniu 
v Slovenskom národnom povstaní za oslobodenie. Toto vyvrcholilo úplnou porážkou fašizmu a 
ukončením 2. sv. vojny.
Nemožno teda zabudnúť na hrdinský postoj a pomoc ľudu podtatranských miest a obcí 
Liptova počas národnooslobodzovacích bojov a v čase Slovenského národného povstania, 
medzi ktorými bojovali aj mnohí športovci, lyžiari, naši rodáci: I. Benko, D. Šlachta, T. Lehotský, 
O. Ondráš, J. Babilonský, L. Okál, J. Kukliš a ďalší. Najväčší odpor a boje proti fašizmu prebiehali 
v oblasti Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Západných Tatier a Veľkej Fatry. Dôkazom o týchto 
hrdinských bojoch sú ešte mnohí živí svedkovia, množstvo archívneho a kultúrneho materiálu, 
ale žiaľ aj mnoho hrobov a pamätných tabúľ s menami padlých hrdinov, ktoré sú viditeľné  
po celom Liptove.

Ľudová kultúra
Liptov je známy svojím svojráznym a neopakovateľným folklórom, ktorý je zrkadlom života 

ľudu. Je z neho čitateľná história Liptova z pohľadu jednoduchého človeka, ktorého každodennosť 
napĺňala práca (roľníctvo, pltníctvo, murárstvo, drevárstvo, pastierstvo, garbiarstvo, remenárstvo). 
Ľudové umenie a kultúra v podobe piesní, tancov, zvykov, kroja, architektúry, drevorezby, 
jednotlivých druhov prác tvorí svojský, typický kultúrny prejav, ktorý sa zachoval v niektorých 
podhorských obciach - ožíva najmä pri významnejších príležitostiach (fašiangy, Veľká noc, sadenie 
májov). Každoročný Folklórny festival vo Východnej, ktorý je vrcholnou prehliadkou tradičnej 
ľudovej kultúry, priláka nielen domácich, ale i zahraničných milovníkov folklóru.

Liptov je oblasť s bohatou kultúrnou i revolučnou históriou, je rodiskom mnohých významných 
dejateľov, spisovateľov, výtvarníkov, technikov. História sa k nám prihovára z exponátov múzeí 
a galérií - Liptovské múzeum a Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku, Múzeum Janka Kráľa a Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši.

Verný obraz ľudovej architektúry a bývania odzrkadľuje Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 
a osada Vlkolínec pri Ružomberku, ktorá je zapísaná od roku 1993 do zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

O udržanie, rozvoj, podporu i šírenie nielen tradičnej ľudovej kultúry, ale aj amatérskeho 
divadla, filmu, fotografie, rôznych hudobných žánrov v regióne Liptov sa stará Liptovské 
osvetové stredisko v Lipt. Mikuláši. Pravidelným organizovaním súťaží, prehliadok aktivizuje 
amatérske záujmové kolektívy k ich ďalšej činnosti a poskytuje odbornú metodickú pomoc  
aj pri iných ďalších voľnočasových aktivitách.

Šport
Medzi najstaršie zmienky o organizovaných pohybových aktivitách v Liptove patria historické 

národné vychádzky G. F. Belopotockého na Kriváň roku 1835. Pamätný je výstup štúrovcov na 
Kriváň 16. 8.1841 za účasti Ľudovíta Štúra, M. M. Hodžu a ďalších národovcov. Tieto akcie boli 
súčasťou prebúdzajúceho sa národného života a povedomia Slovákov. Tradície výstupov na Kriváň 
sa zachovávajú až dodnes, keď Klub slovenských turistov Liptova organizuje národné výstupy.

Turistiku a horolezectvo v Liptove neskôr rozvíjali hlavne K. Stodola, M. a J. Janoškovci, K. Hubka, 
A. a M. Žuffovci, M. a B. Lackovci a iní. Miloš Janoška bol aj literárne veľmi činný, vydal už roku 1911 
Sprievodcu po Tatrách a roku 1921 založil časopis Krásy Slovenska, ktorý vychádza dodnes.

Začiatky lyžovania v Liptove možno spojiť s menom továrnika Kornela Stodolu, ktorý 
priniesol prvé lyže z Kanady roku 1893. Potom podľa nich kolár Strižka vyrábal ďalšie. 
Rozvoju lyžovania v Liptove priali aj výborné prírodné a klimatické podmienky. Postupne 
sa vylepšovali aj materiálne podmienky, technické zariadenia, čomu napomáhali aj obetaví 
funkcionári. Pred 1. svetovou vojnou boli v Liptove založené prvé Robotnícke telocvičné 
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jednoty (RTJ) a po 1. svet. vojne aj Federácia robotníckych telocvičných jednôt (FRTJ). Nastal 
tiež rozvoj Sokola, kde sa cvičil hlavne náraďový telocvik, prostné – čomu napomáhali  
aj Sokolské zlety. Ďalej ľahká atletika, lyžovanie, volejbal, basketbal, ťažká atletika, tenis, ľadový 
hokej, kolky, futbal, šerm - ktorý pestovali hlavne medzi vojskom v kasárňach. Vznikali tiež 
robotnícke cyklistické kluby.

Po 2. svetovej vojne nastal veľký rozmach športu a turistiky nielen v mestách Ružomberok, Lipt. 
Mikuláš, Lipt. Hrádok a väčších obciach Liptova, ale aj v tých obciach, kde sa dovtedy pravidelne 
nešportovalo. Zakladali sa nové športové kluby, oddiely, telovýchovné jednoty, zvyšoval sa počet 
družstiev a jednotlivcov v súťažiach od okresných až po celoštátne, v čom okres Lipt. Mikukláš 
patril medzi najlepšie hodnotené regióny. Vybudovali sa mnohé nové športové, telovýchovné,  
a turistické objekty v ktorých sa uskutočňovali  významné športové akcie.

Svetové a európske športové podujatia v regióne Liptova:
Zimné športy
 1939 – VC Demänovských jaskýň v zjazdovom lyžovaní – 1. ročník - Jasná
  (každoročne – 50. ročník v r. 1989)
 1974 – ME juniorov v zjazdovom lyžovaní – Jasná
 1975 – EP mužov v zjazdovom lyžovaní – Jasná
  (pokračoval 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981)
 1982 – SP mužov v zjazdovom lyžovaní – Jasná
 1984 – SP žien v zjazdovom lyžovaní – Jasná
 1985 – 4. MS juniorov v zjazdovom lyžovaní – Jasná
 1987 – Svetová zimná univerziáda 
  (zjazdové lyžovanie – Jasná, ľadový hokej – Liptovský Mikuláš)
 1996 – UNI FIS – EP vysokoškolákov v zjazdovom lyžovaní – Jasná
  (pokračoval v r. 1997, 1998, 2001, 2002 – Vyšná Boca)
  V roku 1999 a 2001 odvolaný pre zlé snehové podmienky.
 1999 – Svetová zimná univerziáda
  (zjazdové lyžovanie – Jasná, ľadový hokej – Liptovský Mikuláš)
 2000 – SP žien v zjazdovom lyžovaní – Jasná (odvolaný pre zlé snehové podmienky)
Vodný slalom
 1949 – Medzinárodný Tatranský slalom – 1. ročník – L. Hrádok
   (každoročne – v roku 2003 - 55. ročník)
 1984 – EP vo vodnom slalome – Liptovský Mikuláš
 1994 – EP klubov vo vodnom slalome – Liptovský Mikuláš
 1995 – 1. ME juniorov vo vodnom slalome – Liptovský Mikuláš
 1996 – SP juniorov vo vodnom slalome – Liptovský Mikuláš
 1997 – SP juniorov vo vodnom slalome – Liptovský Mikuláš
 1998 – SP seniorov vo vodnom slalome – Liptovský Mikuláš
 2000 – 3. Akademické MS vo vodnom slalome a zjazde – Liptovský Mikuláš
 2002 – Preteky olympijských nádejí – Junior Global CUP – Liptovský Mikuláš
 2003 – ME klubov vo vodnom slalome – Liptovský Mikuláš
Ostatné športy
 1993 – Európske kritérium univerzít v športovej streľbe zo vzduchových zbraní 
 – Liptovský Mikuláš (uskutočnilo sa aj v roku 1995) 
 1994 – SP v raketovom modelárstve – Liptovský Mikuláš
 1995 – ME v raketovom modelárstve – Liptovský Mikuláš
 2000 – 13. MS juniorov a seniorov kozmických modelov – Liptovský Mikuláš
 2000 – Finále európskej ligy v basketbale žien – Ružomberok
 2003 – ME juniorov – TOP 12 – stolný tenis - Ružomberok



 V Liptove vyrástli úspešní reprezentanti ČSSR, ale aj teraz SR, ktorí úspešne reprezentovali aj 
na najvyšších svetových súťažiach, tiež významní a úspešní telovýchovní a športoví funkcionári, 
rozhodcovia, tréneri a cvičitelia. Všetci olympionici sa objavujú v Liptove po 2. svetovej vojne. 
Medzi nimi vyniká náš prvý olympijský víťaz v samostatnej Slovenskej republike, Michal 
Martikán.

V súčasnom období najvýznamnejších športových výsledkov zaznamenávajú športovci  
v týchto odvetviach: 

vodný slalom, basketbal, futbal, ľadový hokej, hokejbal, stolný tenis, karate, plávanie, 
moderný päťboj, cyklistika cestná a horská, lyžovanie bežecké, zjazdové, vzpieranie, volejbal, 
moderná gymnastika, atletika, športová streľba, raketové a letecké modelárstvo, bikros, viacboje 
všestrannosti, turistika, skauting, skialpinizmus, horolezectvo, tanečný šport, teakwondo  
a kick box, atď. Mnohí z nich sú majstri sveta, Európy, Slovenska, alebo sa umiestňujú  
na popredných miestach v týchto súťažiach.

 Eva Beňová Liptovské osvetové stredisko, Ivan Bubelíny OÚ SZTK
 Ing. Pavel Chrapčiak ZO SZPB, Dr. Milan Fronko

Panoráma trate Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní pod medzistanicou Luková v Jasnej.



Maratón - štart na Námestí osloboditeľov L.M.

Demänová - panoráma zjazdových tratí.

Štvorsedačka  
na Lukovú v Jasnej.

Svetový pohár - cieľ, Jasná-Koliesko.

Liptovský maratón, popri vodnej nádrži L. Mara. 



Basketbalová hala SCP (koniareň), 
Ružomberok.

Výstup členov OK na Kriváň. 
Zľava: I. Bubelíny, Mgr. M. Mertoš, 
P. Racek, Ing. P. Straka.

Primátor MUDr. A. Slafkovský štartuje kategóriu 
žiakov na Behu olympijského dňa v L. Mikuláši. 

Pred štartom behu Olympijskeho dňa v Ondrašovej. 
Zprava: M. Fronko, I. Bubelíny, Ing. M. Benko 
generálny sekretár SOV, Mgr. M. Mertoš.

Sídlo Okresného, teraz Oblastného útvaru SZTK aj OKL.  Tu 
sa vyše 40 rokov tvorilo, organizovalo, pripravovalo, preje- 
dnávalo veľa akcií telesnej výchovy, športu a olympizmu.

Zprava I. Bubelíny na starovekom 
olympijskom štadióne v Olympii, spolu  
s Mgr. M. Hazuchom na mramorovom 
štartovacom zariadení ktoré sa zachovalo.



1. M. Martikán (Slovensko), 2. L. Polert (Česká re-
publika), 3. P. Estanguet (Francúzsko)

Michal Martikán, tlačová konferencia.

Privítanie úspešných olympionikov z Atlanty na „do-
mácej“ pôde M. Martikána (1. miesto) a G. Broskovej 
(6. miesto) v klube KTK L. Mikuláš. 

Michal Martikán so svojim otcom a tréne-
rom Jozefom Martikánom. 

Michal Martikán, olympijský víťaz OH v Atlante 
r. 1996 s vtedajším primátorom mesta Ing. Vladimírom 
Stankovianskym pri privítaní na pôde Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši. 

 Olympijske hry Atlanta 1996
olympijsky víťaz

MICHAL MARTIKÁN





- 27 -

Zoznam olympionikov, účastníkov novodobých Olympijských hier do roku 2002. Všetci majú 
niečo spoločné s naším regiónom Liptova. Sú uvedení podľa jednotlivých športov a v abecednom 
poradí. Typom písma je rozlíšené, čo píšu olympionici o sebe a čo o nich autor.

lyžovanie – 18 účastníkov: 
 1) Bachleda Jozef 
 2) Bátory Ivan
 3) Fiamínová r. Milanová Ľudmila Mgr. 
 4) Harvan Štefan Ing. 
 5) Havrančíková Alžbeta 
 6) Hudač Ivan 
 7) Iľanovská r. Balážová Ľubomíra 
 8) Ilavský Ján Ing. 
 9) Jurko Peter 
 10) Klimková r. Leskovjanská Viera 
 11) Libik Juraj †
12) Michalko Ján JUDr. 
13) Olekšák Štefan † 
14) Simčáková r. Kepeňová Zora 
15) Slafkovská r. Kuzmanová Dagmar JUDr. 
16) Slušný Miroslav 
17) Svobodová r. Sekajová Gabriela 
18) Šlachta Daniel 

basketbal - 13 účastníkov: 
19) Antalecová Eva 
20) Bieliková Iveta 
21) Frniaková Slávka 
22) Godályová Martina 
23) Hiráková Renáta 
24) Huťková Dagmar Mgr. 
25) Chamajová Adriana 
26) Kováčová Alena 
27) Kuklová r. Chupíková Andrea 
28) Lukášik Boris Ing. 
29) Lukášik Dušan JUDr. 
30) Rázgová Milena 
31) Žirková Zuzana 

vodný slalom – 9 účastníkov: 
32) Zamišková Gabriela r. Brosková 
33) Kaliská Elena 
34) Martikán Michal 
35) Nagy Peter 
36) Ontko Juraj 
37) Stacherová Gabriela 
38) Stanovský Miroslav 
39) Štrba Roman 
40) Vajs Roman 

Ľadový hokej – 8 účastníkov:
41) Bača Jerguš Mgr. 
42) Božík Mojmír 

43) Dragan Jaromír 
44) Droppa Ivan 
45) Rusnák Dárius 
46) Smerčiak Marián 
47) Starší Ján Doc. PhDr. CSc. 
48) Veselovský Peter 

biatlon – 7 účastníkov: 
49) Húska Ján Mgr. 
50) Kutlíková Táňa - aj beh na lyžiach 
51) Machyniak Ľubomír Ing. 
52) Mihoková Soňa 
53) Pavelica Vojtech dôst. ČSA † 
54) Pavkovčeková Marcela 
55) Schwarzbacherová r. Jašicová Martina 

moderný päťboj – 5 účastníkov: 
56) Adam Jiří - aj šerm
57) Horváth Branislav 
58) Jemelka Otto plk. v. v. 
59) Starnovský Bohumil 
60) Vysočil Peter Mgr. 

cyklistika – 3 účastníci: 
61) Ilavská Lenka 
62) Jurčo Milan 
63) Lowelová r. Orvošová Eva 

streľba – 3 účastníci. 
64) Jakeš Adolf Mgr. 
65) Kermiet Ján 
66) Némethy Ivan 

atletika – 2 účastníci: 
67) Čevona Václav 
68) Vanderka Marián Mgr. -aj boby 

šerm – 2 účastníci:
69) Holub Jaromír  mjr. v. z.
70) Jurka Jaroslav

Ďalšie športy:
71) Rückschloss Vojtech – box 
72) Vyskoč Martin – futbal 
73) Stašová Janka JUDr. – hádzaná 
74) Gubzová r. Kozičová Oľga – plávanie 
75) Reiskup Ctibor – veslovanie †
76) Rudolf Lukáč Ing. – vzpieranie
77) Štěch Juraj – zápasenie
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V rokoch 1987-1991 študent Strednej lesníckej školy v Lipt. Hrádku, kde aj maturoval. Počas 
štúdia sa pod vedením prof. telesnej výchovy Jána Gábryša zúčastňoval školských súťaží 
v cezpoľnom behu, v behu na lyžiach a v branných súťažiach. Po maturite narukoval do ŠKP 
Štrbské Pleso.

Jozef bachleda

narodený 23. 2. 1973 v Poprade

• účastník XVII. ZOH Lillehamer r. 1994 severská 
kombinácia 51. miesto

Počas ZOH člen ŠKP Štrbské Pleso. 

Stredoškolské štúdium s maturitou ukončil v SOU elektrotechnickom v Liptovskom Hrádku. 

Ďalšie moje športové výsledky:
Sezóna 98-99: MS Ramsau – 10km C – 16. miesto, 15km S – 12. miesto. 
Svetový pohár 98-99: Davos – 30km C – 6. miesto. 
Nové mesto na Morave – 15km C – 7. miesto, 30km S – 10. miesto. Lahti – 30km C 7. miesto. Celkové 
poradie vo SP 98-99 – 15. miesto. 
Sezóna 99-2000: Svetový pohár Kiruna – 10km C – 3. miesto, Santa Caterina – 10km C – 6. miesto, 
Holmenkollen – šprint C – 8. miesto, Lahti šprint S – 10. miesto, Trondheim 10km S – 10. miesto. 
Celkové poradie SP 99-2000 – 19. miesto

Ivan bátory

 narodený 3. 5. 1975 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XVII. ZOH v Lillehameri r. 1994 - beh na lyžiach 10 km 
klasicky 43. m., komb. - 10 km kl. + 15 km v. - 34. m.
• účastník XVIII. ZOH v Nagane v roku 1998 - 10 km kl. - 60. m., bež. 
komb.-33. m., 30 km kl. - 26. m., 50 km v. - 19. m., 4x10 km - 11. m.
• účastník XIX. ZOH v Salt Lake City v roku 2002 – 15 km kl. - 21. m., 
50km kl. - 26. m., komb. 10 km kl. + 10 km v. - 26. m.

