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Inšpirácia nádejí

Po štyroch rokoch opäť, už po druhý raz, 
dostávajú najtalentovanejší mladí športovci 
zo Slovenska i celého sveta šancu zúčastniť sa 
na olympijských hrách mládeže. Znovu to bude 
v ambicióznej Ázii, tentoraz v čínskom Nankin-
gu. To však nie je také dôležité. Dôležitejšia je 
príležitosť, ktorú olympijské hry mládeže posky-
tujú pre ďalšiu generáciu športovcov – príleži-
tosť konfrontovať sa so svetom, zažiť atmosféru 
multi športového podujati a a v praxi sa dotknúť 
olympijských hodnôt a ideálov.

Zámer tohto podujati a je jasný – pripraviť si 
kvalitnú olympijskú reprezentáciu pre budúc-
nosť a to nie len športovo-výkonnostne, ale ti ež 
duševne a sociálne.

Okrem športových súťaží a výsledkov je rovnako dôležitý kultúrno-výchovný program 
OH mládeže. Rovnocenné so získanými medailami sú slušné správanie, konanie v duchu 
fair play, priateľstvo a rešpekt voči súperom. K tomu všetkému by olympijské hry mláde-
že mali inšpirovať mladú generáciu u nás i vo svete.

Veríme, že sa to podarí a II. OHM v Nankingu opäť prinesú mladým športovcom krás-
ne zážitky, moti váciu do ďalšej prípravy aj veľa priateľov. A nám ďalšie kvalitné nádeje 
pre budúcu slovenskú olympijskú reprezentáciu.

Sme radi, že na rozdiel od Singapuru budeme mať v Nankingu vďaka účasti  družstva 
futbalisti ek zastúpenie aj v kolektí vnom športe. Naša výprava bude v ďalekej Číne patriť 
medzi ti e početnejšie. Som presvedčený, že všetci jej členovia utvoria dobrý a súdrž-
ný kolektí v a že v Nankingu načerpajú cenné poznatky, skúsenosti  a inšpiráciu nielen 
do ďalšej športovej kariéry a trénerského či funkcionárskeho pôsobenia, ale aj do mi-
mošportového života. PhDr. FRANTIŠEK CHMELáR

prezident Slovenského olympijského výboru

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

Prezident SOV Franti šek Chmelár na predošlých 
OH mládeže spolu s našou mladou ambasádorkou 
podujati a Dankou Bartekovou
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Socha zápasníkov z éry antických olympijských 
hier

Pierre  
de Coubertin

Stručne o olympijských hrách

„Už od Coubertinových čias bola účasť na  
olympijských hrách snom všetkých športovcov, 
a to platí stále. Olympijské hry boli a zostali uni-
kátne.“ (JACQUES ROGGE, prezident Medzinárod-
ného olympijského výboru v rokoch 2001 - 2013)

Bez nadsádzky možno povedať, že olympijské 
hry sú v histórii ľudstva jedinečné. Tie z antickej 
éry, ktoré sa odohrávali v gréckej Olympii, aj tie 
súčasné – celosvetové.

Staroveké olympijské hry boli „perlou“ antiky. 
Prvé písomne doložené hry v Olympii sa konali už 
v roku 776 pred našim letopočtom. Pravidelnosť 
ich konania v štvorročných intervaloch (dovedna 
sa počas 1170 rokov trvajúceho obdobia uskutoč-

nilo 293 hier olympiád!), neuveriteľne dlhá éra, ktorú pre-
žili, aj ich význam a dosah – to všetko bolo výnimočné. Hry 
oveľa staršie ako kresťanstvo sa stali súčasťou kultúrneho 
dedičstva ľudstva. Našťastie, nepatria len minulosti.

Vizionárovi Coubertinovi sa podarilo obnoviť 
antické olympijské hry

Olympijské hry (OH) boli v modernej ére obnovené - 
po tisícpäťstoročnej prestávke. Došlo tak k vzkrieseniu výni-
močnej udalosti. O obnovenie sa rozhodujúcou mierou za-
slúžil francúzsky športový funkcionár, humanista, pedagóg 
a vizionár Pierre de Coubertin, ktorý chcel využiť šport ako 
dôležitý prostriedok nového spôsobu výchovy mládeže.

Myšlienku na obnovenie antických olympijských hier 
v novoveku sa Coubertinovi podarilo presadiť na špor-
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tovom kongrese v Paríži v roku 
1894, teda pred 120 rokmi. Tam 
bol ustanovený Medzinárodný 
olympijský výbor (MOV), ktorý 
dodnes riadi olympijské hnuti e 
a vlastní všetky práva na olympij-
ské hry. V Paríži sa zároveň roz-
hodlo, že Hry I. olympiády novo-
veku sa uskutočnia v roku 1896 
v gréckych Aténach. Na pôde 
slávnej parížskej univerzity Sor-
bonna obe kľúčové rozhodnuti a 
prijali 23. júna 1894. Tento dá-

tum sa už do roku 1948 slávi ako celosvetový Olympijský deň.
Mimochodom, zakladateľ moderného olympizmu Couberti n sformuloval podobu 

ceremoniálov olympijských hier, ktorá sa zachovala až do dnešných dní. Otváraciemu 
aj záverečnému ceremoniálu, ako aj o ceremoniálu vyhlasovania výsledkov dal veľký 
výchovný význam. Stanovil princíp, na základe ktorého defi lujú výpravy na otváracom 
ceremoniáli – najprv výprava Grécka ako krajiny, ktorá dala svetu olympijské hry, potom 
výpravy ostatných krajín v abecednom poradí a nakoniec výprava usporiadateľskej kraji-
ny. Z jeho hlavy pochádza aj text otváracej formulky, ktorú prednáša hlava usporiadateľ-
skej krajiny. Takisto text prísahy športovcov aj rozhodcov. Ale aj zásady vztyčovania vla-
jok a hrania štátnych hymien a podoba olympijskej vlajky s piati mi prepletenými pruhmi 
v rôznych farbách a na bielom pozadí. Mimochodom, aspoň jedna z farieb na olympij-
skej vlajke sa vyskytuje na štátnej vlajke ktorejkoľvek krajiny sveta.

Štvorročná tradícia od roku 1896, zimné hry od roku 1924
Od premiéry v Aténach 1896 sa olympijské hry konajú vždy v štvorročných interva-

loch. Ich novovekú tradíciu prerušili len dve svetové vojny, takže v rokoch 1916, 1940 
a 1944 sa žiadne olympijské hry nekonali. Aj ti e neuskutočnené však v duchu anti ckej 
tradície dostali poradové číslo. Pre starovekých Grékov sa toti ž práve číslovanie olym-
piád stalo základom ich kalendára. V anti ckom ponímaní olympiáda znamenala štvor-

Štart behu na 100 m na prvých novovekých olympijských hrách 
v Aténach 1896.



Slovenský olympijský tím

www.olympic.sk

YOUTH OLYMPIC GAMES / OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

6

ročné obdobie – a na oslavu jeho začiatku sa ko-
nali olympijské hry.

Od roku 1924 majú novoveké olympijské hry 
aj svoju zimnú vetvu. Dlhý čas sa letné aj zimné 
olympijské hry konávali v tom istom – priestup-
nom roku, ale v roku 1986 MOV rozhodol, že na-
posledy sa tak stane v roku 1992. Odvtedy sa ZOH 
presunuli na párne roky uprostred štvorročného 
cyklu hier olympiády.

Olympijské hry sa stali nenapodobiteľnou uda-
losťou, ktorá pravidelne púta pozornosť celého 
sveta. Je to jednoznačne najväčšie a najsledova-
nejšie multišportové podujatie na svete. Porov-
návať sa s ním môžu len majstrovstvá sveta vo 
futbale. Tie sa však týkajú len jedného športu – aj 
keď toho celosvetovo najpopulárnejšieho. 

Nástup slovenskej výpravy na 
slávnostnom otvorení Hier 
XXX. olympiády v Londýne 
2012. Našu vlajku niesol 
strelec Jozef Gӧnci, vedúci 
slovenskej výpravy na OH 
mládeže v Nankingu. 

Tohtoročné zimné olympijské 
hry v Soči máme ešte 

v čerstvej pamäti. 
Najväčšiu radosť nám 
tam obhajobou zlata 

z Vancouvru 2010 
spôsobila biatlonistka 

Anastasia 
Kuzminová.
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Olympijské hry nepochybne výrazne a ďalekosiahlo ovplyvnili celý svetový šport. 
A nielen šport, ale i spoločnosť.

Neustála rastúca príťažlivosť olympiád
Olympijské kúzlo má mimoriadnu silu aj dnes. Hry predstavujúce najväčší športo-

vý sviatok sú pre celý svet neustále príťažlivejšie. Prešli mnohými búrkami, ktoré ich 
ohrozovali, čelili politi ckým aj ekonomickým hrozbám. Ale prežili všetky úklady, vyhli sa 
všetkým nástrahám a sú dnes silnejšie, než kedykoľvek predtým.

V roku 2012 sa v britskom Londýne konali jubilejné Hry XXX. olympiády moderné-
ho veku. Tohto roku ruské Soči hosti lo XXII. 
zimné olympijské hry. A o dva roky športový 
výkvet sveta privíta na Hrách XXXI. olym-
piády brazílske Rio de Janeiro. Na mapu 
olympijských regiónov tak po Európe (kde 
sa konalo jednoznačne najviac letných aj 
zimných hier), Severnej Amerike, Austrálii 
a Ázii pribudne ako nováčik Južná Amerika. 
Z obývaných konti nentov olympijské hry za-
ti aľ nehosti li len v Afrike. 

Význam novovekých, čiže moderných 
olympijských hier, pre spoločnosť je obrov-
ský. Slávnostné otvorenie olympijských hier 
je dnes najsledovanejšou udalosťou na sve-
te. Olympijský symbol (päť prepletených 
kruhov v piati ch farbách) je zase v súčasnos-
ti  najznámejší symbol na svete.

Ale to nie je to najvýznamnejšie. Hlavné je, že olympijské hry výnimočným a jedineč-
ným spôsobom obohati li ľudstvo a svet. Do praxe pretavili olympijské hodnoty – výni-
močnosť, priateľstvo a rešpekt. A čo je zrejme najdôležitejšie – mladým ľuďom ponúkli 
nesmrteľný ideál a motí v hodný obrovského snaženia.

Od roku 2010 majú „veľké“ olympiády aj svojho menšieho brata – olympijské hry 
mládeže. O nich bude reč ďalej.

Najúspešnejší 
olympionik 

všetkých čias, 
americký plavec 
Michael Phelps. 
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Čo treba vedieť o MOV a o olympijskom hnutí

Olympijské hnutie od jeho vzniku pred 120 
rokmi riadi Medzinárodný olympijský výbor, 
ktorý sídli vo švajčiarskom Lausanne. MOV je naj-
vplyvnejšia športová organizácia sveta a ako vô-
bec prvá zo všetkých získala v roku 2009 štatút 
pozorovateľa vo Valnom zhromaždení Organizá-
cie spojených národov.

Výlučné postavenie Medzinárodného 
olympijského výboru

MOV má najvyššiu a výlučnú právomoc vo 
všetkých otázkach, ktoré sa týkajú olympijských 
a zimných olympijských hier ako celku – pri vý-
bere hostiteľského mesta počnúc stanovením 
kritérií kandidátskeho procesu na OH a ZOH, 
cez vyhodnocovanie prípravenosti uchádzačov 
o usporiadanie či OH či ZOH, voľbu dejiska ich ko-
nania, podpis kontraktu s hostiteľským mestom, 

monitorovanie a ovplyvňovanie ich prípravy; ďalej pri stanovení športového programu 
OH a ZOH i jednotlivých disciplín, pri rokovaniach o predaji televíznych práv, pri stanove-
ní kritérií pre antidopingové kontroly a vo všetkých ďalších otázkach, ktoré súvisia s OH 
a ZOH; okrem toho jedine MOV môže meniť Olympijskú chartu, ktorá je základným 
a najvyšším dokumentom celého olympijského hnutia. 

Na čele MOV postupne stáli: Grék Demetrios Vikélas (1894 – 1896), Francúz Pierre 
de Coubertin (1896 – 1925), Belgičan Henri de Baillet-Latour (1925 – 1942), Švéd Johan 
Sigfrid Edström (1946 – 1952), Avery Brundage z USA (1952 – 1972), Ír Michael Morris 
Killanin (1972 – 1980), Španiel Juan Antonio Samaranch (1980 – 2001), Belgičan Jac-
ques Rogge (2001 – 2013) a od vlaňajšieho septembra Nemec Thomas Bach. V súčas-
nosti je na čele MOV prvý raz olympijský víťaz, pretože Bach bol člen zlatého šermiarske-
ho družstva fleuretistov NSR na OH 1976 v Montreale.

Momentka z OH 2012 v Londýne. Vtedajší 
prezident MOV Jacques Rogge počas 
záverečného ceremoniálu prevzal olympijskú 
vlajku z rúk starostu Londýna a odovzdal ju 
starostovi Ria de Janeiro, kde sa uskutočnia 
olympijské hry v roku 2016.
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Už od svojho založenia je MOV tzv. 
samovýberový orgán – čiže sám si vy-
berá svojich nových členov. A tí  potom 
reprezentujú MOV v príslušnej krajine, 
nie krajinu v MOV. Olympijská charta 
v súčasnosti  stanovuje maximálny po-
čet členov MOV na 115: z toho 70 má 
status individuálnych členov a po 15 
bolo zvolených ako reprezentantov ná-
rodných olympijských výborov, medzi-
národných športových federácií, resp. 
olympionikov.

Zo Slovenska bol v rokoch 1981 – 
2001 riadny člen MOV historicky prvý 

predseda Slovenského olympijského výboru Vladimír Černušák. Po dovŕšení osemde-
siatky sa z neho stal čestný člen. Od roku 2013 je riadna členka MOV úspešná sloven-
ská strelkyňa Danka Barteková. Členstvo získala vďaka tomu, že počas OH v Londýne 
vyhrala voľby do komisie športovcov, keď od športovcov – účastníkov londýnskych hier 
dostala najviac hlasov.

Olympizmus je viac než „len“ šport
Úloha MOV je rozvíjať olympiz-

mus, ktorý je defi novaný ako životná 
fi lozofi a, vyvážene spájajúca telesnú 
zdatnosť, vôľu a ducha v jeden celok. 
Splývaním športu s kultúrou a výcho-
vou sa olympizmus usiluje o utvorenie 
spôsobu života, založeného na radosti  
z vynaloženého úsilia, na výchovnej 
hodnote dobrého príkladu a na re-
špektovaní univerzálnych základných 
eti ckých princípov. Zmyslom olympiz-

Historicky prvý Slovák v MOV Vladimír Černušák (vpravo) 
v spoločnosti  bývalého prezidenta MOV Juana Antonia 
Samarancha, vľavo prezident SOV Franti šek Chmelár.

