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Vážení čitatelia,
práve sa vám dostal do rúk nový koncept 
časopiseckého magazínu Slovenského olympijského 
výboru. V súlade s naším olympijským heslom 
„rýchlejšie, vyššie, silnejšie“, ale tiež s meniacimi sa 
podmienkami okolo nás, má Slovenský olympijský 
výbor záujem postúpiť aj v oblasti médií, informácií 
a komunikácie na vyššiu kvalitatívnu úroveň.
Keďže informačné funkcie dobre a efektívne plnia 
digitálne médiá a denníky, od časopisu budeme 
očakávať viac analýzy a diskusie na závažné témy 
spolužitia športu a spoločnosti. Tých je na stole 
dosť a v komerčných médiách miesto nemajú.
Osobne by som nebol proti, ak by sa náš 
časopis, ktorému sme sa rozhodli dať názov 
Olympia, profiloval ako intelektuálna platforma 
slovenského športu a olympizmu.
Všetci vieme, že Olympia, to je miesto na mape spojené 
s Gréckom, Peloponézom, antikou. Olympiu si však 
predstavujem aj ako matku nás všetkých, pod krídlami 
ktorej sa neuveriteľná história športu zrodila a neustále 
vyvíja. Ako bohyňu, ktorá svojou krásou tela i ducha 
inšpiruje športovcov od dávnoveku - aj v súčasnosti.
Tak to bolo nedávno aj v azerbajdžanskom Baku.
V športe vieme, že prvý štart je vždy spojený 
s obavami, neistotou i očakávaniami, 
ako to dopadne. Nebolo to inak 

ani pri štarte I. európskych hier 2015 v Baku. Ťažkosti s prehusteným kalendárom v jednotlivých športoch, nedôvera 
niektorých európskych športových federácií a médií, ako aj nedostatok skúseností a času na prípravu takéhoto 
náročného športového podujatia, to všetko prinášalo neistotu, či sa inaugurácia Európskych hier podarí.
Vďaka silnému ekonomickému a ľudskému potenciálu Azerbajdžanu a Baku, dvadsaťtisícom dobrovoľníkov a nakoniec aj vďaka 
silnej zainteresovanosti Európskych olympijských výborov a európskych športových federácií sa štart úspešne vydaril.
Otvára to dvere pre ďalších kandidátov na usporiadanie Európskych hier, ktorých budúcnosť je už jasnejšia a potreba 
ešte silnejšia. Baku dokázalo opodstatnenosť Európskych hier, ktorých formát môže byť flexibilný, efektívny, 
zaujímavý, užitočný a realizovateľný. Nemusí kopírovať program a rozsah olympijských hier, ale mal by ho vhodne 
dopĺňať - tak ako aj kalendár európskych športov a športovcov, ktorí sa na „veľké“ hry pripravujú.
Mimochodom, tie najbližšie, teda Hry XXXI. olympiády v brazílskom Riu de Janeiro 2016, sú už za dverami. 
Piateho augusta sa začína odpočítavanie zvyšného roka do tohto najväčšieho športového sviatku.
Boj o kvalifikačné limity, body a v konečnom dôsledku i o miestenky na olympijské hry v Riu je vo viacerých športoch 
v plnom prúde. Niektorí naši športovci ich  už majú vo vrecku a ďalší ich do konca sezóny určite získajú. Iní sa o ich 
získanie budú snažiť do posledného možného termínu v olympijskom roku. Program Európskych hier v Baku umožnil 
väčšine z nich preveriť si v medzinárodnej konkurencii najvyššej kvality úroveň osobnej pripravenosti.
To bola a ostane tiež jedna z hlavných úloh Európskych hier. Úloha stať sa trvale užitočnou predsieňou vstupu do 
olympijskej siene slávy, nie je pre európsku Popolušku až taká nevďačná. Po Baku to už vlastne ani Popoluška nie je.
Práve téme premiéry Európskych hier v Baku a príprave na budúcoročné olympijské hry v Riu 
de Janeiro sme v prvom čísle časopisu Olympia venovali veľký priestor.

František Chmelár
prezident Slovenského olympijského výboru

František Chmelár s maskotmi júnových Európskych hier v Baku. | foto Ján Súkup

E D I T O R I A L
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Štefan Bugan, denník Šport, Ľubomír Souček | foto Ján Súkup, Ľubomír Souček 

Baku 
Európa odpremiérovala svoje kontinentálne hry - na 
samom konci svetadielu, vlastne už v Ázii, zato grandiózne.

 Granátové jablko, národný symbol Azerbajdžanu, sa dostalo do emblému prvých EH a jeho 
zväčšenina bola aj významnou rekvizitou v programe slávnostného otvorenia.
 Azerbajdžanci zaplatili aj Lady Gaga - zaspievala a na klavíri zahrala kultovú pieseň Imagine od Johna Lennona.
 Dominanty Baku, tri Plamenné veže s výškou 190 metrov. 

MÁ PENIAZE 

A CHCE 

OLYMPIÁDU
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M
V 15 odvetviach išlo o olympiádu

Z 31 športových odvetví v programe EH 
takmer v polovici - v pätnástich - išlo buď 

priamo alebo nepriamo aj o olympiádu. Víťazi 
stolnotenisových dvojhier, triatlonových a 
streleckých súťaží sa priamo kvalifikovali 

na OH v Riu de Janeiro. Keďže v ľubovoľnej 
pištoli víťazný Srb Mikec miestenku už mal, 

pripadla nášmu striebornému Pavlovi Koppovi. 
V lukostreľbe, plážovom i klasickom volejbale, 

boxe, cestnej i horskej cyklistike aj v BMX, 
džude, taekwonde a v zápasení účastníci 

zbierali body do rebríčka kľúčového na postup 
na OH. A napokon v atletike a v plávaní 

účastníci mohli plniť limity medzinárodných 
federácií. Zo Slovákov k tomu bola najbližšie 

Jana Velďáková, ktorej v skoku do diaľky chýbali 
na olympijský limit len dva centimetre...

Máme za sebou premiérové Európske hry. Ko-
nali sa v exotickom Azerbajdžane. Trvali rovnako 
dlho ako olympiády - sedemnásť dní (od 12. do 
28. júna). A olympiádam sa aj dosť podobali. 
Skvostnými športoviskami, parádnou dedinou pre 
športovcov, výbornou organizáciou, veľkolepými 
ceremoniálmi na úvod aj záver hier, atmosférou na 
väčšine športovísk aj nadšenými dobrovoľníkmi.
Pred podujatím mnohí pochybovali o jeho vý-
zname. Prvé hodnotenia po skončení však jed-
noznačne konštatovali športový, ale najmä orga-
nizačný úspech.
Baku zvládlo usporiadanie multišportového 
podujatia veľmi dobre. Investovalo do jeho prí-
prav a zvládnutia obrovské finančné prostriedky. 
Také obrovské, že Európske olympijské výbory 
(EOV) budú ťažko hľadať podobne rozšafného 
organizátora. Podľa neoficiálnych informácií cel-
kové náklady štátu Azerbajdžan a mesta Baku, 
vrátane investícií do všeobecnej infraštruktúry, 
prevýšili sumu osem miliárd eur!
Azerbajdžanská vláda však pomýšľa, že znova zalo-
ví na oveľa väčšiu rybu - olympijské hry.

Olympijskí šéfovia boli uveličení
„Každý aspekt premiérových Európskych hier bol skvelý. Počul som od účastníkov len veľmi málo sťaž-
ností. Európske hry v Baku bolo podujatie, ktoré možno smelo porovnať s olympijskými hrami. Pri-
tom organizátori mali na prípravy len dva a pol roka - v prípade olympiád je to až sedem. Európske 
hry budú potrebovať určité zmeny, ale Azerbajdžan nasadil organizačnú latku skutočne vysoko. Som 
presvedčený, že krajina onedlho oznámi záujem zorganizovať aj olympijské hry,“ uviedol na závereč-
nej tlačovej konferencii prezident EOV a hlavný iniciátor kontinentálnych hier Patrick Hickey.
„Organizátori splnili to, čo nám pred tridsiatimi mesiacmi pri pridelení Európskych hier 2015 Baku sľúbili,“ 
doplnil ho predseda koordinačnej komisie pre EH Spyros Capralos. „Videli sme skvelý otvárací ceremoniál. 
Osemnásť športovísk, na ktorých sa súťažilo, bolo prvotriednych, na úrovni olympijského štandardu. Špičkové 
bolo aj športovo-technické zabezpečenie súťaží. Úspešne sme si tu vyskúšali rôzne inovácie. V programe boli aj 
neolympijské športy, respektívne nové disciplíny olympijských športov, ako aj džudo zrakovo postihnutých.“
S veľmi pozitívnym hodnotením sa stotožňuje aj prezident Slovenského olympijského výboru a člen 
exekutívy EOV František Chmelár: „Pred štartom podujatia takéhoto rangu vždy visí veľký otáz-
nik, ako to celé dopadne. Dnes môžem s čistým svedomím vyhlásiť, že I. európske hry v Baku sa 
skončili veľkým organizačným úspechom. V priebehu troch týždňov sme prakticky nezaznamena-
li žiadne negatívne signály. Ak niekde chýbala najvyššia kvalita služieb, bolo to vyvážené úprimnou 
snahou vyjsť v ústrety akejkoľvek požiadavke. Tak dobre fungujúcu dopravu som nezažil na žiad-
nych olympijských hrách. Organizátori utvorili perfektné podmienky pre všetkých účastníkov."

Jasná dominancia Rusov 
Najúspešnejšou krajinou I. európskych hier v Baku sa stalo Rusko, 
ktoré získalo 79 zlatých, 40 strieborných a 45 bronzových medailí. 
Keďže v programe podujatia bolo 253 disciplín, Rusi si vybojovali 
takmer tretinu najcennejších kovov! Ukoristili spolu 164 medailí - to je 
zhodou okolností rovnaké číslo, ako bol počet súťažiacich slovenských 
športovcov v Baku... Na druhom mieste v medailovom rebríčku skončil 
domáci Azerbajdžan, tretia bola Veľká Británia. Slovensko so siedmimi 
cennými kovmi (2 - 2 - 3) obsadilo v medailovej bilancii 23. miesto. 

Medailová tabuľka EH 2015
(zlato - striebro - bronz):
� 01. Rusko 79  40  45
� 02. Azerbajdžan 21  15  20
� 03. Veľká Británia 18  10  19
� 04. Nemecko 16  17  33
� 05. Francúzsko 12  13  18
� 06. Taliansko 10  26  11
� 07. Bielorusko 10  11  22
� 08. Ukrajina  8  14  24
� 09. Holandsko 8  12    9
� 10. Španielsko 8  11  11
......................................................
� 23. SLOVENSKO 2    2    3
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Azerbajdžanské kontrasty 
Myšlienka vzniku Európskych hier rezonovala 
dlho, bezmála tri desaťročia. Napokon sa rea-
lizovala na samom konci starého kontinentu. 
Alebo až za ním. Azerbajdžan sa totiž geografic-
ky rozprestiera na dvoch kontinentoch. Drvivá 
väčšina územia patrí už do Ázie, vrátane hlavné-
ho mesta Baku. 
Prečo práve v tejto bývalej sovietskej republike? 
Európske olympijské výbory sa nehrnuli spraviť 
krok do neznáma. Baku bolo jediným kandidá-
tom na usporiadanie nového podujatia. Ôsme-
ho decembra 2012 sa na zasadnutí Európskych 
olympijských výborov v Ríme vyjadrilo 38 zo 48 
hlasujúcich za jeho kandidatúru, ôsmi boli pro-
ti, dvaja sa zdržali hlasovania.
Azerbajdžan je bohatý na nerastné suroviny, naj-

mä ropu, a má autoritatívnu formu vládnutia. Absolútna moc je od roku 2003 v rukách prezidenta Ilhama 
Alijeva, ktorého obviňujú z porušovania ľudských práv. Na najvyššom poste vystriedal svojho otca Hejdara 
Alijeva, ktorý bol prezidentom v rokoch 1993 - 2003.
Ilham Alijev je už takmer dvadsať rokov aj šéfom národného olympijského výboru krajiny a roky má pria-
teľský vzťah s európskym olympijským prezidentom Hickeyom. Keď Ír, bývalý džudista, ktorý počas EH 
oslávil sedemdesiatku, hľadal odvážneho „prvolezca“ na realizáciu smelej myšlienky kontinentálnych hier, 
našiel ho práve v hlave štátu Azerbajdžan. Ten za šéfku organizačného výboru po pridelení premiéry vyme-
noval svoju manželku Mehriban Alijevovú, dlhoročnú šéfku národného zväzu modernej gymnastiky.

Šport ako výkladná skriňa krajiny
Všemocný prezident Alijev využíva šport na propagáciu krajiny, o ktorej svet donedávna veľa nevedel. 
Svedčí o tom reklama na dresoch futbalistov Atlética Madrid, pridelenie pretekov formuly 1 v roku 
2016, štyroch zápasov futbalových majstrovstiev Európy 2020 aj šachovej olympiády či Hier islamskej so-
lidarity 2017. Do tejto mozaiky zapadá aj pompézna organizácia Európskych hier.
Štadióny v Baku, ale aj v Mingačevire sú moderné, viaceré z nich úplne nové alebo renovované. Nie-
ktoré však rozumne budovali len ako provizórne, s montovateľnými tribúnami. „Zaujal ma Európsky 
športový park, v ktorom sa konali súťaže v plážovom futbale i volejbale, basketbale 3 proti 3, vodnom 

 Prezident Európskych olympijských 
výborov Patrick Hickey, predseda 
koordinačnej komisie EOV pre EH 
Spyros Capralos a azerbajdžanský 

minister športu Azad Rahimov. 
 Na čestnej tribúne sa zišli politické 

aj olympijské celebrity: Erdogan, 
Hickey, Alijev s manželkou, Bach, 

Putin, knieža Albert, Rogge...

 Tri Plamenné veže, symbol azerbajdžanskej metropoly. 
Počas premiérových Európskych hier hrali vo farbách 

vlajok zúčastnených krajín - aj slovenskej.

 Azerbajdžan na pomedzí Európy a Ázie 
je moslimský a zaváňa Orientom, čo sa 

odrazilo aj na úvodnom ceremoniáli. 
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Dosť veľa Azerbajdžancov 
hovorí po anglicky. So 

staršími sa však lepšie 
dohovoríte po rusky. Úplne 
najlepšie s komunikáciou 
v krajine sú však na tom 

návštevníci z Turecka. 
Azerbajdžančina ako 

jazyk z turkickej vetvy 
altajských jazykov má 

k turečtine podobne blízko 
ako slovenčina k češtine.
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póle aj všetky plavecké disciplíny. S výnimkou bazéna všetky športo-
viská v tomto komplexe po hrách rozmontujú a môžu využiť na iných 
miestach. Podobný koncept by si mal osvojiť aj každý organizátor olym-
pijských hier. Divák na malom priestore videl množstvo športov,“ ocenil 
generálny sekretár SOV Jozef Liba, ktorý ako člen koordinačnej komisie 
EOV pre EH mohol prípravy viackrát sledovať zblízka.
Popri parádnych športoviskách, supermoderných budovách a krásnych 
promenádach s fontánami, za aké by sa nehanbilo žiadne európske veľ-
komesto, sa však v Baku nachádzajú aj staré a rozbité štvrte. Je to mesto 
troch impozantných Plamenných veží (Flame Towers), architektonicky 
originálneho Kultúrneho centra Hejdara Alijeva a pôvabného starého 
mesta. Zároveň sme však za tenkými novými múrmi objavili komunity, 
ktorých úroveň bývania pripomína tie najchudobnejšie osady na Sloven-
sku. Oplotenie akoby malo ukryť to škaredé.
Pred tromi rokmi hostilo Baku spevácku súťaž Eurovízie. Teraz sa mesto 
dostalo na televízne obrazovky nielen v celej Európe, ale aj v 75 kraji-
nách ostatných kontinentov. Svetu však ukázalo len svoju pozitívnu tvár 
- tá negatívna zostala ukrytá.
Tisícky policajtov na novučičkých „bavorákoch“ sa starali, aby všetko 
fungovalo tak, ako má. Pre kamióny bolo mesto počas celého podujatia 
zakázanou zónou. Bežní vodiči disciplinovane rešpektovali žltý pruh, 
ktorý bol vyhradený len pre akreditované vozidlá. V ňom okrem limu-
zín uháňalo aj dovedna tisíc nových taxíkov londýnskeho typu a šesťsto 
nových autobusov, ktoré vždy sprevádzali policajné autá. Doprava v 
inak totálne prehustenom meste fungovala aj vďaka tomu, že do ulíc 
mohli počas hier vyjsť len autá s niektorými „ešpézetkami“. Premávka 
sa zastavila len vtedy, keď sa cez mesto prepravoval prezident Alijev.

Päťkruhový motív v ovzduší
Baku má za sebou už dva neúspešné pokusy o pridelenie najväčšieho špor-
tového sviatku. O Hry 2016 sa uchádzalo spolu s víťazným Riom de Janeiro, 
Chicagom, Dauhou, Madridom, Tokiom a s Prahou. Medzinárodný olym-
pijský výbor posúdil projekt Baku ako najmenej pripravený. Rovnako ako 
Praha a Dauha, ani azerbajdžanská metropola nepostúpila do druhej fázy. 
O hostiteľstvo OH 2020 sa pôvodne uchádzalo šesť miest. Rím napokon 
kandidatúru stiahol, Baku a Dauha opäť nepostúpili do hlavnej fázy - v nej sa 
stretli Istanbul, Madrid a napokon úspešné Tokio.
Organizačný úspech Európskych hier určite povzbudil Azerbajdžan k pokra-
čovaniu v snahe o pridelenie olympijských hier. Vo voľbe dejiska OH 2024 
bude mať zrejme väčšiu šancu ako v predchádzajúcich kandidatúrach. „Všet-
ko je to o ekonomickej sile, o stupni rozvoja. Myslím si, že by sme boli schop-
ní organizovať ešte väčšie športové podujatie, ako boli kontinentálne hry,“ 
uviedol pre agentúru AP hlavný poradca prezidenta Ali Hasanov. 
Európske hry v Baku mnohí funkcionári, tréneri i športovci prirovnávali 
k malej olympiáde. Dokonca priam londýnskeho typu. 
Aby všetko bolo tip-top, o to sa starali experti najatí z cudziny. Organizač-
ný výbor ich viac než rok platil zhruba štyristo! Mnohí z nich pripravovali 
olympijské hry 2012 v Londýne (na čele s operatívnym riaditeľom organi-
začného výboru Simonom Cleggom), niektorí aj OH 2000 v Sydney, 2004 
v Aténach a 2008 v Pekingu alebo ZOH 2010 vo Vancouveri a 2014 v Soči. 
Cudzinci mali pod palcom aj projektovanie a výstavbu nových športovísk.
Päťkruhové ambície boli pri Kaspiku zjavné na prvý pohľad. Národný 
štadión, dejisko otváracieho aj záverečného ceremoniálu a atletických 
súťaží, organizátori len niekoľko týždňov pred podujatím premenovali 
na Olympijský štadión. To, že tento názov môže mať len štadión, na kto-
rom sa už konali olympijské hry a že takéto pomenovanie vyžaduje sú-
hlas exekutívy Medzinárodného olympijského výboru, ich netrápilo...
Na servítky vo VIP-priestoroch nechali domáci pod logo Baku 2015 na-
tlačiť olympijské kruhy. A kaviareň v Národnej gymnastickej aréne niesla 
názov Café Olympia. Dokonca aj sám Patrick Hickey, inak člen exeku-
tívy MOV, sa na úvodnej tlačovke zaplietol do päťkruhového motívu, 
keď namiesto dediny športovcov trikrát povedal „olympijská dedina“.

Ohňová zem a veterné mesto
Azerbajdžan znamená v preklade ohňová zem a Baku zase skrat-
ku slov označujúcich veterné mesto. Oba názvy sú výstižné.
Krajina pri Kaspickom mori a predovšetkým jej hlavné mesto, v ktorom vidno 
množstvo ťažobných zariadení na ropu a kúsok od brehu uprostred mora ob-
rovské ťažobné plošiny, sú plné palív. Na viacerých miestach Azerbajdžanu ho-
ria prírodné ohne. Jeden z nich aj v starovekom chráme Atešgah, kde 26. apríla 
prezident Ilham Alijev zapálil pochodeň, ktorej oheň si v ďalších týždňoch až 
do dňa slávnostného otvorenia Európskych hier odovzdávali stovky bežcov.
Keďže Medzinárodný olympijský výbor povoľuje tradičný ceremoniál 
zapaľovania ohňa v antickej Olympii výlučne pre olympijské hry, po-
čas úspešnej premiéry Európskych hier zazneli návrhy, aby sa oheň 

 Bakuská dedina športovcov.
 Na momentke zo slávnostného 

otvorenia tanečníci, ktorí svojim 
oblečením utvorili štátnu vlajku.

Miestni boli k cudzincom 
priateľskí. Hoci Azerbajdžan je 

moslimská krajina, zvyklosti 
tejto viery sa v nej nedodržiavajú 

striktne. Ľudí sme často 
videli sedieť pri čaji, ktorý 
považujú za svoj národný 

nápoj. Zdalo sa, že pri ňom 
a debate či hre backgammon 

dokážu presedieť hodiny.
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 Baku má zachovalé staré mesto, 
ktoré na dlažobných kockách spoznali 
aj cyklistickí pretekári.

Multimedailisti EH 2015 
� 7 - 1 - 0  Arina Openyševová (Rusko, plávanie)
� 5 - 1 - 2  Marija Kamenevová (Rusko, plávanie)
� 5 - 0 - 0  Polina Jegorovová (Rusko, plávanie)
� 4 - 0 - 1  Danil Pachomov (Rusko, plávanie)
� 4 - 0 - 0  Marija Astaškinová (Rusko, plávanie)
� 4 - 0 - 0  Jana Kudriavcevová (Rusko, moderná gymnastika)
� 3 - 3 - 0  Duncan Scott (Veľká Británia, plávanie)
� 3 - 1 - 0  Alija Mustafinová (Rusko, športová gymnastika)
� 3 - 0 - 0  Anisija Neboraková (Rusko, synchronizované plávanie)
� 3 - 0 - 0  Valerija Filenková (Rusko, synchronizované plávanie)
� 3 - 0 - 0  Darija Kulaginová (Rusko, synchronizované plávanie)

pre ich ďalšie edície vždy zapaľoval v chráme Atešgah. Patrick Hic-
key na záverečnej tlačovke vyjadril sympatie s týmto návrhom.
S tým veterným mestom je to pravda-pravdúca, ešte viac než s tou 
ohňovou zemou. Vetrisko v Baku duje často priam odušu. Práve tento 
živel o čosi znižuje olympijské vyhliadky mesta pri Kaspickom mori. 
Počas Európskych hier vietor poznačil najmä súťaže v športovej streľbe, 
lukostreľbe či v bikrose. Na budúci rok mesto hostí svetový šampio-
nát v jachtingu - účastníci budú radi, ak sa vo vlniskách neutopia...
Okrem vetra komplikovali športovcom život obrovské horúčavy. Teplo-
ta sa počas celého podujatia pohybovala zväčša tesne pod štyridsiatimi 
stupňami Celzia. Dvakrát vystúpila aj nad štyridsiatku. Vtedy ani vetrisko 
neosviežilo, pretože bolo horúce. Ale napríklad v jedinom odľahlom dejis-
ku súťaží, vo viac než tristo kilometrov vzdialenom Mingačevire, kde bo-
jovali rýchlostní kanoisti, sa v úmornom teple zväčša ani lístok nepohol.

Úspech Made in Azerbajdžan
Atmosféra na súťažiach sa líšila v závislosti od popularity špor-
tov v usporiadateľskej krajine. Streľba či horská cyklistika domá-
cich vôbec nelákala, ale na zápasení či boxe to vrelo. Diváci okrem 
svojich reprezentantov povzbudzovali aj Rusov a Turkov.
Úplne najväčšie emócie však vyvolali zápasy arménskych športovcov. Azer-
bajdžancov nič nepotešilo tak ako prehra reprezentanta nenávidenej sused-
nej krajiny, ktorá dlhodobo okupuje časť jej územia - Náhorný Karabach. Na 
vlastnej koži to pocítil napríklad slovenský boxer Viliam Tankó, ktorý si bron-
zovú medailu zabezpečil víťazstvom nad Arménom Narekom Abgarianom. 
Prvý raz v živote v zahraničí celá hala počas súboja skandovala jeho meno...
Azerbajdžan skončil v medailovej bilancii krajín druhý, hneď za Rus-
kom. Určite sa v tom odrazili obrovské štátne finančné injekcie do 
športu a utvorenia kvalitných podmienok na prípravu. Dopomoh-
la k tomu však aj priazeň rozhodcov a takisto naturalizovanie veľkého 
množstva zahraničných športovcov. V atletike však ani pomoc čier-
nych bežcov z Afriky nestačila na to, aby sa domáci miešaný tím pre-
bojoval do prvej štvorky, ktorá postúpila z tretej ligy ME do druhej.
Z prípadov azerbajdžanského importu dostal najväčšiu publicitu príbeh bo-
xera Lorenza Sotomayora - ide totiž o synovca legendárneho kubánskeho 
výškara Javiera Sotomayora. S hostiteľskou krajinou EH nemal až do roku 
2013 nič spoločné. Vtedy ho zlákali lepšie podmienky. „V Azerbajdžane som 
boxerská jednotka, mám oveľa lepšie možnosti ako na Kube, kde to bolo 
neraz zložité,“ povedal pre web podujatia. Podobných prípadov bolo na 
hrách mnoho - a nielen v domácej reprezentácii. Aj medaily sa dajú kúpiť.
Prezident SOV František Chmelár však povedal, že Slovensko tou-
to cestou nepôjde. Nielenže na to finančne nemá, ale ani to nepovažuje 
za správny spôsob rozvoja športu. Angažovať cudzincov má zmysel len 
vtedy, ak prídu žiť na Slovensko, novú vlasť prijmú za svoju a svojím prí-
kladom bezprostredne ovplyvňujú mladú generáciu a rast ďalších talen-
tov - viď Anastasia Kuzminová. V tom s ním určite možno súhlasiť.   6

 Panoráma Baku s jednou z najdlhších 
prímorských promenád na svete.

 Iná z dominánt Baku: Kryštálová hala, v ktorej 
prebiehala aj eurovízna spevácka súťaž 2012, a v jej 

susedstve mamutia azerbajdžanská vlajka guinessovských 
rozmerov 70 x 35 m na 162-metrovom stožiari.

Plavkyňa Openyševová so siedmimi zlatými
Rebríčku najúspešnejších jednotlivcov kraľujú ruské plavkyne na čele 
s Arinou Openyševovou, ktorá získala sedem zlatých a jednu striebornú 
medailu! Osem cenných kovov (5 - 1 - 2) si vybojovala aj jej krajanka 
Marija Kamenevová. Najúspešnejší mužský účastník bol ruský plavec Danil 
Pachomov (4 - 1 - 0). Treba však pripomenúť, že v plaveckých športoch mali 
súťaže EH len status juniorských majstrovstiev Európy, čiže reálnu športovú 
hodnotu plaveckých medailí nemožno porovnávať so športmi, v ktorých 
súťažili v Baku najlepší muži aj ženy. Spomedzi ostatných športovcov bola 
najúspešnejšia ruská moderná gymnastka Jana Kudriavcevová (4 - 0 - 0), 
medzi mužmi ukrajinský gymnasta Oleg Verňajev (2 - 1 - 0).
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Na I. európskych hrách v Baku reprezentovalo 

Slovensko v 22 odvetviach rekordných 

164 športovcov. získali sedem medailí, aj dve zlaté.

Slovenská maxivýprava 
chválitebný mix

Ľubomír Souček | foto Ján Súkup, TASR / Martin Baumann, Ľubomír Souček

E U R Ó P S K E H H R Y 2 2 0 1 5

 Najviac 
medailí 
získali v Baku 
strelci: trapisti 
Zuzana Rehák 
Štefečeková 
a Erik Varga 
v mixe aj 
najcennejšiu, 
zlatú.

Slovenský olympijský výbor pôvodne kalkuloval, 
že na premiérových Európskych hrách by nás 
mohlo reprezentovať približne sto športovcov. 
Keď však v máji schvaľoval nomináciu, bolo ich až 
179! Napriek viacerým výpadkom vyslal do Baku 
167 športovcov. Z nich 164 nastúpilo na súťaže. 
V azerbajdžanskej metropole reprezento-
vala Slovensko historicky najväčšia výpra-
va na vrcholnom športovom podujatí.
Tvoril ju mix elity, výkonnostných športovcov, ale 
aj juniorov a kadetov. Do Azerbajdžanu cestovali 
športovci ovenčení olympijskými medailami (strel-
kyne Rehák Štefečeková a Barteková, kajakári Vl-
ček a Tarr), medailami zo svetových či európskych 
šampionátov (strelec Varga, atlétka Hrašnová, 
kajakárky Kohlová, Kmeťová, členovia štvorkaja-
ka Krajčovič, Michálek, Jakubík a Demín, strelec 
Tužinský, zápasník I. Lévai) aj viacerí ďalší olym-
pionici (strelci Kopp, Stranovská a Demjén Peš-
ková, atléti Repčík, Lomnický, Berešová, sestry 
Velďákové, triatlonista Varga, stolná tenistka Ódo-
rová, džudista Randl, vodáci Hagara a Jankovec).
Vo výprave však boli aj športovci, ktorí o olympij-
skej účasti zatiaľ len snívali a viacerí asi naďalej 
snívať budú. Ba aj zástupcovia bikrosu a taekwon-
da, v ktorých Slováci zatiaľ nikdy neštartovali na 
OH, reprezentanti zatiaľ neolympijských športov 
(karatistka Ingrida Sucháková) či odvetví (druž-
stvo basketbalistiek vo verzii 3 x 3). A napokon 
nemalú časť výpravy tvorilo 42 zástupcov plavec-
kých športov, pre ktoré boli EH buď juniorským 
(plávanie a synchronizované plávanie), alebo ka-
detským európskym šampionátom (vodné pólo).

Vynikli strelci, ale snažili sa všetci
Možno povedať, že rôznorodý mix športovcov v Baku 
bol chválitebne úspešný. Celková výsledková bilancia 
Slovenska vyzerá nasledovne: 2 zlaté, 2 strieborné 
a 3 bronzové medaily, 4 štvrté, 5 piatych, 2 šieste, 2 
siedme a 3 ôsme miesta. Znamenalo to 23. miesto 
v medailovom rebríčku 50 európskych krajín. 
Obe naše zlaté medaily sú z neolympijských 
disciplín a atletická len z treťoligovej súťaže.
S výnimkou víťazstva miešaného družstva atlétov, 

5. miesta volejbalistov (v rovnakom čase sa hrala Svetová liga, takže najlepší hráči zúčastnených 
tímov chýbali) a 8. miesta vodných pólistiek (len ME kadetiek) sa však všetky ostatné popred-
né umiestenia zrodili vo veľmi silnej konkurencii zodpovedajúcej európskym šampionátom.
Skvostne sa prezentovali strelci, štyri medaily (1 - 2 - 1) hovoria samy za seba (venujeme sa im osobit-
ne). Športová streľba, zápasenie, box, stolný tenis, triatlon (5. Richard Varga) a športová gymnastika 
(6. na koni s držadlami Slavomír Michňák) nám priniesli až nečakané úspechy. Napriek absencii me-
daily máme špičkových aj kajakárov. Viacerí ďalší našinci sa tiež nestratili, ale od absolútnej špičky ich 
delí ešte dosť. Na rovinu však treba povedať, že pre väčšinu slovenských športovcov znamenal štart na 
I. EH absolútny vrchol ich kariéry. Zážitok z Baku im zostane na celý život a možno viacerých ovplyvní, 
aby pri športe zostali ako tréneri, funkcionári, rozhodcovia či aspoň nadšení rodičia. Ani to nie je málo.

Z menších športov to nikdy nezažili
Prakticky každý druhý večer sa vedenie výpravy schádzalo s vedúcimi a trénermi 
jednotlivých tímov na poradách. V jednom sa zástupcovia hádam všetkých športov, ale 
najmä tých takzvaných menších, zhodovali. Všetci ďakovali SOV a vedeniu výpravy za 
starostlivosť, na akú na svojich svetových či európskych šampionátoch nie sú zvyknutí. 
Jednak za logistickú pomoc, ale predovšetkým za starostlivosť lekárov, fyzioterapeutov a 
masérov, ktorí s nimi na medzinárodné súťaže z finančných dôvodov nezvyknú cestovať. 
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 Richard Varga 
pri súťaži.
 Na čele našej 
delegácie ako 
vlajkonosič 
kráčal triatlonista 
Richard Varga.

„Dosiahli sme síce celkom slušné úspechy, dokonca aj v disciplínach, 
kde sme to menej očakávali, treba však otvorene povedať, že 23. miesto 
v Európe je priemerné. Sme priemer Európy. Vzhľadom na športo-
vé tradície Slovenska je to málo, potenciál by mal byť väčší,” vyjadril 
sa po návrate trochu kriticky prezident SOV František Chmelár. 
Sympatický bol prístup všetkých športovcov. Nové podujatie bolo pre 
nich atraktívne už pred príchodom do Baku. No a keď na mieste vi-
deli, že na Európskych hrách to vyzerá ako na olympiáde, ich motivá-
cia ešte vzrástla. „Všetci sa maximálne snažili,“ ocenil Chmelár.

Atletická dráma do samého konca
O druhé zlato po streleckom sa zaslúžil miešaný atletický tím, ktorý na EH 
štartoval len v rámci III. ligy majstrovstiev Európy družstiev - zato vo veľmi 
emotívnej súťaži. Celý čas viedli Rakúšania, ale na druhom úseku záve-
rečnej mužskej štafety na 4 x 400 m paralympijskému víťazovi 2012 Ma-
tzingerovi vypadol kolík - kým ho zdvihol a dostal sa znovu do tempa, bolo 
rozhodnuté. Slováci zvíťazili v súťaži tímov s najmenším náskokom - o pol 
bodu! Zo 40 disciplín však vyhrali najviac - trinásť. Kapitánovi Marcelo-

vi Lomnickému zlatú medailu pre družstvo odovzdal prezident SOV. 
Absencia azda 95 percent európskej špičky vyvolala kritiku zahraničných i na-
šich médií. Šéftréner našich atlétov Martin Pupiš však pripomenul: „Mnohí 
to vnímajú tak, že to bola iba tretia liga. Ale bola výnimočná. Niektoré vý-
sledky by sa nestratili ani v prvej.“ Dodal, že víťazstvo na I. európskych hrách 
bolo preňho veľkým zážitkom. „Viacerí atléti ma videli plakať,“ priznal.
„Cesta k triumfu by bola určite ľahšia, ak by sme zvolili stratégiu súperov a na 
behy využili žolíkov afrického pôvodu, keďže takéto ponuky máme dennoden-
ne,“ konštatoval Pupiš. Hneď však sympaticky dodal: „Čo by sme však týmto 
sebaklamom získali - okrem toho, že by sme pochovali výkonnostné behy na 
Slovensku?!” František Chmelár hovorí, že hoci ku každej žiadosti o natura-
lizáciu treba pristupovať individuálne (napríklad István Lévai je iný prípad 
než bronzový zápasník z OH 2008 David Musuľbes, ktorý trávil na Slovensku 
miminum času), je zásadne proti „nakupovaniu“ športovcov z iných krajín.

Zápasnícku družinu viedol pitbul Lévai 
Prvú slovenskú medailu na EH vôbec vybojoval 24-ročný grécko-
-rímsky zápasník István Lévai. V kategórii do 66 kg získal vlast-
ne „dvojitý“ bronz. V tomto športe (rovnako ako v džude) boli totiž 
Európske hry zároveň európskym šampionátom. Majster Európy 
z Belehradu 2012 už tretí raz za sebou ukoristil na ME bronz.
Rodák z maďarského Ostrihomu žije od roku 2010 v Komárne, kam ho 
aj s jeho dvoma bratmi - tiež zápasníkmi - zlákal tréner Karol Lengyel. 
A postaral sa aj o ich bývanie a sociálne zabezpečenie. István je dnes už 
člen VŠC Dukla a pripravuje sa pod jeho vedením v Banskej Bystrici.
Lengyel o Lévaiovi hovorí, že na jar sa v ňom vždy prebudí zápasnícky 
pitbul. Séria štyroch európskych medailí to potvrdzuje. V Baku v prvom 
kole jasne zdolal Gréka Matiasa, v osemfinále Taliana Cascavillu a aj keď 
vo štvrťfinále prehral s Rusom Arťomom Surkovom, neskorší víťaz sú-
ťaže ho potiahol do repasáže. V nej zdolal Dána Bjerrehuusa a v súboji 
o bronz Ukrajinca Demiankova, hoci zápas sa preňho dlhšie vyvíjal ne-
priaznivo. „Tréner mi po prvej perióde prízvukoval, aby som sa nevzdával 
a pokračoval vo svojom štýle. Ak to dodržím, vraj určite vyhrám - čo sa 
aj podarilo,” hovoril Lévai. Aby sa však prebojoval aj do olympijské-
ho Ria, musí konečne zabrať aj na jeseň - na svetovom šampionáte.
Okrem Lévaia potešili na žinenkách aj dvaja voľnoštýliari: Jozef Jaloviar 
do 97 kg i Soslan Gaglojev do 120 kg obsadili zhodne delené piate miesto.
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Dve senzácie: Tankó a Ódorová
Senzácie sme v Baku zaznamenali dve. Boxer Viliam Tankó, vlani tretí na majstrov-
stvách Európskej únie v Sofii, sa z nášho kvarteta v ringu v tomto roku presadzoval 
najmenej, ale na Európskych hrách sa zaskvel. Dvadsaťročný Róm z Galanty získal 
bronz v kategórii do 52 kg! V 1. kole mal voľný žreb, v 2. kole zdolal Belgičana Ayiga-
ha 3:0, vo štvrťfinále favorizovaného Arména Abgariana 2:1 a prehral až v semifinále 
so skúseným bronzovým olympijským medailistom 2008 Talianom Vincenzom Picar-
dim 0:3. (Tankóov príbeh je taký zaujímavý, že sa mu venujeme aj na inom mieste.) 
Senzačný priebeh malo aj účinkovanie stolnej tenistky Evy Ódorovej. V novembri už 
36-ročná rodáčka z Komárna, ovenčená množstvo juniorských európskych medai-
lí, sa dočkala životného úspechu. Olympionička 2008 sa po vyradení Švédky Berg-
strömovej, „čínskej” Portugalky Fu Ju aj nasadených Češky Štrbíkovej a Ukrajinky 
Pesockej nečakane prebila až do semifinále! Na ME by mala istý bronz. V Baku však 
zdolané semifinalistky hrali zápas o bronz - a Eva napokon skončila „len“ štvrtá.
Nebyť boľavého ramena, ktoré ju v posledných dvoch zápasoch veľmi limitovalo, 
mohla v nezvyčajnej pohode hrajúca Ódorová prekonať aj čínsky múr. Pred ňou to-
tiž skončili len tri Európanky pochádzajúce z Číny: víťazná Holanďanka Li Ťiao, 
jej strieborná krajanka Li Ťie a bronzová Turkyňa Chu Me-lek, ktorá Evu v zápa-
se o bronz zdolala 4:1. Náš hráč Ľubomír Pištej počas Ódorovej semifinále výstiž-
ne glosoval: „Eva vyhrala Európske hry a teraz už hrá na Ázijských hrách...“
„Hrala som pod liekmi a dosť som sa bála, či vydržím do konca,“ povedala po poslednom 
vystúpení. „Najmä v úvodných dvoch setoch mi chýbal kúsok športového šťastia. Ak by som 
viedla 2:0 či 3:1, určite by Chu nehrala tak sebavedome, pretože Ázijčanky, keď sú pod  tlakom, 
podstatne viac kazia. Hoci sa mi neušla medaila, aj zo štvrtého miesta mám veľkú radosť.“

Kajakárska márna snaha 
Aspoň jednu medailu sme očakávali od rýchlostných kanoistov, ktorí súťažili vo 
viac než 300 km vzdialenom Mingačevire. Nedočkali sme sa. Pritom pre najlep-
ších zo slovenskej pätnástky mali medaily z premiérových Európskych hier väč-
šiu hodnotu než z európskych šampionátov, ktoré sa konajú každoročne.

Najbližšie ku kovu mal komárňanský dvojkajak lanských 
dvojnásobných majstrov sveta Erik Vlček, Juraj Tarr. Naši 
olympijskí medailisti ľutovali, že sa nejazdila neolympijská 
päťstovka, pretože na nej mali skvelú fazónu. Na olympij-
skom kilometri skončili štvrtí, necelé tri desatiny sekundy 
od bronzu. Na rozdiel od májových ME v Račiciach však 
aspoň postúpili do finále a nepatrili v ňom len do počtu.
„Pozitívum je, že sme sa dostali do finále a boli sme 
kúsok od medaily,“ hodnotil Juraj Tarr. „Na Baku sme 
sa zamerali viac ako na európsky šampionát. Ale hlavné 
pre nás budú augustové majstrovstvá sveta, kde pôjde 
o olympijské miestenky. Dôležité je, že forma stúpa.“
Najúspešnejší kajakár slovenskej histórie Erik Vlček mal po 
pretekoch veľmi zmiešané pocity: „Tri desatiny od medaily, 
to ma trošku mrzí. Medaily sú pekné a sú to premiérové hry, 
takže by sme sa zapísali do histórie. Na druhej strane som 
spokojný, že dnešný výkon bol konečne hodný nášho kalibru: 
jazda, ktorá bola fajn. Náš začiatok sezóny vyzeral veľmi zle..."
V tieni vlaňajších výsledkov zostal v Mingačevire štvor-
kajak na 1000 m v zložení Marek Krajčovič, Matej Mi-
chálek, Gábor Jakubík, Viktor Demin. Vlaňajší strieborní 
medailisti z ME obsadili až 7. miesto a doma zakrátko 
prehrali súboj o nomináciu na svetový šampionát s no-
vozloženou posádkou Myšák, Vlček, Linka, Tarr.
V dvoch finále bol ženský dvojkajak. Ivana Kmeťo-
vá s Martinou Kohlovou na olympijskej päťstovke na 
viac ako siedme miesto nemali, ale v neolympijskom 
šprinte mohli po semifinálovom rekorde Európskych 
hier útočiť na medailu. Kohlovej však po štarte vy-
padlo pádlo, čo znamenalo koniec nádejí.   6
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 Senzačné 
výkony podávala 
stolná tenistka Eva 
Ódorová - vo dvojhre 
skončila štvrtá, pred 
ňou len v Európe 
naturalizované 
Číňanky.

 Druhú zlatú medailu pridali atléti, víťazi III. 
ligy ME družstiev - šéftréner Martin Pupiš (vľavo), 
kapitán tímu kladivár Marcel Lomnický (vpravo).

Najmladšia na EH: 13-ročná Slovenka
Najmladšia účastníčka hier zo všetkých 50 krajín 
bola slovenská vodná pólistka Emma Junasová. Hoci 
fyzické parametre hráčky KVP Vrútky (172 cm, 82 kg) 
tomu nenasvedčujú, v pase má dátum narodenia 17. 
február 2002 - má teda len 13 rokov! „Je neuveriteľné, 
že už v takomto veku môžem byť v Azerbajdžane a 
cestovať po svete. Obrovským zážitkom bolo pre mňa 
najmä slávnostné otvorenie, ani neverím, že je to 
pravda. Som šťastná, že nemusím byť teraz v škole, 
aj keď s ňou nemám problémy. Momentálne je však 
pre mňa oveľa zaujímavejšie hrať proti Španielkam 
a Taliankam a nasávať nové zážitky,“ citovali 
najmladšiu účastníčku EH v infosystéme podujatia.

 Karatistka 
Ingrida 

Suchánková 
bola v kumite do 

61 kg piata.

 Gymnasta Slavomír 
Michňák, šiesty vo finále 

na koni s držadlami.
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Slovenské vrcholy I. EH 
 zlato
Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková 
(športová streľba, mix trap)
miešané družstvo atlétov (súťaž 
III. ligy ME družstiev)
 striebro
Pavol Kopp (športová streľba, 
ľubovoľná pištoľ 60)
Erik Varga (športová streľba, trap)
 bronz
István Lévai (grécko-rímske zápasenie, 
do 66 kg - turnaj bol zároveň ME)
Juraj Tužinský (športová streľba, 
vzduchová pištoľ 60)
Viliam Tankó (box, do 52 kg)
 4. miesto
Erik Vlček, Juraj Tarr (rýchlostná 
kanoistika, K2 1000 m)
Eva Ódorová (stolný tenis, dvojhra)
Danka Barteková (športová streľba, skeet)
Danka Barteková, Štefan Zemko 
(športová streľba, mix skeet)
 5. miesto
Richard Varga (triatlon)
Ingrida Suchánková (karate, 
kumite do 61 kg)
Jozef Jaloviar (zápasenie voľným 
štýlom, do 97 kg - zároveň ME)
Soslan Gaglojev (zápasenie voľným 
štýlom, do 120 kg - zároveň ME)
družstvo volejbalistov (5. - 8. miesto)
 6. miesto
Hubert Andrzej Olejnik (športová 
streľba, dvojitý trap)
Slavomír Michňák (športová 
gymnastika, kôň s držadlami)
 7. miesto
Marek Krajčovič, Matej Michálek, 
Gábor Jakubík, Viktor Demin 
(rýchlostná kanoistika, K4 1000 m)
Ivana Kmeťová, Martina Kohlová 
(rýchlostná kanoistika, K2 500 m)
 8. miesto
Juraj Tužinský (športová streľba, 
ľubovoľná pištoľ 60)
Zuzana Rehák Štefečeková 
(športová streľba, trap)
družstvo vodných pólistiek 
(zároveň ME kadetiek)

Tím volejbalistov obsadil 5. miesto. 
 Vôbec prvú slovenskú medailu v Baku 

získal na zápasníckej žinenke „pitbul“ István 
Lévai (v červenom). V súboji o tretie miesto 

vyhral nad Ukrajincom Demiankovom...
... a zakrátko už skúšal, ako chutí bronz.

A u nás? Škoda reči...
„Škoda, že národný program výstavby futbalových štadiónov nie je komplexný národný 

program rozvoja športovej infraštruktúry, ale len jednosmerné cunami ničiace aj tak 
slabú infraštruktúru iných športov - teda aj kráľovnej športov. Ľudia z iných krajín 

nám v Baku referovali, ako sa u nich rozvíja atletická infraštruktúra. A u nás? Škoda 
reči...“ nahnevane sa vyjadril šéftréner víťazného družstva atlétov Martin Pupiš.

Podobnej témy sa dotkla v Baku aj strelecká hviezda Danka Barteková: „S mojimi 
výsledkami nie som spokojná. Ale verím, že štyri medaily strelcov zarezonujú na 

správnych miestach. Z úspešných slovenských športov len my a rýchlostní kanoisti 
nemáme stánok, v ktorom by bolo možné usporiadať medzinárodné podujatie.“

Slováci v Baku
Slovensko v súťažiach EH reprezentovalo v 22 
odvetviach 18 športov spolu 164 športovcov. 
S výnimkou karate išlo výlučne o olympijské 

športy. Vďaka účasti viacerých tímov naša 
výprava patrila medzi najväčšie. Počty 

súťažiacich športovcov: atletika 37, vodné 
pólo 26, rýchlostná kanoistika 15, volejbal 
13, športová streľba 11, synchronizované 

plávanie 10, zápasenie 9, plávanie 6, 
triatlon 4, box 4, cestná cyklistika 4, 

basketbal (3 x 3) 4, stolný tenis 4, džudo 
3, šerm 3, horská cyklistika 2, bedminton 
2, lukostreľba 2, športová gymnastika 2, 

bikros 1, taekwondo 1, karate 1. 
Z 20 športov Slováci absentovali len 

v plážovom futbale a v bojovom umení 
sambo, z odvetví len v modernej i akrobatickej 

gymnastike, skokoch na trampolíne 
a v aerobiku (všetky patria do gymnastiky), 
v plážovom volejbale a v skokoch do vody. 
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V
V ére samostatnosti patrí streľba nepretržite do 
elitnej trojky letných olympijských odvetví - vedno 
s vodným slalomom a s rýchlostnou kanoistikou. 
Z piatich olympiád sa slovenskí strelci vrátili bez 
medaily iba zo Sydney 2000. Na Európskych 
hrách v Baku, kde slalom chýbal a kanoistika sa 
mohla ako najlepším pochváliť štvrtým miestom, 
vystrieľali štyri z našich siedmich medailí! 
Získali ich v absolútne špičkovej konkurencii 
- štartovali všetci lídri aktuálnych svetových i eu-
rópskych rebríčkov a držitelia 68 medailí z olym-
pijských hier a 81 z MS. Pritom náš historicky 
najúspešnejší strelec Jozef Gönci bol v Baku už 
vo funkcionárskej úlohe (ako manažér celej vý-
pravy) a olympijské medailistky Zuzana Rehák 
Štefečeková a Danka Barteková celkom nenaplnili 
svoje ambície. A predsa sa Slováci na novej, su-
permodernej  strelnici predstavili ako čarostrelci!
Napriek tomu, že domáce tréningové pod-
mienky všetkých zo streleckej jedenástky na 
EH majú ďaleko od ideálu, najmenej šiesti pat-
ria do svetovej špičky - a takisto ich tréneri.

