
SME JEDEN TÍM
ŠPECIALIZOVANÁ 
PRÍLOHA HN

Magazín Slovenského olympijského výboru

Čo sa podarilo SOV za 25 rokov    Pohľad na oblečenie výpravy na ZOH  
v Pjongčangu    Rozhovor s veľvyslancom Kórejskej republiky

SOV oslavuje štvrťstoročnicu
VÝROČIE  
19. decembra 2017 
uplynie presne 25 rokov 
od ustanovenia 
Slovenského 
olympijského výboru.

Presne na deň svojho štvrť-
storočného jubilea sa na 
slávnostnom zhromaždení 
zídu nielen súčasní členovia 

výkonného výboru Slovenského 
olympijského výboru, ale aj žijúci 
zakladajúci členovia, všetci doteraj-
ší členovia exekutívy SOV aj olym-
pijskí medailisti z éry štátnej samo-
statnosti SR.

Základy SOV položila OSS
SOV sa v začiatkoch mohol vý-
znamne oprieť o priekopnícku 
prácu, ktorú v oblasti olympizmu 
na Slovensku vykonala jeho pred-
chodkyňa – Olympijská spoločnosť 
Slovenska (OSS). Tá vznikla už 
6. apríla 1990 a hoci z Prahy od 
začiatku čelila obvineniam zo sepa-
ratistických snáh, prežila a naplnila 
svoje historické poslanie.

Pod vedením bývalej úspešnej 
atlétky, olympioničky Márie Mrač-
novej, OSS vymenovala prvé komi-
sie, starala sa o rozvoj olympizmu, 
podporila prípravu olympionikov 
i paralympionikov a predovšetkým 
iniciovala zakladanie regionálnych 
olympijských klubov. A pripravila 
aj vznik SOV. 

„Zrod“ SOV sa odohral 19. de-
cembra 1992 v Dome športu na 
Junáckej ulici v Bratislave. Na usta-
novujúcom zasadnutí do pléna 
SOV zvolili 49 členov. Medzi nimi 
bolo 32 zväzov olympijských špor-
tov (tie podľa Olympijskej charty 
musia byť členmi národného olym-
pijského výboru), ďalších 8 organi-
zácií a 9 olympionici – Anton Tkáč, 
Ján Zachara, Jozef Pribilinec, Miloš 
Mečíř, Anton Švajlen, Dušan Pašek, 
Jozef Lohyňa, Katarína Ráczová 

a Janka Gantnerová-Šoltýsová. SOV 
sa stal jedným z dvoch nástup-
cov Československého olympijské-
ho výboru (ČSOV), ktorý oficiál-
ne ukončil svoju činnosť 27. mar-
ca 1993. 

Za prvého predsedu SOV bez 
protikandidáta zvolili 71-ročné-
ho profesora Vladimíra Černušáka, 
od roku 1981 člena Medzinárodné-
ho olympijského výboru (MOV). 
Na čele SOV stál až do augusta 
1999. Od novembra 1999 bol po-
tom celých 17 rokov – až do vlaňaj-
ška – na najvyššom poste František 
Chmelár. Minulý rok bol 26. no-
vembra zvolený za prezidenta SOV 
Anton Siekel. Od februára 1993 až 
do decembra 1996 ako historicky 
prvý generálny tajomník SOV pôso-
bil ostrieľaný lyžiarsky funkcio nár 
Ján Mráz. Po ňom nastúpil Martin 
Benko (1997 – 2004) a od  
1. februára 2005 až doteraz je gene-
rálnym sekretárom Jozef Liba. Pl-
noprávnym členom medzinárodné-
ho olympijského hnutia sa SOV stal 

24. septembra 1993 na 101. zasad-
nutí MOV v Monte Carle.

Premiéra v Lillehammeri
SOV schválil na svojom 3. zasadnu-
tí 18. januára 1994 nomináciu prvej 
samostatnej slovenskej výpravy 
na zimných olympijských hrách 
(ZOH). V nórskom Lillehammeri 
Slovensko prvý raz štartovalo 
samostatne a najmä hokejisti tam 
zaujali svet. Na premiérovú zimnú 
medailu sme si však počkali až do 
Turína 2006, kde striebro získal 
snoubordista Radoslav Židek. Už 
v januári 1994 SOV „posvätil“ kan-
didatúru Popradu-Tatier na uspo-
riadanie ZOH 2002. Tento pokus sa 
síce, podobne ako ten ďalší – o zís-
kanie ZOH 2006 – neskončil úspe-
chom, ale nejaké ovocie tieto snahy 
priniesli: v januári 1999 sa v centre 
na Štrbskom Plese konala svetová 
zimná univerziáda, vďaka ktorej 
boli zrekonštruované či dovybave-
né viaceré športoviská – a vznikli 
aj nové. A na podporu kandida-

túry SOV v marci 1999 usporiadal 
v regióne Popradu-Tatier IV. zimné 
Európske olympijské dni mládeže 
(EYOD, dnes je to už EYOF). Na 
podujatí bolo 1 136 účastníkov zo 
40 krajín – a je dodnes najväčšie, 
aké organizoval SOV. Prekoná ho 
až XVI. letný EYOF, ktorý sa usku-
toční v lete 2021 v Košiciach.

Tucet olympiád a 33 medailí
Na letných hrách olympiády de-
butovala výprava so slovenskou 
vlajkou v Atlante 1996. Prvý olym-

pijský kov samostatného Sloven-
ska – bronz – získal 25. júla 1996 
strelec Jozef Gönci, prvé zlato len 
o dva dni neskôr vodný slalomár 
Michal Martikán. Muž, ktorý mal 
vtedy len 17 rokov, je dodnes naj-
mladším slovenským olympijským 
šampiónom. V kategórii C1 získal 
medaily na piatich OH v sérii, čo 
dokázal v histórii letných hier ako 
prvý muž na svete vôbec!