Zapaľovanie olympijského ohňa v anti ckej Olympii.
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mu je kdekoľvek zapojiť šport do procesu harmonického rozvoja človeka, s cieľom utvo-
riť mierovú spoločnosť, zachovávajúcu ľudskú dôstojnosť. Olympizmus je teda podstat-
ne viac než „len“ šport, má aj výrazný duchovný rozmer.

Počas pôsobenia predchádzajúceho prezidenta MOV Jacqua Roggeho boli ako hlav-
né olympijské hodnoty definované a celosvetovo propagované výnimočnosť, priateľ-
stvo a rešpekt. Tieto hodnoty vlastne priamo vyplývajú z podstaty olympizmu. Prelínajú 
sa  s nimi aj zásady fair play – čiže čistého a čestného športu.

Na antických olympijských hrách sa uctieval ideál kalokagatie – symbiózy krásneho 
tela s ušľachtilým duchom. Preto súčasťou športových súťaží boli aj umelecké zápolenia. 
K tomuto odkazu sa vrátilo na dlhší čas aj novoveké olympijské hnutie. Umelecké súťaže 
sa konali v rámci olympijských hier v období rokov 1912 – 1948. V posledných desaťro-
čiach sa zase počas konania hier olympiády aj zimných olympijských hier koná množstvo 
podujatí a aktivít v rámci tzv. kultúrnej olympiády. A na olympijských hrách mládeže má 
rovnako významné postavenie ako športové súťaže aj kultúrno-vzdelávací program.

Na OH 2012 olympijský oheň zapálili nádejní britskí športovci, ktorým pochodeň odovzdal legendárny veslár Steven Redgrave. 
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Ďalším anti ckým olympijským symbolom bol posvätný mier – ekecheiria. Posvätný 
mier sa vzťahoval nielen na celé obdobie trvania Hier olympiády, ale aj na nedotknu-
teľnosť športovcov – atlétov, ktorí putovali z rôznych končín na súťaže v Olympii. Aj 
k tomuto odkazu sa vráti lo moderné olympijské hnuti e a od roku 1994 každým letným 
aj zimným olympijským hrám predchádza vyhlásenie celosvetového Olympijského 
prímeria pod egidou Organizácie spojených národov.

Súčasti  olympijského hnuti a
MOV riadi olympijské hnuti e, ktorého súčasťou sú organizácie, športov-

ci a ďalšie osoby, ktoré súhlasia s Olympijskou chartou a riadia sa ňou. Štruktúru 
olympijského hnuti a tvoria okrem MOV medzinárodné športové federácie, ná-
rodné olympijské výbory (prostredníctvom oboch aj národné zväzy a nepriamo 
teda aj športovci, kluby, rozhodcovia, tréneri a technickí pracovníci v športe, kto-
rých ti eto zväzy združujú) a organizačné výbory hier olympiády a zimných olym-
pijských hier.

V súčasnosti  MOV uznáva na celom svete 204 národných olympijských výborov. Sta-
tus olympijských športových federácií má 28 letných a 7 zimných medzinárodných fe-
derácií. Množstvo ďalších, vrátane federácií tých športov, ktoré sa dlhodobo intenzívne 
uchádzajú o zaradenie do olympijského programu, MOV eviduje ako tzv. uznané organi-
zácie. To je základný predpoklad, aby vôbec s MOV mohli rokovať.

Partnermi olympijského hnuti a a MOV sú Svetová anti dopingová agentúra 
(WADA), Športový arbitrážny dvor (CAS), Medzinárodný paralympijský výbor 
(IPC), Medzinárodná olympijská akadémia (MOA), Svetová asociácia olympionikov 
(WOA) a ďalšie uznané organizácie, ako aj masmédiá, marketi ngoví partneri a pod-
porovatelia.

Základné princípy olympijského hnuti a a jeho poslanie, postavenie MOV, štruktúru 
MOV i celého olympijského hnuti a, princípy organizácie olympijských hier, ich progra-
mu, aj účasti  na nich, a takisto protokolárne aj arbitrážne záležitosti  v súvislosti  s uspo-
riadaním olympijských hier podrobne defi nuje Olympijská charta. Tá predstavuje naj-
vyšší dokument – takpovediac ústavu olympijského hnuti a.

Stanovy všetkých národných olympijských výborov (teda aj SOV) a všetkých olympij-
ských športových federácií musia byť v súlade s Olympijskou chartou.
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SMER NANKING

Olympijské hry mládeže otvárajú náruč

Rozhodnutie o obnovení antických olympijských hier padlo pred 120 rokmi (23. júna 
1894 na pôde parížskej Sorbonny, kde v rovnaký deň aj založili Medzinárodný olympijský 
výbor), ale celková olympijská tradícia siaha bezmála 2800 rokov dozadu. Prvé písomne 
doložené hry v antickej Olympii sa usku-
točnili v roku 776 pred n. l.

História olympijských hier mládeže je 
nepomerne mladšia. Píše sa len od roku 
2010. Štyri roky po premiére nového 
podujatia v Singapure (od 14. do 26. 
augusta 2010) si olympijská mlaď znovu 
dáva rande na ázijskej pôde. V čínskom 
Nankingu sa od 16. do 28. augusta usku-
točnia II. olympijské hry mládeže (OHM).

Medzičasom sme zažili už aj zimnú pre-
miéru mládežníckcych olympijských hier 
– v januári 2012 v rakúskom Innsbrucku.

Momentka zo slávnostného otvorenia premiérových  
olympijských hier mládeže v Singapure 2010. 

Zakladateľ olympijských hier mládeže Jacqques Rogge 
na otvorení OHM 2010 v Singapure v spoločnosti šéfa 
organizačného výboru podujatia Sera-mjanga Nga.
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Vlajková loď stratégie MOV smerom k mladým ľuďom
Celosvetové podujati e, ktorého vznik inicioval bývalý prezident MOV Jacques Rogge, sa 

„narodilo“ 7. júla 2007 na 119. zasadnutí  Medzinárodného olympijského výboru v Guate-
mala City. Vtedy členovia MOV schválili zavedenie nového multi športového podujati a v zna-
mení piati ch kruhov. Koná sa rovnako ako OH/ZOH v dvojročných intervaloch, ale v opač-
nom garde ako „veľké“ olympijské hry. Súťaže letných OHM trvajú dvanásť dní, zimných 
desať dní. Po Nankingu už poznáme ďalšie dve dejiská: II. ZOH mládeže sa v roku 2016 budú 
konať v nórskom Lillehammeri a III. OH mládeže v roku 2018 v argentí nskom Buenos Aires.

Podľa vízie zakladateľa sa mládežnícke OH mali stať vlajkovou loďou stratégie MOV 
smerom k mladým ľuďom, ktorá obsahuje aj ďalšie iniciatí vy, vrátane edukačných 
projektov na rozvoj olympijského povedomia medzi deťmi a mládežou. „Mladým 
na celom svete sme to dlhovali. Je to jedinečná príležitosť vniesť zmenu do spotrebnej 
spoločnosti  a zabezpečiť prežiti e športu,” vyhlásil Jacques Rogge krátko po schválení 
projektu OH mládeže.

Pravda, nie všetkým sa novinka hneď zapáčila. Jedni varovali, že nové podujati e môže 
svojou atrakti vitou zvýšiť riziko predčasnej akcelerácie športovej výkonnosti  mladých 
športovcov, aj priniesť manipuláciu s vekom účastníkov; iní zase spochybňovali silné pre-
miešanie nadmieru bohatého kultúrno-vzdelávacieho programu OH mládeže s prípravou 

na športové súťaže; ďalší hovorili, že vzhľadom 
na svoj charakter by podujati e nemalo niesť celo-
svetovo magický názov „olympijské hry“, ale malo 
by sa nazývať „olympijským festi valom“ bez použí-
vania národných symbolov a bez vyhlasovania vý-
sledkov. A zmieňovali sa aj naozaj objektí vne prob-
lémy - napríklad tvrdé okresanie účasti  v mnohých 
športoch, pričom kvalita bola neraz nahradená 
univerzalitou (t. j. účasťou športovcov nižšej výkon-
nosti  z rozvojových krajín), nízke kvóty na veľkosť 
sprievodu športovcov, požiadavka, že všetci špor-
tovci musia v Singapure zotrvať po celý čas trvania 
hier, či umelo vytvorené súťaže bez nadväznosti  
v kategórii dospelých.

Vedúci slovenskej výpravy v Singapure Vladimír 
Miller pri blahoželaní tenistke Jane Čepelovej, 
ktorá získala dve medaily
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Napriek tomu sa prvá edícia OHM stretla s prevažne veľmi pozitívnou odozvou. Naj-
mä atmosféra hier veľmi príjemne prekvapila. Nové podujatie potvrdilo svoju života-
schopnosť. Vedúci našej výpravy Vladimír Miller priznal, že hoci pred začiatkom poduja-
tia sa veľmi kriticky pozeral na súťaže miešaných družstiev chlapcov a dievčat z rôznych 
kontinentov, napokon ich skvelá atmosféra strhla všetkých – aj jeho: „Bol to zlatý klinec 
olympiády mládeže a niektorí športovci sa v nich dokonca vyburcovali k lepším výkonom, 
než v individuálnych súťažiach,“ prezradil.

Spojenie športu s výchovou, vzdelávaním a kultúrou
OH mládeže pri svojom zrode dostali do vienka úlohu vyvážene spájať šport s výcho-

vou, vzdelávaním a kultúrou. MOV z tohto dôvodu odporúčal účasť predovšetkým mla-
dých funkcionárov, trénerov, novinárov, atď. Takzvaný CEP (kultúrno-edukačný program) 
sa kladie na jednu úroveň so športovým programom podujatia.

Medzi témami CEP sú napríklad história 
olympijského hnutia, olympizmus a jeho 
hodnoty, vzťahy s médiami, kariérny ma-
nažment, prevencia dopingu a ďalších rizík 
v športe, zdravý životný štýl, či digitálne 
médiá. Súčasťou CEP sú početné kultúrne 
a výchovno-vzdelávacie programy s ústred-
ným mottom „Uč sa a zdieľaj!“ a so slogan-
mi: „Uč sa: vedieť, robiť, byť a žiť spolu“.

Na rozdiel od „veľkej“ olympiády i pre 
tých najlepších v Singapure nebol dôležitý 
len šport a výsledok, ale aj „fun“, čiže zá-
bava. A tej práve kultúrno-vzdelávací prog-
ram napriek pôvodným obavám ponúkol dostatok. Všetko umocnilo nadšenie 20 000 dob-
rovoľníkov a zaujímavé prostredie malej, ale vysoko rozvinutej a zároveň exotickej krajiny.

Na inšpiratívnych hrách účasť z každej krajiny
Pri premiére v Singapure 2010 dostal každý národný olympijský výbor právo zú-

častniť sa na OHM minimálne so štyrmi športovcami. Maximom (s výnimkou domá-

Kultúrno-vzdelávací program si v Singapure užila aj naša 
mladá ambasádorka Danka Barteková.
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cej výpravy) bol v individuálnych športoch počet 70 športovcov. V kolektí vnych špor-
toch mohli aj také veľmoci ako USA alebo Čína postaviť maximálne jeden chlapčenský 
a jeden dievčenský tí m. V tí mových športoch sa pritom všade počítalo len s účasťou 
6 družsti ev chlapcov, resp. dievčat. Po jednom mieste mal vyhradené každý konti nent 
a zvyšné šieste patrilo Singapuru. Ak ho usporiadateľská krajina uvoľnila, príslušná 
medzinárodná federácia nominovala z jedného 
konti nentu ešte ďalší tí m.

V tí mových športoch viaceré medzinárodné 
federácie dali možnosť účasti  na OHM krajinám, 
ktorých šanca prebojovať sa na vrcholné poduja-
ti e v kategórii dospelých je zvyčajne veľmi malá. 
Účastnícke pole v týchto športoch preto v Singa-
pure bolo a aj v Nankingu bude dosť exoti cké. 
Napríklad naše futbalistky majú teraz v skupine 
za súpera aj tí m Papuy-Novej Guiney, v druhej 
skupine je zase napríklad Namíbia.

MOV sa rozhodol na OHM zaviesť niektoré 
pod piati mi kruhmi doteraz netradičné súťaže, 
o ktorých bude ešte reč ďalej. Po úspechu v Sin-
gapure ich bude dosť aj v nankinskom programe. 
V snahe udržať mladých športovcov a ich tréne-

Slovenská výprava v Singapure pred slávnostným otvorením OHM 2010

Golfi stka Michelle 
Wieová – jedna 
z celosvetových 
ambasádorov 
OH mládeže 
v Nankingu.
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rov pri honbe za výkonmi „na uzde“, MOV oznámil, že na OHM sa nebudú evidovať 
žiadne rekordy.

V Singapure v 26 športových odvetviach zápolilo zhruba 3600 športovcov vo veku 
14 – 18 rokov z 204 krajín. „Boli to naozaj inšpiratívne hry,“ konštatoval na záver I. OHM 
Jacques Rogge a mladých olympionikov upozornil, že o veľa neskôr, keď sa budú obzerať 
za svojou športovou kariérou, si bude môcť každý z nich povedať: „Bol som v Singapure, 
kde sa to všetko začalo.“ A dodal: „Olympijský oheň v Singapure dnes zhasína, ale jeho 
duch zostáva. Drahí športovci, udržujte tohto singapurského ducha nažive vo vašich kra-
jinách ako ozajstné vzory!“

 
Jao Ming, LeClos aj Wieová

Celosvetoví ambasádori olympijských hier mládeže majú za úlohu svojimi známymi 
menami propagovať podujatie vo svete. Pred štyrmi rokmi pred premiérou OHM v Sin-
gapure MOV získal na túto úlohu ozajstné megahviezdy – amerického plavca Michaela 
Phelpsa, jamajského šprintéra Usaina Bolta a ruskú žrdkárku Jelenu Isinbajevovú.

Pred ZOH mládeže 2012 v Innsbrucku mali celosvetoví ambasádori tiež nadmieru 
zvučné mená – boli to zjazdári Lindsey Vonnová z USA a Benjamin Raich z domáceho 
Rakúska, plus juhokórejská krasokorčuliarka Kim Ju-na.

Pred Nankingom MOV znovu zaangažoval Isinbajevovú, lenže tá po otehotnení (dieťa 
priviedla na svet koncom júna) vypadla z hry. O propagáciu podujatia vo svete sa tak starali 
americká golfistka kórejského pôvodu Michelle Wieová a juhoafrický plavec Chad Le Clos. 
Na poslednú chvíľu sa ambasádorom stala aj čínska basketbalová superstar Jao Ming.