Počas XVII. ZOH člen ŠKP Štrbské Pleso.
Počas XVIII. ZOH člen ŠKP Štrbské Pleso.
Počas XIX. ZOH člen ŠKP Štrbské Pleso.
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Ďalšie moje športové výsledky: 
MS-juniorov Jasná 1985 9. miesto komb., 10. miesto obrovský slalom, 12. miesto slalom. MS-Crans 
Montana 1987 9. miesto komb. SZU-Jasná, V. Tatry 1987 1. miesto slalom, 1. miesto  zjazd, 1. miesto  komb.  
SZU – Sofia 1989 1. miesto komb., 2. miesto obrovský slalom. SZU- Sapporo 1991 2. miesto komb. 
Lyžovanie ma sprevádzalo od okamihu, ako som začala vnímať svet okolo seba. Bývali sme totiž 
s rodičmi v služobnom byte na Horskej službe v Jasnej pod Chopkom. Niekoľko metrov povyše  
sa každoročne odohrávali veľké preteky. Pozerajúc sa na pretekárov, zdalo sa mi úplne jasné že budem 
jazdiť tak ako oni. Na tie úplne prvé kroky dohliadala moja mama a neskôr otec ako tréner prvej 
prípravky. V Jasnej vtedy fungoval dobre zorganizovaný lyžiarsky klub. Do reprezentácie som sa dostala  
v 15 - stich rokoch a zotrvala v nej nasledujúcich 10 rokov. Bolo to práve v Jasnej, keď som sa po 
prvý krát umiestnila na pretekoch Svet. pohára v prvej pätnástke. V Jasnej som získala svoje prvé 3 
zlaté medaily na Svetovej univerziáde v roku 1987. V tomto roku som sa na MS v Chrans Montane 
umiestnila na 9. mieste v kombinácii. V roku 1988 na ZOH v Calgary sa mi toto umiestnenie nepodarilo 
zopakovať. Len malým zadosťučinením mohlo byť pre mňa mohutné Thank You od nadšených 
divákov, uštedrené po unikátne predvedenom páde v kombinačnom zjazde. Musela som sa uspokojiť 
s 25. miestom v špeciálnom zjazde. Na konci mojej kariéry, po mnohých štartoch vo Svetovom a 
Európskom pohári som sa zúčastnila ešte ZOH v roku 1992 vo francúzskom Albertville. Vďaka prežitým 
skúsenostiam som dokázala lepšie vnímať úžasnú atmosféru tohto športového sviatku. Náročná 
trať zjazdu nám však nedala možnosť na priveľké rozptyľovanie. Olympijské Albertville som opúšťala  
s peknými spomienkami a 15. miestom z kombinácie, 24. miestom zo zjazdu aj zo špeciálneho slalomu.

Mgr. Ľudmila Fiaminová rod. Milanová 

narodená 22. 3. 1967 v Kežmarku

• účastníčka XV. ZOH Calgary r. 1988 v zjazdovom lyžovaní 
SG–29. miesto, Zj.–24. miesto
• účastníčka XVI. ZOH Albertville r. 1992 SG–34. miesto, 
Sl.–24. miesto, Zj.–24. miesto komb.–15. miesto
Počas XV. ZOH člen TJ Slávia UK Bratislava.
Počas XVI. ZOH člen TJ Filozof Bratislava.

Žije a pracuje v Lipt. Mikuláši. Bola členkou Výkonného 
výboru Olympijskeho klubu Liptova.

Ing. Štefan Harvan 

narodený 17. 5. 1937 v Kežmarských Žľaboch 

• účastník IX. ZOH Innsbruck 1964 
v behu na lyžiach 30 km – 26. m., 50 km – 22. m. 
Počas ZOH člen TJ Slovan Smokovec. 

Ďalšie moje športové výsledky: 
MS–1966 v Oslo 50 km–19. miesto. Držiteľ 4 univerziádnych medajlí 
v behu na lyžiach v Chamonix, Vilars, Špindlerov mlyn, Zakopané. 

V r. 1952-56 študoval na Strednej lesníckej škole v L. Hrádku,  
kde aj maturoval. Počas štúdia bol čl. TJ-Dynamo Nízke Tatry, kde  
ho trénoval Miloslav Húska.  V škole ho učil prof. telesnej výchovy 
Igor Benko.  Po maturite odišiel na Vysokú školu 
lesnícku do Zvolena.
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V TJ Tesla L. Hrádok pôsobila pod vedením trénerov Jána Michalíka a Miloslava Húsku v čase od 1. 9. 
1978 do r. 1990. V tomto období pracovala aj ako výchovná pracovníčka na SOU elektrotechnickom 
v L. Hrádku. 
Jej tréner Ján Michalík si s odstupom času spomína, že nebyť toho, že odišiel do Švajčiarska, kde 
viedol ženskú reprezentáciu bežkýň,  boli by to s Betkou určite dotiahli až k olympijským medajlám.

Prehľad mojich najlepších umiestnení:  MS 1989 Lahti- Fínsko 4. miesto na 10 km v. spôsobom, 4. miesto na 30 km v. 
spôsobom, MS 1993 Falun- Švédsko 5. miesto na 30 km v. spôsobom, 5. miesto štafeta na 4x5 km. 
Úspechy v pretekoch Svetového pohára: 1989 La Feclaz – Francúzsko 1. miesto na 5 km v. spôsobom, 
Klingenthal – Nemecko 1. miesto na 30 km v. spôsobom, Campra – Švajčiarsko 2. miesto na 15 km v. 
spôsobom, 1992 Oslo- Nórsko 9. miesto na 15 km v. spôsobom, 1993 Lahti – Fínsko 9. miesto na 5 km v. 
spôsobom, Lillehamer – Nórsko 11. miesto na 5 km klas. a 10 km v. spôsobom. 
Začiatky pre lyžovanie získava človek na dedine a neskôr usmerňovaním v športovej triede v Štrbe, kde sa mi 
splnila túžba: mať štartovné číslo na hrudi. Začiatky sú ťažké, ale odštartovali mojú úspešnú kariéru. S troškou 
nostalgie priznávam, bez medailí. Žiacke úspechy a záujem o lyžovanie ma priviedli do L. Hrádku. Stretnúť ľudí  
a trénerov ako sú páni Milan Húska a Ján Michalík bolo štastím, pretože mi dali to, čo urobí pretekára 
pretekárom,  porážať aj veľké mená svetového lyžovania. S kolektívom dievčat, s ktorými som trénovala,  
to šlo určite ľahšie prekonať aj ťažké chvíle v živote. Človek má šťastie, keď stretáva správnych ľudí na pravom 
mieste. Mne sa to darilo. Najkrajší rok bol v r. 1989, keď som 2x vyhrala Svetový Pohár, a získala 2x4. miesto 
na MS v Lahti a celkové druhé miesto. A na stupni som stála aj s olympijskými víťazmi. Mojím veľkým šťastím 
bolo, že ma obchádzali aj zranenia a vážne choroby. Ďakujem všetkým, ktorí mi počas kariéry fandili a ktorým 
som svojimi výsledkami urobila radosť.

Alžbeta Havrančíková

narodená 27. 9. 1963 v Šuňave 

• účastníčka XV. ZOH v Calgary r. 1988 v behu na lyžiach 5 km 
kl.–29. m., 10 km kl.–31. m., 20 km v–13. m., 4x5 km–7. m.
XVI. ZOH Albertville r. 1992. 5 km kl.–34. m., 10 km v. –17. m.,  
30 km v. –11. m., 4x5 km –6. m. 
XVII. ZOH Lillehamer r. 1994-5 km kl. – 32. m., 15 km v. – 8. m.,  
30 km kl. – 32. m. komb. /5 km v.+10 km kl./- 17. m., 4x5 km – 7. m. 
XVIII. ZOH Nagano r. 1998-5 km kl.–58. m., 10km kl. – 40. m., 
kombinácia – 25. m. 

Počas XV. ZOH členka TJ Tesla Liptovský Hrádok.
Počas XVI. ZOH členka ČH Štrbske Pleso.
Počas XVII. ZOH členka ŠKP Štrbské Pleso.
Počas XVIII. ZOH členka ŠKP Štrbské Pleso.

Olympijský klub Liptova! 
Pozdravujem všetkých členov olympijskeho klubu Liptova a prajem im všetko najlepšie, hlavne zdravie. 
Počas štúdia na Lesníckej škole v Liptovskom Hrádku som bol členom Dynama Nízke Tatry, kde pôsobil  
ako tréner a vedúci Miloslav Húska, ďalej Ľudo Hrnčiar, Jožo Klamár, Mišo Sabaka, Vilo Tryzna a ďalší.  
Na škole v Liptovskom Hrádku si v dobrom spomínam na prof. telesnej výchovy Igora Benku a Juraja 
Setteya. Tam kdesi treba hľadať základy bežeckého lyžovania a športu vôbec. Boli to krásne časy, žiaľ, sú 
preč. S OK Vysoké Tatry nespolupracujem. Mám dosť málo voľného času, aj keď som na dôchodku. Mám 
množstvo iných záľub a tiež si musím privyrobiť, pretože z dôchodku nevyžijem. Mám chalupu,  na ktorej 
strávim veľa času. Žiaľ, o Štefanovi Olekšákovi neviem nič, nemôžem Vám pomôcť, na Židari mu rodičia už 
pomreli. Mám trochu problémy s dolnými končatinami ako dôsledok vrcholového športovania. 
 So srdečným pozdravom Harvan.
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Ďalšie moje športové vysledky: 
r. 1990 – MSJ Francúzsko 30. miesto 30 km v. MSJ 1991 Nemecko 12. miesto 30 km v. 5. miesto 4x10 km 
1993 MS Švédsko 29. miesto 15 km v. 1995 MS Kanada 35. miesto 50 km v. 1997 MS Nórsko 37. miesto  
15 km v. 1997 SZU Južné Kórea 1. miesto 4x10 km, 10. miesto 15 km v. 1999 Štrbské Pleso 16. miesto 
15 km v. 
27. 5. 2002 som ukončil štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na fakulte humanitných 
vied, odbor trénerstvo. Od 1. 7. 2002 som sa stal reprezentačným trénerom lyžiarov – bežcov. Mojím 
trénerom v Liptovskom Hrádku bol Jaroslav Bugáň.

Ďalšie moje športové výsledky:
MS Lahti – 1989 – 4x5 km – 5. miesto,  MS Val di Fiemme 1991 5 km – 16. miesto,  15 km – 19. miesto, 
MS Falun 1993 15 km – 14. miesto, 4x5 km – 5. miesto, SP Funesdahlen SWE 1992 5 km – 10. miesto, 
SZU Sapporo 1991 5 km – 5. miesto, 10 km . 4. miesto, SZU Zakopané 1993 5 km – 1. miesto, 10 km –  
1. miesto

Ivan Hudač 

narodený 10. 8. 1971 v Šuňave
 
• účastník XVIII. ZOH v Nagane r. 1998 - behu na lyžiach 
10 km kl. – 85. miesto, komb. /10km  kl.+15km v./ 64. miesto,
30 km kl. - 59. miesto, 50 km v. – vzdal, 4x10 km- 11. miesto

Počas XVIII. ZOH člen LK- Tesla Liptovský Hrádok.

Ľubomíra Iľanovská rod. balážová 

narodená 13. 8. 1968 v Liptovskom Mikuláši 

• účastníčka XV. ZOH Calgary 1988 - v behu na lyžiach 5 km  
– 30. miesto, 10 km – 27. miesto
• účastníčka XVI. ZOH Albertville 1992 - 5 km – 11. miesto, 
10 km – 26. miesto,  15 km – 13. miesto,  4x5 km – 6. miesto 
• účastníčka XVII. ZOH Lillehamer 1994 - 5 km – 21. miesto, 
10 km – 24. miesto, 30 km –18. miesto, 4x5 km – 7. miesto 

Počas XV. ZOH členka ČH Štrbské Pleso.
Počas XVI. ZOH členka ČH Štrbské Pleso.
Počas XVII. ZOH členka ŠKP Štrbské Pleso.
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Začiatky mojej športovej činnosti behu na lyžiach sa viažu na obdobie školského veku vo Važci,  
kde sme sa pod vedením učiteľa p. Kočtúcha viacerí upísali tomuto športu. V dobe štúdia  
na gymnáziu v Poprade som mal znova šťastie, že tam pôsobil ako učiteľ telesnej výchovy  
p. Gundelfingen, ktorému sa podarilo vytvoriť výbornú lyžiarsku partiu. Myslim, že sme v tej 
dobe boli najsilnejším stredoškolským družstvom v lyžovaní na Slovensku (Brtáň, Bohmer, 
Brúzik, Botka). V tomto období som v tréningovej činnosti začal spolupracovať s trénerom 
Húskom, ktorý v spolupráci s Michalom Sabakom vo Važci vytvoril podobnú tréningovú skupinu.  
Na toto obdobie sa viažu moje najkrajšie spomienky, pretože sa im podarilo vytvoriť skvelú partiu 
športovcov (Ilavský, Garaj, Šedo, Bartko, Bardy, Brtáň, Bohmer, Sirotiak a ďalší). 
Aj keď som neskôr študoval vo Zvolene a stretol som tam vynikajúcich športovcov ako 
Harvan a Fusko, športovcom vo Važci som zostal verný až do voj. základnej služby v Liberci.  
Za obdobie štúdia vo Zvolene som vyhral tri prebornícke tituly z majstrovstiev Československa 
v individuálnych disciplínach a rovnaký počet v pretekoch štafiet. 
Na Univerziádach: v Chamonix 1960 v štafetách 2. miesto, v indiv. pretekoch 14. miesto.  
Na ďalšej univerziáde vo Švajčiarsku 1962 taktiež 2. miesto v štafetách a 8. miesto v indiv. pretekoch. 
V Špindlerovom Mlyne 1964 som obsadil 12. miesto a 2. miesto v štafetách. V Taliansku 1966 som 
skončil v behu na 15 km na 4. mieste a taktiež druhí sme skončili v štafetách. 
V priebehu svojej športovej činnosti som bol členom juniorského a reprezentačného družstva 
dospelých 1964-1972. V tomto období som už bol členom Červenej Hviezdy, Štrbské Pleso, v ktorej 
som pod vedením trénera Ruska a Gregušku získal tri tituly majstra Československa a reprezentoval 
som na MS 1970, na ktorých som pre onemocnenie štartoval len na 50km a obsadil som 34. miesto. 
Na ZOH v Sappore r. 1972 sa bohužiaľ situácia so zdravotným stavom opakovala, a tak som bežal len 
štafetový pretek, v ktorom som skončil na 8. mieste. 
Po ukončení športovej činnosti som sa začal venovať trénerskej činnosti, kde som viedol  
zo začiatku juniorov, neskôr aj dospelých. Za svojho pôsobenia som viedol tréningový proces 
týchto športovcov: Kohút, Suchánek, bratia Gombalovci, Pasiarová, Sujová, Klimková, Bukvajová, 
Iľanovská, Havrančíková a v súčasnej dobe sú to Bátory, Malák, Lacko a Holienčík.

Ing. Ján Ilavský 

narodený 27. 5. 1942 vo Važci 

• účasník XI. ZOH Sapporo 1972 - beh na lyžiach 30 km 
– 40. miesto, 4x10 km – 8. miesto

Počas XI. ZOH člen ČH Štrbské Pleso.
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Ďalšie moje športové výsledky:
Víťaz EP v slalome r. 1988/89, 1988/89 celkové 3. miesto v EP, 6. miesto vo SP v Krajinskej Gore 
v slalome r. 1989, r. 1987 SZU v Jasnej 3x 1. miesto, r. 1991 SZU v Sappore 2x 1. miesto, 1x 2. miesto. 
V Liptovskom Mikuláši v TJ Jasná som pôsobil v rokoch: od 1. 9. 1980 do 30. 8. 1990 pod vedením 
mojich trénerov:  Milana Medlu a Petra Ftoreka.

Do Liptovského Hrádku som prišla 1. 9. 1972, študovala som na SPŠE. Trénovala som pod vedením 
pána Húsku. Od roku 1974 som bola členkou juniorského družstva ČSSR, kde som bola 3 roky. V roku 
1976 som sa zúčastnila ME v Liberci. Počas pôsobenia v L. Hrádku som získala 4 tituly M-ČSSR 
v dorasteneckej kategórii. Po ukončení štúdia na SPŠE v roku 1976 som ešte trénovala a pretekala 
za Liptovský Hrádok. Na základe výsledkov som bola zaradená do strediska vrcholového športu ČH 
Štrbské Pleso, kde som odišla 15. 10. 1977.

Peter Jurko 

narodený 22. 9. 1967 v Levoči
 
• účastník XV. ZOH r. 1988 v Calgary - v zjazdovom lyžovaní, 
zjazd – 29. miesto, super obr. slalom – 27. miesto, slalom 
– 13. miesto, obr. slalom – 33. miesto, kombinácia - 5. miesto 
• účastník XVI. ZOH r. 1992 v Albertville - slalom – 25. miesto, 
super. obr. slalom – 39. miesto, obr. slalom – 37. miesto, 
kombinácia – nedokončil. 

Počas XV. ZOH člen TJ – Jasná Lipt. Mikuláš.
Počas XVI. ZOH člen TJ Stavokonzul Košice.

Viera Klimková rod. Leskovjanská 

narodená 11. 8. 1957 v Sp. Novej Vsi 

• účastníčka XIV. ZOH Sarajevo r. 1984 -  behu na lyžiach 
20 km – 24. miesto 
• účastníčka XV. ZOH Calgary 1988 - 5 km kl. – 22. miesto, 
10 km kl. – 35. miesto, 20 km v. 17. miesto, 4x5 km 7. miesto 

Počas XIV. ZOH členka ČH Štrbské Pleso.
Počas XV. ZOH členka ČH Štrbské Pleso.

V TJ Tesla Liptovský Hrádok pôsobila pod vedením trénerov 
Miloslava Húsku a Jána Michalíka v čase od 1. 9. 1972 do  
15. 10. 1977.
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Podarilo sa mi zistiť, že jeho otec Albert – Július Libik bol úradníkom v Ružomberku, pri narodení 
syna 31-ročný, cirkvi kalvínskej. Matka Janka Libiková, rodená Bergerová z Ružomberka,  
pri narodení syna 19-ročná, cirkvi izraelskej. Do Maďarska sa odsťahoval ako dobrý lyžiar po  
2. svetovej vojne, nevieme však presne kedy. Zomrel 23. 1. 1995 v Budapešti.