V súčasnosti majú Slováci za se-
bou už tucet olympijských účastí – 
po šesť letných i zimných. V našej 
zbierke je spolu 33 medailí, z to-
ho 11 zlatých, 14 strieborných a 8 
bronzových. Aspoň s jedným cen-
ným kovom sa naša výprava vrátila 
zo všetkých šiestich OH a z posled-
ných troch ZOH. Najpočetnejšiu 
letnú výpravu so 112 športovcami 
sme mali v Sydney 2000, vo Vanco-
uveri 2010 bola najväčšia zimná vý-
prava so 73 športovcami. 

Máme dvoch trojnásobných 
olympijských víťazov – vod-
ných slalomárov Petra a Pavla 
Hochschornerovcov, ktorí sú naj-
úspešnejšími dvojičkami olympij-
skej histórie. Máme troch dvojná-
sobných olympijských šampió-
nov – vodných slalomárov Michala 
Martikána, Elenu Kaliskú a biatlo-
nistku Anastasiu Kuzminovú, ktorá 
sa na 7,5 km trati v Pjongčangu po-
kúsi o tretí triumf v sérii. Zlaté me-
daily si pod piatimi kruhmi ešte vy-
bojovali – zhodne v Riu de Janei-
ro 2016 – chodec Matej Tóth na 50 
km trati a posádka vodnoslalomár-

skeho dvojkanoe Ladislav a Peter 
Škantárovci.

Veľké uznanie za rozvoj 
olympizmu
Zatiaľ čo športovci sa na medziná-
rodnej scéne presadzovali pomaly, 
SOV sa od začiatku tešil uznaniu 
za aktivity na poli rozvoja olym-
pizmu, najmä so zameraním na 
mládež. Mnohé z nich sa realizujú 
za veľkého prispenia olympijských 
klubov, ktoré pôsobia už v 21 re-
giónoch Slovenska. 

Do aktivít v rámci celosveto-
vých osláv Olympijského dňa sa 
každoročne v júni hlavne pri-
činením týchto klubov zapája-
jú u nás desaťtisíce ľudí. Kluby 
sa podieľali aj na olympijských 
štafetách k OH 2004 v Aténach, 
OH 2012 v Londýne a OH 2016 
v Riu de Janeiro. Klub fair play 
SOV bol v roku 1999 ako vôbec 
prvý v Európe ocenený Čestným 
uznaním Európskeho hnutia fair 
play (EFPM). Slovenská olympij-
ská akadémia vykonala prostred-
níctvom publikácií, dokumentár-
neho filmu, besied či materiálov 
pre deti významnú prácu v ob-
lasti olympijskej propagácie, vý-
chovy a osvety. Iniciovala me-
dzinárodné olympijské tábory 
mládeže. Od roku 2008 SOV za-
strešuje projekt Olympijských 
festivalov Slovenska, ktorý sa 
napĺňa v stovkách materských, 
základných či stredných škôl. 
V spolupráci so školami sa od ro-
ku 2011 realizuje Olympijský od-
znak všestrannosti. Environ-
mentálna komisia SOV je hodno-
tená medzi najlepšími v Európe. 
Komisia pre ženy a šport v po-
sledných rokoch realizuje pro-
jekt Vykročte za zdravím. Na 
Národnom cintoríne v Marti-
ne bol 16. októbra 2014 slávnost-
ne otvorený Národný pamät-
ník olympionikov. Od 1. januára 
2015 SOV zastrešuje Slovenské 
olympijské a športové múzeum.
 Ľubomír Souček,

 mediálny riaditeľ SOV

Traja muži na čele SOV na spoločnej fotografii – zľava František Chmelár, Vladimír Černušák a Anton Siekel. SNÍMKA: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP

PREDSEDOVIA/
PREZIDENTI SOV
Vladimír Černušák 
(od 19. decembra 1992  
do 19. augusta 1999)

František Chmelár  
(od 20. novembra 1999  
do 26. novembra 2016)

Anton Siekel  
(od 26. novembra 2016)

KALENDÁR PODUJATÍ 
SOV DO KONCA ROKA
5. december 
Spoločenské podujatie SOV, 
Klubu fair play SOV, Nadácie 
SOV a vyhlasovanie výsled-
kov Olympijských festivalov 
Slovenska. (Bratislava)

19. december  
Slávnostné zhromaždenie pri 
príležitosti 25. výročia SOV. 
(Bratislava)
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Pletené výrobky, ako sú čiapky, svetre či rukavice, zdobia čičmianske vzory. Na snímke vpravo je pánska zimná bunda v červenom vyhotovení.  SNÍMKY: TASR/M. BAUMANN

Slovákov oblečie firma z Manchestru

OLYMPIC FASHION  
Takmer 90 percent 
kolekcie olympijského 
ošatenia značky Dare2b 
dodá Slovákom britská 
spoločnosť Regatta.