Ľubomír Souček | foto Ján Súkup, TASR - Martin Baumann
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Zo siedmich slovenských medailí v Baku 

sa o štyri zaslúžili strelci

s trofejami od Kaspiku 
Čarostrelci

Varga triafal „ako malý boh“
Tridsaťdeväťročný trapista Erik Varga (naro-
dený 9. júna 1976 v Šali) bol najstarší mužský 
člen výpravy, ale aj najúspešnejší. K striebru 
z individuálnej súťaže pridal zlato z mix trapu. 
Má teda unikátnu štvorkorunu: je majster Eu-
rópy (Belehrad 2011), majster sveta (Granada 
2014), víťaz finále Svetového pohára (Gangwon 
2007) a aj víťaz Európskych hier. Chýba mu už 
len olympijská medaila. V Riu 2016, na jeho tre-
tích Hrách, bude patriť medzi vážnych uchádza-
čov o jej zisk. Miestenku si vybojoval už vlani.
Erik, ktorý sa doma pripravuje pod vedením svoj-
ho otca Vojtecha Vargu, piateho na MS 1993, 
v posledných rokoch stabilizoval výkonnosť na 
veľmi vysokej úrovni. „Môžem o ňom povedať 
to isté ako o mojej osobnej zverenke Zuzane 
Rehák Štefečekovej - výborne sa koncentruje a 
zvláda veľké súťaže i vypäté situácie,“ skonšta-
toval reprezentačný tréner trapistov Branislav 
Slamka. „Z technickej ani psychickej stránky 
nemá žiadnu slabinu. Patrí do najužšej sveto-

vej špičky a veľmi dobre vie, čo má robiť a ako 
sa pripraviť. Ja mu len zabezpečujem servis.“
Jeho silu dobre vystihla partnerka zo zlaté-
ho páru Rehák Štefečeková. Erikovi verila, 
hoci pred ich súťažou mal veľké zažívacie 
problémy a hrozilo, že nenastúpi: „Keď som 
s ním na strelnici, mám pocit, že vedľa mňa 
stojí niekto silný. Pretože Erik, či má ale-
bo nemá problémy, strieľa ako malý boh.“
Varga v Baku naozaj pálil parádne - v sólovej 
aj v párovej súťaži. V kvalifikácii trapu zostrelil 
123 zo 125 asfaltových holubov a postupoval z 
druhého miesta. V semifinále ako jediný trafil 
všetkých 15 terčov. A vo finále minul len raz, čo 
ho však v dueli s neomylným Rusom Alipovom 
pripravilo o zlato. Zo 155 terčov teda za dva 
dni netrafil len tri - a všetky boli vysoké „ľavá-
ky“, ktoré mu ako jediné nevyhovovali. Možno 
aj preto, lebo organizátori nemali k dispozícii 
ten druh nábojov, ktorý sa bežne používa.
„Mám neskutočnú radosť, aj keď neskáčem tri met-
re do výšky. Hneď v premiére Európskych hier som 

„Mixy” majú budúcnosť
V puškárskych a v pištoliarskych disciplínach súťaže miešaných 
dvojíc odskúšali už vlani, ale v brokárskych mali premiéru až v Baku. 
Veľmi úspešnú. Priebeh „mixov“ je dynamický a dramatický, divácky 
atraktívny. Keď sa „vychytajú muchy“ v podobe dlhých prestávok medzi 
kvalifikáciou, semifinále, súbojom o bronz a finále - môžu mať šancu 
na zaradenie do olympijského programu. Zlatá medailistka z mix trapu 
Zuzana Rehák Štefečeková si myslí, že s touto predstavou ich vedenie 
streleckej federácie testovalo: „Ako divák by som mixy hodnotila 
pozitívne - sú zaujímavé a stále sa niečo deje.“ Aj skeetarka Danka 
Barteková má dobrý pocit: „Bolo to divácky veľmi atraktívne. Počula 
som len pozitívne odozvy.“ Keďže Zuzana je členka komisie športovcov 
Medzinárodnej federácie športovej streľby (ISSF) a Danka zase komisie 
športovcov MOV, je zrejmé, že zaradenie mixov na program OH budú 
podporovať. Veď tým sa pre ne otvára šanca na ďalšiu medailu...

 Erik Varga, 
momentálne naša 
strelecká jednotka 
- na Európskych 
hrách získal zlato 
v páre so Zuzanou 
Rehák Štefečekovou 
aj striebro 
v individuálnom 
trape.
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Najprv vo vzduchovej pištoli Juraj Tužinský, 
ktorý sa po horšom začiatku rozstrieľal ku skve-
lému výkonu. Z kvalifikácie postúpil z druhé-
ho miesta (582 b.) a v osemčlennom finále od 
začiatku do 17. výstrelu viedol! Až pokazený 
osemnásty (8,2) ho odsunul na tretiu pozíciu. 
Keby strelil čo len 8,4, zostal by v hre o zlato... 
Dlhých päť rokov po bronze v rovnakej disciplí-
ne na európskom šampionáte v nórskom 
Merakeri získal ďalší. „Nečakal som túto me-
dailu,“ priznal Tužinský. „Posledné roky mi 
pri nových pravidlách unikalo finále. Som rád, 
že dnes som sa dostal medzi najlepších. Sledo-
val som, že súperi odpadávajú, až sme zostali 
traja. Chcel som to dotiahnuť do konca, už sa 
mi však nedarilo plne sa skoncentrovať, chýbali 
mi sily. Bol som unavený a keď som vedel, že 
mám medailu, bolo to ešte horšie. Osemnásty 
výstrel vyletel skôr, než mal. Urobil som chy-
bu na spúšti, teplo i nervozita urobili svoje.“ 
Do budúcoročnej olympiády chce po-
pracovať najmä na mentálnej sile. 

Brokárkam sa málilo aj finále 
Okrem Vargu sa do individuálneho finále dostali 
ešte traja brokári, ale ani jeden nehýril nadšením. 
Dokonca ani jeho partnerka zo zlatého mixu. 
Zuzana Rehák Štefečeková ako sólistka skončila 
ôsma a nevyužila ďalšiu šancu na zisk miestenky 
do Ria 2016. „Začala som so strachom a strelila 
som len 21. Potom som si povedala, že nemám 
čo stratiť. Ďalšie dve položky vyšli na 24 a 25, 
čo je super. Napokon som skončila ôsma, čo nie 
je úspech, ale ani neúspech,“ triezvo hodnoti-
la individuálnu súťaž. Náladu jej zlepšil párový 
trap: „Uži si to, nakázala som si ráno. A užila 

som si to maximálne. Strieľala som uvoľnenej-
šie, lebo nešlo o miestenku na olympiádu...“
Bronzová skeetarka z londýnskej olympiády 
Danka Barteková, ktorú do Baku prišli prvý 
raz na veľkú súťaž povzbudiť rodičia, skonči-
la dvakrát „len” štvrtá. V individuálnej súťaži 
prehrala súboj o bronz s Taliankou Cainero-
vou 15:16 a v mixe so Štefanom Zemkom zase 
s francúzskym párom Terras, Anastassiouvá 
25:28. „Chcela som medailu a mala som na ňu. 
Nechcem byť už štvrtá, »zemiaky« netúžim vi-
dieť aspoň pol roka,” šomrala po tímovej súťaži. 
„Žiaľ, nepodržala som našu dvojicu vtedy, keď 
to bolo potrebné. Veľmi som chcela zabojovať, 
lebo šlo o prvé preteky tímového charakteru.“
Brokár poľského pôvodu Hubert Andrzej Olejnik, 
ktorý má tri roky slovenský pas, skončil v dvojitom 
trape šiesty. Ani on nebol ďaleko od medaily, ale bo-
joval s bolesťami krčnej chrbtice i pravého ramena. 
Počas súťaže mu viackrát pomáhal poľský fyziote-
rapeut, ktorý ho pozná odmala. „Vždy sa ho snažil 
pripraviť na položku tak, aby strelil aspoň priemer, 
čo sa podarilo. V semifinále mu však už dochá-
dzali fyzické sily a zaostal jeden terč za bojom o 
medaily. Tam sa menili terče z bežných na flešové, 
na ktoré sa strieľa trošku inak. No a jemu rameno 
nedovolilo reagovať tak rýchlo, ako potreboval,“ 
vysvetľoval Olejnikov kouč Dušan Barczi.   6

získal striebro. Som na to veľmi hrdý. Medailu si 
cením rovnako ako všetky ostatné - ukrýva sa v nich 
moja energia, bojovnosť a veľa tréningu a času,“ ho-
voril triezvo po zisku prvého kovu. Napriek úspechu 
nebol nadmieru zhovorčivý, pretože strašne veľa síl 
mu zobrala úmorná horúčava. Večer mu však bolo 
ešte horšie. Prikvačili ho veľké zažívacie problémy a 
nebol si istý, či na ďalší deň zvládne miešaný trap.
Ale zvládol ho - a ako! Vo dvojici s Rehák 
Štefečekovou dominovali v kvalifikácii, 
v semifinále aj vo finále. V ňom deklaso-
vali ruský pár Tkačová, Alipov 27:21! 
Olympijskému víťazovi z Atén 2004 tak vrátil pre-
hru zo sólovej súťaže... „Dnes som vzhľadom na 
môj stav podal nadľudský výkon. Bolo veľmi ťažké 
stopercentne sa sústrediť a dať sa dokopy. Nie-
ktoré kolá som mal problém už len ustáť, pretože 
som bol dosť vyčerpaný. Aj vietor bol silnejší ako 
včera a hral sa s terčmi,“ priznal čarostrelec Erik.

Pištoliari: dve medaily 
a miestenka na OH
Zatiaľ čo naša medaila z brokových disciplín 
na veľkých podujatiach je tradícia, o pištoliar-
skych súťažiach sa to povedať nedá. Tento-
raz však na ňu siahli až dvaja „pištoľníci“. 

 Spoľahlivá skeetarka Danka Barteková, 
a predsa smoliarka - v sólovej i v párovej 
súťaži (so Zemkom) skončila štvrtá.

Juraj Tužinský sa 
prestrieľal do dvoch 
finále: vo vzduchovej 
pištoli skončil tretí 
a v ľubovoľnej ôsmy.

Kým Juraj Tužinský si olympijskú istotu vy-
strieľal už vlani na svetovom šampionáte, jeho 
starší kolega Pavol Kopp (piaty v ľubovoľnej 
pištoli v Pekingu 2008) mal v Baku miesten-
ku do Ria ako hlavný cieľ. Pred tromi rokmi 
v Londýne na rozdiel od Tužinského chýbal. 
A nevyzeralo to preňho dobre ani teraz... 
Vo vzduchovej pištoli skončil v kvalifikácii desia-
ty, dva body od osemčlenného finále. V ľubovoľnej 
stál síce pred poslednou položkou kvalifikácie 
veľmi dobre, napokon však nastrieľal len 87 zo 
100 možných a všetko sa zdalo byť stratené. „Paľo 
to tak pohnojil, že to bolo cítiť v celej hale,“ expre-

sívne vykĺzlo z úst jeho trénera Ivana Némethyho. 
Kopp však našťastie nebol jediný, kto poslednú 
položku pokazil. Napokon sa do finále prebojo-
val zo šiesteho miesta - a Tužinský z ôsmeho.
Finále ponúklo skvelú drámu s nešťastným začiat-
kom pre jedného a šťastným koncom pre druhého. 
Tužinský z osmičky vypadol prvý. „V ľubovoľnej 
pištoli som sa do finále veľkej súťaže dostal prvý-
krát. Dnes to bola chyba za chybou, ale aspoň som 
nabral skúsenosti,“ utešoval sa. Kopp sa naopak 
držal skvele. Ani keď už mal istú medailu, však 
nebolo jasné, že to bude stačiť aj na zisk olympij-
skej miestenky, pretože o ňu bojoval v priamom 
súboji s Turkom Alimoglum. Až po 18. finálovom 
výstrele, keď Turek vypadol z hry, prepukla dvojitá 
slovenská radosť. V súboji o zlato Srb Damir Mikec 
síce Pavlovi Koppovi nedal šancu (získal už druhé 
zlato), ale tréner Némethy aj tak plakal od šťastia...
„Sledoval som na obrazovke po každom vý-
strele, ako stojím vo výsledkoch. Vedel som, kto 
vypadáva a kto postupuje. Nikto nestrieľal v 
pohode. Napríklad Ukrajinec Omeľčuk je špič-
kový strelec, s ktorým som počítal na medai-
lu - a vypadol skoro,“ opisoval pocity Kopp. 
Potom sa priznal, že ho inšpiroval Tužinského 
bronz. Od piateho miesta na pekinských Hrách 
nedosiahol špičkový výsledok. „Tento úspech mi 
však dodá sebavedomie aj chuť,“ tvrdil. „Verím, 
že smola už je za nami a Paľo bude odteraz pravi-
delne vo finále,“ nádejá sa aj jeho tréner Némethy. 
A čo na to kolega Tužinský? „Veľmi sa teším, že na 
olympiáde v Riu nebudem jediný náš pištoliar.“

 Pištoliar Pavol Kopp si vychutnával 
striebro, ale prinajmenej rovnakú radosť 

mal z miestenky do olympijského Ria. 
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Zdenko Kríž | foto Ján Súkup

VALENTINA 
POPOVOVÁV BAKU BOLA 

KEDYSI DOMA
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Baku je pre Valentinu Popovovú srdcovka, veď iba 25 kilomet-
rov odtiaľ, v mestečku Sumgait, sa pred 55 rokmi narodila. 
V metropole Azerbajdžanu vyštudovala pedagogiku, kombi-
náciu ruský jazyk - literatúra, a postupne sa zdokonaľovala 
v stolnom tenise. Do svojich 31 rokov žila v Baku a úspešne 
reprezentovala vtedajší Sovietsky zväz. Na európskych šam-
pionátoch získala v jeho drese 9 zlatých a 8 ďalších medailí. 
Na ME 1984 v Moskve bola absolútnou hviezdou: prispela 
k zlatu v súťaži družstiev a neprehrala jediný zápas vo dvoj-
hre, štvorhre, ba ani v mixe vo dvojici s Francúzom Jacqueom 
Secretinom. Doteraz sa to nikomu nepodarilo zopakovať...
„Nebyť vážnych nedorozumení medzi Azerbajdžancami a ar-
ménskou menšinou na začiatku deväťdesiatych rokov a roz-
padu silnej stolnotenisovej základne v Baku, asi by som tam 
dodnes žila,“ hovorí Valentina, dcéra ruských rodičov naro-
dených v Azerbajdžane. „Spočiatku sme s manželom Serge-
jom a synom Valentinom chceli odtiaľ odísť iba na čas, kým 
sa upokojí situácia. Z viacerých ponúk, ktoré som dostala, 
sme sa rozhodli pre Slovensko. Bratislavský klub ŠK ST Spo-
riteľňa na rozdiel od iných mal záujem nielen o mňa, ale 
vytvoril podmienky aj pre moju rodinu, čo rozhodlo.“
Pomery v Azerbajdžane sa však nezlepšovali a Popovovci si 
pobyt v Bratislave predĺžili. Keď v roku 1993 vznikla samo-
statná Slovenská republika, Valentina prijala naše občianstvo. 
Už v prvom štarte na ME 1994 v Birminghame získala s Ja-
romírom Truksom v mixe historicky prvú, bronzovú medai-
lu v ére Slovenska. Štartovala zaň aj na OH 1996 v Atlante, 
kde sa však medzi elitu neprebojovala. Neskôr sa venovala 
trénerstvu, spočiatku v mládežníckych kategóriách a od ro-
ku 2009 vedie ženskú reprezentáciu SR. Do konca uplynulej 
sezóny hrala ešte najvyššiu rakúsku stolnotenisovú súťaž.

Návrat po štvrťstoročí
Do Baku sa vrátila po takmer štvrťstoročí - najskôr za-
čiatkom tohto roku ako čestný hosť turnaja TOP 16, 
ktorý bol generálkou na Európske hry, a potom ako 
slovenská trénerka na ich stolnotenisový turnaj. 
„Na Baku som sa veľmi tešila. Tušila som, že hlav-
né mesto Azerbajdžanu sa za posledné roky zmenilo, 

Pre drvivú väčšinu zo slovenskej maxivýpravy na 
Európske hry bolo hostiteľské Baku veľkou neznámou. 
Podaktorým „terra incognita“ možno naháňala aj 
strach. Celkom iné pocity mala trénerka ženskej 
stolnotenisovej reprezentácie Valentina Popovová. 

ale realita bola pre mňa šokom. Skoro som ho nespoznala. Naša štvrť, ktorá sa vola-
la Čierne mesto, lebo sa v nej ťažila ropa, sa dnes volá Biele mesto a dom, kde sme bý-
vali, som ani nevedela nájsť,“ vraví. „Baku sa premenilo na moderné veľkomesto so 
skvelým športovým zázemím. Ak v Moskve sú architektonickými pamiatkami stani-
ce metra, tak v Baku je architektonickým skvostom každý štadión. Mne sa najviac pá-
čila Kryštálová hala, kde sa hral volejbal a súťažilo v boxe, karate i v taekwonde.“
Aj Mestská hala ležiaca na pobreží Kaspického mora poskytla stolným tenistom ideálne pod-
mienky. A na prekvapenie viacerých aj domáce prostredie pre slovenských hráčov, najmä Evu 
Ódorovú. Našu reprezentantku na úspešnom postupe až do semifinále turnaja mohutne po-
vzbudzoval jej fan klub skandovaním „Eva, Eva, Eva“. „V Baku mám veľa priateliek z čias, keď 
som tu pôsobila. Moje bývalé spoluhráčky dnes trénujú mládež a práve domáce talenty boli 
nadšenými fanúšikmi slovenských reprezentantov, osobitne Ódorovej,“ vysvetľovala Popovová.
Eva Ódorová dosiahla v tridsiatich piatich rokoch v Baku životný úspech. V dvojhre nečakane 
skončila štvrtá, hneď za tromi naturalizovanými Číňankami v drese Holandska a Turecka. Ako 
hodnotí jej hru Valentina, ktorá bola pár rokov aj jej spoluhráčkou v reprezentácii Slovenska? 
„Eva predviedla takticky vyzretú hru, dokázala zúročiť bohaté skúsenosti. Spôsob, akým určo-
vala tempo zápasov, súperky zaskočil. Azda najťažší bol pre ňu súboj s Češkou Renátou Štrbí-
kovou. Poznajú sa od detstva, veď získali spolu vo štvorhre aj mládežnícke medaily. O Evinom 
víťazstve rozhodla v koncovke setov odolnejšia psychika. Najlepší výkon však Ódorová podala 
proti Ukrajinke Margaryte Pesockej. Škoda, že jej pravačka nezniesla záťaž aj v boji o bronz.“

Nezaplatiteľný darček
Trénerka našej reprezentácie sa rýchlo v Baku adaptovala na zmenené pomery a v dva-
apolmiliónovom meste sa cítila ako rybka v Kaspickom mori obmývajúcom Apšeron-
ský polostrov, na ktorom leží mesto. Spevavá azerbajdžančina jej po pár dňoch išla ako 
za starých čias, a tak bola v kolotoči bezprostredných stretnutí od rána do večera. Stihla 
však nakúpiť aj zopár darčekov: „Veziem si domov vynikajúci azerbajdžanský čaj, cha-
rakteristické korenie na mäso ‚soumah’ a tradičný chlieb ‚lavaš’. Špecialitu ‚dolma’ 
-  mleté hovädzie a baranie mäso v hroznovom liste - si urobím v Bratislave, pretože v Ba-
ku som na túto delikatesu nenatrafila. Domov si však privážam aj množstvo oživených 
starých spomienok na mladosť - to je ten najoriginálnejší, nezaplatiteľný darček.“
A ktorý z množstva zážitkov zanechal vo Valentine najväčší dojem? „Určite slávnostné otvo-
renie Európskych hier. Bolo to skvelé divadlo so stovkami hercov, plné geniálnych nápadov 
a symboliky z azerbajdžanských dejín. Keby nad štadión zavesili päť kruhov, pokojne by to mo-
hol byť otvárací ceremoniál olympijských hier. Verím, že Baku ich raz bude organizovať. Azda sa 
na ne dostanem aj ja. Už asi sotva ako kouč, ale možno ako turistka-dôchodkyňa,“ s úsmevom 
hovorí naša úspešná trénerka. „Mojím domovom je už 24 rokov Slovensko, kde mám v Brati-
slave byt, rodinu i priateľov, ale do Azerbajdžanu sa vždy rada vrátim - na návštevu,“ dodáva už 
celkom vážne sympatická Valentina Popovová, jedna z legiend európskeho stolného tenisu.   6

 Trénerka Valentina Popovová  s Evou 
Ódorovou, ktorá na EH skončila štvrtá.
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Pred dvoma rokmi si na zimnom Európskom olympijskom festivale mláde-
že v Brašove ako nový člen výkonného výboru Slovenského olympijského výbo-
ru prvý raz vyskúšal funkciu vedúceho výpravy. A v premiére Európskych hier 
viedol už najpočetnejšiu výpravu v histórii SOV, dovedna s 257 ľuďmi. 
Známy bratislavský športový lekár a traumatológ Branislav Delej nadobudol v Baku no-
vú veľkú skúsenosť. Na všetkých olympijských hrách počnúc Sydney 2000 bol v pozícii 
člena lekárskeho tímu alebo vedúceho lekára. Tentoraz však mal iné postavenie aj povin-
nosti. „Byť vedúci výpravy je podstatne náročnejšia úloha,“ porovnáva. „Lekár si aspoň 
zavše organizuje čas sám, má viac voľna. Na pleciach šéfa výpravy - a najmä takej veľkej, 
ako bola naša - je oveľa viac starostí. Deň čo deň skoré vstávanie, množstvo stretnutí, kon-
zultácií i mítingov, organizovanie chodu výpravy, povzbudzovanie športovcov, riešenie 
administratívnych vecí a neskorý odchod do postele. Bežne som chodil spať o druhej po 
polnoci a už pred siedmou som vstával, lebo o pol ôsmej ma čakal míting šéfov misií.“
Najproblematickejšie bolo vedno s kolegami z vedenia výpravy zvládnuť logisti-
ku. Športovci a členovia ich sprievodu prichádzali do Baku vo viacerých vlnách, väč-
šinou v noci. A krátko po absolvovaní svojich súťaží zase odchádzali, tiež zvyčajne 
v noci. Na rozdiel od olympiád sa nemohli dlho zdržiavať v dedine športovcov.
„Najhoršie boli prvé dni, kým sme sa ako tím vnútorne zorganizovali, zadelili si úlo-
hy, aby fungoval manažment a každý nerobil všetko alebo nikto nič,“ tvrdí. „Keď 
sme si zadefinovali úlohy, potom to už fungovalo. Prvý raz sme si však vydých-
li, až keď v utorok 23. júna odišli atléti, najpočetnejšia skupina. V ten deň odlieta-
lo z Baku okolo sto Slovákov. Potom to už bolo voľnejšie a menej hektické...“

POD TAKTOVKOU 
TRAUMATOLÓGA 
NAJVÄČŠIU VÝPRAVU V DEJINÁCH SLOVENSKÉHO OLYMPIZMU VIEDOL 
LEKÁR BRANISLAV DELEJ. NIKTO NIČ NEODFLÁKAL, TEŠIL SA.

Vedúceho výpravy nadchli všetky úspechy našich reprezentantov. 
Najväčšiu radosť prežíval po prvom zlate, o ktoré sa postarali 
strelci Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga. Tešil sa aj z ostat-
ných medailí, ale víťazstvo dvojice v miešanom trape malo osobi-
tú príchuť - bolo historicky prvé slovenské na Európskych hrách.
So všetkými členmi výpravy sa Delej snažil hovoriť osobne. 
Príležitosť prehodiť s každým aspoň pár slov sa mu naskytla po-
čas odovzdávania účastníckych certifikátov a medailí. Sedem 
cenných kovov je podľa neho fantastický výsledok, ale oveľa 
viac ho tešilo niečo iné: „Medaily sú čerešnička na torte. Pre 
mňa bola najväčšou odmenou aj ocenením všeobecná spokoj-
nosť s tým, že sme všetko zvládli organizačne - od logistiky cez 
ubytovanie až po zabezpečenie starostlivosti o športovcov.“ 
A ešte čosi, čo si všimol sledujúc športovcov priamo v sú-
ťažiach: „Potešil ma prístup našich reprezentantov k Eu-
rópskym hrám. Na olympijských hrách si všímam, že nie-
ktorí prídu na ne s tým, že svoj cieľ splnili už nomináciou 
a potom majú laxnejší prístup k olympijskej súťaži. V Baku 
však každý jeden podal stopercentný výkon a snažil sa do-
siahnuť maximálny výsledok. Nikto nič neodflákal.“ 
Docent Delej má za sebou už množstvo vrcholných športo-
vých podujatí, môže porovnávať. V premiére kontinentál-
nych hier sa mu pozdávala organizácia, prístup hostiteľov, 
doprava, jedáleň i hygiena. Organizátori ich zvládli takmer 
na úrovni olympijských hier. „Pripadalo mi to ako zmenšená 
kópia olympiády 2012. V porovnaní s Londýnom bolo v Baku 
menej ľudí, no logistika takmer rovnaká. Ešte aj jedlo ako ke-
by prevážali z jedného podujatia na druhé, lebo tam i tu bolo 
rovnaké,“ poznamenal s úsmevom šéf slovenskej misie.   6

Bezprostredná radosť Branislava Deleja (v čierno-
červenom tričku) zo zlata našej miešanej 
dvojice trapistov. Vedľa neho v hľadisku 
v bielom tričku manažér výpravy Jozef Gönci.

Delejova gratulácia dvojnásobnému medailistovi Erikovi Vargovi.
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O Európskych hrách
Dvojnásobná olympionička JANA VELĎÁKOVÁ o väč-
šine členov víťazného atletického tímu v III. lige ME bez 
skúseností z OH: „Pre naše baby i chalanov je perfektné, 
že môžu niečo podobné zažiť. Nadšení boli, už keď vošli do 
dediny športovcov. Zažili skvelú atmosféru. Pre každého 
je to cenná skúsenosť, ktorá ho môže posunúť vpred.“
MIROSLAV PALGUT, tréner tímu volejbalistov Sloven-
ska, ktorý postúpil do štvrťfinále a delil sa o 5. miesto: 
„Je to tu famózne. Všetci športovci sú spolu v jednej 
dedine, cítiť v nej olympijský duch. Európske hry sú 
veľký zážitok aj pre mňa. Na olympiáde som totiž nik-
dy nebol. Pred podujatím som sa trochu obával divác-
keho záujmu o volejbal, no zostal som veľmi príjemne 
prekvapený. Európske hry hodnotím len pozitívne.“
Šermiarka MICHALA CELLEROVÁ: „Veľmi sa mi páči, 
že na rozdiel od šermiarskych súťaží bývajú všetci špor-
tovci spolu. Vládne tu atmosféra, ktorá všetkých strhne.“
Bedmintonistka JANA ČIŽNÁROVÁ: „Prvýkrát som 
sa zúčastnila na takejto veľkej akcii. Sledovať, ako sa 
športovci z rôznych krajín pripravujú na svoje zápasy 
a ako to tu všetko prebieha, bol pre mňa veľký zážitok. 
Prišlo veľa ľudí, ktorí zaplnili halu, čo v bedmintone nie 
je bežné. Aj organizácia bola super, páčilo sa mi tu.“
Najúspešnejší zo sexteta plavcov VLADIMÍR ŠTEFÁNIK: 
„Európske hry sú skvelé podujatie, nečakal som, že to 
bude také. Pre nás je to obrovská skúsenosť, nemôžeme 
sa na nič sťažovať. Sú to akoby malé olympijské hry.“
Strelkyňa ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ: 
„Všetko tu funguje ako na olympijských hrách.“
Strelec HUBERT ANDRZEJ OLEJNIK, šiesty v dvo-
jitom trape: „Páčilo sa mi tu. Baku má veľmi peknú 
strelnicu aj ďalšie športoviská. Špičková bola aj organi-
zácia. Som za to, aby hry pokračovali aj v budúcnosti.“
Kajakár ERIK VLČEK: „Všetko je zabezpečené a zor-

ganizované na vyššej úrovni ako bežné majstrovstvá Európy alebo sveta. Je o nás výbor-
ne postarané, nemôžeme si na nič sťažovať. Areál, ubytovanie aj strava - všetko je fajn.“
Triatlonista RICHARD VARGA, ktorý na otváracom ceremoniáli niesol sloven-
skú vlajku: „Bolo to emotívne, nečakal som, že to bude také pekné. Bol to krás-
ny pocit, keď išli za mnou všetci naši športovci. Organizátori naozaj prekva-
pili veľkoleposťou. Ceremoniál bol úžasný - program aj ohňostroj.“

O úspechoch
Strelec ERIK VARGA po zisku striebra: „Streľba bola na týchto hrách špecific-
ká, v trape štartovalo 28 najlepších Európanov. Každý mohol vyhrať i byť po-
sledný. Veril som, že sa mi podarí dobrý výsledok a bojoval som ako lev.“
Strelkyňa ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, ktorá po sklamaní z 8. miesta v trape získa-
la s Vargom zlato v mixe: „Bol to úžasný pocit a taký špeciálny, pretože som tam nebola sa-
ma, ale boli sme dvaja. Pre mňa to bola aj trocha kompenzácia za individuálne preteky.“
Grécko-rímsky zápasník ISTVÁN LÉVAI, ktorý získal na EH prvú našu medailu - bronz do 66 kg: 
„Veľmi sa teším, že som vybojoval historickú medailu pre Slovensko. Oveľa radšej by som však bol, 
keby bola zlatá. Top je pre mňa titul majstra Európy z roku 2012, táto medaila je hneď za ním.“
Kapitán víťazného tímu atlétov kladivár MARCEL LOMNICKÝ: „Stál som na stupni s 
medailou a užil som si to. Prvýkrát v histórii hrala pre mňa a pre nás naša hymna. Ko-
nečne som niečo vyhral, pretože na svetovej univerziáde som bol dvakrát druhý…“
Strelec PAVOL KOPP, ktorý si vystrieľal nielen striebro v ľubovoľnej pištoli, ale aj 
olympijskú miestenku: „Veľmi sa teším. Išiel som sem s túžbou vybojovať si nominá-
ciu do Ria, pretože zatiaľ som v pretekoch Svetového pohára od nej zostával jeden-
-dva bodíky. Olympijská miestenka má pre mňa väčšiu hodnotu než medaila.“

SLOVÁKOV
 Plač kajakárok 
Ivany Kmeťovej 
a Martiny Kohlovej po 
spackanom šprinte. 
 Záber z vystúpenia 
slovenských akvabel.
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da, že sa mi nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny.“
MIROSLAV PALGUT, tréner tímu volejbalistov Slovenska, o názo-
re, že vo volejbale bol turnaj v Baku pre B-tímy, pretože v rovnakom ča-
se sa hrala Svetová liga: „Nesúhlasím s tvrdením, že to bol turnaj béčok. 
Väčšina krajín mala v kádri mix starších a talentovaných hráčov.“
Najstaršia z tímu slovenských atlétov, 42-ročná diskárka IVONA TO-
MANOVÁ (jej dcéra reprezentovala v júli v plávaní na EYOF v Tbilisi...) 
o svojej premiére na vrcholnom podujatí, ktorá bola zároveň jej súťaž-
nou derniérou: „Chcela som sa rozlúčiť osobným rekordom, ale zaplati-
la som daň nováčika na veľkom podujatí. Pri prvom pokuse ma vyrušilo 
cvakanie fotoaparátov. Vyhodilo ma z rytmu a nesústredila som sa na 
techniku. Chýbali mi skúsenosti, nehodila som to, čo som chcela.“
Boxer MICHAL ZÁTORSKÝ po osemfinálovej tesnej prehre do 
60 kg s Turkom Yilmazom, ktorý mal v hale „domáce” prostre-
die: „Ak niekto chce v Azerbajdžane vyhrať nad Turkom alebo do-
mácim boxerom, musí byť jasne lepší alebo súpera zložiť...“
Ďalší boxer MATÚŠ STRNISKO po osemfinálovej prehre do 
81 kg s Rusom Siliaginom 0:3. „Vo dvoch kolách som bol pod-
ľa mňa lepší, triafal som ho čistými údermi, tých som ja nedo-
stal veľa. Je to aj o politike, Rusko je v boxe silnejšia krajina.“ 
Tréner MARTIN ZVALO o gymnastke Barbore Mokošovej po finále viacboja: 
„Už postup doň bol veľký úspech. Keby dnešný výkon podala aj na svetovom 
šampionáte, určite by sa kvalifikovala na OH v Riu de Janeiro. Pritom posled-
né dva mesiace mala veľmi ťažké: maturovala, robila prijímačky, prekonávala 
zdravotné problémy... Ja som s jej výkonmi v Baku celkove veľmi spokojný.“

O špecifických podmienkach 
Triatlonista RICHARD VARGA o horúčave počas pretekov, v ktorých 
skončil piaty: „Najviac som bojoval s horúčavou a najhorší bol pre ťažké 
nohy záverečný beh. Teraz trénujem v Anglicku, takže na takéto počasie 
som nebol pripravený. Mal som síce špeciálny tréning na extrémne po-
časie v stane s teplotou asi 32 stupňov, no preteky sú niečo úplne iné.“
Cyklistka TEREZA MEDVEĎOVÁ po cestných pretekoch s hro-
madným štartom: „Som rada, že som v tej páľave vôbec doš-
la do cieľa. Najťažšia bola pasáž do kopca s kockami, ktorú sme 
išli päťkrát. V nej som strácala kontakt so skupinou.“
Strelkyňa DANKA BARTEKOVÁ počas súťaže v skeete: „Le-
jem do seba už štvrtý liter vody a budem v tom pokračovať asi 
až do večera, pretože sa cítim vyschnutá. No pre mňa sú to vy-
hovujúce podmienky, ja sa radšej potím, ako chladnem.“
Kajakár ERIK VLČEK na margo faktu, že vodáci ako jediní súťa-
žili vo viac než 300 km vzdialenom Mingačevire: „Mrzí nás, že ka-
jakárska dráha sa nedá postaviť kdekoľvek. Sme zvyknutí, že ka-
noistika je odstrčená na iné miesto a musíme cestovať. Baku 
sme nevideli ani z lietadla - a rád by som si ho pozrel...“    6

O súťažiach
Tréner slovenských grécko-rímskych zápasníkov KAROL LENGYEL: 
„V Baku mám ťažké srdce na rozhodcov. Domácim odvádzajú až príliš veľa 
percent a často vydávajú sporné verdikty. Niekoľkokrát poškodili aj Lévaia.“ 
Gymnasta SLAVOMÍR MICHŇÁK, ktorý vo finále na koni s držadlami 
prerušil cvičenie, čo ho stálo medailu: „Ušiel mi bronz. Veľkú úlohu zohral 
stres, zaplatil som nováčikovskú daň. Nemám skúsenosti z podobných 
finále, bol som v nich len na pretekoch Svetového pohára. Nevýhoda pre 
mňa bola, že som začínal. Radšej chodím druhý, vtedy si lepšie uvedo-
mím, že preteky sa už začali, rozdýcham sa a vidím aj to, ako zacvičil súper. 
Adrenalín bol však vo finále veľký, zabudol som aj na bolesť ramena.“
Kajakárka MARTINA KOHLOVÁ po veľkom sklamaní vo finále K2 
na 200 m, v ktorom s Ivanou Kmeťovou ako držiteľky rekordu EH zo 
semifinále dopádlovali na poslednom mieste: „Štart nebol zlý, ale po-
tom sa nám stala nehoda, keď sa mi vyšmyklo pádlo a skoro sme sa 
vykúpali. Nejako sme sa vzchopili a dopádlovali do cieľa, nech sme kla-
sifikované aspoň ako deviate. Potom sme si poriadne poplakali.“
Trénerka synchronizovaných plavkýň NORA SZAUDER o rozhodovaní: 
„Naďa Daabousová vystupovala vynikajúco. Čo sa týka hodnotenia, je ne-
uveriteľné, čo s nami robia. Naďa je jedenásta na svete a zatiaľ jedenásta v 
Európe? Zlepšuje sa, zvyšuje náročnosť zostavy, ale známky sa znižujú...“
Piata karatistka v kumite do 61 kg INGRIDA SUCHÁNKOVÁ: 
„Bolo to niečo nové. Na rozdiel od iných súťaží, tu mohla byť aj re-
míza. Keďže nás bolo iba osem, zápasilo sa v skupinách a nie pod-
ľa klasického pavúka, ako je to na našich šampionátoch. Ško-

Stolná tenistka EVA ÓDÓROVÁ, ktorá v dvojhre senzačne skončila štvrtá za 
trojicou hráčok čínskeho pôvodu: „Keby mi niekto pred turnajom povedal, že 
skončím štvrtá, tak by som to brala obidvoma rukami. Teraz ma však trochu 
škrie, že som nevybojovala aspoň bronz. Nebyť zranenia pravého ramena, bo-
lesti a podvedomého strachu z nej, určite by som posledné dva duely hrala inak. 
Napriek tomu je to najväčší úspech v mojej dlhej stolnotenisovej kariére.“
Po 4. mieste dvojkajaka úradujúcich majstrov sveta Vlček, Tarr na 1000 
m - ERIK VLČEK: „Nič sme nepokazili, bola to skvelá jazda. Držali sme 
sa od začiatku vpredu, mali sme dobré tempo a podľa mňa sme išli ce-
lý čas na medailu. Akurát možno ten záver. No keď si to premietnem, tak 
sa nedá s určitosťou povedať, že by to vyšlo, keby sme zabrali skôr.” JU-
RAJ TARR: „Mrzí ma, že sme nezískali medailu. Z Európskych hier zrej-
me už cenný kov nikdy nezískam, veď o štyri roky budem mať štyridsať.“

 Pre 42-ročnú 
trnavskú diskárku 
Ivonu Tomanovú 
(držiteľka rekordných 
21 slovenských titulov 
z jedinej disciplíny!) 
boli Európske hry 
prvým aj posledným 
multišportovým 
podujatím.  Kajakári Erik Vlček a Juraj Tarr blahoželajú 

víťazným Maďarom Kammererovi a Szalaiovi.
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Ľubomír Souček | foto Ján Súkup

Chcem sa stať vzorom 
         pre Cigánov a ukázať im,
že všetko sa dá a nič nie je
            nemožné. A chcem byť aj
pre ostatných ľudí príklad
            Cigána, ktorý robí niečo
dobré a prospešné.“

„ 
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Spomínate si na pútače s nápisom „Rómovia by 
mali začať makať (na svojom talente)“, ktoré sa 
na viacerých miestach Slovenska objavili pred 
niekoľkými rokmi? Ja som si na ne veľmi výrazne 
spomenul nedávno na Európskych hrách v Baku.
Zo všetkých úspechov slovenských športovcov 
na tomto podujatí doma najviac zarezonovala 
bronzová medaila 20-ročného Viliama Tan-
kóa z Galanty (narodený 17. mája 1995). Stal 
sa prvým rómskym medailistom v histórii slo-
venskej účasti na olympijských podujatiach.
Ešte viac než medaila však verejnosť zaujal 
Tankóov silný životný príbeh, dochutený po-
zoruhodnou starostlivosťou, ktorú mu roky 
venuje jeho tréner a náš známy profesionál-
ny boxer Tomi „Kid“ Kovács. On mu aj vy-
myslel prívlastok „šampión z chatrče“.
„Každý deň je šanca zmeniť svoj život. A ja vní-
mam šport ako veľkú šancu na pozitívnu zme-
nu života mňa aj mojej rodiny,“ hovorí Tankó 
myšlienku, ktorá by sa dala tesať do kameňa.
Mnohí černošskí, latinskoamerickí či filipínski 
boxerskí šampióni, ktorí sa vďaka športu - a pre-
dovšetkým vďaka boxu - vymanili z ťaživých 

BAKU KOMPLET nove.indd   24 21.07.2015   18:49:09



25

Silný príbeh 
„šampióna 
z chatrče“ Viliama 
Tankóa, ktorý si 
v ringu v Baku 
vyboxoval bronzsociálnych pomerov a pokiaľ na to mali aj „hlavu“, dostali sa kamsi úplne inam, o tom vedia svoje.

„Tankó je dobrý príklad toho, ako šport - a konkrétne box - môže zachrániť člove-
ka. Často mu vravím, nech sa pozrie na ľudí, s ktorými vyrastal a porovná si, kde sú 
oni a kam sa dostal on. Ale snažím sa mať ho stále pod kontrolou. Má síce silnú seba-
disciplínu, ale každý potrebuje cítiť niekoho nad sebou,“ konštatuje tréner.

Nič sa nedeje náhodne
Na slovenských novinárov, ktorí sledovali Viliama priamo v Baku, zapôsobil ako zjave-
nie. Dvadsaťročný Róm, ktorý sa s mamou rozpráva len po maďarsky, s výborným prospe-
chom absolvuje obchodnú akadémiu, plynule v slovenčine formuluje veľmi rozumné myš-
lienky, hovorí po anglicky, chystá sa na prijímačky na policajnú akadémiu a získa medailu na 
Európskych hrách, prinútil našu novinársku komunitu na Európskych hrách ticho žasnúť.
Naši novinári žasli v Baku aj nad jeho trénerom. Pred odchodom sľúbil Vilovi, že ak postúpi do štvrťfi-

Viliam Tankó pred chatrčou, 
v ktorej s mamou i s bratmi 
prežil takmer dva roky. 
Cez ulicu je smetisko...

TANKÓ: CHCEM SA STAŤ 
VZOROM PRE CIGÁNOV
Zaužívalo sa hovoriť o rómskom etniku, ale 
Viliam Tankó hovorí s úsmevom: „Označenie 
Cigán mi je bližšie, pokojne tak o mne hovorte.“
„Chcem sa stať vzorom pre Cigánov a ukázať 
im, že všetko sa dá a nič nie je nemožné. 
A chcem byť aj pre ostatných ľudí príklad 
Cigána, ktorý robí niečo dobré a prospešné. 
Chcem byť celkove vzor pre mládež, aby 
robila niečo zmysluplné a netrávila len 
márne čas pri počítačoch a sociálnych 
sieťach,“ formuluje svoju životnú ambíciu.
A ochotne to rozvíja: „Veľa ľudí na Slovensku 
hádže Cigánov do jedného vreca, spája 
ich so špinou, krádežami, bordelom. Veľa 
Cigánov je naozaj takých, sú aj lajdáci. Ale 
nech majú ľudia akúkoľvek farbu pleti, vždy 
sú predsa medzi nimi dobrí aj zlí. To platí aj 
pre Cigánov. Mnohí Cigáni ponímajú svoju 
etnickú príslušnosť ako nevýhodu, ale ja 
ju naopak vnímam ako výhodu. Tréner ma 
presvedčil, že je moja prednosť, že som 
Cigán, pretože my máme box v sebe, v krvi.“
Počas Európskych hier v Baku na sociálnych 
sieťach cítil, že Rómovia jeho pôsobenie 
pozorne sledujú. „Veľmi veľa ľudí mi písalo 
na Facebook. A vraj v osadách v Tomášikove 
sledovali moje účinkovanie takmer všetci.“ 
Zaujal však aj „bielych“ v Galante. „Teraz 
už ma ľudia spoznávajú na kúpalisku, 
aj na benzínke,“ vraví s úsmevom.

ŠPORT AKO ŠANCA NA LEPŠÍ  ŽIVOT

25
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nále, príde ho osobne povzbudiť. To sa aj stalo. Kom-
plikovane si aj s kamarátom vybavil letenky a doletel 
do azerbajdžanskej metropoly. Strávil tam niekoľko 
dní. To všetko za vlastné. Odmenou mu bolo, že videl 
Tankóov životný úspech. „Ja ho zbožňujem, pretože 
je to môj zverenec. Je ako môj syn,“ vyznal sa v Baku 
Tomi „Kid“ Kovács a potom svoj vzťah k mladíko-
vi vysvetlil: „Ide si za svojím cieľom. Je vyrovnaný, 
disciplinovaný, dodrží všetko, na čom sa dohodneme. 
Je to mladý chlapec, ktorý má len 20 rokov a medzi 
mužmi boxuje iba druhý rok, ale už vie, čo chce chce.“
Tankó na „Kida“ Kovácsa nedá dopustiť. „Tréner je 
pre nás v telocvični ako druhý otec. Vie o nás viac ako 
rodičia, rozprávame sa s ním o všetkom. Je výborný 
motivátor a snaží sa nás správne smerovať. Úžasne 
veľa pre nás urobil - nielen v boxe, ale aj v živote. Za 
to si od každého z nás vyžaduje úprimnosť. Kto zakla-
me, ten je z kolektívu vyradený,“ prezrádza. A potom 
sa zamyslí: „Nič v živote sa nedeje náhodne. Ani to, že 
sa v určitej chvíli preťala jeho a moja životná cesta.“

Tréner z nich kreše nielen 
boxerov, ale aj ľudí
Prakticky na konci Galanty, oproti futbalovému štadió-
nu, je športový areál a vedľa neho kúpalisko. V areáli 
nájdete aj telocvičňu Kovácsovho KO Box Clubu. Pod 
vedením Tomiho „Kida“ a jeho asistenta tam trénu-

jú viac než tri desiatky boxerov - od detí až po dospelých. Aj bratia Tankóovci - nielen Viliam, 
ale aj jeho o šesť rokov mladší brat Alex. „Ja som tu najstarší boxer,“ smeje sa „Kid“ Kovács.
„Keď som sa vrátil z Baku do Galanty, pripravili mi v telocvični krásne privítanie. Zi-
šiel sa tu celý klub, viacerí boxeri prišli aj s partnerkami. Rozprávali sme zážitky z Eu-
rópskych hier, bolo to super. Prišla aj trénerova manželka. Kúpil som jej kvety a poďako-
val som sa jej za to, aká je tolerantná. Len vďaka jej pochopeniu nám tréner môže venovať 
toľko času a úsilia, aj investovať toľko vlastných peňazí,“ hovorí Viliam Tankó.
Okrem iného trénerovi vďačí aj za zubný implantát, ktorý mu Tomi „Kid“ zaplatil k 18. narode-
ninám. „Vilo si ako desaťročný pri páde vybil predný zub. Peniaze na drahý zubný zákrok rodina 
nemala. Veľmi sa za chýbajúci zub hanbil a hoci sa rád smeje, nechcel medzeru ukazovať. Tak som 
ho k dovŕšeniu plnoletosti zobral do Maďarska, kde mu spravili implantát,“ prezrádza Kovács.
Podľa trénera každý v jeho tréningovej skupine vie, čo chce v živo-
te dosiahnuť, hoci tam má aj borcov z detského domova či bývalých nar-
komanov. Každý z nich má svoje krátkodobé aj dlhodobé ciele.

E U R Ó P S K E H H R Y 2 2 0 1 5

 Radosť zo životného úspechu. Ďalší 
cieľ sa volá postup na olympiádu.
 Semifinálový zápas Tankóa 
s olympijským medailistom Talianom 
Picardim bol vyrovnaný, rozhodcovia však 
uprednostnili známejšieho borca.

