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Golonkove medaily v múzeu SOV
Z KUCHYnE SOV  
Medzinárodné múzejné 
kolokvium Šport 
a olympijské hnutie 
v múzejnej 
dokumentácii malo 
slávnostnú ouvertúru, 
o ktorú sa postaral 
Jozef Golonka.

Bývalý legendárny hoke-
jista s prezývkou Žiletka 
a neskôr tréner Jozef Go-
lonka odovzdal do zbie-

rok SOV – SOŠM dve svoje olympij-
ské medaily – striebornú zo ZOH 
1968 v Grenobli, bronzovú zo ZOH 
1964 v Innsbrucku aj diplomy, kto-
ré sa k nim viažu. Cenné artefak-
ty prevzali prezident SOV Anton 
Siekel a riaditeľka SOV Zdenka Le-
tenayová. Svedkami slávnostné-
ho aktu bolo zhruba 50 účastní-
kov kolokvia a množstvo zástup-
cov médií.

Jediná na Slovensku
„Keď ma oslovili, či som ochotný 
dať medaily a diplomy do múzea, 
neváhal som ani chvíľu. Medaily 
nepatria len mne, ale aj mojim fa-
núšikom. A preto majú právo vidieť 
ich aj oni. V múzeu sú prospeš-
nejšie ako u mňa doma a verím, 
že naše olympijské a športové mú-
zeum bude mať onedlho vlastné 
výstavné priestory, aké si zaslúži 
a aké sú bežné v zahraničí,“ uvie-
dol Jozef Golonka v krátkom 
prejave pred odovzdaním svojich 
olympijských cenností.

Mimoriadne cenná je predovšet-
kým jeho strieborná medaila zo 
ZOH 1968, pretože na Slovensku je 
jediná. Rovnaký cenný kov neme-
nej legendárneho brankára Vlada 
Dzurillu (takisto ako ďalšie dve je-
ho olympijské medaily) skončil po 
jeho smrti v zahraničí. Golonkov 
strieborný kov z Grenoblu je o to 
cennejší, že v tíme, ktorému len je-

den gól chýbal na zisk olympijské-
ho zlata, bol kapitánom.

„Dovtedy kapitána určovala ko-
munistická vrchnosť, ale keď za-
čiatkom roku 1968 nastúpil do naj-
vyššej straníckej funkcie Alexan-
der Dubček, zmenilo sa to a pred 
olympiádou v Grenobli si kapitána 
volili samotní hráči. Boli sme dva-
ja kandidáti a ja som vyhral. Stal 
som sa prvým Slovákom, ktorý bol 
kapitánom hokejovej reprezentácie 
ČSSR,“ komentoval Jozef Golonka.

Zlato bolo blízko
Stredný útočník s kapitánskym 
„céčkom“ bol v Grenobli jednou 
z ústredných postáv pri legen-
dárnom víťazstve 5:4 nad tímom 
ZSSR, ktorý od MS 1963 nepretrži-
te ťahal šnúru zlatých medailí zo 
všetkých vrcholných súťaží. Aj keď 
tím ČSSR v olympijskom turnaji 
prehral s Kanadou, na zisk zlata 
pred ZSSR by mu pri lepšom vzá-
jomnom zápase stačilo víťazstvo 
v záverečnom zápase proti Švéd-
sku. Lenže náš tím iba remizoval 
2:2, keď práve Golonka v poslednej 

minúte nepremenil veľkú šancu na 
„zlatý“ gól...

Golonkov bronz z Inns brucku 
1964 pribudol v zbierkach mú-
zea k rovnakým medailám je-
ho dávnych a medzičasom zosnu-
lých spoluhráčov Františka Gregora 
a Jaroslava Waltera. „Ja by som tú-
to medailu venoval predovšetkým 
lekárom, ktorí ma dali dohromady 
po ťažkom zranení a z ktorých nie-
ktorí už nežijú. Rok pred olympiá-
dou hrozilo, že už nikdy nebudem 
hrať hokej, ale napokon som sa 
v plnej sile na ľad vrátil,“ povedal.

Olympijské múzejníctvo 
z každej strany
SOV – Slovenské olympijské 
a športové múzeum (SOŠM) 
usporiadalo 22. a 23. mája v Bra-
tislave medzinárodné odborné 
kolokvium s témou Šport a olym-
pijské hnutie v múzejnej doku-
mentácii. Tému olympijského 
múzejníctva na ňom zhruba štvrť-
stovka rečníkov rozobrala z kaž-
dej strany. Úvodné vystúpenie 
riaditeľky SOV – SOŠM Zdenky 

Letenayovej bolo zamerané na ob-
jasnenie úlohy tohto špecializova-
ného múzea, ktorého správu pre-
vzal Slovenský olympijský výbor 
pred niekoľkými rokmi, v systéme 
múzeí na Slovensku.