Takmer dvesto hostí v čele 
s prezidentom Slovenské-
ho olympijského výboru 
Antonom Siekelom, čel-

nými predstaviteľmi hnutia, veľ-
vyslancom Kórejskej republiky 
na Slovensku Taerom Li či bý-
valými olympionikmi Pavlom 
Hurajtom a Zuzanou Tomčíko-
vou. Spolu s médiami sa zúčast-
nili v druhej polovici novembra 
na podujatí Olympic Fashion, na 
ktorom SOV predstavil obleče-
nie slovenskej výpravy. V nej sa 
budú športovci, realizačné tímy, 
ale aj niektorí hostia prezento-
vať počas februárových zimných 
olympijských hier v Pjongčangu. 
Takmer 90 percent kolekcie po-
zostávajúcej z devätnástich ku-
sov oblečenia a rovnakého počtu 
doplnkov dodala olympionikom 
tak, ako na predchádzajúcich 
hrách v Riu de Janeiro, spoloč-
nosť Regatta pod značkou gene-

rálneho partnera SOV – Dare2b. 
Ide o britskú firmu s takmer 
40-ročnou históriou sídliacu 
v Manchestri. „Výber a tvorenie 
kolekcie prebiehalo v štandard-
nom režime a s výslednou re-
alizáciou sme spokojní,“ pove-
dal výkonný riaditeľ SOV Gábor 
Asványi. 

Bez národných farieb
Kolekcia oblečenia pre Pjong-
čang je v porovnaní s predchá-
dzajúcimi odlišná farebnosťou. 
Napriek tomu, že už na ZOH 
v Soči 2014 sa v nej objavili 
prvky čiernej farby, tentoraz 
v nej chýba tradičná modrá. Tá 
doteraz dotvárala kolekcie po-
zostávajúce z národných farieb. 
„Boli sme priamo u dodávateľa 
ešte v decembri minulého roku 
v čase, keď pripravoval výrobu 
aktuálnej kolekcie jeseň/zima 
2017 – 2018 pre svojich odberate-
ľov. Museli sme čakať aj na jeho 
záujem v súvislosti s tým, či sa 
vtedy predvádzané produkty 
vôbec začnú vyrábať,“ uviedol 
športový riaditeľ SOV a vedúci 
výpravy Slovenska na hrách 
v Pjongčangu Roman Buček. 
Existovala aj alternatíva nechať 
si vyrobiť oblečenie priamo na 
zákazku. To by takmer s istotou 
išlo nad rámec reklamného plne-
nia a SOV by za jeho realizáciu 
musel zaplatiť sumu v desiat-
kach tisíc eur. „Podmienkou 

spoločnosti na výrobu oblečenia 
podľa našich predstáv bol od-
ber v niekoľkonásobne vyššom 
počte. Do tohto variantu sme 
ísť nemohli,“ vysvetľuje Buček. 
Teraz nestojí väčšina oblečenia 
olympijskej výpravy SOV ani 
cent a výrobky značky Dare2b 
sú všetky súčasťou reklamného 
plnenia. „Mohli by sme si dovo-
liť vyrobiť vlastnú kolekciu, ale 
bolo by to neadekvátne drahé. 
Myslím si, že sa nám podarilo 
vybrať naozaj vyváženú a peknú 
kolekciu,“ skonštatoval prezident 
SOV Anton Siekel po prvom 
predvedení modelov na podujatí 
Olympic Fashion. 

Osvedčené vzory
Už sa stáva tradíciou, že na oble-
čení slovenských olympionikov 
nechýbajú čičmianske ornamen-
ty. Ide o geometrický vzor, ktoré-

ho ornamenty označujú výzdobu 
zrubových domov v obci Čičma-
ny, ale aj miestnu dekoratívnu 
tradíciu výšiviek s týmto zdobe-
ním. Tieto vzory budú najvidi-
teľnejšie v kolekcii od spoločnos-
ti SportCool a budú sa nachádzať 
na svetroch, vestách, čiapkach, 
šáloch či rukaviciach. „Z celej 
kolekcie sa mi najviac páčia kla-
sické čapice a rukavice, kde sa 
vynímajú detaily s čičmianskou 
tematikou. Už neodmysliteľne 
patria k olympijskej kolekcii 
a je to niečo, čo nás odlišuje od 
iných výprav,“ povedala Zuzana 
Tomčíková, ambasádorka sloven-
skej výpravy na hrách v Pjong-
čangu. Už štvrtýkrát bude čič-
miansky vzor kľúčovým prvkom 
takejto kolekcie. Prvýkrát ho 
Slováci odprezentovali už v roku 
2012 na letných olympijských 
hrách v Londýne. Objaviť by sa 
mal v menšom vyobrazení aj na 
oblečení z dielne Dare2b, a to 
v rámci nápisu SLOVAKIA. „So 
všetkými dodávateľmi oblečenia 
SOV už dlhoročne spolupracuje, 
preto nenastali pri jeho tvorbe 
žiadne zásadné problémy,“ ho-
vorí Gábor Asványi. Celkovo by 
mal mať SOV k dispozícii zhruba 
120 kompletných súprav oble-
čenia, pričom po skončení hier 
si ho športovci budú môcť po-
nechať. „Boli by sme radi, ak by 
niektoré zo súčastí kolekcie do-
stali aj partneri, hostia, novinári 

či ústavní činitelia, ktorí sa chys-
tajú navštíviť olympijské hry. 
Ide o to, aby sme boli v mieste 
konania hier identifikovateľní,“ 
tvrdí Buček. 