Ako to bolo v Singapure

Záujem o usporiadanie I. olympijských hier mládeže 2010 bol obrovský. Svoje oficiálne 
kandidatúry predložilo až deväť miest! Exekutíva MOV v predkole výberu vyradila z hry 
maďarský Debrecín, guatemalské Guatemala City, malajský Kuala Lumpur a poľskú Po-
znaň a po správe hodnotiacej komisie MOV aj grécke Atény, thajský Bangkok a taliansky 
Turín. Členovia MOV sa v korešpondenčnom hlasovaní rozhodovali už len medzi dvojicou 
finalistov. Singapur napokon zdolal ruskú metropolu Moskvu pomerom hlasom 53:44.
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Všestranne vydarené hry
Mesto Singapur so 

650 000 obyvateľmi, prakti c-
ky totožné s rovnomennou 
krajinou, sa síce rozkladá 
len na ploche zhruba ako 
Brati slava, ale má výbor-
nú športovú infraštruktúru. 
A tamojšiu mládež prípravy 
OH mládeže priam pobláz-
nili. „Singapur bola výborná 
voľba pre inauguráciu projektu. Vyspelá a moderná krajina i mesto – s fungujúcou infra-
štruktúrou, bezchybnými materiálnymi podmienkami a s ti síckami vzdelaných, ochotných 
a obetavých organizátorov a dobrovoľníkov – zvládli všetky úlohy vynikajúco. Premiérové 
OH mládeže sa všestranne vydarili,”  hodnoti l po návrate z premiérových OHM prezident 
SOV Franti šek Chmelár. Mimochodom, prenosy zo Singapuru vysielalo dovedna 160 te-
levíznych spoločností , vrátane Slovenskej televízie.

Singapurčania zvolili inú fi lozofi u slávnostného otvorenia, než aká je zvyčajná pre 
„veľké“ olympiády. Prakti cky všetci účinkujúci – hádam okrem hudobníkov – boli z ra-

dov detí  a mládeže. Ďalšou novinkou 
bolo, že okrem zvyčajného sľubu 
športovcov a rozhodcov sa tento-
raz skladal aj sľub trénerov. Úvodné 
defi lé športovcov bolo spoločné – 
na „veľkých” olympiádach také býva 
až na záver, úvodný nástup býva vždy 
veľmi ofi ciálny. V Singapure športovci 
zo všetkých 204 krajín prešli po móle 
na úvod spoločne a potom si v pokoji 
mohli pozrieť celý program z hľadis-
ka. Osobitne nastúpili len vlajko-
nosiči, ktorých sprevádzali dievčiny 

Kolekcia singapurských medailí 

Naša zlatá medailistka v nezvyčajnej súťaží miešaných džudisti ckých 
družsti ev Andrea Krišandová v spoločnosti  malých Singapurčanov.
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s označením účastníckej krajiny. Tento koncept ot-
vorenia významne skrátil defilé výprav a vďaka 
nemu celý ceremoniál trval len niečo vyše dvoch 
hodín namiesto zvyčajne dvojnásobného času. 

Prezident MOV Jacques Rogge na záverečnom 
ceremoniáli vysoko vyzdvihol brilantné spojenie 
špičkových športových výkonov, modernej výchovy 
a vzdelávania i kultúry, výbornú organizáciu a veľkú 
pohostinnosť Singapurčanov, aj mnohé úspešné 
inovácie. Vyjadril hrdosť na mladých športovcov, 
ktorí sa naučili, aký je rozdiel medzi obyčajným 
víťazom a ozajstným šampiónom, ukázali pripra-
venosť vyznávať olympijské hodnoty a predviedli 
vynikajúce športové výkony.

Paradoxne, práve niektoré zo súťaží, ku kto-
rým smerovala pred OHM kritika, pretože nemajú 
nadväznosť v kategórii dospelých, boli napokon mi-
moriadne atraktívne. Išlo o miešané súťaže, v kto-
rých spoločné družstvá utvorili chlapci a dievčatá 
nielen z jedného, ale dokonca z rôznych kontinen-

tov. Športová hodnota síce takýmto „mixom“ utrpela, ale olympijský duch spolupatrič-
nosti bol o to mocnejší.

Strata nevinnosti
Veľké svetové médiá si na I. OH mládeže všímali aj negatíva. A postrehli napríklad aj 

to, že na podujatie, ktorého veľkou úlohou bolo aj vychovávať mládež v duchu olym-
pijských hodnôt (jednou z nich je aj rešpekt), sa preniesli niektoré negatíva za „zlého“ 
sveta dospelých. Nemecká agentúra DPA už počas druhého súťažného dňa konštatova-
la, že OH mládeže stratili svoju nevinnosť. A uviedla príklad: Tesne pred finále súťaže 
v taekwonde sa iránsky reprezentant Mohammad Soleimani zriekol šance na zisk zlata, 
keď nenastúpil proti Gilimu Haimovitzovi z Izraela. Ako oficiálny dôvod nenastúpenia vo 
finále sa uvádzalo zranenie, ale v pozadí sa hovorilo o politickom motíve.

Slovenská výprava na OHM 2010 tesne pred 
odchodom do Singapuru 
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„Nestalo sa to po prvý raz a my budeme teraz hľadať pozadie celej záležitosti ,” re-
agoval Thomas Bach, v tom čase viceprezident MOV (dnes už je prezident). Podobný 
negatí vny prípad ako v taekwonde bol aj v plávaní. Ale naopak, v modernom päťboji 
v miešanej štafete si Američan a Kubánka výborne rozumeli…

Nečakane úspešní Slováci
Nečakane úspešné bolo v Singapu-

re účinkovanie mladých slovenských 
olympionikov. V našej relatí vne malej 
výprave bolo len 17 športovcov súťažia-
cich v 8 odvetviach, ale až siedmi z nich 
získali medailu! Dovedna Slovákov 
ovenčili jednou zlatou, dvoma striebor-
nými a tromi bronzovými kovmi.

Medailová radosť tenisti ek 
Jany Čepelovej a Chantal Škamlovej 

Džudistka Andrea Krišandová (treti a zľava) 
prispela k triumfu miešaného družstva 
chlapcov a dievčat z rôznych krajín 
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Tu je celkový sumár toho nášho „naj-naj“: džudistka Andrea Krišandová prispela 
k víťazstvu miešaného družstva chlapcov a dievčat zo 4 kontinentov s názvom Essen; 
tenistky Jana Čepelová a Chantal Škamlová získali vo štvorhre striebro, rovnako ako 
kajakár Miroslav Urban v slalome na hladkej vode; bronzom ovenčili Janu Čepelovú 
v tenisovej dvojhre, tenisový pár Jozef Kovalík – Filip Horanský, aj džudistu Arpáda 
Szakácsa do 81 kg. Okrem toho plavkyňa Katarína Listopadová skončila trikrát štvrtá 
– na 50 i 100 m motýlik, aj na 100 m v. sp., pričom od medaily ju raz delilo sedem a raz 
deväť stotín sekundy... A jedného z vážnych adeptov na zisk medaily – veslára Andrého 
Redra – pripravila o šancu na zisk cenného kovu v skife viróza.

„Naše účinkovanie na I. olympijských hrách mládeže (OHM) môžem označiť ako ab-
solútny úspech. Musím sa priznať, že som bol veľmi milo prekvapený a ako prichádzali 

Strieborný kajakár Miroslav Urban

Bronzoví tenisti  
Jozef Kovalík  

a Filip Horanský 

Bronzový džudista  
Arpád Szakács
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medaily, aj dojatý. Objektí vne toti ž treba povedať, že keď sme odchádzali, tak som kal-
kuloval s dvoma medailami. Keďže našim tenistom sa v júli darilo aj na majstrovstvách 
Európy, počítal som s medailou z tenisu. Ale nepredpokladal som, že na kurtoch získame 
až tri kovy. Veril som aj v zisk cenného kovu džudistu Arpáda Szakácsa. No všetky ostatné 
medaily boli tak trošku nad plán,“ povedal po návrate zo Singapuru s potešením vedúci 
slovenskej výpravy a viceprezident SOV pre mládež Vladimír Miller.

Miller vyjadril s našimi výsledkami aj s tým, ako sa mladí slovenskí olympionici preja-
vili vo svojich súťažiach, veľkú spokojnosť. „Myslím si, že naši podali maximálne výkony. 
Odviedli to čo v nich bolo, možno aj trochu navyše. Atmosféra v Singapure bola úžasná 
a zdravým spôsobom ich moti vovala k podaniu vynikajúcich výkonov,“ konštatoval.

Spomedzi našich účastníkov singapurskej premiéry sa dvaja výrazne presadzujú už aj 

Strieborná a bronzová tenistka Jana Čepelová Zlatá medailistka 
v slalome na 
I. ZOH mládeže 
2012 v Innsbrucku 
zjazdárka 
Petra Vlhová 
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medzi dospelými. Tenistka Jana Čepelová nedávno dokonca zdolala svetovú jednotku 
Serenu Williamsovú z USA a plavkyňa Katarína Listopadová sa prebojovala na „veľkú“ 
olympiádu v Londýne 2012.

Mimochodom, na I. zimných olympijských hrách mládeže v rakúskom Innsbrucku zís-
kalo Slovensko síce len jednu medailu, ale zato zlatú. Suverénnym víťazstvom v slalo-
me sa o ňu postarala zjazdárka Petra Vlhová, ktorá tohto roku štartovala už na „veľkej“ 
olympiáde v Soči a krátko po nej získala titul juniorskej majsterky sveta.

Nešlo len o šport
Pravda, v Singapure zďaleka nešlo len o športové výsledky – aj preto sa napríklad 

neuvádzal medailový rebríček krajín, či prehľad najúspešnejších účastníkov I. OH mláde-
že. Podľa vedúceho slovenskej výpravy pre každého nášho účastníka bola účasť na mlá-
dežníckej olympiáde úžasným emotívnym zážitkom. Nielen po športovej stránke, ale aj 
po kultúrno-vzdelávacej.

„Priamo v olympijskej dedine sa mohli naši športovci stretnúť napríklad Jelenou Isin-
bajevovou, Sergejom Bubkom, Frankiem Fredericksom a s mnohými inými. S významný-
mi športovcami sa mohli stretnúť tvárou v tvár a diskutovať s nimi. Takže to bola úžasná 

motivácia do budúcnosti, aby na sebe mladí špor-
tovci pracovali a aby dokazovali postupne z roka 
na rok zvyšovať svoju výkonnosť a presadzovať sa 
vo svetovom športe,“ vyzdvihoval Vladimír Miller.

Hlasy našich úspešných mladých 
olympionikov zo Singapuru

„Dosť som sa bála, či zápas o bronz zvlád-
nem. Streda bola pre mňa veľmi ťažká – najprv 
v náročných klimatických podmienkach trojho-
dinový boj s Ruskou Gavrilovovou, ktorý sa pre 
mňa skončil nešťastne, potom o hodinu neskôr 
deblový zápas… Mala som toho dosť. Našťastie, 
po trénerovej masáži som sa dobre zregenerova-
la. Dlho som síce nevedela zaspať, ale napokon 
som spala až do pol jedenástej.” (tenistka Jana 

Momentka zo sľubu slovenskej výpravy pred 
odchodom do Singapuru. V spoločnosti vedúceho 
výpravy Vladimíra Millera sľub zložili neskorší 
medailisti Miroslav Urban a Andrea Krišandová
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Čepelová po víťazstve nad Maďarkou 
Babosovou a zisku bronzu vo dvojhre 
a postupe do fi nále štvorhry)

„S Jankou sme vo fi nále bojovali až 
do poslednej lopti čky. Super ti e-break je 
vždy tak trochu aj o šťastí , tentokrát sa 
priklonilo na stranu čínskeho páru. Vo fi -
nále sme neuspeli, no medaila je cenná.” 
(tenistka Chantal Škamlová po fi nálovej 
prehre nášho páru s čínskou dvojicou 
Tang Chao-čen a Čcheng Saj-saj)

„Bronzovú medailu z OHM radím 
medzi ti e najvyššie úspechy, i keď ma 
trošku mrzí zápas s Rusom Chalmurza-
jevom v 2. kole. Vedel som toti ž, čo je 
jeho najsilnejšia zbraň, ale nedal som si 
na to pozor. No mám bronz a som s ním 
veľmi spokojný. Som predovšetkým 
rád, že po zranení sa mi podaril takýto 
úspech.” (bronzový džudista Arpád Sza-
kács, ktorý uspel niekoľko mesiacov po zranení ruky a krátko po viróze)

„S Jojom Kovalíkom konečne hráme deblovo a začína sa to odzrkadľovať aj na výs-
ledkoch. Nechýbalo veľa, aby sme postúpili do fi nále. Proti  ruskému páru sme však 
nevyužili šance a v koncovke mali navrch súperi. V Singapure sa zišla veľká   konku-
rencia porovnateľná s grandslamovými turnajmi, medaila má o to väčšiu cenu,” (člen 
bronzovej tenisovej deblovky Filip Horanský)

„Bolo to veľmi dobre vymyslené, z každého vyžarovala olympijská nálada a všetci 
športovci spolu výborne vychádzali.” (džudistka Andrea Krišandová, ktorá bola členkou 
zlatého miešaného družstva chlapcov a dievčat zo štyroch konti nentov)

„Prehrať o sedem stotí n – to je ako prehrať o nič. Tréner mi hovorí, že taký malý 
rozdiel sa ani nedá namerať na stopkách. Jediný rozdiel je akurát tá medaila – súperka 
ju má a ja nie…” (plavkyňa Katarína Listopadová po štvrtom mieste na 50 m motýlik).