Juraj Libik 

narodený 18. 10. 1919 v Ružomberku

• účastník V. ZOH Svätý Moritz r. 1948 – zjazdové lyžovanie 
zjazd 77. miesto, slalom – výsledok anulovaný

Počas V. ZOH člen MAFC Maďarsko

Stredoškolské štúdium s maturitou ukončil v SOU elektrotechnickom v Liptovský Hrádku.

Ďalšie moje výsledky:
MS Juniorov – Austria MURAU 4. miesto beh na lyžiach na15 km, 
Svetový pohár – Švajčiarsko DAVOS –  3. miesto 4x10 km .

JuDr. Ján Michalko 

narodený 18. 11. 1947 vo Východnej 

• účastník XI. ZOH Sapporo 1972 beh na lyžiach 
15 km 30. miesto, 30 km- 40. miesto, 50 km – 30. miesto, 
4x10 km – 8. miesto 
• účastník XII. ZOH Innsbruck 1976 
beh na lyžiach 30 km – 46. miesto  

Počas XI. ZOH člen ČH Štrbské Pleso. 
Počas XII. ZOH člen ČH Štrbské Pleso. 
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V rokoch 1954 – 58 bol študentom Strednej lesníckej školy v Lipt. Hrádku, kde aj maturoval. 
Počas štúdia bol členom TJ- Dynamo Nízke Tatry. Učil ho prof. telesnej výchovy Igor Benko 
a trénoval Miloslav Húska. Po maturite narukoval do Dukly Liberec. Zomrel v Prahe 1. 12. 1996.

V TJ Tesla Lipt. Hrádok pôsobila pod vedením trénera Jána Michalíka.

Jej tréner Ján Michalík si s odstupom času na ňu spomína ako na mimoriadne cieľavedomú, 
zodpovednú pretekárku, s ktorou bolo radosť pracovať. Bola pre trénera mimoriadne vďačný 
typ, vyspelá, inteligentná, tvorivá. Svojou mimoriadnou húževnatosťou nahrádzala nie práve 
optimálne fyziologické dannosti.

Štefan Olekšák 

narodený 16. 1. 1940 v Ždiari 

• účastník IX. ZOH v Innsbrucku r. 1964 
severská kombinácia – 13. miesto

Počas IX. ZOH člen Dukla Liberec. 

Zora Simčáková rod. Kepeňová 

narodená 27. 3. 1963 v Liptovskom Mikuláši 

• účastníčka XVI. ZOH Alberville 1992 beh na lyžiach 
15 km kl. – 18. miesto, 30 km voľne – 30. miesto 

Počas XVI. ZOH členka TJ Tesla Liptovský Hrádok.
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Ďalšie moje športové úspechy: 1975 – celková víťazka Európskeho pohára, 1976 – 9. miesto, 2x 11. 
miesto v slalome a obr. slalome vo Svetovom pohári. 1978 – akademická majsterka sveta v obr. slalome  
5. miesto kombinácia na Majstrovstvách sveta – Garmisch - Partenkirchen. 
Volali nás vtedy Goitschelové (sestry, olympijské víťazky). Písali sa 60-te roky minulého storočia, ony 
boli francúzske hviezdy lyžiarskeho zjazdového neba a my so sestrou Soňou sme len krátko brázdili 
lyžiarske svahy na Kľaku (Fačkovské sedlo) a na Remate neďaleko Handlovej. Tieto kopce boli totiž 
najbližšie od Nitrianskeho Pravna, odkiaľ sme obidve pochádzali. A čo sme mali s Goitschelovými 
spoločné? Snáď to, že sme rovnako ako ony boli sestry a za pomerne krátku dobu sme sa dostali  
na prednejšie miesta v pretekoch zjazdového lyžovania. Najskôr na domácich – vtedy 
československých a neskôr na európskych a svetových súťažiach. 
Na začiatku všetkého stál náš otec, športovec telom aj dušou. Jeho “nešťastím“, ako často so 
smiechom vravieval, bolo, že sa mu namiesto syna narodili dcéry a to hneď dve odrazu. Ale nevzdal 
sa a “odniesli“ sme si to my so sestrou.
Moje športové začiatky ako si teraz na ne spomínam, boli spojené s nekompromisným a tvrdým 
prístupom môjho otca ku všetkému, čo sa volalo tréning a preteky, nič sa nedalo oklamať a každý 
tréning sa musel oddrieť. Otec bol cieľavedomý a tvrdohlavý. Čo si zaumienil, musel dosiahnuť. 
Zároveň bol aj nesmierne obetavý. Týždenne dva až trikrát nás vozil so sestrou na Rematu, čo bolo 
asi 35 km od Nitrianskeho Pravna – na večerné lyžovanie. Vtedy mala Remata ako jedno z mála 
lyžiarskych stredísk večerné osvetlenie. Aby bolo možné lyžovať sa aj v sobotu a nedeľu na Kľaku 
a necestovať až do Vrátnej, vždy na jeseň si požičal od nášho starého otca motorku s tým, že mu 
na nej vykoná cez zimu generálnu opravu. Motorku rozobral, motor z nej použil na lyžiarsky vlek, 
ktorý zostrojil tak, že zhotovil železné sane s úchytkami na kotvy a keď sme sa vyviezli na kopec, 
samospádom zišli nadol. Náš starý otec sa o tom nikdy nedozvedel, ale motorku mal na jar po zime 
vždy nablýskanú a funkčnú.
Mojím prvým lyžiarskym oddielom bola TJ Baník Handlová. Trénovali v nej lyžiarski nadšenci a vtedy 
známi tréneri, bratia Dolníkovci a Stano Blaho. Handlová bola mojím domovským oddielom do  
12 rokov do doby keď sme sa so sestrou stali výsledkami zaujímavé pre Strojárne Piesok. Za Strojárne 
Piesok sme pod vedením Mariána Králika pretekali do roku 1973.
Zlomovým rokom v mojej lyžiarskej kariére bol rok 1970. Vtedy sme sa aj so sestrou nominovali do ČS 
lyžiarskej reprezentácie. Mali sme 14 rokov. Ja som sa neskôr stala mnohonásobnou majsterkou ČSSR  
a 9 rokov som bola v reprezentačnom družstve. 
Ukončenie gymnázia v Prievidzi roku 1976 a moje prijatie na Právnickú fakultu UK v Bratislave bolo 

JuDr. Dagmar Slafkovská, rod. Kuzmanová 

narodená 17. 9. 1956 v Handlovej 

• účastníčka XII. ZOH r. 1976 v Innsbrucku zjazdové lyžovanie, 
zjazd – 32. miesto, slalom – 9. miesto, obr. slalom – 9. kombinácia  
– 6. miesto 

Počas ZOH členka TJ – Slávia Univerzita Komenského Bratislava. 

Žije a pracuje v Liptovskom Mikuláši. Je zakladajúcou členkou 
Olympijského klubu Liptova.
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spojené s prestupom do vysokoškolského klubu UK Bratislava, s nezabudnuteľným trénerom 
Hermanom Harmathom a neskôr aj s Paľom Šťastným. V tom čase som mala prvé úspechy 
v pretekoch Európskeho pohára. Písal sa rok 1975 a aj napriek tomu, že som tento pohár začala 
jazdiť až ku koncu sezóny, dokázala som skoro nemožné, zvíťazila som v niekoľkých pretekoch  
za sebou a nakoniec som sa stala celkovou víťazkou Európskeho pohára.
Rok 1976 bol rokom olympijským. Ženské reprezentačné družstvo dovtedy vedené Lacom 
Zacharidesom a Šaňom Egyházym zostalo bez trénera. Ujal sa nás Mišo Šoltýs, dlhoročný 
bývalý reprezentant a otec neskôr známej Jany Šoltýsovej – Gantnerovej. Zimná olympiáda 
bola za humnami – v  Insbrucku a všetky z reprezentácie (Šoltýsová, moja sestra, Liptáčka 
Hanka Droppová a ja) sme si priali, aby nás poslali všetky štyri. A urobili sme preto 
v príprave veľmi veľa. Začiatok sezóny bol sľubný. V talianskej Cortine, v slalome Svetového 
pohára skončila Jana šiesta a ja deviata. Naše predstavy teda nevyšli a na olympiádu sme  
sa dostali len dve.
Pobyt v olympískej dedine bol poznačený chrípkovou epidémiou a teploty neobišli ani mňa. 
Ťažko som sa koncentrovala na slalomové disciplíny, v ktorých som si vtedy verila. Náročná trať 
bola pohrebiskom viacerých dievčat. Mne sa podarilo to, v čo len málokto dúfal, umiestnila som 
sa na deviatom mieste a umiestnenie som zopakovala aj v obrovskom slalome. Sklamanie som 
prežívala v roku 1977 v čase, keď sa na zjazdové trate po dlhšej prestávke vrátila Annemarie Moser 
Proll, dáma bielych tratí. Na začiatku sezóny sa určili nominačné kritériá pre účasť na Svetovom 
pohári v zámorí. O dve stotiny sekundy som skončila na SP za desiatym miestom – a zostala som 
doma. A zapretekať si aj na japonských tratiach by bol určite pre mňa zážitok.
Najväčší úspech v akademickom športe som zažila v roku 1978, keď som sa stala akademickou 
majsterkou sveta v obrovskom slalome v Špindlerovom Mlyne. Na týchto pretekoch som však 
zažila situáciu, ktorá ma pripravila o medailu v slalome. Na poslednú chvíľu som dobehla na 
štart a nepripravená, s tréningovými lyžami som vypadla.
Športovú kariéru som ukončila v roku 1980. Rok predtým som sa vydala,  spolu s manželom 
Alexandrom máme dvoch synov. Bývame spolu v Palúdzke – časti Liptovského Mikuláša. 
Starší Andrej dobre lyžoval v žiackom veku ale pre zdravotné problémy musel s pretekárskym 
lyžovaním skončiť. Mladšiemu Alexandrovi učaroval tiež slalom, ale vodný. A tiež už vie, ako 
chutia športové víťazstvá i prehry. V “civilnom“ živote pracujem ako komerčná právnička. Stále si 
rada zašportujem aj zalyžujem.

Miroslav Slušný 

narodený 31. 5. 1964 v Ružomberku 

• účastník XVII. ZOH v Lillehameri r. 1994 skoky na lyžiach 
K-90 51. miesto, K-120 45. miesto 

Počas ZOH člen AŠK Dukla Banská Bystrica.
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V TJ Tesla Lipt. Hrádok pôsobila pod vedením trénera Miloslava Húsku a Ľudovíta Hrnčiara v čase 
od 1. 9. 1967 do r. 1975. Potom odišla na Štrbské Pleso.

Gabriela Svobodová rod. Sekajová

narodená 27. 2. 1953 v Kremnici 

• účastníčka XII. ZOH Innsbruck r. 1976 v behu na lyžiach 
5 km – 13. miesto, 10 km – 19. miesto, 4x5 km – 6. miesto 
XIII. ZOH Lake Placid r. 1980 5 km – 20. miesto, 
10 km – 19. miesto, 4x5 km – 4. miesto 
XIV. ZOH Sarajevo r. 1984 5 km – 15. miesto, 10 km – 12. miesto, 
4x5 km – 2. miesto
 
Počas XII. XIII. a XIV. ZOH členka ČH Štrbské Pleso. 

Ďalšie moje športové výsledky: 
1943 junior. majster SR v behu na lyžiach, majster ČSR – 1951 slalom, medzinárodný majster Nemecka 
– 1951 v alpskej kombinácii v Oberhofe, majster ČSSR obr. slalom 1953 kombinácia. V roku 1954 účastník 
13. MS v zjazdovom lyžovaní v Are – Švédsko trojkombinácia 19. miesto. 1954- Zakopané 3. – 4. miesto 
s Krajňákom v obrovskom slalome Memoriál B. Czecha. 3x víťaz VCDJ – Jasná. Víťaz: VC Vysokých Tatier, 
VC Roháčov, VC Slovenska na Ďumbieri, VC Chleba, VC Strmej doliny, VC Javorinka-Levoča, Dračia 
bránka – zjazd, Veľká studená dolina - zjazd, VC Krkonôš – Závod osvobození – slalom. 
V povojnovom období som sa podieľal na vývoji a uplatňovaní novej lyžiarskej techniky slalomu, obr. 
slalomu a zjazdu. V období príprav aj počas MS – 1970  vo V. Tatrách v klasickom lyžovaní som pracoval 
ako vedúci strojovej techniky na úpravu bežeckých tratí a skokanských mostíkov. V Jasnej som pracoval 
ako vedúci lanoviek a vlekov 13 rokov. Bol som autorom tratí a riadil ich výstavbu – trate č. 1, 7, slalomový 
svah, turistická a spoluautorom so Zacharidesom trať FIS ako aj tratí na južnej strane Chopka.

Daniel Šlachta 

narodený 13. 2. 1923 v Demänovej 

• účastník V. ZOH Svätý Moritz 1948 zjazdové lyžovanie, 
zjazd – 46. miesto,  slalom – 33. miesto, kombinácia – 34. miesto 

Počas ZOH člen TJ – Sokol JRD Demänová. 
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Moje športové začiatky sú spojené s Druhou základnou školou v Ružomberku. Pani učiteľka telocviku 
Lilgeová si ma vybrala do žiackeho basketbalového družstva. Najdôležitejšími trénermi mojej 
športovej kariéry boli pán Jozef Smolek a pani Natália Hejková. 
Navštevovala som strednú školu SOU papierenské v Ružomberku odbor chemik-operátor. 
Absolvovala som tiež dvojročnú nadstavbu na obchodnej akadémii odbor sociálno-právna činnosť 
v Dolnom Kubíne.

Eva Antalecová 

narodená 18. 1. 1966 v Prešove 

• účastníčka XXV. OH v Barcelone r. 1992 basketbal – 6. miesto 

Počas OH členka SCP Ružomberok.

Iveta bieliková 

narodená 17. 8. 1966 v Ružomberku

• účastníčka XXV. OH v Barcelone r. 1992 basketbal – 6. miesto 

Počas OH členka SCP Ružomberok.

Slávka Frniaková

 narodená 9. 3. 1979 v Žiline 

• účastníčka XXVII. OH v Sydney r. 2000 basketbal – 7. miesto 

Počas XXVII. OH členka Gambrinus Brno- Česko. 

Členkou SCP Ružomberok som bola v rokoch 1993-2000.
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Martina Godályová 

narodená 15. 5. 1975 v Seredi 

• účastníčka XXVII. OH v Sydney r. 2000 basketbal – 7. miesto 

Počas XXVII. OH členka Gambrinus Brno – Česko

Členkou SCP Ružomberok som bola v rokoch 1992-2000.

S basketbalom som začala v Košiciach, keď som mala 8 rokov, pod vedením p. Škapinca. Neskôr 
žiacku a dorasteneckú súťaž som absolvovala pod vedením trénera V. Karnaya, kde som dosahovala 
rôzne významnejšie úspechy. To všetko som absolvovala v TJ - Lokomotíva Košice až do svojich  
21 rokov. Potom som odišla do zahraničia 92-95 VICO (Španielsko), 95-96 BOURGES (Francúzsko). 
Neskôr bol Ružomberok 96-2000. Momentálne pôsobím v Maďarsku POSTÁS SOPRON. 

Ďalšie moje športové výsledky:
1990 MS Malajzia 4. miesto (ČSSR), 1993 ME Perugia 3. miesto, 1994 MS Austrália 3. miesto, 1995 ME 
Brno 4. miesto, 1997 ME Budapešť 2. miesto, 1998 MS Nemecko 8. miesto.

Renáta Hiráková

 narodená 27. 5. 1971 v Košiciach 

• účastníčka XXV. OH v Barcelone r. 1992 basketbal – 6. miesto 
• účastníčka XXVII. OH v Sydney r. 2000 basketbal – 7. miesto 

Počas XXV. OH členka Lokomotíva Košice.
Počas XXVII. OH členka Postás Šopron – Maďarsko. 

b
A
S
K
E
T
b
A
L

b
A
S
K
E
T
b
A
L



- 41 -

Ďalšie moje údaje: 
Začínala som v Banskej Bystrici, od 3. triedy ZŠ. Pôsobiská: B. Bystrica, SCP Ružomberok 1995-1999, 
Košice. Najväčšie úspechy: 1990 Majster ČSSR – Slávia PF B. Bystrica. 1995/96, 1996/97, 1997/98, 
1998/1999 Majster SR – SCP Ružomberok. 2x3. miesto SR (Košice, B. Bystrica, 1992/93, 2000/01). 
1999 – Víťaz Európskej ligy v SCP Ružomberok, 2x3. miesto v Európskej lige v r. 1996, 1997 v SCP 
Ružomberok. 
Reprezentácia: 1994 – MS Austrália 5. miesto, 1995 ME Brno 4. miesto, 1997 ME Maďarsko 2. miesto, 
1998 MS Nemecko 8. miesto. 
1996 – úspešne som ukončila štúdium učiteľstva na Univerzite M. Bela v B. Bystrici. 
Na Liptove som pôsobila 4 roky.

Mgr. Dagmar Huťková

 narodená 20. 12. 1971 v Banskej Bystrici 

• účastníčka XXVII. OH v Sydney r. 2000 basketbal – 7. miesto 

Počas XXVII. OH členka bez klubovej príslušnosti. 

Adriana Chamajová

 narodená 1. 2. 1971 v Ružomberku 

• účastníčka XXV. OH v Barcelone r. 1992 basketbal – 6. miesto 

Počas OH členka CASSOVIA Košice.

Vážení členovia olympijskeho klubu, som veľmi rada že sa tejto činnosti (zhromažďovaniu údajov 
o olympionikoch na Liptove) venuje taká veľká pozornosť. V tejto práci Vám prajem veľa úspechov.
S basketbalom som začínala v SCP Ružomberok, potom som prestúpila do CASSOVIA Košice  
a do Delta Management Košice.
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Alena Kováčová

 narodená 10. 11. 1978 v Poprade 

• účastníčka XXVII. OH v Sydney r. 2000 basketbal – 7. miesto

Počas XXVII. OH členka GYSEV Ringa Šopron- Maďarsko.

