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AKÝ BOL ÚČET ZA ZOH V PJONGČANGU   CESTA ÚČASTI 
ŽIEN NA OH A ZOH    NOVÝ ŠPORT NA LETNÝCH HRÁCH

Takú úspešnú zimu sme ešte nemali
SÚHRN SEZÓNY 
Biatlonistka Anastasia Kuzminová a zjazdárka 
Petra Vlhová sa v uplynulej sezóne postarali 
o historické slovenské zápisy v seriáloch 
Svetového pohára.

Zimné olympijské hry sú 
pre športovcov v indivi
duálnych zimných špor
toch absolútnym vrcho

lom. Olympijská medaila má 
výnimočnú hodnotu a jej zisk ro
bí športovca, takpovediac, ne
smrteľným. Na druhej strane – 
úspech v konečnej klasifikácii 
Svetového pohára má pre samot
ných pretekárov väčšiu športo
vú hodnotu, pretože na jeho do
siahnutie si športovec musí udr
žiavať špičkovú výkonnosť počas 
celej sezóny, ktorá trvá niekoľko 
mesiacov.

Uspieť v dlhodobej súťaži sa ne
dá náhodou. A získať veľký glóbus 
za celkové hodnotenie SP v rám
ci celého športového odvetvia ale
bo malý glóbus za triumf v celko
vej klasifikácii jednej disciplíny už 
vôbec nie.

Kuzminová je celosezónna 
svetová jednotka
Naša biatlonistka Anastasia 
Kuzminová má zo ZOH v zbierke 
spolu už tri zlaté a tri strieborné 
medaily, ale na glóbus až do tejto 
zimy nedosiahla ani raz. V marci 
tohto roku sa však z malého gló
busu radovala až dvakrát – a len 
tri body chýbali, aby ako prvá re
prezentantka Slovenska v histórii 
získala aj ten veľký...

V sibírskom Ťumeni, jej rod
nom meste, zavŕšila v marcovom 
finále SP najúspešnejšiu sezó
nu vo svojej kariére. V piatok 23. 
marca sa tešila zo zisku malého 
glóbusu za celosezónne hodno
tenie šprintu v SP a o deň neskôr 
z ďalšieho za stíhacie preteky. 
V nedeľňajších záverečných pre
tekoch na 12,5 km s hromadným 
štartom jej však na záver veľmi 
ťažkej sezóny trochu došli sily. 
Vo finiši jediný raz v tejto zime 
nestačila bežecky a duel o veľký 
glóbus s Fínkou Mäkäräinenovou 
prehrala o spomínané tri body.

Celkovým druhým miestom 
v SP Kuzminová vyrovnala his
torické slovenské maximum, kto
ré už od sezóny 1988/1989 dr
ží bežkyňa na lyžiach Alžbeta 

Havrančíková. V súbojoch o ma
lé glóbusy však utvorila nový re
kord. Našinci boli doteraz naj
vyššie na druhých miestach – 
snoubordistka Klaudia Medlová 
v sezóne 2014/2015 vo freestylo
vých disciplínach aj v slopestyle, 
zjazdárka Veronika Velez Zuzu
lová v slalome vlani a predvla
ni a samotná Nasťa vlani v prete
koch s hromadným štartom.

Mäkäräinenová si vybrala slab
šiu chvíľu na ZOH v Pjong čangu, 
kde ani raz neskončila v prvej 
osmičke. Nasťa však na olympi
áde žiarila – triumfovala v pre
tekoch s hromadným štartom 
a pridala striebra v stíhacích aj 
vo vytrvalostných pretekoch. 
Žiarila aj počas celej zimy, veď 
v pretekoch SP si pripísala spo
lu päť víťazstiev a štyri druhé 
miesta. Nepochybne sa sta
la najväčšou ženskou biatlono
vou hviezdou sezóny a prevýšila 
všetky doterajšie úspechy sloven
ských reprezentantov v indivi
duálnych zimných športoch.

Životná sezóna  
Paulíny Fialkovej
Môže nás len tešiť, že v posled
ných pretekoch sezóny v Ťumeni 
sa blysla životným výsledkom – 
druhým miestom – o osem rokov 
mladšia Paulína Fialková. Piata 
pretekárka z olympijského Pjong
čangu na 15 km stelesňuje nádej, 
že ak sa aj Kuzminová s kariérou 
o rok či dva rozlúči, Slovensko 
bude môcť naďalej vrcholové 
biatlonové preteky sledovať so 
zatajeným dychom. Paulína 
vystúpala v ukončenej sezóne 
najvyššie v kariére.

A senzačné piate miesto našej 
ženskej štafety na ZOH ukázalo, 
že aj v menej známych pretekár
kach (Terézia Poliaková a Ivona 
Fialková) sa skrýva väčší poten
ciál, než doteraz zvyčajne ukazo
vali v individuálnych pretekoch.

Vlhová síce sklamaná,  
ale s rekordmi
Zjazdárka Petra Vlhová si na 
olympiáde tiež pripísala piate 

miesto – nie však v slalome, 
kde ašpirovala na medailu, ani 
v obrovskom slalome, kde si 
trúfala na prvú šestku (v oboch 
disciplínach skončila trinásta), 
ale v alpskej kombinácii, ktorú 
na veľkej súťaži absolvovala 
premiérovo. Bola to nečakaná 
náplasť na predchádzajúce slalo
mové sklamania.

Olympiáda Petre nevyšla, ale 
vo Svetovom pohári si počas zi
my počínala skvele. V úvod
nom slalome v Levi zdola
la aj fenomenálnu Shiffrino
vú, v Lenzerheide krátko pred 
olympiádou triumfovala zno
vu. Spolu šesťkrát bola na stup

ni víťaziek (slalom 220, para
lelný slalom 001 a kombinácia 
001). Vo finále SP v Aare priš
la ako tretia pretekárka celkové
ho poradia SP a druhá v klasifi
kácii slalomu. Útok na umieste
nia v top 3 jej však ani v jednom 
prípade nevyšiel.