„“

Každý deň je šanca zmeniť svoj 
             život. A ja vnímam šport ako 
veľkú šancu na pozitívnu zmenu 
                      života mňa aj mojej rodiny.“
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KOVÁCS O OLYMPIÁDE A MOTIVÁCII V PODOBE BYTU
„Sľúbil som, že keď sa niekto z KO Box Clubu prebojuje na olympiádu, dostane 
odo mňa byt. To je veľká motivácia. Dostať sa na olympiádu je dnes veľmi ťažké. 
Pred 20 rokmi to bolo ľahšie. Ale zvyknem hovoriť, že nemožné neexistuje. 
Pracujeme na tom a uvidíme. Tankó je mladý, má len dvadsať rokov, takže ak mu 
to nevyjde so štartom na najbližšej olympiáde, je tu o štyri roky neskôr ďalšia. 
Ale slovenský box veľmi potrebuje, aby sa niekto už dostal na olympiádu.“
Ak by sa Tankó prebojoval do olympijského Ria, bol by prvý slovenský reprezentant v 
olympijskom ringu od Atlanty 1996, kde boxovali Peter Baláž a Gabriel Križan. Pokúšať 
sa o to však budú aj ďalší naši borci, ktorí štartovali v Baku - Michal Zátorský, Matúš 
Strnisko a Erik Tlkanec. Prípadne aj účastník OH mládeže 2014 Michal Takács, ktorý 
pochádza takisto z Galanty a v kategórii do 56 kg už Tankóa doma viackrát zdolal.
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„Tí, ktorí majú náročnejšie detstvo, alebo sú z horších pomerov, si svoju šancu viac vá-
žia. Nie sú a nebudú z nich chlapci, ktorí sa venujú len boxu a vykašlú sa na štúdium 
a robotu. Tí starší a lepší si musia viesť denník, do ktorého musia po hodinách rozpísať 
svoj denný program - ako sa cítili v ringu, koľko vážia, čo jedli, kedy spali, kde brigádo-
vali. Keď vidím trojhodinovú časovú dieru v zošite, pýtam sa ich, či počas tohto obdobia 
nežili. Každý chlapec má bankový účet. Nesiaham naň, ale kontrolujem ich výdavky. 
Chcem, aby si šetrili na svoje sny. Vyžadujem, aby mali v živote systém. Verím, že mo-
ji chlapci zachránia slovenský olympijský box,“ povedal v Baku pre denník Šport.
Teraz pri debate v Galante dodal: „Mal som ponuky za veľmi slušné peniaze robiť tréne-
ra v zahraničí. Ale nemôžem týchto chlapcov nechať tak - čo by z nich bolo? Keby som 
nemyslel na ich budúcnosť a venoval sa len sebe, už by som bol dávno niekde inde.“

Obraz prvý: Izba na ubytovni v Matúškove
Keď nás Viliam Tankó vodil trochu po miestach, spätých s jeho životom (on sa medzi nimi 
presúva na motorke), prvá naša zastávka pri ceste autom bola pri ubytovni v Matúškove. 
Toto ubytovanie jemu aj ďalším mladým boxerom KO Box Clubu Galanta platí tréner.
Izba na prízemí mi pripomenula vojenčinu. Strohý priestor s poschodovými pos-
teľami, žiadny televízor. O túto jednu izbu sa zvyčajne delia piati chlapci. Vilo je 
z nich najstarší, jeho 14-ročný brat Alex zase najmladší - ale už tiež trénuje dvoj-

fázovo. Teraz sa pripravuje na ME mládeže v Rusku.
„Chodíme sem však v podstate len spávať,“ vysvetľuje Vilo. „Cez 
víkend sme u mamy pri ďalších dvoch bratoch. A niekedy aj cez 
týždeň. Nedávno sa naša rodina presťahovala do trojizbového 
bytu v Čiernom Brode, čo je odtiaľto len asi osem kilometrov.“
Vedľa izby je ešte jedna malá miestnosť. Predpokladal som, že 
v nej nájdem kuchyňu, ale je takmer prázdna. „Nevaríme si, zvy-
čajne nám sem nosia obedy a večere. Ale teraz v lete chodievame 
jedávať do reštaurácie. Aj stravu nám platí tréner,“ reaguje Vilo. 
Nedá však dopustiť na maminu kuchyňu. „Aby som si udržal 
hmotnosť, pred Európskymi hrami a počas nich som takmer hla-
doval. Celý mesiac som mal chuť na plnenú papriku. Keď som 
sa vrátil z Baku domov, mama mi ju prichystala na privítanie.“
Nad jednou posteľou v izbe visí portrét Muhammada Aliho, kto-
rý je pre Tankóa i jeho „parťákov“ veľký idol. „Nielen v tom, ako 
boxoval, ale aj ako rozmýšľal,“ hovorí. Televíziu síce takmer ne-
pozerá, ale životopisný film o Alim videl. „Will Smith ho tam hral 
skvele. Nielenže vyzeral ako on, ale v ringu sa aj rovnako hýbal. 
Keď to porovnám s takým Rockym, tak pre boxerov je veľa vecí 
z toho filmu smiešnych. Film o Alim sa mi však veľmi páčil.“
Ale veľa si berie nielen z tejto najväčšej boxerskej ikony. „Kaž-
dý deň si čítam motivačné citáty - nie iba z úst športovcov, ale 
aj iných ľudí. Robím to najmä večer pred spaním. V mobi-
le mám stovky citátov. Čítam ich a rozmýšľam nad nimi.“

Obraz druhý: Chatrč v Tomášikove
Vilo vyrastal v Tomášikove. Ako celkom malý začal chodiť na klavír 
a bavilo ho to, rovnako ako futbal. Ale v ôsmich rokoch ho zlákal 
box. Gény na to mal, veď v rodine bolo viacero boxerov. Ale kľú-
čové bolo to, že Tankóovci bývali v dome pri základnej škole, kde 
vtedy bývalý československý reprezentant Ladislav Karácsony 
založil boxerský klub. „Box bol pre mňa jednoducho najbližšie.“
„Keď som bol ešte amatérsky boxer a chodieval som na súťaže, ví-
daval som ho - skákal tam taký malý ,cigánko´, mal ledva tridsať 
kíl. Ale naozaj sa mi páčil, pretože bol veľmi technický a bojovný,“ 
spomína na toto obdobie Tomi „Kid“ Kovács. „Keď mal trinásť ro-

 So skúseným Arménom Abgarianom v Baku to vôbec nebol ľahký zápas, 
čo ilustruje aj krv na Vilovej tvári. Víťazstvo však znamenalo istotu medaily!

 Viliam Tankó sa pre slovenských novinárov v Baku stal 
senzáciou. Za jeho úspechom sa skrýva silný príbeh. 

 Dobrá ilustrácia 
vzťahu Viliama Tankóa 
s jeho „druhým otcom“ 

Tomim „Kidom“ 
Kovácsom, ktorý ho po 
postupe do štvrťfinále 

EH priletel povzbudiť 
priamo do Baku.
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ŠPORT AKO ŠANCA NA LEPŠÍ  ŽIVOT
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Dvadsaťročný rodák z Galanty mal na Európskych hrách v 1. kole v kategórii do 52 
kg voľný žreb. V osemfinále zdolal Belgičana Dodjiho Kodja Ayigaha 3:0 a vo štvrťfi-
nále Arména Nareka Abgariana 2:1. „Veril som, že na to mám. Do Baku som prišiel 
stopercentne pripravený. Trénovali sme naplno, do prípravy sme dali všetko. Prvý zá-
pas na turnaji som si užíval, počas toho druhého som mal trochu trému. Mojím cie-
ľom je zlatá medaila,“ povedal po postupe do semifinále, keď už mal istý bronz.
Proti Abgarianovi a potom aj v semifinále proti Picardimu boxoval s natrhnu-
tým prsným svalom. „Našťastie, na tomto podujatí som prvý raz zažil profesionál-
nu starostlivosť. Masérsku aj lekársku. Keď som potreboval masáž, mal som ju. 
A keď na bolesť nezabrala tabletka, dostal som injekciu. Počas zápasu som vďa-
ka tomu bolesť necítil, takže som sa mohol plne sústrediť na výkon,“ pochvaľoval 
si. Keďže Arménov v Azerbajdžane nenávidia, Vilo sa proti Abgarianovi tešil ob-
rovskej podpore publika. Celá hala kričala: „Tanko! Tanko!“. Takú podporu eš-
te v zahraničí nezažil. A keď zdolal favorizovaného súpera, už mal istú medailu.
V semifinále na svoju nízku hmotnosť dlháň Tankó prehral s 31-ročným medailistom z OH 
2008 aj z MS 2007 Talianom Vincenzom Picardim 0:3 (28:29, 28:29, 27:30). S ostrieľaným 

borcom, ktorý má o 13 centimetrov menej, 
vybojoval vyrovnaný súboj. „Prvé kolo sme 
cítili na remízu, žiaľ, rozhodcovia to ‚dali’ 
jemu, každý v pomere 10:9. Druhé kolo tiež 
bolo veľmi tesné. O uprednostnení Talia-
na rozhodla, myslím si, boxerská politika. 
A v treťom kole som bol od začiatku lepší, 
viac som triafal. Myslím si, že zápas mo-
hol byť v môj prospech,“ komentoval duel. 
Ale dodal, že sklamaný nie je, pretože si do 
Baku prišiel po medailu - a tú má. „Samo-
zrejme, keď už bola istá, chcel som zlatú. 
So zranením by to však bolo veľmi ťažké.“
Pred Baku zhodil do svojej súťažnej váhy šesť 
kíl, v dejisku podujatia ďalšie dve. Každý deň 
bol v saune, pil veľmi málo tekutín a málo 
jedol. „Keď som videl to obrovské množstvo 
jedla v jedálni v dedine, bolo mi priam na od-
padnutie, že ja si to nemôžem vychutnávať. 
No moje ambície sú väčšie ako tá chuť. Na-
jesť sa môžeme aj doma, ale medailu hocikde 
nezískam," vyznával sa po štvrťfinále. Po po-
slednom zápase sa konečne mohol poriadne 
najesť. Nebola to však veľká sláva. „Napchal 
som sa a potom mi bolo zle. Po tom hladova-
ní som mal jednoducho stiahnutý žalúdok.“
Na margo Európskych hier priznáva: „Baku 
bol pre mňa najväčší zážitok v živote. Životný 
úspech v ringu, úžasná dedina športovcov, 
povzbudzujúci diváci, zaujímavé mesto.“

 Pri radosti 
z medaily Tankó 
v Baku zabudol 
aj na „ľadovaný“ 
natrhnutý prsný sval.
 Tankó v Baku v 
súboji s Belgičanom 
Ayigahom.

Obraz štvrtý: Blízka budúcnosť
Viliam Tankó: „Viem, že život sa nezačína ani nekončí v telocvični. Tretieho júna, len nie-
koľko dní pred odchodom do Baku, som maturoval na obchodnej akadémii v Dunajskej 
Strede. Predtým mi tréner vybavil individuálny študijný plán, aký má dnes aj môj brat, 
posledný ročník som už študoval diaľkovo. V septembri chcem ísť na prijímačky na poli-
cajnú akadémiu. Keď tréner odboxuje svoj augustový zápas v profiringu v Austrálii, po-
radím sa s ním, či ísť radšej do Bratislavy, alebo do Pezinka. Ale priorita je pre mňa teraz 
budúcoročná olympiáda. Urobím maximum, aby som sa na ňu dostal. S trénerom sme 
sa dohodli, že ešte rok zostanem v kategórii do 52 kíl. Som na ňu síce vysoký a musím ve-
ľa zhadzovať, ale v porovnaní so súpermi som v nej oveľa silnejší, ako o váhu vyššie.”
Keďže Tankóovho semifinálového premožiteľa v Baku Taliana Picardiho vo finále zdolal do-
máci Mamišzada, Slovák prišiel o šancu dostať sa do trojice, ktorá sa priamo kvalifikovala na 
októbrové majstrovstvá sveta v Katare. Tretiu postupovú miestenku totiž získal druhý bronzo-
vý medailista Nemec Touba, pretože on podľahol víťazovi turnaja, a nie zdolanému finalistovi.
Viliam sa o postup na MS, odkiaľ vedie priama cesta na olympiádu, pokúsi na au-
gustových majstrovstvách Európy v bulharskom Samokove. Na MS odtiaľ postú-
pi šesť najlepších borcov. A ak to nevyjde, na jar sú kvalifikačné turnaje.  6

SŠ̌PORTPORT AKO AKO SŠ̌ PPEELLA NANAA AAAACAAAANCA NNCA NAAANCA NA LEPPPPEELLNAA NAAANC SSSSSSŠ̌IÍ́ ZZZZZŽ̌̌̌ TTTOTVOVOVV TTOOVIV

kov, zašiel som za jeho trénerom v Tomášikove. Povedal som mu, 
že tam má dvoch šikovných zverencov, ale ak chce, aby postúpili 
vyššie a stali sa z nich šampióni, musia ísť trénovať ku mne do Ga-
lanty. Veď oni vtedy trénovali len dvakrát týždenne. U mňa trénujú 
denne dvakrát, čiže už v pondelok majú za sebou takú záťaž, ako 
predtým za celý týždeň. Teraz je Vilo u mňa už ôsmy rok,“ dodáva.
Rast mladého talentu sa však pre niekoľkými rokmi ocitol 
v ohrození. O dom v Tomášikove, v ktorom Vilo vyrastal, pri-
šla rodina podvodom. Vilo o tom veľa nevie a ani o tom nech-
ce hovoriť. Takisto ani o rozvode rodičov pred šiestimi rokmi.
„Keď sme museli z nášho domu odísť, starosta nám po-
núkol bývanie v tomto dome,“ ukazuje na rozpadajúci 
sa dom na okraji Tomášikova. Dom je bez vody a kú-
renia, ako záchod v ňom slúžila latrína. Od smetiska 
oproti oddeľuje dom len plot a hrboľatá poľná cesta.
Odtiaľto teda pochádza prívlastok „šampión z chatrče“. 
V tejto chatrči bývala mama so štyrmi deťmi takmer dva 
roky. „Ja som tu bol málo, radšej som väčšinu času trávil 
v Galante,“ spomína Tankó, ktorý sa pri chatrči očivid-
ne necíti dobre. „Bola to drogová ulica,“ vysvetľuje.
Tomi „Kid“ Kovács predčasom vytiahol rodinu z tohto prostredia 
aspoň do jednoizbového bytu. Dnes už bývajú v trojizbovom. „Na-
šťastie, vyhrali sme nielen v športe, ale aj v živote,“ hovorí tréner.
Mladík si dobre pamätá, aké ťažké to v minulosti bolo. „Veľmi 
si vážim mamu za to, ako sa o nás starala po rozvode. Naj-
staršia sestra už vtedy bola preč z domu, ale mama z jedného 
platu živila seba aj štyri deti. Bolo to veľmi ťažké. Dnes už aj 
ja mám nejaký príjem, chodím brigádovať, takže sa jej sna-
žím pomáhať. Aj moji bratia sa snažia, aby sa vedeli uplatniť 
v živote. Tiež sa dobre učia. Pracujeme na sebe,“ vraví. 

Obraz tretí: Európske hry v Baku
Pred I. európskymi hrami meno Viliama Tankóa verejnosť zare-
gistrovala akurát tak v súvislosti so ziskom bronzu na vlaňajších 
majstrovstvách Európskej únie v Sofii. V Baku sa však zišla 
podstatne silnejšia konkurencia. Takže o medaile sa v súvislosti 
ani s jedným z nášho kvarteta verejne nehovorilo, aj keď cenný 
kov z majstrovstiev EÚ mali v zbierke až traja. Naši boxeri však 
prišli na EH s veľkými ambíciami. A Tankó s tými najväčšími.
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Na premiérové Európske hry v Baku zovšadiaľ počuť chválu. Vraj pripomí-
nali úspešnú londýnsku olympiádu, no v zmenšenej verzii. „Za dokonalú 
prípravu, na ktorú ste mali len 30 mesiacov, i za skvelú organizáciu si za-
slúžite zlatú medailu,“ vystrúhal Azerbajdžancom poklonu na slávnostnom 
ukončení hier šéf Európskych olympijských výborov Patrick Hickey.
Áno, Baku naozaj nastavilo extrémne vysoký štandard. Až taký, aký si málo-
ktorá európska krajina (s nulovými zásobami ropy, plynu či iných surovín) 
a najmä výrazne na západ od dejiska prvých hier bude môcť a chcieť dovoliť.
„Európske hry majú svoje miesto na svetovej scéne multišportových podujatí,“ 
tvrdí prezident Slovenského olympijského výboru a člen exekutívy EOV Fran-
tišek Chmelár. „Nechceme však mega podujatie, ktoré bude konkurovať olym-
pijským hrám. Ja osobne považujem pre športovcov Európske hry za výborný 
medzistupeň na ceste za ich hlavným cieľom - účasťou na olympijských hrách.“

Gabriel Bogdányi, denník ŠPORT | foto Ján Súkup, TASR / AP, Ján Luky   
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Hansen si 
počká, čo 
ponúkne 
Hickey 
Baku naznačilo, že aj 
náš kontinent môže mať 
životaschopné multišportové 
podujatie, ale bez špičkovej 
atletiky a plávania Európske hry 
sotva čaká ružová budúcnosť.
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Plávanie má preplnený kalendár
Aká je však ich budúcnosť? Lídri EOV vrátane Chmelára hovoria o veľkej per-
spektíve, no nezodpovedané ostáva široké spektrum otázok. Napríklad - čo 
s atletikou a plávaním, dvoma kľúčovými olympijskými športmi, ktoré boli 
v Baku len akoby do počtu. Súťažilo sa v nich vo veľmi oklieštenej podobe. 
Atletika, hoci na Národnom  štadióne videlo dvojdňové súboje vyše 40 000 
divákov, bola vlastne III. liga ME družstiev, výkonnostne najnižšia kategória 
kontinentálneho tímového šampionátu. V plaveckých súťažiach zasa štarto-
vali iba mládežníci - v bazénovom a synchronizovanom plávaní  juniori a vo 
vodnom póle dokonca len kadetské tímy chlapcov a dievčat do 17 rokov.
Práve vyriešenie problému účasti najlepších atlétov a plavcov, ktorí by Eu-
rópskym hrám dodali ozajstný lesk, bude pre Hickeyho a spol. asi najtvrdší 
oriešok. V atletike sa štart špičky javí priechodnejší, no plavci budú mať, 
zdá sa, dosť veľký problém nájsť spôsob, ako na hry dostať najlepších. 
„Debatoval som v Baku s Paolom Barellim, talianskym preziden-
tom Európskej plaveckej ligy, a vravel, že hoci z EOV naňho dosť tla-
čia, zatiaľ nevie nijako zaručiť, že o štyri roky nastúpi európska elita. 
Problém je totiž v termínoch v nepárnych rokoch, v ktorých má špička 
dva vrcholy: Svetovú univerziádu a svetový šampionát. Tretí už nepri-
chádza do úvahy,“ pripomína šéf plaveckej časti našej výpravy v Baku 
a športový riaditeľ Slovenskej plaveckej federácie Miroslav Nowak.

Nový atletický šéf chce elitu, ale... 
František Chmelár verí, že atletika na Európske hry 2019 už príde s naj-
lepšími, ale ani to ešte nie je isté. Ôsmeho decembra 2012, keď valné 
zhromaždenie EOV v Ríme schválilo zrod EH, atletika medzi trinást-
kou športov v programe premiéry nefigurovala. Vtedajší švajčiarsky 
šéf Európskej atletiky (EA) Hansjörg Wirz odmietavý postoj k nové-
mu multipodujatiu obhajoval termínovou kolíziou a už podpísanými 
kontraktmi s organizátormi aj sponzormi vlastných kontinentálnych 
šampionátov. Napokon sa zrodil kompromis: z III. ligy majstrovstiev 
Európy družstiev, v ktorej štartoval domáci Azerbajdžan, spravili or-
ganizátori po dohode s EA tímovú súťaž v rámci Európskych hier. 
V apríli Wirza vystriedal Svein-Arne Hansen a s novým šéfom Európskej 
atletiky prišiel ústretovejší postoj k miestu kráľovnej na kontinentálnych 
hrách. Nór už pred voľbami tvrdil, že atletika si zaslúži adekvátne zastúpe-
nie, najmä ak aj iné športy ponúkajú špičkovú kvalitu: „Nie je v poriadku, 
ak sa atletika prezentuje len treťoligovou tímovou súťažou. Ak ma zvolia za 
prezidenta, s Patrickom Hickeym budeme hľadať čo najlepšie riešenie.“
Hansen od nástupu do úradu debatoval na túto tému so šéfom EOV už viac-
krát. „Nikdy som negarantoval, že atletika bude naisto súčasťou Európskych 
hier 2019. Som však optimista a verím, že nebude v programe chýbať,“ 
povedal pre InsideTheGames.biz. „V akom formáte, na to teraz neviem od-
povedať, nápady však už máme. Možno to bude úplná novinka, ktorá zaručí 

veľmi vysokú kvalitatívnu hodnotu atletických súťaží. Najskôr však musia 
Európske olympijské výbory rozhodnúť, kde sa ďalšie hry uskutočnia a v akom 
termíne. To je pre naše rozhodovanie kľúčové. Keďže atletické majstrovstvá 
sveta 2019 v katarskej Dauhe sú v pláne až na prelome septembra a októbra, 
súťažný kalendár nebude taký nabitý. Musím však ešte hovoriť s Hickeym 
a zistiť, čo nám EOV ponúkajú - potom to budem tlmočiť našej rade.“
Hansenov pozitívny pohľad na kontinentálne hry nepochybne ovplyvnil postoj 
jeho kolegov z exekutívy Európskej atletiky („všetky reakcie boli priaznivé“), 
ale aj pozitívne ohlasy na atletické súťaže v Baku. Za primerané postavenie 
atletiky v programe EH sa vyslovil aj Sergej Bubka. Viceprezident Medziná-
rodnej asociácie atletických federácií a jeden z kandidátov na prezidentský post 
po Laminovi Diackovi vyzdvihol výškarskú a žrdkársku exhibíciu na Námestí 
fontán v Baku a zdôraznil dôležitú úlohu inovácií v atletike. Možno práve pro-
jekt Street Athletics, populárny najmä vo Veľkej Británii (napríklad Bolt na 
podujatí Great City Games v Manchestri zabehol v roku 2009 najrýchlejšiu 
stopäťdesiatku v histórii - 14,35), bude to, čo pozdvihne renomé atletických 
súťaží na Európskych hrách. Pravda, z technicko-organizačného hľadiska len 
v obmedzenom počte disciplín - v šprintérskych, skokanských či vo vrhu guľou. 

Ideál: EH ako kvalifikácia na OH
Operatívny riaditeľ organizačného výboru premiérových Európskych hier 
a bývalý výkonný riaditeľ Britskej olympijskej asociácie Simon Clegg tvr-
dí, že pozdvihnutie úrovne atletických a plaveckých súťaží by znamenalo 
pre hry veľký prínos a zvýšilo by ich prestíž. Na druhej strane však pripo-
mína: „Ale budúcnosť našich kontinentálnych hier od toho nezávisí.“ 
Na samom začiatku bolo v programe Európskych hier len 13 športov, až po-
stupne pribudli ďalšie. Napokon sa v Baku súťažilo v dvadsiatich a v 31 odvet-
viach. Niektoré mali špičkovú kvalitu, iné zďaleka nie. Kontinentálna elita sa 
zišla v džude a v zápasení, lebo šlo zároveň  o majstrovstvá Európy, ale tiež v 
streľbe. Vysokú úroveň mali aj boxerské, stolnotenisové, gymnastické súťaže 
a tiež v rýchlostnej kanoistike. V iných športoch neštartovala absolútna špička.
„Program by mal byť flexibilnejší ako olympijský. Nemusí byť taký rozsiahly, 
môžu sa doň dostať nové športy a meniť sa aj podľa možností organizátorov. 
Nech jeho štruktúra závisí aj od postoja európskych športových federácií. 
Európskym hrám by určite prospelo, ak by sa čo najviac z nich rozhodlo dať 
svojim súťažiam na hrách punc kontinentálneho šampionátu alebo kvalifiká-
cie na olympijské hry,“ uvažuje člen exekutívy EOV a slovenský olympijský 
šéf František Chmelár. Nedá sa s ním nesúhlasiť, no je otázne, či sa federácie 
veľkých športov budú ochotné vzdať tradičných a lukratívnych kontinen-
tálnych šampionátov v prospech Európskych hier. Skôr nie ako áno...

Dohorel aj ohňový prstenec na nábreží Kaspického mora.
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Premiéra 
Európskych 
hier v Baku 
sa končila 

grandióznym 
ohňostrojom. 

Či bude 
veľkolepé aj ich 

pokračovanie, 
je však otázne.
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Holandský škrt cez rozpočet
Hoci inauguračné Európske hry boli úspešné, ďalšie ešte nemajú hostiteľa. Dva dni 
pred ich slávnostným otvorením a ani nie mesiac po tom, čo mimoriadne valné zhro-
maždenie EOV v tureckom Beleku pririeklo usporiadateľstvo II. EH v roku 2019 Ho-
landsku, perspektívna hostiteľská krajina sa vzdala organizátorských práv.
„Náš rozpočet nepresiahne 125 miliónov eur, neplánujeme nijaké veľké investície do in-
fraštruktúry, všetky súťaže sa uskutočnia na už existujúcich športoviskách, máme špič-
kovú sieť ubytovacích možností na vysokej úrovni,“ tvrdil v apríli Andre Bolhuis, šéf Ho-
landského olympijského výboru prepojeného s Holandskou športovou federáciou.
Hoci Holanďania núkali triezvy projekt, vôbec nie megalomanský ako Baku, napokon odsko-
čili. Dôvod? Ministerstvo športu, regionálne vlády a samospráva odmietli poskytnúť nece-
lých 60 miliónov eur na dofinancovanie plánovaného rozpočtu. „Bolo by nezodpovedné minúť 
57,5 milióna eur daňových poplatníkov na Európske hry 2019,“ uvádza sa v spoločnom vy-
hlásení štátnej správy a samospráv. Podľa pôvodného projektu sa hry mali uskutočniť v devia-
tich mestách piatich regiónov. V programe bolo iba 15 športov, o päť menej ako v Baku.
Kto zaskočí za krajinu tulipánov, nie je zatiaľ známe. „O tom sa rozhodne na septembrovom zasad-

nutí exekutívy EOV v Tirane,“ konštatuje Chmelár. 
Podľa prezidenta Hickeyho sa o II. EH zaujíma až 
sedem kandidátov. Mená však, nevedno prečo, ne-
prezradil. Špekuluje sa o ruskej Kazani, bieloruskom 
Minsku, spomína sa Poľsko, záujem potvrdilo Turec-
ko a v ňom až tri mestá - Istanbul, Antalya a Mersin. 
Niektorí túžia dostať druhé Európske hry do západnej 
časti kontinentu, tam je však - paradoxne - záujem 
organizovať veľké športové podujatia v posledných ro-
koch minimálny. O Európske hry, ale až v roku 2023, 
prejavil predbežne záujem anglický Manchester.  
„Azerbajdžan, aj s perspektívou jeho ďalšej kandida-
túry na niektoré z budúcich olympijských hier, urobil 
maximum pre úspech premiérových Európskych 
hier a investoval do nich veľa peňazí. Nebolo by však 
správne, aby všetci kandidáti na ich usporiadanie 
kopírovali Baku, každá krajina má svoje špecifiká,“ 
upozorňuje generálny sekretár SOV Jozef Liba, ktorý 
je členom koordinačnej komisie Európskych olym-
pijských výborov pre EH. „Mnohé krajiny v západnej 
Európe momentálne neorganizujú veľké podujatia, 
hlad po nich je najmä v strede a na východe Európy. Je 
to dané aj históriou, lebo v minulosti tieto štáty nemali 
možnosť hostiť podobné súťaže a na západe je už trh 
nasýtený. Nezanedbateľný je však aj politický vplyv.“ 

Konkurencia EH - spoločné ME
Projekt Európskych hier možno dostane konku-
renta - spoločné majstrovstvá Európy. Zatiaľ v 
piatich športoch: atletike, cyklistike, veslovaní, 
plávaní a triatlone. Prvé vraj budú už v roku 2018 
- atletika v Berlíne a zvyšok v škótskom Glasgowe, 
o ktorom sa uvažovalo ako o dejisku II. EH. Pod-
ujatie má trvať 12 dní na prelome júla a augus-

 V atletike udelili v Baku jedinú zlatú 
medailu - a získalo ju Slovensko. Za to, 
že jeho reprezentácia vyhrala III. ligu 
majstrovstiev Európy družstiev.

Plávanie na I. EH 
malo iba štatút 
juniorských ME. 
Z našich do semifinále 
doplával len Vladimír 
Štefánik, dvanásty 
na 100 m motýlik.
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 Vlajka Európskych olympijských 
výborov - práve od združenia 
päťdesiatich národných 
olympijských výborov a ich 
dohody s kontinentálnymi 
športovými federáciami bude 
závisieť perspektíva EH.
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Ako vidia svoj šport v spojitosti s Európskymi hrami 
šéfovia našich kľúčových olympijských zväzov?

IRENA ADÁMKOVÁ, prezidentka 
Slovenskej plaveckej federácie
„Koncept kontinentálnych hier 
podporujeme, považujeme ich za veľmi 
dobrý projekt. Bohužiaľ, konajú sa 
v čase, keď je svetový plavecký kalendár 
už zaplnený vrcholnými podujatiami. 
Najväčšia prekážka účasti európskej 
špičky na Európskych hrách je kolízia so 
Svetovou univerziádou a majstrovstvami sveta. Zvládnuť 
až tri vrcholné podujatia v priebehu zopár týždňov je pre 
plavcov nemožné. Keďže univerziáda a MS sú každé dva 
roky, vždy v nepárnom, ku kolízii s EH bude dochádzať 
pravidelne. Nájsť taký termín, aby sa tieto tri akcie mohli 
usporiadať v jednom roku, bude zložité, no nie je to 
neriešiteľný problém. Súčasný koncept plaveckých súťaží, 
že Európske hry sú zároveň aj juniorské majstrovstvá 
Európy, nám vyhovuje. Pre juniorov je to totiž výborná 
skúsenosť a možnosť, ako sa zoznámiť s prostredím, 
v ktorom súťaží veľké množstvo športovcov v jednom 
čase a na jednom mieste ako na olympijských hrách.“

ta alebo v prvej polovici augusta. „Spoločné ME ako nová silná značka na trhu 
by mali pomôcť kontinentálnym šampionátom posilniť ich televíznu sledovanosť 
a zvýšiť príjmy od sponzorov,“ vyhlásil Jean-Paul Philippot, prezident Európskej 
vysielacej únie (EBU), ktorá získala práva na Európsky športový šampionát, ako 
znie oficiálny názov podujatia. Nový „všešampionát“ zastrešuje eseročka Euro-
pean Sports Championship Management, ktorá sídli vo švajčiarskom Nyone. Mi-
mochodom, odnedávna má v tomto meste domicil aj Európska plavecká liga.
Európska atletika sídliaca v Lausanne sa do projektu zaangažovala ešte za Švajčiara 
Wirza. Nový prezident EA Svein-Arne Hansen mu podľa vyjadrení pre InsideThe-
Games.biz veľmi neverí: „Mne nik poriadne nevysvetlil, o čo presne ide. Vidím málo 
transparentnosti. My máme v roku 2018 tak či tak vlastné majstrovstvá Európy. Či 
budú úplne samostatné, alebo súčasť niečoho väčšieho, na tom až tak nezáleží.“
Európsky športový šampionát za konkurenciu pre Európske hry nepovažuje ani 
operatívny šéf hier v Baku a rešpektovaný športový funkcionár a organizátor Simon 
Clegg. „Toto podujatie na Európske hry nebude mať dopad,“ myslí si 56-ročný Brit. 
Nuž, uvidíme. Európske hry sa zapísali dobre, ale ich bu-
dúcnosť je plná rôznych otáznikov.   6

PETER KORČOK, predseda 
Slovenského atletického zväzu
„Multišportové podujatia sú pre 
športovcov i divákov oveľa atraktívnejšie, 
prinášajú lepší produkt. Je to 
zaujímavejšie, pestrejšie, každý si nájde 
svoje. Nezanedbateľné je aj televízne 
pokrytie, z Baku sa vysielalo do vyše 140 
krajín. Aj preto by atletika mala hľadať spôsob, 
ako na kontinentálne hry dostať svojich najlepších. Šéf 
Európskej atletiky Svein-Arne Hansen má snahu zmeniť 
súčasný stav, ale ešte nikde nezaznelo, aký by mali 
mať atletické súťaže formát. Osobne predpokladám, že 
to bude skôr súťaž jednotlivcov ako tímov. Za špičkovú 
atletiku na Európskych hrách je veľká väčšina národných 
federácií. Vlani v októbri som v Košiciach o postavení 
atletiky na tomto podujatí debatoval s bývalým 
prezidentom EA Hansjörgom Wirzom. Tvrdil, že je to nielen 
otázka nabitej termínovky, ale aj financií. Vzdať sa ME, 
z ktorých má federácia istý zisk, je ťažké. Európske hry 
zatiaľ nie sú na tom tak, aby pre kontinentálne športové 
federácie vyprodukovali adekvátne financie. Napriek tomu 
si myslím, že ak sa atletika na Európskych hrách 2019 
neukáže v plnej paráde, bude to premárnená šanca.“
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Brazílčania majú vášeň v srdci a oheň v tele. 
Alebo naopak? Milujú futbal a tanec. Od-
kedy získali právo usporiadať majstrovstvá 
sveta vo futbale 2014 a olympijské hry 2016, 
vášnivo prahnú aj po úspechu. Ich futbalo-
vý ošiaľ sa nenaplnil do podoby, akú si že-
lali, na olympijský sa však dychtivo tešia. 
Bez ohľadu na obrovské investície a prob-
lémy, ktoré chystanie Hier sprevádzajú.

R O K D D O R R I A 2 2 0 1 6

Stano Ščepán|foto TASR / AP, Jozef Liba

„Prípravy na olympiádu prebiehajú najhor-
šie v histórii. Situácia je kritická,“ tvrdil vlani 
v máji po návšteve Ria de Janeiro austrálsky 
viceprezident Medzinárodného olympijské-
ho výboru John Coates. Denník The Telegra-
ph sa vtedy poponáhľal s informáciou, že sa 
už rokuje o možnom presune Hier z Brazílie 
do Veľkej Británie. Po roku sa však už táto al-
ternatíva neskloňuje. Aj preto, že Londýn už 

RIO A OH 2016
 Hry XXXI. olympiády v Riu de 
Janeiro budú prvé v Južnej Amerike 
a tretie na južnej pologuli
 potrvajú od 5. do 21. augusta 2016
 súťažiť sa bude o 306 sád medailí 
v 42 odvetviach 28 športov
 do olympijského programu sa po 
92 rokoch vráti rugby (v sedmičkovej 
verzii) a dokonca po 112 rokoch golf
 predpokladá sa štart 
športovcov z 205 krajín
 olympijské zóny: Barra, Copacabana, 
Deodoro, Maracaná (futbalové 
zápasy budú aj v Belo Horizonte, 
Brasílii, Salvadore a Sao Paule)

34

24-27_rio uvod.indd   34 21.07.2015   12:24:24



nemá k dispozícii viaceré športoviská a z býva-
lej Olympijskej dediny sa stalo bežné sídlisko. 
Paralela z roku 1908, keď Londýn zaskakoval v 
organizovaní Hier za Rím, sa teda nezopakuje. 
Napokon, Rio nie je ojedinelým prípadom 
meškania. Sklz v prípravách kváril v minu-
losti viacerých organizátorov. Najvypuklejšie 
zrejme Aténčanov - dejisko OH 2004 malo 
dva roky pred konaním vytúžených Hier vy-
budovaných len 40 percent športovísk a tri 
týždne pred začiatkom sme s televíznym štá-
bom STV neverili, že Olympijský park stih-
nú dokončiť... Napokon to Gréci s odrenými 
ušami zvládli a duch histórie kolísky staro-
vekých olympiád prekryl aj nepodarky na 
novovekom aténskom olympijskom plátne.

Da Silva: Prišiel čas Brazílie
Keď Medzinárodný olympijský výbor na 121. 
zasadnutí v Kodani v októbri 2009 rozhodol, 

že Hry 2016 budú v Riu de Janeiro, objavili 
sa hlasy, že ich dostalo za vytrvalosť. Kandi-
dovalo totiž piaty raz - predtým na Hry 1936, 
1940, 2004 a 2012. Vtedajší prezident MOV 
Jacques Rogge avizoval veľmi tesný výsledok 
hlasovania: „Podľa mňa voľby nemajú favori-
ta. Žiadna ponuka nevyčnieva nad ostatné a 
žiadna nezaostáva.“ V konkurencii Madridu, 
Tokia a Chicaga sa však Rio de Janeiro presadi-
lo vo finálnom kole jasne: Rio 66 - Madrid 32. 
Zavážila najmä možnosť 120 rokov od 
vzkriesenia novovekých Hier ich po prvý raz 
usporiadať na juhoamerickom subkontinen-
te. Značnú zásluhu na víťazstve mal bývalý 
prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva. 
Podľa neho nastal čas „napraviť nerovnová-
hu“ a presvedčiť svet, že olympijské hry pat-
ria na všetky kontinenty. „Úprimne verím, že 
prišiel čas Brazílie,“ povedal a ukázal mapu 
sveta s vyznačenými dejiskami olympijských 

hier. Európa na nej mala 30 bodov, Ázia päť, 
Oceánia dva a Severná Amerika dvanásť. 
Da Silva navyše dokázal zúročiť vtedajší 
ekonomický rast krajiny a zastrešiť projekt 
s rozpočtom 14,4 miliardy dolárov, čo bol 
takmer súčet rozpočtov ďalších troch kandi-
dátov. „Rozpočet je úprimný a realistický," 
tvrdil vtedy starosta Ria Eduardo Paes. Dnes 
už o oboch prívlastkoch možno pochybo-
vať. Náklady budú zrejme vyššie a úprimnosť 
sa kĺže po zľavovaní z vysokých ambícií. 
Brazílčania si za motto kandidatúry zvoli-
li slogan: „Precíťte svoje vášne!“ Nezabudli 
ubezpečiť aj o schopnostiach odstrániť svoje 
hlavné slabiny - kriminalitu a pochybnosti 
o ekonomickej stabilite krajiny. Rok pred olym-
piádou sa však nezdá, že by sa im to podarilo...

V Riu je namieste ostražitosť
Morské lagúny a krásne pláže v lone okolitých 

HRY OHŇA A VÁŠNÍ
Panoráma Ria de Janeiro patrí k najkrajším na svete. 

Až vyráža dych. Ako karneval v jeho uliciach. Precíťte 
s nami aj olympijské vášne! pozývajú Brazílčania. Do 

prvých Hier v Južnej Amerike chýba už len rok.
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vrchov dokresľujú atraktívnu scenériu bezmála dvanásťmiliónového mesta na pobreží 
Atlantického oceánu. Vysoké končiare Corcovado a Pao de Acúcar lákajú turistov zo 
všetkých končín sveta. Mnohí z nich sa nechtiac stávajú vďačným sústom pre zlodejov.
„Rio musíme vnímať ako miesto, kde je potrebná ostražitosť. Mnoho ľudí tam žije 
na hranici chudoby a kriminálnou činnosťou si pomáhajú prežiť. Mesto, polícia aj 
všetky ostatné orgány však určite urobia maximum pre bezpečnosť," tvrdí generál-
ny sekretár SOV Jozef Liba, ktorý absolvoval tzv. Otvorené dni pre predstaviteľov 
národných olympijských výborov. Vlani na jeseň diplomaticky tlmil novinárske 
pochybnosti: „Brazílčania tvrdia, že v porovnaní s plánom sú tri až štyri mesiace 
pozadu. Najviac mešká výstavba všeobecnej infraštruktúry. Moje obavy sú však mi-
nimálne v porovnaní s tým, čo sme podľa medializovaných informácií očakávali.“
„Organizátori nie sú pripravení,“ hromžil svojho času podpredseda MOV 
John Coates. „Museli sme  prevziať iniciatívu. Vyslali sme do Ria viace-
ro odborníkov, ktorí  spolupracujú s domácimi organizátormi.“ Vážnosť si-
tuácie pripustila aj súčasná prezidentka Brazílie Dilma Rousseffová. Po 
májovom stretnutí s guvernérom štátu Rio de Janeiro Luizom Fernandom 
Pezaom a so starostom olympijského mesta Eduardom Paesom zdôraznila, 
že chce „dolaďovať“ prípravy. „Ak chceme zviditeľniť našu krajinu, musíme ga-
rantovať krásu Olympijského parku a jeho včasnú pripravenosť," uviedla.
Hostitelia zápasia aj s problémom znečistenia vody v dejiskách súťaží v jachtingu, 
veslovaní a kanoistike. „Vidíme pokroky, zároveň sme však organizačnému výbo-
ru tlmočili naše obavy, pokiaľ ide o problematiku vody v Riu de Janeiro,“ vyjadril 
sa v júni prostredníctvom agentúry DPA prezident MOV Thomas Bach. Už teraz 
je však zrejmé, že pôvodný plán vyčistiť osemdesiat percent celého pobrežia sa do-
mácim nepodarí splniť. Zamerali sa preto len na jachtársky záliv Guanabara Bay.
Meškanie budovania niektorých športovísk označujú Brazílčania za minimálne. 
Ministerstvo práce však koncom apríla nakrátko pozastavilo výstavbu tenisovej 
haly a cyklistického velodrómu z dôvodu nedostatočných bezpečnostných opat-
rení a ohrozenia zdravia robotníkov. Vynoril sa aj ďalší problém: podľa prvotných 
plánov sa mali stretnutia vodných pólistov uskutočniť vo vodnom parku Julio De-

lamare, no práce na ňom sa ešte len začali a nebudú 
dokončené načas. Meškanie vraj spôsobili nezhody 
medzi štátnou správou, ktorá vlastní pozemky, a súk-
romnou spoločnosťou, ktorá areál spravuje. Agentúra 
Reuters informovala, že organizátori uvažujú preložiť 
zápasy do komplexu vedľa Maracany v severnej čas-
ti mesta, kde sa nachádza hlavný plavecký areál. 

Športoviská v štyroch zónach
Napriek reálnym aj nadsadeným obavám Rio môže byť 
a zrejme aj bude pre športovcov lákavé. Sľubuje väč-
šinu súťaží koncentrovaných do jednej zo štyroch na 
olympiádu vyčlenených oblastí. Ambiciózny projekt 
sa možno nenaplní do bodky a - podobne ako iné gi-
gantické mestá - aj Rio strašia problémy s dopravou. 
Marocká predsedníčka koordinačnej komisie MOV pre 
OH 2016 Nawal El Moutawakelová, olympijská šam-
piónka z Los Angeles 1984 na 400 m prekážky, však 
nedávno vyjadrila spokojnosť s progresom prác: „Sme 
presvedčení, že napriek veľkému časovému napätiu 
naši brazílski partneri pripravia veľmi úspešné Hry.“ 
Ich srdcom bude Barra da Tijuca, zóna s najväčšou 
koncentráciou športových komplexov, s výstaviskom 
Riocentro, Olympijskou dedinou aj s novým golfovým 
ihriskom. V tejto oblasti bude súťažiť približne 38 per-
cent účastníkov Hier a cesta z dediny na športoviská by 
im mala trvať maximálne štrnásť minút. V Olympijskom 
parku sú situované aj obe hlavné mediálne centrá.
Súťaže budú aj v troch ďalších zónach. V blízkos-
ti najslávnejšej pláže sveta Copacabana budú šliapať 
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 Odvrátená tvár mesta: početné favely.
 Legendárna Maracaná 

z nadhľadu a zvnútra. 
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chodci, do pedálov cestní cyklisti, odohrajú sa tam jachtárske, ka-
noistické aj veslárske súťaže, priamo na nej časť turnaja v plážo-
vom volejbale. Ide o najvzdialenejšiu zónu od dediny - s cestou pri-
bližne 50 až 55 minút - a súťažiť v nej má 16 percent účastníkov.
Olympijský park Deodoro bude napokon aj domovom súťaží vo 
vodnom slalome, našom tromfovom športe. Hrozba ich odsu-
nu viac než tisíc kilometrov ďaleko, k vodopádom Iguacú, po-
minula už dávnejšie. O medaily budú v zóne Deodoro bojovať aj 
športoví strelci, cyklisti v BMX, jazdci na koni, rugbisti, moder-
ní päťbojári, pozemní hokejisti a odohrajú tam aj skupinové bas-
ketbalové zápasy - vystrieda sa v nej 17 percent olympionikov.
Štvrtá zóna nesie najznámejší názov - Maracaná. Pochopiteľne, bude 
sa v nej hrať futbal, ale na kultovom štadióne chystajú aj otvárací a zá-
verečný ceremoniál Hier. Atletiku bude hostiť Štadión Joaa Havelan-
gea. V tejto zóne sa uskutočnia aj vodnopólové turnaje a lukostrelecké 
súťaže. Malo by tam súťažiť 29 percent účastníkov. Zaujímavosťou 
môže byť novinka dvoch horiacich ohňov. Nielen v Olympijskom par-
ku v Barre, ale aj na slávnej Maracane. O rok však môže byť horia-
cich ohňov viac. Minimálne v uliciach karnevalového mesta, ktoré si 
aj z olympiády iste urobí svoj tanečný festival plný vášne a ohňa.  

Všímajte si, ako sa Rio mení
Brazílski štátni aj športoví predstavitelia presviedčajú MOV, že majú 
prípravy Hier XXXI. olympiády pod kontrolou. A krajanom prízvukujú: 
všímajte si, ako sa Rio de Janeiro postupne mení. Podľa šéfa organizač-
ného výboru Carlosa Nuzmana údajne viac ako Barcelona pred olympij-
skými hrami v roku 1992 či Tokio pred Hrami 1964. Na každý brazílsky 
real, ktorý sa použije na financovanie výstavby športovísk, pripadá vraj 
päť realov na výstavbu dlhodobého dedičstva v podobe všeobecnej in-
fraštruktúry. Beží výstavba nových tratí metra, mestského operačného 
centra, pribúda rýchlych autobusových liniek, modernizuje sa kanalizácia 
aj protipovodňová ochrana, obnovuje sa prístavná časť mesta... Veľká 
časť všeobecnej infraštruktúry sa pritom buduje z privátnych zdrojov.
Brazílčania prahnú po úspechu. Športovom aj organizačnom. Sľu-
bujú nezabudnuteľné olympijské aj paralympijské hry s „precítením 
vášní“ všetkých účastníkov. Už v júni bolo podľa informácií agentúry 
AP vypredaných 121 zo 694 podujatí, vrátane otváracieho a závereč-
ného ceremoniálu. Rozchytali sa aj vstupenky na finále mužského fut-
balového turnaja, na ženské i mužské finále volejbalového turnaja.
Na minulých, londýnskych olympijských hrách 2012 získala Brazília 
sedemnásť medailí. Doma avizuje ambíciu vybojovať ich okolo tridsať a 
posunúť sa do prvej desiatky krajín na svete. Ekonomicky sa jej to v pred-
chádzajúcich rokoch darilo. Oživenie odštartoval export a reformné 
kroky bývalého prezidenta da Silvu, no vlani v druhom štvrťroku sa už 
krajina prepadla do recesie. Počtom obyvateľov (177 miliónov) je Bra-
zília najväčšou krajinou Latinskej Ameriky a piatou najväčšou na svete. 
Úmerne tomu chce umocniť aj olympijské hry pod svojou réžiou. „Budú 
určite spektakulárne,“ ubezpečuje generálny sekretár SOV Jozef Liba. 
„Rio de Janeiro je úžasné panorámou aj celkovým prostredím. Z toh-
to pohľadu športovci zažijú skvelé olympijské hry. A nepochybujem, že 
svojimi výkonmi sa postarajú aj o ich športovú nezabudnuteľnosť.“    6

 Legendárny Usain Bolt si želá, aby bol v Riu 
rovnako božský ako v Pekingu či v Londýne.

 K Riu neodmysliteľne patrí aj tradičný karneval.

 Mapka štyroch 
hlavných zón 
Hier 2014.
 Pohľad na 
hostiteľské mesto 
OH 2016 od 
Kristovej sochy, 
ktorú postavili 
v roku 1931.
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A
Ak sa chcete viac dozvedieť o pestrofarebnom živote bra-
zílskeho veľkomesta a jeho obyvateľov, najlepšie je vyraziť 
na pláž. Máloktorá iná jeho časť vám povie viac. Ako keď 
si na zápästí nahmatáte tep svojho srdca. Stačí si vybrať 
niektorú z množstva kaviarničiek či barov a chvíľu sa ticho 
dívať. Svoje miestečko si na piesku nájde každý. Pláží je v 
meste niekoľko desiatok a merajú dovedna 72 km. Gloria, 
Flamengo, Botafogo, Leblon, Ipanema, Copacabana... 
Majú svoje poetické mená a vzrušujúce príbehy. Môžete sa 
vybrať kamkoľvek v šesťmiliónovom meste, druhom najväč-
šom v Brazílii, napokon aj tak skončíte niekde pri pláži.