Dvakrát smoliarka našej 
výpravy v Singapure 
Katarína Listopadová. 
Tri razy si vyplávala 
nevďačné štvrté miesto
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SUMáR VýSLEDKOV SLOVENSKýCH ŠPORTOVCOV V SINGAPURE

TENIS (4) JANA ČEPELOVá – štvorhra: spolu so Škamlovou získala striebro (medzi 16 pár-
mi), dvojhra: získala bronz (medzi 32 účastníčkami), CHANTAL ŠKAMLOVá – štvorhra: spolu 
s Čepelovou získala striebro, dvojhra: vypadla v 2. kole, JOZEF KOVALÍK – štvorhra: spolu 
s Horanským získal bronz (medzi 16 pármi), dvojhra: vypadol v 2. kole (medzi 32 účastníkmi), 
FILIP HORANSKý – štvorhra: spolu s Kovalíkom získal bronz, dvojhra: vypadol v 1. kole

DŽUDO (2) ARPáD SZAKáCS – do 81 kg: získal bronz (medzi 14 účastníkmi), na súťaž mieša-
ných družstiev pre zranenie nenastúpil, ANDREA KRIŠANDOVá – súťaž miešaných družstiev: 
v tíme Essenu získala zlato, do 52 kg: po prehre v 1. kole prehrala aj v repasáži (14 účastníčok)

KANOISTIKA (1) MIROSLAV URBAN – vodný slalom, K1: získal striebro (medzi 23 účastník-
mi),  rýchlostná kanoistika – šprint: 21. z 23

PLáVANIE (4) KATARÍNA LISTOPADOVá – 100 m v. sp.: 4. z 54 – 56,90 s, 50 m motýlik: 4. 
z 23 – 27,38 s, 100 m motýlik: 4. z 33 – 1:00,35 min, 200 m v. sp.: 23. zo 41 – 2:07,63 min, 
MARTIN FAKLA – 50 m znak: 10. zo 16 – 27,54 s, 100 m znak: 25. z 26 - 1:00,06 min,  PAVOL 
JELENáK – 400 m v. sp.: 24. z 28 - 4:09,98 min, 200 m v. sp: 32. zo 43 – 1:57,82 min, AURÉLIA 
TRNOVCOVá – 50 m prsia: 17. z 24 – 34,08 s, 100 m prsia: 25. z 30 – 1:15,99 min

ŠERM (1) MICHALA CELLEROVá – fleuret jednotlivkýň: 7. z 13, súťaž miešaných družstiev 
vo všetkých zbraniach: členka štvrtého tímu Európy, ktorý obsadil 5. miesto

ATLETIKA (2) KATARÍNA STRMEŇOVá – chôdza na 5 km: 8. z 15 - 23:24,65 min, CLAUDIA 
HLADÍKOVá – skok do diaľky: 14. z 15 – 545 cm (v kvalifikácii 561 cm)

VESLOVANIE (1) ANDRÉ REDR – skif: 12. z 22 (na B-finále zo zdravotných dôvodov nena-
stúpil)

MODERNý PÄŤBOJ (2) JÁN SZALAY – jednotlivci: 14. z 24, miešaná štafeta: spolu s Brazíl-
čankou Laporteovou 24. z 24 dvojíc, ELA SEDILEKOVá – miešaná štafeta: spolu s Francúzom 
Pradesom 8. z 24 dvojíc, jednotlivkyne: 23. z 24
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V Nankingu s doteraz najpočetnejšou výpravou

Od 16. do 28. augusta nás čaká prvá letná repríza olympijských 
hier mládeže – znovu v Ázii. Čína je športová (aj ekonomická) su-
perveľmoc. A osemmiliónový Nanking je jej bývalé hlavné mesto. 
Samozrejme, mládežnícke hry nechystal s takouto pompou ako 
metropola Peking ti e „veľké“ v roku 2008, ale beztak na veľmi vy-
sokej úrovni. Olympijská dedina s výškovými budovami je parád-
na a športovci sa môžu tešiť na bezplatné wifi  pripojenie na každej 
izbe. Súťažiť sa bude zväčša v moderných športových stánkoch.

„Stretli sme sa s výbornou organizáciou a športoviská sme našli v perfektnom stave,“ 
konštatoval po návrate z marcového seminára v Nankingu vedúci našej výpravy, päť-
násobný olympionik v športovej streľbe (dvakrát bronzový medailista – v Atlante 1996 
a v Aténach 2004) Jozef Gӧnci, predseda komisie športovcov a člen exekutí vy SOV.

Na tomto štadióne v Nankingu sa odohrá otvárací aj záverečný 
ceremoniál, i kompletné atleti cké súťaže.
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Najlepší svetový strelec rokov 1998 
a 1999, majster sveta 1998 a viacnásobný 
majster Európy Jozef Gӧnci si úlohu šéfa 
výpravy premiérovo odskúšal na vlaňaj-
šom EYOF (Európsky olympijský festival 
mládeže) v holandskom Utrechte. Jeho 
zástupca a zároveň administrátor je Boris 
Demeter zo športového oddelenia SOV 
a hlavný lekár výpravy je Branislav Delej, 
inak člen výkonného výboru SOV.

Nielen vedúci, ale aj dvaja naši tréneri 
sa zúčastnili na olympiádach ako športov-
ci – jachtársky tréner Patrik Pollák aj gym-
nastický tréner Jozef Konečný. Navyše sa 
tiež môžu pochváliť medailami z vrchol-
ných súťaží. A v úlohe trénera bude aj bý-
valý čs. reprezentant a dnes predseda Slo-
venského zväzu kanoistiky na divokej vode 
Ivan Cibák.

Osobitný status bude mať v Nankingu naša 
mladá ambasádorka Monika Fašungová (olympionička v bedmintone z Londýna 2012), 
ktorá sa bude starať predovšetkým o účasť našich mladých olympionikov na aktivitách 
v rámci kultúrno-vzdelávacieho programu OHM. Mimo dediny bude bývať tlačový atašé 
výpravy Ľubomír Souček, akreditovaný ako novinár.

Ako hostia Medzinárodného olympijského výboru pocestujú na podujatie dvaja naj-
vyšší predstavitelia SOV – prezident František Chmelár a generálny sekretár Jozef Liba.

Najväčšia slovenská mládežnícka výprava
Jozef Gӧnci povedie doteraz najpočetnejšiu slovenskú výpravu na mládežníckej olym-

piáde. V Nankingu nás bude v 11 športoch reprezentovať spolu 37 športovcov (10 chlap-
cov a 27 dievčat), čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s premiérou OHM v Singapure 
2010 (tam súťažilo v 8 športoch spolu 17 Slovákov, v hre sme nemali žiadny kolektív). 

Vedúci slovenskej výpravy na OHM v Nankingu 
Jozef Gӧnci s maskotom podujatia Lelem
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Je to aj prevýšenie počtu našich účastníkov I. zimných olympijských hier mládeže, kde 
vďaka štartu tí mu hokejisti ek súťažilo rovných 30 slovenských športovcov.

V Nankingu sa predstaví zo Slovenska 18 futbalisti ek, po 3 atléti  (1 chlapec, 2 dievča-
tá), vodní slalomári (2+1), plavci (1+2) i tenisti  (2+1), 2 cyklistky, po 1 lukostrelcovi, boxe-

Družstvo slovenských futbalisti ek, ktoré bude v Nankingu reprezentovať celú Európu

Model Olympijskej dediny 
v Nankingu a skutočná 
podoba budov 
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rovi, gymnastovi, strelkyni a jachtárovi. Naša výprava bude patriť medzi tie početnejšie 
spomedzi delegácií 204 národných olympijských výborov.

V Singapure od nás súťažili po 4 športovci v plávaní a v tenise, po 2 v atletike, džude 
i v modernom päťboji, po 1 vo vodnom slalome, šerme i vo veslovaní. To znamená, že 
v Nankingu sa Slováci premiérovo predstavia vo futbale, cyklistike, streľbe, gymnastike, 
v boxe a v lukostreľbe.

SLOVENSKÍ ŠPORTOVCI V NANKINGU
FUTBAL (18): Tamara Solárová, Simona Čerkalová, Nikola Vagaská, Kristína Hráde-

ľová, Lenka Kopčová, Martina Šurnovská, Alexandra Štrúbelová, Timea Bochinová, 
Mária Mikolajová, Veronika Jančová, Laura Suchá, Denisa Mochnacká, Tamara Gmit-
terová, Katarína Májovská, Denisa Mráziková, Bianka Brúniková, Andrea Herbríková, 
Barbara Rigó (tím dievčat – všetky ročník 1999)

ATLETIKA (3): Pavol Ženčár (hod diskom – 1997), Michaela Pešková (400 m prek. 
–1997), Patrícia Slošárová (vrh guľou – 1998)

PLáVANIE (3): Tomáš Púchly (50 m v. sp, 100 m motýlik – 1998), Barbora Mišendová 
(50 a 100 m v. sp., 50 a 100 m motýlik – 1998), Karolína Hájková (50, 100 a 200 m znak 
– 1997)

KANOISTIKA (3): Jakub Grigar (K1 – 1997), Marko Mirgorodský (C1 – 1998), Micha-
ela Haššová (K1 – 1998)

TENIS (3): Martin Blaško (dvojhra, štvorhra, miešaná štvorhra - 1996), Alex Molčan 
(dvojhra, štvorhra, miešaná štvorhra – 1997), Kristína Schmiedlová (dvojhra, štvorhra, 
miešaná štvorhra – 1997)

CYKLISTIKA (2): Tereza Medveďová, Nina Janušíková (horská cyklistika a cestné pre-
teky s hromadným štartom aj časovka – obe 1996)

BOX (1): Michal Takács (do 56 kg – 1997)
LUKOSTREĽBA (1): Boris Baláž (olympijský luk chlapcov a miešaná súťaž – 1997)
GYMNASTIKA (1): Igor Takáč (viacboj – 1997)
STREĽBA (1): Samuela Ernstová (vzduchová pištoľ 10 m a miešaná súťaž – 1997)
JACHTING (1): Martin Beránek (windsurfing Techno 293 – 1999).
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V súťažnom programe 28 športov takisto ako 
v Riu 2016, ale mnohé súťaže budú atypické

Na  II. olympijských hrách mládeže 
v čínskom Nankingu sa bude súťažiť 
vo všetkých 28 športoch, ktoré sú 
v programe „veľkých“ olympijských 
hier – teda už aj v golfe a v ragby 
(v sedmičkovej verzii), ktoré na Hrách 
XXXI. olympiády v Riu de Janeiro 
oslávia veľký návrat pod päť kruhov.

Dovedna 3808 športovcov vo 
veku od 15 do 18 rokov z 204 krajín 
bude zápoliť v 222 disciplínach – 
109 chlapčenských, 95 dievčenských 
a v 18 miešaných. Počet športovcov 

za štyri roky vzrástol o viac než dvesto, čo súvisí práve s prírastkom dvoch športov. Väč-
šina účastníkov musela splniť kvalifi kačné kritériá medzinárodných federácií, ale zhru-
ba päti na (z exoti ckých krajín) dostane právo štartu v rámci uplatňovania olympijského 
princípu univerzality.

O účinkovaní mladých športovcov z celého sveta bude informovať približne dveti síc 
zástupcov médií, prenosy bude vysielať 149 vlastníkov práv. O chod podujati a sa bude 
starať približne 20 000 dobrovoľníkov.

Treba povedať, že toto podujati e nepredstavuje „malé olympijské hry“, ale „olympij-
ské hry mládeže“, čo nie je to isté. Celkový formát najvýznamnejšieho mládežníckeho 
podujati a je preto dosť iný, než formát „veľkých olympiád“.

Laboratórium noviniek
Viaceré súťaže v Nankingu budú výrazne odlišné ako na OH, pretože OHM slúžia aj 

ako určité testovacie „laboratórium“ noviniek. Napríklad basketbalové turnaje sa budú 
takisto ako v Singapure hrať v streetballovom formáte (traja na troch), ale v programe 

Plavecký areál v Nankingu 
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sú aj súťaže v individuálnych zručnostiach. Volejbal bude len v plážovej forme. Vodný 
slalom zase bude prebiehať na hladkej vode, pričom súťaži medzi bránkami bude pred-
chádzať hladký šprint jeden proti jednému. Podobný hybrid je aj v cyklistike, kde chlapci 
aj dievčatá budú súťažiť v „trojkombinácii“ cestnej, horskej cyklistiky a bikrosu. Veľmi 
atypické sú aj miešané súťaže s účasťou chlapcov a dievčat z rôznych krajín v spoločných 
štafetových či tímových disciplínach.

V džude v Singapure 2010 dokonca miešané tímy utvorili viacerí chlapci a dievčatá 
z rôznych kontinentov. A diváci videli napríklad aj taký unikát, ako spoločné súťaženie 
dvojice chlapca z USA a dievčaťa z Kuby v modernom päťboji. Na niečo podobné sa 
môžeme tešiť aj teraz. Okrem športov, v ktorých sú „mixy“ zaužívané (bedminton, stolný 
tenis, tenis) sa miešané súťaže v Nankingu odohrajú v atletike, cyklistike, džude, golfe, 
jazdectve, lukostreľbe, modernom päťboji, plávaní, streľbe, šerme i v triatlone.

Uvedené novinky majú za cieľ predovšetkým posilniť v mladých ľuďoch pocit olympij-
skej vzájomnosti a spolupatričnosti (v zmysle všeobjímajúceho symbolu piatich preple-
tených kruhov), ale svojou nezvyčajnosťou aj prilákať mladé publikum.

Horšie však je, že až na výnimky v športoch s loptičkou nemajú miešané súťaže 
nadväznosť v kategórii dospelých. A športová hodnota úspechu v niektorých je dosť 

Cyklistika aj kanoistika patria medzi športy, ktorých súťažný formát sa v Nankingu bude výrazne líšiť od zvyčajného. 
Uvidíme, ako sa s tým vyrovnajú slovenskí úspešní účastníci vrcholných juniorských súťaží Tereza Medveďová  
a Jakub Grigar
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spochybniteľná, pretože o spoločnej príprave členov miešaných tí mov sa nedá hovoriť 
a slabší sa môžu „zviezť“ so silnejšími. Navyše práve tento typ súťaží úplne znemožňuje 
medailové porovnávanie krajín – aj neofi ciálne. MOV to schvaľuje, pretože olympijské 
hry podľa Olympijskej charty považuje za súťaže jednotlivcov a nie krajín. Ale mnohým 
médiám i časti  verejnosti  rebríček úspešnosti  krajín chýba.

V Nankingu sa predvedú aj štyri ukážkové športy, ale v nich sa nebude súťažiť. 
V Olympijskom parku sa účastníci budú môcť naživo zoznámiť s bojovým umením wušu, 
so športovým lezením, športmi na kolieskových korčuliach a so skateboardingom.

Súťažia ročníky 1996 – 1999, najviac atlétov a plavcov

Najstriktnejšie vekové obmedzenie má v Nankingu futbal. Hrať môžu výlučne hráči 
a hráčky s ročníkom narodenia 1999. Slovensko preto bude reprezentovať tí m dievčat 
SR do 15 rokov. Rovný tucet z 28 športov má vekové rozpäti e účastníkov dvojročné, se-
dem trojročné a až osem (bedminton, pozemný hokej, plávanie, volejbal, streľba, tenis, 
stolný tenis a moderný päťboj) maximálne štvorročné, čiže súťažiť v nich budú športovci 
s ročníkmi narodenia 1996 – 1999.

Vľavo: Plavkyňa Barbora 
Mišendová bude mať 
v Nankingu najviac štartov 
spomedzi všetkých 
Slovákov. Čerstvá juniorská 
majsterka Európy na 50 m 
motýlik si účasť vybojovala 
až v štyroch disciplínach

Vpravo: V atleti ke 
sa predstaví aj strieborná 
medailistka v behu 
na 400 m prekážok 
z vlaňajšieho EYOF 
v Utrechte Daniela 
Pešková 



Slovenský olympijský tím

www.olympic.sk

YOUTH OLYMPIC GAMES / OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

32

V nasledujúcom prehľade sme športy zoradili podľa veľkosti ich kvót počtu športov-
cov na OHM 2014. Samozrejme, tak ako na „veľkých“ OH, aj v Nankingu bude najviac 
atlétov (680) a plavcov (400, resp. spolu so skokanmi do vody 448).