Konečné piate miesto v súťa
ži o veľký glóbus a štvrté v boji 
o malý slalomový nadmieru am
bicióznu Vlhovú sklamali. Hod
no však pripomenúť, že napriek 
tomu si pripísala dva rekordné 
slovenské zjazdárske zápisy. Vý
razne prevýšila naše historic
ké maximum v celkovom pora
dí SP, ktorým bolo jej vlaňajšie 

10. miesto, a získala spolu toľko 
bodov (888) ako ešte žiadny náš 
zjazdár. A hoci v konečnom po
radí slalomu skončila „až“ štvr
tá (Veronika Velez Zuzulová 
v minulosti bola dvakrát druhá 
a dvakrát tretia), získala v ňom 
viac bodov (679) ako v predchá
dzajúcich dvoch sezónach dru
há najlepšia slalomárka zimy 
Veronika Velez Zuzulová (pred
vlani 626, vlani 565).

Celkovo môžeme povedať, že 
takúto úspešnú zimu sme eš
te nemali. Žiaľ, postaralo sa o to 
len zopár žien.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV
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Anastasia Kuzminová získala ako prvá Slovenka malé krištáľové glóbusy za triumf v cel-
kovom hodnotení šprintu a stíhacích pretekov Svetového pohára. Snímky: TASR/AP

PUBLIKÁCIA

Vyšla olympijská knižná pamätnica SOV PJONGČANG 2018 

Krátko po Veľkej noci sa 
na pultoch kníhkupec
tiev objavila oficiálna 
knižná pamätnica Slo

venského olympijského výboru 
z februárových XXIII. zimných 
olympijských hier v Kórejskej re
publike s názvom PJONGČANG 
2018. Je to už siedma zim
ná a celkovo trinásta slovenská 
olympijská pamätnica. Od vzni
ku samostatnej Slovenskej re
publiky sa ani raz nestalo, aby 
nevyšla naša publikácia z olym
piády. 

Dominuje Kuzminová
O najnovší prírastok sa v spolu
práci so SOV postarala spoloč

nosť BRILAND, s. r. o. Kniha 
vyšla s finančnou podporou 
Olympijskej solidarity Medziná
rodného olympijského výboru 
a Slovenskej olympijskej marke
tingovej, a. s.

Kniha PJONGČANG 2018 sa 
venuje predovšetkým pôsobeniu 
slovenských športovcov. Domi
nuje, pochopiteľne, biatlon a naj
úspešnejšia slovenská reprezen
tantka Anastasia Kuzminová, 
ktorá v Pjongčangu získala jed
nu zlatú a dve strieborné medai
ly. Fotografia prvej dámy sloven
ského športu s jej tromi cennými 
kovmi zo ZOH 2018 je zvečne
ná na titulnej strane (na snímke). 
V publikácii sú aj profily a príbe

hy ďalších osobností slovenské
ho športu, ktoré sa pod piatimi 
kruhmi výrazne presadili. 

Fakty aj výroky
Biatlonistka Paulína Fialková 
a zjazdárka Petra Vlhová si 
vybojovali rovnako ako ženská 
biatlonová štafeta piate miesta. 
Samostatná kapitola je venovaná 
rozlúčke našej zjazdárskej le
gendy Veronike Velez Zuzulovej. 
Knižná pamätnica SOV zo ZOH 
v Pjongčangu dosť obšírne za
znamenáva aj účinkovanie novo 
sa formujúcej slovenskej hokejo
vej reprezentácie.

Kniha PJONGČANG 2018 po
núka aj najzaujímavejšie mo

menty celých hier, všetky dôle
žité fakty, osobnosti, ich výroky, 
bohatú štatistiku a výsledko
vý servis, stručné predstavenie 
všetkých slovenských reprezen
tantov, ako aj prehľadnú chrono
lógiu olympijského diania deň 
za dňom. Bohatá je aj fotografic
ká časť s najzaujímavejšími mo
mentkami a osobnosťami zimnej 
olympiády.

Prezentácia v apríli
Plnofarebná knižná publikácia 
PJONGČANG 2018 vyšla na 160 
stranách formátu A4. Zostavil 
ju Milan Vranka, zodpovedným 
redaktorom bol Ľubomír Souček. 
Predslov napísal prezident SOV 

Anton Siekel. Na textovej časti 
sa podieľalo osem autorov – Ivor 
Lehoťan, Peter Pašuth, Roman 
Riša, Ľubomír Souček, Stano 
Ščepán, Ján Šiller, Boris Vanya 
a Milan Vranka. O obrazovú časť 
sa postarali najmä Ján Súkup 
a Ladislav Perényi, publikáciu 
dopĺňajú aj fotografie Tlačovej 
agentúry SR a ďalších autorov. 
Pod príťažlivú grafickú úpravu 
sa podpísal Peter Buček, ktorý 
stvárňoval aj viaceré predchádza
júce knižné olympijské pamätni
ce SOV. 

Oficiálna prezentácia knihy 
sa uskutoční v rámci galavečera 
SOV z OH v Pjončangu 27. apríla 
v Bratislave.  (vra)Titulná strana publikácie. SnímkA: SOV

Naše historické top výsledky v SP  
(v konečnom hodnotení Svetového pohára)

Umiestnenie Meno Odvetvie Sezóna
 2. miesto Alžbeta Havrančíková beh na lyžiach 1988/1989
 2. miesto Anastasia Kuzminová biatlon 2017/2018
 5. miesto Petra Vlhová zjazdové 2017/2018
   lyžovanie
 6. miesto Anna Pasiarová beh na lyžiach 1981/1982
 6. miesto Anastasia Kuzminová biatlon 2013/2014
 7. miesto Mária Jasenčáková sánkovanie 1982/1983
 7. miesto Mária Jasenčáková sánkovanie 1984/1985
 7. miesto Mária Jasenčáková sánkovanie 1985/1986
 7. miesto Ľubomír Mick,  sánkovanie  2002/2003
  Walter Marx
 7. miesto Anastasia Kuzminová biatlon 2012/2013
 8. miesto Mária Jasenčáková sánkovanie 1983/1984
 8. miesto Martina Jašicová biatlon 1992/1993
 9. miesto Anna Pasiarová beh na lyžiach 1982/1983
 9. miesto Jaroslav Slávik sánkovanie 2004/2005
 9. miesto Anastasia Kuzminová biatlon 2010/2011
 10. miesto Anastasia Kuzminová biatlon 2011/2012
 10. miesto Petra Vlhová zjazdové 2016/2017
   lyžovanie