Členkou SCP Ružomberok som bola v rokoch 1993-2000.

Počas mojej kariéry som pôsobila v týchto kluboch: 1989/92 VSS Košice, 1992(93 – TSV WEILHEIM 
(Nemecko). 93/94 LOTUS Mnichov (Nemecko). 94-97 A.S. P.T.T. Aix - En. Provence (Fra). 97/98 
TGB TARBES (Fra). Leto 98+99 Phoenix Mercury (WNBA-USA). 98/99 Delta Management Košice.  
99/2000 SCP Ružomberok.

Ďalšie moje športové výsledky:
1995, 1998 – najlepšia basketbalistka Slovenska, 1995 2. miesto v ankete „Najlepšia basketbalistka 
Európy“. 1990 – MS v Malajzii (4). 1993 ME v Perugii (3). 1994 – MS v Sydney (5). 1995 ME v Brne  
4. miesto a bola som zaradená v All Stars. 1997 ME v Budapešti (2). 1998 finále WNBA (USA), 2000 
SCP – víťaz FINAL FOUR.

Andrea Kuklová rod. Chupíková

 narodená 16. 7. 1971 v Poprade 

• účastníčka XXV. OH v Barcelone r. 1992 basketbal – 6. miesto 

Počas XXV. OH členka VSS Košice. 
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Podrobnejšie o mojej športovej činnosti sa dočítate v : 
Vydavateľstvo Mladé letá, Bratislava 1961 Pavel Kršák, Imrich Horňák „Hrdinovia olympijských 
kruhov“. Encyklopedický ústav SAV Bratislava 1977 „Encyklopédia Slovenska“ III. Zväzok. Slovenské 
telovýchovné vydavateľstvo Bratislava 1978 J. Grexa, M. Novák „Naši olympionici“. Vydavateľstvo 
Šport – Obzor Bratislava 1980 Kolektív  „Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu“.  Vydavateľstvo 
S-Globus Bratislava 1991 Igor Mráz  „Preslávili Slovensko“.

Ing. boris Lukášik

narodený 24. 2. 1935 v Ružomberku 

• účastník XVII. OH v Ríme v basketbale – 5. miesto 

Počas OH člen Iskra Svit.

Ďalšie moje športové výsledky:
1956 Akad. Hry Turín – 3. miesto, 1959 ME Instanbul – 2. miesto
1961 Majster republiky, 1959 Majster športu, 1961 Zaslúžilý 
majster športu. 

JuDr. Dušan Lukášik

narodený 28. 5. 1932 v Ružomberku
 
• účastník XVII. OH v Ríme v basketbale –5. miesto 

Počas OH člen Iskra Svit.

Ďalšie moje športové výsledky:
1955 ME Budapešť – 2. miesto, 1957 ME Sofia – 3. miesto, 1959 ME 
Istanbul – 2. miesto, 1961 Majster republiky, 1959 Majster športu, 
1970 Vzorný tréner, 1979 Zaslúžilý tréner. 

Podrobnejšie o mojej športovej činnosti sa dočítate v:
Vydavateľstvo Mladé letá, Bratislava 1961 Pavol Kršák, Imrich Horňák, „Hrdinovia olympijských 
kruhov“. Encyklopedický ústav SAV Bratislava 1977 „Encyklopédia Slovenska“ III. Zväzok. Slovenské 
telovýchovné vydavateľstvo Bratislava 1978 J. Grexa. M. Novák „Naši olympionici“. Vydavateľstvo 
Šport – Obzor Bratislava 1980 Kolektív „Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu“. Vydavateľstvo 
S-Globus Bratislava 1991 Igor Mráz „Preslávili Slovensko“.
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Milena Rázgová

 narodená 2. 11. 1969 v Ružomberku 

• účastníčka XXV. OH v Barcelone r. 1992. Basketbal 6. miesto 

Počas XXV. OH členka SCP Ružomberok.

Pochádzam z Liskovej, narodila som sa v Ružomberku. Ako  
10 ročná som sa dostala k prvému trénerovi Ing. J. Považanovi 
od ktorého som získala základy basketbalu. Ako mladšia 
dorastenka pod vedením S. Považana a neskôr M. Karčáka 
som začala získavať skúsenosti vo vtedajšej mládežníckej 
reprezentácii ČSSR.

Zuzana Žirková 

 narodená 6. 6. 1980 v Prievidzi 

• účastníčka XXVII. OH v Sydney r. 2000. Basketbal – 7. miesto 

Počas XXVII. OH členka GYSEV Ringa Šopron – Maďarsko. 

Členkou SCP Ružomberok som bola v rokoch 1998-2000.

B. Žbirka bol mojím trénerom v juniorke Ružomberka. Už ako 16 ročná som sa dostala do 
prvoligového družstva Ružomberok vedeného M. Karčákom a neskôr N. Hejkovou pod ktorej 
vedením som nadobudla najviac skúseností a získala niekoľko medajlí v najvyššej ženskej súťaži.
Môj stručný prierez basketbalovej kariéry - z materiálov SBA:
Rázgová - Paulišincová Milena
- strieborná z ME 1997 Budapešť pod vedením p. Vasilka
- bronzová z ME 1993 Perugia pod vedením p. Matyáša
- účastníčka ME 1995 Brno - 4. miesto
- účastníčka MS 1994 Austrália - 5. miesto, čo bolo najvyššie umiestnenie európskeho družstva
- 14-násobná reprezentantka ČSSR 1991-92 a 71-násobná reprezentantka Slovenska  1993-1998,  
4x v all stars sezóny
- 11 prvoligových sezón som absolvovala v dresoch Ružomberka a bratislavských klubov, Sporiteľňa 
a Slovan (niekoľko medajlí)
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Gabriela Zamišková rod. brosková 

narodená 18. 12. 1973 v Liptovskom Mikuláši 

• účastníčka XXVI. OH Atlanta 1996 vo vodnom slalome 
5. miesto – K1 

Počas OH členka KTK Dukla B.B. Liptovský Mikuláš. 

Elena Kaliská 

narodená 19. 1. 1972 vo Zvolene 

• účastníčka XXVI. OH v Atlante 1996 vodný slalom 
– 19. miesto K1 
• účastníčka XXVII. OH v Sydney r. 2000 vodný slalom 
– 4. miesto K1 

Počas XXVI. OH členka KTK Dukla B.B. Liptovský Mikuláš. 
Počas XXVII. OH členka KTK Dukla B.B. Liptovský Mikuláš. 

Ďalšie moje športové výsledky:
1988 MSJ Španielsko – 8. miesto. 1990 MSJ Švajčiarsko – 4. miesto, 3xK1Ž – 2. miesto. 1993 MS  
Taliansko – 9.  miesto. 1995 MS Anglicko – 17. miesto. ME Nemecko – 3. miesto. 1997 MS Brazília  
– 7. miesto. 1998 ME Roudnice, Česká republika – 1. miesto. 1999 MS SEO D. URGELL – Španielsko  
– 6. miesto. 2000 SP CELKOVÉ – 1. miesto, ME  MEZZANA Taliansko – 4. miesto.

So športom som začala ako 7-ročná. V oddieli Slávia TU Zvolen som pôsobila 12 rokov. Zúčastnila 
som sa niekoľkých MSJ, ME a MS. V súčasnosti pôsobím v oddieli KTK Dukla B.B. Liptovský Mikuláš,  
kde som prišla r. 1993.

Na vodný slalom som sa prihlásila ako 13-ročná. Začínala som v klube Lokomotíva Lipt. Mikuláš. 
Dosiahla som viacero dobrých výsledkov:
Viacnásobná majsterka Slovenska. 23. miesto na MS  r. 1993 v Mezzane. 8. miesto na ME r. 1996  
v Augsburgu. 11. miesto v jednotlivcoch a 5. miesto v 3xKl na MS r. 1997 v TRES COROAS.                       
Od roku 1993 som reprezentantkou Slovenska.
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Michal Martikán 

narodený 18. 5. 1979 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XXVI. OH v Atlante r. 1996 vodný slalom 1. miesto C1 
• účastník XXVII. OH v Sydney r. 2000 vodný slalom 2. miesto C1 

Počas XXVI. OH člen KTK Dukla B. B. Liptovský Mikuláš. 
Počas XXVII. OH člen KTK Dukla B. B. Liptovský Mikuláš.

Peter Nagy 

narodený 17. 12. 1964 v Bratislave 

• účastník XXVI. OH v Atlante r. 1996 vodný slalom 
13. miesto K1 
• účastník XXVII. OH v Sydney r. 2000 vodný slalom 
12. miesto K1 

Počas XXVI. OH člen KTK Dukla B. B. Liptovský Mikuláš. 
Počas XXVII. OH člen  Slávia UK Bratislava. 

Ďalšie moje športové výsledky: 
1994-juniorský majster sveta (C1)-USA. 1995-juniorský majster Európy 2x (C1, 3xC1)-SVK. 1995 
2-krát bronzový z majstrovstiev sveta (C1, 3xC1)-GBR. 1997-juniorský majster Európy (C1)-POL. 1997 
dvojnásobný majster sveta (C1, 3xC1)-BRA. 
S vodným slalomom som začal v deviatich rokoch. Študoval som na ZŠ – Palúdzka a ZŠ 4-apríl 
v Liptovskom Mikuláši. Maturoval som na Gymnáziu v LM (GMMH LM). Od roku 1997 som nastúpil  
na základnú vojenskú službu v AŠK DUKLA BB.

Ďalšie moje športové výsledky:
Začiatok – Slávia UK Bratislava 1978-1988. 1988-1992 – USK Praha, 1991+1992 – 1. miesto majstr.  
ČSFR K-1 Muži. 1993 – KTK Dukla B. Bystrica. Úspechy medzinárodné: 1991-MS-Tacen-3. miesto-3xK1 
muži, 1993-11. miesto Svetový pohár - celkove, 1995- MS –Nottingham - 12. miesto, 1997-MS– 
TrésCoroas - 15. miesto, 1997- Svetový pohár - 6. miesto, SP celkovo - 10. miesto.

V
O
D
N
Ý

S
L
A
L
O
M

V
O
D
N
Ý

S
L
A
L
O
M



- 47 -

Juraj Ontko 

narodený 23. 12. 1964 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XXV. OH r. 1992 V Barcelone vodný slalom 8. m. v C1
Počas OH člen KTK Liptovský Mikuláš. 

Ďalšie moje športové výsledky:
MS - 1983 MERÁNO - 2. miesto (3xC1), MS - 1987 BURG SAN 
MORICZ - 3. miesto (3xC1), SVETOVÝ POHÁR - 1992 - 3. miesto,  
MS - 1993 MEZANA - 3. miesto (3xC2), MS - 1995 NOTTINGHAM  
-2. miesto (3xC1), MS - 1997 BRAZÍLIA - 1. miesto (3xC1), ME - 1998  
ROUDNICA n/LABEM - 1.  miesto (3xC1).

Gabriela Stacherová 

narodená 4. 2. 1980 vo Zvolene 

• účastníčka XXVII. OH v Sydney r. 2000 vodný slalom 
– 11. miesto K1 

Počas XXVII. OH členka KTK Dukla B. B. Liptovský Mikuláš. 

Ďalšie moje športové výsledky:
2. miesto - ME juniorov-1995- Liptovský Mikuláš, 3. miesto - 
MS juniorov-1996 - Lipno (ČR), 12. miesto-MS dosp.-1999-Seo  
D. Urgell (Španielsko), ME 7. miesto-2000-Mezano (Taliansko).

Miroslav Stanovský 

narodený 18. 10. 1970 v Dolnom Kubíne 

• účastník XXVI. OH v Atlante 1996 vodný slalom 10. miesto K1 

Počas OH člen KTK Dukla B.B. Lipt. Mikuláš. 

Ďalšie moje športové výsledky:
8. miesto  na MSJ 1988 v K1, 2. miesto na ME 1996 v K1 M, 4. miesto 
na ME 1996 v 3xK1 M, 6. miesto  na MS 1997 v 3xK1 M, 12-krát 
majster SR, víťaz Slovenského pohára, 4-krát majster ČSFR.
Začínal a vyrastal som v Dolnom Kubíne, tréner – môj otec. 
Prvé preteky 1978 v Dolnom Kubíne. 

Narodila som sa vo Zvolene, kde som aj začínala so svojou športovou činnosťou vo veku 7 rokov. Trénovala 
som pod vedením môjho otca Jána Stacheru, ktorý je mojím osobným trénerom dodnes. Postupne som sa 
prebojovala do juniorskej reprezentácie SR a neskôr aj do seniorského družstva. 
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Roman Štrba 

narodený 8. 3. 1974 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XXVI. OH v Atlante 1996 vodný slalom 
13. miesto C2

Počas OH člen KTK Dukla B. B. Liptovský Mikuláš. 

Roman Vajs 

narodený 18. 11. 1974 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XXVI. OH v Atlante 1996 vodný slalom 
13. miesto C2

Počas OH člen KTK Dukla B. B. Liptovský Mikuláš. 

S vodným slalomom som začal v roku 1984 ešte v klube Lokomotíva LM. Asi 1 rok nato sme zasadli 
do jednej lode s Romanom Vajsom a zotrvali sme doteraz, pričom sme dosiahli viacero úspechov, 
medziiným: 1992-MSJ-SJOA-1. miesto + 1. miesto 3xC2, 1993 MS-MEZZANA- 12. miesto + 3. miesto 
3xC2, 1995 MS-NOTTINGHAM-9. miesto + 4. miesto 3xC2, ME-1996-AUGSBURG- 6. miesto + 3. 
miesto 3xC2, 1997-MS-Tres-COROAS-10. miesto + 4. miesto 3xC2. Od roku 1993 sme seniorskými 
reprezentantmi Slovenska v kategórii C 2.

Vodnému slalomu som sa začal venovať v roku 1984. O rok neskôr som začal jazdiť kategóriu  
C2 s Romanom Štrbom. Som členom KTK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA. V roku 1990 som sa prvýkrát 
zúčastnil na Majstrovstvách sveta – juniorov vo Švajčiarsku, kde sme obsadili 6. miesto v jednotlivcoch. 
V kategórii 3xC2 sme boli druhí. V roku 1992 sme sa zúčastnili ešte raz juniorských MS, ktoré sa konali 
v Nórsku. Z týchto MS sme sa vrátili s titulom dvojnásobní majstri sveta. V roku 1993 sme sa zúčastnili 
seniorských MS v Taliansku. V jednotlivcoch sme obsadili 12. miesto. V kategórii 3xC2 sme obsadili  
3. miesto. V roku 1995 sme sa zúčastnili MS v NOTHINGAME, kde sme obsadili 9. m. v jednotlivcoch  
a 4. miesto v 3xC2. V roku 1996 sme sa zúčastnili ešte ME, ktoré sa konali v Augsburgu, kde sme obsadili  
6. miesto a v kategórii 3xC2 sme skončili na 3. mieste. V roku 1997 sme boli na MS v Brazílii, obsadili 
sme 10. miesto v jednotlivcoch a v kategórii 3xC2 sme skončili na 4. mieste.
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Mgr. Jerguš bača 

narodený 4. 1. 1965 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XVII. ZOH Lillehamer 1994 ľadový hokej 6. miesto 
• účastník XVIII. ZOH Nagano 1998 10. miesto 

Počas XVII. ZOH člen Milwaukee USA.
Počas XVIII. ZOH člen HC Košice.

Moja kariéra:
Materský klub HK32 VA Liptovský Mikuláš, Košice (1987-1990), 
Hardford (NHL 1990-1991), Springfield (AHL 1991-1992), 
Milwaukee (IHL 1992-1994), Leksands (Švédsko 1994-1995), 
Milwaukee (IHL 1995-1996), Olomouc (1996-1997), Košice (1997-
1999), Oberhausen (Nemecko 1999-2002), Liptovský Mikuláš 
(2002-2003).

Post: obranca, držanie hokejky vľavo, výška 186cm, váha 97kg, počet zápasov v reprezentácii 132, 5 gólov, 
účasť na ZOH 2x, účasť na MS 1989 (bronz), 1990 (bronz), 1997, 1998, 2002 (zlato).
Stav: ženatý, manželka Katarína, deti Jakub 13 r., Barbora 11 r.
Vzdelanie: vysokoškolské-pedagogický smer UPJŠ pedagog. fakulta Prešov.
Stredoškolské štúdium s maturitou som ukončil v SOU elektrotechnickom v Lipt. Hrádku.
Funkcia v SOV: predseda komisie športovcov Slovenského olympijského výboru.
Kandidát za SOV do komisie športovcov EOV v zimných športoch.

So športom som začínal ako 6-ročný v Lipt. Mikuláši. V našej rodine všetci športovali, otec bol atlétom  
(800, 1500 metrov), mama dlhé roky pôsobila ako cvičiteľka ZRTV. Starší brat v tom čase už hrával ľadový 
hokej. 
Prvým trénerom, pri ktorom som začínal robiť prvé kroky na ľade, bol Dr. Žuffa. Postupne som prešiel 
všetkými kategóriami a mikulášskymi trénermi (Martinka, Blaho, Klimo, Sasko, Bobula, Smerčiak, Dobrík, 
Kulpa, Pažický, Matis, Novotný, Vlha). V sezóne 1981-82 som začal hrávať za seniorov. Hokej som začal 
hrať preto, lebo ma bavil a môžem to povedať aj dnes. Nikdy som nepredpokladal, žeby som sa s hokejom 
mohol dostať do sveta, kde som strávil väčšiu časť svojej kariéry. O to to bolo krajšie a motivujúcejšie. Bol by 
som veľmi rád, keby som aj v budúcnosti pri hokeji mohol zostať. Neviem však povedať, v akej funkcii. Pred 
dvoma rokmi som skončil trénerskú jednotku. Hokej som robil celý život a myslím si, že mu rozumiem a mám  
čo odovzdávať.
Veľmi rád spomínam na detstvo v Liptovskom Mikuláši, ktorý mal vtedy veľmi dobrú hokejovú základňu. 
Do áčka seniorov som sa dostal dosť skoro v 16-tich rokoch. 5 rokov som hrával v bývalej SNHL, neskôr 
som začal pôsobiť v Banskej Bystrici, kde som študoval vysokú školu. No hneď po prvej sezóne som dostal 
veľkú ponuku z federálnej ligy, s ktorou prišli Košice. To bol druhý výrazný zlom v mojej kariére a hneď som 
s týmto mužstvom získal federálny titul a prvýkrát obliekol seniorsky reprezentačný dres. V roku 1989 sa 
mi otvorili dvere do zahraničia, kde som pôsobil viac ako 10 rokov.
O tom, čo hokej dáva, je bezpredmetné hovoriť, pretože dáva kompletné vnútorné vyžitie, umožňuje 
spoznávať ľudí a svet. Vždy som zostal sám sebou, o to som sa snažil celý život a darí sa mi to dodnes. 
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Mojmír božík 

narodený 26. 2. 1962 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XV. ZOH v Calgary r. 1988. Ľadový hokej – 6. miesto

Počas ZOH člen HC VSŽ Košice.