Počty športovcov v jednotlivých odvetviach, počty olympijských disciplín 
(spolu = chlapčenské + dievčenské + miešané) v nich a ročníky narodenia:

Atletika: 680 športovcov – 37 disciplín (18+18+1); ročníky 1997-98
Plavecké športy: 448 – 41 (19+19+5), z toho plávanie 400 - 36; 1996-99,  
skoky do vody 48 - 5; 1996-98
Futbal: 216 – 2 (1+1, po 6 tímov); 1999
Pozemný hokej: 180 – 2 (1+1, po 6 tímov); 1996-99
Hádzaná: 168 – 2 (1+1, po 6 tímov); 1996-98
Basketbal (verzia streetball): 160 – 4 (2+2); 1996-97
Gymnastika: 156 – 16 (8+8), z toho športová a trampolíny 108 – 14;  
chlapci ŠG 1997-98, dievčatá ŠG 1999, trampolíny 1997-98, moderná 48 – 2; 1999
Ragby: 144 – 2 (po 6 družstiev); 1996-97
Volejbal (verzia plážový): 144 – 2 (1+1); 1996-99
Cyklistika: 128 – 3 (1+1+1); 1996-97
Zápasenie: 112 – 14 (10+4); 1997-98
Vzpieranie: 110 – 11 (6+5); 1997-99
Džudo: 104 – 9 (4+4+1); 1996-98
Jachting: 100 – 4 (2+2); 1998-99
Taekwondo: 100 – 10 (5+5); 1997-98
Veslovanie: 96 – 4 (2+2); 1996-97
Streľba: 80 – 6 (2+2+2); 1996-99
Box: 78 – 13 (10+3); 1996-97
Šerm: 78 – 7 (3+3+1); 1997-99
Jazdectvo: 30 – 2 (2 miešané); 1996-97
Kanoistika: 64 – 8 (4+4); 1997-98
Lukostreľba: 64 – 3; 1997-99
Bedminton: 64 – 3; 1996-99
Golf: 64 – 3 (1+1+1); 1996-98
Stolný tenis: 64 – 3 (1+1+1); 1996-99
Tenis: 64 – 5 (2+2+1); 1996-99
Triatlon: 64 – 3 (1+1+1); 1997-98
Moderný päťboj: 48 – 3 (1+1+1); 1996-1999
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Kultúrno-vzdelávací program na úrovni športového

Celkový formát najvýznamnej-
šieho mládežníckeho podujati a je 
výrazne odlišný, než formát „veľkých 
olympiád“. Platí  to nielen pre ich 
športovú časť, ale aj pre kultúrno-
vzdelávací program (Culture and 
Educati on Programme, CEP), kto-
rému Medzinárodný olympijský vý-
bor prikladá rovnakú dôležitosť ako 
športu. Jeho heslo znie „Learn and 
share“ (uč sa a zdieľaj).

Priestor na nezabudnuteľné 
a inšpirujúce zážitky

CEP má mladým účastníkom má 
poskytnúť priestor na nezabudnu-

teľné a inšpirujúce zážitky. Jeho úloha je inšpirovať mladých ľudí, aby sa venovali špor-
tu, vyznávali olympijské hodnoty a dobre sa pripravovali nielen na svoje športové, ale 
aj mimošportové pôsobenie a ďalší život. Cieľ programu je, aby sa mladí olympionici 
stali skutočnými šampiónmi nielen v športe, ale aj v živote, aby rešpektovali hodnoty 
olympizmu a sprostredkovali ich aj svojim kamarátom, tí movým kolegom a ľuďom okolo 
seba. Dokonalosť, priateľstvo a rešpekt ako základné hodnotové piliere olympizmu by 
sa mali stať súčasťou ich života.

CEP má takisto ako pred štyrmi rokmi päť hlavných tém – olympizmus, rozvíjanie 
zručností , zdravie a zdravý životný štýl, sociálna zodpovednosť, prejav a vyjadrovanie. 
Kultúrno-vzdelávací program sa bude napĺňať prostredníctvom workshopov (napríklad 
debaty so šampiónmi) a rôznorodých akti vít, vrátane adrenalínových.

Kultúrno-vzdelávací program je šitý na mieru aktí vnym mladým športovcom. Pros-
tredníctvom zábavných a poučných akti vít sa bude snažiť osloviť účastníkov hier a pod-
nieti ť ich záujem o pestrú paletu činností , tvorivých dielní, prednášok, diskusií, hier, 

Mladí olympionici môžu v Nankingu veľa pochyti ť aj z debát 
so športovými hviezdami. V Singapure v rámci CEP prišli 
na neformálnu besedu s nimi aj fenomenálni skokani o žrdi Sergej 
Bubka a Jelena Isinbajevová
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Ilustračné fotografie z účasti slovenských športovcov na rozmanitých aktivitách v rámci CEP v Singapure 2010
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dobrodružných a objavných akti vít, či o stretnuti a a rozhovory s významnými špor-
tovcami sveta, ktorí prisľúbili svoju účasť na olympijských hrách mládeže v Nankingu.

Program je navrhnutý tak, aby športovcom, ktorí budú v Nankingu, vyplnil voľný čas. 
Má byť spestrením ich voľných chvíľ medzi tréningami a samotnou súťažou, keďže viace-
ré akti vity sa budú odohrávať priamo v olympijskej dedine. Všetky činnosti  sú napláno-
vané tak, aby zapadli do časového plánu a neovplyvnili výkony športovcov. Sú zábavné, 
poučné a úplne bezpečné. Všetky akti vity budú primárne vedené v anglickom jazyku, 
pričom bude zabezpečené tlmočenie do hlavných svetových jazykov.

Výborná singapurská skúsenosť
Vedúci našej výpravy v Singapure 2010 Vladimír Miller konštatoval, že pred štyrmi rok-

mi ho veľmi milo prekvapila bohatá účasť  našich športovcov na kultúrno-vzdelávacom 
programe. Spočiatku sa trochu obával, že naši športovci neprejavia o CEP väčší záujem. 
„Naši športovci sa do týchto akti vít veľmi intenzívne zapájali a mali z toho obrovskú ra-
dosť. Pri všetkých akti vitách v rámci programu získavali potvrdenia, ktoré si potom vymie-
ňali za rôzne darčeky, napríklad športové potreby. Až sme niekedy ich nadšenie museli brz-
diť, aby to nebolo na úkor športového výkonu, pokiaľ ho ešte mali pred sebou,“ prezradil.

„Bola to pre nás zmena. Zažili sme niečo iné, mohli sme vidieť aj iné športy, spoznať 
nových ľudí z celého sveta, aj keď sme nemali veľa voľného času,“ povedala po návrate do-
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mov úspešná tenistka Jana Čepelová (tenisti sa vzhľadom na ďalšie turnajové povinnosti 
vrátili domov skôr, než ostatní členovia výpravy). A jej „kolegyňa“ zo striebornej deblovky 
Chantal Škamlová doplnila: „Škoda, že sme sa už museli vrátiť, pretože sme nestihli výlet 
na miestny ostrov. Zmeškali sme aj debatu so športovými hviezdami.“

Prezident SOV František Chmelár s uspokojením konštatoval: „Záujem mladých o bo-
hatý a rôznorodý kultúrno-výchovný program bol enormný. Príjemne nás prekvapilo, že 
CEP zaujal aj našich mladých reprezentantov. Pod vedením skvelej ambasádorky – Danky 
Bartekovej – sa do programu aktívne zapojili a spolu ho vytvárali. Podobne vo veľkom 
rozsahu sa na aktivitách v rámci KVP zúčastňovali aj mladí olympionici z iných krajín.“

Podľa prezidenta SOV týmto činom MOV dal svetovej verejnosti konkrétny dôkaz, že 
olympijské ideály, olympijská výchova a olympijské hodnoty sa dajú realizovať aj v praxi, 
že to nie je len nejaká fikcia, o ktorej sa iba sníva a o hovorí, ale že má aj svoje praktické 
podoby. „OH mládeže v Singapure ukázali veľmi konkrétnu cestu, ako sa dá získať záujem 
mladých športovcov aj o edukačné aktivity. Celkovému úspechu určite pomohli aj tréneri, 
ktorí tam boli so športovcami, vedenia výprav a veľmi pekne plnili svoju funkciu ambasá-
dori z radov významných svetových športovcov. Veľký záujem bol napríklad o stretnutia 
a komunikáciu s veľkými športovými olympijskými hviezdami,“ povedal František Chmelár.

Fašungová v stopách Bartekovej

Veľmi aktívnym účinkovaním v Singapure 2010 výborne odštartovala svoju medziná-
rodnú funkcionársku kariéru naša úspešná strelkyňa Danka Barteková. Tá tam pôsobila 
ako jeden z mladých národných ambasádorov. Ich úlohou bolo hlavne oduševňovať špor-
tovcov, aby sa aktívne podieľali na činnostiach v rámci kultúrno-vzdelávacieho programu.

Barteková: Kultúrno-vzdelávací program je príjemný a zábavný
„Moja úloha bola propagovať kultúrny a vzdelávací program a zabezpečiť, aby sa 

slovenskí športovci zúčastnili na jeho aktivitách. Uľahčili mi to obe strany – organizačný 
výbor i samotní naši športovci,“ spomína na singapurskú skúsenosť Danka Barteková, 
ktorá sa medzičasom stala najmladšou členkou Medzinárodného olympijského výboru. 
Podľa nej po po úspešnej premiére bude CEP naisto považovaný za plnohodnotnú súčasť 
hier mládeže.
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„Program bol zorganizovaný skvele. Napriek 
tomu, že mal aj svoje ,muchy´, predstavoval pre 
športovcov veľmi príjemný a zábavný spôsob, 
ako stráviť čas mimo tréningov a súťaží, ako 
nadviazať nové priateľstvá, zisti ť o sebe a svo-
jich tí mových kolegoch niečo nové, ako sa za-
baviť a získať nové zážitky a skúsenosti . Stavím 
sa, že športovci nikdy nezabudnú na živý ruch 
v olympijskej dedine, na stretnuti a so slávnymi 
olympionikmi, výlety v parkoch a rezervoároch, 
šplhanie po lanách na dobrodružnom ostrove... 
Ale predovšetkým, nezabudnú na to, že ti eto zá-
žitky prežívali s novými kamarátmi, ktorí – dú-
fajme – zostanú kamarátmi ešte veľmi dlho,“ 
dopĺňa Danka Barteková.

Podľa Bartekovej naši športovci v Singapure 
utvorili skvelý tí m. „Stretla som mladých ľudí pl-
ných nadšenia a entuziazmu, ktorí rešpektovali 
mňa i moju snahu postarať sa o ich program vo 
voľnom čase. Presviedčanie, že zažijú skvelé chví-
le, nebolo nutné. S dôverou v môj úsudok absol-

vovali všetko, čo som im naplánovala. Aj keď nie vždy sa vráti li úplne nadšení, viem, že 
z každej akti vity si niečo pozití vne predsa len odniesli,“ hovorí.

Na ZOHM v Innsbrucku úlohu našej mladej ambasádorky plnila zjazdárka Petra Gant-
nerová. Teraz v Nankingu bude mať Slovensko mladú ambasádorku aj do treti ce. Je ňou 
účastníčka OH 2012 v Londýne, bedmintonistka Monika Fašungová.

Zati aľčo v Singapure pôsobilo len 30 mladých národných ambasádorov, do Nankingu 
ich vyšle až 104 národných olympijských výborov, teda viac než polovica. Okrem toho sa 
účastníkom OHM budú venovať aj 37 špičkoví športovci zo všetkých 28 letných olympij-
ských športov, ktorých ako účastníkov programu Athlete Role Models (Športové vzory) 
nominovali príslušné medzinárodné federácie. Stretnú sa s nimi aj viacerí členovia ko-
misie športovcov MOV.

Danka Barteková v Singapure
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Kto je Monika Fašungová
Účastníčka olympijských hier 2012 v Londýne, bedmintonistka Monika Fašungová, 

sa narodila 9. apríla 1988 v Bratislave a striedavo pobýva v Bratislave a v Trenčíne. So 
súťažným bedmintonom začala v roku 2001. Prvých šesť rokov hrala za Spoje Bratisla-
va, od roku 2007 za klub CEVA Trenčín. V roku 2009 zvíťazila vo dvojhre na Mongolian 
International, o rok neskôr bola na rovnakom turnaji vo finále. V roku 2011 sa prebojo-
vala do finále na Mexico International. V rokoch 2009, 2011, 2012 aj 2013 získala tituly 
majsterky Slovenska v dvojhre.

V Londýne 2012 sa Monika Fašungová stala ešte len druhou slovenskou bedmin-
tonistkou na OH po Eve Sládekovej (Peking 2008). Jej najvyššie postavenie vo sveto-
vom rebríčku v dvojhre bolo 93. mieste, čo je najlepšie umiestenie Slovenky v histórii. 
V súčasnosti pôsobí v 1. slovenskej lige, ale hrá aj 2. francúzsku ligu za klub Boulogne 
Billancourt.

Monika Fašungová absolvovala Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka, odbor 
ľudské zdroje a personálny manažment. Obľubuje cestovanie, tanec, modernú a latino 

Monika Fašungová
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hudbu, stretnuti a s priateľmi, dobré jedlo, čítanie, herca Leonarda DiCapria, aj román 
„Veronika sa rozhodla zomrieť“ autora Paula Coelha. Jej športový hrdina je tenista Roger 
Federer. Pracuje v cestovnej kancelárii.

Prvé zlato je slovenské, získal ho Matej Čička

Prvý veľký úspech na OHM v Nankingu dosiahlo Slovensko už niekoľko mesiacov pred 
samotným podujatí m. Všetky medaily, ktoré v čínskom veľkomeste rozdajú mladým 
olympionikom, budú mať slovenský „rukopis“. Celosvetovú súťaž na dizajn medailí toti ž 
s dielom Track of the Winners (Dráha víťazov) vyhral 22-ročný student Fakulty architek-
túry Slovenskej technickej univerzity v Brati slave Matej Čička. Aj treti e miesto obsadil 
študent tejto školy – 28-ročný Csaba Szitás s dielom Stripes of Victory (Pruhy víťazstva). 
Do súťaže sa zapojilo viac než 300 dizajnérov z 50 krajín sveta. Prebiehala ešte vlani, 
výsledky zverejnil MOV 20. decembra.