V jednotlivých disciplínach SP

Biatlon
 1. miesto Anastasia Kuzminová šprint 2017/2018
 1. miesto Anastasia Kuzminová stíhacie 2017/2018
   preteky
 2. miesto Anastasia Kuzminová preteky 2013/2014
   s hromadným 
   štartom
 3. miesto Anastasia Kuzminová vytrvalostné 2013/2014
   preteky
zjazdové lyžovanie
 2. miesto Veronika Velez Zuzulová slalom 2015/2016
 2. miesto Veronika Velez Zuzulová slalom 2016/2017
 3. miesto Veronika Zuzulová slalom 2007/2008
 3. miesto Veronika Velez Zuzulová slalom 2012/2013
 4. miesto Veronika Zuzulová slalom 2011/2012
 4. miesto Petra Vlhová slalom 2017/2018

Poznámka: Podčiarknuté sú výsledky z uplynulej sezóny, Zdroj: SOV
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MALé KRIŠTÁĽOVé 

GLÓBUSY
si v tejto sezóne Svetového 

pohára vybojovala biatlonistka 
Anastasia Kuzminová. 33-ročná 
trojnásobná olympijská víťazka 
uspela v celkovom hodnotení 

šprintu aj v stíhacích pretekoch. 



HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok  9. apríla 201818  sme jeden tím

najdrahšia na ZOH bola doprava
roZHoVor  
Šéf slovenskej výpravy 
v Pjongčangu 
a športový riaditeľ SOV 
Roman Buček 
o vyúčtovaní účasti na 
zimnej olympiáde.

Aký bol konečný účet za štart 
Slovenska na februárových 
zimných olympijských hrách 
v Pjong čangu?

Ten účet ešte nie je uzatvorený, 
keďže nám stále prichádzajú faktú-
ry. Definitívne presné čísla budeme 
vedieť do konca apríla. Vtedy uza-
tvoríme zimné olympijské hry sláv-
nostným vyhodnotením a galaveče-
rom, ktorý sa uskutoční 27. apríla – 
po valnom zhromaždení SOV. 

Na účasť Slovenska v Pjongčan-
gu bolo zo štátneho rozpočtu vy-
členených 809-tisíc eur. Zmestí-
te sa to tohto odhadovaného roz-
počtu?

Nie celkom. Budeme musieť čer-
pať aj z iných prostriedkov. Dotácia 
nám bola vyčlenená v rámci pod-
pory národného športového pro-
jektu, kde sme sa spoločne so Slo-
venským paralympijským výborom 
uchádzali o účelové prostriedky zo 
štátneho rozpočtu. 

Prečo ste sa do tej sumy nezmes-
tili?

Odhad sme robili takmer rok 
pred samotnými hrami. Postu-
pom času sa zreálňovali jednotli-
vé sumy. Napríklad náklady na do-
pravu. Veľký objem predstavovala 
nadváha a preprava materiálu.Pre-
prava materiálu leteckým kargom 
nás vyšla na 111-tisíc eur. Za nad-
váhu batožiny pri osobnej preprave 
sme zaplatili 100-tisíc. Letenky vy-
šli do 200-tisíc eur.

Pre koľko osôb?
Išlo o 120 ľudí, kam počítame 

športovcov aj členov ich realizač-
ných tímov. Ďalšie náklady nám 
vznikli v súvislosti s dokúpením 
oblečenia pre členov výpravy. Aj 
keď z najväčšej časti nás obliekala 
firma Regatta – generálny partner 
SOV – s obchodnou značkou Da-
re2b, ktorá nám poskytla mate riál 
v hodnote viac ako 400-tisíc eur. 
Mali sme za partnera aj spoloč-

nosť Gabor, ktorá dodala výprave 
obuv za takmer 50-tisíc eur. 

Koľko ste za oblečenie museli do-
plácať?

Museli sme zakúpiť veci v hod-
note asi 174-tisíc eur. Išlo o dopln-
ky oblečenia, kufre a iné ošatenie, 
ktoré nám partneri v rámci spon-
zorskej spolupráce neposkytli. Dali 
sme napríklad vyrábať svetre a do-
plnky s čičmianskym vzorom a tie 
sme museli zakúpiť v plnej cene.

Pri počítaní nákladov sme sa do-
stali k sume 600-tisíc eur. Čo bolo 
potrebné ešte uhradiť?

Ubytovanie a stravu časti reali-
začného tímu. Existuje špeciálny 
výpočet toho, koľko osôb z výpra-
vy nám hradí organizátor. Na kaž-
dého športovca pripadá jeden člen 
realizačného tímu. Snažili sme sa 
však maximálne vyhovieť požia-
davkám športových zväzov a špor-
tovcom s najvyššími ambíciami za-
bezpečiť potrebný počet členov 
realizačných tímov. Napríklad Pet-
ra Vlhová ich mala šesť, Anastasia 
Kuzminová štyroch.

Tie počty ste však mohli upravo-
vať aj z iných športov, kde nema-
li až také veľké realizačné tímy. 

Áno. Napríklad hokejisti síce 
mali v kádri 25 hráčov, ale ma-
li 14 členov tímu. V sumáre sme 
museli pre 23 osôb navyše zakú-
piť všetko potrebné. Tak ako os-
tatní, aj oni boli plnohodnotnými 
členmi slovenskej olympijskej vý-
pravy, akurát sme museli za nich 
zaplatiť.

Na koľko teda vyšlo tých 23 
osôb „navyše“?

Za ubytovanie a stravu pre 
23 členov realizačných tímov 
sme zaplatili 79-tisíc eur. Nasle-
dujú výdavky na cestovné ná-
hrady, diéty plus odmeny leká-
rom a zdravotníckemu personálu 
(29-tisíc eur). Posledné náklady 
boli na organizačné výdavky ešte 

tu na Slovensku, alebo aj v Pjong-
čangu. 