Stredoškolské štúdium s maturitou ukončil v SOU 
elektrotechnickom v Liptovskom Hrádku.

Jaromír Dragan 

narodený 14. 9. 1963 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XVI. ZOH. R. 1992 v Albertville 
- ľadový hokej 3. miesto 
• účastník XVII. ZOH r. 1994 v Lillerhameri 
- ľadový hokej 6. miesto 

Počas XVI. ZOH člen HC Košice. 
Počas XVII. ZOH člen HC Košice. 

V roku 1996 som bol vyhodnotený ako najlepší hokejista SR.

Ivan Droppa

narodený 1. 2. 1972 v Liptovskom Mikuláši

• účastník XVIII. ZOH v Nagane r. 1998 – ľadový hokej 
– nepostúpili z kvalifikačnej skupiny - 10. miesto

Počas XVIII. ZOH člen HC Košice.

Najväčšie úspechy mojej kariéry: 1990-MEJ-3. miesto, 1991-MSJ-
3. miesto, 2000-MS-2. miesto, kvalifikácia na OH v Lillehameri 
1992-1. miesto, 1998-2. miesto extraliga HC Košice, 1999 2. miesto 

DEL-Norimberg, 2000 - 3. mieto DEL-Kassel.
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Dárius Rusnák 

narodený 2. 12. 1959 v Ružomberku. 

• účastník XVI. ZOH v Sarajeve r. 1984 – ľadový hokej – 2. miesto 

Počas XVI. ZOH člen HK Slovan Bratislava. 

Najvýznamnejšie úspechy mojej hokejovej kariéry: MS 1981 Švédsko 3. miesto, MS 1982 Fínsko  
2. miesto, MS 1983 Nemecko 2. miesto, MS 1985 Československo 1. miesto, kde som bol kapitánom 
majstrovského družstva. Majster ČSSR v sezóne 1979/80 prvý titul pre slovenské družstvo. Vicemajster 
Fínskej hok. ligy v sezóne 1989/90. 
Som rodák z Ružomberka.

Marián Smerčiak

 narodený 24. 12. 1970 v Liptovskom Mikuláši

• účastník XVIII. ZOH v Lillehameri r. 1994 – ľadový hokej 
– 6. miesto

Počas ZOH člen Dukla Trenčín. 

Ďalšie moje športové výsledky:
Začiatok mojej hokejovej kariéry začal v Lipt. Mikuláši v roku 1976. Rok 1990-hráč DUKLY TOPOĽČANY, 
rok 1991-hráč DUKLY TRENČÍN, rok 1991-2. miesto o Majstra ČSFR, rok 1992-Majster ČSFR, rok 
1993-Majster Slovenska, rok 1993-Víťazstvo na turnaji v Scheffelde a postup na ZOH „94“, rok 1994 
1. miesto MS „C“, rok 1994-Majster Slovenska. Rok 1995-2. miesto o Majstra Slovenska, rok 1995-MS 
„B“ 1. miesto, rok 1996-MS-VIEDEŇ.
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Doc. PhDr. Ján Starší Csc.

narodený 17. 10. 1933 v Sokolčoch okr. Liptovský Mikuláš

• účastník VIII. ZOH Squaw Valley r. 1960–ľadový hokej– 4. miesto

Počas ZOH člen TJ Slovan Bratislava

Bol som na ZOH Insbrucku 1976 ako tréner čsl. reprezentácie 
v ľadovom hokeji  – 2. miesto • účastník ZOH Calgary 1988 ako 
tréner čsl. reprezentácie v ľadovom hokeji  – 5. miesto  • účastník 
ZOH Nagano 1998 ako člen vedenia a odborný konzultant  
pre slov. reprezentáciu na OH v ľadovom hokeji. – 10. miesto

Peter Veselovský 

narodený 11. 11. 1964 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XVI. ZOH r. 1992 v Albertville 
– ľadový hokej – 3. miesto 

Počas ZOH člen HC VSŽ Košice.

Mgr. Ján Húska 

narodený 5. 7. 1949 vo Važci 

• účastník XI. ZOH v Sappore r. 1972 biatlon 
4x10 km – 12. miesto

Počas ZOH člen RH Semily.
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V ČS reprezentácii  odohral 73 zápasov a strelil 29 gólov. Bol účastníkom piatich MS. Na ME r. 1961 získal 
1. miesto, na MS 1961 2. miesto, na MS 1959 a 1963 3. miesto. Počas trénerskej kariéry sa stal 2x MS (1976 
a 1977). Zaradený do Siene slávy Medzinárodnej federácie ľadového hokeja a do Siene slávy Slovenského 
hokeja. Pri životnom jubileu mu prezident SR za celoživotnú prácu udelil Rad Ľudovíta Štúra.  
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Vážený olympijský klub.
Prijmite srdečný pozdrav a obdiv nad Vašou prácou, ktorú vykonávate pre olympionikov. 
Tak ako vidíte, zaoberám sa biatlonom stále, i keď som vyrástol na bežkách u pána Hrnčiara 
Ľudovíta v Dyname Nízke Tatry. Párkrát som bol majstrom Slovenska v lyžovaní v kategórii ml. 
dorast, závodil som s Matejkom Miroslavom a Bohušom Valentom. Z východu nás porážali  
na MR Mlynár a Pavlák Štefan. Potom som išiel na vojnu do RH Semily, kde som začal robiť 
biatlon, lebo som sa naučil strieľať v učňovskej škole v Trnave, kde som bol 3 a pol roka  
na internáte. Moja športová kariéra bola veľmi krátka 2xMS v juniorskej kategórii, kde sme boli 
vždy na 4. mieste. Potom 2xMS muži a jedna olympiáda. V tejto dobe začali vznikať SVŠ a môj 
tréner sa stal náčelníkom a ja trénerom reprezentačného družstva, mal som 25 rokov. Absolvoval 
som OH v Innsbrucku ako tréner, potom som viedol juniorské reprezentácie, teraz mládež. Ako je 
vidno niekto takto začína a ja takto končím. Vyštudoval som FTVS-UK Praha. Takéto vzdelanie 
mám ako jediný profesionálny tréner v ČR i SR. S trénovaním budem asi končiť, lebo nemáme 
financie. Neviem čo bude ďalej. Srdečne Vás pozdravujem.  
                   Ján Húska

Tatiana Kutlíková

narodená 27. 9. 1972 v Ružomberku 

• účastníčka XVII. ZOH r. 1994 v Lillehameri. Beh na lyžiach: 
5 km kl. – 48. miesto, 15 km kl. – 46. miesto, 5+10 km komb. 
– 35. miesto, 30 km kl. – 43. miesto, 4x5 km – 7. miesto 
• účastníčka XVIII. ZOH r. 1998 v Nagane, 
biatlon: 4x7,5 km - 4. miesto 
• účastníčka XIX. ZOH r. 2002 v Salt Lake City, 
biatlon: 7,5 km – 64. miesto

Počas XVII. ZOH členka Slávia Ekonom Banská Bystrica.
Počas XVIII. ZOH členka Klub biatlonu Osrblie.
Počas XIX. ZOH členka Klub biatlonu Osrblie – VTJ Brezno.

Ako osemročná som začala so zjazdovým lyžovaním. Do piatej triedy zákl. školy som sa dostala  
do športovej triedy so špecializáciou – bežecké lyžovanie. V dorasteneckej kategórii som 
dosahovala dobré výsledky a podala som si prihlášku na Športové gymnázium v Banskej Bystrici, 
kde ma prijali a pokračovala som v tréningu. V roku 1991 som ukončila štúdium na tejto škole 
a odvtedy sa venujem športu. V roku 1993 som začala behať svetové poháre a v tomto roku 
som sa nominovala na moju prvú olympiádu, ktorá bola v Lillehameri – 1994. Štartovala som 
aj na MS v kanadskom Thunder Bay 1995 a to bola jedna z najúspešnejších sezón. Najlepšie 
umiestnenie vo SP som mala v pretekoch na 30km voľnou technikou, ktoré sa konali na Štrbskom 
Plese, kde som obsadila 16. miesto. V roku 1997 som prešla na biatlon a pol roka na to som bola 
členkou štafety,  ktorá obsadila 4. miesto na olympiáde v Nagane 1998. Olympiáda v Salt Lake 
City 2002 – štartovala som v disciplíne na 7,5 km šprint, kde sa mi nedarilo podľa mojich predstáv 
a obsadila som až 64. miesto. Medzi moje záľuby patrí čítanie, príroda, ale hlavne šport. Venujem 
sa aj horskej cyklistike a zimnému triatlonu. Takže od malička sa venujem športu a som rada,  
že sa stal aj mojím zamestnaním.
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Ing. Ľubomír Machyniak 

narodený 7. 2. 1971 v Brezne 

• účastník XVIII. ZOH v Nagane. Biatlon 20 km – 38. miesto, 
10 km – 41. miesto 

Počas ZOH člen AŠK Dukla Banská Bystrica. 

V rokoch 1985-89 študoval na Strednej lesníckej škole v Lipt. 
Hrádku, kde aj maturoval. Počas štúdia sa pod vedením prof. 
telesnej výchovy Jána Gábryša venoval branným športom, 4x bol 
s družstvom SLŠ majstrom ČSSR v pretekoch brannej všestrannosti. 
Po maturite odišiel študovať na Vysokú školu lesnícku do Zvolena.

Soňa Mihoková 

narodená 11. 11. 1971 v Liptovskom Mikuláši 

• účastníčka XVII. ZOH Lillehamer 1994 v biatlone 
15 km – 40. miesto, 7,5 km – 12. miesto
XVIII. ZOH Nagano – 1998 v biatlone  7,5 km – 4. miesto, 
15 km – 26. miesto, 4x7,5 km – 4. miesto 
XIX. ZOH Salt Lake City 2002 v biatlone  4x7,5 km – 5. miesto, 15 km 
–14. miesto, 10 km stíh. preteky – 21. miesto, 7,5 km – 21. misto

Počas XVII. ZOH členka Biatlon klubu Osrblie.
Počas XVIII. ZOH členka Klub biatlonu Osrblie.
Počas XIX. ZOH členka Klub biatlonu Osrblie – VTJ Brezno. 

Ďalšie  moje športové výsledky: 3. miesto – súťaž hliadok MS-CISM 1994, 1. miesto – štafety ME 1994- 
letný biatlon 2. miesto – letný biatlon ME 1995, 11. miesto – SP 1996 – Osrblie – rýchlostný pretek,  
8. miesto – SP 1997 – Ostersund – vytrvalostný pretek.
Pán Gábryš Ján jeho prof. telesnej výchovy na SLŠ v L. Hrádku si na neho s odstupom času spomína 
ako na vzorného, dobrého a ambiciózneho študenta a športovca. Bol príkladom po každej stránke 
ostatným študentom. Reprezentoval školu v súťažiach brannej všestrannosti, Duklianskych a 
Sokolovských pretekoch, cezpoľných behoch, kde sa vždy snažil o čo najlepší výsledok. Počas štúdia 
plne využíval všetky podmienky na splnenie svojich vysokých športových, aj životných cieľov, čo sa 
mu myslím aj podarilo. Prejavil sa aj jeho organizačný talent, vo vyšších ročníkoch viedol samostatne 
branné krúžky na škole.

Ďalšie moje športové výsledky: Moje najlepšie úspechy z predchádzajúcich sezón: r. 1995 – MS – Anterselva  
– 4. miesto na 7,5 km. Celkové umiestnenie vo SP v r. 1994/95 – 14. miesto, r. 1996 – MS – Ruhpolding – 14. miesto  
na 7,5 km. Finále SP v Hochfilzene – 1. miesto na 7,5 km, r. 1997 – MS – Osrblie – 4. miesto na  7,5 km, 11. miesto 
stíhacie preteky, 5. miesto na 15 km. Momentálne sa pripravujem na ZOH 1998 v Nagane.
Začínala ako klasická bežkyňa na lyžiach v TJ Tesla L. Hrádok, pod vedením trénerov Jána Michalíka  
a Miloslava Húsku. Aj ako špecialistka bežkyňa bola už členkou čsl. reprezentačného družstva junioriek 
a žien. Dosiahla aj významné úspechy - na MSJ v behu na lyžiach v Albertville  v r. 1989 sa umiestnila  
na 2. mieste. Po odchode jej trénera Jána Michalíka do Švajčiarska, kde viedol reprezentáciu žien, prešla  
k biatlonu do Osrblia.
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Vojtech Pavelica

narodený 10. 3. 1914 v Hybiach 
• účastník V. ZOH r. 1948 Svätý Moritz v ukážkovom športe 
– vojenská hliadka (beh na lyžiach so streľbou). 
Umiestnenie - 6. miesto (beh na 30 km, streľba na 250 m)
ako člen 4-členného družstva. 
Počas V. ZOH člen dôstojník Čsl. Armády. 

Ďalšie jeho športové výsledky:
1. miesto v behu na 18 km r. 1943 na M. Slovenska, 1. miesto 
v behu na 18 km r. 1944 na M. Slovenska, 1. miesto v štafete na 
4x10 km r. 1942, 1943, 1944 na M. Slovenska v behu na lyžiach 
ako člen Oddielu armádnych pretekárov Slovenského štátu. 
Zomrel 4. 7. 1987 v Banskej Bystrici.

Marcela Pavkovčeková 

narodená 21. 4. 1977 v Liptovskom Mikuláši 

• účastníčka XVIII. ZOH v Nagane r. 1998 v biatlone. 
Umiestnenie: neštartovala, bola náhradníčkou. 
• účastníčka XIX. ZOH v Salt Lake City r. 2002 v biatlone  
4x7,5 km – 5. miesto, 15 km – 33. miesto

Počas XVIII. ZOH členka Klub biatlonu Osrblie.
Počas XIX. ZOH členka Klub biatlonu Osrblie – VTJ Brezno.

Martina Schwarzbacherová rod. Jašicová 

narodená 22. 4. 1973 v Námestove 

• účastníčka XVII. ZOH Lillehamer r. 1994 v biatlone 15 km 
– 6. miesto, 7,5 km – 15. miesto 
XVIII. ZOH Nagano r. 1998 v biatlone 4x7,5 km – 4. miesto, 
7,5 km – 7. miesto, 15 km – 46. miesto 
XIX.  ZOH v Salt Lake City r. 2002 biatlon 4x7,5 km – 5. miesto, 15 km  
– 9. miesto, 7,5 km – 13. miesto, 10 km stíh. preteky – 18. miesto

Počas XVII. ZOH r. 1994 členka Biatlon klub Osrblie. 
Počas XVIII. ZOH r. 1998 členka AŠK Dukla Banská Bystrica.
Počas XIX. ZOH r. 2002 členka AŠK Dukla Banská Bystrica.

Bola členkou TJ-Tesla Lyžiarsky klub Lipt. Hrádok a trénovala pod vedením Jána Michalíka.  
Je odchovankyňou bežeckého lyžovania v Dolnom Kubíne, kde ju trénoval Pavel Kutlík. Počas 
pôsobenia v TJ Tesla Lipt. Hrádok dosiahla výborných výsledkov v behu na lyžiach, bola členkou 
reprezentačného družstva čsl. junioriek. Po dvoch rokoch z Lipt. Hrádku odišla k biatlonu do Osrblia.

b
I
A
T
L
O
N

b
I
A
T
L
O
N

b
I
A
T
L
O
N



- 56 -

Jiří Adam

narodený 12. 10. 1950 v Prahe 

• účastník XXI. OH v Montreale r. 1976 moderný päťboj 
2. miesto, družstvá 15.451 b. (J. Bartů, J. Adam, B. Starnovský) 
29. miesto v jednotlivcoch 
• účastník XXII. OH v Moskve r. 1980 šerm 
– kord 6. miesto, družstvá 

Počas XXI. OH v Montreale člen TJ Lokomotiva Praha. 
Počas XXII. OH V Moskve člen TJ Lokomotiva Praha. 

Jiří Adam prišiel do Liptovského Mikuláša r. 1972 spolu so Starnovským z Prahy. V Liptovskom 
Mikuláši bolo v tom čase detašované pracovisko (odlúčená jednotka) Dukly Banská Bystrica,  
so zameraním na moderný päťboj, šerm, streľbu a biatlon. V Liptovskom Mikuláši sa zdržal len 1 rok 
(do r. 1973) a naspäť sa vrátil do Lokomotívy Praha. Do Liptovského Mikuláša sa vracal neskôr ako 
reprezentant ČSSR na sústredenia v rámci prípravy na OH-1976. Jeho prvým trénerom v Liptovskom 
Mikuláši boli Mgr. J. Valent a O. Jemelka, ktorý ho trénoval šerm. Po prepustení z armády Mgr.  J.  
Valenta,  z politických dôvodov, trénoval streľbu s Mgr. K. Schwartzom.

branislav Horváth 

narodený 14. 8. 1968 v Ružomberku 

• účastník XXV. OH v Barcelone r. 1992 moderný päťboj 
– náhradník, neštartoval 

Počas OH člen STU Bratislava. 