V hre je predaj verejnosti
K väčšine výrobkov z nedávno 
predstavenej kolekcie oblečenia 
našej výpravy sa verejnosť ne-
dostane. „Momentálne to nebolo 
možné, táto alternatíva strosko-
tala pri komunikácii s dodáva-
teľom. Má pri výrobe špecifické 
procesy, na ktoré sa sústredil,“ 
uviedol Asványi. No práve mar-
ketingové využitie a predaj vý-
robkov s olympijskou tematikou 
je jedna z kľúčových oblastí, 
ktorej sa SOV chce v najbližších 
mesiacoch venovať. „Do budúc-
nosti určite plánujeme priniesť 
kolekciu, ktorá bude dostupná 
na našej internetovej stránke 
formou online nákupu,“ hovorí 
výkonný riaditeľ. SOV chce ta-
kýmto spôsobom pomôcť k zvý-
šeniu záujmu fanúšikov o olym-
pionikov, aby aj nákupom oble-
čenia či doplnkov cítili národnú 
hrdosť a tešili sa z úspechov slo-
venského športu. „Už v blízkej 
budúcnosti predstavíme stálu 
kolekciu, ktorá bude dostupná 
na internete bez ohľadu na to, či 
sa práve konajú olympijské hry. 
Plánujeme v nej mať také pred-
mety ako čiapky, ponožky alebo 
šály,“ dodal Asványi.

Vladimír Trávniček ©hn

vladimir.travnicek@mafraslovakia.sk

Slovenská výprava sa na zimných olympijských hrách v Pjongčangu predstaví v kolekcii, kde dominujú biele, čierne, sivé a červené farby.

120
KOMPLETNÝCH 

SÚPRAV OBLEČENIA
má mať Slovenský olympijský 

výbor k dispozícii na 
zabezpečenie výpravy, pričom 

po skončení hier si ich športovci 
môžu ponechať.

DODÁVATELIA 
OBLEČENIA VÝPRAVY 
PRE ZOH 2018
Dare2b 
Od roku 2015 je dodávateľom 
oblečenia pre Slovenský olym-
pijský výbor. Kolekcia pre zim-
né olympijské hry 
v Pjongčangu vychádza z pré-
miovej predajnej kolekcie je-
seň/zima 2017 – 2018. 
Farebne je ladená do sivých, 
čiernych, bielych a červených 
odtieňov. Nosnými prvkami ko-
lekcie je nástupová súprava 
zložená zo zimnej vetrovky 
a z otepľovačiek a slovenská 
výprava sa v nej predstaví na 
otváracom a záverečnom cere-
moniáli hier. Kolekciu dotvára-
jú stredné vrstvy páperových 
vetroviek a čiernych búnd z ne-
oprénu s imitáciou kože. 

Gabor 
Kvalitnú a pohodlnú obuv po-
skytuje slovenským olympioni-
kom už od letných hier 
v Sydney 2000. V súvislosti 
s kolekciou pre budúcoročnú 
olympiádu v Pjongčangu má 
poskytnúť každému členovi vý-
pravy päť párov obuvi. 
Nemecká značka Gabor patrí 
medzi celosvetovo najväčších 
výrobcov v tomto odvetví. 
Spoločnosť zamestnáva viac 
ako tritisíc ľudí a každoročne 
vyvíja štyristo nových modelov. 
Denná produkcia predstavuje 
výrobu 32-tisíc párov topánok. 

SportCool 
Našich olympionikov oblieka 
už piaty raz. V ich kolekcii ple-
tených výrobkov sú svetre, 
vesty, čiapky, šály a rukavice. 
V kolekcii funkčných produktov 
sú čiapky, čelenky a multi-
funkčné šály. Šály aj rukavice 
sú zdobené čičmianskym vzo-
rom. Funkčné výrobky sú urče-
né aj na športové aktivity, keď-
že sú vyrobené z materiálu 
priamo vyvinutého na tieto 
účely. 

PUOJD 
Tvorí kolekcie drobných textil-
ných doplnkov a odevov pod 
vedením dizajnérky Michaely 
Bednárovej. Aj pre zimné olym-
pijské hry v Pjongčangu boli 
navrhnuté ponožky Šampiónky 
posiate čičmianskym vzorom. 
K dvom overeným farebným 
vyhotoveniam pribudla tretia, 
zimne ladená, v bielo-modrom 
vyhotovení.

ROYAL BAY 
Športová značka dodala pre 
olympijskú výpravu kompres-
né podkolienky v olympijskom 
dizajne. Tie boli špeciálne vyro-
bené pre slovenský olympijský 
tím. Spájajú funkčné vlastnosti 
na podporu športového výko-
nu a rýchlejšej regenerácie 
s unikátnym národným dizaj-
nom.

SAMDEX 
Je dovozca a servisné stre-
disko pre cestovné batožiny 
značky Samsonite na 
Slovensku. So Slovenským 
olympijským výborom spolu-
pracuje už vyše desať rokov 
a športovcom dodáva kvalitné 
kufre, tašky a batohy.
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V SKRATKE

Jozef Liba 
v exekutíve EOV

Bratislava – Na novembrovom 
46. valnom zhromaždení Európ
skych olympijských výborov 
(EOV) v Záhrebe zvolili delegáti 
z 50 národných olympijských 
výborov Európy generálneho 
sekretára Slovenského olympij
ského výboru (SOV) Jozefa Libu 
na štyri roky do exekutívy EOV. 
Spomedzi 22 uchádzačov o 13 
miest členov exekutívy dostal 
šiesty najvyšší počet hlasov. Za 
prezidenta EOV bol bez proti
kandidáta zvolený doterajší vice
prezident Janez Kocijančič zo 
Slovinska. V riadiacom orgáne 
európskeho olympijského hnutia 
Jozef Liba nadviaže na predchá
dzajúce pôsobenie čestného pre
zidenta SOV Františka Chmelára, 
ktorého štvorročný mandát vypr
šal práve v Záhrebe. Liba je aj 
členom komisie Medzinárodné
ho olympijského výboru pre rov
nosť príležitostí.  (sou)