Radosť i smútok na piesku 
Bol jeden z neskorých júnových dní minulého roka, 
už si nespomínam, ktorý presne. Ale zistiť by sa to da-
lo hravo, lebo hrala Brazília. A nebol to zápas hoci-
jaký, ale na futbalovom svetovom šampionáte, ktorý 
sa po nekonečných 64 rokoch vrátil do krajiny, kde je 
najpopulárnejšia kolektívna hra náboženstvom. 
Kto neprišiel včas, dobrý flek si už nechytil. Pred malými 
televízormi i veľkoplošnými obrazovkami na Copacaba-
ne bol nátresk ako vo vypredanom hľadisku štadióna vo 

Fortaleze, kde práve Neymar a spol. neúspešne dobýjali mexickú bránku. Tem-
peramentní fanúšikovia povzbudzovali, tŕpli, chytali sa za hlavu a vzdychali. 
Žlté vlny brazílskych dresov sa na pobreží dvíhali a padali ako príliv a odliv. 
„Ak sa u nás niečo veľké deje, napríklad významné futbalové zápasy, takto to 
na Copacabane vyzerá vždy. Ale aj na ostatných plážach mesta. Tu sa spolu 
radujeme i smútime,“ vysvetľoval fanúšik, ktorý sa predstavil ako Carlos da 

Michal Zeman | foto TASR / AP

R O K D D O R R I A 2 2 0 1 6

 Maskoti MasM skoti
olympiády mp dyiályo p y

aa paralympiády mppiáddypaaraly p yp y
2016 v Riu.u.20 6 v u.16 Ri

 Hra hier pláží hostiteľského mesta budúcej olympiády.
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spoznáš na plážach

spoznnáš šš
Pereira. Podobne ako stovky iných bol v národnom drese kanárikov. 
Netreba žiť v Riu dlhý čas, aby ste zistili, že Brazílčania z troch vý-
sledkových možností, ktoré sa v zápase môžu zrodiť, uznávajú len jed-
nu - víťazstvo. Remíza im nič nehovorí (čo sa, mimochodom, stalo aj v 
tomto prípade). Po každom zápase nasledujú neodmysliteľné vášnivé 
debaty, v ktorých môžete povedať čokoľvek a čas nehrá nijakú úlohu.

Patria neodmysliteľne 
k Riu. Ako socha Ježiša 
Krista Vykupiteľa (Cristo 
Redentor) alebo Cukrová 
homoľa (Pao de Acúcar). Sú 
jeho symbolom rovnako 
ako najslávnejší štadión 
sveta Maracaná. Pláže.
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Na Copacabanu vodím 
návštevy najčastejšie, 
vraví Zuzana Paternostro-
Trepková, vyštudovaná 
teoretička umenia 
a kurátorka, ktorá 
pracovala aj v Slovenskej 
národnej galérii, 
ale oveľa dlhšie 

v brazílskom Národnom 
múzeu výtvarných umení.

R O K D D O R R I A 2 2 0 1 6

Rušná trasa zdravia
Pláže, to sú najväčšie športoviská Ria. Ťahajú sa prakticky celým 
mestom, sú ľahko a rýchlo dostupné a stále udržiavané. Zuzana 
tvrdí, že v Brazílii existuje skvelý zákon, podľa ktorého sú pláže ve-
rejné, patria zadarmo všetkým. Ani najväčší pracháči si z nej ne-
môžu kúpiť ani meter. Postav si pri brehu haciendu aj do neba, akú 
len chceš, ale piesok ostatných Brazílčanov nedostaneš. Vyrastalo 
na ňom veľa legendárnych brazílskych futbalistov. Na zlatistom ih-
risku Copacabany robil prvé futbalové kroky aj Romário. Muž z 
Ria strelil v kariére viac ako tisíc gólov a stal sa najlepším hráčom 
MS 1994 v USA, kde Brazília získala titul svetových šampiónov.
Na plážach sa športuje stále, cez deň je na nich rušno. Ľudia si vy-
značia do piesku improvizované ihriská a mastia futbal, volejbal, 
nohejbal, všetko možné. Skoro všade sú inštalované jednoduché 
zariadenia na posilňovanie. To všetko prakticky po celý rok. Je-
senné i zimné dni Ria (teda obdobie, keď mesto bude na budúci 
rok hostiť olympionikov z celého sveta) sú zväčša príjemné. Sln-
ko nebýva také spaľujúce ako v čase vrcholiaceho leta. Počasie je 
jedna z vecí, pre ktoré sa oplatí v tomto krásnom meste žiť.
Súbežne s pobrežím vedie dlhé kilometre cestička, určená len pre 
bežcov, cyklistov a korčuliarov. Využívajú ju nadšenci v každom 
veku a každej váhovej kategórie. Podľa frekvencie na tejto trase 
zdravia sa zdá, že Brazílčania sú najhýbajúcejší sa národ na sve-
te. Lenže vysoké percento športujúcich výrazne zvyšujú turisti.
Vymoženosti Copacabany si užíva aj Zuzana. Bez problémov vraj 
spozná, či sa na piesku pohybujú domorodci, alebo hostia. „Na-
hodím si plavky, cez ne sieťové šaty, čo je teraz veľká móda. Rada 
na piesku cvičím v skupine s inými ženami. Alebo sa hodím do vĺn 
Atlantiku, ale nie preto, aby som si zaplávala, len na osvieženie. 
More tu neslúži a ani v minulosti neslúžilo pre širokú verejnosť 
na kúpanie a plávanie - je zväčša nepokojné a vlny privysoké."

Na promenáde Copacabany
Zuzana Paternostro-Trepková, pôvodom Slovenka, sa v Riu usadila 
pred vyše štyridsiatimi rokmi a žije vedľa najznámejšieho pásu piesku 
na svete. Jej byt na desiatom poschodí sa nachádza v jednom z vyso-
kých domov, ktoré lemujú ospievanú pláž. Roky sa zobúdza spolu so 
slnkom, ktoré sa dvíha z Atlantiku. „To je čarovný pohľad, nič viac si 
nemusím želať,“ vraví a jedným dychom pokračuje, že Copacabanu 
miluje, že sa tu našla. Väčšinu dňa je preľudnená. Nielen stálymi re-
zidentmi, ktorí tu majú svoje domovy, ale aj tisíckami prechodných 
obyvateľov, ktorí tu našli zamestnanie, pracujú v hoteloch, obchodoch, 
agentúrach, úradoch, v rôznych službách. Na otázku, kam najradšej 
zoberie návštevu, odpovedá bez váhania: „Na chodník vedľa pláže. Tam 
sa odráža život mesta, má svoju atmosféru, stretávajú sa tam ľudia, 
turisti alebo takzvaní cariocas, čo je označenie pre obyvateľov Ria.“
Copacabana je podľa nej časť mesta, kde je, ak chce, viditeľná, ale 
ak nie, zmizne v dave. „Krátko po príchode do Ria som si uvedomi-
la, že ak by za mnou náhodou prišiel niekto zo Slovenska, tu ma - ak 
bude mať čas a vôľu - určite nájde,“ usmieva sa. Zvykla si aj na - pre 
niekoho nepríjemnejšiu stránku života na pláži - ruch a hluk. „Copa-
cabana žije 24 hodín denne. Po pláži sa túlajú rozjarení turisti, ktorí 
práve vyrazili z lokálov či barov. A domorodci im často ochotne robia 
garde. Šíri sa bujará veselosť a spev. To všetko je pre Rio a Brazíliu ty-
pické. A keď sa na chvíľu rozhostí nad pobrežím ticho, trúfala by som 
sa staviť o čokoľvek, že národný tím práve prehráva... Zavše sa ozve 
do ticha srdcervúci výkrik fanúšika, ktorý má preniknúť až k bohom 
na Olympe. Vtedy som si istá, že jeho milovaný tím dostal gól.“
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Copacabana ako 
megachrám: na 
záver stretnutia 

katolíckej mládeže 
v očakávaní 

príchodu pápeža 
Františka.

NAJZNÁMEJŠIE PLÁŽE RIA 
 GLORIA - Jedna z najstarších morských zátok 
v meste, najbližšie k finančnému a administratívnemu 
centru Ria. Nevhodná na kúpanie. Bývalý prístav 
zámorských, najmä obchodných lodí. V súčasnosti 
zátoku využívajú športové a výletné lodičky.
 FLAMENGO - Pláž dlhá asi 1 km. Až do 20. 
rokov minulého storočia bola ideálna na kúpanie. 
S budovaním priemyslu však dochádzalo ku 
znečisťovaniu vody. Na kúpanie je dnes vhodná 
len tretinu roka, napriek miernym vlnám 
a ďaleko siahajúcemu plytkému moru. 
 VERMEHLA - Pláž v zátoke podkovovitého 
tvaru. Je charakteristická červenkastým 
pieskom. Má búrlivé, nepokojné more a je 
známa častými smrteľnými prípadmi. Pri nej 
stojí stanica lanovky na Cukrovú homoľu. 

 COPACABANA - V jazyku indiánskeho kmeňa Tupi 
sa volala Sacopenapa, čo znamená hluk, údery vĺn 
na kamene, ale aj trepotanie krídiel morských vtákov. 
Až v 17. storočí ju pomenovali podľa peruánskeho 
pútnického mestečka. Pláž meria asi 4 km a lemuje 
ju chodník z čiernych a bielych dlažobných kociek. 
V roku 2013 ju v čase stretnutia katolíckej mládeže 
navštívilo 3,8 milióna ľudí. Počas OH 2016 sa priamo 
na nej či v jej blízkosti budú odohrávať súťaže 
v cestnej cyklistike, chôdzi, plážovom volejbale, 
triatlone, veslovaní a rýchlostnej kanoistike. 
 IPANEMA - Názov v jazyku kmeňa Tupi znamená 
zlá voda (bez rýb). Stala sa slávna vďaka hitu 
Dievča z Ipanemy a podľa jej autorov pomenovali 
olympijských a paralympijských maskotov - 
Vinicius (de Moraes) a Tom (Jobim). Nachádza 
sa vo štvrti rovnakého mena, meria 2,6 km 
a priamo pokračuje plážou i štvrťou Leblon. 
 LEBLON - Meria 1,3 km. Štvrť patrí medzi najlepšie 
a najbezpečnejšie v meste. Meno dostala podľa 
Francúza Le Blona, ktorý v tejto oblasti vlastnil pozemky. 
Ešte začiatkom minulého storočia sa tam nachádzali 
jednoduché chalupy, ktoré obývali rybárske rodiny. 
 BARRA DA TIJUCA - Najdlhšia pláž Ria meria 
18 km. Leží pri hornatom masíve Tijuca a v preklade 
znamená pieskové duny. V oblasti Barra bude 
významné centrum budúcoročných OH, nachádza 
sa v nej Olympijská dedina, Olympijský park 
i novinárske dediny. Bude dejiskom súťaží v plávaní, 
tenise, basketbale, hádzanej, dráhovej cyklistike, 
džude, zápasení, šerme aj v taekwonde. 

Šláger z Ipanemy
Na piesku sa odvíja nielen športový, ale aj spoločenský život. Copacabana sa uply-
nulé desaťročia často menila na koncertné pódium. Napríklad vo februári 2006 na 
nej pred vyše miliónom (neplatiacich) divákov excelovala aj legendárna skupina 
Rolling Stones. Alebo sa z nej stal veľký chrám, kde sa v júli 2013 dvom či trom 
miliónom počas bohoslužby prihováral pápež František. Kým pre cudzincov zostá-
va stále najväčším magnetom, pre domácich táto polmesiacová pláž symbolizuje 
skôr už minulosť. Svoju najväčšiu slávu prežila v polovici minulého storočia. 
Jednotkou pre mnohých sa stali iné časti pobrežia - Leblon či Ipanema. Naj-
mä druhá už hrá aj v povedomí cudzincov dôležitú úlohu. Všetko to začalo 
pred vyše polstoročím romantickou story a veľkým hitom. Dvaja skladatelia 
sedeli v bare Veloso na pláži Ipanema vo štvrti bohémov, popíjali studené pi-
vo a sledovali vysokú, očarujúcu dievčinu, ktorá sa vlnila v rytme samby. Vo-
lala sa Helo Pinheiro, bola dcérou armádneho generála, a tak ich inšpirovala, 
že zložili pieseň Garota de Ipanema (The Girl From Ipanema). Okamžite zau-
jala. Na druhý deň chcel ísť každý na túto pláž. V podaní speváčky Astrud Gil-
berto vznikol šláger, ktorému sa nakoniec ušli štyri prestížne ceny Grammy.
Podobné obrázky, aké si užili autori hitu šesťdesiatych rokov - slávny hu-
dobník Tom Jobim, zakladateľ nového prúdu bossa nova, ktorého považu-
jú za Pelého brazílskej muziky a básnik Vinicius de Moraes - ponúka deň 
čo deň nielen Ipanema. Mimochodom, popularita oboch tvorcov šlágra 
je taká obrovská, že podľa nich dostali mená aj postavičky, ktoré sú mas-
kotmi olympijských a paralympijských hier 2016 - Vinicius a Tom.
Na plážach a v ich blízkosti sa bude o rok bojovať o olympijskú slávu. Dá sa oča-
kávať, že číslom jeden sa stane najmodernejšia pláž mesta - Barra da Tijuca. 
V posledných rokoch láka najmä mladých ľudí a športovcov. Okolie dlhej pláže, 
mnohonásobne dlhšej ako Copacabana, lemujú vysoké vežiaky. Do tohto raja 
surfistov a rogalistov sa v čase Hier nasťahujú viaceré športové odvetvia. V ob-
lasti Barra stojí aj olympijská dedina a ďalšie významné športové objekty. 
Pláže sa stanú obrovským pódiom, kde sa účastníci Hier - podobne ako obyvatelia Ria 
- budú tešiť, oslavovať, ale tiež prežívať chvíľky sklamania a nesplnených túžob.   6
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Lucia Antolová | foto SOV, TASR, Adam Suchánek, dubovcova-nestarcova.sk

 Hrajú obetavo a bojovne, 
aby si splnili sen - hrali na 

olympiáde v Riu 2016. 
 Na lanskom turnaji 

svetovej série v nórskom 
Stavangeri skončili tretie.
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NESTARCOVÁ O MISII 
RIO A O ŽIVOTE 
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„Človek si zvykne, že žuvačku z otvoreného balíčka v taške treba pred vložením 
do úst ofúkať,“ usmievajú sa naše najúspešnejšie plážové volejbalistky Natália 

Dubovcová a Dominika Nestarcová. Drobný zrnitý, raz dožerava rozpálený, 
inokedy mrazivo chladivý sediment už siedmy rok trpezlivo odstraňujú 

z najrôznejších zákutí tela aj batožiny. Spoločne si totiž vytýčili jasný cieľ - 
zahrať si na slávnej Copacabane na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016.

trénovať v neoprénových ponožkách. Ideálny by bol vykurovaný, ale ta-
ký sme zatiaľ nevyskúšali. Pravidlá stanovujú normu hrúbky piesku (40 
cm), aby sme nehrali na zemi len s jeho popraškom navrchu, ale kvali-
tou je každý trochu iný,“ rozrozpráva sa 25-ročná Natália. „Napríklad 
v Moskve je piesok jemný takmer ako múka, trblietavý, takže chodidlá 
máme po zápase akoby posypané strieborným práškom. Keď však do jem-
ného piesku začne pršať, stvrdne, a to nie je bohviečo. Minulý rok práve 
v Moskve lialo ako z krhly a začala sa mi ozývať achilovka. Na fyziotera-
pii som sa stretla s viacerými hráčkami s podobnými problémami.“
Extrém zažili Slovenky na turnaji v bulharskej Varne. „Hralo sa na plá-
ži, ktorá asi zažila nejednu bujarú párty. Počas zápasov sme neustále vy-
berali z piesku črepy rozbitých fliaš, klince či dokonca kúsky betónu,“ 
spomína Nata. Dominika dopĺňa: „Aj kus betónu, ktorý visel na ostna-
tom drôte...“ Pritom podľa pravidiel piesok by mal byť preosiaty...

Ideálna zima je v teple Tenerife 
Keďže v Bratislave, najmä v zimnom prípravnom období, ve-
ľa piesku nieto, Dubovcová s Nestarcovou si našli druhý do-
mov na Kanárskych ostrovoch - tento rok už štvrtý raz.
„Tenerife bola jasná voľba: žije tam náš tréner Sebastian Menegozzo a chodia 
tam trénovať dobré tímy,“ ozrejmuje Dominika. Vystopovať sopečný pôvod 
najväčšieho zo siedmich Kanárskych ostrovov sa dá aj z piesku - je tmavší, 

DOMINIKA 
NESTARCOVÁ
Narodená: 
12. decembra 1984 
Výška: 177 cm
Váha: 60 kg

NATÁLIA 
DUBOVCOVÁ 
Narodená: 
5. júla 1990
Výška: 189 cm
Váha: 73 kg

S odhodlaním a chuťou 
Keď sa dali v roku 2009 dohromady, málokto veril v ich úspech. Natália v tom 
čase vyrástla z juniorských súťaží a Dominika oddychovala od klubového 
volejbalu v Taliansku a Rakúsku. Natáliin otec, dnes manažér plážovej dvo-
jice, vtedy oslovil o päť a pol roka staršiu Dominiku, či by to spolu neskúsili. 
Vyslovil jedinú podmienku: ísť do toho naplno. Obe sa do výzvy vybojovať 
si jedno z 24 miest v olympijskom turnaji zahryzli s odhodlaním a chuťou. 
„Páči sa mi, že Natália veci najprv zhodnotí a až potom sa vyjad-
ruje,“ hovorí o spoluhráčke Dominika. „Ja zasa obdivujem, ako 
sa Dominika vyrovnala so zdravotnými problémami. Niekto iný 
by to na jej mieste už dávno zabalil,“ opätuje uznanie Natália. 
Sedemročné manželstvo má prívlastok zinkové. Aj vzťah sa vraj má, po-
dobne ako pozinkovaný riad, raz za čas dobre preleštiť, aby sa trblietal. 
„Keď vieme, že tej druhej ide niečo na nervy, radšej si zahryzneme do jazyka, 
alebo sa tomu jednoducho vyhneme. Po sezóne, v ktorej sme spolu nonstop 
niekoľko mesiacov, si potrebujeme od seba oddýchnuť. Vôbec si nevoláme, 
nepíšeme, ani sa nestretávame. Aj keď nie sme najlepšie kamarátky, vychá-
dzame spolu dobre. Sme úplne iné povahy, máme iné záľuby aj kamarátov 
a je pre nás prirodzené tráviť voľný čas oddelene,“ zhodujú sa svorne.

Aj hebký piesok môže stvrdnúť
Absolútne neoddeliteľnou súčasťou ich spoločnej misie „Rio 2016“ sú 
nespočetné hodiny strávené na piesku. Pod strechou alebo pod holým 
nebom, či páli nekompromisný „Oskar“, alebo práve nastúpili do šichty 
traja zamrznutí. „V niektorých halách je piesok taký studený, že musíme 
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s kamienkami a rozdrvenými mušľami. Na niektoré pláže 
však Španieli v roku 1973 naviezli svetlý piesok z blízkej 
západnej Sahary, vtedy ešte ich kolónie, celkom 270 000 
ton. Po štvrťstoročí ďalších 2 800. Aj na Playa de las Vistas 
na juhu Tenerife - obľúbenú pláž našich volejbalistiek.
„V hale v Dúbravke sme začali prípravu v hlbšom piesku 
a potom sa nám o to lepšie skákalo v plytšom,“ ozrej-
muje Dominika s dôvetkom, že na spoznávanie krás ta-
mojšej prírody im veľa času nezostáva. „Voľna je málo, 
väčšinou ho prespíme. Alebo si zájdeme na zmrzlinu, 
ktorá je na Tenerife naozaj skvelá.“ Na jediný výlet sa 
vybrali počas poslednej prípravy, ktorú absolvovali prvý 
raz celú v teple. „Kouč nás zobral na miestny vulkán. 
Na trojtisícovom Pico del Teide niekedy býva sneh a ná-
sledne v okolí zápcha, lebo všetci sa ho chcú dotknúť. 
Sebastianove deti ešte sneh nevideli naživo a jeho syn 
bol veľmi smutný, že tentoraz sme naň nenatrafili.“
Takmer dva mesiace na tenerifských plážach si Slovenky 
veľmi pochvaľovali: „Je obrovská výhoda, keď môžete kaž-
dý deň trénovať v podmienkach podobných turnajovým. 
Navyše, po boku trénera, ktorý sa vám neustále venuje. 
Krásna pláž a super počasie by však boli nanič, keby sme 
museli trénovať celý čas samy. Určitú časť prípravy tím 
musí absolvovať iba vo dvojici s trénerom, ale potom jed-
noducho potrebuje na druhej strane siete iný kvalitný 
pár. A na Tenerife nie je o sparing partnerky núdza.“ 

Lepší horúci piesok, než studený
Človek by si myslel, že po toľkých hodinách s bosými 
nohami už majú dievčatá azbestové chodidlá. „Určite 
sme menej citlivé, či už na horúci, alebo studený pie-
sok. Berieme to vždy ako situáciu, ktorú treba akcep-

POSTUPOVÝ KĽÚČ NA OH
Prvých 15 dvojíc postupuje z redukovaného svetového rebríčka. Z každej krajiny môžu na 
OH hrať dve dvojice, teda ak budú v prvej pätnástke napríklad tri brazílske a tri nemecké 
tímy, do Ria sa dostane aj sedemnásty tím. Jedno miesto na OH je rezervované pre víťaza 
majstrovstiev sveta 2015 v Holandsku a osem tímov postúpi z Kontinentálneho pohára. 
Ten sa však hrá systémom ako Davisov pohár a Slovensko by muselo mať ešte jednu 
dvojicu, ktorá by pravidelne hrávala na turnajoch svetovej série. Keďže z Európy budú takto 
postupovať len dva tímy, duo Dubovcová - Nestarcová sa sústredí na postup z rebríčka. 

tovať a neoplatí sa ňou veľmi zaťažovať. Horúci piesok možno schladiť poliatím vodou, 
ale studený sa na počkanie nezohreje. Z toho je jasné, ktorý je lepší. Ak je vonku naprí-
klad deväť stupňov a piesok je mokrý, mám také zmrznuté nohy, že ani necítim, keď 
mi súperka skočí na nohu. Výstižná poznámka zaznela tento rok v studenom Vilniuse: 
Myslela som si, že mám v neopréne nejaký kamienok, čo ma tlačí, ale bol to môj prst,“ 
žmurkne Natália. Dominika dodáva: „Horúci piesok možno poliať a ak organizátori nie 
sú leniví, aj ho polievajú. Už sa nám stalo, že to nestihli a boli z toho pľuzgiere. Ale pred-
sa len: radšej horúci, ako studený. Po studenom si necítim prsty na nohách, mám ich 
fialové a keby som niekde zakopla, zlomím si prst a ani si to v tej chvíli nevšimnem.“

Vlezie aj do mobilu a hodiniek 
Samostatná kapitola je život s pieskom, ktorý vie zaliezť úplne všade. „Ak hovorím, že všade, 
tak naozaj všade. Na tele, do vlasov, uší, očí, úst... Ale aj do všetkých tašiek a kufrov. Vysypávala 
som piesok už aj z peňaženky a z mobilu. Aj pri výmene baterky v hodinkách nám vždy prekva-
pene oznámia, že v nich našli piesok. Moja mama by z obdobia, kedy som ešte bývala s ňou, ve-
dela rozprávať, ako sa z piesku kazia práčky. Človek si však napokon zvykne aj na to, že žuvačku 
z otvoreného balíčka treba pred vložením do úst najprv ofúkať,“ opisuje mladšia z dvojice. 
Staršia pridáva návod, ako sa permanentného nevítaného hosťa zbaviť: „Dôklad-
nou, viackrát za sebou opakovanou sprchou. Nestačí sa namydliť len raz. Z tela pie-
sok ešte ako-tak zíde, ale z vlasov... Aj keď si ich dôkladne umyjem, ráno nájdem sto-
py kurtu na vankúši. Piesok je u nás doma úplne všade. Práčku a sušičku musím 
občas normálne povysávať. Keď sme si doniesli domov psa, priateľ povedal, že dnu 
nesmie. Vraj nosí špinu. Teraz je vnútri viac ako ja, a nielen preto, že je doma častej-
šie. Keď vybaľujem kufor alebo veci z tréningu, určite narobím viac bordelu...“ 

Iba pánboh tuší, ten s vetrom vie to
Podstatne väčší nepriateľ plážových volejbalistov je však vietor. Dá sa proti nemu bojo-
vať, ale musíte vedieť, ako naň. Nie je to však kamarát našich volejbalistiek. „Hru úplne 
mení a rozdiely medzi tímami sa vyrovnávajú. Aj preto sú výsledky občas prekvapujú-
ce. Tréningom sa však dajú ,veterné‘ zručnosti vylepšiť,“ tvrdí bývalá extraligová hráčka 
Pezinka. Opora bratislavskej „Bilíčky“ dodáva, že vo vetre treba zvoliť správnu taktiku: 
„Keďže nehráme s medicinbalom, vietor si s loptou robí, čo chce. Najzákladnejšia zása-

Dominike Nestarcovej a Natálii Dubovcovej sa v zimnej príprave na 
predolympijské leto prvý raz naplno venoval tréner Sebastian Monegozzo.

PrPrPrPrPrvávávávává bebebebebeacacacacach h hh h vovovovovolelelelelejbjbjbjbjballlllovoovovo á á ááá 
memememem dadadadadailililililaaaa a zozozozozo sssssvevevevevetototototovevevevevejj jjj sésésésésérirrrr eee prprprprpreeeee 

SlSlSlSlS ovovovovoveneneee sksksksks ooo o o - vv vvv StStStStStaavaaavanaaaa gegegegegeriiiii....

TOP VÝSLEDKY 
3. miesto - Svetová séria Long Beach 2014
3. miesto - Svetová séria Stavanger 2014
3. miesto - CEV Masters Biel/Bienne 2014
5. miesto - CEV Masters Baden 2014
9. miesto - ME Cagliari 2014
9. miesto - Svetová séria Berlín 2014 
5. miesto - Svetová séria Rím 2013
5. miesto - Svetová séria Los Angeles 2013
9. miesto - MS Stare Jabłonki 2013
5. miesto - Svetová séria Gstaad 2012
9. miesto - ME Haag 2012
5. miesto - Svetová univerziáda Čína 2011
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po lopte a rukami rozvírim piesok, aj tak čosi z neho skončí v očiach. Tomu 
sa vyhnúť nedá. Okuliare však musia byť kvalitné, na tých nešetríme. Občas 
treba kúpiť nové sklá, lebo piesok ich doškriabe. Okuliare mám už šiestu 
sezónu, mením len sklá. V rezerve mám ešte jedny rovnaké, ak by sa mojim 
obľúbeným niečo stalo.“ Pre Natáliu je záhada, ako môžu niektorí hrať bez 
ochrany očí. „Pri západe slnka je problém vidieť aj s okuliarmi. Keď nesvieti 
slnko, zvyknem hrať s priesvitnými sklami, aby mi nešiel do očí piesok.“ 
Čiastočná pomoc pred slnkom je šiltovka. Dominika ju využíva, 
len keď prší, aby jej nepadali kvapky do očí, ale Natália v nej pravi-
delne trénuje. „Najskôr mi prekážala, ale keďže som nechcela, aby 
mi na tvár stále svietilo slnko, zvykla som si. V zápasoch využívam 
skôr čelenku - nesteká mi pot do očí a zároveň mi drží vlasy.“ 

Plavky: vlani boli top oranžové
Jediné, čo si nevyberajú, lebo nemôžu, sú dresy. Na rozdiel od iných špor-
tov ich na turnajoch „fasujú“ od organizátorov, ktorí na vrchný diel pla-
viek umiestňujú reklamu. Dopredu teda nevedia ani to, akej budú farby. 
Natáliu poteší, keď rozhodca donesie pred zápasom červené alebo biele. 
Dominika ozrejmuje, že ak sa im v nejakých plavkách darí, rýchlo ich ope-
rú, vyfénujú a oblečú si ich aj na ďalší zápas: „Minulú sezónu sme mali ob-
ľúbené oranžové, ale opotrebovali sa. Túto sezónu pravé zatiaľ hľadáme.“
Cyklistu spozná každý podľa opálenia na prvý pohľad - „nohy od kraťa-
sov“ sa nedajú prehliadnuť. „My máme zasa biele oči a tmavú tvár,“ smeje 
sa Dominika. Nata rozvíja: „Nás najľahšie rozoznať podľa toho, že sme 
opálené už vo februári, keď iní dávno vybledli z lanskej dovolenky...“ 

Dovolenka pri mori? Doma!
Apropo, letná dovolenka. Majú športovkyne, ktoré trávia na pieskových kur-
toch 300 dní do roka, chuť tráviť po sezóne čas pri mori? „Pre mňa je najväčšia 
odmena, keď môžem byť doma. Vybaliť a konečne odložiť kufor. Po minulej se-

da je, že lepšia strana je vždy proti vetru. Vtedy jednoducho môžeme byť 
smelšie v útoku, lebo vietor loptu, ktorá vyzerá, že skončí mimo ihriska, 
sfúkne dnu. Naopak, po vetre stačí udrieť napríklad na servise len trošku 
do lopty a pomôže jej do autu. Vo vetre musíme všetko akoby znížiť. Nízky 
príjem a nahrávka dajú vetru menšiu šancu montovať sa nám do hry.“

Na okuliaroch nešetria
Vo výbere počasia majú Slovenky jasno: bezvetrie a horúco. Na prekvapenie, 
opaľovacieho krému nemíňajú tony. „Ja ho používam prvé dva týždne, po-
tom už nie. Nemám rada, keď mi krém tečie do očí a keď sa mi ruky šmýkajú 
po stehnách, keď sa chcem oprieť,“ vysvetľuje Dominika. Pobyt na kurte si 
však nevie predstaviť bez slnečných okuliarov. „Samozrejme, keď sa hodím 

Nielen šikovné 
plážové volejbalistky, 
ale aj pekné ženy.

Keď sa povie Rio...
Natália: „...za tým 
povieme 2016.“
Dominika: „...
poviem si, že tam 
chcem s Natou byť 
v auguste 2016.“ 

zóne som napríklad absolvovala v Prahe mesačný kurz jogy a tiež kurz kerami-
ky. Potrebujem si oddýchnuť od volejbalu a robiť niečo úplne iné,“ vraví Natália.
Podobne sa k posezónnym aktivitám stavia aj Dominika: „Keby sme skon-
čili skôr, nebránila by som sa ísť na dovolenku k blízkemu moru. Ale keďže 
končíme v októbri, musela by som letieť niekam ďaleko - a to sa mi nech-
ce...“ Rodáčka z Pezinka je akčný typ, keby nehrala „beach“, určite by šla 
na poznávací trip ´Bolívia - Čile - Peru´. „To je môj sen už dlhé roky,“ pri-
znáva. „Ako reálny ho však vidím až po kariére. Viem si predstaviť aj dovo-
lenku v horách. V zime sme boli na sústredení v Tatrách a bolo tam super. 
Konečne niečo iné. Zatiaľ však preferujem prevažne oddychové dovolenky.“
Baby sa navzájom poznajú ako vlastné ponožky. Aj si ich nieke-
dy požičiavajú. „Už sa mi stalo, že som len tak Natálii poveda-
la: Inak, máš moje ponožky, vieš o tom? Ale občas asi aj ja vezmem 
nejaké Natáliine veci, takže drámu z toho nikdy nerobíme.“

Radšej o polnoci, než o ôsmej ráno
Nemrhajú zbytočne energiou, maximálne sa sústreďujú na spoločnú mé-
tu - nominovať sa na olympijské hry v Riu 2016. V Brazílii boli zatiaľ len 
dvakrát: na akademických majstrovstvách sveta v severobrazílskom prí-
stave Macau, kde mali šťastie na milých ľudí a krásnu pláž, a v Sao Paule 
na turnaji Grand Slam. „Kurty tam boli v hroznom stave, ani nie na plá-
ži, ale v meste. Turnaj zorganizovali ako politický ťah a fanúšikovia ne-
mali o tom páru. Preto dúfame, že najkrajšie spomienky na Brazíliu sa 
nám budú spájať práve s olympijským Riom,“ zhodujú sa unisono.
Organizátori nedávno oznámili, že niektoré zápasy na Copacabane sa 
začnú o polnoci - čo na to Slovenky? „Ak nebude zima, bez problémov. 
Radšej hrať o polnoci, než o ôsmej ráno, ako to zavše býva na turnaj-
och Svetovej série,“ zdôrazňuje Natália Dubovcová. „O polnoci sme ešte 
na kurte nestáli, bolo by to niečo nové,“ priznáva Dominika Nestarco-
vá. „Ale vždy tam budú dva tímy, ktoré musia v tú hodinu hrať...“    6
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Doba piesková 
Paralelný život klasických hier: 
plážový, na piesku a naboso

Paralelný
á

lelnýlnýnýný
Paralel
Paral

pláplá
lelll

ážoážo
lnýnýnn

plážový,plážoplážoleleplápláplápláážoážoážoáž

Spod holého neba do hál, kde našli lepšie 
a stálejšie podmienky, a odtiaľ späť na slnko. 
Za ešte väčšou porciou zábavy a voľnosti. Ak 
sa v minulosti svet pozeral na plážové odrody 
volejbalu, futbalu či tenisu len ako na rekreačné 
doplnky, dnes ich musí brať oveľa vážnejšie. 
Pokým na olympiáde v Barcelone 1992 bol plážový 
volejbal len ukážkovým športom, od Atlanty 1996 
je pravidelnou súčasťou Hier. S požiadavkou 

zaradiť paralelnú mini podobu do programu OH sa ozývajú 
už aj ďalšie kolektívne hry - futbal, hádzaná, basketbal.

Medzinárodná futbalová federácia ústami svojho šéfa Seppa Blattera už pred tromi rokmi avi-
zovala snahu získať olympijský punc aj pre jeho plážovú odrodu: „Mohli by sme hrať na rov-
nakých športoviskách, aké využívajú plážoví volejbalisti.“ Legendárny Brazílčan Pelé loboval, 
aby sa plážový futbal predstavil ako exhibičný šport už v Riu de Janeiro 2016, no neuspel.
Aj plážová hádzaná sníva o piatich kruhoch. Generálna manažérka svetovej federá-
cie Amal Kalifová v májovom čísle magazínu Handball Inside deklarovala záujem do-
stať ju do programu OH 2024 a basketbalová federácia dúfa, že uličnú podobu svo-
jej hry - teda traja proti trom na jeden kôš - odprezentuje už v Tokiu 2020.
Smelé plány?  Možno áno, no popularita športov na piesku nezadržateľne rastie. Aj preto Asociá-
cia národných olympijských výborov plánuje už v roku 2017 usporiadať prvé Svetové plážové hry. 
Jej prezident Ahmad Al-Fahad Al-Sabah sa inšpiroval úspechom Ázijských plážových hier, ktorých 
súčasťou sú aj športy na vode či skejtbording. Organizujú ich totiž Ázijské olympijské výbory, kto-
rým kuvajtský šejk, jeden z najvplyvnejších mužov piatich kruhov (predseda komisie Olympijskej 
solidarity MOV) aj svetového futbalu (viceprezident FIFA), šéfuje už bezmála štvrťstoročie. Pre-
miéru mali na Bali (2008), ďalšie hostil ománsky Muscat (2010), čínsky Haijang (2012), thajský 
Phuket (2014) a o rok má kontinentálny plážový festival zakotviť vo vietnamskom Danangu.

Novú éru odštartoval volejbal 
Tajnička úspechu športov na piesku je prostá: slnko, pláže, pekní ľudia. Módna kratšia verzia, no s o to 
väčšou porciou adrenalínu - to prekliesnilo dovolenkovým alternatívam klasických hier cestu na výslnie. 
S rastúcou popularitou sa na piesok nenápadne vkrádal profesionalizmus. Elitní športovci vo 
všetkých plážových formách dnes už musia intenzívne pracovať, ak sa chcú presadiť. „Nie je to 
len o bikinách. Denne tvrdo makáme, aby sme divákov získali na našu stranu,“ povedala pre 
britský denník The Guardian škótska volejbalistka Shauna Mullinová. Dcéra hotelového ma-
M
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Rastislav Hríbik | foto TASR/AP, TASR

Fenomenálny futbalista Ronaldo si 
ako hráč Realu Madrid v roku 2005 
na kempe zatrénoval aj na pláži. 
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nažéra a jej spoluhráčka Zara Dampneyová sa stali prvými Britka-
mi, ktoré na pláži reprezentovali krajinu pod piatimi kruhmi.
Volejbal zohral v novom trende pioniersku rolu. Na plážach v kaliforn-
skej Santa Monice ho verejnosť v deblovej podobe hrávala už v 20. rokoch 
minulého storočia. S nápadom vyrukoval vojak Paul Johnson - nechcelo 
sa mu čakať, kým sa zíde kompletné šesťčlenné družstvo, tak si to rozda-
li dvaja proti dvom. Vtedy šlo o rekreačný šport. Po polstoročí však vývoj 
nabral raketový spád. Prvé, ešte neoficiálne majstrovstvá sveta sa kona-
li v roku 1987 (mimochodom, v Riu de Janeiro) a o päť rokov sa plážový 
volejbal predstavil na olympiáde, hoci zatiaľ len ako ukážkový šport.
V Atlante 1996 už svet pod vysokou sieťou oslavoval prvú veľkú hviezdu - vo-
lejbalového Michaela Jordana. Tak médiá prekrstili syna maďarských emig-
rantov Karcha Kiralya. Po zlate s americkým tímom v klasickom volejbale 
v Los Angeles 1984 a v Soule 1988 vystúpil na najvyšší stupeň aj do tretice. 
Keď s Kentom Steffesom vyhral premiérový olympijský turnaj plážových dvo-
jíc, stal sa legendou, lebo zlato v hale aj vonku ešte nikto nezískal. Do troch 
rokov vyšla kniha s titulom Piesočný muž a o ďalšie dva sa dočkal uvedenia 
do Siene slávy. Kiralyovci majú volejbal v krvi. Hrával ho otec László aj obaja 
jeho synovia. Karch ním žije dodnes, americkú ženskú reprezentáciu v šest-
kovom volejbale vlani ako tréner doviedol k vôbec prvému svetovému titulu.

Brazília - plážová veľmoc č. 1
História oficiálnych MS v plážovom volejbale, usporadúvaných v ne-
párnych rokoch, sa začala písať v Los Angeles 1997 a na doterajších de-

viatich šampionátoch dve tretiny všetkých medailí (a so štyrmi výnim-
kami aj všetky tituly) získali dve krajiny: Brazília (24 / 9) a USA (14 
/ 5). Brazília je absolútnou jednotkou aj v plážovej hádzanej: získala 
sedem z dvanástich dosiaľ udelených svetových titulov (štyri mužské 
a tri ženské), vrátane oboch aktuálnych, vlaňajších. Predvlani vyhrala 
Brazília dokonca tímové MS v plážovom tenise. Samozrejme, aj plá-
žový futbal sa klania Brazílii. V ére 1995 - 2007 hostila všetky svetové 
šampionáty, spravidla na pláži Copacabana. Neľútostné boje sa až na 
drobné výnimky končili rovnako: titulom pre domácich kanárikov. 
Zo sedemnástich majstrovstiev sveta vyhrali Brazílčania trinásť. Keď sa 
v roku 2005 konali už pod záštitou FIFA, došiel im dych - titul pustili Fran-
cúzom. Rýchlo sa však otriasli a ďalšie štyri šampionáty vyhrali. No na 
posledných dvoch triumfovali noví králi - Rusi. Titul z Talianska 2011 ob-
hájili predvlani na Tahiti finálovým víťazstvom nad Španielmi. Na turnaji, 
ktorý v súčte videlo viac než stotisíc divákov, s priemerom vyše tritisíc na 
zápas a s priamymi prenosmi na Eurosporte. „Prekonal naše očakávania. 
Vedeli sme, že bude skvelý, no on bol unikátny. Tempo hry sa možno tro-
chu spomalilo, ale to je normálne. Nik už nechce prehrávať, lebo plážový 
futbal sa stal vážnym športom. Potvrdzuje to aj jeho začlenenie do progra-
mu prvých Európskych hier,“ tvrdí člen exekutívy FIFA Joan Cusco, podľa 
ktorého je to ďalší krôčik, aby sa stal aj olympijským športom. „Japonsko 
je pre nás dobrý trh,“ poznamenal, narážajúc na tokijské Hry 2020.
Futbal na piesku ponúka šancu aj malým krajinám. Tahiťania mali doma 
v Papeete na dosah medailu, boj o bronz prehrali až v penaltovom roz-
strele. Na tohtoročných MS v Portugalsku  si zasa premiérovo zahrajú 
krajiny ako Omán či Madagaskar, ktoré sa na veľké šampionáty  v kla-
sickom jedenástkovom futbale ešte nikdy nekvalifikovali. Africký ostrov 
posunula vpred FIFA. V roku 2009 poslala do krajiny trénerov, aby talen-
ty naučili základom hry. S jedným z nich, Claudom Barrabem z ostrova 
Réunion v Indickom oceáne, sa na Madagaskare rozhodli spolupracovať 
intenzívnejšie. „Jeho príchodom sa všetko zmenilo - bol poslednou chý-
bajúcou súčiastkou,“ tešil sa kapitán Tianasoa Rabeasimbola po postupe 
z kvalifikačného turnaja na Seycheloch. Či bude rozprávka pokračo-
vať, sa len uvidí, no isté je, že na piesku sú si veľmoci a trpaslíci bližší.

Prvá veľká 
hviezda (aj) 

plážového 
športu: americký 

volejbalista 
Karch Kiraly, 
trojnásobný 

olympijský 
šampión.

36-38_plazove sportyFINAL.indd   47 21.07.2015   19:39:12



48
Paralelný život klasick

lážov
lelný lný život klasickiv

Paralel4848rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaraarrrrarrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Paral

488 plpl
lee

ážový na pieskuážový na pieskulný lnýll život klasickživot klasickkk
žový nažový nažový nažový na pieskupieskupieskupiesku

plážový, na pplážový, na plážParalParalžový, na žový, nažový, na žový, na pieskupieskupieskupiesku
plážový na pieplážový na pielelný lelnýlelnýlelný,,, život klaživot klaživot klaživot klalellelplplplplážový, na ážový, na ážážžový, na žový, na žový, na žový, na žový, nažový, nažový, na pieskupieskupieskupieskupieskuieskuiesku

 Pláže sú jedinečné miesto nielen na 
atraktívne zápasy, ale aj na výučbu – 
futbalu a tiež mnohých iných športov.
 Britský princ Harry, druhorodený syn korunného 
princa Charlesa, v rámci propagácie londýnskych 
Hier 2012 zaúčal mladých Brazílčanov na 
pláži Flamengo v Riu aj do tajov rugby.

PLÁŽOVÉ VARIANTY 
Hádzaná

Ihrisko má rozmery 27 x 12 m, je o trinásť metrov kratšie a osem užšie než v klasickej 
hádzanej. Zápas trvá len 2 x 10 minút. Tím tvoria štyria (nie siedmi) hráči: traja v poli 

a brankár. Každý polčas sa počíta zvlášť, lepší tím získava bod. Ak je na konci polčasu 
remíza, rozhoduje zlatý gól. Ak vyhrá každé z družstiev jeden polčas, rozhodujú penalty. Gól 

môže mať hodnotu jedného, ale aj dvoch bodov (ak ho dá brankár, alebo za parádičky). 
Volejbal

Hracia plocha je o dva metre kratšia a o meter užšia (16 x 8 m). Na každej 
strane ihriska sú len dvaja hráči, ktorých nemožno striedať. Hrá sa do 21 

bodov bez strát na dva víťazné sety. V prípade remízy nasleduje tajbrejk 
do 15 bodov. Hráči musia byť bosí, koučovanie je zakázané.

Futbal
V tíme je päť hráčov: štyria plus brankár. Dĺžka ihriska je tretinová, maximálne 37 m, 

šírka 26 - 28 m, rozmery bránky 5,5 x 2,2 m. Nehrá sa na polčasy, ale na tri 12-minútové 
tretiny. Zápas sa nemôže skončiť remízou, v takom prípade sa nadstavujú tri minúty 

a platí pravidlo zlatého gólu. Ak nepadne, prídu na rad pokutové kopy. Okrem žltej 
a červenej možno udeliť aj modrú kartu, ktorá znamená vylúčenie na 2 minúty.

Tenis
Hrá sa raketami s pevnou výplňou namiesto strún a s podhustenými loptičkami na 

ihrisku pre plážový volejbal ponad sieť vysokú 170 cm na dva víťazné sety, v prípadnom 
treťom sete sa hrá tajbrejk do 10. Ak je v geme stav 40:40, čiže zhoda, ďalšia loptička 

rozhodne o jeho víťazovi. Hráč nemusí podávať do kríža a má len jedno podanie. Tzv. 
net alebo nec je platným bodom, podanie sa neopakuje. Na rozdiel od bežného tenisu 
loptičky nesmú spadnúť ani raz - musia sa hrať z voleja. Zvyčajne sa hrávajú štvorhry. 

Basketbal
Ihrisko má rozmery12 x 15 m, tím tvoria 3 hráči, hrá sa 2 x 5 minút. Keďže driblovanie 

je na piesku nemožné, lopta sa prihráva vzduchom, pričom hráč má povolené spraviť 
maximálne dva a pol kroka. V prípade remízy sa hádžu šestky, každý hráč má jeden pokus.

Nankingu 2014, ba tiež na prvé Európske hry v Ba-
ku (aj za účasti slovenského ženského tímu). Od 
roku 2012 v ňom organizuje aj svetový šampionát 
- apropo, úradujúcimi majstrami v hre 3 x 3 sú Ame-
ričanky a Katarčania. Na rozdiel od iných federácií 
kolektívnych športov sa teda FIBA v olympijskom 
programe nemieni uchádzať o doplnenie klasickej 
šestkovej podoby plážovou hrou, ale - uličnou.
V kurze je aj plážový tenis, ktorý má v rôznych kon-
činách sveta rôzne podoby aj názvy. Na karibskom 
ostrove Aruba ho pred vyše desaťročím spopulari-
zoval Američan Marc Altheim. „Je to bedminton 21. 
storočia a môžete ho hrať s pivom v ruke alebo vážne 
- je to na vás,“ tvrdí. Dávno predtým sa však hral na 
jadranských plážach v talianskej Ravenne. Hru s plnou 
raketou na kurte plážového volejbalu a so sieťou skoro 
v dvojnásobnej výške oproti klasickému tenisu (170 
cm) uznala už aj Medzinárodná tenisová federácia 
(ITF). Odpremiérovala tímový a tiež individuálny sve-
tový šampionát, olympijské ašpirácie však zatiaľ jasne 
nedeklarovala. „Keď porovnám náš šport s plážovým 
volejbalom, vládne v ňom podobná atmosféra, no plá-
žový tenis je ešte mladý šport a potrebuje čas, aby sa 
stal olympijským - najmenej desať rokov,“ odhaduje 
šéf populárneho turnaja v Arube Jochem Ros.   6

Prešovský pieskový unikát
V plážovej hádzanej patrí jedno prvenstvo aj Slovensku. Prvý turnaj v strednej Európe sa hral 
v Prešove: v roku 1995 v areáli letného kúpaliska na Sídlisku III. Vďaka Vincentovi Lafko-
vi, ľavému krídlu miestneho Tatrana a československého strieborného tímu z mníchovských 
OH 1972. Pieskovú podobu hádzanej spoznal v Holandsku a nadchla ho: „Je to dynamic-
ký šport, rozvíja kombinačné schopnosti, zápasy sú atraktívne a netrvajú dlho,“ vysvetľoval 
v miestnej tlači pred prvým ročníkom s názvom Memoriál Jána Motýľa, po prešovskom há-
dzanárovi, ktorý zahynul rok predtým pri autonehode. Už nežije ani Vincent Lafko, zomrel 
v decembri 2012 vo veku 67 rokov. Turnaj však prežil a dnes nesie práve jeho meno.
Plážovú podobu má aj basketbal, obľúbená je najmä v USA - trojčlenné tímy hrajú 10 minút (2 x 5) 
na dva koše. Jeho svetová federácia (FIBA) však pred časom v duchu hesla „z ulice na olympiádu“ 
uprednostnila streetball, mestskú formu, hru trojíc na polovičnom ihrisku a na jeden kôš. Presadi-
la ho do programu premiérových olympijských hier mládeže v Singapure 2010 aj do ich reprízy v 
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Posledný rugbyový 
zápas pod piatimi kruhmi. 
Finálový zápasu na 
parížskych OH 1924, 
USA - Francúzsko 17:3.

návrat po 92 rokoch 

Igor Machajdík | foto TASR/AP, TASR, archív Igora Machajdíka

DD

Futbal a rugby dlho kráčali vedľa seba, no pred 
pol druha storočím ich rozdelil názor na podobu 
lopty a používania rúk. Podľa okrídlenej sentencie 
futbal je hrou džentlmenov, ktorú hrajú barbari 
a rugby hrou barbarov, ktorú hrajú džentlmeni. 
Samozrejme, utešujú sa ňou najmä tí, čo ťahajú 
za kratší koniec, čiže rugbisti. O rok v Riu sa 
s futbalistami znova stretnú na olympiáde. Po 92 
rokoch. No zhodnú s nimi budú mať len rozlohu 
ihriska. A ešte niečo - čo v čase OH 1924 bolo 
absolútne nepredstaviteľné - v oboch športoch sa 
okrem mužského turnaja uskutoční aj ženský.