Napríklad?
Išlo o tlač pozvánok a dekrétov 

pre členov výpravy, fotografic-
ké služby, preklady textu, výrobu 
elektronického „media guide“ na-
šej výpravy. Potom ešte bežné ve-
ci – technická výbava do skladu 
a ďalšie, prenájom priestorov, re-
klamné bannery, grafické služby 
a tak ďalej. 

Z čoho teda uhradíte tú sumu 
nad rámec štátneho príspevku?

Podľa zákona o športe SOV 
prináleží každoročne určitá su-
ma na chod aparátu, organizo-
vanie podujatí, alebo z nej uhrá-
dzame aj účasť na európskych 
olympijských festivaloch mláde-
že (EYOF). Z tejto sumy môžeme 
dorovnať náklady za ZOH. Roz-
diel sumy v porovnaní s pláno-
vaným rozpočtom odhadujem do 
50-tisíc eur. 

Predpokladám, že v rozpočte na 
ZOH nie sú započítané odmeny 
pre najúspešnejších športovcov. 

Odmeny sú úplne samostat-
ná kategória. Celkovo ide o 266 
500 eur, pričom športovcom pôj-

de približne 208-tisíc eur a zvy-
šok ide na odmeny realizačným 
tímom. Z našich zdrojov hradí-
me 55 percent z tej sumy, zvyšok 
uhradí ministerstvo školstva. Aj 
v minulosti to bývalo tak ako ne-
písaný záväzok rezortu, partici-
povať na odmenách pre najúspeš-
nejších. 

Môže vás v súvislosti s vyúčto-
vaním zimnej olympiády ešte 
niečo prekvapiť?

Dobiehajú už len drobné ve-
ci. Čaká nás doúčtovanie pracov-
ných ciest, keďže športovci sú aj 
s členmi tímov porozlietaní po fi-
nálových súťažiach Svetových po-
hárov. Prišlo ešte k nejakým zme-
nám odletov – vo finančnom vy-
jadrení sú to zanedbateľné sumy. 
Nám však musia sedieť presne do 
jedného centa. Aktuálne máme 
vyúčtovaných asi 98 percent ná-
kladov. 

A čo vás najviac zaskočilo?
Zaskočili nás náklady na do-

pravu, najmä za prepravu ma-
teriálu. Súvisí to so vzdialenos-
ťou dejiska hier a s manipuláciou 
s nákladom. Navyše, Pjongčang 
bol vzdialený 250 kilometrov od 
Soulu. Smerom tam aj späť sme 

prepravili viac ako päť ton mate-
riálu. 

Pred olympiádou sa hovorilo 
o tom, že by časť nákladu mohol 
previezť prezidentský špeciál. 
Využili ste ho?

Veľmi by nám to pomohlo. Ale 
keď sme sa o tejto možnosti in-
formovali, tak sme zistili, že lie-
tadlo nie je prispôsobené na pre-
pravu väčšieho objemu materiá-
lu. Špeciál sme teda využili iba 
na prepravu niektorých členov 
výpravy. 

Kedy ste prežívali najhektickej-
šie chvíle?

Asi to boli príchody športov-
cov. V čase otvárania olympijskej 
dediny sa chystá do dejiska hier 
letieť celý športový svet. Naši čle-
novia výpravy prilietali po sku-
pinách. Museli sme vo veľkom 
časovom predstihu kalkulovať 
a zabezpečovať letenky. Už za-
čiatkom minulého roku sme dá-
vali prvý „nástrel“ nákupu lete-
niek. Úpravy sme robili podľa to-
ho, koľko športovcov a v akých 
odvetviach sa kvalifikovalo. 

Mali ste na tieto účely uzatvore-
nú zmluvu s niektorou z letec-
kých spoločností?

Robili sme na to verejnú sú-
ťaž, ktorú vyhrala spoločnosť Sa-
tur. Tá sa starala o zabezpečova-
nie leteniek. V spolupráci s ňou 
sme koordinovali potrebné poč-
ty a úpravy. Do určitého dátumu 
sme za tieto zmeny platiť nemu-
seli, ale neskôr už bolo potrebné 
uhrádzať poplatky za stornovanie 
či zmeny termínov.

Kedy začínate pracovať na prí-
pravách na olympijské hry 2020 
v Tokiu?

Prvé kroky v súvislosti s let-
nou olympiádou sme už začali 
robiť. Organizátori hier chcú od 
nás prvé odhady, s koľkými špor-
tovcami asi počítame. Môžeme 
sa orientovať iba podľa toho, ako 
si naši športovci počínajú na sve-
tových súťažiach. Od Ria 2016 sa 
to príliš nelíši. V Tokiu počítame 
s účasťou zhruba 50 športovcov. 

Nepočítate s tým, že sa do Tokia 
kvalifikuje niektorý tím z kolek-
tívnych športov?

Bude veľmi ťažké, aby sa nie-
ktorý prebojoval na OH. Fakt je, 
že Slovensko už dlho nemalo na 
hrách tím v kolektívnom športe. 
Je ťažké dnes prognózovať, či sa 
to niektorému teraz podarí. 

Vladimír Trávniček ©hn

vladimir.travnicek@mafraslovakia.sk

Roman Buček bol na zimných olympijských hrách v Pjongčangu vedúcim úspešnej slovenskej výpravy.  Snímka:  taSr/m. SVítOk

Preprava materiálu 
leteckým kargom 

nás vyšla  
na 111-tisíc eur.

Michal Martikán
vodný slalom

2

2

1

Pavol a Peter
Hochschornerovci
vodný slalom

3

0

1
Anastasia Kuzminová
biatlon

3

3

0
Elena Kaliská
vodný slalom

2

0

0
Matej Tóth
atletika

1

0

0

Martina Moravcová
plávanie

0

2

0
Zuzana Štefečeková
športová streľba

0

2

0

Ladislav a Peter
Škantárovci
vodný slalom

1

0

0
Erik Vlček
rýchlostná kanoistika

0

2

1

Richard Riszdorfer
rýchlostná kanoistika

0

1

1
Michal Riszdorfer
rýchlostná kanoistika

0

1

1
Slavomír Kňazovický
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Jozef Krnáč
džudo

0

1

0
Juraj Tarr
rýchlostná kanoistika

0

2

0
Radoslav Židek
snoubording

0

1

0

David Musuľbes
zápasenie

0

1

0
Matej Beňuš
vodný slalom

0

1

0

Slovenský olympijský výbor oslavuje 25 rokov. Počas tohto obdobia sme spolu 
s našimi úspešnými reprezentantmi oslávili 36 olympijských medailí.