OSN schválila 
rezolúciu 
o Olympijskom 
prímerí

New York – Organizácia Spoje
ných národov (OSN) na svojom 
valnom zhromaždení v New Yor
ku v novembri prijala rezolúciu 
o Olympijskom prímerí pre nad
chádzajúce zimné olympijské 
hry (ZOH sa uskutočnia 9. – 25. 
februára 2018) a zimné paralym
pijské hry (ZPH budú v termíne 
8. – 18. marca 2018) v Pjongčan
gu. Rezolúcia s názvom „Budo
vanie pokojného a lepšieho sveta 
prostredníctvom športu a olym
pijského ideálu“ sa vzťahuje na 
obdobie počnúc týždeň pred za
čiatkom ZOH a končiac týždeň 
po skončení ZPH.   (šil)

Olympionici 
s titulom OLY
Bratislava – Svetová asociácia 
olympionikov (WOA) predstavila 
na novembrovom medzinárod
nom fóre športovcov v Lausanne 
novinku v podobe titulu OLY za 
menom. Nový titul má prispieť 
k symbolickému uznaniu olym
pionikov v spoločnosti a pripo
menúť ich sociálnu, charitatívnu, 
profesionálnu a komunitnú prá
cu. Slúžiť má aj ako jedinečná 
pripomienka úspechu olympio
nikov a má tiež zvýrazniť ich 
úlohu stelesňovať hodnoty olym
pizmu v každodennom živote. 
Na titul OLY má nárok každý 
športovec, ktorý súťažil na OH 
alebo ZOH a pokračuje v presa
dzovaní hodnôt zakotvených 
v Olympijskej charte. Podľa sta
noviska našej jazykovej poradne 
sa u Slovákov má titul písať za 
priezviskom a čiarkou.  (šil)

Od roku 2019 
budú Svetové 
plážové hry
Praha – Premiéra Svetových plá
žových hier sa odohrá 10. – 17. 
októbra 2019 v kalifornskom San 
Diegu v USA, na pláži Mission 
Beach. Vznik nového multišpor
tového podujatia iniciovala Aso
ciácia národných olympijských 
výborov a výpravy naň vyšlú ná
rodné olympijské výbory – teda 
aj SOV. Organizátori predpokla
dajú účasť približne 1 300 špor
tovcov v 17 športových odvet
viach – s niektorými sa na Slo
vensku budeme ešte len 
oboznamovať. Niektoré ďalšie 
zase predstavujú plážové verzie 
tradičných športov. V San Diegu 
sa bude súťažiť v napríklad 
v plážovom zápasení, streetballe, 
BMX freestyle, plážovej hádza
nej či plážovom karate.  (sou)

Lyžiarka Petra 
Vlhová zažiarila 
pri vstupe  
do novej sezóny
Killington, Bratislava – Jedna 
z najväčších medailových nádejí 
Slovenska na februárových zimných 
olympijských hrách v Pjongčangu, 
alpská lyžiarka Petra Vlhová, zazna-
menala najlepší vstup do sezóny 
Svetového pohára. V úvodnom slalo-
me sezóny vo fínskom Levi triumfo-
vala pred favorizovanou Američan-
kou Mikaelou Shiffrinovou. Okrem 
finančnej odmeny býva za polárnym 
kruhom zvykom, že víťazka dostane 
do daru sobie mláďa. Vlhová ho for-
málne prevzala, dala mu meno po 
otcovi Igor a ponechala ho na neďa-
lekej farme. Príslušnosť k absolút-
nej špičke potvrdila 22-ročná ro-
dáčka z Liptovského Mikuláša aj 
v druhom slalome sezóny, keď 
v americkom Killingtone skončila 
druhá za najväčšou rivalkou Shiffri-
novou. Vlhová je spolu s ňou líder-
kou celkového poradia Svetového 
pohára v slalome so ziskom 180 bo-
dov.  (red) 
 SNÍMKA: REUTERS

Hry budú míľnikom pre Kóreu
ROZHOVOR  
Veľvyslanec Kórejskej 
republiky na Slovensku 
Taero Li k februárovým 
zimným olympijským 
hrám v Pjongčangu.

Mnohí si pamätáme olympijské 
hry 1988 v Soule, ktoré znamena-
li veľký míľnik pre vašu krajinu. 
Vďaka olympiáde sa otvorili dve-
re spolupráci Južnej Kórey s ce-
lým svetom, čo predtým nebo-
la samozrejmosť. Veď napríklad 
s krajinami vtedajšieho takzva-
ného sovietskeho bloku nemala 
ani len nadviazané diplomatické 
vzťahy. Môžu sa aj ZOH v Pjong-
čangu stať pre Kórejskú republi-
ku určitým míľnikom?

Olympijské hry 1988 v Sou
le prostredníctvom spojenia „Zá
padu a Východu“ v oblasti športu 
a dodržiavaním zásad Olympijskej 
charty zmiernili konflikty a nezho
dy spôsobené ideologickými a ra
sovými rozdielmi. Kórea si vďaka 
ich úspešnému usporiadaniu posil
nila svoje postavenie vo svete. Tie
to OH zostávajú v pamäti ľudí ako 
„olympijské hry mieru a jednoty“. 
ZOH v Pjongčangu budú ďalším 
míľnikom pre budúcnosť Kórey. 
Nielen potvrdia posilnenú značku 
krajiny, ale budú znamenať aj krok 
k ďalšiemu zvýšeniu úrovne v ob
lasti politiky, hospodárstva, spolo
čenského života a kultúry.

Čo zvláštne a špecifické môže 
svet očakávať od ZOH v Pjong-
čangu?