Do mysle baróna Pierra de Coubertina sa najskôr zapísalo „rugby“ s veľ-
kým R. V stredoanglickom mestečku Rugby mladého Francúza v roku 
1888 očaril najmä pozoruhodný mimoškolský spôsob výučby telesnej vý-
chovy. Zaujala ho však aj hra s malým „r“ - od futbalu líšiaca sa vajcovitou 
loptou, možnosťou hrať s ňou nielen dolnými, ale aj hornými končatina-
mi a bránkami v tvare písmena H. Vtedy už stamodtiaľ začínala expan-
dovať na starý kontinent, do krajín galského kohúta, apeninskej čižmy, 
veterných mlynov, vychýrenej čokolády a potom ďalej do vnútrozemia. 
O štyri roky Coubertin na pôde slávnej parížskej Sorbonny prvý raz 
predstavil svoj projekt tisícročia: vzkriesenie olympijských hier. Ešte 
predtým, v nedeľu 20. marca 1892, však rozhodoval prvé finále fran-
cúzskeho šampionátu v rugby medzi parížskymi klubmi Racing a Stade 
français (4:3). A na Nový rok 1906 už ako prezident Medzinárodného 
olympijského výboru dokonca pískal aj vôbec prvý oficiálny medzištátny 
rugbyový zápas Francúzska - v Parku princov proti Novému Zélandu.  

Prvá éra: coubertinovská 
Rugby sa na olympijských hrách predstavilo štyrikrát a premiéru aj derniéru 
zažilo v Paríži. Vždy sa hralo tzv. Union Rugby s 15 hráčmi na každej strane 
(existuje ešte Rugby League, v ňom proti sebe bojujú 13-členné zostavy), ale 
zväčša šlo o klubové tímy. V roku 1900 štartovali tri - vyhralo domáce Francúz-

sko, reprezentované výberom hráčov z parížskych klubov, pred Nemeckom (FC 
1880 Frankfurt) a Veľkou Britániou (Moseley Wanderers RFC). Záujem divá-
kov o „foot-ball rugby“, ako ho propagovali plagáty, prekonal všetky očakávania 
organizátorov: na francúzsko-britský súboj na velodróme vo Vincennes predali 
4389 vstupeniek a šesťtisícová návšteva bola absolútne najvyššia na súťažiach 
prvej parížskej olympiády, organizovanej ako „prívesok“ svetovej výstavy. 
Na zmätkami poznačený londýnsky turnaj 1908 sa pôvodne prihlásili tri 
krajiny, ale Francúzsko týždeň pred podujatím štart odvolalo. O víťazovi 
rozhodol jediný zápas: reprezentácia Austrálie, ktorá bola práve na päť-
mesačnom turné po Ostrovoch, v ňom vyhrala 32:3 nad Veľkou Britániou, 
za ktorú nastúpil majstrovský tím juhoanglického grófstva Cornwall. Tre-
tíkrát lietala šišatá lopta na antverpských OH 1920 a zasa len v jednom 
stretnutí: Američania pred 20000 divákmi vyhrali nad Francúzmi 8:0. 
V ich drese nastúpil aj Danny Carroll, vtedy hrajúci kouč stanfordskej uni-
verzity, ktorý v Londýne 1908 pomohol k olympijskému zlatu Austrálii.
Rugby skončilo pod piatimi kruhmi takmer zároveň s Coubertinom, ktorý sa 
šéfovania v MOV vzdal v roku 1925. Aj na parížskych Hrách 1924 platilo, že 
na medailu stačí štartovať. Američania obhájili zlato finálovým víťazstvom 
17:3 nad Francúzmi a bronz získalo Rumunsko, krajina s 270 registrovaný-
mi hráčmi. Pre rozpory vnútri rugbyových štruktúr a slabú účasť - tak znelo 
zdôvodnenie vyškrtnutia tejto kolektívnej hry z olympijského programu.
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 Ani v ženskom 
rugby niet núdza 

o dynamické súboje.
 Sedmičkové rugby 

zažije olympijskú 
premiéru o rok 

v Riu de Janeiro.

Druhú šancu ponúkol Rogge 
Rugby premrhalo prvú olympijskú šancu. Jeho popularita však ďa-
lej rástla a televízna sledovanosť svetových šampionátov, organi-
zovaných počnúc rokom 1987 v štvorročných cykloch, sa na prahu 
tohto storočia dostala nad hranicu troch miliárd divákov, čím sa 
mohli pochváliť len olympijské hry a majstrovstvá sveta vo futbale. 
Približne v rovnakom čase na post šéfa MOV nastúpil prvý olympionik: 
Belgičan Jacques Rogge, povolaním chirurg, záľubou jachtár (účastník 
troch OH 1968 - 1976), ale zamlada aj rugbista. „Prišiel som z profesie, 
v ktorej sa musíte postaviť čelom k realite,“ povedal v jednom z rozho-
vorov. V roku 2009 olympijská jachta doplachtila tam, kam chcel: členo-
via MOV schválili návrat golfu a rugby do olympijského programu, pri-
čom v oboch športoch sa odohrajú nielen mužské, ale aj ženské súťaže. 
Rugby v hlasovaní prešlo hladšie (81:8), než golf (63:27). Pravda, 
nejde o klasické, ale „sedmičkové“ na 2 x 7 minút. Základný rozdiel 
medzi dvoma podobami rugby spočíva v počte hráčov a trvaní zá-
pasu. Podstata je rovnaká: dva tímy sa snažia s oválnou loptou po-
stupovať k súperovej bránkovej čiare a víťazom sa stáva ten, ktorý 
nazbiera viac bodov - položením päťky v súperovom bránkovisku, 
po vykopávaní, kopaní trestných kopov alebo kopom z hry medzi 
dve žrde a ponad brvno súperovej brány. Keďže na rovnako veľkom 
ihrisku hrá na každej strane namiesto 15 iba 7 hráčov (ďalší piati 
môžu striedať), výhodu majú fyzicky vyspelí rugbisti a behavejšie ty-
py. Tých expresných 2 x 7 minút (finále 2 x 10) v porovnaní s klasic-
kým hracím časom 2 x 40 minút však zvládnu aj robustnejší hráči.

Rugby Sevens 
Kto by si myslel, že Rugby Sevens je úplnou novinkou a ak-
tuálnou modernizáciou klasiky, veľmi sa mýli. Dnes na všet-
kých kontinentoch rozšírená sedmička vznikla ešte v roku 1883 
v Melrose v južnom Škótsku z ekonomických dôvodov (re-
dukcia nákladov) a postupne sa rozšírila do celého sveta. 
O rok na olympiáde v Riu de Janeiro to bude krátky proces: mužský tur-
naj potrvá len dva dni a ženský tiež. Na kredit rugby to však môže mať 

dlhodobý dopad - zhliadnu ho stámilióny očí. Veľa si od toho sľubuje aj 
Austrálčan Brett Gosper, výkonný riaditeľ World Rugby, ako sa odvlani 
nazýva svetová organizácia tohto športu: „Sedmičkové rugby si získava 
čím ďalej viac fanúšikov, hrá ho stále viac talentov, je potrebné, aby sa 
v Riu ukázalo v najlepšom svetle a zostalo v programe aj v Tokiu 2020.“ 
Podobný názor má aj športový riaditeľ Slovenskej rugbyovej únie Vladimír 
Kubala: „Zaradenie rugby 7´s bude určite veľký prínos pre olympijské aj 
rugbyové hnutie. Divácky atraktívny šport sa ešte viac spopularizuje a som 
presvedčený, že sa v budúcnosti stane športovým fenoménom.“ O rok v Bra-
zílii budú podľa jeho názoru najväčšími favoritmi muži aj ženy Nového Zé-
landu, no dodáva: „V Brazílii je ženské sedmičkové rugby veľmi populárne, 
takže aj domáci výber bude patriť k favoritom, ale určite nie až k takým top 
ako Austrália, Kanada, Veľká Británia či spomínaný Nový Zéland. V mužskej 
kategórii predvádza krásnu hru vo svetovej sérii aj Fidži či Južná Afrika, no 
zamiešať karty môžu tiež Veľká Británia, USA alebo nevyspytateľná Keňa.“
Vo „veľkom“ rugby získalo mužské či ženské svetové tituly dosiaľ len päť 
významných krajín (Nový Zéland 6, Anglicko 3, Austrália a JAR po 2, USA 
1), kým v „malom“ s kratšou históriou šampionátov (od 1993) dvakrát aj 
Fidži a raz Wales... Vo svetovom rankingu k 1. júnu 2015 je Írsko tretie, 
Wales piaty, Samoa deviata, Fidži jedenáste a dvanástku uzatvára Tonga... 

Slovákov učil britský vicekonzul 
Začiatkom 20. storočia sa vajcovitá lopta „dokotúľala“ aj do Prahy, ale sto-
vežatá ju neakceptovala. Až propagačný zápas anglických študentov v lete 
1912 v rámci rugbyového turné po strednej Európe čo-to naznačil. Rugby 
zdanlivo prekvapujúco zapustilo prvé, hoci len dočasné korene na území 
Československa v druhej polovici 20. rokov v Bratislave. Tu založili prvý 
domáci rugbyový tím či odbor - 1. decembra 1925 v ŠK Slávia Bratislava. 
Kto stál v pozadí, odhaľuje dobová správa Policajného riaditeľstva v Brati-
slave: „K činnej práci sa prihlásil starý hráč a bývalý člen klubu Oxfordskej 
univerzity, vicekonzul bratislavského Konzulátu Veľkej Británie A. E. Dow-
den.“ Snaživý nadšenec rugby organizoval prednášky i praktický tréning 
a zasväcoval nových adeptov do tajov u nás neznámej hry. A darilo sa mu. 
Bratislava sa v roku 1926 stala aj sídlom Československej federácie 
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skej „dvojky“ sa na ihrisku Makkabey prejavili - slávisti prehrali 0:9. 
So súpermi z Brna a zakrátko aj Prahy sa červeno-bieli Bratislavčania stretli 
postupne viackrát so striedavými výsledkami, skutočnosťou však počas celej 
existencie klubu zostal absolútny nedostatok domácich súperov. Senzačné 
víťazstvo 6:4 dosiahli v septembri 1926 proti Wiener Amateure na pôde súpe-
ra, no najslávnejší zápas odohrali proti v tom čase silnému nemeckému tímu 
R. G. Heilderberg Universität, a aj tesná prehra 5:8 sa hodnotila ako úspech. 
Bratislava sa 23. mája 1927 stala dejiskom prvého medzištátneho zápasu na 
území ČSR. Vzhľadom na očakávanú divácku kulisu voľba padla na futbalový 
štadión I. ČsŠK Bratislava. Súperom bolo totiž Rumunsko, účastník olym-
piády 1924. Sila balkánskeho súpera sa prejavila už v prvom polčase - vyhral ho 
18:0 a celý zápas 23:6. Základ kádra československej reprezentácie tvorili hráči 
bratislavskej Slávie (objavilo sa v nej však aj zopár Rakúšanov z Wiener Ama-
teure) a podľa hodnotenia najlepšími boli vicekonzul Dowden a Štefan Marčiš. 
Slávisti nemali na Slovensku súperov. Okrem nich istý čas šišku naháňa-
lo už len niekoľko vojakov pod hlavičkou Vojenskí letci Vajnory a v roku 
1928 sa rugby hrávalo ešte v klube YMCA Bratislava. Na úrovni, ktorá 
sa nepribližovala jeho úspešným športom - volejbalu či basketbalu. Ve-
ľavravné je zachované skóre - 6:153. Na druhej strane, zvyšoval sa počet 
tímov za riekou Morava, najmä v Prahe, ktorá sa vo februári 1928 stala 
sídlom asociácie pod názvom Československý zväz Rugby - footballu.
Pre slovenské rugby sa osudovým stal rok 1929. Rozpad zostavy jediné-
ho tímu, kontumačné prehry, strata ihriska, neudržateľná finančná situ-
ácia... Posledná informácia z valného zhromaždenia klubu vo februári 
1931 znela: „Rugbyový odbor ŠK Slávia Bratislava v tomto roku (1930) 
nevyvíjal činnosť, lebo nemal k tomu vhodného ihriska.“ A nevyvíjal ju 
už nikdy. V polovici 30. rokov stihol podobný osud aj české kluby a bez 
rugby zostalo celé Československo. Vyznieva preto paradoxne, že českoslo-
venský zväz sa stal zakladajúcim členom kontinentálnej federácie Rugby 
FIRA (dnes Rugby Europe), ktorá bola ustanovená 2. januára 1934. 

Záblesk v podobe Dukly
Prekvapujúci záujem o rugby nastal po oslobodení. Súviselo to s jeho zara-
dením do povinnej telesnej výchovy v československej armáde, ktorá si ško-
lila cvičiteľov a trénerov. A v novembri 1946 československá reprezentácia 
nečakane vyhrala medzištátny zápas v Holandsku (14:8). „Rugbyový zväz 
si je dobre vedomý, že záujem bude tým väčší, čím významnejšiu rolu bude-
me hrať na poli medzinárodnom. Snažíme sa preto uskutočňovať čo najviac 
zápasov medzinárodných,“ napísal na jar 1948 týždenník Ruch. Veľavravný 
obraz o záujme fanúšikov poskytol víťazný medzištátny zápas na Strahove 

RUGBY 
Rugby hrá sa na ihrisku mäkkom a trávnatom, ktoré je od ihriska 

futbalového odlišné. Bránka sostáva z dvoch 8 m vysokých 
rahien, päť metrov od seba vzdialených, ktoré sú spojené vo 

výške 3 metrov, takže hornejšia časť je celkom otvorená. Goal 
nestrieľa sa do spodnej, lež do hornej časti bránky. Rugby hrá 
sa zásadne viac rukami než nohami. Mužstvo pozostáva z 15 

hráčov v sostavenie: 1 zadák, 4 útočníci, 1 útoková spojka, 
8 rojníkov (mlyn) a 1 mlynová spojka. Hra začína sa výkopom 

zo stredu ihriska. Účel hry je dostať lobdu do brankovišťa. 
Položením lobdy na zem v bránkovišti získavajú sa 3 body. Po 

tom nasleduje kop z miesta na bránu a preletí-li lobda horejškom 
brány, získavajú sa ďalšie dva body, teda celkom 5 bodov.

(Výklad pravidiel rugby v slovenskej tlači 
v 20. rokoch 20. storočia)

 Prvá éra rugby na Slovensku. 
Zápas bratislavskej Slávie na 

ihrisku Makkabey v roku 1927 
- loptu má v moci domáca 

mlynová spojka Štefan Marčiš.
 Tradičná tanečná oslava 

triumfu novozélandského mužstva 
All Blacks na sedmičkovom 

turnaji v Hongkongu.

rugby. Jej prvými členmi okrem miestnej Slávie sa stali ešte Mo-
ravská Slavia Brno, Žižka Brno a Wiener Amateure - v  Rakúsku 
boli jediným tímom a keďže chceli hrať a zdolávať súperov, čo 
chceli aj tri naše mužstvá, ľahko sa dohodli. Dušou priekopníc-
keho obdobia rugby v Československu bol Ondřej Sekora, orga-
nizátor, propagátor i rozhodca, vtedy redaktor Lidových novín 
a začínajúci ilustrátor a spisovateľ, neskôr autor nezabudnuteľ-
ného Ferda Mravca, ktorý z francúzštiny preložil prvé pravidlá.
Premiérový oficiálny zápas na československom území zohrali 
9. mája 1926 medzi sebou brnianske tímy - Moravská Slavia vy-
hrala nad Žižkou 31:17. Štvrtého júla sa dočkali aj fanúšikovia 
šišatej v Bratislave: videli duel domácej Slávie a brnianskej Žiž-
ky. Skromné, ale predsa len aké-také zápasové skúsenosti morav-
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v máji 1948 ČSR - Taliansko (14:6), ktorý sledovalo 40 000 divákov.
Na veľkonočný pondelok 1950 sa dočkala medzinárodného zápasu aj 
Bratislava: vybrané družstvo Československej obce sokolskej (vlastne ná-
rodný tím) prehralo s Lokomotívou Bukurešť 0:8. Ešte pred ním denník 
Práca burcoval: „V doterajšej histórii týka sa rugby skoro výlučne českých 
krajín. Len v posledných rokoch zavádza ho naša armáda aj na území 
Slovenska. Doterajšie výsledky dokazujú, že na Slovensku má rugby 
dobré predpoklady v rýchlosti, tvrdosti, húževnatosti a kombinačnej 
schopnosti slovenských športovcov. Českí rugbisti majú za sebou niekoľ-
ko veľmi cenných medzinárodných úspechov. Sú to úspechy vykupované 
príkladnou obetavosťou hráčov, prevádzajúcich svoj šport v najskrom-
nejších pomeroch. Dnes je však už všeobecnou snahou priviesť čo najviac 
mladých na rugbyové ihrisko. Začnime aj na Slovensku vo zvýšenej miere 
s rugby!“ Po ňom denník Pravda ocenil, že organizátori prišli „s dobrým 
nápadom - oboznamovať divákov cez celý prvý polčas s pravidlami hry“.
Snaha o propagáciu rugby však nepriniesla zakladanie nových klu-
bov. Naopak, v dôsledku znižovania škály športov v armáde zanikla aj 
väčšina existujúcich. Iba v Bratislave sa udial opak. V Dome armády 
najmä zásluhou Vladimíra Vajnara, bývalého hráča ČLTK Praha, za-
ložili rugbyové družstvo, ktoré sa v roku 1956 pod názvom Dukla Bra-
tislava prebojovalo do najvyššej československej súťaže. Eufória však 
netrvala dlho. Klub sa napokon presťahoval do Pardubíc a v roku 1962 
na Slovensku rugby opäť zaniklo. Tentoraz na vyše štyridsať rokov.

Tretí pokus v 21. storočí
Tretie vzkriesenie nastalo v septembri 2003 zrodom 1. Rugby Clubu Slo-
van Bratislava, ktorý o rok vyhral v Prahe nad tamojším ARC Iuridica 
20:17. V tom istom roku sa Slovenská rugbyová únia stala členom kon-
tinentálnej federácie a jej sedmičková reprezentácia na prvom turnaji 
európskeho okruhu v poľských Sopotách v roku 2005 skončila desia-
ta. Pätnástková o rok debutovala v Európskom pohári národov (ENC) 
a v jeho poslednom ročníku v Čiernej Hore vyhrala tretiu divíziu.
V olympijskej sedmičkovej verzii bojujú slovenské družstvá aktu-
álne v B-divízii európskeho šampionátu: muži v dvoch posledných 
ročníkoch skončili na 4. mieste, ženy sa z 10. miesta v roku 2013 na 
domácej, bratislavskej pôde posunuli vlani v Litve na 7. miesto.
Športový riaditeľ Slovenskej rugbyovej únie Vladimír Kubala je re-
alista: „Za najväčší úspech považujem, že naše rugby je stále živo-
taschopné a po desaťročí v úplne amatérskych podmienkach a bez 
veľkých finančných prostriedkov nám vznikajú nové kluby.“ 
Štatistika tretej etapy histórie slovenského rugby je bohatšia, variabilnej-
šia, s vyšším počtom klubov, súťaží i zápasov reprezentácií. Rozvoj však 
brzdí finančná núdza. Bolo by chybou a škodou, keby rugby u nás aj do 
tretice zakapalo kvôli existenčným problémom. Dva konce stačili.   6

  Rugby má zavše 
aj takúto podobu.
 Portrét fanúšika 
rugby z polynézskeho 
ostrovčeka Samoa.

 Rugby ponúka aj takéto obrázky.
 V apríli 2006 si rugbisti 1. 
RC Slovan Bratislava premiérovo 
zahrali s britským tímom 
z Huddersfieldu - prehrali 5:29. 
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sádorky podujatia. V Singapure strávila prakticky 
celý čas trvania podujatia a starala sa o aktívnu účasť 
našich mladých športovcov na kultúrno-vzdelávacom 
programe OH mládeže. Tým vlastne odštartova-
la svoje pôsobenie v medzinárodných olympijských 
kruhoch, ktoré potom nabralo poriadne „grády“.
Teraz v zime si jediná Slovenka v MOV vyskúšala funk-
ciu ambasádorky „slovenskej“ časti Svetovej zimnej 
univerziády vo Vysokých Tatrách. A najnovšie ju vyme-
novali za ambasádorku európskeho Týždňa športu.
„Zatiaľ mám moje funkcionárske pôsobenie ešte pod 
kontrolou, ale už toho začína byť naozaj dosť. Od 1. ja-
nuára 2016 si zmením číslo telefónu, aby som sa totálne 
mohla sústrediť na prípravu na olympijské hry v Riu. 
Nikto sa mi nedovolá,“ hovorí Danka Barteková. „Na-
šťastie, tie ambasádorské funkcie nie sú časovo náročné. 
V prípade univerziády to znamenalo len moju krátku 
účasť na niekoľkých akciách a niekoľkodňový pobyt 
priamo vo Vysokých Tatrách. Funkcia ambasádorky eu-
rópskeho Týždňa športu zase predstavuje predovšetkým 
prepožičanie známeho mena na propagovanie prospeš-
nej akcie. To, že som sa dostala medzi sedem či osem 
vybraných športových osobností z celej Európy, odráža 
dobrý ,lobing´ nášho ministerstva školstva,“ dodáva.

DANKA BARTEKOVÁ
ZATIAĽ TO MÁM POD KONTROLOU

Hovorí jediná Slovenka v MOV,  
na ktorú nakladajú čoraz 

viac úloh a ktorej aktuálna 
priorita je olympiáda v Riu

Ľubomír Souček | foto SOV, Ján Súkup

Vlani oslávila Danka Barteková tridsiatku a je stále naj-
mladšia členka Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV). Podľa funkcionárskeho vyťaženia našej bronzo-
vej olympijskej medailistky v streľbe z Londýna 2012 sa 
však vôbec nezdá, že by ju vo funkcionárskych kruhoch 
mali za benjamínka. Veď na jej plecia pribúda čoraz viac 
povinností mimo strelnice. A to už nielen na pôde MOV.

Ambasádorka
Pred piatimi rokmi počas I. olympijských hier mládeže v Sin-
gapure Danka Barteková vykonávala funkciu mladej amba-

 Vraví, že od 
januára sa jej nikto 

nedovolá. Hlavný 
cieľ budúceho roka 

sa volá úspech na 
olympiáde v Riu. 

Svedčí o tom aj potlač 
nábojov, ktoré používa...

 Členka MOV Danka Barteková je naozaj 
aktívna športová funkcionárka, ale streľba 
je pre ňu stále dominantná. S brokovnicou 

zapózovala aj v parádnej policajnej uniforme. 

Nové úlohy
Za dva roky pôsobenia v MOV sa meno Danky Bartekovej objavilo už v piatich komi-
siách MOV, čo je u takej mladej funkcionárky nevídané. Do tej prvej - komisie športovcov 
- sa prebojovala vďaka volebnému víťazstvu počas OH 2012 v Londýne, keď jej olym-
pionici z celého sveta dali najviac hlasov. Vďaka tomu sa o rok neskôr (až po zamietnutí 
protestov dvoch diskvalifikovaných kandidátov) stala aj členkou samotného MOV.
Novozvolený prezident MOV Thomas Bach ju potom koncom roka 2013 menoval do 
koordinačnej komisie pre OH mládeže 2018 v Buenos Aires. V apríli 2014 ju zaradil aj 
do komisie pre medzinárodné vzťahy, ktorú teraz v júni premenoval na komisiu pre ve-
rejné záležitosti a spoločenský rozvoj prostredníctvom športu. Donedávna pôsobila aj v 
hodnotiacej komisii pre ZOH mládeže 2020, o ktoré sa uchádzajú švajčiarske Lausanne 
a rumunský Brašov (rozhodnutie o dejisku podujatia padlo koncom júla, už po uzávier-
ke Olympie). „Obnášalo to návštevy v kandidátskych mestách, pri ktorých som mala na 
starosti posudzovanie kritéria ,skúsenosti športovcov´, aj spoločné zasadnutia členov 
komisie. Naša práca sa skončila prípravou celkovej hodnotiacej správy,“ vysvetľuje.
Thomas Bach však chce Danku Bartekovú vyťažiť ešte viac. Teraz v má-
ji sa jej meno nečakane objavilo v zložení jednej z dvoch rád riaditeľov ak-
ciovej spoločnosti Olympic Channel Services - tzv. španielskej. Tá by zrejme 
mala mať „pod palcom” časť príprav na budúcoročné spustenie prevádzky ce-
losvetového televízneho Olympijského kanála. Prevádzkovať ho bude spoloč-
nosť Olympic Broadcasting Services (OBS), ktorá sídli práve v Španielsku.
„Pre mňa samotnú je toto nová a prekvapujúca informácia. Naozaj neviem, čo bude 
táto práca obnášať a čo odo mňa v tejto funkcii prezident MOV očakáva. Dúfam, že to 
nebude časovo príliš náročné, pretože by som už mala problém zladiť to so streleckou 
kariérou,“ reagovala na zaradenie do rady riaditeľov Danka Barteková. V rade riadite-
ľov Olympic Channel Services bude pôsobiť spoločne aj s topmanažérmi televízneho 
biznisu na čele s dlhoročným „bossom“ americkej NBC Sports Dickom Ebersolom.  6
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SOV a SOM, a.s.,
sa starajú o športovcov
Slovenský olympijský výbor (SOV) 
a jeho dcérska spoločnosť Slovenská 
olympijská marketingová (SOM), a.s., 
vďaka podpore svojich marketingových 
partnerov aj Olympijskej solidarity 
Medzinárodného olympijského 
výboru (OS MOV) podporujú viacero 
špičkových slovenských športovcov, 
aj mladé talenty s potenciálom 
v budúcnosti sa prebojovať 
na olympijské hry.

Na tento účel SOV utvoril projekty Sloven-
ského olympijského tímu (SOT) a Slovenské-
ho olympijského tímu mládeže (SOTM).

Slovenský olympijský tím tvoria športov-
ci, ktorí majú nielen najväčšie predpoklady 
zúčastniť sa na  hrách olympiády či zim-
ných olympijských hrách, ale aj najvyššie 
ambície uspieť na najvýznamnejších špor-
tových podujatiach na  svete. V  Sloven-
skom olympijskom tíme mládeže sú zase 
zaradení perspektívni mladí športovci v ju-
niorskom veku.

Vedenie SOV už dlhšie pociťovalo potre-
bu užších kontaktov so športovcami a  ich 
realizačnými tímami, otvorenej komuniká-
cie, aj lepšieho monitorovania ich potrieb 
– to všetko v  záujme skvalitnenia ich prí-
pravy na olympijské a ďalšie vrcholné po-
dujatia.

Pre členov oboch tímov SOV usporiadal 
za posledný rok dva semináre v hoteli Kas-
kády v Sielnici pri Sliači – vlani v novembri 
pre letných športovcov a tohto roku v máji 
pre zimných športovcov. Zástupcovia SOV 
a  športovci i  členovia ich realizačných tí-
mov na  nich mali možnosť navzájom sa 
lepšie zoznámiť a  komunikovať o  spoloč-
ných témach.

Účastníci seminárov dostali prostredníc-
tvom prednášok odborníkov aj v  násled-
nej diskusii množstvo cenných informácií 
o  fungovaní olympijského hnutia, mož-
nostiach a  prioritách SOV, o  zdravotnej 
starostlivosti, optimálnej výžive pre špor-
tovcov, psychologickej príprave, boji proti 
dopingu, či o  mediálnej a  marketingovej 
prezentácii športovcov. Podobné semináre 
plánuje SOV usporadúvať aj naďalej.

SOV a SOM, a.s., v súčasnosti fi nančne aj 
iným spôsobom podporujú viac než dve de-
siatky členov SOT, resp. SOTM. Všetkým čle-
nom oboch tímov ponúkajú tieto možnosti:

•   Využívať marketingovú 
podporu Slovenskej olympijskej 
marketingovej (SOM), a.s.

•   Zúčastňovať sa na odborných 
seminároch a vzdelávacích 
aktivitách organizovaných SOV. 

•   Zúčastňovať sa na podujatiach 
organizovaných SOV na podporu 
rozvoja olympizmu a olympijskej 
výchovy. 

•   Využívať dodávateľskú podporu 
od spoločnosti NUTREND D.S., a.s.

SOV okrem toho vybral trinásť športov-
cov, ktorí boli zaradení do  štipendijného 
programu Olympijskej solidarity MOV. 
U dvanástich z nich sa pravidelná fi nančná 
podpora vzťahuje na prípravu na Hry XXXI. 
olympiády v Riu de Janeiro 2016. Jeden zim-
ný športovec poberá mimoriadne štipen-
dium na podporu prípravy na XXIII. zimné 
olympijské hry v Pjongčangu 2018.  
   (SOV, SOM, a.s)

Plavec Richard Nagy sa teší 
podpore člena SOT.

Vodná slalomárka 
Jana Dukátová s produktmi 

od Nutrendu, dodávateľa SOT.

Spoločná fotografi a účastníkov vlaňajšieho seminára 
SOV pre letných športovcov.



„Zlom najmä 
v mojej hlave 
nastal po ME 
2006 v Göteborgu, 
kde som na 20 km 
skončil šiesty. 
Uvedomil som 

na sebe poctivo 
pracovať
sa dostať medzi 
najlepších na svete. 
Odvtedy som tvrdo 
išiel a stále idem 
za svojím cieľom.“

Gabriel Bogdányi, denník Šport | foto SOV, TASR, Fotosport.sk - Pavol Uhrin, Ján Súkup, archív M. Tótha

 Matej Tóth 
s manželkou Lenkou 

a dcérami Emmkou 
(8) a  Ninkou (6).
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MatejRodina 
je pre mňa 

všetkoTÓth
Veľká medaila mu dlho nebola súdená. 

Kým sa mu na hrudi na vlaňajších 
majstrovstvách Európy v Zürichu 
zalesklo striebro, nachodil tisíce 

kilometrov a zodral desiatky párov 
tenisiek. Za svojím cieľom však 

kráča cieľavedome a trpezlivo. Túži 
získať medailu na olympijských 

hrách. V Riu 2016 bude mať 
tridsaťtri. Ideálny chodecký vek. 

Patrí k najlepším päťdesiatkárom 
na svete. Iba dvaja v histórii 

zašliapali 50 km rýchlejšie ako on 
v predposlednú marcovú sobotu 
v Dudinciach. Matejovi Tóthovi by 

veru medaila z Ria svedčala.

 Na svete je veľa lukratívnych športov a aj v rámci atletiky sú atrak-
tívnejšie disciplíny ako chôdza. Prečo ste si vybrali práve ju?
„Nebol v tom nijaký zámer, jednoducho – mám rád vytrvalostné disciplíny. Pobláznil ma 
do nej nadšený tréner Peter Mečiar. Do chôdze som sa zamiloval veľmi rýchlo.“

 Okúsili ste pred ňou nejakú inú atletickú disciplínu alebo iný šport?
„Rodičia ma odjakživa viedli k pohybu, naučili ma základy azda všetkých športov. Chodil som na rôzne krúžky 
– futbal, karate. Potom som sa dal na atletiku. Ako mladší žiak som súťažil v behu na 60 m prekážok, na 1000 
m i v chôdzi.“

 Aké boli vaše chodecké začiatky?
„Chôdza ma chytila hneď za srdce. Okolo trénera Mečiara sa vytvorila dobrá partia. Začínal som ako jeden 
z najslabších v skupine. Mal som koho dobiehať, motivácia mi nechýbala. Dariť sa mi začalo pomerne rýchlo 
a po prvých úspechoch som už vedel, že sa chcem chôdzi venovať seriózne.“

 Niektorí ľudia sa na ňu dívajú cez prsty, sledujúc chodecký štýl sa uškŕňajú. Zažili ste, že sa vám 
niekto smial?
„Vypočul som si všelijaké vtipné komentáre, väčšinou sa na mne bavia deti. V kurze sme boli najmä vtedy, keď be-

žala reklamná kampaň na minerálku 
v hlavnej úlohe s chodcom. Vtedy sme 
azda ani nezažili tréning, na ktorom by 
nám niekto nezaspieval – Angelina...“ 
(smiech)

 Aký bol váš vysnívaný výsledok 
na začiatku kariéry? Chceli ste byť 
olympijský šampión ako Pribilinec?
„Bol môj idol. Ja som vtedy sníval len 
o tituloch majstra Slovenska a neskôr 
o účasti na svetovom šampionáte či 
olympijských hrách…“

57

44-50_tothFINAL 2.indd   57 21.07.2015   19:58:52



sedemročnej spolupráci s Petrom Mečiarom som už potreboval nový impulz. 
Našiel som ho v silnej tréningovej skupine Juraja Benčíka, muža s bohatými 
chodeckými skúsenosťami.“

 Ozaj, aký je teraz váš vzťah s prvým trénerom?
„Už pár mesiacov po rozchode sme si všetko chlapsky vysvetlili a vzťahy sa zlep-
šili. Dnes sme priatelia, komunikujeme veľmi často.“
Trénovali vás traja koučovia – Peter Mečiar, Juraj Benčík a teraz Matej Spišiak. 

 Pokúste sa ich charakterizovať...
„S Peťom Mečiarom som vychádzal kamarátsky. Jasné, že nie hneď od začiatku, 
bral som ho vždy ako autoritu, ale postupne sme sa stali kamarátmi. Jeho veľ-
kou devízou je schopnosť nadchnúť sa a preniesť to na zverencov. Je cieľavedo-
mý, vštepil mi základy poctivého prístupu k športu.“

 Potom vás viedol jedenásť rokov chodecký „mág“ Benčík...
„On je jednoznačne najvýraznejšia postava slovenskej chôdze. Tak som ho vní-
mal a stále vnímam. Do môjho tréningu vniesol systém. Vždy mal veľkú autori-
tu, ale ja som s ním vedel nájsť spoločnú reč, naša komunikácia bola konštruk-
tívna. Konflikty sme si vždy vedeli vydebatovať.“

 Od jesene 2013 trénujete s Matejom Spišiakom, ktorý je starší len 
o päť rokov. 
„Áno, je to síce mladý tréner, ktorý možno nemá skúsenosti Juraja Benčíka, 
ale má niečo, prečo je pre mňa momentálne ako kouč najvhodnejší. Je ochotný 
robiť so mnou i s našou tréningovou  skupinou na stodesať percent. Vie o mne 
úplne všetko a všetko podriaďujeme úspechu. Aj preto sa nám darí vždy dobre 
časovať formu a pripraviť sa na preteky, ktoré sú dôležité.“ 

 Vašich trénerov pozná každý, ale len málokto vie, že máte španiel-
skeho manažéra Alberta Armasa. Ako ste sa k nemu dostali?
„Alberto má silnú skupinu svetových chodcov a okrem atlétov manažuje aj 
iných športovcov. Keď som začal chodiť na medzinárodné mítingy, zistil som, že 
mi môže pomôcť dostať sa na preteky. Oslovil som ho v roku 2007, či by mi ne-
pomohol s nejakými pretekmi, a on súhlasil.“

 Ako sa s ním spolupracuje?
„Chôdza nie je lukratívna a navyše, súťaží je relatívne málo. Naša spolupráca 

AKO SA STAL Z MATEJA PÄŤDESIATKAR
Peking, 16. august 2008. V autobuse smerujúcom do olympijskej 

dediny sedeli traja muži: vtedajší šéftréner Slovenského 
atletického zväzu Vladimír Bezdíček, chodecký kouč Juraj 

Benčík a jeho zverenec Matej Tóth. V príprave drel ako nikdy, 
no ani pekinská olympiáda preňho neznamenala prienik do 

užšej svetovej špičky. Prežíval veľké sklamanie: 26. miesto na 
20 km zďaleka nespĺňalo predstavu o vysnívanom umiestení. 

Všetci traja vášnivo debatovali. Zrazu, celkom spontánne, 
dospeli k osudovému rozhodnutiu – nadišiel čas, aby si Matej 

vyskúšal chodecký maratón. Presne o 7 mesiacov a 12 dní 
sa postavil v Dudinciach na štart prvej päťdesiatky. Premiéra 

dopadla rozprávkovo. Skončil druhý a špičkovým výkonom 
3:41:32 h po 22 rokoch zlepšil Szikorov slovenský rekord. Na 

dalších, londýnskych Hrách 2012 skončil na 50 km siedmy 
a po tohtoročnom treťom svetovom výkone histórie 3:34:38 

ho už experti zaraďujú medzi favoritov tých budúcoročných...

Na zürišskom piedestále v spoločnosti zlatého Francúza 
Yohanna Diniza a bronzového Rusa Michaila Ryžova.

 Mysleli ste si, že vás raz bude chôdza živiť?
„Áno, najmä keď som sa spoznal s chodcami z Dukly. Túžil som byť ako 
oni, sníval som, že aj ja raz budem profesionálny športovec v špičko-
vom vojenskom stredisku.“

 Ktoré boli zlomové body vašej kariéry?
„Za veľmi dôležitý považujem prechod z Nitry do banskobystrickej 
Dukly v roku 2002. Ďalší zlom najmä v mojej hlave nastal po ME 2006 
v Göteborgu, kde som na 20 km skončil šiesty. Uvedomil som si, že ak 
budem na sebe poctivo pracovať, môžem sa dostať medzi najlepších na 
svete. Odvtedy som tvrdo išiel a stále idem za svojím cieľom.“

 Odchod z Nitry do Dukly k Jurajovi Benčíkovi sprevádzalo na-
pätie. Váš prvý kouč to niesol trochu ťažšie. Ako si spomínate 
na toto rušné obdobie?
„Nebol to najľahší rozchod, ale keď sa naň pozriem s odstupom času, 
nič vážne sa nestalo. Spúšťačom bol neúspech na juniorských maj-
strovstvách sveta 2002 v Kingstone a podľa mňa neadekvátne tréne-
rove reakcie. Čakal ma ťažký prechod do kategórie dospelých a po 

Na pekinskej 
olympiáde 2008 
padlo rozhodnutie 
orientovať sa na 
50 km a na ďalšej 
v Londýne 2012 
skončil siedmy.
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je viac kamarátska ako nejaký tvrdý biznis. Ko-
munikujeme často, a ak mám záujem o nejaké 
preteky, tak ich bez problémov a za čo najlep-
ších podmienok takmer vždy vybaví.“ 

 V dvadsiatich troch rokoch ste skončili na 
20 km šiesty na ME 2006 v Göteborgu. Mysleli 
ste si, že sa vaša dvadsiatkárska kariéra skon-
čí tak rýchlo a už po olympiáde 2008 v Pekin-
gu padne rozhodnutie vyskúšať si 50 km?
„Nevnímam to tak, že som dvadsiatkársku kariéru 
zavesil na klinec. Stále sa pripravujem aj na túto trať 
a myslím si, že sa mi na nej darí celkom solídne.“ 

 Na medailu z vrcholného podujatia, ak ne-
počítame svetové a európske poháre, ste ča-
kali veľmi dlho. Prišla až po tridsiatke na lan-
ských ME v Zürichu. Odmena za trpezlivosť?
„Skôr za poctivú a kontinuálnu prácu. Chôdza 
je vytrvalostná disciplína, v nej si musíte všetko 
poctivo odrobiť. Na päťdesiatke len vďaka talentu 
zázračný výsledok nespravíte.“ 

 Nemali ste predtým chuť zabaliť chodec-
kú drinu? Nachodil ste tisíce kilometrov 
a stále nič…
„Nikdy som o tom len preto, lebo nemám medai-

lu, neuvažoval. Viem, že verejnosť 
to vníma tak, že ak nemáš medailu, 
neuspel si. Vždy som si vážil každého 
športovca, ktorý na veľkých pretekoch vydá zo 
seba všetko. Podľa mňa každý taký je úspešný. Aj 
keď medaila prišla až vlani, považujem za úspeš-
né aj predchádzajúce sezóny.“

 Neoľutovali ste ani v slabej chvíľke, že 
ste sa dali na chôdzu?
„Nie! Robím, čo ma baví, darí sa mi a navyše 
ma to živí.“

 Najkrajší okamih vašej kariéry?
„Majstrovstvá Európy 2014 v Zürichu a všetko 
okolo toho – od príchodu do cieľa až po oslavy 
doma v kruhu najbližších.“

 Teraz sa situácia už obracia a patríte 
k vážnym medailovým adeptom na ME, MS 
i OH. Nezväzuje vám to ruky, nohy, myseľ?
„Vôbec nie. To, že sa moja výkonnosť posunu-
la na úroveň, keď môžem myslieť na najvyššie 
priečky, nemení nič na tom, že sa na preteky 
stále pripravujem veľmi poctivo. Ak som zdravý 
a mám za sebou dobrú prípravu, nemám žiadne 
obavy a vždy sa na štart teším.“

TÓTHOV VÝKONNOSTNÝ VÝVOJ

rok 20 km 50 km

2002 1:32:24

2003 1:23:17

2004 1:23:18

2005 1:21:38

2006 1:21:39

2007 1:25:10

2008 1:21:24

2009 1:20:53 3:41:32

2010 1:22:04 3:53:30

2011 1:20:16 3:39:46

2012 1:20:25 3:41:24

2013 1:20:14 3:41:07

2014 1:19:48 3:36:21

2015 1:20:21 3:34:38

„Najlepší relax pre 
mňa je klasické domáce 

popoludnie: deti prídu zo 

z práce... Mám rád, keď 
sme takto všetci spolu.”

Tóth má skvostnú formu 
aj v predolympijskom 
roku: v marci v 
Dudinciach zapochodoval 
päťdesiatku vo svetovom 
výkone sezóny 
a v historicky treťom 
najlepšom čase svetovej 
histórie 3:34:38 h.
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 Budúcoročná olympiáda by mala byť vr-
chol vašej kariéry. Po čom túžite v Riu?
„Vrátiť sa odtiaľ spokojný. S akým cieľom tam 
pocestujem, budem vedieť až tesne pred odletom. 
Ak však budem zdravý, môj cieľ nebude nízky.“

 Vaša obrovská opora sú rodičia. Viete si 
predstaviť, čo by sa u vašich v Nitre dialo, ak 
by ste získali v Riu medailu, nebodaj zlatú?
„Určite by boli šťastní a nesmierne hrdí. Dúfam, 
že minimálne ocino mi bude fandiť priamo v Riu a 
jeho reakciu zažijem naživo v cieli. Rodičia so mnou 
prežívajú všetky životné etapy, preto viem, že im na 
športových úspechoch až tak nezáleží. Tešia sa so 
mnou a kvôli mne smútia pri neúspechu. Ale nie 
preto, že sú sklamaní, alebo nedajbože preto, lebo 
som ich sklamal, ale preto, lebo som sklamaný ja. 
Moja mamina bude šťastná, keď sa v auguste 
2016 vrátim domov z Brazílie zdravý k svojim 
trom babám – manželke a dcérkam.“

 O období po Riu zatiaľ mlčíte. Mienite 
pokračovať aj po Hrách, alebo bude budúco-
ročná olympiáda zároveň aj vaša rozlúčka s 
vrcholovou atletikou?
„Obdobie po Riu zatiaľ veľmi neriešim, ale ak mi 
bude zdravie slúžiť a budem schopný pripraviť sa 
na najvyššej úrovni, mienim pokračovať. Olym-
pijské hry 2020 v Tokiu si však ako ďalšiu métu 
už nedávam. Či pokračovať, to chcem prehodno-
covať po každej sezóne.“

 Máte už predstavu, čo po ukončení ka-
riéry?
„Mám, ale do Ria o tom nechcem ani rozmýšľať. 
Viem, že by ma bavila práca v športe, aj keď na 
trénerskú robotu nemyslím. Viem si predstaviť aj 
prácu v médiách, keďže som vyštudoval žurna-
listiku. Nezavrhujem ani prácu v armáde alebo 
rôzne kombinácie spomínaných možností.“

 Stíhate strašne veľa – vrcholovú atleti-
ku, komisiu športovcov IAAF i SOV, píšete 
články, ste vzorný otec. Boli ste hyperak-
tívny aj ako dieťa?
„Aktivít som mal vždy dosť, lenivý som nikdy 
nebol. Rodičia ma viedli k zodpovednosti, 
preto si svoje povinnosti snažím urobiť pocti-
vo a čo najskôr.“

 Kedy sa začína a kedy končí váš deň?
„Vstávam skoro, takmer vždy pred šiestou. 
Kedy sa dostanem do postele, to závisí od okol-
ností. Ak nepíšem články alebo neodpovedám 
na otázky novinárov, snažím sa ísť spať pred 
jedenástou. Sú však dni, keď to ledva stihnem 
pred polnocou.“

 Nájdu sa chvíle, keď vôbec nič nerobíte?
„Sú veľmi vzácne a pravdu povediac, nemám 
ich rád. Také zažívam hlavne v prvých dňoch na 
sústredeniach. V rámci aklimatizácie na hory sú 
prvé tréningové dni voľnejšie a po období, keď 

mám doma čas nalinkovaný takmer na minútu, 
príde zrazu oddych a relax po obede či po večeri. 
Prvý deň si to užívam, druhý ešte z donútenia 
vydržím, ale potom sa už ošívam a hľadám, čo by 
som robil. Našťastie, čoskoro sa už naplno maká 
a na nudu neostáva čas.“

 Ako najradšej relaxujete?
„Najlepší relax pre mňa je klasické domáce po-
poludnie: deti prídu zo školy a škôlky, manželka 
z práce... Mám rád, keď sme takto všetci spolu. 
Nemusíme mať ani žiadny atraktívny program.“

 Po každom úspechu spomínate rodinu. 
Vravíte, že bez nej, bez dobrého zázemia, by 
to nešlo. Čo pre vás rodina znamená?
„Úplne všetko! Šport, úspechy, zamestnanie, 
peniaze, majetky – to sú pre mňa len prostriedky. 
Cieľ je len jeden – aby sme boli spolu šťastní.“

 Vrcholový šport prináša časté odlúčenia. 
Nemáte občas výčitky svedomia, že ste 
s dcérkami málo?
„Vďaka skvelej manželke a pomoci rodiny výčitky 
nemám. Všetci, aj babule Emmka a Ninka, to 
vnímajú tak, že je to moja práca, a bez odlúčenia 
to nejde. Svedomie mám čisté, sústredenia si plá-
nujem čo najefektívnejšie.“ 

 Ako kompenzujete rodinke dlhé odlúčenia?
„Kompenzácia je zlý výraz. Snažím sa s ňou trá-

V minulosti som varil najmä cestoviny na 

to isté platí o palacinkách. Na jednom 

H O S T T O L Y M P I E

Vlaňajšiu tretiu korunováciu za 
atletického kráľa roka si nenechali 
ujsť ani Matejovi rodičia.
 Jedenásť rokov Tótha trénoval Juraj 
Benčík – doviedol ho aj k prvému 
víťazstvu vo Svetovom pohári na 
50 km v mexickej Chihuahue 2010.
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viť čo najviac času. Doma mi ani nenapadne rie-
šiť si svoje hobby, alebo chodiť von s partiou ka-
marátov, čítať cez deň knihu alebo sledovať film. 
Patrím mojim babám na plný úväzok. Samozrej-
me, povinnosti – tréning a regeneráciu – si odro-
bím, ale to hravo stíham, kým sú dcérky v škole 
a škôlke a manželka Lenka v práci. Až keď večer 
zaspia, venujem sa všelijakým mojim papierovač-
kám, odpovedám na maily a podobne.“

 Manželka má pochopenie pre vašu ka-
riéru? 
„Je moja veľká opora. Nedávno ma prekvapila, 
keď sme sa bavili o mojich plánoch do budúcnosti. 
Naznačil som, že Rio bude asi moja posledná olym-
piáda, a ona zakontrovala, že prečo by som nemo-
hol športovať ešte dlhšie, aj do olympiády 2024...“ 

 Nedávno ste sa presťahovali z bytu do do-
mu. Ako sa vám býva v novom?
„Skvele! Cítime sa v domčeku výborne, užívame 
si záhradku, sme častejšie vonku. Spolu robíme 
drobné záhradkárske a kutilské práce, oveľa me-
nej hľadíme do televízora, mobilov a počítačov. 
Užívame si to.“

 Ide o vás chýr, že ste výborný kuchár. Na-
ozaj?
„Sám seba hodnotiť nebudem, ale je pravda, že 
rád varím.“

 Aké jedlo je vaša špecialita?
„V minulosti to boli cestoviny na všetky spôsoby. 
Teraz ich už takmer nejem, to isté platí o palacin-
kách. Na jednom sústredení som ich pripravil až 
150. Momentálne sa vyžívam v šalátoch, v prí-
prave rýb a najnovšie aj v grilovaní.“

 Kde ste sa naučili variť? Prinútili vás k 
tomu okolnosti na sústredeniach, kde ste si 
varili sami?
„Presne tak. Variť som sa neučil, iba som rozširo-
val svoje zručnosti. Cestoviny s omáčkou z polo-
tovaru som zvládol hneď na začiatku. Postupne 
pribúdali recepty od chalanov na sústredeniach 
a rady od maminy. Najlepší kuchár medzi chod-
cami bol Marek Janek, od neho som na jednom 
sústredení veľa odpozoroval.“

 Ako by zareagovali televízni kuchárski 
guru Pohlreich či Židek, keby ochutnali vaše 
výtvory?
„Azda by to prežili... (smiech) Netvrdím o sebe, 
že som super kuchár. Varenie ma však baví a mo-
je jedlá zatiaľ konzumentom celkom chutia.“

 Občas k vám zájde na obed i kouč Matej 
Spišiak. Čo mu najčastejšie kuchtíte?
„Máme rovnaký vkus – šaláty, ryby, sem-tam ne-
jaké rizoto. To viem, že sa bude oblizovať.“

 Varíte aj pre svoju rodinku?
„Veľmi málo. Cez týždeň obedujú deti a manželka 
mimo domova, no a cez víkend varí skôr Lenka. 