UŽ 25 ROKOV SME JEDEN TÍM

Tibor Linka
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Denis Myšák
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Juraj Bača
rýchlostná kanoistika

0

0

1
Pavol Hurajt
biatlon

0

0

1
Danka Barteková
športová streľba

0

0

1
Jozef Gönci
športová streľba

0

0

2
Juraj Minčík
vodný slalom

0

0

1

www.olympic.sk
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Ženy si právo na šport vybojovali
HISTÓrIa  
Medzníkom vo vývoji 
sa stalo založenie 
Medzinárodnej 
federácie ženských 
športov (FSFE) koncom 
októbra 1921 v Paríži.

Fenomén športu bol v ob-
dobí novoveku od začiat-
ku automaticky spájaný 
s mužmi. Spoločnosť ho 

chápala ako oblasť, ktorá bola 
výrazom mužskosti a doménou 
mužov. Ženy to mali oveľa ťaž-
šie. Svoje právo na pohyb, šport 
a radosť zo súťaženia si museli 
vybojovať. 

V antike ženy športovali, 
v stredoveku nie
Antickí Gréci, ktorí dali svetu 
olympijské hry, exportovali svoju 
vyspelú a prepracovanú fyzickú 
kultúru do celého starovekého 
sveta. V mestských štátoch Grécka 
dosiahla telesná kultúra vysoký 
stupeň vývoja a charakterizovalo 
ju úsilie o harmonický rozvoj 
osobnosti, založený na súhre tela 
a duše – kalokagatii. Systém tvrdej 
vojenskej výchovy v Sparte, zame-
raný na fyzickú stránku, napĺňali 
skôr chlapci, ale do značnej miery 
mu podliehali i dievčatá. Ich vý-
chova bola prípravou na naplnenie 
základného poslania sparťanskej 
ženy: byť dobrou matkou udat-
ných vojakov. 

Antické olympijské hry nebo-
li ženám prístupné – ani ako di-
váčkam. Jedinou tolerovanou vý-
nimkou bola prítomnosť vrch-
nej kňažky bohyne Demeter. Je 
však isté, že i helénske ženy ma-
li svoje športové hry, aj keď nie 
v takom rozsahu ako olympijské. 
Tie najznámejšie sa nazývali hé-
raie a boli súčasťou osláv najvyš-
šej bohyne Héry. Podobné žen-
ské hry prebiehali aj v Aténach, 
na Rodose či Kose. 

Stredovek pohybovým akti-
vitám všeobecne nežičil. Ideál 
v tejto dejinnej etape predstavo-
vala rozjímajúca, pokorná a odo-
vzdaná žena, ktorá sa mala strá-
niť zbytočných pohybových akti-
vít. Prekážkou bolo najmä jadro 
patriarchálnej spoločnosti, ktorá 
zaužívanými stereotypmi o pos-
laní žien slabšie pohlavie pohy-
bovo diskriminovala.

Nesmelé emancipačné úsilie
Polovica 19. storočia, obdobie 
zrodu moderného športu, bola 
zároveň obdobím, keď nastal 
určitý zlom v chápaní ženského 
športu a v ich veľmi nesmelom 
„športovom emancipačnom úsi-
lí“. Zástancom telesných cvičení 
žien bol nemecký pedagóg J. H. 
Guts-Muths (1759 – 1839), odpo-
rúčajúci pravidelný pohyb diev-
čat na čerstvom vzduchu. V roku 
1869 z podnetu zakladateľa 

Sokola Miroslava Tyrša vznikol 
Tělocvičný spolek paní a dívek 
pražských. Od roku 1897 v Soko-
le vznikali ženské odbory. 

Prvým propagátorom Sokola 
na Slovensku bol Ivan Branislav 
Zoch, ktorý uverejnil výzvu na 

zakladanie sokolských jednôt už 
koncom roka 1867. Tento profe-
sor Slovenského gymnázia v Re-
vúcej bol autorom prvej učeb-
nice telesnej výchovy na Slo-
vensku (1873), v ktorej venoval 
pozornosť aj cvičeniu dievčat.

Postupne sa rozvíjajúce športo-
vé odvetvia – u nás najmä atleti-
ka, šerm, veslovanie, tenis, cyk-
listika, box, plávanie, ťažká atle-
tika, t. j. vzpieranie a zápasenie, 
kolky, korčuľovanie i futbal – 
sa stali prakticky výlučne muž-

skou záležitosťou, akýmsi „pan-
ským huncútstvom“, ktorému sa 
venovali muži z lepšie situova-
ných vrstiev. V 19. storočí zried-
kavý pohľad na ženu snažiacu 
sa o športový výkon vzbudzo-
val skôr údiv ako obdiv, ba v sú-
vislosti s „odvážnym“ ženským 
športovým odevom až pohorše-
nie, a to nielen zo strany mužov, 
ale skôr žien. 

K zmene chápania športu, je-
ho poslania a nazerania naň 
prispelo podstatnou mierou or-
ganizovanie olympijských hier, 
internacionalizácia športu, za-
kladanie medzinárodných špor-
tových a telovýchovných in-
štitúcií, revolúcia v diplomacii 
športu, likvidácia športového se-
paratizmu a stretávanie športov-
cov rôznych krajín na oficiálnej 
i priateľskej báze.

Trvalo to však dlho. Zaklada-
teľ moderného olympizmu a ob-
noviteľ antických olympijských 
hier Pierre de Coubertin bol od-
porcom aktívnej účasti žien 
na športových podujatiach. Na 
Hrách I. olympiády v Aténach 
1896 nesúťažila ani jedna že-
na. Počnúc Parížom 1900 sa sí-
ce na olympijských športovis-
kách objavovali už aj ženy, ale 
veľmi skromne. Stále pretrváva-
li konzervatívne teórie o negatív-
nom pôsobení športu na ženský 
organizmus, nebezpečenstvo ne-
plodnosti alebo údajnej premeny 
ženského organizmu na mužský, 
či kritika športového oblečenia 
žien ako „nemorálneho“.

