
budúcnosť športu

Mladé talenty zabojujú o 60-tisíc eur

nadácia SOV 22. júna vyhlá-
sila tretí ročník grantového 
programu Ukáž sa!, urče-
ného na podporu mladej 

športovo talentovanej mládeže.  
V jeho rámci prerozdelí na podpo-
ru 12 mladých športovcov a 6 mlá-
dežníckych športových kolektívov 
spolu 60-tisíc eur, čo je dvakrát viac 
než pred rokom. „Mladých špor-
tovcov takto inšpirujeme a zároveň 
im ukazujeme, že je tu niekto, kto 
sa snaží a aj vie im pomôcť,“ po-
vedal pri prezentácii projektu jeho 
iniciátor, prezident SOV Anton Sie-
kel. Žiadatelia sa do Ukáž sa! môžu 
zapojiť do 22. júla 2018 na stránke 
www.nadaciasov.sk/ukazsa. Spo-

lu s registračným formulárom mu-
sia zaslať aj krátke motivačné video 
(v dĺžke do dvoch minút), v rámci 
ktorého zdôvodnia, prečo sa uchá-
dzajú o grantový príspevok od Na-
dácie SOV, a na aký účel ho chcú 
využiť. Podmienkou zaradenia do 
grantového programu je vek žiada-
teľa od 12 do 18 rokov, ďalej musí 
ísť o talentovaného športovca z in-
dividuálneho alebo kolektívneho 
športu, pričom sa prihliada aj na je-
ho sociálnu situáciu. V žiadosti je 
potrebné uviesť dosiahnuté športo-
vé výsledky a zdôvodniť účel čer-
pania finančného príspevku.

Zo všetkých prijatých žiados-
tí odborná komisia zložená zo zá-

stupcov Nadácie SOV najneskôr do 
31. júla 2018 vyberie top 12 žiada-
teľov z individuálnych športov a 6 
z kolektívnych športov, ktorí zabo-
jujú o hlasy verejnosti prostredníc-
tvom internetového hlasovania na 
stránke Nadácie SOV. Hlasovanie 
bude prebiehať od 1. do 31. augus-
ta 2018. Výsledky vyhlási Nadácia 
SOV v priebehu septembra 2018. 
Granty budú rozdelené podľa tohto 
kľúča: Športové kolektívy: 1. mies-
to 10 000 eur, 2. miesto 8 000, 3. 
miesto 6 000, 4., 5. a 6. miesto po 
2 000 eur, spolu 30 000 eur, jednot-
livci: 1. miesto 4 000 eur, 2. miesto 
3 500, 3. miesto 3 000, 4. a 5. 
miesto po 2 500. 6. – 12. miesto po 

2 000 eur, spolu 30 000 eur. „Tento 
rok sme sa rozhodli dať oveľa väč-
ší dôraz na sociálny aspekt žiada-
teľov. Športový talent je nepochyb-
ne dôležitý, oveľa dôležitejšie kri-
térium je však sociálna situácia 
žiadateľa, ktorá bude pri posudzo-
vaní žiadostí dôležitejšia ako v mi-
nulosti. Na základe doterajších skú-
seností môžem povedať, že výber 
finalistov z množstva žiadate-
ľov je veľmi zložitá úloha. Môžem 
však sľúbiť, že celoročne sa v Na-
dácii SOV snažíme hľadať zdroje, 
aby sme mohli podporiť aj ďalších 
športovcov, nielen finalistov projek-
tu,“ hovorí predseda správnej rady 
Nadácie SOV Dušan Guľáš. (sou)
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dobročinnosť  
Výzvu slovenských olympionikov a športovcov 
prijalo v Bratislave viac ako 90 darcov.

Akciu 14. júna v Nemocni-
ci sv. Michala svojou osob-
nou účasťou podporili šty-
ria špičkoví športovci: 

olympijský medailista vo vodnom 
slalome Juraj Minčík, ďalší dva-
ja olympionici – akrobatická lyžiar-
ka Zuzana Stromková a športová 
strelkyňa Daniela Demjén-Peško-
vá, ako aj bývalý hokejový repre-
zentant Boris Valábik. Juraj Min-
čík a Zuzana Stromková aj darovali 
krv. Ich dvaja kolegovia tiež chceli, 
ale v danej chvíli nespĺňali prísne 
podmienky na darcovstvo.