Na kolokviu sa zúčastnilo viac 
než 50 delegátov zo šiestich kra-
jín, medzi nimi aj Maria Bogne-
rová a Yasmin Meichtry z Cen-
tra olympijských štúdií vo švajčiar-
skom Lausanne, Sebastian Kühn 
z Nórskeho olympijského múzea 
v Lillehammeri, riaditeľ Maďarské-
ho olympijského a športového mú-
zea v Budapešti Lajos Szabó, ve-
dúci oddelenia dejín telesnej vý-
chovy a športu Národného múzea 
v Prahe Jan Lomíček, pracovníč-
ka tohto oddelenia Šárka Rámišo-
vá, riaditeľ Múzea športu a turisti-
ky vo Varšave Tomasz Jagodziński, 
predseda historickej komisie Českej 
olympijskej akadémie Pavel Hledík 
aj Zdeněk Škoda z Olympijského 
a študijného centra Českého olym-
pijského výboru. Vystúpeniam za-
hraničných delegátov bol venova-
ný prvý deň kolokvia. Kým hostia 

z iných krajín sa venovali hlavne 
prezentácii činnosti múzeí, v kto-
rých pôsobia, niektorí českí dele-
gáti si povšimli aj iné témy – na-
príklad českí a slovenskí umelci 
– olympionici, príbeh českosloven-
skej výpravy na Hrách X. olympiá-
dy 1932 v Los Angeles či česko- 
-slovenská móda pod olympijský-
mi kruhmi.

Dôstojná prezentácia
Vo vystúpeniach rečníkov zo 
Slovenska sa hovorilo o týchto 
témach: od zberateľstva k múzej-
níctvu (súkromný zberateľ a pod-
predseda Slovenskej spoločnosti 
olympijských a športových zbera-
teľov Peter Osuský), dokumentácia 
športu v Podtatranskom múzeu 
v Poprade (riaditeľka múzea 
Magdaléna Bekessová), expozícia 
Osobnosti športu Trnavského 
samosprávneho kraja (Lucia Du-
choňová zo Západoslovenského 
múzea v Trnave), Múzeum mesta 
Bratislava – múzejná dokumentácia 
športu (vedúca oddelenia novších 
dejín Múzea mesta Bratislava Elena 

Kurincová), športové medaily ako 
osobitný fenomén v zbierkovom 
fonde NBS – Múzea mincí a me-
dailí v Kremnici (správca fondu 
medailí z NBS – Múzea mincí 
a medailí v Bratislave Daniel H. 
Kianička), šport v archívnych do-
kumentoch a v súkromných zbier-
kach (Zuzana Kollárová zo Štátne-
ho archívu v Prešove, pracovisko 
Archív Poprad), historik a múzeum 
– výskum dejín športu v múzejnej 
dokumentácii (historik Tomáš Čer-
nák) a digitálny obsah zo zbierok 
SOV – SOŠM ako pridaná hodnota 
k odbornému reštaurátorskému 
zásahu (Barbora Figuli a Ján Šper-
ka z digitalizačného centra Múzea 
SNP v Banskej Bystrici).

SOV – SOŠM, ktoré je členom ce-
losvetovej siete Olympic Museums 
Network, sa prostredníctvom uspo-
riadania veľmi hodnotného ko-
lokvia dôstojne prezentovalo pred 
množstvom slovenských aj zahra-
ničných múzejných, respektíve his-
torických expertov.

 Ľubomír Souček,
 mediálny riaditeľ Sov 

Jozef Golonka odovzdal striebornú medailu zo ZOH 1968 do rúk prezidenta SOV Antona Siekela a bron-
zovú zo ZOH 1964 do rúk riaditeľky SOV – SOŠM Zdenky Letenayovej.

Jozef Golonka so svojimi dvomi olympijskými medailami, ktoré odovzdal do zbierok SOV – SOŠM.
 Snímky: Štartfoto/J. Súkup
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rozhovor

Chceme, aby deti športovali. 
Aj s rodičmi 

Aký význam prikladáte Olym-
pijskému dňu?

Je to naša prioritná aktivita 
v rámci oddelenia rozvoja olym-
pizmu. Každoročne kladieme veľ-
ký dôraz na to, aby sme čo naj-
viac propagovali v tento deň nie-
len šport, ale aj všetko, čo s ním 
súvisí – myšlienky olympizmu, 
fair play a kalokagatie. Na to je 
práve 23. jún ideálny deň. Ten-
to deň sa oslavuje na celom svete 
a na Slovensku nechceme byť len 
štatistami, ale chceme patriť me-
dzi lídrov.

Stíhate niektoré podujatia 
navštíviť osobne?

Samozrejme, veľmi rád. Práve 
tento druh akcií, kde vidím mlá-
dež športovať, vyhľadávam. Za 
všetky spomeniem letný tábor, 
ktorý organizuje Patrik Herman 
z televízie Markíza, kde v rám-

ci tohto tábora budeme 29. júna 
organizovať Olympijský deň. Ale 
je to len jeden z mnohých príkla-
dov, na ktoré sa veľmi teším.

Majú dnešné deti lepšie pod-
mienky na športovanie, ako ste 
mali napríklad v detstve vy?

Deti sa rady porovnávajú, ra-
dy súťažia. Šport je veľmi priro-
dzená forma súťaživosti. Deti sú 
dnes rovnaké, ako sme boli my či 
deti ešte pred nami. Je pravda, že 
majú viac možností porovnávať 
sa cez rôzne videohry, aplikácie 

v mobilných telefónoch – to nám 
vytvára konkurenčný priestor. 
Našou úlohou je, aby sme im po-
núkli niečo viac. Chceme uká-
zať, že máme o ne záujem a chce-
me športovať s nimi. A nejde len 
o deti, ale máme záujem aj o ich 
rodičov, aby športovali spolu.

Olympijský deň je vždy koncom 
školského roka. Plánujete aj ne-
jaké celoročné aktivity na ško-
lách?