Zlom pred bezmála  
sto rokmi
Vďaka ženským osobnostiam 
a stúpajúcim počtom športovkýň 
na povojnových olympijských 
športoviskách sa ženský šport 
výrazne zviditeľnil. Medzníkom 
v jeho vývoji sa stalo založenie 
Medzinárodnej federácie žen-
ských športov (FSFE) koncom 
októbra 1921 v Paríži, ktoré 
podnietili Francúzsko, Anglic-
ko, USA, Taliansko, Španielsko 
a Československo. Táto orga-
nizácia sa stala platformou pre 
národné organizácie s cieľom 
propagovať šport, presadiť väčší 
počet ženských súťaží v progra-
me OH, docieliť spoluprácu me-
dzi ženskými asociáciami člen-
ských krajín, zaviesť princípy 
etiky v športe a uznávať ženské 
svetové rekordy.

Organizovanie Ženských sve-
tových hier (nazývali ich aj Žen-
ské olympijské hry) v rokoch 
1922 – 1934 znamenalo akcep-
táciu ženského športu zo strany 
renomovaných medzinárodných 
športových subjektov i priaz-
nivcov športu v celom vyspelom 
svete. Na prvých takýchto hrách 
v Paríži 1922 súťažili športov-
kyne z piatich krajín (aj z ČSR) 
v atletike, volejbale, basketba-
le a hádzanej. V Göteborgu 1926 
už boli účastníčky z ôsmich kra-
jín a v Prahe 1930 už zo 17. Sú-

ťaže sledovalo 50-tisíc divákov, 
pozornosť pútali najmä nároč-
né atletické disciplíny i kolek-
tívne športy – česká hádzaná, 
hádzaná a basketbal. Súčasťou 
programu boli aj ukážkové súbo-
je vo volejbale, šerme, kanoisti-
ke a športovej streľbe. Posledné 
hry sa uskutočnili v roku 1934 
v Londýne.

Odvtedy prešiel ženský šport 
vo svete búrlivým vývojom. 
V dôsledku princípu „rodovej 
rovnosti“, ktorý presadzuje Me-
dzinárodný olympijský výbor, 
sú dnes ženy pod piatimi kruh-
mi úplne rovnoprávne s muž-
mi. Kedysi absolútne nepredsta-
viteľné...

 Igor Machajdík, 
 člen komisie SOV  

 pre ženy a šport 

Výjav zo ženských hier – héraií na amfore z antického Grécka.
 Snímky: archív autora

Československá výprava na prvých Ženských svetových hrách 
1922 v Paríži.

Plagát OH 1900 v Paríži s motívom šermiarky.

lITerÁrna SÚŤaŽ

dvadsaťpäťtisíc pozdravov slovenským olympionikom 

kfebruárovým ZOH v Pjong-
čangu vyhlásil SOV literár-
nu súťaž s názvom Olym-
pijské pohľadnice sloven-

ským športovcom. Bola určená 
nielen pre školákov, ale aj pre širo-
kú verejnosť. SOV dal vytlačiť do-
vedna 22-tisíc pohľadníc, ktoré dis-
tribuoval predovšetkým prostred-
níctvom regionálnych olympijských 
klubov. Ich prostredníctvom mohli 
fanúšikovia až do začiatku februá-
ra poslať pozdravy tým našim špor-
tovcom, ktorým na olympiáde naj-
viac držali palce. Napokon tých 
pozdravov bolo okolo dvadsaťpäť-
tisíc! SOV distribuoval desať ver-
zií pohľadníc s fotografiami. Samo-

statné mali Anastasia Kuzminová, 
Paulína Fialková (obe biatlon), Pet-
ra Vlhová, Veronika Velez Zuzulo-
vá a Adam Žampa (všetci zjazdové 
lyžovanie), Klaudia Medlová (snou-
bording) a hokejový tím. Na ďal-
ších pohľadniciach boli spoločne 
viacerí zástupcovia toho istého od-
vetvia – Alena Procházková a Pe-
ter Mlynár (beh na lyžiach), Nicole 
Rajičová, Lucie Myslivečková a Lu-
káš  Csölley (krasokorčuľovanie), 
Katarína Šimoňáková, Jozef Ninis, 
Marek Solčanský a Karol Stuchlák 
(sánkovanie). Ocenené práce – naj-
vtipnejšie či najviac motivujúce od-
kazy – vyberali priamo v Pjongčan-
gu samotní olympionici.   (sou)

Vyberáme zopár citácií z pozdravov na olympijských pohľadniciach
„Milá Nasťa, hoc sme deti, vždy 
sme s tebou, veríme ti. V Kórei ti, 
drahá Nasťa, prajem zdravie, veľa 
šťastia. Nech pre teba bude hračkou 
vyhrať šprint aj so stíhačkou. My to 
vieme, ty máš na to, prines nám 
sem domov zlato! Aby ti to bolo 
známe, tu ťa všetci radi máme!“ 
14-ročná Paula Čongvová  
z Dolného Smokovca

„Pevnú pušku, traf aj mušku.“
14-ročný Eduard Čipkala  
z Batizoviec Paulíne Fialkovej

„Ahoj, Paulínka! Aj ja mám ly-
že, ale nemôžem lyžovať, lebo 
nemáme sneh. A strieľam z lu-
ku. Páči sa mi BIATLON, je to 
pekný šport a ty si veľmi šikov-
ná. Vyhráš!“ 
6-ročná Sonka Potočárová 
z Oščadnice Paulíne Fialkovej

„Veronika, v telke je o tebe to-
ho tak veľa, že ani zrátať sa to 
nedá. Keby ja mám taký talent 
ako ty, určite by som sa nedo-
stala, kde ty. Ty si osoba, kto-

rá veľa dosiahla a dosiahne. Ja 
Ti prajem neznesiteľné kilá ví-
ťazstiev.“ 
9-ročná Lilien Geczyová  
z Prievidze

„Veronika je vždy prvá a Shiffri-
novej to vždy trvá.“ 
10-ročná Miriam Isabel  
Kotrecová z Nových Zámkov  
Veronike Velez Zuzulovej