S plávaním som začal v Košiciach za Červenú hviezdu. Po presťahovaní z Košíc v roku 1980 som v plávaní 
pokračoval pod vedením trénera Fraňa v Ružomberku. Postupne som prešiel k modernému päťboju do TJ 
Štátny majetok Liptovský Mikuláš, kde som sa úspešne pripravoval pod vedením trénera Igora Štefanoviča. 
V tomto čase som sa stal niekoľkonásobným majstrom Slovenska v modernom trojboji. V roku 1986 som na 
Majstrovstvách ČSSR v Liptovskom Mikuláši získal titul „majster ČSSR“, už v drese SVŠT Bratislava. Zúčastnil 
som sa na viacerých podujatiach „Družba socialistických krajín“. V Bratislave som sa pripravoval pod vedením 
trénera Dušana Poláčeka st. Som niekoľkonásobný majster SR  v modernom päťboji. V súčasnej dobe sa 
venujem výchove mládeže, ako tréner šermu. Aktívnu činnosť som ukončil r. 1996.
Ďalšie moje športové výsledky: 
1993 – MS armád CISM B. Bystrica 6. miesto jed. 1995 – MS Bazilej 7. miesto štafety – ME San Benedetto 
5. miesto štafety, 1992 – MS Zurich 7. miesto štafety.
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plk. v. v. Otto Jemelka

narodený 21. 2. 1914 v Prahe

• účastník XIV. OH v Londýne r. 1948 
moderný päťboj – 39. miesto 
v jednotlivcoch.

Počas XIV. OH člen ATK neskôr Dukly Praha.

Vážený olympijský klub, 
Váš obšírny dopis ma donútil, aby som sa pokúsil Vám odpovedať, i keď som už chcel na všetko zabudnúť,  
ale moja manželka, ktorá bola svedkom všetkého v mojom živote, ma donútila, aby som vzal pero 
a písal. Som absolvent Vojenskej akadémie v Hranicích na Morave v roku 1937. Potom som bol 
umiestnený v Rokycanech. Tu bol veliteľom plk. Heider a ten bol vyznávačom šermu a tak to všetko 
začalo. Musel som s ním šermovať a bol to on, kto ma prihlásil na prvý turnaj. Turnaj som vyhral. 
Pri šerme som zostal mnoho ďalších rokov. Za vojny som bol v Prahe, ženatý, pracoval som v banke. 
V odboji som dostal „Válečný kříž 39“ a stal som sa pobočníkom veliteľa útvaru. V tej dobe zariadila 
MNO telovýchovnú školu, ktorú som absolvoval. Potom som bol pridelený na MNO ako referent pre 
armádnu reprezentáciu. V tej dobe prišli z Anglicka propozície na OH 1948. Môj predstavený plk. Picka 
prišiel a povedal: „To je niečo pre Teba“ a bolo. K. Bártů a Otto Jemelka boli vybraný na OH za ATK. 
Obrázok, ktorý prikladám, ukazuje výber pretekárov pred odjazdom, sú to sprava: Lechner, Patočka, 
Krúpka, Zátopek, Artim, piateho som zabudol, Bártů st., Picka. Dole sprava: Jemelka, Mára. No a život 
bežal ďalej. Vystriedal som celý rad funkcií a štartoval v celom rade pretekov. V Dukle L. Mikuláš som 
bol poverený vedením novovzniknutého oddielu moderného päťboja. Rád spomínam na pôsobenie 
na Slovensku, kde som ukončil svoju službu v armáde a odišiel do civilu. Teraz žijem v Prahe.  
Som  potešený Vašou iniciatívou a prácou, ktorú robíte pre olympionikov. Pekne Vám za to ďakujem 
a pozdravujem Vás .

bohumil Starnovský 

narodený 3. 10. 1953 v Prahe 

• účastník XXI. OH v Montreale r. 1976 moderný päťboj 
2. miesto v družstvách 15.451 b. (J. Bartů, J. Adam, B. Starnovský) 
17. miesto individuálna súťaž. 
• účastník XXII. OH v Moskve r.1980 moderný päťboj 
6. miesto v družstvách, 26. miesto individuálna súťaž.

Počas XXI. OH v Montreale člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica. 
Počas XXII. OH v Moskve člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica. 

Bohumil Starnovský prišiel do L. Mikuláša r. 1972 spolu s Jiřím Adamom z Prahy. V L. Mikuláši bolo 
v tom čase vytvorené detašované pracovisko (odlúčená jednotka) Dukly B. Bystrica so zameraním  
na moderný päťboj, streľbu, biatlon a šerm. Po skončení ZVS sa stal vojakom z povolania. Naďalej  
sa venoval modernému päťboju a pripravoval sa spolu s ostatnými pretekármi v L. Mikuláši na OH-
1976 v Montreale. V roku 1975, keď dokončili objekty v B. Bystrici, boli moderní päťbojári presunutí  
z L. Mikuláša do Banskej Bystrice. Jeho prvým trénerom v L. Mikuláši boli: Mgr. Jozef Valent a Otto 
Jemelka, ktorý ho trénoval šerm. Po prepustení z armády Mgr. J. Valenta z politických dôvodov,  
ho začal trénovať Mgr. K. Schwartz streľbu.
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Mgr. Peter Vyskočil 

narodený 10. 7. 1948 v Bratislave

• účastník XXI. OH v Montreale r. 1976 moderný päťboj, 
bol náhradníkom.

Počas XXI. OH člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica. 

Môj vzťah k Liptovu je veľmi srdečný a vlastne aj Liptov je jednou z príčin, že som sa vôbec stal 
moderným päťbojárom a neskôr profesionálnym trénerom v tomto olympijskom športe. Ako vojak 
základnej vojenskej služby som sa stal určitým experimentom v prechode z plávania a vodného póla na 
moderný päťboj, ktorý už v tom čase mal na Liptove zapustené korene a armáda tu zriadila odlúčenú 
časť Dukly Banská Bystrica. Teda práve v novembri 1971 som začal v Liptove svoje prvé tréningové kroky 
v šerme a v jazde na koni, keďže ostatné disciplíny som si pri rôznych príležitostiach už vyskúšal. 
V súčasnosti som členom OK v Bratislave, aj keď paradoxne som tu nebol členom oddielu moderného 
päťboja a naopak všetky moje aktivity vo vrcholovom športe sa spájajú s pôsobením v armádnom 
klube „Dukla Banská Bystrica“.

Na foto sprava: J. Barů st. - tréner, P. Vyskočil, J. Bartů ml., J. Adam, B. Starnovský.

Táto foto je bezprostredným a symbolickým vyjadrením podielu na získaní jedinej striebornej medaily 
pre celé družstvo tak, ako to ukladal reglement pre súťaže družstiev na OH v modernom päťboji. Druhá 
medaila je zo súťaže jednotlivcov, ktorú získal Jan Bártů.

Na výsledkoch olymp. družstva v streľbe mal najväčšiu zásluhu Mgr. K. Schwartz pod vedením ktorého 
sa každý člen  zlepšil o 6-8 bodov, čoho výsledkom bolo najlepšie družstvo ČSSR v disciplíne streľba  
v modernom päťboji na OH 1976.
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Lenka Ilavská 

narodená 5. 5. 1972 v Liptovskom Mikuláši

• účastníčka XXVI. OH v Atlante r. 1996 
cyklistika – cesta 104 km – 24. miesto, časovka 17. miesto, 
horská cyklistika – 20. miesto

Počas OH členka cyklistický klub Prešov.

Ďalšie moje úspechy:
Umiestnenie v etapách rok 1992 až 1998 v ČSSR  a v zahraničí:
1. miesto 31x
2. miesto 46x
3. miesto 25x
spolu 102x do tretieho miesta na významných pretekoch

SVETOVÝ POHÁR 
1992: 18. miesto 264 b. 
1993: 5. miesto 531 b. 
1994: 8. miesto 432 b. 
1995: 18. miesto 353 b. 
1996: 12. miesto 550 b. 
1997: 9. miesto 544 b. 
1998: 10. miesto 520 b. 
17-násobná majsterka Slovenska 

Bilancia Lenka Ilavská 
Tour Garonne (FRA) Super prestige 2. miesto celkove, 1. miesto etapa 
Tour Mallorca (ESP) Svet. pohár UCI 9. miesto celkove 
GP Prešov (SVK) Svet. pohár UCI 2. miesto celkove, 2x2. miesto etapa 
Grácia Tour (CZE) Svet. pohár UCI 3. miesto celkove, 2. miesto etapa
Philadelphia (USA) Svet. pohár UCI 22. miesto celkove
Emakumeen Bira (ESP) Super prestige 2. miesto celkove, 1. miesto etapa, 2. miesto etapa,  3. miesto etapa
Tour Bretagne (FRA) Svet. pohár UCI 6. miesto celkove, 3. miesto etapa
G. P. Pharming (CZE) Super prestige 7. miesto celkove, 2. miesto etapa
Tour Styria (AUT) Super prestige 4. miesto celkove, 2. miesto etapa
Giro Toscana (ITA) Super prestige 3. miesto celkove, 2x2 miesto etapa 
Majstrovstvá Slovenska – Prešov časovka jednotlivkýň 1. miesto, časovka dvojíc 1. miesto, cesta 1. miesto
Majstrovstvá sveta – Valkenburg (HOL) časovka jednotlivkýň 16. miesto 
World ranking cycling-uper prestige 98 10. miesto 
Svetový pohár UCI 1998 18. miesto.
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Milan Jurčo

narodený 14. 9. 1957 v Dovalove okr. Liptovský Mikuláš

• účastník XXII. OH Moskva 1980 cestná cyklistika – náhradník 
Počas OH člen Inter Bratislava.

Ďalšie moje športové výsledky:
MS časovka družstiev na 100km Praha 1981 - 3. miesto, MS časovka 
družstiev na 100km Good Wood Anglicko 1982 - 6. miesto, MS 
časovka družstiev na 100km Rorshach Švajčiarsko 1983 - 5. miesto, MS 
časovka družstiev na 100km Colorado Springs USA 1984 - 6. miesto  

Eva Loweová rod. Orvošová 

narodená 18. 1. 1971 Závažná Poruba 

• účastníčka XXVI. OH Atlanta 1996 cyklistika cesta 104 km 
– 27. miesto, horská cyklistika – 9. miesto 
Počas OH členka Schwinn USA.

Začínala som s bežeckým lyžovaním v Závažnej Porube v roku 
1979 u trénera Petra Lešťana. Dosahovala som dobré výsledky, 
ale pre zdravotné ťažkosti som musela lyžovanie zanechať. V roku 
1987 som sa začala venovať cestnej cyklistike pod vedením Ing. 
Jána Bethera v Lokomotíve Poprad a v roku 1991 som prešla 
k horskej cyklistike do oddielu Prešov pod vedením Ing. Pavelu. 
Počas reprezentácie ČSSR ma viedol tréner Lacina.

MS časovka družstiev na 100km Montello Taliansko 1985  2. miesto.  MS dráha bodovačka profesionálov Viedeň 
Rakúsko 7.  miesto. Porýnim a Falckom (Nemecko) 1. miesto. Okolo Arbén (Francúzsko) 1. miesto. Okolo Škótska  
1. miesto. Okolo Saarath (Francúzsko) 2. miesto. Porýnim a Falckom 2. miesto. Circuit du Vocluise (Francúzsko) 
4. miesto. Okolo Nemecka 4. miesto. Giro d Italia 5. miesto. Settimana Bergamasca 7. miesto. Giro Regione  
8. miesto. Víťazstvá na etapových pretekoch v Taliansku, Anglicku, Nemecku, Škótsku, Francúzsku, Luxem- 
bursku, Švajčiarsku, Rakúsku (spolu okolo 40). Časovka Tour de France 3. miesto. Časovka Giro d Italia   
3. miesto. Veľká cena Ríma 1. miesto. Veľká cena Viedne 1. miesto. Veľká cena Ženevy 2. miesto. Veľká cena 
Mínska 2. miesto, víťaz Československého pohára (celkovo) r. 1982. 4x Majster ČSSR v časovke jednotlivcov. 
2. 3. 4. a 7. miesto na Majstrovstvách ČSSR v cestnom preteku jednotlivcov. Víťaz etapových pretekov 
Hlas ľudu a Lidice. 15x majster SR na ceste a dráhe. 8. 9. 11. a 12. miesto celkove na Pretekoch mieru.  
4x víťazstvo v etapách okolo Slovenska.

Ďalšie moje športové výsledky:
beh na lyžiach: 1983-2. miesto MSR, 6. miesto MČSSR, 1984-2. miesto MSR, 3. miesto MČSSR
cestná cyklistika: 1987-3. miesto Medzinár. dni cyklistiky, 2. miesto ČSL pohár, 1988-5. miesto MS juniorov 
Dánsko, 1989-6. miesto MS Francúzsko, 1990-5. miesto Giro Italia, 6. miesto Tour De Laude Francúzsko,  
17. miesto MS Japonsko, 1991-1. miesto Tour Of Španielsko, 17. miesto MS Stuttgard,  1. miesto MSR. 
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Mgr.Adolf Jakeš 

narodený 20. 5. 1943 v Bělči okres Prachatice 

• účastník XXII. OH r. 1980 v Moskve
športová streľba – ľubovoľná malorážka v leže 20. miesto
 – ľubovoľná malorážka 3x40 rán 22. miesto

Počas OH člen Dukla Praha. 

Ďalšie moje športové výsledky: 
27x Majster ČSSR – držiteľ absolútneho rekordu 60 rán 600 b. – medaila z ME – OH 20. a 22. miesto 
– Majster športu– medzinárodný majster Poľska, SSSR, Bulharska. 
So športom na vyššej úrovni som sa stretol až na vojenskej škole v Bratislave r. 1962-65 a to s ľahkou 
atletikou, kde som robil šprinty, diaľku 650cm, guľa okolo 12 m, disk okolo 35 m, oštep okolo 50 m. 
So športovou streľbou som začal vo Sväzarme České Budějovice od r. 1966. S vrcholovou športovou 
streľbou som začal až v 27 rokoch. Od r. 1972 som sa stal členom Dukly B. Bystrica odlúčené pracovisko 
Dukla L. Mikuláš. Od r. 1972 –1976 som spĺňal olympijské limity, ale z politických dôvodov (bývalá 
manželka mala brata a sestru v NSR) nemohol som vôbec vycestovať na západ. Od roku 1972 do roku 
1981 som bol v reprezentácii. V roku 1973 mi bol udelený titul Majster športu. V L. Mikuláši som bol 
od r. 1972 do 1976, kde som býval s celou rodinou. Od roku 1976 do 1979 som býval v Banskej Bystrici. 
Po športovej aj pracovnej stránke som bol tvrdo diskriminovaný a preto som odišiel do Dukly Praha, 
odlúčené pracovisko Plzeň , kde som po OH v Moskve zanechal šport, aj keď som mal vynikajúcu 
úroveň. Za krátku streleckú kariéru v tvrdých podmienkach som sa stal tréningovým strelcom, t. z.,  
že som mal vynikajúce tréningové výsledky, ale tie som nepredviedol v pretekoch. Nemohol som 
štartovať na západe s najlepšími strelcami, nevedel som predať svoju výkonnosť na vrcholových 
pretekoch. V republike som sa stal 27x Majstrom ČSSR, ale na MS, ME, OH , ktoré boli na západe, som 
sa nemohol ani raz zúčastniť. Z dôvodu, že som nebol v KSČ, nebol som ani povyšovaný po vojenskej 
stránke, a preto som znechutený zanechal streľbu, aj napriek tomu, že som mal predpoklady  
na trénerskú prácu. Dokončil som Pedagogickú fakultu so špecializáciou športová streľba a vychoval 
som niekoľko strelcov – Korček, Bureš, Šalamún – príslušníci Dukla Banská Bystrica. Od roku 1981 som 
začal pracovať na Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správe v Plzni. Po rozvode v r. 1989 som  
sa presťahoval do Českých Budejovíc, kde na rovnakom pracovisku pôsobím dodnes. Od r. 1983, kedy 
som musel odovzdať zbrane, aby som nebol konkurent Dukle, so športovou streľbou som skončil 
natrvalo. Tohto roku som začal prevádzať ľahkú atletiku vo veteránskej kategórii: guľu, disk, oštep.
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 horská cyklistika, najlepšie výsledky: 1991-2. miesto MS Cross Country Taliansko, 1. miesto Roco 
Azur Francúzsko, 3. miesto ME KIRCHZARTEN, 1992-4. miesto SP Belgicko, 7. miesto SP Holandsko, 
3. miesto SP Škótsko, 7. miesto SP Kanada, 6. miesto SP USA, 3. miesto SP Nemecko, 7. miesto ME 
Rakúsko, 7. miesto Grundig Vail USA, 7. miesto MS Bromond Canada, 1993-4. miesto SP Španielsko, 
1994-8. miesto MS USA Vail, 1995-7. miesto ME Špindlerov Mlyn, 8. miesto MS Nemecko, 2. miesto  
SP USA, 1996-3. miesto SP Kanada, 2. miesto SP USA.
V roku 1995 som sa vydala do USA, žijem v Arvade štáte Colorado a mám dvoch synov.
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Ján Kermiet 

narodený 16. 3. 1963 v Dovalove okr. Liptovský Mikuláš 

• účastník XXIV. OH v Soule r. 1988 streľba, bežiaci terč 4. miesto 

Počas XXIV. OH v Soule člen TJ – Dukla Praha. 