Zimné športy a ZOH sú dlhodo
bo považované za doménu Euró
py a Severnej Ameriky. V Ázii sa 
ZOH uskutočnia znovu až 20 ro
kov po japonskom Nagane 1998. 
Ich cieľom je otvoriť nové horizon
ty rozvoja zimných športov na veľ
kom a novom javisku s veľkým 
potenciálom pre Áziu a zanechať 
v Pjongčangu a v Kórejskej republi
ke udržateľné dedičstvo pre budúc
nosť. Nové horizonty však vidím 
aj v inom. Tieto hry umožnia pre
pojenie kórejskej tradície a kultúry 
z celého sveta. Budú mať aj silný 
ekologický rozmer. Zároveň to bu
dú hry mieru v jedinej rozdelenej 
krajine na svete. Budú na nich pou
žité vyspelé informačné a komuni
kačné technológie. A navyše zme
nia priemyselnú štruktúru Pjong
čangu tak, aby v ňom prevládal 
priemysel s vysokou pridanou hod
notou namiesto doterajšieho pri
márneho a terciárneho sektora.

Kórejská republika patrí me-
dzi svetových technologických 
lídrov. Ako chce vaša krajina 
využiť olympijskú príležitosť na 
prezentáciu svojej vyspelosti?

Jeden z cieľov ZOH v Pjong
čangu je otvorenie nového ho
rizontu olympijských hier vy
užitím najnovších technológií. 
Kórea je svetová špička v oblas
ti mobilnej komunikácie. Po
čas ZOH bude ako prvá kraji
na na svete poskytovať mobilnú 
sieť piatej generácie – 5G. Premá
vať budú autobusy s autonómnou 
jazdou na základe 5G a vodíko
vé SUV. S ľuďmi budú vo veľkom 
rozsahu spolupracovať roboty 
s umelou inteligenciou – naprí
klad na soulskom letisku Inčeon 
roboty, ktoré dokážu tlmočiť do 
štyroch jazykov. Aplikácia Genie 
Talk zase dokáže prekladať osem 
jazykov, čím sa zotrie veľa jazy
kových bariér.

Akú atmosféru môžeme oča-
kávať v hľadiskách olympij-
ských športovísk? Kórejská si-
la je predovšetkým v šorttreku, 
čiastočne aj v krasokorčuľova-
ní a v klasickom rýchlokorču-
ľovaní, ale v ostatných zimných 
odvetviach domáci nepatria do 
svetovej špičky. Očakávate na-
priek tomuto hendikepu plné 
hľadiská a nadšených divákov?

Zimné športy v Kórei v porov
naní s letnými nie sú veľmi zná

me ani obľúbené, pretože ľudia 
nemali zatiaľ veľa príležitostí sa 
s nimi stretnúť. Výnimkami sú 
tie, ktoré uvádzate. Sme si však 
istí, že Kórejčanov pritiahnu do 
Pjongčangu kvalitné športové vý
kony a zápasy a že si obľúbia 
zimné športy. Spomínam si na je
den článok zo zahraničných no
vín počas OH 1988 v Soule. Písa
li v ňom, že športovci boli dojatí 
z toho, ako vášnivo ich povzbu
dzovali Kórejčania napriek to
mu, že súťažili v športe, ktorí ne
bol v Kórei populárny a domáci 
v ňom neštartovali. Nepochybu
jem, že na každom športovisku 
bude plné hľadisko ľudí, ktorí tú
žia po kvalitnom športovom zá
žitku. Športovcov budú povzbu
dzovať bez ohľadu na výsledky 
domácich.

Až tretí pokus Pjongčangu o zís-
kanie práva usporiadať ZOH bol 
úspešný. ZOH 2018 tak budú vy-
vrcholením viac než 15-ročných 
zodpovedných príprav. Jedným 
z motívov kandidatúry Pjong-
čangu bola snaha vybudovať re-
gión tak, aby sa Južná Kórea sta-
la lídrom v oblasti zimného tu-
rizmu v najhustejšie osídlenej 
časti sveta namiesto Japonska. 
Bude toto úsilie úspešné?

Dve tesné prehry pre nás zna
menali bolestivé skúsenosti. Ale 
zároveň to bola vynikajúca príle
žitosť na zvýšenie záujmu Kórej
čanov o zimné športy aj na trans
formáciu Pjongčangu a okolitého 
regiónu ako centra zimných špor
tov. Kórea sa usilovala o vybudo
vanie nielen materiálnej, ale aj 
personálnej infraštruktúry zim
ných športov. Neustále pracova
la s talentmi. Medzi tieto snahy 
patrí aj projekt nazývaný Snový 
program. Jeho prostredníctvom 
od roku 2003 Pjongčang navšte
vovali deti z krajín tretieho sve
ta, aby sa zoznamovali so zimný
mi športmi. Zároveň sa v provin
cii Gangwon postupne zlepšovala 
dopravná infraštruktúra, aby bol 
olympijský región dobre prepoje
ný s hlavným mestom Soul. Ve
rím, že Pjongčang sa po úspeš
nom uskutočnení ZOH 2018 stane 
centrom zimných športov v Ázii 
a svetovým lídrom v oblasti zim
ného cestovného ruchu.

Čo by ste odporučili slovenským 
návštevníkom Kórey spoznať 
nielen v dejiskách olympijských 
súťaží, ale aj v Soule?

Dúfam, že veľa Slovákov 
navštívi Kóreu a užijú si športo
vé disciplíny, kórejskú kultúru 
a kuchyňu. V provincii Gangwon 
pripravujú prezentáciu tradičnej 
kultúry či gastronómie. Slovákom 
odporúčam navštíviť aj mesto 
Čunčeon, v ktorom nájdu množ
stvo krásnych jazier a hôr. No
vá diaľnica významne skráti čas 
cestovania. Preto môžu návštev
níci ZOH ľahko navštíviť aj Soul, 
ktorý má čaro nielen pre milovní
kov historických pamiatok, ale aj 
pre fanúšikov nákupov.