Nosíme v hlavách myšlienku 
zavedenia toho, čo sme poznali 
my. A to je odznak všestrannosti, 
ktorý by mohol byť celoročným 
programom na školách a kde by 
mohol byť SOV aktívnym partne-
rom. Následné vyvrcholenie toh-
to programu by mohlo byť práve 
počas Olympijského dňa, spre-
vádzané vyhodnotením najak-
tívnejších škôl, učiteľov teles-
nej výchovy a športovcov. Na 
to už však nestačí len naša sna-
ha, musíme tieto plány koordino-
vať v spolupráci s ministerstvom 
školstva. (vtr)

rozhovor

tento deň sa oslavuje  
na každom kontinente 

Čo pre Medzinárodný olympijský 
výbor znamená Olympijský deň?

Počas Olympijského dňa kaž-
doročne oslavujeme olympizmus 
ako filozofiu, spôsob života, ktorý 
je nielen o fyzickej kráse, ale pre-
dovšetkým o „kalokagatii“ – har-
mónii tela a ducha. V deň 23. júna 
sa každoročne organizujú podu-
jatia pre deti aj dospelých, po-
čas ktorých ľudia športujú, učia 
sa o olympizme, trávia čas von-
ku v prírode, ale aj v mestách pri 
športoch, ktoré ich ulice a námes-
tia umožňujú. V súčasnosti sa do 
osláv Olympijského dňa zapája 
viac ako sto národných olympij-
ských výborov formou športových 
podujatí alebo tradičných Behov 
Olympijského dňa, ale aj organizá-
ciou ďalších akcií. 

Ako sa k podujatiu stavajú za-
hraničné olympijské výbory, kto 

a ako vyhodnocuje jeho úspešné 
zvládnutie v tej či onej krajine?

MOV podporuje národné olym-
pijské výbory vo všetkých kra-
jinách, aby sa do osláv zapoji-
li a pomohli tak celosvetovo oslá-
viť olympizmus a propagovať šport 
a zdravý životný štýl. Väčšina NOV 
sa do projektov zapája, olympiz-
mus sa oslavuje na všetkých kon-
tinentoch počas týždňa okolo 23. 
júna. MOV ich nevyhodnocuje, 
skôr by som povedala, že sa teší 
z úspechu každej akcie zorganizo-
vanej kdekoľvek vo svete. 

Zúčastníte sa na Slovensku na 
niektorom z podujatí v rámci 
Olympijského dňa?

Bohužiaľ, v čase Olympijského 
dňa budem v Ríme na tréningo-
vom seminári zameranom na roz-
voj duálnej kariéry a pomoc špor-
tovcom po skončení tej športovej. 
Predpokladám, že ak budem mať 
chvíľu, minimálne si pôjdem zabe-
hať a pridám sa tak aspoň malým 
dielom k celosvetovým oslavám. 

Pamätáte si z vašich detských 
čias takéto podujatia organizova-
né SOV? Kde a kedy to bolo a aké 
máte spomienky?

Ako dieťa pochádzam z generá-
cie, ktorá ešte povinne absolvova-
la na školách branné dni a špor-
tové cvičenia. Vždy sme sa na ne 
tešili, na Základnej škole v Malže-
niciach sa vždy zorganizoval deň 
v prírode, chodili sme na strelnicu, 
športovali sme... A už ako olym-
pionička som zopárkrát bola otvá-
rať Olympiádu SITO, zorganizova-
nú pre deti základných škôl z blíz-
kych okresov.  (vtr)

Anton Siekel, prezident 
Slovenského olympijského 
výboru.

Danka Barteková, členka 
Medzinárodného 
olympijského výboru.

Olympijský deň: Berte to športovo
akTIvITY Sov 
Z podujatí 
zastrešovaných 
Slovenským 
olympijským výborom 
(SOV) najväčšie  
a najtradičnejšie 
predstavuje Olympijský 
deň. V roku 2018 je to 
pilotný projekt SOV.

Medzinárodný Olympij-
ský deň (OD) sa ofici-
álne oslavuje už  
od roku 1948 – vždy 

23. júna. Tento deň bol vyhláse-
ný na počesť 23. júna 1894, keď 
bol na pôde parížskej univerzi-
ty Sorbonna založený Medziná-
rodný olympijský výbor (MOV) 
a zároveň bolo prijaté rozhodnu-
tie o obnovení antických olym-
pijských hier.

Oslavy OD v jednotlivých kra-
jinách zastrešujú národné olym-
pijské výbory. Od roku 1987 sa 
v ich rámci konajú rozmanité 
športové akcie, medzi ktorými 
hrá prím Beh Olympijského dňa 
(BOD). Beh preto, lebo je to zák-
ladný prejav aktívneho ľudského 
pohybu. Je jednoduchý a dá sa 
organizovať všade a takmer pre 
všetkých. Oslavy OD však môžu 
zahŕňať – a na Slovensku vždy 
zahŕňajú – okrem behu aj ďalšie 
športové, ale aj kultúrne, vedo-
mostné či „fun“ aktivity, naprí-
klad koncerty, výstavy, autogra-
miády alebo umelecké vystúpe-
nia.

Na základe troch pilierov ak-
tivít propagujúcich olympizmus, 
ktorými sú pohyb, vzdelávanie 
a poznávanie, SOV v spoluprá-
ci s ostatnými zainteresovaný-
mi stranami organizuje rozma-
nité aktivity a zabezpečuje pro-
pagáciu olympijských myšlienok 
po celom Slovensku. Na viace-
rých miestach podporujú oslavy 
OD aktívnou účasťou naši úspeš-
ní olympionici.