ňa musí všetko 
ťahať ako z chlpatej deky. Štve ju, keď sa niečo 
nové o mne dozvie z médií a nie odo mňa.”

Na minuloročných 
atletických ME 

v Zürichu ukončil 
24-ročný medailový 

pôst slovenských 
chodcov – na 50 km 

získal striebornú 
medailu.
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 Stane sa, že občas zhrešíte a zjete aj niečo chutné, no nie 
prospešné?
„Nie. Už mi pred očami prešlo veľa tort a zákuskov, ale zatiaľ som vždy 
odolal.“

 Ste komunikatívny, myšlienky formulujete rýchlo a zaujíma-
vo, vaše odpovede nie sú tuctové. Po kom ste zdedili takú vý-
rečnosť?
„Ďakujem za poklonu, no manželka by mala asi iný názor. Hnevá sa, že 
zo mňa musí všetko ťahať ako z chlpatej deky. Štve ju, keď sa niečo nové 
o mne dozvie z médií a nie odo mňa. Aj naši sa na otázky ohľadne športu 
odo mňa dočkali väčšinou jednoslovnej odpovede – v pohode. Postupne 
som sa však naučil formulovať svoje myšlienky, k čomu mi určite pomohlo 
štúdium novinárčiny a kontakt s médiami už od juniorského veku.“  

 Vyštudovali ste žurnalistiku. Prečo ste si zvolili práve tento 
odbor? 
„Vybral som si ju vylučovacou metódou. Chcel som ostať v Nitre, nech-
cel som študovať telovýchovu a ani nič s matematikou, aby som popri 
štúdiu stíhal šport. Vo finále ostali dva či tri odbory a vybral som si na-
pokon žurnalistiku, aj keď pre mňa bol dovtedy vrchol tvorivej činnosti 
na strednej škole maturitný sloh. Svoj výber však neľutujem, od prvých 
prednášok ma to chytilo.“ 

 Aký máte vzťah s médiami?
„Neviem, povedzte vy... (smiech) Myslím si však, že veľmi dobrý. Mé-
diá vnímam ako veľmoc. Medzi športovcom a médiami by mala byť 
symbióza: ak by neboli športovci, média by asi nemali o čom infor-
movať, na druhej strane by športovci bez pomoci médií nemali šancu 
prezentovať svoje úspechy . A povedzme si na rovinu, kto si chce vyba-
viť sponzorské alebo reklamné zmluvy, bez toho, aby ho verejnosť cez 
médiá poznala, to nejde.“

 Kedysi ste zostavovali časopis banskobystrického VŠC s ná-
zvom Šport v Dukle, teraz máte pravidelnú rubriku v magazíne 
Slovenská atletika. Viete si predstaviť, že by ste po skončení 
kariéry pracovali na druhom brehu ako novinár?
„Bol som dokonca už aj šéfredaktor v časopise Spravodaj chôdze. 
Určite si to viem predstaviť a myslím si, že to bude asi alternatíva 
číslo jeden.“   6

Navyše, naše spoločné víkendy doma by som spočítal na prstoch jednej 
ruky. Ak nie som na sústredení alebo pretekoch, snažíme sa navštíviť rodi-
čov a naše mamy sú úžasné kuchárky. Pri nich sa k hrncom len tak ľahko 
nedostanem.“

 Dodržiavate nejaký špeciálny stravovací režim?
„Donedávna som jedol všetko a hocikedy. Tesne pred minuloročnými maj-
strovstvami Európy som však začal viac dbať o svoju stravu. Obmedzil som 
sladkosti, pečivo a celkovo uhlohydráty. Konzumujem ich len večer pred 
ťažkým tréningom a na obed hneď po ňom. Od októbra som úplne vylúčil 
jednoduchý cukor – aj keď pri našich potravinách sa to celkom nedá. Sna-
žím sa ho však minimalizovať. Podarilo sa mi schudnúť zopár kíl, ale najmä 
som svoj metabolizmus naučil viac pracovať s tukmi, ktoré sú pre nás vytr-
valcov dôležitejšie a efektívnejšie ako cukry.“ 
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MATEJ TÓTH
 Narodil sa 10. februára 1983 v Nitre, žije v Banskej Bystrici.
 Odchovanec nitrianskej atletiky, začínal u trénera Petra 
Mečiara a od roku 2003 reprezentuje VŠC Dukla Banská 
Bystrica, kde ho trénoval Juraj Benčík a teraz Matej Spišiak.
 Je trojnásobný slovenský Atlét roka (2006, 2013, 2014).
 Štartoval na troch olympijských hrách (2004 – 2012): 
v Aténach 2004 skončil na 20 km na 32. a v Pekingu 2008 
na 26. mieste, v Londýne 2012 na 50 km siedmy.
 Na ME získal v Zürichu 2014 striebro v chôdzi na 50 km, 
v Göteborgu 2006 i Barcelone 2010 skončil šiesty na 20 km. Na 
MS je jeho najlepšie umiestenie 5. miesto na 50 km v Moskve 
2013, bol aj deviaty na 20 km a desiaty na 50 km v Berlíne 2009. 
 Vyhral Svetový pohár na 50 km v Chihuahue 2010, 
v Európskom pohári bol prvý na 20 km v Olhau 2011, 
v Murcii 2015 získal striebro a v Dudinciach 2013 bronz.
 Na 50 km je slovenský rekordér časom 3:34:38 
(2015), čo je tretí najlepší svetový výkon histórie, 
na 20 km má osobný rekord 1:19:48 (2014).
 Je ženatý, s manželkou Lenkou majú dve dcérky 
– Emmku (6. 8. 2007) a Ninku (3. 9. 2009).

Na jednej 
z občerstvovacích 
staníc chodeckého 
maratónu ME 
2014 s trénerom 
Matejom 
Spišiakom.
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TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., 
 exkluzívny partner Slovenského olympijského výboru, 
s hrdosťou podporuje slovenských olympionikov.

Atléti Marcel Lomnický a Martina Hrašnová

Triatlonista Richard Varga
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Zjazdár Adam Žampa
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SOV | foto SOV

CESTA

My sme s našimi nádejnými olympionikmi strávili niekoľko dní, po-
čas ktorých sme ich na chvíľu vytrhli z tréningovej rutiny. Športovci 
tak vymenili tretry, bicykel či bazén za fotoštúdio a stali sa model-
mi a modelkami, aby vám ukázali aj svoju inú stránku, ktorú mož-
no nepoznáte. Aj takto totiž vyzerá príprava na olympiádu .

Úsilie zhmotnené do jedného okamihu
Olympiáda je vrchol v živote väčšiny športovcov. Zažiť atmosféru, 

ktorá na olympijských športoviskách vládne, pretekať sa s najlep-
šími a zaradiť sa medzi športovú elitu je ich splnený sen. To, čo sa 
deje na štadióne, športovca často vybičuje k výkonom, ktoré pre-
sahujú jeho osobné maximá. Či už s medailou alebo bez, je to záži-
tok na celý život. Niektorí ho zažijú raz, iní niekoľkokrát v kariére, 
no stále je to výnimočné a jedinečné. Niekoľkoročné úsilie, kto-
ré sa začalo už v detstve, je tu zhmotnené do jedného štartu, ho-
du, výstrelu, jednoducho do jedného olympijského okamihu.

Do OH 2016 v Riu ostáva rok. Pre niekoho to je možno dlhý čas, 
no naši športovci už teraz sústreďujú celú svoju pozornosť na túto 
jedinečnú udalosť, ktorá sa koná „len“ raz za štyri roky. Čo všetko 

musia absolvovať, čím všetkým musia prejsť, aby sa dostali na 
olympiádu a mali šancu zabojovať o cenné kovy na OH  2016?

OLYMPIONIKA
Športovci vymenili tretry, bicykel 

či bazén za fotoštúdio a stali 
sa modelmi a modelkami, aby 

predstavili aj svoju inú stránku.

 Plavec Richard Nagy
 Triatlonista Richard Varga

 Vodní slalomári Peter 
a Ladislav Škantárovci
 Chodec Matej Tóth

 Kajakári Erik Vlček a Juraj Tarr.
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Dennodenná tvrdá drina
Počas prípravy kampane Slovenského 
olympijského výboru pre OH v Riu de 
Janeiro 2016 sme sa stretli s niektorými 
našimi olympijskými nádejami, ako na-
príklad s Dankou Bartekovou, Richar-
dom Vargom, Luciou Hrivnák Klocovou, 
Matejom Tóthom, Richardom Nagyom, 
volejbalistkami Dominikou Nestarcovou 
a Natáliou Dubovcovou, či s vodákmi 
Jurajom Tarrom, Erikom Vlčekom i La-
dislavom a Petrom Škantárovcami.
Každý z nich súťaží v inej športovej 
disciplíne, no všetci sa zhodli na tom, že 
vrcholový šport nie je len o tréningoch. 
Športom musia žiť 24 hodín denne a pri-
spôsobiť všetko tomu, aby napredovali. Ich 
rodiny to teda vôbec nemajú jednoduché. 
V čase prípravy na OH by sa dalo skôr 
zrátať, koľko sú odlúčení, než koľko času 
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strávia so svojimi najbližšími. Čím je totiž olympiáda bližšie, tým viac 
ide súkromie bokom. „Mnohí športovci strávia na tréningoch, sústre-
deniach a pretekoch aj polovicu roka, preto je pre nich podpora a po-
chopenie rodiny nesmierne dôležité. Nemožno sa teda čudovať, že keď 
príde reč na ich najväčších fanúšikov, väčšinou hovoria o rodine,“ ho-
vorí Jozef Liba, generálny sekretár Slovenského olympijského výboru. 
Cesta športovca na olympijské hry nie je ľahká. Okrem odlúčenia 
od rodiny stojí športovcov účasť na OH nespočetné množstvo ho-
dín tréningu, kondičnej prípravy, strečingu, regenerácie, desiatky 
štartov na kvalifikačných turnajoch a pretekoch, tisíce nalietaných 
a precestovaných kilometrov, množstvo zničeného športového ná-
radia i náčinia, dresov, tenisiek, pádiel, plaviek a aj fotografovania 
. Ak sa ich však opýtate, či to za to stojí, neváhajú ani minútu. 

Prísna sebadisciplína
Príprava na vrcholové podujatie, akým olympiáda bezpo-
chyby je, so sebou prináša aj veľké odriekanie a pre „obyčaj-
ných smrteľníkov“ nepredstaviteľnú sebadisciplínu. Dôleži-
tá je aj životospráva, ktorú treba dodržiavať. Ale raz za čas 
sa môže aj zhrešiť...Ako sa nám športovci priznali, v kurze je 
klobása, pivo či gumené medvedíky. A pokiaľ ide o regene-
ráciu, ktorá je takisto súčasťou prípravy, ich najobľúbenej-
šou činnosťou je spánok. Vždy a všade, kde sa to len dá. 

Všetci sme jeden tím
Podpora fanúšikov je to, čo ženie našich športovcov k lepším 
umiesteniam a úspechom. Fanúšikovia, organizátori, športovci, my 
všetci sme jeden tím. Nezáleží na tom, či povzbudzujeme našich 

športovcov priamo v Riu alebo doma 
v obývačke, je jedno, či sa venujeme let-
nému alebo zimnému športu. Všetko, čo 
robíme, ako sa navzájom podporujeme, 
z nás robí jeden tím, v ktorom úspech jed-
ného je úspechom všetkých, celej krajiny. 

Slovenské nádeje
Interná slovenská kvalifikácia na Hry 
XXXI. olympiády v Riu de Janeiro 2016 
sa už začala, no ešte je skoro hovoriť 
o veľkosti výpravy, či jej ambíciách a reál-
nych očakávaniach. Každá naša výprava 
sa však snaží prekonať počet úspechov 
tej predchádzajúcej a jej cieľom je, počuť 
slovenskú hymnu na stupňoch víťazov čo 
najčastejšie. Športovci na olympiáde zo 
seba vydajú všetko, aby sme boli na nich 
hrdí nielen my, ale aj oni sami na seba.
V doterajšej histórii získalo Sloven-
sko na OH a ZOH spolu celkovo 29 
medailí (9 - 11 - 9), pričom na let-
ných hrách sme boli výrazne úspeš-
nejší. Takže hor sa do Ria!   6

Dvakrát členka 
Medzinárodného 
olympijského výboru 
Danka Barteková – hore 
ako dáma v šatách, 
dolu ako strelkyňa.

Podpora fanúšikov je 
to, čo ženie našich 

športovcov k najlepším 
umiesteniam 

a úspechom. Fanúšikovia, 
organizátori, športovci, 

my všetci sme jeden tím.
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N
Namiesto lyží vytiahli surf, skejtbord alebo bicykel. Jazdu v bielom 
prašane vymenili za šantenie v tyrkysových morských vlnách či tu-
ristiku v zelených horách. V letnom repertoári slovenských dám zi-
my sa nájde dokonca aj poľovačka či práca v záhradke. To, na čo sa 
tešia i čomu sa nevyhnú v horúcej časti roka, prezradili slovenské 
hviezdy zimných športov Anastasia Kuzminová, Veronika Velez-
-Zuzulová, Janka Gereková, Zuzana Stromková a Klaudia Medlová. 
Z piatich monológov je nad slnko jasné, že všetky leto zbožňujú.

Boris Vanya | foto TASR, archívy športovkýň, Jozef Barinka 

ROZMARNÉ 

 Šesťnásobná Kráľovná biatlonovej 
stopy Anastasia Kuzminová...
... skôr, než sa úplne sústredila na 
materské povinnosti, obšťastnila deti 
na niekoľkých športových akciách.

DÁM ZIMY  leto   

Anastasia 
Kuzminová 
biatlon, dvojnásobná 
olympijská víťazka

Vyhradené pre 
potomka 
Toto leto bude pre mňa výnimoč-
né. Na rozdiel od minulých liet 
ho strávim celé doma. Žiadne 
lyžovanie na Novom Zélande, ani 
bicykel na Kanárskych ostrovoch 
či beh po gréckych prímorských 
plážach. Tentoraz ma čaká naj-
mä kočíkovanie a starostlivosť 
o nášho druhého potomka, kto-
rý prišiel na svet osem rokov po 
Jelisejovi. Všetko podriadime 
novému členovi našej rodiny. 
Takmer celé tehotenstvo som 

však absolvovala špeciálne cvičenia s fyzioterapeutmi Vojenského športové-
ho centra Dukla Banská Bystrica, v ktorých sme sa zamerali na to, aby som po 
pôrode nemala problém rýchlo a kvalitne sa vrátiť do tréningového kolotoča. 
V júni som sa ešte stihla venovať aj sponzorským aktivitám, ale musela som 
sa už šetriť. Je pravda, že na dovolenke zvyčajne neobsedím, ale teraz mi od-
dych prišiel celkom vhod. Dcérku Oliviu priviedla Nasťa na svet 12. júla.

Kuzminová kočíkuje, Gereková 
poľuje, Velez-Zuzulová jazdí na 

doske, Stromková bicykluje 
a Medlová surfuje.
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 Veronika Velez-Zuzulová už 
dávnejšie miluje turistiku.

 Janka Gereková 
s priateľom obľubujú 
aj dovolenku pri mori.

Veronika Velez Zuzulová
zjazdové lyžovanie, účastníčka troch ZOH

Mix tréningu a oddychu 
Leto či zima? Nepovyšujem jedno nad druhé. Milu-
jem prírodu, ktorá je v každom ročnom období krás-
na. Moje leto je už pravidelne namixované zo športo-
vej prípravy a oddychu. Trávim hodiny v posilňovni, 
na atletickom štadióne a samozrejme aj na snehu. 
Okrem toho obľubujem aj doplnkové športy, ktoré sú súčas-
ťou relaxu, najmä tenis a turistiku. S manželom Romainom 
vyrážame vo Francúzsku na turistiku každý víkend. Nepo-
čítame kilometre. Ráno vstaneme a ideme, kam nás nohy 
zavedú. Absolvovala som nejaké túry už aj na Slovensku, ale 
na potulky po slovenských kopcoch ešte, verím, príde čas. 
Prvýkrát mám skejtbord. Tak si na ňom jazdím, uvidím, 
ako sa mi bude dariť. V minulosti som skúšala aj surfing 
na vode, ale čaro tohto športu som neobjavila, asi nemám 
naň dosť trpezlivosti. Aktívne si oddýchnem aj v záhradke. 
V dnešnej dobe už človek ani nevie, čo si kúpi v obchode, 
tak sa snažíme nejakú zdravú zeleninu si dopestovať...

Janka Gereková
biatlon, účastníčka troch ZOH

Trojzložkové leto 
Leto podľa môjho gusta musí obsahovať tri 
základné zložky. Konkrétne: kvalitný tré-
ning v dobrých podmienkach, najlepšie v ta-
lianskych alebo rakúskych Alpách, poľo-
vačku na srnca a dovolenku pri mori. 
Nie každé leto sa mi podarí absolvovať všetky, 
ale popíšem vám také, keď nevynechám žiadnu. 
Samozrejme, najpodstatnejšiu časť zaberá tré-
ning a hoci dovolenkovanie pri mori a poľovačka 
ma láka viac, aj tréning vie byť v lete atraktívny. 
Napríklad sústredenie v horách - v talianskom 
Bormiu alebo švajčiarskom Andermatte, v spo-
ločnosti s bežkyňou Katkou Smutnou - je jed-
noznačne moja obľúbená záležitosť. Využívame 
pestrú ponuku tréningových možností, ktoré 
nám dané miesto ponúka a výber je naozaj široký. 
Kto pozná dvadsaťdva kilometrov dlhé stúpanie 
z Bormia do Passa del Stelvio, vie, že na kolies-
kových lyžiach či bicykli sa poriadne zapotí. 

A teraz prejdem k tomu príjemnejšiemu, k poľovačke. Moje obľúbené tokanie hluchá-
ňa už mám v tomto čase za sebou (toká v apríli-máji), ale poľovačka na srnca v juž-
ných častiach Slovenska je v rebríčku obľúbených moja poľovnícka „dvojka“. Aj keď 
si odmyslíme lovenie, prechádzka prírodou je zakaždým príjemným oddychom. 
Relax sa mi spája aj s dovolenkou. Preferujem pobyt pri mori a niekoľkodňové ničnerobenie. 
Leňošenie, dobrá kniha, chutné jedlo, romantické večerné prechádzky ruka v ruke s priateľom, 
tomu sa nedá odolať! S Lukášom sme párkrát navštívili Chorvátsko, ale radi meníme lokali-
tu a skúšame aj iný vzduch. A hoci more máme obaja veľmi radi, nebránime sa ani dovolenke 
na Slovensku. Tento rok sa chystáme navštíviť kúpeľné mesto Dudince. Každé leto mi prinesie 
mnoho pekných zážitkov a nových skúseností. Tréningové povinnosti rada aspoň na chvíľu vy-
mením za krátke stretnutie s rodinou a priateľmi. Potom mi aj šport a práca lepšie „chutia“.
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Zuzana Stromková
akrobatické lyžovanie, bronzová z MS 2015

Túry až do západu slnka 
Väčšinu roka trávim na snehu a hoci mám zimu rada, 
teplo si vždy užívam a na leto sa teším. Tohtoročné strá-
vim pestro, ako každé. V prvých týždňoch ma však čaká 
drina. Premiérovo absolvujem letnú prípravu v Bra-
tislave pod dohľadom odborníkov, potrebujem spev-
niť telo a získať pred novou sezónou dobrú formu. 
S priateľom i s rodičmi sme boli zopárkrát na poznáva-
cích zájazdoch alebo na pohodovej dovolenke pri mori 
v Chorvátsku, ale radšej trávim čas aktívnym oddychom: 
turistikou, bicyklovaním, surfovaním alebo plávaním. 
S prírodou a Tatrami som spätá už od detstva, narodila 
som sa v kotline medzi Nízkymi a Západnými Tatrami, 
a letné prázdniny som vždy trávila na chate u starých 
rodičov na Podbanskom. Z hôr mám rešpekt, ale zá-
roveň je každý pobyt v nich pre mňa neopakovateľným 
zážitkom. Často sa mi stáva, že plánujem výstup na je-
den končiar a potom je z toho hrebeňovka a túra až do 
západu slnka. Západné a Nízke Tatry mám už prejdené 
skoro celé, niektoré doliny a kopce dokonca niekoľko-
krát. Vo Vysokých Tatrách je však ešte veľa štítov, kto-
ré som neprešla a ktoré by som chcela raz zvládnuť. 
V poslednom období trávim veľa času na bicyk-
li. Najčastejšie jazdím po cyklotrasách na Morave, 
na Liptove po dolinách alebo okolo Liptovskej Ma-
ry. Vlani som sa zúčastnila aj na tamojšom triat-
lone a tento rok by som si to chcela zopakovať.
V surfovaní som len začiatočník. Je ťažké spoznať 
vodné prúdy a naučiť sa v správny čas začať pádlovať 
a chytiť vlnu. Vlani mi najlepší letný zážitok nachys-
tala Srí Lanka. Šla som tam najmä za surfovaním, 
ale navštívila som aj čajové plantáže a národný park. 
Nie je to ešte typická dovolenková destinácia. Teplá 
voda je zriedkavosť, v reštaurácii si na jedlo počká-
te aj dve hodiny, ale je pikantné a vynikajúce. Ľudia 
tam žijú zo dňa na deň, nerobia si z ničoho starosti, 
ich kultúra i život je úzko spätá s náboženstvami... 

Klaudia Medlová
snoubording, bronzová z MS 2015

Sen o mesiaci vo vlnách
Som síce dievča hôr, ktoré miluje zimu, sneh a všetko okolo toho, ale rovnako zbožňujem le-
to. A tak mi vôbec neprekáža, ak v lete netrávim až toľko času na snehu, ale zamením ho tre-
bárs za surfovanie v morských vlnách, spoznávanie iných kultúr či zbieranie nových zážit-
kov. Asi pred štyrmi rokmi som na snou bordových pretekoch v Rakúsku získala ako cenu 
za najlepší trik surfový výlet na ostrov Bali. Paráda! Perfektne sa o mňa postarali, mala som 
vlastných miestnych trénerov na surfing. Odvtedy by som najradšej každé leto strávila as-
poň mesiac vo vlnách, no zatiaľ sa mi to nepodarilo. Nič to, azda to v blízkej dobe vyjde.
Letnú prípravu začínam premiérovo v Bratislave pod odborným dozorom, tak-
že vyše mesiaca sa budem musieť zriecť zábavy a flákania sa s kamošmi po von-
ku. Neprekáža mi to, naopak, veľmi sa teším, že vôbec mám takúto možnosť. 
A keď mi to pomôže do ďalšej sezóny, moja radosť sa ešte znásobí. 
S letnou prípravou sú okrem naháňania kondície spojené aj výjazdy za snehom na ľadov-
ce alebo na južnú pologuľu. Sústredenie na Novom Zélande si tentoraz nezopakujem, pre-
tože je finančne náročné. Navyše, minulé leto nás tam viackrát zastihlo zlé počasie. 
Potešilo ma, že v Liptovskom Mikuláši rozšírili skatepark. Vyzerá super, ta-
kže spestrením leta bude aj skejtbording. Zimnú sezónu začnem asi od ok-
tóbra v rakúskom Hintertuxe a potom by som sa najradšej presunula do americ-
kého Colorada, kde sú najlepšie podmienky na freestyle snoubording.    6

 Klaudia Medlová najradšej spomína 
na leto na ostrove Bali.

 Zuzana 
Stromková 

rada oddychuje 
pri vode.
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SOV | foto Matador, archív Miroslava Rosinu

MIROSLAV 

CHCEME SPÁJAŤ 
ZNAČKU IBA 

S NAJLEPŠÍMI

ROSINA
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SSlovenská spoločnosť MATADOR Group je dlhodobo výborne etablovaná 
nielen doma, ale aj v zahraničí ako systémový dodávateľ komponentov pre 
automobilový priemysel, ako aj iné priemyselné odvetvia. V minulosti bolo 
meno firmy so stodesaťročnou tradíciou spojené dominantne s výrobou 
pneumatík, dnes je však portfólio jej činnosti oveľa pestrejšie. 
V súčasnosti sa skupina MATADOR zaoberá vývojom, dizajnom, inováciami, 
konštrukciou a sériovou výrobou lisovaných a zváraných komponentov a zo-
stáv, ako aj strojárskou zákazkovou výrobou, návrhmi a riešeniami v oblasti 
priemyselnej automatizácie a robotizácie v strojárskej výrobe. Táto súkromná, 
nezávislá priemyselno-investičná skupina, pôsobiaca v Európe, ako aj na mi-
moeurópskych trhoch, je zameraná na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou 
a inovácie v oblasti strojného inžinierstva a automobilového priemyslu.
Už od roku 2005 trvá partnerstvo MATADOR Group so Slovenským olym-
pijským výborom (SOV) a s jeho dcérskou obchodnou spoločnosťou Slo-
venská olympijská marketingová (SOM), a. s. Táto spolupráca teda zahŕňa 
nepretržite už tretí olympijský cyklus, čo robí zo spoločnosti MATADOR 
Group najtradičnejšieho podporovateľa slovenských olympionikov. V sú-
časnosti v pozícii Hlavného partnera Slovenského olympijského výboru a 
Slovenského olympijského tímu.
Slovenský olympijský výbor už pred niekoľkými rokmi ocenil význam príno-
su spoločnosti MATADOR Group pre naše olympijské hnutie udelením vy-
znamenania Bronzové kruhy SOV najvyšším predstaviteľom firmy - prezi-
dentovi Štefanovi Rosinovi a viceprezidentovi Miroslavovi Rosinovi. Dvaja 
bratia riadia rodinnú firmu, ktorú predtým viedol ich otec.

Pri príležitosti už viac než desaťročného partnerstva so spoločnosťou MA-
TADOR Group sa na margo dlhodobej spolupráce v rozhovore pre časopis 
OLYMPIA vyjadril viceprezident MATADOR Group Ing. Miroslav Rosina, 
PhD. Ako z rozhovoru vyplynulo, topmanažér má veľmi blízky vzťah k špor-
tu, predovšetkým k behaniu.

 Akú pridanú hodnotu vám prináša spolupráca s olympizmom 
a prepojenie vašej značky s piatimi kruhmi?
Podpora športu má svoj zmysel nielen z marketingového, ale aj zo sociálne-
ho hľadiska. Na Slovensku je veľa športových talentov, ktoré by bez podpory 
partnerov možno nikdy neuspeli. My si to uvedomujeme, a preto sa veľmi 
aktívne zapájame do globálnych i lokálnych športových sponzoringových 
aktivít. Okrem podpory Slovenského olympijského výboru ako výkladnej 

skrine slovenského športu podporujeme aj jednotlivcov a športové talenty 
na Slovensku i v Čechách, najmä v oblasti motoristického športu. MATA-
DOR Group je už tradičný sponzor Slovenského olympijského tímu a SOV. 
Aj naďalej chceme spájať našu značku iba s tými najlepšími a takto prispie-
vať k identifikácii značky MATADOR Group ako významného slovenského 
dodávateľa najmä pre automobilový priemysel.

 Mali ste možnosť zúčastniť sa ako hosť SOV na viacerých olym-
pijských hrách - letných aj zimných. Ktoré olympijské zážitky vo vás 
zanechali najsilnejší či najkrajší dojem?
Účastníkmi olympiád je vždy elitný výber športovcov celého sveta. Zastú-
penie je v prípade letných aj zimných hier rôznorodé. Nevidíme rozdiel v se-
zónnosti, pretože vždy je cieľ rovnaký. Skôr je každá olympiáda výnimočná 
miestom konania, kultúrou národa a krajiny, v ktorej sa koná.

Olympijské hry predstavujú pre veľkú väčšinu športovcov na svete 
vrchol športového snaženia. V čom vnímate olympiády inak ako os-
tatné veľké športové podujatia? 
Vzhľadom na to, že olympijské hry sa konajú každé štyri roky - či letné, či 
zimné - tešia sa obrovskému záujmu publika a médií. Tribúny sú vždy plné a 
olympijská atmosféra je neopakovateľným zážitkom.

 Chystáte sa na budúcoročné Hry XXXI. olympiády v brazílskom 
Riu de Janeiro. Na čo sa tam najviac tešíte? A čo si určite nechcete 
nechať ujsť?
Samozrejme, tešíme sa na brazílsky kolorit podujatia, na iné kultúrne pro-
stredie ako doteraz a na športové zápolenie v nádhernej scenérii. Rio de 
Janeiro je podľa môjho názoru právom považované za jedno z najkrajších 
miest sveta. Vďaka okolitým horám, Atlantickému oceánu a ostrovom 
v blízkosti mesta vytvára nezabudnuteľný pohľad. Ďalšie, čo k Riu neodmys-
liteľne patrí, je pláž Copacabana, ktorá uchváti asi každého turistu. Veľkým 
turistickým lákadlom je socha Krista Spasiteľa na kopci Corcovado. Túto 
atrakciu si neodpustí asi žiadny návštevník Ria.

 Aký je váš vzťah k športu v civile?
Môj vzťah k športu je veľmi pozitívny. Venujem sa vytrvalostnému behu, 
maratónom. O tom svedčia aj fotografie z môjho zatiaľ posledného marató-
nu vo februári 2015 v Tokiu.   6

 Viceprezident MATADOR 
Group Miroslav Rosina.
 Miroslav Rosina po 

absolvovaní februárového 
maratónu v Tokiu.
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OLYMPIJSKÝCH 
KATEDRÁL

DRUHÝ ŽIVOT

OSUDY CEREMONIÁLOVÝCH 
ŠTADIÓNOV NOVOVEKÝCH HIER 
OD ATÉNSKEJ PODKOVY 
PO TOKIJSKÚ KORYTNAČKU

Tomáš Mrva | foto archív MOV, SOV, TASR, TASR / AP, Ľubomír Souček, www.zaha-hadid.com  

Kým na nich planie olympijský 
oheň, stávajú sa dejiskom 

súbojov najlepších športovcov 
sveta a stredobodom obdivu 
planéty. Denne ich zapĺňajú 

desaťtisíce divákov, ktorí často 
platia horibilné sumy za možnosť 
vidieť najatraktívnejšie disciplíny. 

Čo sa však stane s centrálnymi 
olympijskými štadiónmi, keď 
sa Hry skončia? Ich osudy sú 

rôznorodé. Niektoré upadli do 
zabudnutia, iné už ani neexistujú, 

niektoré sa dodnes využívajú na 
športové či kultúrne podujatia.

P
Príbehy štadiónov nemožno začať inde ako v Aténach, dejisku vzkriesenia 
moderných olympijských hier. Panaténajský štadión má v porovnaní s os-
tatnými unikátny tvar aj históriu. Vojtech Zamarovský ho v knihe Vzkrie-
senie Olympie označil za „veľchrám antického kultu telesnej zdatnosti, 
súčasti a podmienky harmonického rozvoja ľudskej osobnosti“.
Stojí na mieste antického štadióna, ktorý v roku 330 pred naším letopoč-
tom nechal postaviť veľký rečník a Platónov žiak Lykurgos - ako dejisko 
Panaténají, tradičných športových, ale aj umeleckých súťaží, zasvätených 
bohyni Aténa. O jeho prestavbu sa v 2. storočí nášho letopočtu zaslúžil 
Herodes Attikos, aristokrat z Maratónu. Vtedy dostal štadión podobu pre-
dĺženej podkovy a divácke bariéry namiesto z kameňa postavili z bieleho 
pentelského mamoru, z akého je vybudovaný aj Partenón na Akropole.
Tak ako väčšina starovekých štadiónov, aj aténsky v neskoršom kresťan-
skom období upadol do zabudnutia. Jeho pozostatky odhalili až vyko-
pávky v 30. rokoch 19. storočia. Do pôvodného stavu ho dostali vďaka 
financiám gréckeho filantropa Evangelosa Zappasa, ktorý sa ešte pred 
Coubertinovým narodením pokúsil obnoviť tradíciu antických hier - 
pravda, len na gréckom základe. Premiéry po ňom pomenovaných hier 
v novembri 1859 sa ešte dožil, ale reprízy (1870) na dokončenom štadió-
ne ani ich ďalších dvoch pokračovaní (1875, 1887) už nie. 

Na najstarší môžete dobehnúť
Keď novovzniknutý Medzinárodný olympijský výbor rozhodol o obnovení 
olympijských hier a prvé novoveké na rok 1896 pridelil Aténam, Pana-
ténajský štadión bol prirodzenou voľbou. Vyžadoval si však komplexnú 
rekonštrukciu. Ibaže grécka vláda bola vtedy s financiami na tom ako 
dnes, takže peniaze museli prísť z iných zdrojov. Vďaka aktivite korun-
ného princa Konštantína národná zbierka vyniesla 320 000 drachiem, 
špeciálna edícia známok 400 000 a po jeho prosbe náklady na prestavbu 
štadióna v sume 920 000 zaplatil najbohatší Grék, v Alexandrii žijúci ob-
chodník a ľudomil arumunského (vlašského) pôvodu Jorgos Averof.
Otvorenie olympijských hier naplánovali hostitelia na 75. výročie nezá-
vislosti Grécka. Na Panaténajskom štadióne sa nesúťažilo len v atletike, 
ako je dnes zvykom, ale aj v gymnastike, vzpieraní, ba aj v zápasení. 
Ani po olympijských hrách nespustol. V roku 1906 sa stal dejiskom 
„medzihier“, od ktorých si Gréci plano sľubovali návrat OH do ich 
kolísky, a o ďalších desať rokov sa na ňom odohralo veľkolepé predsta-
venie Verdiho opery Aida. V roku 1968 vstúpil štadión aj do dejín čes-
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 Štart jedného z rozbehov na 100 
m, ale iného, než v ktorom bežal 
v uhorskom drese slovenský rodák 
Alojz Sokol, ktorý vo finále skončil tretí.
 Panaténajský štadión v Aténach na 
Veľkonočný pondelok 6. apríla 1896 
- v úvodný deň Hier I. olympiády.
 Na zábere zo súčasnosti lepšie 
vidieť antický pôdorys podkovy štadióna 
aj súťažnej plochy (204 x 83 m).

koslovenského športu. Finále basketbalového Pohára víťazov pohárov, v ktorom hráči Slavie 
Praha VŠ prehrali o sedem bodov s aténskym AEK (82:89), sa dostalo do Guinnessovej knihy 
rekordov, lebo ho videlo 80 000 divákov a ďalších 40 000 vonku čakalo, či grécky tím získa vô-
bec prvú klubovú trofej v kolektívnom športe.
O rok neskôr Atény hostili atletické majstrovstvá Európy - na Panaténajskom štadióne pre nere-
gulárnosť bežeckého oválu sa však konal iba dobeh maratónu. Odvtedy sa to stalo tradíciou na 
všetkých veľkých podujatiach v gréckej metropole, vrátane olympijských hier v roku 2004. Ako 
úplne posledný na štadión vtedy dobehol slovenský vytrvalec Marcel Matanin. Treba však pripo-
menúť, že v náročných podmienkach každý piaty bežec preteky nedokončil. 
Dobeh na Panaténajský štadión si môžu vychutnať aj amatérski športovci. Cieľ tam totiž má novembro-
vý Aténsky klasický maratón so štartom - podobne ako v olympijskej premiére 1896 - v Maratóne. Mi-
mochodom, na druhej aténskej olympiáde v roku 2004 ho okrem maratóncov využili aj lukostrelci. 

Z londýnskych stojí len najnovší
Zatiaľ jediným mestom, ktoré zorganizovalo olympijské hry trikrát, je Londýn. Aj keď Briti 
majú povesť ľudí s úctou k vlastnej histórii, z troch hlavných štadiónov stojí už len najnovší. 
Na mieste štadióna vo White City, kde sa konali Hry v roku 1908, postavili  komplex budov 
BBC. Slávne Wembley s dvoma vežičkami, známe z prvých povojnových OH 1948, zasa pred 
ôsmimi rokmi nahradil moderný futbalový štadión. Z architektonického aj historického hľa-
diska je veľká škoda, že sa tieto stavby nezachovali. 
Multifunkčnejší štadión ako White City si len sotva možno predstaviť. Slúžil ako ihrisko na fut-
bal a rugby, okrem atletickej dráhy ho obopínal aj cyklistický ovál a vedľa trávnika sa ešte našiel 
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„Nech sa 
Panaténajskému 
štadiónu vyčíta hocičo 
(vlastne len to, že sa 
nehodí na futbal), 
človek so zmyslom pre 
tradíciu je rád, že stojí 
tak, a nie inak. Je to 
obnoveny veľchrám 
antického kultu 
telesnej zdatnosti, 
súčasti a podmienky 
harmonického rozvoja 
ľudskej osobnosti.“
  vojtech Zamarovský:           
  Vzkriesenie Olympie
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 Najrozsiahlejší a najkomplexnejší 
štadión v histórii: White City Stadium, 
dejisko prvých londýnskych Hier 1908. 
Klopený cyklistický ovál na vonkajšom 
okruhu meral 660 yardov a dovnútra sa 
hravo zmestil aj 100-yardový bazén.

priestor na plavecký bazén s dnes už nezvyčajnou dĺžkou sto metrov! 
Okrem toho boli na ploche aj sektory na zápasenie a gymnastiku. Celá 
táto paráda stála v prepočte na dnešné peniaze päť a pol milióna libier.
Hry 1908 určili aj metráž maratónskeho behu, dovtedy rôznorodú. Na žela-
nie manželky kráľa Eduarda VII. vytýčili jeho štart pod východnou terasou 
Windsorského zámku a odtiaľ až po cieľ pred kráľovskou lóžou na štadióne 
to bolo 26 míľ a 385 yardov, čiže 42 195 metrov - túto vzdialenosť IAAF 
v máji 1921 schválila za oficiálnu dĺžku maratónu. Záver maratónu prinie-
sol veľkú drámu, keď tesne pred cieľom opakovane odpadol vedúci pretekár, 
taliansky pekár Dorando Pietri. Na nohy mu pomohli usporiadatelia, medzi 
nimi aj Arthur Conan Doyle, autor diel o Sherlockovi Holmesovi. Pietriho 
po pretekoch diskvalifikovali, napriek tomu ho dodnes pozná oveľa viac 
priaznivcov atletiky ako oficiálneho amerického víťaza Johna Hayesa.
Po olympijských hrách areál White City využívali na výstavy a veľtr-
hy, počas prvej svetovej vojny sa v ňom vyrábali lietadlá a počas druhej 
padáky. Keď bežecký ovál skrátili na 400-metrový, konali sa na ňom 
občas atletické súťaže, stal sa dokonca aj dejiskom jedného zápasu fut-
balových MS 1966, ale najčastejšie sa využíval ako aréna na dostihy 
chrtov. Posledné sa uskutočnili v septembri 1984. O niekoľko dní neskôr 
sa začali demolačné práce.

Wembley bez ikonických veží
Wembley netreba predstavovať. Z neskorších rokov ho poznáme pre-
dovšetkým ako futbalový štadión. Legendárny Pelé ho vyhlásil za „fut-
balovú katedrálu“, no na olympijských hrách 1948 sa na ňom konali aj 
atletické súťaže a v nich si Emil Zátopek vybehal prvú zo štyroch zlatých 
medailí aj prívlastok „česká lokomotíva“. Na Empire Stadium, ako znel 
jeho oficiálny názov, sa odohrali aj záverečné zápasy vo futbale a po-
zemnom hokeji, i jazdecká súťaž družstiev v skoku. Neskôr sa tiež stal 

hlavnou arénou futbalových majstrovstiev sveta 1966 aj majstrovstiev 
Európy 1996. Posledný zápas na starom Wembley odohrali v októbri 
2000 a o tri roky padli aj dve ikonické veže pred vchodom. V roku 2007 
ho nahradil nový, moderný štadión, na ktorom sa o päť rokov hrali aj zá-
pasy futbalového turnaja OH 2012.
Tretia olympiáda, tretí hlavný štadión, ale prvý olympijský aj názvom. Vy-
rástol na východe Londýna v predtým zanedbanej štvrti Stratford, v kto-
rej je už Olympijský park pomenovaný po kráľovnej Alžbete. Jeho využitie 
po Hrách bolo dosť dlho otázne. Po súdnych ťahaniciach sa nakoniec od 
sezóny 2016/17 stane domovom klubu West Ham United. Ešte predtým, 
v septembri a októbri tohto roku, sa však na ňom odohrá päť zápasov 
majstrovstiev sveta v rugby a v roku 2017 privíta športovcov svetového 
šampionátu v atletike.

Otázniky nad parížskymi klenotmi
Na rozdiel od Britov ich francúzski susedia na opačnom brehu kanála La 
Manche si obidva parížske olympijské štadióny zachovali. Ostávajú však 
v tieni novších športovísk, ako Stade de France a Park princov, a ich bu-
dúcnosť nevyzerá ružovo. 
Vélodrome de Vincennes, hlavný štadión Hier 1900, jediný v histórii, na 
ktorom sa nekonali atletické súťaže, dnes nesie meno slávneho francúzske-
ho cyklistu Jacqua Anquetila. Hrával sa na ňom futbal, rugby, kriket, súťa-
žili na ňom gymnasti a, samozrejme, cyklisti - tí ho využívali aj počas OH 
1924. Na ovále velodrómu na východe Paríža v období 1968 - 1974 býval 
cieľ Tour de France, potom ho presunuli na Champs Élysées - fenomenál-
neho Belgičana Eddyho Merckxa na ňom päťkrát dekorovali za celkového 
víťaza. Už dva roky ho rekonštruujú a podľa francúzskej tlače bude tempo 
prác závisieť od úspechu parížskej kandidatúry na olympijské hry 2024...
Hlavný olympijský štadión z roku 1924, podľa štvrte nazývaný Colom-
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 Slávne londýnske Wembley počas slávnostného 
otvorenia olympijských hier 1948.
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bes, má pozoruhodnú históriu: až do začiatku 20. storočia fungoval 
ako hipodróm, po fúzii s majiteľmi denníka Le Matin ho v roku 1907 
prestavali na štadión pre futbal, rugby a atletiku a po Hrách bol aj hlav-
ným dejiskom futbalových majstrovstiev 1938 či finále EPM Ajax Am-
sterdam - Benfica Lisabon. Nový Park princov ho však odsunul na okraj 
futbalového záujmu. Dnes je domovom rugbyového tímu Racing Metro 
92, ale stav štadióna je aj po viacerých úpravách taký, že klub si stavia 
nový štadión. Čo sa stane s legendárnym Colombes, nie je jasné. 

Oheň horel dvakrát na rovnakom mieste iba v L.A.
Olympijské hry iba na jednom štadióne otvárali dvakrát: na Memorial 
Coliseum v americkom Los Angeles. U nás nie veľmi známom, lebo na 
Hry 1932 vyslalo Československo len sedem športovcov a ďalšie v roku 
1984 bojkotovalo. Navyše, ako prvý z olympijských presiahol kapacitu 
100 000 divákov (v roku 1932 oficiálne 101 574).
Ako to v Amerike býva, veľké štadióny sa využívajú na viacero športov, 
a tak ten kalifornský bol domovom rôznych tímov amerického i klasické-
ho futbalu, bejzbalu, no konali sa na ňom napríklad aj motocyklové súťa-
že na plochej dráhe. Deň pred olympijskými hrami v roku 1984 ho vyhlá-
sili za národnú pamiatku. V januári 1994 ho poškodilo silné zemetrasenie 
a opravy si vyžiadali 93 miliónov dolárov. Dnes ho využíva tím americké-
ho futbalu Juhokalifornskej univerzity, ale z času na čas sa tam hráva aj 
tradičný futbal či na amerických univerzitách obľúbený lakros. Toto leto 
hostil účastníkov svetových hier športovcov s mentálnym postihnutím.
Istý čas žila nádej, že olympijského repete sa dočká aj ceremoniálový 
štadión tokijských Hier 1964. Japonci sa však ešte pred podaním pri-
hlášky na olympijské hry 2020 rozhodli, že ak získajú právo ich organi-
zovať, starý štadión zbúrajú a na jeho mieste postavia oveľa modernejší. 
Demolačné práce sa skončili v máji a v októbri sa začne výstavba no-

vého štadióna. Ak sa nepredraží, bude stáť 130 miliárd jenov (približne 
930 miliónov eur). Navrhla ho Zada Hadid, architektka irackého pôvodu, 
ktorá projektovala aj halu na vodné športy v Londýne. Jeho budúca podo-
ba sa nie každému páči. Istému japonskému architektovi pripomína ko-
rytnačku, ktorá čaká, kým sa Japonsko potopí, aby mohla odplávať. 
Minister športu Hakubun Šimomura medzičasom v snahe znížiť náklady 
nariadil zmenšiť kapacitu o pätinu a postaviť ho bez zaťahovacej strechy. 
Národný štadión Kasumigaoka, ako ho podľa lokality nazývajú, by mali 
dokončiť v marci 2019, aby sa na ňom už na jeseň toho roku mohli hrať 
majstrovstvá sveta v rugby...

Odstrašujúci Montreal
Štadión v kanadskom Montreale vstúpil do dejín menej slávne. Jednak ho 
do otvorenia OH 1976 nestihli úplne dokončiť a navyše sa neuveriteľne 
predražil - podľa niektorých zdrojov celkové náklady narástli na desaťná-
sobok predpokladov z roku 1970. Splatiť sa ich podarilo až v roku 2006, 
tridsať rokov po olympijských hrách. Štadión je vo všeobecnosti považo-
vaný za stavebnú aj finančnú pohromu. Využíva sa pomerne nepravidel-
ne, tohto roku sa na ňom odohrali niektoré zápasy ženských majstrov-
stiev sveta vo futbale.  
Ružovo to nevyzerá ani so štadiónom v Atlante. Jeho kapacitu po Hrách 
1996 zmenšili a dnes na ňom hráva bejzbalový tím Atlanta Braves. Pre-
nájom na štadióne, ktorý sa už volá Turner Field, sa mu však budúci rok 
skončí a presťahuje sa na iný. O areál javí záujem univerzita v Georgii, ale 
okrem nej aj - developeri. 

Starčekovia, ktorí stále žijú
Ako naznačuje táto prechádzka, napriek peripetiám si väčšina olympij-
ských štadiónov našla uplatnenie aj po Hrách. Viaceré stále fungujú ako 
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významné futbalové či atletické arény - napríklad v Ríme, 
Moskve či Berlíne, kde sa pravidelne konajú vrcholné podu-
jatia. Niektoré sú však skôr skromnými športoviskami, ako 
napríklad na štadióne v Antverpách, kde hráva futbalový 
tím Beerschot Wilrijk a nie je to žiadny veľkoklub - v tejto 
sezóne postúpil do tretej ligy.
Pomerne nenápadný bol v uplynulých rokoch aj amsterdam-
ský štadión. Odkedy tam Ajax Amsterdam prestal hrávať 
medzinárodné zápasy. Dokonca mu hrozilo zbúranie, po 
protestoch verejnosti sa ho však podarilo zachrániť a zre-
konštruovať. V lete 2016 sa vráti do pozornosti fanúšikov 
ako dejisko majstrovstiev Európy v atletike. 
Nasiaknuť olympijskou atmosférou môžete na štadióne 
v Helsinkách. V jeho útrobách sa nachádza hostel, kde sa 
možno pri návšteve hlavného mesta Fínska ubytovať. Ne-
čaká vás v ňom žiadny luxus, skôr severská striedmosť, ale 
aspoň si môžete povedať, že ste prespali na mieste, kde Zá-
topek v roku 1952 získal tri zlaté olympijské medaily. 