Celosvetovú súťaž na dizajn medailí vyhral 
22-ročný slovenský študent Matej Čička

Takto vyzerá nankinská zlatá medaila 
zo slovenskej „dielne“

Takto vyzerá nankinská zlatá medaila Takto vyzerá nankinská zlatá medaila 
zo slovenskej „dielne“zo slovenskej „dielne“
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„Zadanie vymyslieť a nakresliť dizajn medailí sme dostali na škole. Inšpiroval som sa 
atletickou dráhou. Vložil som ju do svojho návrhu a využil som rôzne tvary, ktoré pred-
stavujú triumfujúcich športovcov a pódium pre víťazov. A napokon som vymyslel názov 
– Dráha víťazov,“ popísal mladý Slovák svoj projekt, na ktorom pracoval dva týždne. Jeho 
pedagógmi sú Jozef Turlík a Michala Lipková z Ústavu dizajnu FA STU.

Porota posudzujúca jednotlivé návrhy bola vskutku reprezentatívna. Nachádzal sa 
v nej slávny dizajnér Thomas Heatherwick (autorom známeho olympijského “kotla” 
v Londýne počas OH 2012), dvojnásobná olympijská víťazka v skoku o žrdi a ambasá-
dorka OHM Jelena Isinbajevová, strieborná olympijská medailistka v šerme a súčasná 
predsedníčka komisie športovcov MOV Claudia Bokelová, či zlatá medailistka v behu cez 
prekážky na I. OHM v Singapure 2010 Aurélia Chaboudezová. Matejov návrh vybrala 
porota spomedzi 300 návrhov  z viac ako 50 krajín sveta. Porota hodnotila víťaznú prácu 
ako „modernú, sviežu a dynamickú.“

Mateja Čičku organizátori OHM za odmenu pozvali do Nankingu na úvodných päť dní 
podujatia. Ako darček dostane okrem vstupeniek kompletnú medailovú sadu a tablet. 
Prvá nankinská zlatá medaila je tak s určitosťou slovenská.
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ZLOŽENIE SLOVENSKEJ VýPRAVY V NANKINGU
VEDENIE

   Vedúci výpravy 
(a zároveň tréner streľby)
JOZEF GÖNCI

   Zástupca vedúceho 
a administrátor
BORIS DEMETER

   Hlavný lekár
BRANISLAV DELEJ

   Mladá ambasádorka
MONIKA FAŠUNGOVá

   Tlačový atašé *
ĽUBOMÍR SOUČEK

   Masér
ROMAN JáNOŠKA

SPRIEVOD JEDNOTLIVýCH ČASTÍ 
FUTBAL

   Technická vedúca tí mu
LENKA GAZDÍKOVá

   Hlavný tréner
BRANISLAV PETROVIČ

   Asistent trénera *
LUKáŠ BENEDIK

   Lekár *
FRANTIŠEK PISARČÍK

   Masér
FRANTIŠEK MICHALOVÍCH
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ATLETIKA
   Tréner behov
EDUARD ČORDáŠ

   Tréner vrhov *
JOZEF PáRIČKA

PLáVANIE
   Tréner
RASTISLAV HLAVATý

KANOISTIKA
   Tréner
IVAN CIBáK

TENIS
   Tréner
ĽUBOMÍR KURHAJEC

CYKLISTIKA
   Tréner
PETER MEDVEĎ

   Servisman *
RASTISLAV ZOLLER

BOX
   Tréner
PAVOL HLAVAČKA

LUKOSTREĽBA
   Tréner
DANIEL KRAVáČEK

GYMNASTIKA
   Tréner
JOZEF KONEČNý

JACHTING
   Tréner
PATRIK POLLÁK

* - Ubytovanie mimo dediny
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Športovci
FUTBAL (18)

TAMARA SOLáROVá
dátum narodenia: 13. 9. 1999
klub: FK Spišská Nová Ves
post: brankárka
číslo: 1

SIMONA ČERKALOVá
dátum narodenia: 12. 2. 1999
klub: Parti zán Bardejov
post: obrankyňa
číslo: 2

NIKOLA VAGASKá
dátum narodenia: 30. 3. 1999
klub: Parti zán Bardejov
post: obrankyňa
číslo: 3

KRISTÍNA HRáDEĽOVá
dátum narodenia: 15. 12. 1999
klub: FC Baník Horná Nitra
post: záložníčka
číslo: 4
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LENKA KOPČOVá
dátum narodenia: 3. 11. 1999
klub: ŠK Slovan Brati slava
post: záložníčka
číslo: 5

MARTINA ŠURNOVSKá
dátum narodenia: 10. 2. 1999
klub: Parti zán Bardejov
post: záložníčka
číslo: 6

ALEXANDRA ŠTRÚBELOVá
dátum narodenia: 7. 1. 1999
klub: Union Nové Zámky
post: útočníčka
číslo: 7

TIMEA BOCHINOVá
dátum narodenia: 17. 6. 1999
klub: Parti zán Bardejov
post: útočníčka
číslo: 8

MáRIA MIKOLAJOVá
dátum narodenia: 13. 6. 1999
klub: Parti zán Bardejov
post: záložníčka
číslo: 9
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VERONIKA JANČOVá
dátum narodenia: 8. 5. 1999
klub: ŠK Slovan Brati slava
post: záložníčka
číslo: 10

LAURA SUCHá
dátum narodenia: 4. 2. 1999
klub: MŠK Slovan Trenčianske Teplice
post: obrankyňa
číslo: 11

DENISA MOCHNACKá
dátum narodenia: 19. 1. 1999
klub: Parti zán Bardejov
post: brankárka
číslo: 12

TAMARA GMITTEROVá
dátum narodenia: 23. 9. 1999
klub: ŠK Šti ch Humenné
post: obrankyňa
číslo: 13

KATARÍNA MáJOVSKá
dátum narodenia: 29. 6. 1999
klub: ŠK Slovan Brati slava
post: obrankyňa
číslo: 14
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DENISA MRáZIKOVá
dátum narodenia: 26. 3. 1999
klub: MŠK Slovan Trenčianske Teplice
post: obrankyňa
číslo: 15

BIANKA BRÚNIKOVá
dátum narodenia: 1. 8. 1999
klub: OŠK Bziny
post: útočníčka
číslo: 16

ANDREA HERBRÍKOVá
dátum narodenia: 8. 1. 1999
klub: ŠK Selce
post: obrankyňa
číslo: 17

BARBARA RIGÓ
dátum narodenia: 19. 1. 1999
klub: ŠK FC Povoda
post: obrankyňa
číslo: 18

ATLETIKA (3)
PAVOL ŽENČáR
dátum narodenia: 22. 4. 1997
disciplína: hod diskom
klub: AC Nové Zámky
tréner: Ľudovít Ivolka
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MICHAELA PEŠKOVá
dátum narodenia: 22. 10. 1997
disciplína: 400 m prek.
klub: AK AŠK Slávia Trnava
tréner: Eduard Čordáš

PATRÍCIA SLOŠáROVá
dátum narodenia: 29. 1. 1998
disciplína: vrh guľou
klub: VŠC Dukla Banská Bystrica
tréner: Jozef Párička

PLáVANIE (3)
TOMáŠ PÚCHLY
dátum narodenia: 21. 3. 1998 
disciplíny: 50 m v. sp., 100 m motýlik
klub: STU Trnava
tréner: Rasti slav Hlavatý

BARBORA MIŠENDOVá
dátum narodenia: 12. 2. 1998
disciplíny: 50 a 100 m v. sp., 50 a 100 m motýlik
klub: Dukla Banská Bystrica
tréner: Ľuboš Križko

KAROLÍNA HáJKOVá
dátum narodenia: 14. 2. 1997
disciplíny: 50, 100 a 200 m znak
klub: Orca Brati slava
tréner: Karol Máčik
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KANOISTIKA (3)
JAKUB GRIGAR
dátum narodenia: 27. 4. 1997
disciplína: K1
klub: KTK-Dukla Liptovský Mikuláš
tréner: Jozef Marti kán

MARKO MIRGORODSKý
dátum narodenia: 4. 11. 1998
disciplína: C1
klub: KTK-Dukla Liptovský Mikuláš
tréner: Juraj Ontko

MICHAELA HAŠSOVá
dátum narodenia: 16. 8. 1998
disciplína: K1
klub: KTK-Dukla Liptovský Mikuláš
tréner: Peter Mráz

CYKLISTIKA (2)
TEREZA MEDVEĎOVá
dátum narodenia: 27. 3. 1996
disciplíny: tí mová súťaž dievčat (cestná a horská cyklisti ka)
klub: CK ŽP Šport, a.s., Podbrezová
tréner: Peter Medveď

NINA JANUŠÍKOVá
dátum narodenia: 17. 1. 1996
disciplíny: tí mová súťaž dievčat (cestná a horská cyklisti ka)
klub: CK ŽP Šport, a.s., Podbrezová
tréner: Peter Medveď
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TENIS (3)
ALEX MOLČAN
dátum narodenia: 1. 12. 1997
disciplíny: dvojhra, štvorhra, miešaná štvorhra
klub: Národné tenisové centrum
tréner: Ľubomír Kurhajec

MARTIN BLAŠKO
dátum narodenia: 7. 1. 1996
disciplíny: dvojhra, štvorhra, miešaná štvorhra
klub: Národné tenisové centrum
tréner: Ľubomír Kurhajec

KRISTÍNA SCHMIEDLOVá
dátum narodenia: 6. 8. 1997
disciplíny: dvojhra, štvorhra, miešaná štvorhra
klub: Národné tenisové centrum
tréner: Ľubomír Kurhajec

Náhradníčka VIKTÓRIA KUŽMOVá

BOX (1)
MICHAL TAKáCS
dátum narodenia: 9. 4. 1997
disciplína: do 56 kg
klub: ŠKP Brati slava
tréner: Pavol Hlavačka
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LUKOSTREĽBA (1)
BORIS BALáŽ
dátum narodenia: 20. 11. 1997
disciplína: olympijský luk chlapcov a súťaž miešaných dvojíc
klub: LŠLK Liptovský Mikuláš
tréner: Jozef Baláž

ŠPORTOVá GYMNASTIKA (1)
IGOR TAKáČ
dátum narodenia: 27. 5. 1997
disciplína: viacboj
klub: Slávia UK Brati slava
tréner: Jozef Konečný

ŠPORTOVá STREĽBA (1)
SAMUELA ERNSTOVá
dátum narodenia: 31. 7. 1997
disciplína: vzduchová pištoľ 10 m, vzduchová pištoľ – miešané dvojice
klub: SŠK Gajary, SŠŠR MV SR Brati slava
tréneri: Ivan Némethy, Štefan Ernst

JACHTING (1)
MARTIN BERáNEK
dátum narodenia: 31. 3. 1999
disciplína: windsurfi ng Techno 293
klub: ATU Košice
tréner: Patrik Pollák

Hosti a Medzinárodného olympijského výboru
FRANTIŠEK CHMELáR, prezident Slovenského olympijského výboru
JOZEF LIBA, generálny sekretár Slovenského olympijského výboru
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Časový program súťaží s účasťou Slovákov

Uvádzané sú miestne časy, na Slovensku je o 8 hodín menej.

FUTBAL
•  Dejiská: Jiangning Sports Centre Stadium (JNS), 29 km od Olympijskej dediny, kapa-

cita 28 500 miest, Wutaishan Stadium (WTS), 11 km od Olympijskej dediny, kapacita 
18 000 miest

•  Účastníci: skupina A – Papua-Nová Guinea, Venezuela, Slovensko, skupina B – Čína, 
Mexiko, Namíbia

•  Slovenská účasť: družstvo dievčat (Tamara Solárová, Denisa Mochnacká – Simona 
Čerkalová, Nikola Vagaská, Laura Suchá, Tamara Gmitt erová, Katarína Májovská, Deni-
sa Mráziková, Andrea Herbríková, Barbara Rigó – Kristí na Hrádeľová, Lenka Kopčová, 
Marti na Šurnovská, Mária Mikolajová, Veronika Jančová – Alexandra Štrúbelová, Ti-
mea Bochinová, Bianka Brúniková)

• Nedeľa 17. augusta:  20:45 Venezuela – Slovensko (WTS)
• Streda 20. augusta: 18:00 Slovensko - Papua-Nová Guinea (WTS)
• Sobota 23. augusta: 18:00 A1 – B2 (WTS), 20:45 B1 - A2 (WTS)
• Pondelok 25. augusta: 18:00 A3 – B3 (JNS)
• Utorok 26. augusta: 18:00 zápas o bronz (WTS), 20:45 fi nále (WTS)

ATLETIKA
•  Dejisko: Nanjing Olympic Sports Center Stadium (OSS), 3 km od Olympijskej dediny, 

kapacita 26 000 miest
•  Slovenská účasť: Pavol Ženčár (hod diskom), Michaela Pešková (400 m prek.), Patrícia 

Slošárová (vrh guľou)
•  Streda 20. augusta: 20:20 kvalifi kácia  hod diskom CH
• Štvrtok 21. augusta: 20:20 kvalifi kácia vrh guľou D
• Piatok 22. augusta: 18:55 rozbehy 400 m prek. D
• Sobota 23. augusta: 10:15 B-fi nále hod diskom CH, 19:05 A-fi nále hod diskom CH
• Nedeľa 24. augusta: 10:15 B-fi nále vrh guľou D, 20:25 A-fi nále vrh guľou D
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•  Pondelok 25. augusta: 19:05 B-finále 
400 m prek. D, 19:20 A-finále 400 m 
prek. D

PLáVANIE
•  Dejisko: Nanjing Olympic Sports Cen-

ter Natatorium (OSN), 3 km od Olym-
pijskej dediny, kapacita 2500 miest

•  Slovenská účasť: Tomáš Púchly (50 m 
v. sp., 100 m motýlik), Barbora Mišen-
dová (50 a 100 m v. sp., 50 a 100 m 
motýlik), Karolína Hájková (50, 100  
a 200 m znak)

•  Nedeľa 17. augusta: 10:00 rozplavby 100 m znak D, 18:00 semifinále 100 m znak D
•  Pondelok 18. augusta: 10:00 rozplavby 100 m v. sp. D, rozplavby 100 m motýlik CH, 

18:00 semifinále 100 m motýlik CH, semifinále 100 m v. sp. D, finále 100 m znak D
•  Utorok 19. augusta: 10:00 rozplavby 50 m motýlik D, roz-

plavby 50 m v. sp. CH, rozplavby 200 m znak D, 18:00 semi-
finále 50 m motýlik D, semifinále 50 m v. sp. CH, finále 200 
m znak D, finále 100 m motýlik CH, finále 100 m v. sp. D

•  Streda 20. augusta: 10:00 rozplavby 50 znak D, 18:00 fi-
nále 50 m v. sp. CH, semifinále 50 m znak D, finále 50 m 
motýlik D

•  Štvrtok 21. augusta: 10:00 rozplavby 50 m v. sp. D, 100 m 
motýlik D, 18:00 semifinále 100 m motýlik D, semifinále 
50 m v. sp. D, finále 50 m znak D