Ďalšie moje výsledky:

Európy: 
1979 –2. miesto družstvá SSSR malorážka 30+30 
1981 –3. miesto družstvá MLR malorážka 30+30 
1982 –4. miesto jednotlivci Holandsko vzduchovka 30+30 
1983 –2. miesto jednotlivci NSR vzduchovka 30+30, –3. miesto družstvá RSR malorážka 30+30
1984 –2. miesto družstvá MLR vzduchovka 30+30, –3. miesto družstvá MLR vzduchovka mix,
 –4. miesto  jednotlivci SSSR – náhrada za OH (Družba) malorážka 30+30 
1985 –1. miesto jednotlivci BLR vzduchovka 30+30, –3. miesto družstvá JUG malorážka 30+30, 
 –3. miesto družstvá JUG malorážka mix   
1986 –2. miesto jednotlivci FIN vzduchovka 30+30, –2. miesto družstvá FIN vzduchovka 30+30 
1987 –2. miesto družstvá CS vzduchovka 30+30, –3. miesto jednotlivci CS vzduchovka 30+30, 
 –1. miesto  družstvá FIN malorážka mix, –3. miesto družstvá FIN malorážka 30+30 
1988 –1. miesto NOR vzduchovka 30+30, –4. miesto  OH  Korea Soul malorážka 30+30 
1989 –2. miesto jednotlivci Dánsko vzduchovka 30+30, –2. miesto družstvá Dánsko vzduchovka  
    30+30,–3. miesto jednotlivci JUG malorážka mix, –3. miesto družstvá JUG malorážka mix   
1991 –3. miesto družstvá ITA malorážka mix, –2. miesto družstvá ITA malorážka 30+30     
1992 –3. miesto jednotlivci MLR vzduchovka 30+30      
1993 –3. miesto družstvá Brno vzduchovka mix, –2. miesto družstvá Brno malorážka mix  
1996 –3. miesto družstvá MLR vzduchovka 30+30, –3. miesto družstvá MLR vzduchovka mix 
1997 –1. miesto družstvá POL vzduchovka mix, –3. miesto družstvá POL vzduchovka 30+30

Majstrovstvá sveta: 
1986 –2. miesto družstvá NDR vzduchovka 30+30 
1987 –1. miesto družstvá MLR vzduchovka 30+30 
1989 –3. miesto družstvá JUG vzduchovka 30+30 
1994 –1. miesto družstvá ITA vzduchovka mix – svetový rekord, –1. miesto družstvá ITA vzduchovka  
   30+30,–1. miesto družstvá ITA malorážka mix – svetový rekord 

Finále svetového pohára: 
1992 –1. miesto jednotlivci NSR vzduchovka 30+30 - svetový rekord 582 bodov  .
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Ivan Némethy 

narodený 10. 11. 1946 v Martine 

• účastník XXI. OH Montreal r. 1976 v streľbe ľubovoľná pištoľ 
– 14. miesto 552 b. 
• účastník XXII. OH Moskva r. 1980 ľubovoľná pištoľ 
– 13. miesto 557 b. 

Počas XXI. OH člen AŠK B. Bystrica, detašované pracovisko Dukla 
Liptovský Mikuláš – Okoličné. 
Počas XXII. OH člen SVŠ Košice (ŠSK Generálne riaditeľstvo 
priemyselného staviteľstva). 
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V L. Mikuláši (v Okoličnom v kaštieli) som pôsobil ako člen AŠK Dukla Banská Bystrica, odlúčená 
časť, v ktorej boli tieto športy: športová streľba, moderný päťboj, šerm, biatlon, v r. 1970-1976. 
Trénoval som pod vedením pána Jozefa Valenta, ktorý spĺňal všetko, čo je obsahom slova tréner. 
Výsledkom našej krátkej spolupráce bol československý rekord v ĽP r. 1971 výkonom 571 b. iba  
1 bod za svetovým rekordom. Dodnes (r. 1999) je platným slovenským rekordom. Žiaľ, dobre začatá 
práca bola násilne normalizačným procesom prerušená. Napriek prepusteniu pána Valenta z armády 
za postoj k udalostiam r. 1968 a silným tlakom funkcionárov proti našej spolupráci, naše konzultácie 
pokračovali. Pán Valent má značný podiel aj na mojich ďalších výsledkoch a medailách z MS-1974. 
Ako sme v Okoličnom trénovali: Pod jutovým prístreškom za riečkou Smrečiankou na pasienkoch, 
museli sme dávať pozor aj na pasúce sa kravy, ako aj v kasárňach pod Hájom sme trénovali streľbu. 
Pred dôležitými pretekmi sme mávali sústredenia v Plzni, kde boli ideálne podmienky. To sa nedalo 
porovnať s podmienkami v Okoličnom. Napriek tomu sa traja členovia nášho kolektívu prebojovali  
na OH. Ja s Adolfom Jakešom v streľbe a Peter Vyskočil v modernom päťboji. Na druhú olympiádu 
som sa už pripravoval v SVŠ v Košiciach, kde už boli lepšie podmienky. Najväčší úspech som dosiahol  
na MS r. 1974 v Thune (Švajčiarsko ) kde som obsadil 2. miesto v jednotlivcoch a 2. miesto v družstvách. 
Teraz pracujem ako tréner streľby MV-SR a tréner reprezentantov SR a ešte súťažím.
 
Jeho tréner Mgr. Jozef Valent si s odstupom času na svojho zverenca spomína ako na veľký 
talent slovenskej športovej streľby z pištole, ktorý sa rodí tak 1x za 100 rokov. Za jediný rok 
ich tréningovej spolupráce sa zlepšil viac ako o 2O bodov a stal sa najlepším strelcom v ČSSR. 
V streľbe z veľkorážneho revolvera – ako doplnkovej disciplíny - sa tiež výrazne zlepšil. V druhej 
hlavnej disciplíne streľbe zo vzduchovej pištole (dnes je to už olympijská disciplína), ktorá  
sa strieľala hlavne v zime sa tiež zlepšil o 2O-3O bodov.  Tréner na svojho zverenca spomína ako 
na vysokointeligentného, ktorý dokázal tvorivým spôsobom rozvíjať a uplatňovať trénerove 
vedomosti, pokyny a metodiku na svoju povahu a potreby. Mgr. Jozef Valent aj s odstupom času 
tvrdí, že nebyť ich násilne prerušenej spolupráce ( vyhodili ho z armády z politických dôvodov,  
boli by sa určite dopracovali aj k olympijským medailám, tak ako k striebornej medaile na MS r. l974, 
čo bol vlastne ich výsledok tajnej spolupráce v posledných 2-3 rokoch pred majstrovstvami. 
Na výrazných výsledkoch Ivana sa určite prejavili aj veľmi ťažké, až primitívne podmienky pre 
streľbu za Smrečiankou v Okoličnom, kde fúkal vietor zo všetkých strán rôznou intenzitou. A keď 
strelci prišli na kvalitné, regulárne strelnice, tak už pred štartom mali veľkú psychologickú výhodu 
oproti súperom. Mgr. Jozef Valent si tiež myslí, že dnešným zhýčkaným strelcom chýbajú práve 
také tvrdé tréningové podmienky.
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Václav Čevona 

narodený 24. 5. 1922 v Ružomberku – Rybárpole 

• účastník XIV. OH v Londýne r. 1948 atletika 
– 1500 m 4. miesto 3:51, 2 
• účastník XV. OH v Helsinkách r. 1952 atletika 
– 1500 m semifinále 3:51, 4 

Počas XIV. OH V Londýne člen Sokol Ústí nad Orlicí. 
Počas XV. OH v Helsinkách člen Ústí nad Orlicí.

Ako školák som chodil pravidelne cvičiť do Sokola Ružomberok. Závodne som začal s gymnastikou 
a lyžovaním. Za Sokol Ružomberok som sa ako dorastenec zúčastnil v roku 1938 predzletových 
závodov v behu a v skoku na lyžiach na Radhošti. V Prahe som cvičil ako dorastenec a závodil 
v kombinovanom viacboji (gymnastika - atletika). V roku 1939 som odišiel študovať do 
Ústí nad Orlicí na priemyselnú textilnú školu. Počas celej vojny som mohol s rodičmi, ktorí 
bývali v Rybárpoli, udržiavať jedine písomný styk. V Ústí nad Orlicí za sťažených podmienok, 
obmedzeného stravovania a totálneho nasadenia som sa zapojil do činností v lyžiarskom 
a atletickom oddiele Sokol. Po zákaze Sokola v r. 1941 oddiel atletiky bol preložený do SK Choceň. 
Tu som závodil a pracoval až do konca roka 1945. Stále som býval v Ústí nad Orlicí. V rokoch 
1939-1943 som vyštudoval textilnú priemyslovku v Ústí nad Orlicí obor tkáčstvo a pradiarstvo.  
Po skončení školy som bol v roku 1943 totálne nasadený v zbrojnom priemysle v Chocni. Od 1941 
ma po tréningovej stránke viedol Ing. Vilém Havelka, ktorý mi počas vojny prilepšoval nie len  
na strave, ale častokrát mi nahrádzal aj rodinné zázemie. Po roku 1948, kedy Ing. Havelka odišiel 
služobne do USA, Kanady, Japonska, atď., viedol moju atletickú prípravu iba korešpodenčne.  
Až do roku 1947 som závodne behal na lyžiach. Zúčastnil som sa prvých Majstrovstiev v behu  
na lyžiach v Banskej Bystrici (na Donovaloch) a v roku 1947 Majstrovstiev ČSR na Štrbskom plese. 
Po ukončení vrcholovej atletiky (reprezentácie) som sa zapojil do atletického oddielu Ústí nad Orlicí 
postupne do činnosti ako dobrovoľný tréner, vedúci oddielu, neskôr hospodár. Dodnes som aktívny 
ako atletický rozhodca v lyžiarskom oddiele a pomáham pri príprave medzinárodných závodov 
žiakov Skiinterkriterium v Říčkách v Orlických horách. V roku 1949 som sa oženil, mám syna a dcéru, 
dvoch vnukov a tri vnučky. Pracoval som v textilnom priemysle v Liberci a v Ústí nad Orlicí ako 
technológ pradiarstva až do roku 1983. 

Ďalšie moje športové výsledky:
1. miesto na akademických majstrovstvách sveta v roku 1951 v Berlíne v behuna 1500 m,  4. miesto 
na Olympijských hrách v roku 1948 v Londýne na 1500 m,  4. miesto na Majstrovstvách Európy v roku 
1946 v Oslo na 1500 m,  6. miesto na Majstrovstvách Európy v roku 1950 v Bruseli na 1500 m,  5krát 
získaný titul Majstra ČSSR v behu na 1500 m a to v rokoch 1944, 1946, 1948, 1950, 1951,  12krát 
zlepšený československý rekord v behoch na 800 m, 1000 m, 1500 m a 2000 m v rokoch 1946-1951 
veľké úspechy v československom drese na medzinárodných závodoch a medzištátnych stretnutiach 
takmer vo všetkých zemiach Európy a to hlavne v týchto mestách: Karlstadt, Antverpy, Viedeň, 
Enschede, Brusel, Budapešť, Berlín, Paríž, Bukurešť, Oslo, Londýn, Bologna, Miláno, Helsinki, Tampere, 
Forsso, Varšava, Turku, Moskva, Kyjev, Lipsko Titul Majster športu mi bol udelený 10. mája 1953. 
Prehľad  mojich československých rekordov: 1. rekord 1500 m 3:54,6   24. 7. 46 Praha predtým Šalé  
3:57,0.   2.  rek.1500 m  3:53,0    25. 8. 46 Oslo.     3.rek. 1 km 2:30,1   22. 9. 46  Ústí nad Orlicí predtým Vomáčka 
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Mgr. Marián Vanderka

narodený 18. 4. 1972 v Ružomberku 

• účastník XXVII. OH v Sydney r. 2000 atletika 
– rozbehy 6. miesto na 200 m – 21,28 
– rozbehy 6. miesto na 4x400 m 3:09,54 
• účastník XIX. ZOH v Salt Lake City r. 2002 
štvorboby – 24. miesto 

Počas XXVII. OH člen Slávia UK Bratislava. 
Počas XIX. ZOH člen Športový bobový klub v Bratislave. 

Je to jediný olympionik z Liptova v našej publikácii, ktorý štartoval na OH aj ZOH.

S atletikou som začínal v DK na ZŠ Martina Kukučína pod vedením trénera B. Üvegeša. Venoval 
som sa hlavne viacboju a vrhačským disciplínam, v ktorých som mal aj prvé úspechy na úrovni 
majstrovstiev kraja a Slovenska. V prvom ročníku na strednej škole – Gymnázium P. O. Hviezdoslava 
v Dolnom Kubíne – sa mi začala venovať trénerka Mgr. Elena Burgárová z Ružomberka, bývalá 
československá reprezentantka v hode oštepom a doteraz držiteľka československého rekordu  
(65,56 m). V tomto roku som si systematickým tréningom poriadne zlepšil svoju výkonnosť. Ku šprintom 
som sa dostal iba náhodou na prelome mojich 17-18 rokov. Špeciálne som sa začal venovať šprintu  
na 200 m až na vysokej škole FTVŠ- UK Bratislava pod vedením Prof. T. Kampmillera.

2:30,7  4. rek. 800 m 1:54,2   28. 7. 47 Brno predtým Rošický 1:54,6,     5. rek. 800 m 1:54,1    25. 6. 47 Praha  
6. rek. 1500 m 3:50,6  15. 8. 47 Praha.  7. rek. 1 km 2:29,3   22. 8. 47 Praha,    8. rek. 1 km 2:27,5   30. 8. 47 Ústí 
nad Orlicí,  9. rek.  800  m 1:52,1     7. 9. 47 Ostrava.  10. rek. 1500 m 3:49,4    23. 6. 48 Praha.  11. rek. 1 km  
2:26,3   28. 6. 51 Liberec.  12. rek. 2 km 5:16,4   8. 7. 51 Pardubice predtým Zátopek  5:20,6. 
Československý rekord na 800 m som držal od 28. 7. 46 do 4. 10. 51, kedy ho zlepšil St. Jungwirth 
na čas 1:51,0 Československý rekord na 1 km  som držal od 22. 9. 46 do 27. 9. 51, kedy ho 
zlepšil St. Jungwirth na čas 2:25,2 (medzitým ho krátku dobu držal Winter) Československý 
rekord na 1500 m som držal od 24. 7. 46 do 25. 8. 51,  kedy ho zlepšil St. Jungwirth na čas  
3:48,8, Československý rekord na 2000 m som držal od 8. 7. 51 do 28. 10. 51, kedy ho zlepšil St. 
Jungwirth na čas 5:12,2. Na Majstrovstvách ČSSR vedľa 5 titulov, som bol ešte 3krát druhý a 2krát 
tretí celkom získal som 10 majstrovských medailí. Aj ďalšie údaje z histórie atletiky v Ústí nad 
Orlicí, všetky moje reprezentačné štarty a môj vývoj všetkých osobných rekordov mi spracoval  
a viedol známy atletický štatistik Československa Jiří Hetfleiš.
Osobné rekordy: 60 m - 7,4    100 m -11,6    200 m -24,0    400 m-52,0    500 m-1:08,1    600 m-1:25,5    
800 m-1:52,1    1 000 m-2:26,3    1 500 m-3:49,4    2 000 m-5:16,4    3 000 m-8:27,4    5 000 m-14:45,2      
10 000 m-31:49,2    110 m pr.-18,5    200 m pr.-29,6    400 m pr.-61,0    3 000 m pr.-9:40,0

Pán Čevona ma doslova zasypal množstvom zaujímavého archívneho materiálu zo svojho 
bohatého športového života (foto, ďalšie výsledky, všetky reprezentačné štarty, atď.) Žiaľ 
v tejto publikácii nemôžeme uverejniť všetko. A pre zhoršenú kvalitu ani všetky fotografie. 
Svojím prístupom k tejto publikácii (pohotovosť, rýchlosť zaslania, ich obsah, čitateľnosť, 
presnosť a text zo športového životopisu) sa prejavil ako najzodpovednejší a najochotnejší 
olympionik tu uvedený. 
 

autor
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Jaromír Holub

narodený 17. 12. 1954 v Mariánskych Lázňach

• účastník XXII. OH r. 1980 v Moskve - šerm: 
kord, družstvá - 6. miesto (J. Adam, J. Holub, J. Jurka, J. Douba, 
O. Kubišta)

Počas XXII. OH člen Dukla Olomouc.

V Liptovskom Mikuláši žil v rokoch 1972-1974. Objavil som 
ho až v čase uzávierky tejto publikácie, preto som s ním 
nemohol nadviazať kontakt. Pokúsim sa o to v najbližšom 
čase.

mjr. v. z. Jaroslav Jurka

narodený 8. 7. 1949 v Olomouci

• účastník XXI. OH r. 1976 v Montreale - šerm: 
fleret - nepostúpil do finále, kord - 13. miesto
• účastník XXII. OH r. 1980 v Moskve - šerm:
fleret - 13. miesto, kord - 7. miesto
kord družstvá - 6. miesto

Počas XXI. OH člen Dukla Olomouc.
Počas XXII. OH člen Dukla Olomouc.

Vážený olympijský klub,
srdečně Vás zdravím a děkuji za pěkný dopis.

V Dukle Banská Bystrica, tedy v odloučeném ASD Liptovský Mikuláš, jsem působil od července 
1972 do listopadu 1974. V té době zde existoval oddíl šermu, moderního pětiboje, biatlonu a střelby. 
Trénovali jsme v Okoličném v kaštieli, který snad ještě existuje. V budově probíhal trénink a i tam byli 
sportovci - vojáci základní služby ubytovaní.