U nás sa každoročne do osláv 
Olympijského dňa na rôznych 
miestach Slovenska zapájajú de-
saťtisíce účastníkov. Tieto akti-
vity realizuje predovšetkým 21 
regionálnych olympijských klu-
bov v rôznych kútoch Slovenska. 
Od roku 2005 až do vlaňajška sa 

do aktivít v rámci Olympijského 
dňa na Slovensku zapojilo spo-
lu 512 831 ľudí. Počet účastníkov 
v jednotlivých rokoch sa pohy-
boval od 27-tisíc až do 91-tisíc.

Nový koncept osláv  
OD na Slovensku
V tomto roku SOV pristúpil 
k zmene konceptu osláv. Všetky 
aktivity koncentroval na obdobie 
dvoch mesiacov – od začiatku 

mája až do konca júna. V tomto 
období sa realizujú nielen „kla-
sické“ oslavy Olympijského dňa 
v rôznych mestách Slovenska, 
ale aj množstvo iných podujatí.

Ťažisko osláv OD 2018 je však 
v júni, ktorý má prívlastok Me-
siac olympijských aktivít. Len 
školy, ktoré zorganizujú svoje 
aktivity v tomto termíne, sa bu-
dú môcť zapojiť do súťaže SOV 
o finančnú podporu na športo-

vé pomôcky pre najaktívnejšiu 
materskú, základnú a strednú 
školu na Slovensku. A regionál-
ne olympijské kluby na Sloven-
sku dostanú finančnú a mate-
riálnu podporu na svoje podu-
jatie len v prípade, že sa bude 
konať v uvedenom Mesiaci olym-
pijských aktivít.

V rámci OD 2018 už v má-
ji prebehli na školách po celom 
Slovensku výtvarná a literárna 

súťaž SOV s olympijským zame-
raním. Vyhodnotenie oboch sa 
uskutoční do konca júna.

V pondelok 4. júna odštartuje 
vedomostná súťaž SOV o olym-
pizme pre verejnosť, ktorá potr-
vá do 8. júna. Na ňu nadviaže ve-
domostná súťaž pre stredné ško-
ly (11. – 15. júna) a pre základné 
školy (18. – 22. júna). Súťaže toh-
to typu prebiehajú už dlhé roky 
a na školách si získali veľkú po-

pularitu. V poslednom období sa 
realizujú online cez internet.

Berte to športovo – v práci  
aj v škole
Keďže 23. jún pripadá tento rok 
na sobotu, kľúčové posolstvo 
Olympijského dňa 2018 „Ber to 
športovo!“ sa bude realizovať 
o deň skôr. SOV vyzýva všetkých 
– príďte v tento deň do práce či 
do školy v športovom oblečení 
a oslávte Olympijský deň športo-
vaním!

Aj jednoduchá fyzická aktivita 
sa počíta. Napríklad namiesto au-
ta či autobusu použite bicykel či 
chôdzu, namiesto výťahu scho-
dy... Máte možnosť prihlásiť sa 
takto k celosvetovej aktivite, kto-
rá každoročne dostáva do pohy-
bu milióny ľudí na všetkých kon-
tinentoch.

Olympijský deň je však oveľa 
viac než len športové podujatie – 
je to deň, keď sa každý človek na 
svete môže stať aktívnym, môže 
sa dozvedieť o olympijských hod-
notách a objaviť nové športy. Zá-
ujemcovia o účasť na aktivitách 
v rámci osláv Olympijského dňa 
2018 môžu nájsť všetky potrebné 
informácie o spôsobe a formách 
zapojenia sa do jeho aktivít, ako aj 
manuál OD, logo OD a ďalšie do-
kumenty na stiahnutie i propozí-
cie jednotlivých súťaží na stránke 
www.milujemsport.olympic.sk.  
 Ľubomír Souček,

 mediálny riaditeľ SOV

Čo zahŕňajú  
tri piliere 
olympijského dňa?
pohyb 
aktivity v rámci olympijského 
dňa na školách, olympijský 
deň v regionálnych olympij-
ských kluboch, projekt 
vykročte za zdravím

Vzdelávanie 
vedomostné súťaže, výtvarné 
súťaže, fotografické súťaže, 
literárne súťaže, aktivity fair 
play, environmentálne aktivi-
ty, publikácie, plagáty a me-
todické príručky

poznávanie 
audiovizuálne predstavenie 
dotkni sa hviezd, olympijský 
tábor mládeže, projekt objav 
svoj šport, besedy a autogra-
miády so športovcami/olym-
pionikmi, výstavy a činnosť 
Sov – Slovenského olympij-
ského a športového múzea

„Živé“ olympijské kruhy z postáv mládežníkov. Snímka: JuraJ BoBula, SoV

Na aktivitách participujú aj olympionici – vlani v Banskej Bystrici (zľava) kajakári Erik Vl-
ček, Denis Myšák, Tibor Linka, Juraj Tarr a Martina Kohlová. Snímka: Ján Súkup, Štartfoto Fotografia z osláv Olympijského dňa 2016 v Bratislave. Snímka: Ján Súkup, Štartfoto



Športovci a finančná  
(ne)gramotnosť
VZDELÁVANIE  
SOV v spolupráci 
s Nadáciou Partners 
v máji usporiadal pre 
športovcov celodenný 
seminár o finančnej 
gramotnosti. Mladých 
táto téma netrápi, ale 
skúsenejší športovci si 
uvedomujú dôležitosť 
myslenia na „zadné 
kolieska“.