Štadióny 21. storočia
Aj keď čisto technicky sa olympijské hry v Sydney konali v poslednom roku minu-
lého storočia, Stadium Australia môžeme smelo nazvať štadiónom 21. storočia. Je 
nateraz posledný s kapacitou nad stotisíc divákov. Záverečný ceremoniál Hier 2000 
sledovalo rekordné auditórium v olympijskej histórii - 114 714 ľudí. 
Ani neskôr netrpel nevyťaženosťou. Hrali sa na ňom majstrovstvá sveta v krikete i 
rugby a začiatkom tohto roku aj Ázijský pohár vo futbale. Na oficiálnej stránke šta-
dióna, ktorý dnes nesie meno istej banky, je vymenovaných dvanásť „domácich“ 
tímov: reprezentácie Austrálie v rôznych športoch, ako aj rôzne kluby, sídliace v Syd-
ney či Novom Južnom Walese.
Vlani obehli svet fotografie chátrajúcich športovísk z olympijských hier v Aténach 
2004. Grékom sa z rôznych dôvodov nepodarilo nájsť využitie pre viaceré z nich, 
a tak pri návšteve Atén je takmer nemožné vyhnúť sa pohľadu na niektorý zo zane-
dbaných, burinou obrastených a odpadkami zahádzaných areálov. Smutný dôsle-
dok skutočnosti, že sa v príprave OH podcenila možnosť v odvetviach bez tradícií 
v hostiteľskej krajine postaviť dočasné športoviská. 
Hlavný štadión, pomenovaný po víťazovi prvého olympijského maratónu Spyro-
sovi Louísovi, našťastie má využitie. Hrávajú na ňom futbalisti AEK Atény, stal sa 
dejiskom súťaží špeciálnych olympijských hier 2011 a usporadúvajú sa na ňom aj 
koncerty - tie sú logickou, ba nevyhnutnou súčasťou programovej ponuky takmer 
všetkých existujúcich ceremoniálových štadiónov.
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 Pekinské Vtáčie hniezdo, 
hlavná aréna OH 2008, 
oficiálne Národný štadión.
 Takúto futuristickú 
podobu má mať hlavný 
štadión OH 2020 v Tokiu.
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Dilemy Vtáčieho hniezda
Problematickejší je pompézny štadión v Pekingu. Väčšinou zíva prázdnotou, len občas sa tam 
odohrá futbalová exhibícia niektorého zo slávnych európskych klubov. Koncom augusta však 
hostí atletické majstrovstvá sveta a organizátori odhadujú, že sa zaplní z dvoch tretín - na trh 
ponúkli na každý poldeň 54 000 vstupeniek, viac si netrúfli. 
Vtáčie hniezdo, ako štadión pre jeho tvar prezývajú, je ako športovisko v podstate fiasko. Istý 
čas sa zdalo, že sa ujme aspoň ako turistická atrakcia. V poolympijskom roku 2009 si ho den-
ne prišlo pozrieť dvadsať - tridsaťtisíc ľudí. O dva roky však počet návštevníkov klesol o polo-
vicu. Číňania premýšľajú, čo so štadiónom do budúcnosti. Návrh „prilepiť“ k nemu nákupné 
centrum, čo by pomohlo aspoň finančne, zatiaľ odložili. Vtáčie hniezdo sa totiž môže zapísať 
do dejín, ak Peking získa právo usporiadať zimné olympijské hry v roku 2022 - práve na ňom 
by sa totiž konal otvárací aj záverečný ceremoniál. Organizovať zimnú aj letnú podobu olym-
pijských hier, to sa nepodarilo ešte žiadnemu mestu... 

Rio uprednostnilo Maracanu
Nezvyčajné riešenie nachystalo Rio de Janeiro. Slávnostné ceremoniály sa spravidla konajú na šta-
diónoch, kde sa súťaží v atletike. Otvorenie aj zakončenie budúcoročných Hier XXXI. olympiády sa 
však uskutoční na futbalovej Maracane, kým atletické súťaže na Olympijskom štadióne Joaa Have-
langa, ktorý postavili pre Panamerické hry 2007. Špeciálne pre olympijské hry zvýšia jeho kapacitu 
na 60 000 divákov, potom sa vráti k obvyklej (necelých 47 000). 
Práve takáto flexibilnosť a pragmatickosť by mohli predstavovať vzor pre budúcich organizá-
torov, lebo megalománia sa nevypláca. Stotisícové štadióny síce vyzerajú impozantne, ale ak 
ich potom už takmer nikdy nezaplníte, premenia sa na veľmi drahú hračku. Preto je vhodné 
už vopred počítať s možnosťou neskoršieho zníženia kapacity, prípadne s úpravou športovis-
ka na rôzne účely. Medzinárodným olympijským výborom jednomyseľne schválená Agenda 
2020 s ústrednou myšlienkou Menej nákladné olympiády s flexibilnejším programom na to 
hostiteľov Hier priam vyzýva.    6
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K
Kto priniesol ako prvý na Slovensko olympijskú medailu? Boli to naši 
rodáci, ktorí talent rozvíjali v budapeštianskych kluboch a reprezen-
tovali Uhorsko? Atlét Alojz Sokol určite nie, v aténskej premiére 1896 
dávali medailu len prvým dvom. Asi ani plavec Zoltán Halmaj či strelec 
Alexander Prokopp – tí sa už zamlada s rodičmi presťahovali do Pešti. 
Stopercentná odpoveď neexistuje, ale najreálnejšia znie, že košický rodák 
Ľudovít Kmeťko, ktorý na Hrách v Štokholme 1912 pomohol k striebru 
gymnastického tímu Uhorska ešte ako člen KAC Košice. Už o rok ho však 
ako učiteľa prevelili z košického reálneho gymnázia na štátne v Budíne...
Mladí Slováci sa mohli naplno uplatniť doma až po vzniku Čes-
koslovenska. Vzdelávať sa v rodnom jazyku i športovať. Učitelia, 
vojaci a ďalší štátni zamestnanci, ktorí prichádzali z Čiech a Mo-
ravy, im vštepovali vzťah k športu a v nových športových organi-
záciách utvárali vhodné podmienky. Mali dobrých učiteľov.
Vyškovský rodák Jan Koutný prišiel do Zvolena najskôr ako sokol-
ský dobrovoľník na pancierovom vlaku pomáhať konsolidovať po-
mery po potlačení Maďarskej republiky rád. Po čase sa do tohto 
mesta vrátil: ako bankový úradník, sokolský gymnasta a cvičiteľ. 
Koutný bol za československej éry prvým športovcom zo slovenského klu-
bu, ktorý získal olympijskú medailu. Dokonca dve. Jednu striebornú v Pa-
ríži 1924, druhú o štyri roky neskôr v Amsterdame. Dlhé roky zdobili jeho 
byt vo Zvolene, až kým sa rodina nedobrovoľne odsťahovala do Vyškova.

Cez deň v banke, večer v telocvični
Po rozdelení Československa sa rozdelilo aj jeho spoločné olympijské 
bohatstvo. Historici na oboch stranách podľa miesta narodenia pridali 
k menám olympionikov prívlastok – český alebo slovenský. Pri Koutné-
ho mene svieti prívlastok český. Keby žil, určite by s tým nesúhlasil. Bol 

Ján Holko | foto archív Slovenského olympijského a športového múzea a Jána Holku

Čechoslovákom telom i dušou. Československú republiku ako športo-
vec reprezentoval, za jej celistvosť bojoval a bol pripravený aj zomrieť.
Vlani urobila veľké gesto nezabudnuteľná gymnastka Věra 
Čáslavská. Dve zo siedmich zlatých medailí darovala Sloven-
skému olympijskému a športovému múzeu, lebo bola vnútor-
ne presvedčená, že jej úspechy patria obidvom národom. 
Koutný patril do nešťastnej generácie, ktorá najkrajšie roky prežila na 
bojiskách prvej svetovej vojny. Vyrovnal sa však s vynútenou prestáv-
kou v športovej kariére a vo veľmi skromných podmienkach v  Sokole 
Zvolen, kde sa náraďový telocvik iba začal rozvíjať, vypracoval sa medzi 

Koutného strieborná medaila 
z parížskych OH 1924.

Gymstriebra Gyy vmSvv

MÄKKÁ A CITUPLNÁ 

DUŠA SLOVANSKÁ 

Ko
z p

Gymnasta Jan Koutný získal dve olympijské striebra 

v skromnom slovenskom prostredí 

– keď Slováci chodili za podmienkami do Čiech
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Slováci chodili za podmienkamv skromnom slovenskom prosv skromnom slovenskom pros

Gymnasta Jan Koutný získa
pp

striebra Gyy v skromnom slovenskommnastamnasta Jan Koutný získaJan Koutný získa
Slováci chodili za podmiev skromnom slovenskomv skromnom slovenskom

elitných gymnastov svojej doby. Napriek tomu, že v Československu 
bola vtedy silná základňa tohto športu a každému medzinárodnému vy-
stúpeniu predchádzali náročné výbery. Sitom prešli iba najodolnejší. 
„Osamelý vlk“ však mal veľa energie, vnútorného presvedčenia a viery vo 
vlastné sily. V dvadsiatych rokoch bol jediným gymnastom zo Slovenska, 
čo konkuroval českým súperom. Dnes už nevieme ani presne zmapovať 
cestu, ktorou musel prejsť po nomináciu na olympijské hry. Pred Parížom 
ho vybrali do tréningovej skupiny, ktorá sa pripravovala v Přerove (dru-
há v Prahe), od začiatku roku 1924 každú druhú nedeľu, od apríla každú 
nedeľu. Náročný program od ôsmej do trinástej vyžadoval cestovať deň 
vopred. Cvičiteľ František Erben o tom napísal: „Len ľudia železného 
zdravia môžu bez škody zniesť takú sily a nervy vyčerpávajúcu náma-
hu po celotýždňovom zamestnaní, a to každý cvičí vo vlastnej jednote.“ 
Spôsob sokolskej prípravy však prinášal osoh, výkonnosť borcov zarade-
ných do prípravy rástla, čo potvrdzovali na kontrolných pretekoch. Na 
záverečných skončil Koutný piaty a vybojoval si nomináciu do Paríža.

Odstúpil tím, nastúpili jednotlivci
Gymnastický program OH 1924 obsahoval prvý raz popri súťaži druž-
stiev aj viacboj jednotlivcov a súťaže na jednotlivých náradiach. Bol roz-
ložený do troch dní, no sokolskí pretekári boli zvyknutí ho zvládnuť za 
jeden deň. Začali na hrazde, prví štyria požiadali o opravu, medzi nimi 
aj Koutný. Práve on sa zvykol najčastejšie „odtrhnúť“ od náradia. „Zá-
chranári“ boli v strehu pod hrazdou aj za ňou, ale nemuseli zasiahnuť. 
Ambicióznym družstvom zalomcovali cvičenia na bradlách. Stanislav 
Indruch sa pri doskoku zranil a do šatne ho museli odniesť... „Po ňom 
nastúpil Koutný, tá mäkká a cituplná duša slovanská,“ opisoval Erben. 
„V hlave mu hučí, oči mu horečne svietia, ale ide. Nezlyhá v okamžiku 
tak kritickom? Nezlyhal. Zacvičil svoju voľnú tak ako nikdy predtým. 
Bol v tom kus heroizmu: striasť dojem zo Stáňovho nešťastia a sústre-
diť sa na svoju úlohu. Koutný to dokázal. A za ním všetci ostatní...“ 
Na bradlách sa sokoli prekonávali, do 14. miesta sa zmestili šies-
ti a družstvo poskočilo na druhé miesto. Indruchovo zranenie sa 
však ukázalo vážne, nemohol ďalej súťažiť a ani zaňho nastúpiť ná-
hradník. Vedenie usúdilo, že oslabené družstvo by nenaplnilo oča-

kávania a rozhodlo, že odstúpi zo súťaže. Keď však padla otázka, 
či pokračovať v súťažiach jednotlivcov alebo odcestovať domov, 
okrem Kosa sa všetci rozhodli bojovať s nepriazňou osudu. 
Aj na kruhoch ukázali, koľko sa v nich skrýva vnútornej sily a odhodlania. 
Cvičili s ľahkosťou, sršalo z nich nadšenie, vystúpenia boli originálne, 
náročné, ale elegantné. Presvedčili, že zlaté ambície tímu boli oprávnené.

Paríž 1924: Stotinku od zlata!
Potom nadišla veľká chvíľa Jana Koutného v preskoku cez koňa na 
dĺžku. Na parížskej olympiáde ho gymnastom parádne sťažili: medzi 
odrazový mostík a koňa umiestili klasické stojany na skok do výšky, 
na ktorých ležala latka - ponad ňu bolo treba preletieť, potom do-
hmatnúť na chrbát koňa a za ním ešte zvládnuť doskok. Výška latky 
determinovala bodovanie - na maximálnych 10 bodov bolo potrebné 
preskočiť 170 cm. Koutný za najštýlovejší z troch pokusov (všetky nad 
170 cm) dostal 9,97 bodu. Iba o stotinu menej ako Američan Frank 
Kriz, po predkoch tiež Čech. Ten drobný rozdiel by asi nejednoznač-
ne vysvetľovali aj rozhodcovia, ktorí boli bezprostredne pri náradí. 
Dvadsiaty júl bol pamätným dňom československého športu. Na Hrách 
VIII. olympiády na štadióne Colombes vrcholili telocvičné súťaže. Na 
defilé a vyhlásenie výsledkov nastúpila aj šestica vedená Klingerom 
s vlajkou v ruke a Koutným, ktorý niesol nápis ČSR. Títo statoční gym-
nasti získali v individuálnych súťažiach osem medailí a 50 bodov do 
neoficiálneho hodnotenia krajín. Zásluhou Šupčíkovho „zlatého“ šplhu 
zaviala prvý raz na olympijských hrách na najvyššom stožiari čs. vlaj-
ka a zaznela čs. hymna. Vzápätí preberal striebornú medailu Koutný. 
Možno si ani neuvedomujúc, že sa zapísal aj do slovenskej histórie.
Domov sa vrátil so striebornou medailou i diplomom podpísaným za-
kladateľom olympijských hier Pierrom de Coubertin. Bez veľkej slávy, 
bez pozornosti Zvolenčanov i médií. Dobová tlač zaznamenala jeho 
úspech najskromnejšie, ako mohla. Starosta Sokola Zvolen MUDr. Jo-
zef Nováček oslavoval práve päťdesiate narodeniny. Týždenník Pluh 
priniesol o tom krátku správu: „Večierkom bol privítaný tiež z olym-
pijských závodov v Paríži brat náčelník Koutný, ktorý prítomným po-
dal svoje dojmy zo závodov. Zvolenská TJ Sokol môže byť pyšná na 

ymnasta Jan Koutný získal dve olympiv skromnom slovenskom prostredímnastamnasta Jan Koutný získal dve olymJan Koutný získal dve olympi
Slováci chodili za podmienkami do Č

GymnastaG Jan Koutný získal dveJan Koutný získal dve
v skromnom slovenskom prostredív skromnom slovenskom prostredí ––

Ako náčelník, 
ale aj tréner 
Sokola Zvolen
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to, že medzi ôsmimi borcami, ktorých ČOS vyslala do Paríža, 
bol ako jediný zo Slovenska tiež brat Koutný, ktorý vyzís-
kal tam na medzinárodnom zápasišti aj jednu z cien.“ 
Historický okamih prijala pospolitosť, akoby sa nič mimo-
riadne nestalo. Nezachovala sa žiadna fotografia, žiadny 
rozhovor, žiadna reportáž. Kto nenavštívil Koutného ro-
dinu, nevidel olympijské vavríny. Aj taká bola doba pred 
90 rokmi. Šport bol vtedy na Slovensku v plienkach, ale vo 
Zvolene boli aj futbalisti v tieni sokolských gymnastov.

Druhé náčelníkovo striebro
Koutný nemyslel len na seba. Túžil zo skromných zvolen-
ských chlapcov vychovať svojich nástupcov, ukázať im zmy-
sel života, pomôcť získať zamestnanie. Už v roku 1926 na 
VIII. všesokolskom zlete jeho dorastenci skončili v päťboji druž-

Predsa, Čechoslováci, vyhŕklo z vystresovanej ženy. Ale to už nie je 
možné... Keď inak nedáte, tak syn je po otcovi Čech a dcéra Ludmi-
la po mne, Slovenka. Napokon sa aj rodina odsťahovala do Vyško-
va, ale otca si neužili. Pokračoval v sokolskej i odbojovej činnosti. 
Po vojne Jan Koutný síce navštívil Vyškov a Zvolen, odkiaľ mu-
sel nedobrovoľne odísť, aby sa vyhol perzekúcií, ale usadil sa v 
Prahe. Ani v jednom meste naňho nezabúdajú. V roku 2005 oce-
nili jeho zásluhy Cenou starostu mesta Vyškov in memoriam 
a predvlani ho vyhlásili za športovú legendu Zvolena.  6

stiev na 5. mieste. Boli medzi nimi Štefan Severíny a Martin Hu-
dec, ktorí ako rodení Zvolenčania reprezentovali ČOS, Severíny 
dokonca v Amerike. Pozíciu náčelníka chápal ako poslanie. 
O štyri roky neskôr sa Hry IX. olympiády konali v Amsterdame. Aj 
na ne sa Koutný piatym miestom na majstrovstvách ČOS nomino-
val. Mal už 31 rokov, manželka mu medzi olympiádami porodila dve 
deti. Družstvo odchádzalo opäť s najvyššími ambíciami, ale muselo 
sa uspokojiť „len“ s druhým miestom. Rozhodcovia, ktorí už verej-
ne oznámili známku za prostné, dodatočne zmenili svoje rozhodnu-
tie v prospech Švajčiarov, ktorí sa tým dostali pred naše družstvo. 
Koutný mohol byť olympijský víťaz, ale aj dve strieborné medaily 
majú cenu zlata. Pre úspech v športe je dôležitejšie prostredie, v kto-
rom sa športovec pripravuje, ako to, v ktorom sa narodil. Zázemie, 
ktoré si vybudoval vo Zvolene - v banke, v Sokole i rodine - prispelo 
k úspechu. Keď talentovaní Slováci odchádzali za lepšími podmienka-
mi do českých krajín, Koutný našiel druhý domov vo Zvolene a uká-
zal, že aj v skromných podmienkach sa dá vystúpiť na Olymp.

Nedobrovoľný odchod
Slováci sa rozhodli v roku 1938 pre autonómiu a idea československé-
ho štátu sa začala rozplývať. Viacerí jeho priatelia a spolupracovníci 
opúšťali mesto, pozícia českého obyvateľstva na Slovensku sa zača-
la oslabovať. Nedokázal sa s tým zmieriť. Po vyhlásení Slovenského 
štátu sa rozlúčil s rodinou a odišiel do rodného Vyškova. Videl, ako 
príslušníci Hlinkovej gardy vstupujú do domu, kde býval. Bál sa o svo-
jich najbližších. Nemohol sa už vrátiť. Vážený občan musel za svoje 
presvedčenie utekať od rodiny a priateľov, aby sa vyhol prenasledova-
niu. Akej národnosti sú vaše deti? pýtali sa hlinkovci jeho manželky. 
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JAN KOUTNÝ
 Narodil sa 24. júla 1897 vo Vyškove. Absolvoval 
štyri semestre na Vysokej škole technickej v Brne, kde 
zložil štátnu skúšku z účtovníctva. Za aktívnu účasť v I. 
svetovej vojne ho vyznamenali vojnovým krížom. 
 Od roku 1921 pracoval vo zvolenskej pobočke Národnej 
banky ako úradník a prokurista. V r. 1923 sa 
oženil s rodáčkou zo Slovenskej Ľupče Ľudmilou 
Pravdovou, narodili sa im deti Jan a Ludmila.
 Cvičiť začal v Sokole Vyškov, pokračoval vo zvolenskom. 
Štartoval na dvoch OH:  v Paríži 1924 skončil druhý v preskoku, 
siedmy na kruhoch a jedenásty vo viacboji (ďalšie umiestenia: 
kôň na šírku bez madiel 12., bradlá 14., kôň na šírku 
s držadlami 22., šplh 24., hrazda 36). V Amsterdame 1928 bol 
členom strieborného družstva a vo viacboji obsadil 31. miesto 
(kruhy 18., hrazda a bradlá 21., preskok 26., kôň na šírku 56.). 
 Od príchodu do Zvolena zastával post náčelníka TJ Sokol 
a vychoval niekoľko generácií úspešných pretekárov. V roku 
1932 Zvolenčania štartovali na IX. všesokolskom zlete vo 
vyššom oddiele: stále aktívny Koutný so zverencami Výbochom, 
Búrkom, Severínym, Šotkovským a Hudecom obsadili 9. miesto. 
 Zapojil sa do odboja, bol spojkou medzi vojenskou 
a sokolskou podzemnou činnosťou. V januári 1940 ilegálne 
opustil protektorát a stal sa príslušníkom čs. armády 
v zahraničí (najskôr vo Francúzsku, potom v Anglicku). 
Po zdravotných problémoch od r. 1942 pracoval na 
ministerstve financií ako hlavný pokladník. V zahraničnom 
odboji pokračoval v sokolskej činnosti ako náčelník TJ Sokol 
Londýn – odbočka Leamington a Zahraničnej župy v exile.
 Manželka Ludmila bola uväznená v intervenčnom 
tábore v Svatobořiciach a po prepustení zomrela. Koutný 
sa po vojne usadil v Prahe a oženil s JUDr. Libušovou 
Fialovou. Pracoval na ministerstve financií , neskôr ako 
prokurista v Legiobanke a v ŠBČS. V r. 1949 bol vo 
vyšetrovacej väzbe, ale nič mu nedokázali a po troch 
mesiacoch ho prepustili. Zomrel 18. júla 1976 v Prahe.

Jan Koutný 
na obľúbenej 

hrazde.
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Boris Vanya | foto Ján Súkup, Slovenské olympijské a športové múzeum, TASR
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OSTROV

Zacharove zlaté rukavice, 
Dzurillova aj Lašákova zlatá 
hokejka, Nepelova zlatá 
kolekcia, Mečířova drevená 
raketa, Tkáčov dúhový dres 
svetového šampióna, prvá zlatá 
loď Hochschornerovcov – aj 

to skrýva depozit Slovenského 
olympijského a športového múzea

ŠPORTOVÝCH
POKLADOV

N
 Ján Zachara s rukavicami z helsinského 

olympijského finále 1952.
 Diplom olympijského víťaza 1952, ktorý dostal 

boxer Ján Zachara spolu so zlatou medailou.

Napadlo by vám, že v Kláštore minoritov v Spiš-
skom Štvrtku objavia zachovalé boby? Kto by 
si pomyslel, že v bohatej zbierke legendárneho 
športového reportéra Gaba Zelenaya bude aj 
lopta, s ktorou hrali volejbalisti Československa 
a Sovietskeho zväzu rozhodujúci zápas o zlato 
na olympijských hrách 1964 v Tokiu... Alebo, že 
stratenú bustu zakladateľa Sokola Miroslava Tyr-
ša nájdu na sklonku osemdesiatych rokov minu-
lého storočia na skládke odpadu. Každý exponát, 
každá medaila či fotografia ukrýva zaujímavý 
príbeh. V Slovenskom olympijskom a športovom 
múzeu v Bratislave ich ponúkajú desiatky.      

Múzeum má bohatú tridsaťročnú históriu, 
no jeho riaditeľka Zdenka Letenayová hovorí 
o novom štarte, či roku jeden. Od 1. januára 
2015 je niekdajšie Múzeum telesnej kultúry 
v Slovenskej republike súčasťou Slovenského 
olympijského výboru a nesie nový názov. Šéfka 

sa nádejá, že zmena je posun perspektívnym 
smerom: „Posledných päť-šesť rokov sme žili v 
neistote. Múzeu reálne hrozil zánik. Zbierky by 
sa síce nevyhodili, ale tisíce exponátov, kníh či 
historických fotografií by sa rozplynuli do iných 
múzeí. A to by bola škoda.“
Okrem ekonomickej istoty je ďalším pozití-
vom očakávané prijatie do združenia Olympic 
Museums Network, v ktorom figuruje vyše 
dvadsať múzeí na celom svete so zameraním 
predovšetkým na olympijské zbierky. Slovenské 
olympijské a športové múzeum sa stane členom 
v septembri tohto roka. 
Prečo by niekoho malo zaujímať športové múze-
um? Kto nepozná minulosť, nepochopí budúc-
nosť, povedal kedysi nemecký spisovateľ a nosi-
teľ Nobelovej ceny za literatúru Thomas Mann. 
„Naším poslaním je ozrejmiť verejnosti, že pred 
Saganom bol na Slovensku iný skvelý cyklista 
Vlasto Ružička, pre ktorého bolo najlepším do-
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 Nástup československej výpravy 
na slávnostnom otvorení ZOH 
1948 v St. Moritzi. V popredí 

so štátnou vlajkou legendárny 
hokejista Vladimír Zábrodský.
 V zbierkach SOŠM je aj 

olympijská identifikačná karta 
hokejového rozhodcu Vojtecha 
Okoličányho zo ZOH 1948 v St. 

Moritzi. Inak, známy stokilový 
rozhodca to tam skúšal aj 

ako športovec v štvorboboch, 
ale absolvoval len tréningy. 

Štart v pretekoch mu hokejová 
federácia ako rozhodcovi 

olympijského turnaja zatrhla...
 Boby objavené v kláštore 

v Spišskom Štvrtku.

pingom víno,“ ilustruje s úsmevom Letenayová. 
V depozitoch múzea je vyše 26 000 predmetov a 
12 000 kníh. Digitálnu podobu má už vyše 20 000 
fotografií so športovou tematikou, ďalších 30-tisíc 
snímok čaká na spracovanie. Kde sa vzali? „Veci 
do zbierok získavame kúpou, vlastným výskumom 
alebo nám ich darujú,“ hovorí riaditeľka. „Časť 
exponátov sme dostali od športových zväzov. S nie-
ktorými sa nám spolupracuje výborne. Spomeniem 
Slovenský atletický zväz, Slovenskú plaveckú fede-
ráciu či Slovenský zväz ľadového hokeja. Naopak,  
futbalový akoby nepochopil, že popri budovaní 
vlastnej siene slávy sa dá kooperovať aj s múzeom. 
Niektorým zväzom zasa chýba vzťah k vlastnej mi-
nulosti a pri sťahovaní ich sekretariátov vyberáme 
staré fotografie či knihy z kontajnerov...“

Unikáty: zlaté rukavice i kanoe
Úžasné, čo všeličo sa podarilo múzeu zozbierať. 
Napríklad brankárske hokejky strážcov svätýň 

FAKTY O MÚZEU
 Múzeum telesnej kultúry v SR zriadili 24. októbra 1985 ako 
účelové zariadenie Slovenského ústredného výboru ČSZTV.
 Po vzniku samostatného Slovenska a zrušení ČSZTV sa Múzeum telesnej 
kultúry stalo útvarom Slovenského združenia telesnej kultúry SR a jediným 
špecializovaným múzeom so zameraním na históriu športu v republike.
 V zbierkach spravuje vyše 26 000 exponátov. V knižnici je zaevidovaných 
12 000 publikácií, časopisov a drobných tlačí z oblasti športu na Slovensku. 
Jedinečnú zbierku tvorí archív fotografií, diapozitívov a negatívov.
 Od roku 2001 je súčasťou múzea Stála expozícia dejín lyžovania na 
Slovensku v Kremnici, ktorá pôvodne vznikla ako fond Múzea mincí a medailí. 
V nej je o. i. vystavená vôbec prvá svetová medaila získaná po vzniku SR 
(striebro skokana na lyžiach Martina Švagerka z MS 1993 vo Falune).
 Od 1. januára 2015 sa na základe zmluvy o prevode zriaďovateľskej funkcie 
a práv medzi SZTK a SOV stalo organizačnou zložkou SOV a nesie názov 
Slovenské olympijské a športové múzeum. Riaditeľkou ostala Zdenka Letenayová 
(vo funkcii pôsobí od r. 1995), predsedom kuratória sa stal prezident SOV 
František Chmelár a predsedom múzejnej rady viceprezident Vladimír Miller.

dvoch tímov, ktoré vyhrali svetový šampionát, aj 
s podpismi spoluhráčov: s prvou chytal v česko-
slovenskom drese v Prahe 1972 Vladimír Dzu-
rilla, s druhou o tridsať rokov v slovenskom Ján 
Lašák v Göteborgu 2002. V zbierke má kolekciu 
medailí prvého slovenského zimného olym-

pijského šampióna Ondreja Nepelu, kostým, 
v ktorom Jozef Sabovčík skočil ako prvý na svete 
štvoritý skok a získal prvý z dvoch európskych ti-
tulov, striebornú medailu Viliama Schrojfa aj je-
ho plaketu pre najlepšieho brankára futbalových 
MS 1962 v Čile, od montrealského olympijského 

 Účastnícky preukaz 
plavca Vladimíra Skovajsu 
z OH 1952 v Helsinkách.

1985 ako 
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víťaza 1976, dráhového cyklistu Antona Tkáča o dva roky starší dúhový 
dres majstra sveta, obľúbenú drevenú raketu senzačného soulského teni-
sového šampióna 1988 Miloša Mečířa...
Niektoré predmety sú doslova unikáty. Napríklad vyplnená prihláška Vy-
sokých Tatier na usporiadanie zimnej olympiády 1984, ktorú mal v aktovke 
v lichtenštajnskom Vaduze vtedajší člen MOV Vladimír Černušák, ale te-
lefonicky mu ju z Prahy zakázali podať, lebo kandidatúru odmietlo pred-
sedníctvo ÚV KSČ, vtedy všemocnej strany. Alebo kanoe, na ktorom Pavol 
a Peter Hochschornerovci v Sydney 2000 získali prvý z tria olympijských 
triumfov. Ale trebárs aj osemuncové rukavice nášho boxerského šampió-
na z Helsínk 1952. Janko Zachara ich mal na rukách len v onom slávnom 
olympijskom finále. Skôr než ho s talianskym súperom Sergiom Caprarim 
odviedli do ringu, vošiel do spoločnej šatne rozhodca s dvoma škatuľami 
a z každej vybral pár úplne nových rukavíc – zvrchu čokoládovej, zospodu 
bielej farby. Vnútri bol štítok s piatimi kruhmi, číslicami 1952 a nápisom: 
„Product of Denmark. Approved by AIBA.“
Zachara tie svoje už dávnejšie zveril múzeu. Zlatú medailu však ako oko v hla-
ve opatruje doma. „Je to vzácnosť ako rodný list,“ vraví chlap, ktorého si ani 
v 88 rokoch nedovolíte nazvať starcom.

 Certifikát potvrdzujúci dobytie najvyššej hory 
sveta Mt. Everest účastníkmi československej 

expedície vedenej Františkom Kelem v roku 1984.
 Príchod strieborného zápasníckeho medailistu z OH 

1936 v Berlíne Jozefa Herdu (v strede) do Prahy.

Najúspešnejšia 
športovkyňa v 
histórii bývalého 
Československa, 
legendárna česká 
gymnastka Věra 
Čáslavská, predvlani 
darovala múzeu dve zo 
svojich siedmich zlatých 
olympijských medailí – 
po jednej z Tokia 1964 (v 
detaile) aj z Mexico City 
1968. Tento výnimočný 
dar – obrovské gesto 
voči Slovensku, ktoré 
má Čáslavská hlboko 
v srdci - vyhlásili 
za najhodnotnejšiu 
muzeálnu akvizíciu roka 
2013 na Slovensku.
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PONUKA VÝSTAV
 S BATOHOM CEZ HORY – história slovenských turistických chát 

a útulní do roku 1950. Premiéra v Kremnici 2007, do 15. júla bola 
v Piešťanskom informačnom centre.

 EVEREST – 30. výročie prvého slovenského výstupu. Premiéra 
v Podtatranskom múzeu Poprad 2014, tohto roku bola do júna 
inštalovaná v Západoslovenskom múzeu v Trnave, od augusta 

bude v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene a od októbra 
v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

 Z VYSOKÝCH TATIER DO CHAMONIX – životný príbeh 
MUDr. Michaela Guhra. Premiéra v Kremnici 2010, tohto roku bola 

do marca v Mestskom múzeu v Štúrove.
 OD PÁDLA K DIZAJNU – tvorba bývalého kajakára Petra Bučeka 

ml., dnes popredného grafika najmä olympijských publikácií, plagátov 
a časopisov. Premiéra tohto roku v Kremnici.

 ŠPORT A OSOBNOSTI – čo nenájdete v encyklopédiách športu, 
autority politického, hospodárskeho a kultúrneho života, ktoré sa 

venovali športu. Vernisáž v Bratislave v r. 2008.
 KREMNICA – SLOVENSKÝ SEMMERING – sto rokov od prvých 

lyžiarskych pretekov v Kremnici. Premiéra v Kremnici v marci 2014.
 30 x O ŠPORTE – výstava k 30. výročiu založenia múzea, ktoré sa 

dnes volá Slovenské olympijské a športové múzeum. Plánovaná vernisáž 
8. septembra 2015 v Múzeu mesta Bratislava.
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Skovajsa fotil Zacharu
Letenayová s rešpektom a uznaním v hlase vy-
menúva športovcov, ktorí obohatili zbierky 
o časti výstroja, autentické fotografie, ba 
dokonca aj medaily, symbol ich najväčších 
úspechov. V roku 2013 venovala sloven-
skému múzeu dve zo siedmich zlatých 
medailí, jednu z Tokia 1964 a druhú z Me-
xika 1968, najúspešnejšia olympionička 
v histórii bývalého Československa, špor-
tová gymnastka Věra Čáslavská. Experti ich 
označili za slovenskú muzeálnu akvizíciu ro-
ka a Čáslavskej aj múzeu udelili výročnú cenu.
„Ešte predtým pribudla v našich zbierkach medai-
la ďalšej gymnastky, košickej rodáčky Marianny Né-
methovej-Krajčírovej. Od oboch to bolo veľké gesto,“ vra-
ví Letenayová. „Takisto sme si veľmi cenili, keď sme nedávno dostali 
medaily po hokejistovi a neskôr trénerovi Jaroslavovi Walterovi.“ 
Vzácnym darom však nemusia byť len trojrozmerné predmety. „Po plavcovi 
Vladimírovi Skovajsovi zostal skvostný fotoalbum. Na helsinskej olympiáde 
v roku 1952 zhotovil množstvo cenných záberov. Vďaka nemu máme uni-
kátny pohľad na stupeň víťazov s Jankom Zacharom. Aj lekár Pavel Handzo 
fotografoval na olympiádach a okrem iného zachytil atmosféru v šatni strie-
borných československých futbalistov na olympiáde 1964 v Tokiu.“ 
A terajší aktívni športovci? Väčšina z nich je ústretová. Múzeum vlastní 
čiapku či štartové číslo dvojnásobnej olympijskej šampiónky v biatlone 
Anastasie Kuzminovej, časti výstroja Adama Žampu či Veroniky Velez 
Zuzulovej... „Na prosbu o spomienkové predmety najspontánnejšie re-
agoval hokejový brankár Jaroslav Halák. Prišiel, na pár sekúnd vystúpil 
z auta, odovzdal nám lapačku a vyrážačku z vancouverskej olympiády 
a odišiel,“ spomína Letenayová.

Zberatelia alebo obchodníci?
Realita, s ktorou sa musí múzeum v súčasnosti vyrovnať, je konkurencia 
súkromných zberateľov. Sú niekedy mocnejší, rýchlejší, nerešpektujú 
etické zásady. „Delím ich na zberateľov a obchodníkov,“ vraví šéfka mú-
zea. „Tí prví to robia pre svoje potešenie a s veľkým zaujatím. Tí druhí len 
kapitalizujú svoj majetok. Klobúk dolu pred tými, ktorí s nami dokážu 
spolupracovať. Na druhej strane, aj mnohí zberatelia nás vnímajú ako 
konkurenciu. Prídu k nám, porozhliadnu sa a spýtajú: Môžem si toto 
s vami vymeniť? Pousmejem sa odvetím: Ale veď my nie sme burza!“ 
Múzeum trpí na absenciu vlastných výstavných priestorov – je odkázané 
„hosťovať“. Riaditeľka verí, že raz budú. Bol by to taký malý slovenský 
ostrov športových pokladov. 
„Zatiaľ verejnosti ponúkame naše výstavy v priestoroch iných múzeí 
či galérií po celom Slovensku. Z najnovších má veľký úspech expozí-
cia k tridsiatinám prvého slovenského výstupu na Mount Everest. Na 
september chystáme výstavu k tridsiatinám nášho múzea, na ktorej si 
návštevníci budú môcť pozrieť najhodnotnejšie exponáty, ktoré máme, 
ale aj také, ktoré na prvý pohľad tak nevyzerajú, ale z hľadiska sloven-

skej histórie sú jedinečné. Napríklad olympijské memorabílie atléta Mikuláša 
Kucseru, účastníka hier v Paríži v roku 1924.“ 
Listujúc v pamäti vyťahuje Zdenka Letenayová perličky z čias, v ktorých sa for-
movali zbierky múzea do súčasnej podoby. „Najťažší zbierkový predmet je busta 
zakladateľa Sokola Miroslava Tyrša, ktorú v roku 1937 inštalovali v Tyršových 
sadoch v bratislavskej Petržalke (dnes Sad Janka Kráľa). Na tom mieste však ne-
vydržala ani dva roky. Po mníchovských udalostiach obsadilo pravý breh Dunaja 
nacistické Nemecko a socha z parku zmizla. Jej ďalší osud bol neznámy až do 
roku 1988, keď ju značne poškodenú našli na skládke odpadu v Čiernej Vode pri 
Bratislave. Už je však zrenovovaná a stojí vo foyeri budovy Sokola v Bratislave.“ 
K Tyršovej buste sa viaže ešte jedna zaujímavosť: Na jej zhotovenie poslúžil ulo-
mený kus (stehna koňa) bieleho mramoru zo súsošia Márie Terézie, ktoré zničili 
v Bratislave československí legionári v roku 1921. 

Akú cenu má olympijská medaila?
Viacero unikátnych kúskov získalo múzeum v rámci pozostalosti po Gabovi Ze-
lenayovi. Ukázalo sa, že legendárny rozhlasový reportér bol aj vášnivý zberateľ. 
„Na Slovensko sa dostali dve volejbalové lopty, s ktorými hrali na olympiáde v To-
kiu 1964 zápas Československo – Sovietsky zväz. Jednu vlastnil Bohumil Golian 
a venoval ju dcére, ktorá žije v Austrálii. Druhá sa našla u Gaba Zelenaya. Repor-
tér mal tiež hokejku od Vlada Dzurillu a ďalšie veci,“ vysvetľuje Letenayová. 
Riaditeľka nerada povyšuje niektoré exponáty nad iné: „Je ťažké baviť sa o ce-
nách. Viete povedať, akú hodnotu má Nepelova zlatá medaila? Iná je zberateľská 
cena, iná nominálna. Tú by možno vedel stanoviť súdny znalec.“ Vzápätí však 
dodáva, že sú exponáty, ktoré si vyžadujú zvláštnu pozornosť a starostlivosť. „Od 
profesora Vladimíra Černušáka sme okrem mnohých olympijských publikácií 
dostali napríklad aj originálne grafiky Salvadora Dalího či Antoniho Tàpiesa 
venované členom MOV. Máme i vzácnu zbierku oficiálnych poštových známok, 
ktoré vydali hostiteľské krajiny olympiád. Od prvých novovekých Hier v Aténach 
1896 až po zatiaľ posledné zimné v Soči,“ vysvetľuje Zdenka Letenayová a pyšne 
ukazuje takmer stodvadsaťročné známky. 
Dobrá správa na záver. Pokochať sa pohľadom na olympijské filatelistické uni-
káty sa od septembra bude môcť každý. Aj vzácne poštové známky sa objavia na 
jubilejnej výstave 30 x o športe.   6

 Riaditeľka Zdenka Letenayová je 
hrdá na to, čo sa za tri desaťročia 

podarilo múzeu nazhromaždiť. 
 Lopta z volejbalového zápasu o zlato 

na tokijských OH 1964, ktorú roky 
opatroval rozhlasový reportér Gabo Zelenay.

Zlatá olympijská 
medaila 

krasokorčuliara 
Ondreja Nepelu 

zo Sappora 1972, 
vôbec prvá v 

histórii ZOH, ktorú 
získal slovenský 

športovec.
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Stano Ščepán | foto Ján Súkup, Slovenské olympijské a športové múzeum

Inžinier skokov a piruet 

nestor
a čestný člen SOa čestný člea čestný čle

budbu
ý čleý člečlestor slotor sloa čestný člea čestný ča čestný člečestný č

bude mať vbudbudý člen SOý člen SObudbubudu

Ivan Mauer 

Obraz prvý: Akoby zastal čas
Sedíme v obývačke rodinného domu v tichej štvrti Bratislavy, ktorú dô-
verne poznám už desaťročia. Na prvý pohľad sa v izbe nič nezmenilo. 
Akoby tam zastal čas. Podobne ako na tvárach hostiteľov. Všetko je na 
svojom mieste. Krb, pred ktorým sme nakrúcali nejeden rozhovor na te-
levíznu kameru, obrazy od priateľov na stenách aj zarámované ocenenie 
Zlaté kruhy Slovenského olympijského výboru z roku 2006. Ivan Mauer 
a vedľa neho manželka Marta. 
„Koľko to budem mať rokov?“ pýta sa so šibalským úsmevom. 
„Úžasných deväťdesiat,“ ponáhľam sa s odpoveďou. 
„Úžasných?“ zapochybuje s nadhľadom životom preskúšaného 
matadora. „Skôr úžasne trápnych,“ usmeje sa a v tej chvíli netuším, 
či si strieľa, alebo to myslí vážne. Vďaka navrstveným rokom však iste 
vie, že nič, čo sa nás v živote hlboko dotýka, nemôže byť trápne.
„Zabúda,“ naznačuje jeho pani manželka. „Keď ste sa dohovárali 
na návšteve, presne vedel, kto telefonoval. No o hodinku si už 
nepamätal, na aký termín ste sa dohodli.“ 
V istom veku si zrejme pamätáme len to, čo naozaj chceme. No len 
čo sa zmienim o spomienkach na krasokorčuľovanie, odrazu sa 
jeho pamäť mení na prýštiaci gejzír. Roky, mená, súvislosti - všetko 
má poukladané v zásuvkách prežitých zážitkov. Ich spoločným 
menovateľom je šport, v ktorom sa na večnosť zasnúbili umenie 
s technikou.
„Vždy mám chuť hovoriť o krasokorčuľovaní. Celý život som v ňom žil. 
Nemôžem ho vygumovať zo spomienok. Šport mi pomáhal existovať. 
Nemyslím ekonomicky, ale naplnil mi život.“

Obraz druhý: Vychýrený odborník
Stojí za mantinelom tesne pri ľadovej ploche. Na hlave čierny klobúk, pozo-
statok z módnej vlny sedemdesiatych rokov. V ruke kamera s vysunutým dr-
žiakom pred objektívom, na ktorom má pripevnené stopky. Sníma celé jazdy 
pretekárov aj jednotlivé prvky na tréningoch.
Spočiatku ho označovali za čudáka s uletenými nápadmi. Časom ho však za-
čali prizývať do rôznych krajín sveta ako vychýreného odborníka.
V povojnovom období sa krasokorčuľovanie na Slovensku ešte len predieralo na 
výslnie. Nedostatok kvalitných trénerov si vyžiadal ich systematickejšiu prípra-
vu. Prvú trénerskú školu otvorila Telovýchovná škola SÚV ČSZTV v roku 1959. 
„Pôsobil som vtedy ako predseda trénersko-metodickej komisie českoslo-
venského krasokorčuľovania a vedel som, že nemáme dostatočne vzdela-
ných trénerov,“ spomína človek, pre ktorého sa výchova nových trénerov 
stala poslaním. Vyskúšal si ju už v NDR. Pozvali ho, aby ich naučil rozpo-
znať talenty a trénovať ich. Považoval za povinnosť učiť nových trénerov 
aj doma.  
„Záujem bol značný. V Nemecku bola účasť povinná. U nás dobrovoľná. 
Ale v tom čase nebola núdza o nadšencov krasokorčuľovania. Museli sme 
vyberať účastníkov podľa oblastí, aby sme pokryli celé Slovensko. A tak sa 
v prvej trojročnej škole zišli Jana Mrázková, Jana Dulková, Julka Golonko-
vá, Jano Jesenský, Jozef Lojkovič, ale aj Viliam Gonda z Košíc... a aj Hilda 
Múdra. Mali sme tridsať absolventov.“
Po prvej škole nasledovali ďalšie. Trojročné. S celoštátnou pôsobnosťou. 
Domáce zázemie krasokorčuľovania košatelo. Motivácia v podobe úspe-
chov Divína, Nepelu, Filca, Grožajovej, Drahovej, súrodencov Skotnických 
či Wlachovskej s Bartosiewizcom priťahovala nových pretekárov, ale aj 

„Šport mi pomáhal 
existovať. Nemyslím 
ekonomicky, ale 
naplnil mi život,“ vraví 
nestor slovenského 
krasokorčuľovania 
a čestný člen SOV Ivan 
Mauer, ktorý bude mať 
v októbri 90 rokov.

 Typický Mauer: s kamerou so stopkami. Ako 
to funguje, vysvetľuje dvom svetovým hviezdam 
- Hane Maškovej a Olegovi Protopopovovi. 
 Ivan Mauer v domácom štúdiu s kilometrami 
vlastnoručne nasnímaných kinogramov.
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nových trénerov. Bolo to obdobie hľadania, objavovania, skúmania aj ana-
lyzovania. Ivan Mauer posúval zákonitosti krasokorčuľovania na vedeckú 
bázu. Vďaka fyziológii, biomechanike a ďalším vedám mohol presne de-
finovať, ktoré somatotypy majú väčšie šance na úspech a ako sa k nim dá 
pod trénerským vedením dopracovať. Hodiny a hodiny venoval nakrúcaniu 
kilometrov filmového materiálu a následne jeho analýze. Vo svojich vedec-
kých prácach publikoval merania rýchlosti odrazu a dĺžky letovej fázy u sla-
bých aj silných jedincov. Učil trénerov, ako majú učiť svojich pretekárov. 
„Každý z nás sníval, že vyhrá majstrovstvá... Aj Anton Divín, otec Karola Di-
vína, strieborného olympijského medailistu zo Squaw Valley 1960. Prvý z tré-
nerov, ktorý ovplyvnil vývoj krasokorčuľovania u nás. Sníval pôvodne o vlast-
nej kariére. Veľa som sa od neho naučil a veľa som chcel odovzdať aj ďalším 
generáciám. Napríklad zásadu o dopnutí hlbokého chrbtového svalstva. Ak 
ho pretekár povolí, dynamická rovnováha tela sa stratí. Už ťahá podvedome 
nohu dopredu, predbieha rotáciu, skráti polomer oblúka, dostane sa do boč-
ného úklonu, vykopne voľnou nohou, aby si vyrovnal os a kazí skok.“ 
Bez poznania sa nedá napredovať. 

Obraz tretí: Unikátny archív
Suterén rodinného domu ukrýva malé kráľovstvo. Časopisy, knihy, fo-
tografie, no najmä množstvo filmových kotúčov, videopások a digitálne 
spracovaného materiálu z neskoršieho obdobia.
„O niektoré zábery prejavila záujem Medzinárodná korčuliarska únia. Ne-
má ich nikto iný na svete,“ rád sa pochváli domáci pán, ktorý jediný pozná 
kľúč k bohatstvu okolo seba aj záujmom ISU. Unikátny archív nás spoloč-
ne vťahuje do minulosti. 