V listopadu 1974 byl oddíl šermu převelen do Dukly Olomouc.
V roce 1975 jsem na Mistrovství světa v Budapešti dosáhl do té doby svého nejlepšího výsledku 

v šermu fleretem - obsadil jsem celkově 10. místo. Byl jsem spolu s naší nejlepší šermířkou 
Katarínou Ráczovou pozván na předolympijský turnaj do Montrealu, který jsem ve fleretu vyhrál 
a v šermu kordem jsem skončil v semifinále, ale této zbrani jsem se v té době příliš nevěnoval,  
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až mnohem později. Vítězstvím ve fleretu jsem si zajistil účast na Olympijských hrách v Montrealu, 
od tohoto okamžiku mne pořadatelé světových soutěží začali zvát na turnaje světového 
poháru a tak se mi postupem doby podařilo dostat se do světové špičky. Několik let jsem 
závodil v šermu fleretem i kordem, posledních několik let jsem šermoval pouze kordem, neboť 
soutěžit ve dvou zbraních bylo neúnosné. Výraznějších výsledků jsem dosáhl v šermu kordem, 
když jsem např. vyhrál turnaj v New Yorku, v Bernu turnaj SP 1984, různá finálová umístění  
v soutěžích SP, atd. Bohužel jsme se nemohli zúčastnit olympiády v Los Angeles, v tomto roce 
jsem měl vynikající sezonu a moc jsem si od toho sliboval. Vlastně od roku 1980-1986 jsem  
se vždy pohyboval v první desítce světového poháru v šermu kordem, což vzhledem k obrovské 
konkurenci v této kategorii nebylo málo. V soutěžích startovalo obvykle cca 200-300 závodníků,  
z nich 30 jich mohlo turnaj vyhrát. Dále bych Vám chtěl ještě sdělit, že v roce 1980 jsem startoval  
na OH v Moskvě v obou zbraních. V soutěži v šermu kordem družstev startovali mimo mne ještě Jiří 
Adam-bývalý pětibojař, který rovněž působil v Liptovském Mikuláši, Jaromír Holub, který začínal také  
v L. Mikuláši, Oldřich Kubišta a Jiří Douba. Skončili jsme na šestém místě. Za zmínku ještě stojí 
mé druhé místo na Mistrovství světa v Barceloně v roce 1985. Jinak si na všechna svá umístění již 
nepamatuji, vše je v archivu Dukly Olomouc, doma již nemám nic. V současné době se již sportu 
nevěnuji, skončil jsem po svém odchodu z Dukly Olomouc v roce 1994.

Přeji Vám, aby se Vám Vaše publikace vydařila, když se tomu tolik věnujete.

       Zdraví Vás Jaroslav Jurka

Montreal 1975 - predolympijský turnaj
1. miesto - Jurka, 2. miesto - Noel (Francúzsko, majster sveta 1975), 3. miesto - Denisov (SSSR)
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Vojtech Rückschloss

narodený 14. 3. 1969 v Ružomberku 

• účastník XXV. OH v Barcelone r. 1992 box 
do 91 kg 5. - 8. miesto 

Počas XXV. OH člen RH Ústí nad Labe.

Martin Vyskoč 

narodený 10. 6. 1977 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XXVII. OH v Sydney r. 2000 
futbal – v D-skupine – 4. miesto 

Počas XXVII. OH člen MŠK SCP Ružomberok. 

S futbalom som začínal v rodnej Liskovej, odkiaľ som ako 12-ročný prešiel do Ružomberka 
(spolu so svojím bratom Milanom (dvojčaťom) - brankárom v Ružomberku). Z obdobia 
v Ružomberku si rád spomínam na partiu chlapcov pod vedením trénera L. Jurkemika,  
ktorý mi dal veľmi veľa. 
Ďalšie, pre mňa pekné obdobie dvoch rokov, bolo v reprezentácii do 21 rokov pod 
vedením trénera D. Radolského. Začalo to kvalifikáciou, barážovými zápasmi, a potom 
ME na Slovensku (Bratislave) a vyvrcholilo to na OH v Sydney. Momentálne pôsobím  
na východe republiky v 1. FC Košice a hráme o ich záchranu, verím že sa nám to podarí.

Na foto Rückschloss vľavo v súboji s Franekom. Zo stretnutia prvej ligy Dubnica-Ústí nad Labem  
v októbri 1985.
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JuDr. Janka Stašová 

narodená 5. 11. 1960 v Ružomberku 

• účastníčka XXIV. OH v Soule r. 1988 hádzaná – 5. miesto 
Počas OH členka TJ Štart Bratislava. 

Vážení členovia olympijského klubu, 
K regiónu Liptova sa vždy a všade hlásim. Šesť rokov som žila 
v rázovitej obci Liptovská Lužná, kde som aj začala chodiť do 
základnej školy. Doteraz pravidelne navštevujem svoju rodnú 
obec, kde mám aj starú mamu. 

Moje prvé športové kroky som začala robiť v Novej Dubnici, kde sme sa presťahovali kvôli otcovmu 
zamestnaniu. Tu som začala hrávať hádzanú a mojimi prvými trénermi boli p. Prokeš a p. Husár. 
Ďalej som už pokračovala medzi dospelými v Bratislave, kam som odišla študovať PaF UK a zároveň 
som hrávala za TJ ŠTART VD v 1. lige hádzanú. S Bratislavou sa spájajú moje najkrajšie športové roky 
a najväčšie športové úspechy. Pod vedením L. Grossa sme sa stali dvakrát Majstrami Československa 
a viacnásobnými víťazmi Československého pohára. Taktiež sme každý rok hrávali európske poháre 
a v roku 1997-1998 sme sa prebojovali do finále IHF pohára proti družstvu z Titogradu. Za svoje 
výkony som sa dostala v roku 1981 do reprezentačného družstva pod vedením Jiřího Zerzáňa,  
v ktorom som hrávala do roku 1989. Naše najväčšie úspechy: 1. miesto na „B“ MS v Dánsku, 2. miesto 
na MS -1986 v Holandsku, po ktorých sme sa kvalifikovali na OH do Soulu a skončili sme veľmi nešťastne 
- len s jednou prehrou až na 5. m. Práve OH boli vrcholom mojej kariéry v hádzanej. Tú som ukončila  
vo viedenskom družstve WAT 15 WIEN v r. 1998, kde som odohrala deväť sezón, z toho šesťkrát 
sme skončili na 2. miesto. za najlepším družstvom t. č. HYPOBANKA WIEN. Pri športe som ostala aj 
naďalej. Funkcionársky sa snažím pomáhať v hádzanárskom hnutí. Toto je moja krátka športová 
kariéra, teším sa na stretnutie s Vami a zostávam s pozdravom.

Oľga Gubzová rod. Kozičová

narodená 25. 6. 1951 v Bratislave 

• účastníčka XIX. OH v Mexiku r. 1968 
plávanie – 8. miesto 200m v. sp. 2:16,0 
 – 3. miesto v rozplavbe 100 m v. sp., časom 1:03,3  
     nepostúpila do semifinále 

Počas XIX. OH členka Slávia UK Bratislava. 

V roku 1967 bola v Ružomberku otvorená nová krytá 
25m plaváreň. Potom tamojší obetaví funkcionári začali 
veľmi seriózne pracovať s mládežou. Začiatkom 70. rokov 
angažovali ako trénerku plávania Oľgu Kozičovú. Pôsobila 
tam v rokoch 1971-1973. Pán Pavol Nosko, jej vtedajší kolega z bazéna (na foto vedľa nej)  
si na ňu s odstupom času spomína, ako na veľmi obetavú, milú, aktívnu a veľmi perspektívnu 
trénerku, ktorá rozumela plávaniu aj „svojim“ deťom v bazéne. Škoda pre liptovský šport,  
že z Ružomberka odišla.
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Ctibor Reiskup

narodený 14. 4. 1929 v Liptovskom Petre 

• účastník XVI. OH r. 1956 v Melbourne vo veslovaní 
– osemveslica, semifinále 

Počas OH člen TJ Slávia SVŠT Bratislava.

Tragicky zahynul dňa 2. 2. 1963 v Roháčoch, okr. Dolný 
Kubín, na zimnom výcvikovom kurze.

Ing. Rudolf Lukáč  

narodený 29. 12. 1969 v Považskej Bystrici

• účastník XXVI. OH v Atlante r. 1996 vzpieranie 
do 70 kg –18. miesto

Počas OH člen AŠK Dukla Trenčín.

Ctibor Reiskup bol zakladateľ Telovýchovnej jednoty Slávia SVŠT Bratislava, športovec  
a telovýchovný pedagóg. Otec – Elemír R. bol notár a matka Kamila, rod. Gažová kultúrna 
pracovníčka. Manželka Oľga, rod. Nováková sa narodila v r. 1930. Po absolvovaní gymnázia 
študoval telesnú výchovu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 

Od 1953 pokračuje ako asistent a odborný asistent na Katedre telesnej výchovy SVŠT v Bratislave.  
Venoval sa veslovaniu, 1948-1956 pretekal za Slovan, od 1957 za Sláviu SVŠT Bratislava.  
Je prvým Slovákom, ktorý sa v r. 1956 stal Majstrom Československa vo veslovaní – v dvojskife, 
viacnásobný čs. reprezentant, účastník OH - 1956 v Melbourne. Najväčšie úspechy dosiahol ako 
člen čs. reprezentačnej osemveslice, ktorá získala zlatú medailu na ME - 1956 v Blede a bronzovú 
medailu na ME - 1957 v Duisburgu. 

Po skončení aktívnej činnosti pracoval ako vedúci tréner veslárskeho oddielu SVŠT, pričinil  
sa o rozvoj vysokoškolskej telovýchovy a športu. Bol člen rady KV ČSZTV v Bratislave. V roku 
1956 sa stal Majstrom športu. Od roku 1964 sa na jeho počesť každoročne koná v Piešťanoch 
Memoriál Ctibora Reiskupa. 

Moja športová kariéra: 1986 začiatok športovania v TJ Radoľa, prvý tréner Karol Masnica, 1988 
ukončenie SPŠE, 1989 prestup do TJ VSS Košice, tréner Karol Guman, súčasne som začal študovať 
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Juraj Štěch

narodený 25. 4. 1968 v Liptovskom Mikuláši 

• účastník XXV. OH v Barcelone r. 1992 zápasenie 
– voľný štýl – 130 kg. Neprebojoval sa zo skupiny. 

Počas OH člen PSK Olymp Praha.

Ďalšie moje športové výsledky:
MS 1991 Japonsko 4. miesto

na vysokej škole – TU Košice, 1993 promócie na inžiniera elektrotechniky. V tom istom roku som 
prestúpil do AŠK Dukla Trenčín, tréner Mgr. Juraj Gubala, prvý štart za Slovensko na ME v Sofii, niesol 
som ako prvý Slovák samostatnej Slovenskej republiky zástavu pri nástupe reprezentačných výprav. 
V kategórii do 64 kg som mal výkon 277,5 kg. 1994 vstup do Slovenskej armády, 1995 – 7. miesto na ME  
vo Varšave (kategória do 70 kg, výkon 310 kg). MS Gnag Zon v Číne, (kat. do 70 kg, výkon 312,5 kg), 
kde som si vybojoval účasť na OH 1996. Oženil som sa, založil som si rodinu. 1996 – 5. miesto  
na ME v Štuttgarde, narodila sa nám dcéra Viktória, účasť na OH. 1997 – 8. miesto na MS Chiang 
Mai – Thajsko (kat. do 69 kg, výkon 312,5 kg). 1999 narodila sa nám druhá dcéra Barbora. 
1998-2000 štarty na ME a MS výkony od 7-13. miesta. 2001 – 4. miesto na ME v Trenčíne, MS 
Turecko 13. miesto výkon 312,5 kg. December 2001 ukončenie zmluvy v AŠK Dukla Trenčín 
z dôvodu neperspektívy výkonostného rastu. 2002 prestup z AŠK Trenčín do TJ Diana Orol 
Ružomberok, ME Turecko 4. miesto v osobnom rekorde kat. do 77 kg výkonom 345 kg, zlepšil 
som si osobný rekord o 32,5 kg!!! Prehral som boj o bronzovú medailu o 0,4 kg telesnej hmotnosti.  
Od roku 2002 podnikám tiež ako živnostník. Som 13-násobný Majster Slovenska a držiteľ viac ako  
60 slovenských rekordov. Pokiaľ budem zdravý, pomôžem ešte Ružomberčanom vo vzpieračskej lige.

MS 1991 JAPONSKO - 4. miesto



foto príloha 

Ján Starší v strede v medzištátnom stretnutí s Kanadou.

Zrava: Ing. Štefan Harvan spolu s Rudom Čilíkom, úspešní 
olympionici počas MS - 1970 vo Vysokých Tatrách v čest-
ných funkciách. 

Rok 1946 Oslo, Majstrovstá Európy
Václav Čevona vedie pole bežcov

 na 1 500 m.



Dagmar Slafkovská - Kuzmanová počas pretekov.

Eva Loweová -  Orvošová po pretekoch

Jerguš Bača 
na záver svojej bohatej 
športovej kariéry 
znova v mikulášskom 
drese v ktorom začínal 
s hokejom.

Némethy Ivan na účastníckom 
preukaze MS 1994.

Natália Hejková. Legendárna ružomberská basket-
balová trénerka, vynikajúcimi výsledkami  „svojho“ 
družstva, postavila latku úspechov v Ružomberku, 
aj na Slovensku veľmi vysoko.



Majstri Sveta a Európy 
v streleckých disciplínach 
na bežiaci terč. Zľava: P. Pelach, 
P. Plánovský, M. Bendík.

V Ondrašovej našim veteránom Kubaškovi a Szunyogo-
vi blahoželá: Ing. Š. Lopčiansky, Ing. R. Kmeť, J. Mikušiak, 
Ing. M. Benko generálny sekretár SOV.

Ženám na Behu olympijského dňa 
blahoželajú, zľava: J. Ontko (olympionik 
vodný slalom), P. Tomčík, Dr. J. Daník.

Na Behu olympijskeho dňa štartovali aj 
vozíčkári. Cenu odovzdávajú I. Bieliková, 
Ing. R. Kmeť, zakrytý I. Bubelíny.



Časť organizátorov olympijského 
plesu v Jasnej. Zprava: L. Hyža,  
E. Pavlíková, Dr. M. Fronko, 
stoja - Mgr. M. Mertoš, I. Bubelíny, 
Mgr. V. Tréger.

Ing. Ivan Šenšel, moderátor vedomostnej súťaže o olympizme žiakov stredných škôl.

Vpravo A. Švajlen, bývalý reprezentant 
vo futbale - brankár (2. miesto na OH 
v Tokiu 1964). Teraz predseda OK na 
Slovensku. 

Na vrchole Kriváňa. 
Zprava sedia členovia OKL:
Ing. L. Milan, 
I. Bubelíny, 
Mgr. M. Mertoš, 
Z. Lacko s vnúčatami.
Vľavo stojí Ing. D. Kováč.



Na ME klubov v L. Mikuláši (september 2003) zvíťazil KTK L. Mikuláš. Ceny prevzala čať funkcioná-
rov a trénerov. Zľava: P. Mráz, P. Cibák, I. Cibák - prezident Slovenského zväzu kanoistiky na divokej 
vode, S. Gejdoš, MUDr. A. Slafkovský - primátor mesta L. M. a predseda KTK L. M., J. Martikán.

Ocenenie členov OlympIjského klubu Liptova pri životných jubileách. 
Zprava: I. Cibák, O. Cibák, M. Holá, Ing. P. Straka, J. Kiselová, J. Petran.



Ing. Juraj Čech, primátor mesta Ružomberok bol pri všetkých 
formách rozvoja ružomberského športu a pri jeho úspechoch  
v posledných rokoch.

Kandidatúru Poprad - Tatry 2002 a 2006 podporovali propagáciou aj v telocvični SOUE L. Hrádok. 
Väčšina (12 členov) hrádockých olympionikov sa pripravovala na svoju športovú kariéru v tejto 
telocvični.

Futbalový štadión SCP 
Ružomberok na ktorom 
vyrástol olympionik M. Vyskoč.

Zimný štadión v Ružomberku. Veľký podiel na jeho výstavbe 
a rozvoji ľadového hokeja v Ružomberku, ako aj predtým  
v Lipovskom Mikuláši má aj Jozef Martinka, člen OKL.

Jozef Martinka spolu s Jánom 
Gábryšom, držiteľom bronzo-
vých olympijských kruhov.
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resumé

V publikácií „Olympionici z Liptova“ sú uvedení všetci účastníci – športovci, ktorí sa zúčastnili OH 
do roku 2002. Títo všetci majú niečo spoločné s regiónom Liptova.
Ide nám o to – poukázať na ich zrod v Liptove, alebo na životnú zastávku v ňom, odhaliť 
verejnosti časť ich života pred, počas, alebo po OH v našom Liptove.

Chceme ich verejnosti predstaviť aj z inej stránky, ako ich poznáme len z výsledkov alebo 
z iných publikácií. Myslíme, že z historického, dokumentačného a objektívneho hľadiska  
to má určitý význam. 
Tiež zanechať ich pamiatku hlavne mládeži a ďalším generáciám, vyjadriť im vďaku  
za reprezentáciu aj nášho regiónu a za vzťah, ktorý im zostal k tejto prekrásnej časti Slovenska.

summary

In our publication „Olympic Games Patricipants from Liptov“ we present all participants 
– athletes that took part at the Olympic Games until 2002. All of them have something  
in common with Liptov region.
We would like to introduce their beginnings in Liptov or their life-stops here, to show parts  
of their lives before, during, or after the Olympic Games in our region.

Otherwise, we want to introduce them differently that we know them only thanks to their results 
or from other encyclopedias. We think it has value – from historical, documentary and objective 
aspect. It is also very important to leave their remembrance for young people and for the next 
generations, to thank for their representation of Slovakia and our region and for relationship, 
which they have with this beautiful part of Slovakia.

resümee

In der Publikation  „Olympioniken aus Liptau“ sind alle Teilnehmer – Sportler angeführt, die an 
den Olympiaspielen bis 2002 teilnahmen.
Alle haben mit der Region Liptau etwas Gemeinsames. Wir möchten auf ihre Liptauer Herkunft, 
oder ihr Aufenthalt in Liptau hinweisen und der Öffentlichkeit ein Teil ihres Lebens vor, während 
oder nach den Olympiaspielen enthüllen.

Wir möchten sie der Öffentlichkeit auch aus einem anderen Anblick vorstellen, als wir sie nur 
von ihren Ergebnissen oder aus anderen Publikationen kennen. Wir nehmen an, dass eine 
bestimmte Bedeutung von historischer, dokumentarischer und objektiver Hinsicht hat.
Auch folgenden Generationen, vor allem der Jugend, ihr Gedächtnis aufbewahren, ihnen 
unseren Dank für die Repräsentation auch unserer Region und für ihr Verhältnis zu diesem 
wunderschönen Teil der Slowakei aussprechen.
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