•  Piatok 22. augusta: 18:00 finále 100 m motýlik D

KANOISTIKA
•  Dejisko: Xuanwu Lake Rowing-Canoeing Venue (XRC), 19 km od Olympijskej dediny, 

kapacita 1000 miest
•  Slovenská účasť: Jakub Grigar (K1CH), Marko Mirgorodský (C1CH), Michaela Haššová (K1D)

Daniela Pešková (v strede)

Tomáš Púchly
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•  Sobota 23. augusta: 9:00 – 11:40 kvalifi kačné jazdy v šprin-
te jeden proti  jednému K1CH, C1CH, K1D, 15:00 – 18:00 
opravné jazdy a štvrťfi nále v šprinte jeden proti  jednému 
K1CH, C1CH, K1D

•  Nedeľa 24. augusta: 15:00 – 18:00 štvrť fi nále, semifi nále 
a fi nále v šprinte jeden proti  jednému K1CH, C1CH, K1D

•  Utorok 26. augusta: 9:00 – 11:40 kvalifi kačné jazdy v sla-
lome na hladkej vode jeden proti  jednému K1CH, C1CH, 
K1D, 15:00 – 18:00 opravné jazdy, osemfi nále a štvrťfi nále 
jazdy v slalome na hladkej vode jeden proti  jednému K1CH, 
C1CH, K1D

•  Streda 27. augusta: 15:00 – 18:00 semifi nále a fi nále v sla-
lome na hladkej vode jeden proti  jednému K1CH, C1CH, 
K1D

CYKLISTIKA
•  Dejiská: Laoshan (LSC), 21 km od Olympijskej 

dediny, prístup k trati  pre divákov voľný, Youth 
Olympic Sports Park (OSP), 14 km od Olympijskej 
dediny, kapacita 2000 miest

•  Slovenská účasť: Tereza Medveďová, Nina Janu-
šíková (tí mová súťaž dievčat v kombinácii cestnej 
a horskej cyklisti ky)

•  Nedeľa 17. augusta: 9:00 – 11:00 horská cyklis-
ti ka XCE D

•  Pondelok 18. augusta: 9:00 – 11:00 časovka D
•  Streda 20. augusta: 9:00 – 10:00 cross country D
•  Piatok 22. augusta: 8:30 – 10:00 cestné preteky D

Jakub Grigar

Tereza Medveďová
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TENIS
•  Dejisko: Tennis Academy of China (CTA), 31 km od Olympijskej dediny, kapacita 2000 

miest
•  Slovenská účasť: Martin Blaško, Alex Molčan, Kristína Schmiedlová (všetci dvojhra, 

štvorhra, miešaná štvorhra)
•  Nedeľa 17. augusta: od 15:00 1. kolo dvojhry CH (16 zápasov) a štvorhry D (8 zápasov)
•  Pondelok 18. augusta: od 15:00 1. kolo dvojhry D (16 zápasov) a štvorhry CH (8 zápasov)
•  Utorok 19. augusta: od 15:00 2. kolo dvojhry CH (8 zápasov), štvrťfinále štvorhry D  

(4 zápasy) a 1. kolo mixu (16 zápasov)
•  Streda 20. augusta: od 15:00 štvrťfinále dvojhry CH (4 zápasy), 2. kolo dvojhry D  

(8 zápasov), štvrťfinále štvorhry CH (4 zápasy), semifinále štvorhry D (2 zápasy)
•  Štvrtok 21. augusta: od 15:00 semifinále dvojhry CH (2 zápasy), štvrťfinále štvorhry D 

(4 zápasy), 2. kolo mixu (8 zápasov)

Kristína Schmiedlová
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•  Piatok 22. augusta: od 15:00 zápasy o bronz vo dvojhre CH a v štvorhre D, semifi nále 
dvojhry D (2 zápasy), semifi nále štvorhry CH (2 zápasy), štvrťfi nále mixu (4 zápasy)

•  Sobota 23. augusta: od 15:00 fi nále a zápasy o bronz vo dvojhre CH a v štvorhre D, 
semifi nále mixu

•  Nedeľa 24. augusta: od 15:00 fi nále dvojhry D a štvorhry M, fi nále a zápas o bronz 
v mixe

BOX
•  Dejisko: Nanjing Internati onal Expo Centre Hall D (IED), 2 km od Olympijskej dediny, 

kapacita 1000 miest
•  Slovenská účasť: Michal Takács (do 56 kg)
•  Sobota 23. augusta: 14:00 – 22:00 vyraďovacie súboje
•  Nedeľa 24. augusta: 14:00 – 22:00 vyraďovacie súboje
•  Pondelok 25. augusta: 14:00 – 22:00 zápasy o umiestenia
•  Streda 27. augusta: 14:00 – 18:00 fi nálové zápasy

LUKOSTREĽBA
•  Dejisko: Fangshan Archery Field (FSA), 27 km od Olympijskej dediny, kapacita 1000 

miest
• Slovenská účasť: Boris Baláž (olympijský luk chlapcov a súťaž miešaných dvojíc)
• Piatok 22. augusta: 15:00 – 17:00 vylučovacie súboje miešaných tí mov (1/16)
• Sobota 23. augusta: 9:00 – 12:44 a 14:00 – 17:44 vylučovacie súboje CH a D (1/16)
•  Nedeľa 24. augusta: 9:30 – 11:38 vylučovacie súboje miešaných dvojíc (1/8), 14:30 

– 17:00 vylučovacie súboje miešaných dvojíc (1/4, 1/2) a súboje miešaných dvojíc 
o medaily

•  Utorok 26. augusta: 9:30 – 11:22 vylučovacie súboje CH (1/8), 15:00 – 17:10 vylučo-
vacie súboje CH a D (1/4, 1/2) a súboje o medaily

ŠPORTOVá GYMNASTIKA
•  Dejisko: Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium (OSG), 3 km od Olympijskej dedi-

ny, kapacita 13 500 miest
•  Slovenská účasť: Igor Takáč (viacboj)
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•  Nedeľa 17. augusta: 13:30 – 16:00 a 19:00 – 21:30 kvalifikácia viacboja CH
•  Utorok 19. augusta: 19:00 – 21:15 finále viacboja CH
•  Sobota 23. augusta: 19:00 – 22:00 finále na jednotlivých náradiach (prostné, kôň s dr-

žadlami, kruhy) CH
•  Nedeľa 24. augusta: 19:00 – 22:05 finále na jednotlivých náradiach (preskok, bradlá, 

hrazda) CH

ŠPORTOVá STREĽBA
•  Dejisko: Fangshan Shooting Hall (FSS), 27 km od Olympijskej dediny, kapacita 250 

miest
•  Slovenská účasť: Samuela Ernstová (vzduchová pištoľ 10 m, vzduchová pištoľ –mieša-

né dvojice)
•  Nedeľa 17. augusta: 9:00 – 9:50 kvalifikácia a od 11:00 finále vzduchová pištoľ 10 m D
•  Štvrtok 21. augusta: 9:00 – 9:45 kvalifikácia, od 11:00 finále vzduchová pištoľ 10 m 

miešané dvojice

JACHTING
•  Dejisko: Jinniu Lake Sailing Venue (JLS), 80 km od Olympijskej dediny, prístup k trati 

pre divákov voľný
• Slovenská účasť: Martin Beránek (windsurfing Techno 293)
• Pondelok 18. augusta: 11:00 – 18:00 rozjazdy windsurfing Techno 293 CH
• Utorok 19. augusta: 11:00 – 18:00 rozjazdy windsurfing Techno 293 CH
• Streda 20. augusta: 11:00 – 18:00 rozjazdy windsurfing Techno 293 CH
• Piatok 22. augusta: 11:00 – 18:00 rozjazdy windsurfing Techno 293 CH
• Sobota 23. augusta: 11:00 – 17:00 finálové jazdy windsurfing Techno 293 CH
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PRÍLOHA 1

Predstavenie mesta Nanking

Viac než osemiliónový Nanking má v čínskej histórii osobitné miesto. V minulosti  bol 
viackrát hlavným mestom dnes najľudnatejšej krajiny sveta. A aj dnes, hoci metropolou 
je Peking a len zhruba o tristo kilometrov východnejšie leží nemenej známy Šanghaj, 
patrí medzi najvýznamnejšie čínske mestá a je jedným z 15 čínskych subprovinčných 
miest, ktoré maju značnú autonómiu. Okrem toho patrí aj medzi najstaršie mestá v kra-
jine, veď jeho osídlenie sa datuje už od 5. storočia pred našim letopočtom.

Viacnásobné hlavné mesto Číny
Súčasný názov mesta Nanking (v angličti ne sa píše Nanjing a vyslovuje Nandžing, 

v originále sa vyslovuje Nan-ťing, ale v slovenčine sa už dávno zaužívala verzia s písme-
nom „k“ – rovnako ako v prípade Pekingu) sa prekladá ako Južné hlavné mesto.

V prvopočiatkoch – už 
od roku 495 pred n. l. - sa 
na mieste súčasného Nankingu 
rozkladala pevnosť s názvom 
Ječeng. Prvý raz sa mesto stalo 
metropolou Číny v období tzv. 
Troch kráľovsti ev - v roku 229 
pod vtedajším názvom Ťianje. 
Neskôr sa jeho názov zmenil 
na Ťiankang.

Prvý rozkvet dosiahol Nan-
king v stredoveku, v ére pa-
novania dynasti e Ming. V ro-
koch 1368 – 1420 bol hlavným 
mestom ríše. Odhaduje sa, že 
v roku 1400 žilo v Nankingu 

Nankinský mestský múr patrí k obľúbeným 
návštevným miestam turistov
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okolo 487-tisíc ľudí, čo z neho robilo v tom čase najľudnatejšie mesto na svete. V tomto 
období bol okolo mesta vybudovaný 48 km dlhý ochranný múr, ako aj množstvo ďalších 
významných stavieb, napríklad palácov. Na výstavbe múra viac ako dvadsať rokov praco-
valo údajne okolo dvestotisíc robotníkov, ktorí odviedli kvalitnú prácu. Múr, ktorý návštev-
níci mesta môžu vidieť dnes, pochádza predovšetkým z čias pred viac než šesťsto rokmi.

Tretí raz sa stal Nanking hlavným mestom Číny v roku 1644, ešte stále v ére dynastie 
Ming. Dovtedajšiu metropolu Peking totiž obsadili rebeli. V tom čase bol názov mesta 
Ťiang-ning. Zakrátko sa však už za panovania dynastie Cching zmenil na Ťian-ťing, čo 
v preklade znamená Hlavné mesto nebies. Ale ozajstným hlavným mestom krajiny vtedy 
už bol znovu Peking.

Svet zaregistroval názov Nanking prvý raz výrazne v roku 1842, keď tam po obsadení 
mesta Britmi na záver tzv. prvej ópiovej vojny bola podpísaná Nankinská zmluva.

Keď v januári 1912 po revolúcii vznikla Čínska republika, dočasný prezident Sunjatsen 
za hlavné mesto nového štátu znovu vybral Nanking. Trvalo to len krátko, ale mesto zno-
vu posunul na výslnie vodca nacionalitickej strany Kuomintang generalisimus Čankajšek 
(Čang Kaj-šeng), ktorý mu v roku 1928 opäť prisúdil najvyšší status. Malo ho deväť rokov.

Obdobie rozkvetu Nankingu usekla japonská invázia v roku 1937, v predvečer druhej 
svetovej vojny. Japonská armáda zaviedla v meste krutovládu, ktorej výsledkom bolo 
okolo tristotisíc obetí, predovšetkým z radov civilistov. Toto besnenie, po vojne odsú-
dené medzinárodným tribunálom ako vojnový zločin, vošlo do histórie pod názvom 
 Nankinský masaker. V meste ho pripomína pamätník, postavený v roku 1985.

V období druhej svetovej vojny zvádzal Čankajšek boj o Nanking s miestnou vládou, 
kolaborujúcou s Japoncami. V roku 1945 znovu ovládol mesto, ktoré opätovne vyhlásil 
za metropolu, ale len na štyri roky. Potom ho dobyla Ľudová oslobodenecká armáda ve-
dená neskorším dlhoročným komunistickým čínskym lídrom Maom Ce-tungom. Od kon-
ca roku 1949 má Nanking súčasný status hlavného mesta provincie Ťiangsu.

Atraktívne mesto s jedinečnou scenériou
Za svoj význam v dávnych časoch Nanking nepochybne vďačil polohe v oblasti del-

ty veľrieky Jang-c’-ťiang, aj pozícii kľúčovej križovatky na ceste z Pekingu do Šanghaja. 
Obrazne sa hovorí, že predstavuje bránu medzi východom a západom a hrdlo medzi 
severom a juhom.
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Niekdajší čínsky prezident Sunjatsen, ktorý si pred viac než storočím vybral Nanking 
za hlavné mesto vtedy vznikajúcej Čínskej republiky, vysoko oceňoval nádhernú polohu 
mesta s veľkou riekou, obklopeného horami, jazerami a planinami. „Je ťažké nájsť iné ta-
kéto mesto,“ povedal. Scenáriu Nankingu s mohutným tokom Jang-c’-ťiang, s viacerými 
historickými stavbami a s modernými vežiakmi lemujú Fialové hory. Priamo v meste sú 
zase prírodné jazerá Süan-wu a Mo-čou, ktoré s obľubou navštevujú miestni obyvatelia. 
Zároveň ako jedno z kultúrnych centi er patrí v Číne medzi najatraktí vnejšie veľkomestá.

Nanking má vlhké subtropické podnebie. Dážď ho kropí v priemere 115 dní v roku, 
za rok tam zvyčajne naprší viac než meter zrážok. Vysoká vlhkosť sa podobne ako v iných 
ázijských veľkomestách podieľa na tvorbe smogu, čo sťažuje život luďom s dýchacími 
problémami.

Mesto a jeho okolie disponujú značnými minerálnymi zdrojmi. Napríklad zásoby 
stroncia sú tam najväčšie v celom regióne Východnej a Juhovýchodnej Ázie. Je to aj 
významné priemyselné centrum a sídlo viacerých veľkých čínskych fi riem, ako aj fi liálok 
svetových gigantov. Pritom až treti na obyvateľstva v produktí vnom veku má zamestna-
nie v sektore služieb.

Voda, zeleň a v pozadí vežiaky – aj to je Nanking
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Nanking je významný dopravný uzol. V meste je 17 železničných staníc a medzi Nan-
kingom a Šanghajom premávajú denne desiatky vlakov. Od roku 1997 je v prevádzke 
veľké medzinárodné letisko Lukou, na ktorom sa vlani vystriedalo viac než 15 miliónov 
cestujúcich. Od roku 2005 má mesto metro, v roku 2010 pribudla jeho druhá línia.

Nankinské múzeum patrí k najvýznamnejším čínskym múzeám s viac než 400 000 
exponátmi. Jeho zbierka porcelánu z obdobia vlády dynastií Ming a Čching je najväčšia 
na celom svete.