Tému aj cieľovú skupinu se-
minára schválila komi-
sia športovcov SOV. Lekto-
ri predovšetkým z Nadácie 

Partners, ale aj z SOV rozobrali té-
my ako finančný trh (finančné plá-
novanie pre športovcov, poiste-
nie – súkromné aj sociálny systém, 
tvorba aktív), generovanie príj-
mu (samostatný jednotlivec verzus 
nadriadený športový klub, zmluv-
né typy a s nimi spojené dane a od-
vody), zákon o športe a sponzo-
ring. K viacerým témam účastníci 
hojne diskutovali, napríklad o no-
vých skutočnostiach spojených 
s uplatňovaním zákona o športe 
od 1. januára 2019, ktoré sa dotknú 
profesionálnych športovcov v klu-
boch kolektívnych športov.

Záverečná časť seminára patri-
la interaktívnym workshopom, na 
ktorých sa hovorilo napríklad o zís-
kavaní sponzorov, o spôsobe ich 
oslovovania aj vlastnej prezentá-
cie, o príprave personalizovanej 
ponuky pre potenciálneho spon-
zora a podobne. Športovci a ďalší 
zástupcovia športovej obce formu-
lovali svoje predstavy a očakáva-
nia a konfrontovali ich s poznatka-
mi lektorov.

Na seminári sa zúčastnilo viac 
než 30 zástupcov športovej obce – 
funkcionárov, trénerov a predovšet-
kým športovcov. Medzi nimi boli aj 
dvojnásobná strieborná olympijská 
medailistka v streľbe Zuzana Re-
hák Štefečeková, ďalší viacnásobní 
olympionici – atlét Libor Charfrei-
tag, bežkyňa na lyžiach Alena Pro-
cházková, zjazdárka Jana Gantne-
rová, sánkar Jozef Ninis či stolná 
tenistka Eva Ódorová, ale napríklad 

aj mladý krasokorčuliar Marco Kle-
poch, ktorý patril medzi najaktív-
nejších účastníkov.

Z ohlasov účastníkov 
seminára
„Ja som sem prišiel získať všeobec-
né informácie, nie nejaké konkrét-
ne. Vlani som ukončil kariéru, 
takže téma finančnej gramotnosti 
sa týka aj mňa. Musím však po-
vedať, že na ukončenie športovej 
kariéry som sa chystal dlhší čas, 
a preto som sa vzdelával aj infor-
moval. Osobitne ma teraz zaují-
mala téma zákona o športe, lebo 
o nej som nemal hlbšie vedomosti. 
Považoval som seminár za dobrú 
príležitosť dozvedieť sa o tom 
niečo viac, aj keď teraz aktívne ne-
pôsobím v športe. Pracujem však 
v spoločnosti, ktorá má na starosti 
najväčšie nákupné spoločenstvo na 
svete a úzko spolupracuje so špor-
tovými zväzmi aj s profesionálnymi 
klubmi. Toho sa týka aj športový 
marketing, takže sa potrebujem 
udržiavať ,v obraze‘. A navyše ne-
vylučujem, že sa niekedy do športu 
vrátim – ako tréner alebo poradca. 
Ale to až vtedy, keď budem ekono-
micky zabezpečený, pretože ja sa 
chcem športu venovať ako hoby,“ 
povedal na margo seminára trojná-
sobný olympionik, bývalý majster 
Európy a medailista z MS v hode 
kladivom Libor Charfreitag.

Dvojnásobná strieborná medai-
listka z OH, exmajsterka sveta i Eu-
rópy v trape Zuzana Rehák Štefe-
čeková sa ako členka komisie špor-
tovcov SOV podieľala na príprave 
obsahu seminára o finančnej gra-
motnosti. „Najviac ma zaujíma-
jú záležitosti súvisiace so sponzo-
ringom a so zmluvami, ale zaujala 
ma aj téma spravovania vlastných 
financií. Obsah seminára bol fajn, 
ale medzi účastníkmi mi chýba-
lo viac mladých ľudí. Chápem, že 
v mladom veku ich vlastná budúc-
nosť príliš netrápi, ale mala by ,trá-
piť‘ ľudí z ich okolia, hlavne tré-
nerov a funkcionárov. Myslím si, 
že ľudia okolo mladých športov-
cov na čele s trénermi by ich ma-
li viesť nielen po športovej strán-

ke, ale aj tak, aby premýšľali o ďal-
ších veciach.“

Štvornásobný olympionik v sán-
kovaní a tohtoročný medailista 
z ME v šprinte Jozef Ninis sa ne-
mohol zúčastniť na seminári až do 
konca, ale ocenil jeho úvodnú časť, 
venovanú vytváraniu aktív a fi-
nančných rezerv popri športova-
ní. „Najviac ma však zaujíma téma 
sponzoringu, umiestenia reklamy 
a sponzorských zmlúv, ale aj záko-
na o športe,“ povedal.