Mohli by ste trochu opísať olym-
pijský región?

Až 60 percent z celej rozlo
hy Pjongčangu a okolia má nad
morskú výšku viac ako 700 met
rov. Tamojšie pohorie Taebaek 
je považované za „stavec“ Kórej
ského polostrova. Vďaka týmto 
geo grafickým vlastnostiam je to 
najvhodnejšie miesto na zimné 
športy. V regióne nájdete aj mno
hé veľmi hodnotné kvalitné bud
histické pamiatky, navyše v krás
nej prírode. Verím, že Pjongčang 
očarí návštevníkov svojou príro
dou, kultúrou a dokonalou orga
nizáciou ZOH.

Ľubomír Souček, 
mediálny riaditeľ SOV

Na pôde rezidencie veľvyslanca Kórejskej republiky Taera Li boli 26. apríla podpísané slovenské prihlášky na zimné olympijské aj paralympijské hry v Pjongčangu. 
 SNÍMKA: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP

Na olympijských 
hrách budú 

s ľuďmi vo veľkom 
rozsahu 

spolupracovať 
roboty.
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Z OLYMPIJSKEJ HISTÓRIE

Medzivojnové zlaté 
kuriozity 

Pri pohľade do olympijskej 
histórie sa zameriame na 
niektoré kuriozity okolo 
zlatých medailistov z ob-

dobia zimných olympijských hier 
medzi dvoma svetovými vojnami.

Rýchlokorčuliarska „mela“ 
v Lake Placid 1932
Na III. ZOH v Lake Placid 1932 si 
organizátori presadili takzvaný 
americký spôsob hromadného 
štartu v rýchlokorčuľovaní. To 
znamenalo, že namiesto zvyčaj-
ných dvoch pretekárov zoči-voči 
súťažili až ôsmi. Päťnásobný 
šampión z predošlých dvoch ZOH 
Fín Thunberg odmietol takýto typ 
súťaže a zostal doma. Na štarte 
sa naozaj odohrávali priam bitky 
o pozície, s čím mali najlepšie 
skúsenosti domáci. Plne to zužit-
kovali – John Shea aj Irving Jaffee 
si vybojovali po dve zlaté medaily. 
Inak, rodák priamo z Lake Placid 
John Shea založil veľkú rodinnú 
olympijskú tradíciu. Jeho syn 
Jim Shea reprezentoval USA 
v Innsbrucku 1964 v severskej 
kombinácii. A vnuk Jim Shea 
junior sa v Salt Lake City 2002 
stal olympijským šampiónom pri 
obnovenej premiére skeletonu!

Unikát Edward Eagan
V Lake Placid sa do histórie ne-
zmazateľne zapísal aj člen osádky 

zlatých amerických štvorbobov 
Edward Eagan. Na OH 1920 
v Antverpách totiž získal zlato 
v boxerskom ringu. Je dodnes 
jediný víťaz OH aj ZOH v rôznych 
športoch. Pritom odmala vyras-
tal ako polosirota z chudobnej 
rodiny. Keďže mu chýbal príklad 
otca, žil svoj život podľa vzoro-
vého hrdinu lacných románov 
Franka Merriwella, ktorý nefajčil 
ani nepil alkohol. Vďaka boxu sa 
mu podarilo získať štipendiá na 
špičkových univerzitách a stal sa 
úspešným právnikom. V čase, 
keď si už plánoval otvoriť práv-
nickú prax, pozvali ho do osádky 
olympijských štvorbobov USA. 
S Williamom Fiskem a s veterán-
mi Cliffordom Greyom a Jayom 
O‘Brienom sa tešil zo zlata.

Britská hokejová senzácia
Na IV. ZOH v nemeckom Ga-Pa 
v roku 1936 sa kanadskí hokejisti 
po sérii 20 víťazstiev na olympij-
ských turnajoch dočkali prvej pre-
hry. Pripravil im ju senzačne tím 
Veľkej Británie, ktorý vyhral 2:1 
a nečakane získal zlato. Aj táto 
britská senzácia však bola v pod-
state made in Canada. Veď z 12 
hráčov zlatého tímu sa deväť nau-
čilo hrať hokej v Kanade. Desiaty 
člen britského tímu bol rodený 
Kanaďan a príslušník tamojšej 
armády.  (sou) 

Edward Eagan je jediný športovec histórie, ktorý sa stal olympijským víťazom v rôz-
nych športoch na letných (box) aj zimných hrách (štvorboby). SNÍMKA: ARCHÍV

Projekt MOV rozdelí 
Slovákom pol milióna
DOTÁCIE  
V programe Olympijskej 
solidarity je na aktuálny 
štvorročný cyklus  
22 našich športovcov, 
po jedenásť v letných 
a zimných odvetviach.

Z rastúcich komerčných 
úspechov zimných a let-
ných olympijských hier ťa-
žia v konečnom dôsled-

ku aj perspektívni športovci z ce-
lého sveta vrátane slovenských. 
Projekt Olympijskej solidarity Me-
dzinárodného olympijského výbo-
ru na aktuálne obdobie rokov 2016 
až 2020 má na podporné programy 
k dispozícii 509 miliónov dolárov, 
čo je o 16 percent viac ako v pred-
chádzajúcom štvorročnom cykle. 
A z tohto balíka finančných pro-
striedkov si zlepší tréningové pod-
mienky aj 22 Slovákov, pre ktorých 
MOV vyčlenil sumu vyše 507-tisíc 
dolárov. 