Mesto má dve veľké športové centrá. V oboch sa odohrajú súťaže II. olympijských 
hier mládeže. Komplex Wutaj-šan bol otvorený už v roku 1952. Tamojší futbalový šta-
dión dobre spoznajú naše futbalistky, ktoré v ňom odohrajú oba zápasy v základnej A-
skupine. Moderný je komplex Nanjing Olympic Sports Center, otvorený pred 10. všečín-
skymi hrami v roku 2005. Na jeho veľkom štadióne sa odohrajú otvárací aj záverečný 
ceremoniál OHM 2014, ako aj súťaže v atletike. Zo Slovákov absolvujú svoje súťaže 
na športoviskách tohto komplexu aj plavci a gymnasta.

(Informácie o meste Nanking spracované podľa portálu WIKIPEDIA.COM)

Moderná tvár mesta s dávnou históriou
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PRÍLOHA 2

Čo môžu členovia výpravy na webe a sociálnych sieťach

Výňatok z pravidiel MOV na využívanie sociálnych sietí , blogovania a internetu účast-
níkmi a inými akreditovanými  osobami na OHM 2014 v Nankingu

Medzinárodný olympijský výbor (ďalej MOV) aktí vne povzbudzuje a podporuje špor-
tovcov a iné osoby akreditované na olympijských hrách mládeže 2014 v Nankingu (ďalej 
OHM), aby využívali “sociálne siete” a posielali správy o svojich zážitkoch, umiestňovali 
ich na Twitt er (ďalej tweetovali) a blogovali. Takéto akti vity musia rešpektovať Olympij-
skú chartu a musia spĺňať to, čo nasleduje v texte ďalej. Tieto pravidlá sú pre všetkých 
členov výprav platné od 12. do 30. augusta 2014, čiže počas celého obdobia fungovania 
Olympijskej dediny.

Posielanie správ, blogovanie a tweetovanie
MOV podnecuje účastníkov a iné akreditované osoby, aby počas OHM posiela-

li svoje poznámky na platf ormy sociálnych sietí  alebo na webové stránky, blogovali 
a tweetovali počas ZOH. Vo všeobecnosti  je táto činnosť účastníkov OH a iných akre-
ditovaných osôb plne akceptovateľná. Avšak akékoľvek takéto zverejňovanie by malo 
byť v prvej osobe, vo forme denníka a nemalo by mať žurnalisti ckú povahu. To zname-
ná, že účastníci nesmú suplovať novinársku prácu. Nesmú robiť reportáže o súťažiach 
alebo komentovať akti vity iných účastníkov či akreditovaných osôb, ani zverejňovať 
akékoľvek informácie, ktoré sú dôverné alebo súkromné vo vzťahu k iným osobám 
alebo organizáciám.

Umiestňovanie textov, blogovanie a tweetovanie by malo vždy byť v súlade s olympij-
ským duchom a so základnými pravidlami olympizmu, ako sú obsiahnuté v Olympijskej 
charte. Malo by byť seriózne a v zhode s dobrým vkusom, neobsahujúce vulgárne alebo 
obscénne slová alebo obrázky. 
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Fotografie
Účastníci OHM môžu zverejňovať statické fotografie (nie sériu fotografií, z ktorých sa dá 

poskladať pohyblivý záznam), vyhotovené v olympijských priestoroch - na súkromné po-
užitie. Nie je dovolené komercializovať, predávať alebo inak distribuovať tieto fotografie. 

Video/Audio
Účastníci OHM nemôžu posielať akékoľvek videá a/alebo audiá z udalostí, súťaží 

a iných aktivít, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch olympijských športovísk. Také video 
a/alebo audio musí byť vyhotovené iba na osobné použitie a nesmie byť zverejnené 
na žiadnych platformách sociálnych sietí, ani na webovej stránke.

Videozáznamy a/alebo audiozáznamy, ktoré sú vyhotovené mimo priestorov olym-
pijských športovísk, nie sú predmetom vyššie uvedených obmedzení. Ich zverejňovanie 
však musí byť seriózne, v zhode s dobrým vkusom a nesmie zasahovať do súkromia žiad-
neho iného účastníka.

Video/audio z Olympijskej dediny
Účastníci OHM 2014 a ďalšie akreditované osoby môžu zverejňovať video/audio ob-

sah z Olympijskej dediny, ktorý sami natočia. Musia však pritom rešpektovať, že ich by 
malo byť seriózne a v zhode s dobrým vkusom. Pokiaľ sa na zázname vyskytuje iná oso-
ba okrem autora, autor si od nej pred zverejnením musí vyžiadať súhlas – bez takéhoto 
súhlasu záznam zverejniť nemožno.

Video/audio by malo mať podobu denníka v prvej osobe a rešpektovať súkromie 
všetkých ostatných účastníkov. Video/audio z Olympijskej dediny nesmie byť použité 
na obchodné ani reklamné účely a nijakým spôsobom nesmie byť poskytnuté nieko-
mu za odplatu.

Olympijské značky
Účastníci OH, ani iné akreditované osoby nesmú na žiadnych webových stránkach, 

ani na žiadnych platformách sociálnych sietí, pri blogovaní ani pri tweetovaní používať 
olympijské symboly – t. j. päť prepletených kruhov použitých samostatne, ktoré sú ma-
jetkom MOV. Účastníci OH a iné akreditované osoby smú používať slovo „olympijský” 
a iné s olympiádou spojené slová len ako faktické odkazy – za predpokladu, že slovo 
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„olympijský” a iné k olympiáde sa vzťahujúce slová nie sú spájané so žiadnou treťou 
stranou alebo so žiadnymi produktmi či službami tretej strany.

Účastníci a iné akreditované osoby nesmú používať iné olympijské znaky, ako sú na-
príklad emblémy alebo maskoti  národných olympijských výborov (NOV) a/alebo Organi-
začného výboru OHM 2014 v Nankingu (ďalej NYOGOC), ak nedostanú predtým písom-
ný súhlas od príslušného NOV a/alebo od NYOGOC. 

Reklama a sponzorstvo
Účastníci a iné akreditované osoby počas OHM majú využívať sociálne siete na účel 

zdieľania svojich zážitkov. Nemôžu pritom propagovať žiadnu značku, produkt alebo 
službu. Účastníci a iné akreditované osoby nesmú vstúpiť do žiadnych výhradných zmlúv 
so žiadnymi fi rmami, pokiaľ ide o zverejňovanie ich textov, fotografi í či videí na akých-
koľvek webových stránkach či platf ormách sociálnych sietí . 

Názvy domén/URL-značenie stránok
Mená domén a URL zahŕňajúce slovo „olympijský” alebo „olympijské hry mládeže”, 

alebo akékoľvek slová, ktoré sa k nim vzťahujú (aj akýkoľvek ich ekvivalent v inom jazy-
ku) nie sú povolené, ak nie sú vopred schválené MOV.

Napríklad www.[mojemeno]youtholympicgames.com nebude povolené, ale počas 
týchto OHM bude povolené www.[mojemeno]. com/youtholympicgames. Podobne si 
účastníci OHM, ani iné akreditované osoby nesmú vytvoriť samostatné internetové strán-
ky s olympijskou temati kou, ani aplikácie alebo akúkoľvek inú funkciu na pokrývanie OHM. 

Linky (zdroje)
MOV podporuje, aby si účastníci a iné akreditované osoby prepojili svoje blogy, we-

bové stránky alebo platf ormy sociálnych médií na ofi ciálnu stránku olympijského hnuti a 
(www.olympic.org), ofi ciálnu stránku OHM v Nankingu (www.nanjing2014.org) a ofi ciál-
nu stránku relevantného NOV (www.olympic.sk). 

Zodpovednosť
Keď sa účastníci OHM a iné akreditované osoby rozhodnú zverejniť akékoľvek ko-

mentáre, názory a iné materiály akýmkoľvek spôsobom – na akýchkoľvek platf ormách 
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sociálnych médií alebo na webových stránkach, blogovaním a tweetovaním – sú za ne 
v plnej miere zodpovední. Môžu byť braní osobne na zodpovednosť za komentáre a/
alebo materiály považované za hanlivé, obscénne alebo poškodzujúce výhradné práva.

Nemali by: (I.) zasahovať do súkromia účastníkov alebo iných akreditovaných osôb 
a subjektov na OHM bez ich súhlasu, (II.) zasahovať do súťaží alebo ceremoniálov OHM, 
ani do úlohy a zodpovednosti MOV, SOCOG alebo iných subjektov, ktoré sú súčasťou or-
ganizovania ZOH, alebo (III.) porušovať bezpečnostné opatrenia na zaručenie bezpečné-
ho priebehu OH. Účastníci a iné akreditované osoby v podstate zverejňujú svoje názory 
a akékoľvek materiály na vlastné riziko a mali by dať najavo, že vyjadrené názory sú ich 
vlastné. 

Priestupky
S cieľom vyhovieť týmto pravidlám MOV môžu byť podľa uváženia MOV akreditácie 

akejkoľvek osoby na OHM odobrané bez upozornenia. MOV si vyhradzuje právo na uva-
lenie aj iných sankcií, ako aj právo vykonať v prípade porušenia týchto pravidiel právne 
kroky. Účastníci a iné akreditované osoby môžu v súvislosti so zverejňovaním textov 
a obrázkov na akýchkoľvek platformách sociálnych médií alebo na webových stránkach, 
či s blogovaním a tweetovaním, tiež podliehať ďalším nariadeniam a sankciám SOV. 
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PRÍLOHA 3

Lekárske odporúčania pre členov výpravy

Všetci účastníci olympijských hier mládeže 2014 zo Slovenska by mali vedieť niekoľko 
základných vecí, ktoré by mohli nejakým spôsobom ovplyvniť ich zdravotný stav a vý-
konnosť na podujatí .

Aklimati zácia a klimati cké podmienky
Časový posun Nankingu je plus 8 hodín oproti  nášmu času, letí  sa na východ. Príznaky 

z aklimati zácie (tzv. jet-lag syndróm) sa lepšie zvládajú pri cestovaní smerom na východ 
ako opačne. Výprava priletí  do dejiska v dostatočnom predsti hu, čiže organizmus špor-
tovcov bude mať dosť času na aklimati záciu.

Už pri príchode do lietadla si nastavíme hodinky na miestny čas Nankingu a správa-
me sa, akoby sme boli už v dejisku. Je to veľmi významný krok z hľadiska aklimati zácie. 
Prispôsobíme tomu jedlo aj odpočinok (spánok) počas letu. Nezabudnite počas letu veľa 
piť! Ak má niekto problémy so spaním, odporúča sa užiť už do lietadla melatonín - jednu 
hodinu pred zaspaním. Rovnako je vhodné užívať ho prvé dni po príchode do dejiska 
hier, takti ež hodinu pred spaním. Melatonín je prírodný hormón navodzujúci prirodzený 
spánok. V lekárni ho možno kúpiť bez predpisu a nie je na zozname zakázaných látok.

V Nankingu je v auguste počasie podobné nášmu. Priemerné teploty tam bývajú okolo 
27◦C - maximálne 31 ◦C, minimálne 24 ◦C. Vlhkosť vzduchu je okolo 80 %, zrážky sa vyskytu-
jú skôr menej. Takže z hľadiska oblečenia nepotrebujeme teplejší odev, skôr ľahký, vzdušný.

Vo výprave po dvaja lekári aj fyzioterapeuti 
Zdravotnícke zabezpečenie počas hier bude vykonávať MUDr. Branislav Delej, ktorý 

bude počas celého pobytu k dispozícii 24 hodín. Akékoľvek zdravotné problémy s ním 
treba okamžite konzultovať. V podpornom tí me pre futbal bude ďalší lekár, ktorý bude 
mať na starosť len futbalistky. Vo výprave budú aj dvaja fyzioterapeuti . Bude zavedený 
systém objednávania sa na fyziotera peuti cké procedúry a masáže. V olympijskej dedine 
bude k dispozícii aj moderne vybavená poliklinika.
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Pokiaľ niekto užíva dlhodobo nejaké lieky, musí si zobrať so sebou dávku na celý po-
byt! Týka sa to hlavne sprievodu. Naši lekári budú mať len základné lieky na bežné ocho-
renia. Každý člen výpravy má zabezpečené zdravotné poistenie a ak by boli nutné nejaké 
výkony v zdravotníckom zariadení, budú vykonávané bezplatne.

Pozor na to, čo jete a pijete, aj na podporné prostriedky
Individuálne podporné prostriedky a pitný režim si zabezpečuje každý športovec sám! 

Taktiež každý športovec sám zodpovedá za to, čo užíva, aké lieky alebo podporné prostried-
ky. V prípade pozitívneho dopingového nálezu si nesie zodpovednosť za svoje previnenie.

Počas hier sa denne budú vykonávať dopingové kontroly – testy moču, ale aj krvi. Ak 
bude niektorý športovec vyzvaný na kontrolu, oznámi to lekárovi výpravy. Ten, ak bude 
prítomný na športovisku, zúčastní sa na odbere spolu so športovcom. Ak na športovisku 
nebude náš lekár, ako sprievod so športovcom pôjde tréner.

Pokiaľ niekto užíva dlhodobo lieky, ktoré sú na listine zakázaných látok Svetovej anti-
dopingovej agentúry (WADA), musí mať podanú žiadosť o udelenie výnimky z ich užíva-
nia (tzv. Therapeutic Use Exemption – TUE). TUE musí byť podané na Slovensku na Anti-
dopingovú agentúru SR, a taktiež na príslušnú medzinárodnú federáciu.

Voda všade v Číne nie je pitná, vhodná je len na hygienu. Preto konzumujte len ná-
poje v riadne uzavretých fľašiach, ktoré budú k dispozícii v jedálni a na športoviskách. 
V žiadnom prípade na konzumáciu nepoužívajte ľad z výrobníkov ľadu, pretože ten je 
vyrobený z „technickej“ vody“.

Vzhľadom na vysokú vlhkosť vzduchu je potrebné piť viac tekutín, ako ste zvyknutí. 
Hlavne pred spaním sa treba dobre zavodniť. Nepite zbytočne veľa nápojov, ktoré budú 
k dispozícii v jedálni a na športoviskách (Powerade), pretože majú vysoký obsah kofeínu 
a taurínu – a tieto látky spôsobujú poruchy spánku až nespavosť.

Strava na OH mládeže býva bohatá a pestrá. V jedálni v dedine bude možnosť vý-
beru aj európskej stravy, takže každý sa môže stravovať podľa svojho uváženia. Treba 
si však uvedomiť, že ázijská strava je viac štipľavá a obsahuje korenia, ktoré nemu-
sia každému vyhovovať. Takže kto má nejaké zažívacie ťažkosti, bude konzumovať len 
„overené“ jedlá.

V prípade akýchkoľvek ťažkostí, problémov alebo otázok kontaktujte ihneď vede-
nie, prípadne priamo lekára výpravy!
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