Kritické pohľady na 
nezáujem
Libor Charfreitag, ktorý vyštudoval 
vysokú školu v americkom Dallase, 
a má teda bohaté skúsenosti aj so 
športom v zámorí, si neodpustil 
kritické poznámky: „Žiaľ, na Slo-
vensku je málo športovcov aj tré-
nerov, ktorí sa chcú vzdelávať a ab-
sorbovať nové poznatky. V USA bo-
li obe strany oveľa aktívnejšie. Moji 
rodičia stále pôsobia ako tréneri 
mládeže v Trnave a z toho, čo mi 
hovoria o mladých športovcoch, je 
to dnes oveľa horšie, než keď som 
sa ja venoval atletike ako chlapčis-
ko. Kopu tých detí nezaujíma ani 
samotný šport, ktorému sa venujú 
– a ich budúcnosť už vôbec nie. 
A to hovorím o študentoch športo-
vého gymnázia... Až na výnimky 
sú úplne nekoncentrovaní na to, čo 
robia. Je to veľmi zlé.“

Boris Demeter zo športového od-
delenia SOV mal donedávna „pod 
palcom“ spoluprácu SOV so slo-
venskou pobočkou veľkej personál-
nej agentúry Adecco. Tá pred ča-
som uzavrela kontrakt s Medziná-
rodným olympijským výborom na 
realizáciu programu postšportovej 
kariéry, takzvaný Athletes Career 
Programme (ACP). Na Slovensku 
sa však jej aktivity nestretli s väč-
ším záujmom športovcov.

„Spočiatku som tento projekt 
vnímal ako veľmi perspektívny, ale 
realita ma naozaj sklamala. Zasko-
čil ma obrovský nezáujem sloven-
ských športovcov o ponuku Adec-
ca. Tá nespočívala v nájdení prá-
ce, ale v podaní pomocnej ruky 
športovcom v podobe ich vzdelá-
vania, prípravy na pracovný poho-
vor, spracovania životopisu, spô-
sobu ich prezentácie a tak ďalej. 
Keď sme pred časom pripravova-
li seminár pre športovcov, oslovil 
som ich asi 250. Zareagovalo však 
len deväť, z toho pozitívne iba šty-
ria! Pritom Adecco zabezpečilo vý-
borného spíkra. Aby sa to neskon-
čilo blamážou, obvolal som kama-
rátov, nech prídu...“ zaspomínal si 
Demeter.

O čerstvý májový seminár bol sí-
ce väčší záujem, ale zďaleka nie 
adekvátny významu témy...

� Ľubomír�Souček,�
� mediálny�riaditeľ�SOV�

Pohľad na účastníkov seminára SOV o finančnej gramotnosti, medzi ktorými bolo viacero olympionikov. Snímka: SOV/a. Galica
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Ber to športovo a osláv s nami Olympijský deň!
Odfoť sa a zdieľaj fotku s hashtagom #olympijskyden

Exkluzívny partner Generálni partneri Hlavní partneri Partneri

Na Slovensku je 
málo športovcov aj 
trénerov, ktorí sa 
chcú vzdelávať.

Libor�Charfreitag,��
trojnásobný olympionik

poDpoRA jUNIoRoM

Longová sa teší  
na oH mládeže  
v Buenos Aires
Mladá lukostrelkyňa pôvodom 
z Bratislavy Alex Longová, ktorá 
žije a trénuje vo Viničnom, bude 
na októbrových olympijských 
hrách mládeže (OHM) v argen-
tínskom Buenos Aires pôsobiť 
ako takzvaná Young  
Change-Maker (YCM). Jej úlo-
hou bude pracovať s členmi na-
šej výpravy nielen počas OHM 
a pred nimi, ale aj po nich a po-
máhať im, aby sa vo svojom oko-
lí stali „nositeľmi zmien“. Pria-
mo na hrách bude aj podneco-
vať mladých športovcov 
k aktívnej účasti na kultúr-
no-vzdelávacom programe. Ako 
každý športovec, aj Longová 
v detstve snívala o olympijských 
hrách. Sen premenila na skutoč-

nosť pred dvoma rokmi v Riu de 
Janeiro. „Olympijské hry boli pre 
mňa splneným snom a odme-
nou za roky tréningu a tvrdej 
práce. Kvalifikácia bola náročná, 
a preto som si olympiádu v pr-
vom rade chcela užiť. Atmosféra 
celých hier je naozaj úžasná, zá-
žitok som mala zo všetkého. Sa-
mozrejme, ako prvá lukostrelky-
ňa Slovenska som pociťovala aj 
zodpovednosť. Napriek tomu 
som bola s výkonom na mojej 
prvej olympiáde spokojná, keď-
že sa mi podarilo vybojovať  
17. miesto,“ spomína na emotív-
ne chvíle v Brazílii. Alex si po-
dobnú rolu ako YCM vyskúšala 
na zimnom EYOF 2017 v Erzuru-
me a veľmi sa jej zapáčila. Do 
Buenos Aires sa teší. „Rada sa 
pohybujem medzi športovcami 
a nadväzujem nové kontakty. 
Rada by som tiež odovzdala svo-
je skúsenosti zo športovej ka-
riéry mladým športovcom a po-
mohla im k lepšej príprave 
a k prekonaniu stresu na súťaži. 
Je pre mňa cťou, že ma SOV vy-
bral. Na OH mládeže budem ná-
pomocná športovcom aj vedeniu 
výpravy. Čokoľvek budú potre-
bovať, môžu sa na mňa obrátiť. 
Rôznymi aktivitami sa mladým 
budem snažiť spríjemniť ich 
účasť na OHM,“ približuje svoje 
povinnosti v Buenos Aires.  (šil)

Hn00000
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Gymnastka storočia némethová-Krajčírová má 70 rokov

Marianna Némethová-Krajčírová na fotografii z čias, keď patrila do svetovej špičky. Snímka: archív SOv – SOŠm

Záujem o golfový turnaj sOV rastie 

podUjaTIe  
SOV v spolupráci so Slovenskou olympijskou 
marketingovou, a. s., organizoval pre svojich 
partnerov a podporovateľov športu  
a olympijského hnutia štvrtý raz turnaj Slovak 
Olympic Team Golf Challenge.