Vyšší komfort
Olympijské štipendium takto už 
od novembra 2016 poberá jede-
násť našich športovcov, ktorí cielia 
svoje snaženie smerom k febru-
árovým zimným olympijským 
hrám v Pjongčangu. „Športovci 
v zimných odvetviach dostávajú 
spolu 240-tisíc dolárov v priebehu 
šestnástich mesiacov. Každý tak 
získa 21 840 dolárov,“ uviedol 
Roman Buček, športový riaditeľ 
Slovenského olympijského výbo-
ru. Športovci, medzi ktorými je 
napríklad krasokorčuliarka Nicole 
Rajičová, snoubordistka Klaudia 
Medlová či akrobatická lyžiarka 

Zuzana Stromková, tak dostávajú 
mesačne 1 365 dolárov. „Zabezpe-
čilo nám to vyšší komfort. Vedeli 
sme tím obohatiť o fyzioterapeuta, 
regeneráciu a ďalšie veci, na ktoré 
sme v rozpočte jednoducho nemali 
peniaze,“ priblížil Tomáš Murgač, 
tréner Stromkovej a zároveň šéf 
úseku akrobatického lyžovania 
v Slovenskej lyžiarskej asociácii. 
Vyzdvihol tiež skutočnosť, že na 
dotáciu z programu solidarity sa 

mohol spoľahnúť, že príde v do-
hodnutom termíne a výške. A to 
nebývalo pravidlom pri sľúbených 
príspevkoch od domácej lyžiarskej 
asociácie. 

Prijímateľov navrhujú zväzy
Pred štyrmi rokmi, pred zimnou 
olympiádou v Soči, bolo v progra-
me pätnásť Slovákov, no mesačne 
dostávali tisíc dolárov, o vyše tristo 
menej ako v súčasnosti. „Celý sys-

tém funguje tak, že MOV zverejní 
začiatok projektu a my vyzveme 
národné zväzy, aby nám dodali ná-
vrhy mien športovcov,“ vysvetľuje 
Buček. Pochopiteľne, dostávajú 
niekoľkonásobne viac žiadostí, ako 
je spomínaných jedenásť mien. 
Neskôr zoznam posúdi športová 
rada SOV, schváli ich výkonný 
výbor a menoslov musí odsúhlasiť 
aj oddelenie Olympijskej solidarity 
MOV. „Mená konzultujú aj s me-
dzinárodnými federáciami. Ide 
o to, či sú tí kandidáti vhodní, lebo 
takýto príspevok by nemali dostá-
vať už výrazne úspešní športovci,“ 
tvrdí Buček. Cieľom programu 
solidarity je, aby boli peniaze po-
skytnuté tým, ktorí ich skutočne 
potrebujú. „Ešte sa nám nestalo, 
že by nám chceli z MOV niektoré 
meno nahradiť. Máme so zväzmi 
odkomunikované, aký je celý účel 
tohto programu,“ skonštatoval 
športový riaditeľ SOV. Práve z tohto 
dôvodu asi nenájdeme na zozname 
elitnú lyžiarku Petru Vlhovú, ktorá 
si dokáže rozpočet zabezpečiť 
vďaka sponzorským a reklamným 
príjmom. 

Kontrola využívania
Vybraní športovci si zo spomínané-
ho štipendia nemôžu kúpiť mobil-
ný telefón, vstupenky na koncert 
ani nové lyže. „Podpora mi určite 
pomôže. Len je to trošku obme-
dzené, keďže sa nemôžu peniaze 
použiť ani na nákup materiálu,“ 
povedal Ján Volko, najlepší atlét 
Slovenska za tento rok, ktorého 
sme zastihli na sústredení v Juho-
africkej republike. A práve na také-
to účely sa dá štipendium využiť. 
Otázkou je, či niekto kontroluje, 
či boli peniaze využité v rámci 
dohodnutých pravidiel. „Kontrola 
prebieha. Financie sa poukazujú 
v štvormesačných intervaloch a po 
každom z nich musia športovci 
doložiť rozpis ich použitia,“ dodal 
Roman Buček.

Vladimír Trávniček ©hn

vladimir.travnicek@mafraslovakia.sk

Jednou z prijímateliek olympijského štipendia je aj účastníčka zimných olympij-
ských hier v Pjongčangu, krasokorčuliarka Nicole Rajičová. SNÍMKA: TASR/AP

ZOZNAM POBERATEĽOV ŠTIPENDIA PRED ZOH 2018
Matej Falat (alpské lyžovanie) 
Ivona Fialková (biatlon) 
Samuel Jaroš (snoubording) 
Klaudia Medlová (snoubording) 
Nicole Rajičová (krasokorčuľovanie) 
Zuzana Stromková (akrob. lyžovanie) 
Michal Šima (biatlon) 
Tomáš Vaverčák (sánkovanie) 
Matej Zmij (sánkovanie) 
Adam Žampa (alpské lyžovanie) 
Andreas Žampa (alpské lyžovanie)

ZOZNAM POBERATEĽOV ŠTIPENDIA PRED OH 2020
Samuel Baláž (rýchlostná kanoistika) 
Romana Gajdošová (triatlon) 
Simona Glejteková (vodný slalom) 
Dominik Imrich (karate) 
Martin Kučera (atletika) 
Vanda Michalková (športové lezenie) 
Barbora Mokošová (šport. gymnastika) 
Andrea Podmaníková (plávanie) 
Matej Poliak (džudo) 
Veronika Sýkorová (športová streľba) 
Ján Volko (atletika)
 Zdroj: SOV
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