Pri spomienkach na päťdesiate až sedemdesiate roky, prekyprené napre-
dovaním krasokorčuľovania na Slovensku, sa Ivanovi Mauerovi vynárajú 
desiatky mien ľudí, ktorí s ním zviazali značnú časť svojho života. Mnohí 
po aktívnej kariére prešli na druhú stranu mantinelu. Úspešnejšie boli 
ženy: Eva Grožajová, Agnesa Wlachovská, Ľudmila Bezáková, Liana 
Drahová... Z mužov, bývalých pretekárov, sa na trénera svetového mena 
vypracoval Martin Skotnický... 
„Poznám mnohých trénerov, ktorí majú schopnosti uspieť s pretekármi. Mu-
sia mať však v rukách skutočný talent,“ vracia sa k starej pravde Ivan Mauer. 
„Tréner sám nezmôže nič. Samozrejme, základné predpoklady úspešnej prá-
ce sú dobré vedomosti a veľká trpezlivosť, ktorá mi dlho chýbala. Tréner musí 
byť aj dobrý psychológ, aby chápal deti aj mimo tréningového procesu.“
Chyby robia pretekári aj tréneri. Hoci tí druhí ich v rámci svojej autori-
ty málokedy priznávajú. „Mojou chybou bola určite slabšia propagácia 
zverencov. Viac som sa upol na vedeckú prácu, na aplikáciu najnovších 
poznatkov v príprave, ale takzvané manažovanie ich prezentácie som už 
nezabezpečoval,“ spomína Ivan Mauer na spoluprácu s Karolom Diví-
nom a Mariánom Filcom.
Historky s nimi súka na počkanie. Prepletá sa pomedzi ne, zabieha k iným, 
aby na pôvodnú nadviazal ďalšou. Loví v pamäti, ako vo východnom Berlíne 
nakupovali s Divínom v diplomatickej predajni na ružový vodičský preukaz, 
alebo ako im na pumpe v NDR chceli darovať benzín, keď vytiahol fotografiu 
s Katarinou Wittovou. Jedna z najúsmevnejších a súčasne najzložitejších 
súvisela s túžbou Karola Divína po novom aute... „Hovoril som mu, budú 
z toho nepríjemnosti. Ale on si chránil svoje.“ Bol od Mauera o desať rokov 
mladší. A dychtivejší po rýchlosti.
„Za stáž v Dánsku, kde som prednášal a on demonštroval prvky na ľade, ho 
dánsky zväz chcel odmeniť. Tamojší funkcionár Gunnar Bank sa ma pýtal, 
čím ho môžu potešiť. Váhal som, ale Karol to vedel presne. Vybral si ojazdené 
auto. Oxford Morris. V cene asi 200 dolárov. Rozhodol sa, že si ho dovezie 
domov. Hovoril som mu, budú z toho nepríjemnosti. A boli...“
Najskôr na ceste: „Do auta sme dolievali viac oleja ako benzínu.“ A potom 
na colnici. Samozrejme.
„Karol napísal žiadosť o odpustenie cla. Bez nej by to možno všetko pre-
šlo bez rozruchu. Lenže s ňou nasledovali nepríjemné pohovory. Pred-
sedníčkou Československého krasokorčuliarskeho zväzu bola vtedy pani 
Dubecká. Vcelku slušný človek, ale pracovala na Ústrednom výbore KSČ. 
Presvedčená komunistka. Stačilo, aby ju niekto nahuckal, že auto nie je pre 
Karola, ale pre mňa a nastali ťažké dni. Museli sme ísť dokonca na výsluch 
na políciu.  Nepríjemne dobiedzali: On vás kryje, vy ste si kúpili auto a on 
vám ho má zlegalizovať. Karol nemal veľké nepríjemnosti, ja áno. Keď už 
pre nič iné, tak preto, že som bol na zájazde do zahraničia vedúci. Vraj ako 
na neho vplývam, keď mu dovolím, aby si doviezol také západné auto. Ne-
rád na to spomínam. Na semináre, ktoré som tam viedol, áno, ale na návrat 
s nešťastným autom, ktoré bolo aj tak len na parádu, veru nie.“
Na Karola Divína však nedá ani dnes dopustiť. „Je to báječný človek. Čistá 
duša. Koľkí nám kládli polená pod nohy... A všetko sme ustáli...“

Obraz štvrtý: Inšpirujúce chvíle
Ivan Mauer sedí v suteréne svojho domu s televíznym komentátorom Ka-
rolom Polákom. Púšťa mu spomalené zábery jednotlivých druhov skokov. 
Salchow, odpichnutý rittberger, lutz... Nájazd, sledovanie odrazovej nohy, 
rotácia, dopad, výjazd. „Bola to najlepšia cesta, ako sa naučiť rozpoznávať 
skokanskú abecedu krasokorčuliarov. Ivan Mauer je naším špičkovým od-
borníkom, zažil som s ním veľa príjemných aj inšpirujúcich chvíľ a bol som 
mu vďačný,“ spomínal Karol Polák, ktorý v časoch najväčšej popularity 
krasokorčuľovania na Slovensku pravidelne „hosťoval“ v obývačkách do-
mácností. Vrátane pamätnej premiéry štvoritého skoku v Kodani 1986, kde 
sa Jozef Sabovčík po druhý raz stal majstrom Európy. 
„S Josefom Dědičom, vtedajším podpredsedom ISU a predsedom federál-
neho zväzu sme sa dostali do sporu. Na medzinárodnej scéne presadzoval 
názor, že Sabovčíkov štvoritý skok nebol čistý a ISU ho nemôže uznať za 
svetovú premiéru. Ja som mu však na základe podrobnej analýzy tvrdil, že 
nemá pravdu,“ spomína Ivan Mauer. 

Doc. PhDr. IVAN MAUER, CSc.
Narodil sa 29. októbra 1925 v Martine. Bývalý krasokorčuliar, 

12-násobný majster Slovenska (1944 - 1956), jedenásty na 
ME 1955. Neskôr úspešný tréner: viedol o. i. Karola Divína, 
Mariána Filca či Ľudmilu Bezákovú, jeho rukami prešlo viac 

než 70 pretekárov v Československu aj v zahraničí, najmä 
v Škandinávii a Nemecku. Vysokoškolský pedagóg, renomovaný 

vedec, expert Medzinárodnej korčuliarskej federácie, ktorý 
vyškolil stovky trénerov doma aj v cudzine. Venoval sa najmä 

skúmaniu genetických, fyziologických a biomechanických 
predpokladov na realizovanie obtiažnych prvkov. V roku 1996 ho 

ISU ocenila Häslerovou medailou a v roku 2006 mu Slovenský 
olympijský výbor udelil Zlaté kruhy SOV a čestné členstvo.
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a čestný člen SOV Ivan Mabude mať vbude mať vestor slovenskéhtor slovenskéhýýýýbude mať vbude mať vbude mať vbude mať výýýýýýý
bude mať v októbrý člen SOV Ivan Maý člen SOV Ivan Ma

 Ivan Mauer a legendárna 
Nepelova trénerka Hilda Múdra.

 Ivan Mauer detailne 
zachytával pohyb jednotlivých 

figúr krasokorčuliara.

Obraz piaty: Ave Maria
V malom kostolíku znie Ave Maria. Obľúbená skladba Marty Mauerovej. 
Stojí vedľa svojho manžela. O čosi vzpriamenejšie než on. Hrdá, že ho má 
po svojom boku, aj keď ju občas riadne vytrápil. Možno má na krajíčku slzu 
dojatia, možno zhlboka dýcha od vzrušenia a možno len ticho spomína. Na 
roky, keď sa im narodili dvaja synovia, keď zabezpečovala stavbu domu, 
keď opatrovala svojho Ivana po opakovaných operáciách žlčníka a močo-
vých ciest. Následky mnohých hodín strávených na ľade... 
„Koľké výročie sobáša to bolo? Spýtaj sa radšej mojej dobrej ženy... Je to 
nádherný človek. Bez nej by som sa nemohol s takým nasadením venovať 
po celý život mojej práci,“ vyhýba sa konkrétnemu číslu výročiu ich sobáša. 
„Šesťdesiate,“ vecne, no s pochopením reaguje pani Marta. Od krásneho 
výročia uplynuli ďalšie dva roky. „Zostarli sme. Puchnú mu nohy. Chodí 
ešte dobre, no zabúda...“
„Nohy mi stačia, veď sú krasokorčuliarske, svalstvo mám dobré,“ oponuje 
s milou stareckou zanovitosťou človek, ktorý je celý život v pohybe. Hravo 
sa púšťa do švédčiny, spomína na mesiace prednášania na univerzite 
v Štokholme, na stáže v Berlíne, kde učil trénerskej profesii aj Juttu 
Müllerovú, aj na súputníkov, ktorí s ním pomáhali na nohy slovenskému 
krasokorčuľovaniu. Ostal z nich na svete posledný. Trebatický, Skákala, 
Lojkovič, Duchoň, Landl... Na všetkých má krásne spomienky. A ak aj 
na niečo občas zabudne, má nárok. No na roky, keď sám súťažil, neskôr 
trénoval a následne vedecky pracoval, si spomína s najmenšími detailmi.   
„V živote som nikdy nad nikým nelámal palicu. Mám čistý štít veriaceho 
človeka. Ako sa vraví, aj keď niečo dosiahneš, nikdy sa tým neopíjaj, aby ti 
nebolo hovno strýcom...“ 
Akurát o budúcnosti krasokorčuľovania na Slovensku má pochybnosti. 
„Vyzerá to tak, že sa už nikdy nevráti tam, kde bolo. Tie roky, keď sme mali 
troch olympijských medailistov, sú preč. Musela by prísť zmena myslenia 
v celom systéme športu a života spoločnosti. Aby sa vytiahli ľudia, ktorí 
dokážu budovať budúcnosť tohto športu. Žiaľ, nenachádzam takých 
fanatikov, ako bola naša stará generácia. No môžem sa mýliť...“    6

Sabovčíka poznal od detstva, dodnes sú v televíznych archívoch zábery, ako 
v šatni meral na stotiny sekundy dynamiku a dĺžku jeho výskoku. „Zo zázna-
mov elektromyografie vidno, že Sabovčík mal ideálnu spoluprácu svalov. 
U skokov hlavne štvorhlavého stehnového, trojhlavého lýtkového a sedacieho 
svalu,“ ponára sa do svojho sveta náš hostiteľ. „Vďaka tomu mal letovú fázu, 
ktorá mu umožňovala ako prvému na svete skočiť skok so štvoritou rotáciou.“ 
„Pán Mauer bol pre nás vždy autoritou,“ tvrdí Jozef Sabovčík, ktorý už roky 
žije v Salt Lake City. „Dobrák a srandista, tak si ho pamätám. S odstupom času 
si už málokto uvedomuje, čo pre naše krasokorčuľovanie dokázal, no na me-
dzinárodnej scéne mal veľký rešpekt.“ Až taký veľký, že ho v roku 1996 osobne 
pozvali do Edmontonu, aby si prevzal najvyššie ocenenie Medzinárodnej korču-
liarskej únie - Häslerovu medailu za vedu, výskum a pedagogiku.
„Keby nebolo takých ľudí ako Emil Skákala alebo Ivan Mauer, krasokorčuľova-
nie na Slovensku by sa nedostalo tam, kde sa ocitlo v šesťdesiatych až osemde-
siatych rokoch,“ prízvukuje bývalá Sabovčíkova trénerka Agnesa Búřilová.
Po rokoch sa nanovo vynára otázka: Prečo také zanietenie práve pre výskum 
v krasokorčuľovaní? „Pretože tento šport milujem a chcel som, aby sa všetko 
dalo aplikovať do praxe. Niektorých krasokorčuliarov sme vedecky sledovali 
viac než päť rokov... Materiálu mám ešte dosť, mohli by sme napísať ďalšiu 
knihu,“ usmieva sa. „Vždy som mal veľký kopec roboty... Nikdy som sa nesťa-
žoval. Ani na lampárni, ani v kostole, panebože, načo mi toľko toho váľaš...“
Vedecké práce a štúdie publikoval v rôznych krajinách sveta. A takmer všetky 
finalizoval v suteréne svojho domu, kde má dodnes jednu zo stien posiatu au-
togramami najväčších krasokorčuliarskych hviezd minulého storočia.   
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Aj v zrelom veku stále pôsobíte tak trochu ako hanblivý, tichý chlapec 
s vyberanými spôsobmi, ktorého sláva nijak neprevalcovala. Rodičia si museli 
dať záležať na vašej výchove - myslíte, že vás dobre pripravili na život?
Po každom z rodičov mám niečo. Úzkostlivý som po maminke a keď som niekedy tak 
trochu výstredný, tak to som celý tatínek. Ale priznávam, nie som dôsledný ani v jednom, 
ani v druhom. Myslím, že sa ma snažili vychovať slušne a som im za to vďačný. Stále 
mali o mňa strach - najprv počas protektorátu a potom kvôli „boľševikovi“. Denne mi 
prízvukovali, že musím byť opatrný. Hlavne maminka sa večne bála, aby ma nezavreli... 

MIAU S maminkou ste žili veľmi dlho.
Mal som to šťastie, že som sa neoženil, a tak som s ňou žil až 
do jej smrti. Dostával som raňajky do postele... 

MIAU Vyrastali ste s dvomi sestrami, mama si vás pestovala ako vo vatičke a tvrdíte, 
že pokiaľ išlo o ženské postavy, film, v ktorom by neboli dievčatá, by vás nudil... 
Áno... Ženy mali na mňa vždy veľký vplyv. Hlavne kamarátky, ktoré keď ma opustili, tak som 
vedel, že je to najskôr moja vina. Pravda však je, že dievčatá ma vždy viac formovali ako chlapci. 
Napríklad Věra Chytilová. Tá ma stále vychovávala... Bola ako moja staršia sestra. Učila ma takým 

Menzel

Jo
se

f 
Ja

n
o

u
še

k
 a

 a
rc

h
ív

 

A
n

d
re

a
 M

ik
o

vá

I NTERVIEW

A základným veciam, že muž si sadá ku stolu až po tom, ako 
si sadne dáma... Ale tiež mi líčila svoje ľúbostné zážitky. Ako 
spolužiaci na FAMU sme chodievali všade spolu a keďže 
som bol mladší, nebol som vážny konkurent pre ostatných 
mladíkov, ktorí chceli ísť s ňou na rande. Ona ich vedela vždy 
krásne odmietnuť, a keď už na nejaké rande nakoniec šla, tak 

mi vždy rozprávala, ako prebiehalo. 
Bola veľmi chytrá a mala tých chlapcov 
prekuknutých. No a jej očami som 
videl, akí sme my, chlapi, vlastne 
sprostí. A ako sme svojou sexuálnou 
túžbou takí ochromení, že sa chováme 
niekedy ako blbci... Věra mala zmysel 
pre humor a veľa tvárí. Bola dračica, 
keď šlo o niečo, ale aj veľmi citlivá - 
zažil som ju, keď plakala...  No zasa 
pri filmovaní vedela byť dosť tvrdá a 
nikdy nešla ďaleko pre sprosté slovo... 

marec

Rola nevinného mladíčka Miloša Hrmu 
v Ostře sledovaných vlakoch bola prvá 
herecká príležitosť speváka Václava Neckářa. 
Jiří Menzel chcel do tejto úlohy obsadiť sám 
seba, ale rozmyslel si to, keď uvidel mladého 
Neckářa vystupovať v hudobnom divadle 
Rokoko. Neskôr ho pozval pred kameru 
ešte raz - vo filme Skřivánci na niti. Menzel 
sám hral v mnohých vlastných filmoch 
a nechal sa ako herec obsadiť aj do filmov 
svojich kolegov: ako hlavného hrdinu sme 
ho mohli vidieť vo filme Viery Chytilovej Hra 
o jablko, Kdyby tisíc klarinetů Jána Roháča 
či Návrat ztraceného syna Evalda Schorma. 
Menzel do svojich filmov často obsadzoval 
aj slovenských hercov, stačí spomenúť 
Mariána Labudu vo filme Vesničko má 
středisková, Mikuláša Hubu v Obsluhoval 
jsem anglického krále či Magdu Vášáryovú 
vo filme Postřižiny - ako krásna Maryška 
tu stvárnila hlavnú ženskú rolu manželky 
správcu pivovaru (mimochodom, 
predobraz matky Bohumila Hrabala, 
autora literárnej predlohy filmu). 

NECKÁŘ  
AJ  VAŠÁRYOVÁ

O knižnicu sa deliť nebud
em
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ZBERATEĽ VYTRVALOSTNÝCH REKORDOV SVOJIMI
EXPEDÍCIAMI VYZBIERAL NA DOBROČINNÉ ÚČELY
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ZAVEDENÍ DVOJITÉHO BYPASU ZABEHOL ZA SEDEM DNÍ

SEDEM MARATÓNOV NA SIEDMICH KONTINENTOCH.
ČO EŠTE CHYSTÁ MUŽ, KTORÝ DÔCHODKOVÝ VEK

OSLÁVIL ZDOLANÍM EVERESTU?
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Skrinky Export sú žartom na tému kontrastu vysokého a nízkeho. www.seletti.it
rojnožka barového sedenia Luco upúta skromnosťou tvarov. www.mobles114.com
Dekoratívne nádoby Design With Light spájajú sklo s kožou. www.holmegaard.com

08 Rohože Multistripe, tkané z odolných vinylových vlákien. www.chilewich.com
09 Inovatívny pracovný stôl BuzziPicnic s integrovanou kabelážou. 

www.buzzispace.com

05

Trojuholníky textilných taburetov Aia sú vlastne 
hravou stavebnicou. www.ondarreta.com
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Skrinrininnky Export sú žartom na tému kontrastu vysokého a nízkeho. www.seletti.it
rojno oožžžžka barového sedenia Luco upúta skromnosťou tvarov. www.mobles114.com
Dekororrraatívneíí nádoby Design With Light spájajú sklo s kožou. www.holmegaard.com

08 RRRRohože Multistripe, tkané z odolných vinylových vlákien. www.chilewich.com
09 Inovatívíí ny pracovný stôl BuzziPicnic s integrovanou kabelážou. 
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Trojuholníkyo textilných taburetov Aia sú vlastne 
hravou stavebnicou. www.ondarreta.com
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Vladimír Mezencev | foto Maratónsky klub Košice, TASR

Košice

lia pretvoriť Košice na trvalé a najmä neformálne mesto športu.
Magistrát dal ohodnotiť mestské športové aktivity niektorými špecia-
lizovanými inštitúciami. Asociácia šport pre všetkých SR aj Medziná-
rodná športová a kultúrna asociácia (ISCA) zhodne konštatovali, že 
napríklad v rámci eurokampane Move Week 2014 sa do športovania 
za jeden týždeň na 67 podujatiach zapojilo 15 620 Košičanov, čo sú čís-
la, ktoré nedosiahli ani mestá s vyšším počtom obyvateľov.
Keď na aprílovom valnom zhromaždení Slovenského olympijského výbo-
ru jeho generálny sekretár Jozef Liba predkladal návrh schváliť kandida-
túru Košíc na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže 
v roku 2021, argumentoval najmä tým, že mesto má aktuálne najlepšiu 
športovú infraštruktúru na Slovensku. „A okrem toho k dispozícii aj tím 
skúsených ľudí, ktorí často organizujú významné podujatia,“ dodal. „Pô-
vodne sme uvažovali aj o možnosti uchádzať sa druhý raz o usporiada-
nie zimnej verzie EYOF vo Vysokých Tatrách, ale uvedomili sme si, že 
v tatranskom regióne momentálne nie je istota generácie potenciálnych 
organizátorov,“ dovysvetľoval prezident SOV František Chmelár.

K  Košické rodinné striebro: Medzinárodný maratón mieru. 
Vlani jeho súťaže dostali do pohybu vyše 10 000 ľudí.

Európske mesto 
športu chce hostiť 

európsku mlaď

Tatry či Košice? Uchádzať sa o zimný 
alebo letný Európsky olympijský festival 

mládeže 2021? Leto a Košice - odporučila 
exekutíva SOV svojmu plénu, a to 
jej návrh jednomyseľne schválilo.

AGILNÝ KOŠICKÝ KLUB
Olympijský klub Košice patrí medzi najstaršie na Slovensku a 
zároveň najaktívnejšie. Už trikrát vyhral pravidelnú súťaž SOV. Jeho 
členovia pomohli založiť podobné kluby aj v širokom okolí. Každý rok 
usporadúvajú Ples olympionikov a každý štvrtok stretnutie členov 
v klubovni, ktorú majú bezplatne k dispozícii od TJ Metropol. Okrem 
toho, ako pripomína jeho dlhoročný (dnes čestný) šéf Anton Švajlen, 
brankár strieborného čs. tímu futbalistov na OH 1964, organizáciou 
podujatí približujú veľké osobnosti košického športu: futbalové 
Memoriály Štefana Jačianskeho, Jozefa Bombu, Jozefa Desiatnika, 
Františka Hoholka, Beh Jána Margitu, basketbalový Memoriál 
Zoltána Krenického, hádzanársky Memoriál Jaroslava Papiernika...

Košice nikdy nemali núdzu o ľudí činu. Bélovi Braunovi alias Vojtechovi 
Bukovskému po tom, čo ho uchvátil maratón na parížskych olympijských 
hrách 1924, stačili tri mesiace, aby zorganizoval podobný beh aj doma - 
dnes je z neho najstarší európsky maratón a košické rodinné striebro. Nič 
sa však nerodí len tak, všetkému niečo predchádza: jeho telocvikárom na 
reálnom gymnáziu bol gymnasta Ľudovít Kmeťko, ktorý na štokholmských 
Hrách 1912 získal s uhorským družstvom striebornú olympijskú medailu. 
Iný košický rodák Alexander Prokopp si na nich vystrieľal dokonca zlato. 
Mesto malo silnú tradíciu športu už za Rakúsko-uhorskej monarchie a 
zveľaďovalo ju aj v ére Československej republiky. Košickým Sokolom od-
chovaná gymnastka Matylda Pálfyová ako prvá Slovenka vôbec doniesla 
z olympijských hier medailu (tímové striebro z Berlína 1936). Košický 
rodák Ladislav Troják sa do histórie zapísal hneď niekoľkými primátmi: 
už pred vojnou bol prvý Slovák v československej hokejovej reprezen-
tácii i prvý našinec štartujúci na zimnej olympiáde (spolu s tatranským 
lyžiarom Lukášom Michalákom na ZOH v Garmisch-Partenkirchene 
1936) a po nej prvý slovenský zimný medailista (strieborný), ba tiež prvý 
slovenský vlajkonosič čs. olympijskej výpravy (v St. Moritzi 1948). 
Mohli by sme pokračovať prvým štvornásobným olympionikom, 
strednotratiarom Jozefom Plachým (1968 - 1980) a skončiť Joze-
fom Göncim, ktorý v Atlante 1996 vystrieľal historicky prvú olym-
pijskú medailu v histórii samostatnej Slovenskej republiky.

Tromfy: infraštruktúra a organizátori
Východoslovenskej metropole ostala vlastná ambicióznosť v športe aj v tom-
to storočí. Po prestížnom titule Európske hlavné mesto kultúry 2013 získali 
Košice ďalší: Európske mesto športu 2016. V júni im ho v kategórii stredne 
veľkých miest starého kontinentu (od 25 000 do 500 000 obyvateľov) pri-
riekla Asociácia európskych miest športu so sídlom v Bruseli. „Vaše mesto 
je naozaj dobrým príkladom toho, že šport môže byť pre všetkých ľudí ná-
stroj zdravia, integrácie, vzdelávania a úcty - a to sú naše hlavné ciele,“ 
uviedol v odôvodnení prezident ACES Europe Gian Francesco Lupattelli. 
Hodnotiaca komisia počas tretej návštevy, na ktorú prišla v najpočetnej-
šom aj najsilnejšom zložení, navštívila špecializovanú športovú materskú 
škôlku, Steel arénu - Košický štadión Ladislava Trojáka, lanové centrum 
na sídlisku Nad Jazerom, sledovala beh v centre mesta pre širokú ve-
rejnosť pod názvom Farbám neujdeš a oboznámila sa aj s dejinami naj-
staršieho maratónu na kontinente. Zistila, že vedenie mesta má k športu 
nielen vzťah, ale aj konkrétne vízie o jeho budúcnosti, ktoré vychádzajú 
z filozofie Šport je pre všetkých. Tento slogan vyjadruje i podstatu úsi-
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Čo rok, to nové športovisko
Košičanom sa po období, keď v meste mizli športoviská jedno za druhým, podarilo 
obrátiť výhybku a napokon dať na papier a v apríli v zastupiteľstve aj schváliť už tretí 
dlhodobý projekt rozvoja športu: Koncepciu rozvoja športu na roky 2015 - 2020. 
„Uvedomujeme si, že rozvoj športu nie je len úspech zvládnutých prestíž-
nych podujatí, ale najmä výsledok dlhodobej systematickej práce. Predsavzali 
sme si každý rok postaviť alebo prebudovať minimálne jedno veľké športo-
vé zariadenie,“ vraví primátor MUDr. Richard Raši, ktorý sa snaží zaradiť 
skôr medzi aktívnych rekreačných športovcov než politikov, čo zvyknú špor-
tovcom odovzdávať trofeje a potriasať pravicu. Vyratúva: letné kúpalisko 
a plaváreň ČH (2016), moderná futbalová aréna (2017), Národné tenisové 
centrum (2018), Športové centrum pre hendikepovaných (2019), ďalší at-
letický ovál (2020). „Okrem toho sú v pláne exteriérové fitnescentrá, vodný 
kanál, aquapark a desiatky kilometrov nových cyklistických trás,“ dodáva.
V mestskej časti Sídlisko Košického vládneho programu sa už stavia mul-
tifunkčná hala ako súčasť jednej z tamojších základných škôl - v jej rámci 
hokejové ihrisko, ktoré poslúži aj na hokejbal a inline hokej, vonkajší multi-
funkčný komplex a fitnescentrum. V Mestskom parku, kde sa športovalo už 
pred storočím, zasa City Park Center: tenisové kurty sa budú môcť využívať 
v priebehu celého roka, vznikne ihrisko na squash a bowlingová dráha.
V Košiciach, v ktorých vyrástlo viacero skvelých gymnastov (z povojnových 
spomeňme aspoň Mariannu Némethovú-Krajčírovú či Samuela Piasecké-
ho), boli dve špecializované haly na športovú gymnastiku, ale dnes nie je 
ani jedna - mužská už dávno neslúži svojmu účelu a ženská zhorela. Na jej 
mieste má vyrásť multifunkčné gymnastické centrum, ktoré bude mať aj hra-
cie plochy pre floorball, futsal, volejbal, basketbal, tenis a bedminton. 
Po vylúčení mužstva MFK Košice z najvyššej futbalovej súťaže a jeho páde 
do II. ligy vznikli obavy, či sa začne plánovaná výstavba nového futbalového 
štadióna. „Zámer mesta sa nemení, pretože ho chceme postaviť pre Košiča-
nov - nielen pre MFK,“ ubezpečuje magistrát, ktorý vlastní 85 percent akcií 
spoločnosti Košická futbalová aréna. Výstavba sa má začať ešte tento rok a za 
12 - 15 miliónov eur by mal do dvoch rokov vyrásť štadión pre 9 000 divákov 
s vyhrievanou plochou, zodpovedajúci štandardom UEFA štvrtej kategórie.

Veľa malých aj veľkých podujatí
Portfólio športových akcií Košíc je každoročne bohaté a pestré. Niektoré 
z tohtoročných podujatí sa už uskutočnili, na ďalšie sa obyvatelia mesta i oko-
lia ešte len tešia: VSE City Run, Night Run, 24 hodín v bazéne, 24 hodín na 
ľade, Spoznaj behom Košice, Beh v zoo, Košický vodácky maratón, Plavba 
troch generácií na Hornáde, Cassovia Jumping show, Velvet Run, Move Week, 
seniorská olympiáda... V septembri bude mesto a jeho okolie prvý raz v his-
tórii dejiskom jubilejného, 90. ročníka Medzinárodnej šesťdňovej motocyk-
lovej súťaže, v októbri ešte staršieho Medzinárodného maratónu mieru...
História a značka MMM bola jedným z tromfov Košíc v procese získa-
nia titulu Európske mesto športu a vzhľadom na spätosť vzniku marató-
nu s olympijskými hrami aj účasť troch olympijských šampiónov (Zabala, 

Bikila, Cierpinski) na ňom vo vyše 90-ročnej histórii môže zohrať 
pozitívnu rolu aj v kandidatúre na EYOF 2021. Pred štvrťstoročím 
došlo k výmene generácií v organizačnom výbore a vznikol Maratón-
sky klub, ktorý na čele s predsedom Štefanom Daňom a riaditeľom 
Branislavom Koniarom zachytil svetový trend. Vlani celkový počet 
účastníkov podujatia prekročil hranicu 10 000. Uznanie organizáto-
rom vyjadril aj SOV udelením svojej výročnej trofeje za rok 2014.
„Maratón v Košiciach už nie je iba športová udalosť, je to spoločen-
ský fenomén, rodinné striebro novodobých, a už nielen košických 
dejín,“ myslí si Koniar. Skúsený organizačný tím MMM usporia-
dal v roku 1997 aj veľmi úspešný svetový šampionát v polmarató-
ne. Košičania výborne zvládli tiež organizáciu iných významných 
svetových či európskych súťaží: hokejové majstrovstvá sveta 2011, 
juniorské MS v orientačnom behu a vo vzpieraní 2012, Európsky 
pohár vo vodnom lyžovaní 2013, zápasy Svetovej ligy vo volejba-
le, Euroligy v basketbale žien, Svetovej ligy vo vodnom póle, atď.

Najbližšia túžba: EYOF 2021
Na rozdiel od Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 za zisk ti-
tulu Európske mesto športu nedostane mesto ani cent. Ide však 
o imidž Košíc, ktorý sa dobrým marketingom dá premeniť na re-
álne zisky od sponzorov, zintenzívnenie cestovného ruchu či lep-
šiu východiskovú pozíciu v uchádzaní sa o ďalšie významné špor-
tové podujatia. Tým prvým je z iniciatívy mesta EYOF 2021.
Európsky olympijský festival mládeže je dieťa belgického exprezidenta 
MOV Jacqua Roggeho z éry, keď ešte šéfoval „len“ kontinentálnemu 
olympizmu - premiéru mal v roku 1991 symbolicky v metropole jeho 
vlasti, v Bruseli. Ako pravidelné, v nepárnych rokoch organizované 
vrcholné podujatie európskej mlade do 17 rokov sa toto leto usku-
toční už trinásty raz, tentoraz v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi.
Ak na začiatku a aktuálne aj na konci zoznamu hostiteľských 
miest sú metropoly, neznamená to, že medzi dejiskami prevažu-
jú. V zozname usporiadateľov EYOF figurujú Lisabon, Paríž či 
Belehrad, ale tiež podstatne menšie mestá ako Košice: holand-
ský Valkenswaard, britský Bath, talianske Lignano Sabbiado-
ro či dánsky Esbjerg. A na rok doň pribudne maďarský Györ.
V programe festivalov figuruje deväť športov: atletika, basketbal, cest-
ná cyklistika, džudo, gymnastika, hádzaná, plávanie, tenis a volejbal. 
Košice, ak aj nie dnes, tak určite v horizonte zopár rokov budú mať 
všetky predpoklady usporiadať súťaže v nich na vysokej úrovni.    6

 Kenskí bežci na MMM ťahajú šnúru 
šiestich víťazstiev - v rokoch s dvojkou 
na začiatku ich dosiahli už dvanásť (v 
roku 2013 vyhral Patrick Kiptanui Korir).
 Steel aréna - Košický štadión 
Ladislava Trojáka, ako znie jej 
celý názov, je multifunkčný objekt, 
hráva sa v ňom aj basketbal či 
volejbal, ale kľúčovo slúži hokeju.
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Ľubomír Souček | foto Ján Súkup, Mojmír Gaško

Spomedzi našich 
olympijských kruhov

Slovak Olympic Golf Challenge, 
alebo Švihnime si do Ria

Návrat golfu pod päť kruhov, ku ktorému dôjde na OH 2016 v Riu de 
Janeiro, oslávil SOV na premiérovom ročníku turnaja Slovak Olympic 
Golf Challenge. Ten sa uskutočnil 7. mája na ihrisku Legend Course 

v areáli golfového rezortu Penati v Šajdíkových Humenciach. Turnaj s 
podtitulom „Švihnime si do Ria“ sa hral systémom Texas Scramble. 

Aktívne sa na ňom zúčastnilo viacero známych bývalých či súčas-
ných športovcov (biatlonista Marek Matiaško, zjazdári Adam Žampa, 

Peter Jurko a Michal Rajčan, golfistka Zuzana Kamasová; dvoma 
výstrelmi z brokovnice turnaj odštartovala naša olympijská medailist-
ka a členka MOV Danka Barteková) i ďalšie známe osobnosti (naprí-
klad herci Milan Lasica, Peter Sklár). Práve Peter Sklár sa vo dvojici 
s Ľubošom Vančom zo spoločnosti KPMG tešil z víťazstva. Žiaľ, ani 
jednému zo 40 účastníkov sa v osobitnej súťaži nepodarilo dosiah-

nuť „hole-in-one”, čo by šťastlivcovi vynieslo zájazd na OH v Riu...

Zimný EYOF premiérovo vo dvoch krajinách, 
Slováci bez úspechu
V poradí XII. zimný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) sa v 
januári konal premiérovo na území dvoch štátov - v Lichtenštajnsku 
a v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko. Hoci SOV vyslal na 
podujatie až 47 športovcov, o bodované umiestenie sa postaralo iba 
družstvo hokejistov, ktoré však napriek kvalitným výkonom skončilo 
v 6-člennom turnaji až piate. „Výsledky, ktoré dosiahli naši mladí 
športovci, znovu potvrdili výrazné zaostávanie za ich zahraničnými 
rovesníkmi. Iba tri zjazdárky sa umiestili v prvej tretine štartového 
poľa, ostatní naši športovci väčšinou až v druhej polovici. Žiaľ, 
napriek požiadavke SOV zväzy uprednostnili kvantitu pred kvalitou. 
V rozhovoroch s členmi realizačných tímov jednotlivých športov sa 
jednoznačne ukázalo, že väčšina (s výnimkou ľadového hokeja) 
pracuje v absolútne amatérskych podmienkach a prípadný dobrý 
výsledok nie je systémový, ale náhodný. Zarazilo ma, že viacerí naši 
mladí športovci nemali vedomosti o strečingu, ani o pitnom, resp. 
stravovacom režime počas súťaží. A saunu, ktorú mali k dispozícii v 
objekte ubytovania, využívali minimálne,” kritizoval vedúci výpravy 
na zimnom EYOF 2015, viceprezident SOV Vladimír Miller. 

 V akcii víťazi súťaže 
dvojíc Peter Sklár (vľavo) 

s Ľubošom Vančom.
 Herec Milan Lasica.

Kompletná slovenská výprava na zimnom EYOF 2015.

Legendárny Vlado Dzurilla na poštovej známke
Slovenská pošta koncom marca vydala poštovú známku s názvom Šport: Vladimír Dzurilla (1942 - 1995) 
s nominálnou hodnotou 0,80 eura. Je venovaná najlepšiemu slovenskému hokejistovi 20. storočia, 

trojnásobnému majstrovi sveta a držiteľovi troch olympijských 
medailí. Skvelá brankárska kariéra legendárneho Vlada 
Dzurillu trvala bezmála dvadsať rokov. Takmer na jej sklonku si 
svojím umením podmanil aj kolísku hokeja, keď na I. ročníku 
Kanadského pohára v roku 1976 ho v prvom zápase Kanada 
- ČSSR nedokázali prekonať ani najväčšie hviezdy NHL. Na 
známke s rozmermi 44,1×26,5 mm je Vlado Dzurilla zobrazený 
v typickom brankárskom postoji s ochrannou maskou na 
tvári. Na kupóne poštovej známky je Dzurillov portrét. Autorom 
výtvarných návrhov poštovej známky a pečiatky je Igor Benca.
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V rozpočte SOV vlani 47 percent vlastných príjmov
Slovenský olympijský výbor (SOV) vlani hospodáril vyrovnane, s príjmami 

aj výdavkami v celkovej výške 1 783 031 eur. V príjmovej časti rozpočtu bolo 
spolu 936 172 eur z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, 581 299 eur z Olympijskej solidarity Medzinárodného olympijského 
výboru a Európskych olympijských výborov a 265 560 eur z marketingových 

a ďalších vlastných príjmov SOV. Percentuálny pomer štátnych dotácií 
a vlastných príjmov SOV je 53:47, čo je takmer pre každý slovenský športový 

zväz nedosiahnuteľné. Takmer polovica výdavkov sa použila v rámci aktivít 
zastrešovaných športovým oddelením SOV, pričom absolútne najvyššie boli 

náklady na účasť na zimných olympijských hrách v Soči (spolu 339 698 eur). 
Rozpočet SOV na rok 2015 je znovu koncipovaný ako vyrovnaný, s príjmami aj 

výdavkami vo výške 1 993 430 EUR. Predpokladá sa, že činnosť SOV v tomto 
roku bude až na 54 percent financovaná z jeho vlastných prostriedkov.

Trofej SOV (za prínos v propagácii 
olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu 
na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť): 
Medzinárodný maratón mieru Košice
Cena Vladimíra Černušáka (za výchovnú, 
vzdelávaciu a propagačnú činnosť v oblasti 
olympijskej výchovy): Igor Machajdík
Cena Matyldy Pálfyovej (pre ženu za 
športové výsledky, aktivitu v športe a v 
olympijskom hnutí): Anastasia Kuzminová
Cena Pavla Schmidta (za najhodnotnejší 
individuálny výkon roka): Erik Vlček, Juraj Tarr
Cena Ondreja Nepelu (pre mladého športovca 
do 23 rokov, u ktorého sa výrazne prejavila 
športová perspektíva): Michaela Pešková
Cena Jána Zacharu (pre trénera, ktorý 
dlhodobo i aktuálne dosahuje prenikavé 
výsledky v práci s mládežou): Ernest Bokroš

Najvyššie výročné ocenenie Slovenského olympijského výboru za rok 2014 - Trofej SOV - 
prevzal v mene organizátorov Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach na aprílovom 
48. valnom zhromaždení SOV predseda organizačného výboru Štefan Daňo.

Vyznamenania SOV v roku 2015
Zlatý odznak SOV (za výnimočný prínos pre olympijské 
hnutie a šport): Viera Bebčáková, Juraj Benčík, Tibor Soós
Strieborný odznak SOV (za výrazný prínos pre olympijské 
hnutie a šport): Milan Kručay, Boris Lukášik, Miroslav 
Rehák, Ladislav Petrovič, Vladimír Revický, Štefan Šlachta
Bronzový odznak SOV (za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj 
olympijského hnutia a športu): Jozef Barmoš, Peter Burgár, 
Nadežda Česalová, Ján Gregor st., Štefan Korpa, Alexander 
Lilge, Rastislav Mezovský, Henrich Pelikán, Peter Schlank
Plaketa SOV (pre osobnosti, ktoré svojou činnosťou 
významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu): 
Vladimír Cibák, Oľga Hajmássyová, Ľubomír Kalečík, 
Miroslav Holienka, Zuzana Jakabová, Juraj Szunyog, 
Tatiana Švecová, Jozef Tománek st., Miroslav Mlynek

Prezident SOV František Chmelár (vľavo) na fotografii tlieska 
novým držiteľom Zlatého odznaku SOV - bývalej známej 
basketbalistke, dnes pedagogičke z Prešova a dlhoročnej 
poprednej členke Slovenskej olympijskej akadémie Viere 
Bebčákovej (v strede) a dvom trénerským legendám svetového 
mena, architektovi komárňanských kajakárskych zázrakov 
Tiborovi Soósovi a chodeckému mágovi Jurajovi Benčíkovi, ktorý 
z Banskej Bystrice urobil Mekku slovenskej chôdze (vpravo). 

Príspevok k dôchodku aj pre olympijských 
medailistov
Národná rada Slovenskej republiky 13. mája schválila zákon - z dielne štyroch 
poslancov Smeru-SD - o príspevku športovému reprezentantovi. Podľa tohto 
zákona vznikne presne definovaným úspešným športovým reprezentantom 
Slovenska či bývalého Československa nárok na štátny príspevok k dôchod-
ku, pokiaľ ich dôchodok nedosahuje požadovanú výšku (v odstupňovaní 
750 - 600 - 500 eur). Nárok na príspevok si po dosiahnutí dôchodkového 
veku môžu uplatniť olympijskí medailisti, medailisti z majstrovstiev sveta v 

olympijských disciplínach, medailisti z para-
lympiád i deaflympiád, ako aj majstri Európy v 
olympijských disciplínach. Táto štátna sociálna 
dávka sa bude týkať len tých bývalých úspeš-
ných športovcov, ktorých dôchodok nedosa-
huje stanovenú výšku. Príspevok k dôchodku 
by mal pomôcť predovšetkým našim úspeš-
ným športovcom z čias, keď sa športovalo 
hlavne popri zamestnaní, alebo keď sa ešte 
športovaním nedali zarobiť veľké peniaze. 

Na fotografii z čias veľkej športovej kariéry 
najstarší žijúci slovenský olympijský 
víťaz, onedlho 87-ročný Ján Zachara, 
zlatý medailista z OH 1952 v boxe.

Výročné ocenenia SOV za rok 2014
Cena Mira Procházku (za celoživotnú 
propagáciu športu a olympizmu prostriedkami 
literatúry a publicistiky): Stanislav Dutka
Cena Ladislava Chudíka (za architektonické dielo 
propagujúce šport a olympizmus): Mojmír Vychodil
Cena Jána Mráza (za významné aktivity v oblasti ochrany 
a zveľaďovania životného prostredia): Benjamín Leitner
Cena Vincenta Lafka - Olympijský klub roka 
(pre OK, ktorý v roku 2014 vyvíjal najvýraznejšie 
aktivity pri plnení úloh SOV a v propagácii 
olympizmu): Olympijský klub Spišská Nová Ves  
Cena Pavla Demitru (za mimoriadny 
pozitívny prínos k reprezentácii SR v spojení s 
vynikajúcimi výkonmi): Zuzana Žirková  
Cena Bohumila Goliana (ocenenie tímu za najhodnotnejší 
kolektívny výkon roka): družstvo hokejistov SR do 20 rokov 
Cena Jána Popluhára (za celoživotné 
pôsobenie v duchu fair play): Ivan Čierny
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Olympijská abeceda po novom - hlavne pre školy
Už v rokoch 2001 a 2008 vydal Slovenský olympijský výbor dominantne pre školy publikáciu 
Olympijská abeceda od autora Jána Grexu. Obidve vydania mali veľmi dobrý ohlas u pedagó-
gov, ale aj u žiakov. Preto sa SOV rozhodol vydať túto takpovediac základnú olympijskú príruč-

ku, určenú predovšetkým pre deti a mládež - ale cennú a zaujímavú aj pre dospelých - vydať 
znovu. Na rozdiel od predošlých dvoch vydaní tentoraz nielen s inovovaným a rozšíreným ob-

sahom, ale predovšetkým v novom šate - v tvrdej väzbe a s množstvom farebných aj čiernobie-
lych ilustrácií na 88 knižných stranách. Defiluje na nich aj množstvo slovenských olympijských 
hrdinov. Pod jednotlivými písmenami abecedy nájde čitateľ stručný výklad pojmov, ako sú na-

príklad antické olympijské hry, fair play, olympijské ideály, kalokagathia, olympijské hry (letné či 
zimné), rovnosť, Slovensko v olympijskom hnutí, štafeta, umenie, mládež či ženy na OH a ZOH. 

Informácie dopĺňajú vedomostné otázky; riešenia a odpovede na ne sú uvedené v prílohách. 
V prílohách sú uvedení aj olympijskí maskoti, plagáty, piktogramy, pochodne či text olympijskej 

hymny alebo Coubertinovej Ódy na šport. Publikáciu Jána Grexu pútavo zalomil Peter Buček. 
Predovšetkým do škôl si nájde cestu už od septembra. Vychádza v náklade 5 000 výtlačkov.

Šéf slovenského triatlonu Jozef 
Jurášek v exekutíve SOV

Na aprílovom 48. valnom zhromaždení Slovenského olym-
pijského výboru bol na uvoľnené miesto člena výkonného 
výboru SOV zvolený prezident Slovenskej triatlonovej únie 

Jozef Jurášek. Šéf slovenského triatlonu zdolal v 2. kole 
volieb nového šéfa slovenského basketbalu Pavla Bagina 
50:34. V prvom kole vypadli zo súboja o miesto v exekutí-
ve SOV ďalší traja uchádzači z radov prezidentov zväzov - 

František Repka (lyžovanie), Peter Privara (cyklistika) a Ire-
na Adámková (plávanie). Jozef Jurášek sa hneď po zvolení 

poďakoval SOV za výraznú finančnú podporu nášho naj-
lepšieho triatlonistu Richarda Vargu. „Richard po vlaňajšku 
vypadol zo systému podpory vybraných športovcov MŠVVŠ 
SR a v súčasnosti ho podporuje len SOV - prostredníctvom 

Olympijskej solidarity MOV, aj z vlastných marketingových 
zdrojov,” uviedol. Voľby sa museli konať v dôsledku to-

ho, že Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) vlani odvolala 
dovtedajšiu členku výkonného výboru Janku Gantnerovú 

zo SOV po tom, čo sa vzdala funkcie prezidentky SLA.

Olympijské festivaly 
Slovenska 2014: 

znovu vyhral 
Košický kraj

V Spišskej Novej Vsi 9. februá-
ra slávnostne vyhlásili výsledky 

vlaňajšieho ročníka tradične 
najväčšieho celoročného projek-

tu SOV - Olympijských festivalov 
Slovenska. Najvyššie ocenenie 

- Pohár prezidenta SOV - získal už 
štvrtý raz za sebou Košický kraj. Na 

rozdiel od predošlých ročníkov však 
tentoraz triumfoval v hodnotení kalendár-
neho, nie školského roka. Košický kraj získal 

najlepšie hodnotenie v kategórii materských aj 
základných škôl, v kategórii stredných škôl bol hod-

Pavol Bagin 
blahoželá Jozefovi 
Juráškovi.

 František Chmelár odovzdáva hlavnú trofej OFS 
za rok 2014 zástupcovi Košického kraja.

Vedomostná súťaž o olympizme premiérovo online
Vedomostnú súťaž o olympizme pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií tohto roku SOV v spolupráci so Slovenskou olympijskou 
akadémiou (SOA) premiérovo organizoval online cez internetovú stránku www.olympic.sk. Témy boli dve - olympijské hry v období samostat-

nosti SR, resp. olympijské symboly. „Do online vedomostnej súťaže sa zapojilo na začiatku viac než 164 tímov. To je 820 žiakov. Ide o rekord 
v počte zapojených detí, a tak veríme, že cesta elektronizácie súťaže je správna,“ uviedla na májovej konferencii SOA v Bratislave predsedníčka 
komisie výchovy a vzdelávania SOA Viera Bebčáková. Tri najlepšie družstvá v rámci Slovenska (1. ZŠ s MŠ Bojnice, 2. ZŠ Tomášikova Košice, 

3. ZŠ s MŠ Vráble - piatačky) postúpili na júlový Medzinárodný olympijský tábor mládeže, ktorý SOV usporiadal v Hornom Smokovci s účas-
ťou tímov aj z Česka, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Tam sa odohralo (žiaľ, už po našej uzávierke) finálové kolo slovenského súboja. Novinkou 

je aj medzinárodná vedomostná súťaž „Olympic Quiz“ takisto v online podobe, v ktorej budú od septembra do novembra súťažiť stredoškol-
ské družstvá zo Slovenska a Maďarska. Vo finále v Budapešti sa 13. februára 2016 stretnú po štyri najlepšie maďarské aj slovenské družstvá.

Obálka nového vydania Olympijskej abecedy.

notený na druhom mieste. Druhý celkove skončil Banskobystrický kraj, tretí Nitriansky 
kraj. Boli ocenené aj najlepšie materské, základné, stredné aj špeciálne školy a najak-

tívnejší organizátori festivalov z jednotlivých krajov. V tomto roku sa zúčastnené školy 
prvý raz registrujú prostredníctvom internetovej stránky SOV, čo sprehľadňuje evidenciu 

a SOV to umožňuje podstatne lepšiu spätnú väzbu. „Osvedčuje sa nám zmena prístu-
pu. V predošlých siedmich ročníkoch festivalov sme spolupracovali s vyššími územnými 

celkami, teraz sme sa rozhodli ísť priamo ku školám a využiť na to digitálny priestor. 
Hlavný efekt tejto zmeny ešte len príde,“ hovorí prezident SOV František Chmelár.
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Slovenský olympijský výbor organizuje v  rámci 
celoeurópskej aktivity Európsky týždeň športu 
audiovizuálne, interaktívne, výchovno-vzdelávacie 
predstavenie pre žiakov základných škôl Dotkni sa 
hviezd a následné dni otvorených dverí športovísk 
v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

PROGRAM AKTIVÍT PROJEKTU DOTKNI SA HVIEZD:
  7. 9. 2015 výchovno-vzdelávacie predstavenie Košice
  8. 9. 2015  deň otvorených dverí športových 

klubov Košice
  9. 9. 2015  výchovno-vzdelávacie predstavenie Banská 

Bystrica – ŠH Dukla na Štiavničkách
10. 9. 2015  deň otvorených dverí športových klubov 

Banská Bystrica – ŠH Dukla na Štiavničkách
11. 9. 2015  výchovno-vzdelávacie predstavenie 

Bratislava – ŠH Mladosť, Bratislava Nové Mesto
12. 9. 2015  deň otvorených dverí športových klubov 

Bratislava – ŠH Mladosť, 
Bratislava Nové Mesto

Kontakt: offi  ce@olympic.sk

Nájdite pre svoje dieťa ten správny 
šport na dňoch otvorených dverí!

Európsky týždeň športu a ponuka SOV

milujemsport SOT Facebook
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800 m odbehnem 
za menej ako dve 
minúty. 

aaakkkoooo dddvvvveeee 

A ty?
SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV S HRDOSŤOU PODPORUJÚ:

Exkluzívny partner Generálny partner

Dodávatelia Mediálni partneri

Logistický partner

Hlavní partneri

Automobilový partner

Bicyklujem 
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UŽ LEN ROK 
DO OLYMPIJSKÝCH HIER

V RIU DE JANEIRO!
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