V malebnom Sedin Golf 
Resorte, rozprestiera-
júcom sa na sto hektá-
roch starého lužného le-

sa s krásnymi jazerami, na úvod 
všetkých privítal prezident SOV 
Anton Siekel. Hralo sa na maj-
strovskom 18-jamkovom ihrisku 
štýlom Texas Scramble dvojíc. Aj 
tento rok sa turnaj niesol vo veľ-
mi uvoľnenej priateľskej atmo-
sfére. Počasie bolo horúce a hrá-

či sa príjemne trápili s jamkami 
takmer šesť hodín.

Hrali aj viacerí olympionici
„Je to príležitosť raz ročne sa 
stretnúť a v neformálnej atmosfére 
si nielen zašportovať, ale aj pre-
diskutovať témy a aktivity, ktoré 
sa týkajú našej práce. Každý rok 
je to lepšie a lepšie. Myslím si, že 
sem všetci veľmi radi chodia. Pred 
tromi – štyrmi rokmi som to začal 

dávať dokopy, bol na to dobrý 
ohlas, takže to pokračuje,“ pri-
blížil zákulisie turnaja generálny 
sekretár SOV Jozef Liba.

Medzinárodný lesk podujatiu 
dodala účasť zástupcov Českého 
olympijského výboru, medzi kto-
rými bol aj dvojnásobný olympij-
ský víťaz v rýchlostnej kanoistike, 
športový riaditeľ ČOV Martin Dok-
tor. Medzi známe tváre, ktoré pred-
viedli svoje golfové zručnosti, pat-
rili aj herec Peter Sklár, šéf športu 
v RTVS Matej Hajko, dvojnásobný 
olympijský medailista v streľbe Jo-
zef Gönci či ďalší olympionici – bý-
valý zjazdár Peter Jurko a biatlonis-
ta Marek Matiaško.

Gönciho vyznanie
„Golf je nádherný šport. Už sa mu 
však nevenujem tak intenzívne 

ako na začiatku, keď som mu do-
slova prepadol. Prvýkrát som si ho 
vyskúšal v Thajsku, keď som bol 
na pretekoch Svetového pohára. 
V rámci voľna som v Bangkoku 
navštívil miestny klub a skúsil 
som si zopár odpalov na ,drivin-
gu‘. Môj momentálny hendikep je 
21,3 – čiže žiaden vysoký level hry 
nepredvádzam. V mojom prípade 
už nie je možné brať ho vážnej-
šie, než na akej úrovni ho hrám. 
Chcel by som si však najať trénera, 
aby mi pomohol zlepšiť techniku 
úderu, presnosť aj dĺžku. Hrám 
na opačnú stranu ako 99 percent 
golfistov, čo nie je optimálne a už 
je neskoro s tým niečo robiť. Veľmi 
sa však teším zo záujmu partnerov, 
športovcov a priateľov športu, kto-
rých každoročne pozývame. SOV 
urobil veľmi dobrý krok založením 

tradície turnaja pod našou záštitou. 
O jeho budúcnosť obavu nemám, 
ľudia sú tu veľmi príjemní a radi 
sa sem vracajú,“ prezradil o sebe 
i o turnaji viceprezident SOV Jozef 
Gönci.

Samé pozitívne hodnotenia
Najúspešnejšia bola napokon dvo-
jica Dušan Keketi, Marek Pajtáš, 
ktorí o dva údery zdolali minulo-
ročných víťazov – Ľuboša a Juraja 
Jancekovcov. Jozef Gönci s Vla-
dimírom Veselkom obsadili tretie 
miesto. „Vzhľadom na umiestnenie 
na turnaji by som nemal prezrá-
dzať, koľko času som venoval 
tréningu... Mal by som tiež popra-
covať na kondícii, v závere mi už 
dochádzali sily,“ priznal historicky 
prvý olympijský medailista samo-
statného Slovenska Jozef Gönci. 

O dva údery viac potrebovali zá-
stupcovia Slovenskej golfovej aso-
ciácie Kamil Balga s Tomášom 
Stoklasom, pre ktorých bol výsle-
dok iste motiváciou na intenzívnej-
ší tréning pred piatym ročníkom 
obľúbeného turnaja. Ceny sa ude-
ľovali aj v individuálnych disciplí-
nach. Cenu za Nearest to the Pin 
získala Eva Jurková, ktorá na urče-
nej jamke zahrala najbližšie k jam-
ke. Najdlhší odpal spomedzi mu-
žov dosiahol Jakub Liba. Medzi že-
nami dominovala Tatiana Brnová. 