„Bývam na dedine. Je tu su-
per. Ja by som sa tiež rád nau-

čil lyžovať tak dobre ako Vy. No 
u nás sa veľmi lyžovať nedá, 
zvyčajne tu nie je veľa snehu.“ 
12-ročný Tibor Švagerko  
z Dolnej Trnávky Veronike  
Velez Zuzulovej

„Nech sa Vaše jazdy zdaria! Tre-
tiaci Vás takto zdravia. A nech 
je tá sranda veľká, aj ich triedna 
učiteľka!“ 
Tretiaci zo ZŠ a MŠ  
v Helcmanovciach našim  
sánkarom

PriekoPníčka 
Pálfyová
Členka strieborného družstva 
gymnastiek ČSr na oH 1936  
v Berlíne Matylda pálfyová bola 
prvou slovenskou olympijskou 
medailistkou. Cenné boli aj jej 
aktivity na poli osvety a propa-
govania ženského športu me-
dzi Slovenkami. V máji 1941 sa 
vyjadrila pre Šport v príspevku 
Ženský šport na Slovensku: 
„Čo sa už o ženskom športe 
navravelo a napísalo, ale na 
skutky, žiaľbohu, ešte nedošlo. 
Máme prázdne telocvične a ne-
využité ihriská. potrebujeme 
len vedúce sily, organizátorky, 
demonštrátorky, ktoré by začali 
pracovať vo svojom okruhu. 
najlepšie sa hodia na tieto úlo-
hy učiteľky alebo bývalé vedú-
ce cvičenky z rôznych telocvič-
ných spolkov. odmenou im bu-
de pýcha a radosť z dobre vy-
konanej záslužnej práce a vďa-
ka tých, ktoré už toľké časy ča-
kajú na naše prebudenie sa 
v tomto smere.“

kedysi len malý zlomok  
na ilustráciu toho, kde sa kedysi 
nachádzal ženský šport, 
uvádzame počty súťažiacich žien 
na oH a ZoH pred druhou 
svetovou vojnou (v zátvorke 
celkový počet účastníkov).

OH
 1896  atény  0 (245)
 1900  paríž  19 (1 225)
 1904  St. louis  8 (689)
 1908  londýn  36 (2 035)
 1912  Štokholm  90 (2 547)
 1920  antverpy  78 (2 591)
 1924  paríž  136 (3 092)
 1928  amsterdam  290 (3 014)
 1932  los  127 (1 408)
  angeles
 1936  Berlín  328 (4 066)

ZOH 
 1924 Chamonix  13 (294)
  1924
 1928 St. Moritz  27 (464)
 1932 lake placid 32 (311)
  1932
 1936 Ga-pa  80 (668) 
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Bude pri premiére 
skejtbordingu na OH slovák?

roZHoVor  
Sekcia skejtbordingu  
u nás pôsobí pod 
hlavičkou Slovenského 
rýchlokorčuliarskeho 
zväzu. Predseda sekcie 
Juraj Tury odhaľuje 
evolúciu tohto športu 
v našej krajine.

Akú históriu má skejtbording na 
Slovensku a v akej miere je u nás 
v súčasnosti udomácnený?

Skejtbording sa na Slovensku za
čal udomácňovať začiatkom deväť
desiatych rokov, keď si prví nad
šenci doniesli domov skejtbordy zo 
zahraničia. Týmto športom sa za
čalo postupne zaoberať čoraz viac 
ľudí. Začali sa organizovať prvé sú
ťaže, ktorých organizácia bola ná
ročná vzhľadom na absenciu skejt
parkov. V súčasnosti sa skejtbor
ding teší v našej krajine veľkej 
obľube. Dá sa povedať, že v kaž
dom meste sa nájde partia nadšen
cov, ktorí jazdia na doske. 

Odkedy sa v skejtbordingu súťa-
ží? Kto súťaže zastrešuje na Slo-
vensku?

Prvá súťaž, o ktorej máme 
zmienku, je Cassovia Skate Cup. 
Jazdila sa v roku 1991 v Košiciach 
pred Bielym domom, dnešným 

magistrátom. V tom čase si jazdci 
navrhli prekážky, ktoré si svojpo
mocne postavili a následne umiest
nili na plochu, kde zorganizova
li súťaž. Neexistovali žiadne skejt
parky, a preto si všetci organizovali 
súťaže svojpomocne. Odvtedy sa 
situácia zmenila a postupom ča
su začali vznikať kluby, ktoré za
strešovali organizáciu pretekov vo 
svojej réžii, no nie pod jednotnou 
identitou. Aktuálne sa nám podari
lo založiť sekciu skejtbordingu, kto
rá funguje pod Slovenským rýchlo
korčuliarskym zväzom. Tento rok 
budeme organizovať prvý oficiálny 
Slovenský pohár v skejtbordingu, 
ktorý bude mať päť podujatí v rôz
nych mestách po Slovensku. 

Čakali ste, že skejtbording bude 
zaradený do programu OH 2020 
v Tokiu?

O možnosti zaradenia skejtbor
dingu na olympijské hry sme prvý
krát započuli v roku 2016. Skejtbor
ding bol jeden z kandidátov, ktorý 
sa mohol dostať do užšieho výbe
ru. Keď sa v tom roku definitívne 
rozhodlo, že skejtbording bude pat
riť medzi päť nových športov, ktoré 
sa predstavia na olympiáde v roku 
2020, bolo to pre nás veľké prekva
penie a senzácia!

Medzi samotnými skejtbordista-
mi boli reakcie len pozitívne?

V rámci komunity skejterov sa 
pohľady na zaradenie skejtbor
dingu na olympijské hry líšia. Nie 

všetci skejteri uznávajú súťažné 
jazdenie, a preto to bude vždy té
mou na dlhé diskusie. My v rámci 
sekcie skejtbordingu na Slovensku 
máme z tohto výberu veľkú radosť. 
Veríme, že aj vďaka olympiáde zač
ne široká verejnosť vnímať ten
to šport plnohodnotne. Na Sloven
sku je nutná investícia do rozvoja 
miest pre skejtbording, teda skejt
parkov. Máme stále čo doháňať za 
zvyškom Európy, kde sa v každom 
meste nachádza minimálne jeden 
kvalitný skejtpark. Množstvo skejt
parkov je dokonca postavených 
špeciálne len na trénovanie repre
zentácie v skejtbordingu.