Štvrtý ročník bol hodnotený sa-
mými pozitívami. „Tento ročník 
hodnotím veľmi úspešne. Prialo 
nám počasie, máme vysokú účasť 
a všetci sú spokojní,“ tešil sa na 
záver spokojný organizátor Jozef 
Liba. Ján Šiller, 

 mediálny manažér SOV

Najúspešnejší účastníci hlavnej aj doplnkových súťaží. Jozef Gönci celkom vpravo.
Medzi účastníkmi z radov olympionikov bol aj biatlonista Marek Matiaško.
 Snímky: Ján Súkup, ŠtartfOtO

25
SToTín 
BodU
chýbalo 

némethovej-
krajčírovej 
na získanie 

olympijského 
bronzu  

v preskoku na 
Oh 1968  
v mexiku.

Marika Krajčírová sa na-
rodila v Košiciach, ale 
do svetovej výkonnos-
ti vyrástla v bratislav-

skom Slavoji Vinohrady pod ve-
dením trénera Jána Čížika. Ten 
ju viedol od jej jedenástich ro-
kov.

Šesť medailí, aj dve 
olympijské
Trojnásobná olympionička získala 
na vrcholných súťažiach spolu šesť 
medailí. V druhej polovici 60. ro-
kov minulého storočia patrila k naj-
lepším gymnastkám na svete. Jej 
meno dnes nesie telocvičňa v bra-
tislavskej Petržalke. V roku 2016 jej 
Klub športových redaktorov SSN 
udelil titul Športová legenda.

Na OH 1964 v Tokiu bola jedi-
ná Slovenka v družstve Marika 
Krajčírová ako 16-ročná najmlad-
šia členka celej československej vý-
pravy. Prispela k druhému mies-
tu družstva a vo viacboji obsadila 
22. miesto, čo bol výborný de-
but. Na svetovom šampionáte 1966 
v Dortmunde sa podieľala na histo-
rickom víťazstve družstva  
ČSSR nad dovtedy suverénnym 
družstvom ZSSR, víťaziacim všade 
nepretržite od OH 1952. Vo viacboji 
Marika skončila siedma, v presko-
ku piata. Zrejme v životnej forme 
však bola o rok neskôr na európ-
skom šampionáte v Amsterdame. 
Jej fenomenálna tímová kolegy-
ňa Věra Čáslavská si tam vybojo-

vala všetkých päť zlatých, ale blys-
la sa aj Marika – vo viacboji i na 
bradlách získala bronz, v preskoku 
a v prostných bola štvrtá, na kladi-
ne piata!

Niekoľko týždňov pred olym-
pijskými hrami 1968 v Mexico Ci-
ty vtrhli do Československa vojská 
Varšavskej zmluvy, ktoré udusili 
Pražskú jar a demokratizačný pro-
ces. Predolympijská príprava druž-
stva našich gymnastiek sa tým 
značne skomplikovala, ale v mexic-
kej metropole cvičili skvele. V sú-
ťaži družstiev vo fantastickej búrli-
vej atmosfére úradujúce majsterky 
sveta podľahli sovietskemu druž-
stvu len o 65 tisícin bodu. Znovu 
jediná Slovenka v družstve Kraj-
čírová výrazne prispela k zisku 
striebra. Vo viacboji skončila de-
viata a v preskoku štvrtá – len 25 
stotín od olympijského bronzu... 
Cvičila s veľkými bolesťami, pre-
tože od príletu do Mexika ju sužo-
val veľký vred na stehne. V súťaži 
družstiev si pri cvičení na bradlách 
z tohto miesta vytrhla kus mäsa...

Kariéru ukončila v Mníchove
Aj po rozlúčke fenomenálnej Čás-
lavskej družstvo ČSSR získalo na 
MS 1970 v Ľubľane bronzovú me-
dailu. To už bola Marika jeho líder-
ka, veď v tom roku získala domáci 
absolútny titul. K tímovému bron-
zu pridala v Ľubľane štvrté miesto 
na bradlách. Kariéru ukončila na 
OH 1972 v Mníchove, kde bola vo 

viacboji osemnásta a s družstvom 
piata. Potom roky pracovala ako 
trénerka mládeže.

Okrúhle jubileá siedmich 
medailistov
Rok 2018 je dosť úrodný na 
okrúhle výročia medailistov spod 
piatich kruhov. Narátali sme ich 
dovedna sedem. Už 6. januára oslá-
vil osemdesiatku legendárny hoke-
jista, Bratislavčan Jozef Golonka, 
kapitán strieborného tímu ČSSR zo 
ZOH 1968 v Grenobli a bronzový 
zo ZOH 1964 v Innsbrucku.

Koncom prázdnin zase už deväť-
desiatku oslávi náš najstarší žijú-
ci olympijský šampión, víťaz boxer-
skej kategórie do 57 kg na OH 1952 
v Helsinkách Ján Zachara (narode-
ný 27. augusta 1938 v Kubre, čo je 
dnes časť Trenčína).

Medzi tohtoročnými jubilantmi 
sú však aj ďalší olympijskí medai-
listi, z toho traja boli členovia strie-
borného tímu futbalistov ČSSR na 
OH 1964 v Tokiu – 80 rokov oslá-
via Vojtech Masný (narodený 8. jú-
la 1938 Chynoranoch) aj Ľudovít 
Cvetler (narodený 17. septembra 
1938 v Bernolákove), 75 rokov ďal-
ší ich kolega Ján Geleta (narodený 
13. septembra 1943 v Horných Mo-
tešiciach).

Medzi sedemdesiatnikov sa zase 
zapíše hokejový brankár Pavol Svi-
tana (narodený 2. septembra 1948 
v Matejovciach).  Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOV 
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