Čo dá účasť na OH skejtbordingu 
a ako skejtbording obohatí olym-
piádu?

Skejtbording patrí medzi naj
rýchlejšie sa rozvíjajúce športy. Ne
pozná hranice a neustále napre
duje. Existuje v ňom neobmedze
né množstvo trikov a ich variácií, 
ktoré sa môže jazdec naučiť. Všet
ko je však limitované náročnos
ťou predvedenia a skúsenosťami 
jazdca. Skejtbording sa teší veľkej 
obľube na celom svete, je lákad
lom najmä pre mladých. Ide v ňom 
hlavne o dynamiku, predvedenie 
a adrenalín, ktorý možno v niekto
rých športoch chýba. Myslíme si, 
že aj to bol jeden z dôvodov, prečo 
si Japonci vybrali a Medzinárodný 
olympijský výbor odsúhlasil skejt
bording ako jeden z nových špor
tov na OH v Tokiu.

V akých disciplínach sa bude na 
OH súťažiť a čo sa v nich hod-
notí?

Podľa zatiaľ dostupných infor
mácií sa bude na olympiáde súťažiť 
v troch disciplínach mužov i žien: 
street style, bowl a vert ramp.  
Street style je aktuálne najbežnej
šie jazdenie, v tejto disciplíne sa vo 

svete najviac súťaží. Ide v nej skôr 
o technické jazdenie na rôznych 
múrikoch, zábradliach a schodoch. 
Je to komplexné jazdenie v skejt
parku. Kategória bowl predstavu
je jazdenie v betónovom bazéne, 
ktorý má špecifický tvar. Kategória 
vert ramp  je známejšia skôr pod 
pomenovaním Urampa. Jazdci 
v tejto disciplíne sa najviac zame
riavajú na dosiahnutie čo najväčšej 
výšky pri odraze z rampy. Využíva

jú pri tom rôzne rotácie a uchope
nia dosky. Hodnotenie každej ka
tegórie je špecifické. Vo všeobec
nosti sa najviac hodnotí pri jazde 
hlavne počet trikov, štýl jazdca, ná
ročnosť trikov, využitie skejtparku 
a počet nepodarených trikov.

Máme na Slovensku skejtbordin-
gových profesionálov? 

Na Slovensku je veľa šikovných 
jazdcov. Aktuálne najvýraznejšie 
výsledky dosahuje Richard Tury. 
Richard skončil v sezóne 2017 na 
celkovom treťom mieste vo Sveto
vom pohári WCS. Patrí momentál
ne medzi svetovú špičku. Richard 
má veľmi dobré predpoklady kva
lifikovať sa na olympijské hry v To
kiu 2020. 

Sú na Slovensku oficiálne súťaž-
né podujatia v skejtbordingu? 
Ako sa o nich môžu ľudia dozve-
dieť? Kto sa môže prihlásiť?

Medzi oficiálne súťaže patrí Slo
venský pohár. Prvé kolo bude už 
začiatkom mája v Spišskej Novej 
Vsi. Súťaže sú otvorené pre každé
ho, kto bude mať chuť zajazdiť si 
a zmerať sily. Súťaž je rozdelená 
na juniorskú a seniorskú kategóriu. 
Veríme, že nové rozdelenie k nám 
priláka ešte viac mládeže. Vždy 
čerstvé informácie nájdu priazniv
ci skejtbordingu na stránke Sloven
ského rýchlokorčuliarskeho zväzu 
alebo na sociálnych sieťach. 

 Ján Šiller,
 mediálny manažér SOV

Jeden z najstarších skejtparkov na Slovensku sa nachádza v Liptovskom Mikuláši. Snímka: SOV/a. Galica

V nových 
športoch môžu 
byť aj slováci 

prostredníctvom Agen
dy 2020, strategické
ho programu MOV, 
vznikla už na OH 2020 

v Tokiu možnosť obohatenia 
olympijských súbojov v pia
tich športoch, ktoré nie sú 
bežnou súčasťou olympijské
ho programu. Vyberajú si ich 
na zatraktívnenie programu 
sami organizátori.

V Tokiu svet uvidí olym
pijskú premiéru karate, sur
fovania, športového leze
nia a skejt bordingu. Bejzbal 
a softbal, ktoré sa uchádza
li o hlas spoločne, zažijú ná
vrat na scénu olympiády od 
poslednej účasti v Pekingu 
2008. Táto pätica nemá do bu
dúcnosti nič isté, po Tokiu sa 
bude ich pozícia prehodnoco
vať. Nové športy do metropoly 
Japonska privedú 474 športov
cov súťažiacich v 18 disciplí
nach. Podstatné je, že iným 
športom sa tým kvóty nez
nížia.

Už dnes je jasné, že v bejz
bale a softbale Slovensko za
stúpenie mať nebude. Málo 
pravdepodobná je aj účasť zá
stupcu našej vnútrozemskej 
krajiny v surfovaní. Vo zvyš
ných troch športoch si trúfame 
nielen na účasť, ale s troškou 
šťastia aj na dosiahnutie po
predných priečok. V športo
vom lezení nám rastie veľký 
talent v podobe Vandy Michal
kovej (na snímke). Vo veku 15 
rokov sa môže popýšiť senior
ským titulom majsterky Slo
venska i vlaňajším víťazstvom 
na majstrovstvách Európy 
mládeže práve v olympijskej 
disciplíne combined. Predvla
ni slovenské karatistky Ingrida 
Suchánková a Dominika Tatá
rová získali bronzové medai
ly v kumite na majstrovstvách 
sveta WKF, Suchánková bola 
aj bronzová na vlaňajších sve
tových hrách, a skejtbordis
ta Richard Tury je tiež prísľu
bom.  (šil)

Skejtbording zažije 
v Tokiu olympijskú 
premiéru a šance 

Slovenska na 
úspech v čerstvo 

olympijskom športe 
nie sú vôbec zlé.

Posledné majstrovstvá Slovenska v skejtbordingu sa uskutočnili vlani v Košiciach. Snímka: SOV/P. WOlf
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