Desiatky litrov krvi
Ušľachtilú myšlienku Kvapky krvi 
Slovenského olympijského tímu 
podporilo aj množstvo hasičov a po-
licajtov, pripojili sa tiež zamestnanci 
Slovenského olympijského výboru 

a ďalší športovci. Akciu každoročne 
organizuje Nadácia Slovenského 
olympijského výboru v spolupráci 
so Slovenským olympijským výbo-
rom (SOV) a s Národnou transfú-
znou službou SR. Tento rok sa do 
organizácie zapojilo aj Ministerstvo 
vnútra SR a Športové centrum po-
lície. Majoritnú časť darcov tvorili 
zamestnanci Ministerstva vnútra 
SR, ktoré výraznou mierou prispelo 
k mimoriadnemu úspechu udalosti. 
Celá udalosť sa konala pod záštitou 
generálneho riaditeľa Nemocnice sv. 
Michala Mariána Križka. „Teší ma, 
že aj tento rok sa zapojilo do Olym-
pijskej kvapky krvi viac ako 90 ľudí 
na čele s olympionikmi. Ak berieme 
do úvahy, že na jeden odber je 
možné odobrať 450 ml tejto vzácnej 
tekutiny, spolu sme pomohli viac 
ako 42 litrami krvi tým, ktorým táto 

krv zachráni život,“ povedal prezi-
dent SOV Anton Siekel.

Policajti aj hasiči
„Som presvedčený, že naši špor-
tovci, ako aj zástupcovia z radov 

policajtov a hasičov sú v odbere 
krvi pre širokú verejnosť silnou 
motiváciou a dodávajú mnohým 
nielen odvahu, ale i presvedče-
nie, že darovať krv má zmysel. 
Snažil som sa byť tiež príkladom 

a daroval som krv z presvedče-
nia, že pomáham nielen skvelej 
myšlienke, ale aj ľuďom, ktorí 
moju krv potrebujú pre záchranu 
života,“ povedal bývalý špičkový 
vodný slalomár a v súčasnosti 

riaditeľ Športového centra polície 
Juraj Minčík. 

Keďže 14. jún je Svetový deň 
darcov krvi, bohatá účasť z ra-
dov policajtov a hasičov poteši-
la o to viac. „Nemocnica sv. Mi-
chala veľmi rada poskytla svoje 
priestory na túto dobročinnú ak-
tivitu. Osobne som rád, že sme 
k odberovej aktivite motivovali 
cez olympionikov aj veľký počet 
hasičov a policajtov,“ dodal na 
adresu podujatia predseda pred-
stavenstva a generálny riaditeľ 
Nemocnice sv. Michala v Brati-
slave Marián Križko.

 (sou)

Pri odbere krvi olympionici Juraj Minčík a Zuzana Stromková. SNímka: SOV/a. Galica

Kvapka krvi olympijského tímu

VZdElÁVAniE

Medzinárodné semináre 
privítali ľudí z 80 krajín

V dvoch turnusoch me-
dzi 11. a 20. júnom sa 
v Olympijskom trénin-
govom centre X-bio-

nic sphere v Šamoríne-Čilisto-
ve uskutočnili dva semináre pre 
marketingových manažérov ná-
rodných olympijských výborov 
(NOV), organizované Medziná-
rodným olympijským výborom 
(MOV) a Asociáciou národných 
olympijských výborov (ANOV).

Na seminároch sa zúčastni-
li zástupcovia 80 krajín prevažne 
z Afriky, ale aj zo všetkých ďal-
ších kontinentov. Oba semináre 

trvali zhodne tri dni. Ich hlavné 
témy boli zefektívnenie komuni-
kácie so sponzormi, spolupráca 
s marketingovými top partner-
mi MOV, ako aj získavanie no-
vých partnerov. Na oboch semi-
nároch ako školitelia vystupovali 
ôsmi experti MOV na jednotli-
vé oblasti.

Seminár s podobným zame-
raním sa uskutočnil v Olympij-
skom tréningovom centre X-bio-
nic sphere v Šamoríne aj v minu-
lom roku, keď bol organizovaný 
pre marketingových manažérov 
NOV z Európy.  (pga)

42
litroV

krvi odobrali darcom  
v rámci projektu slovenského 

olympijského výboru.
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Laureáti umeleckých súťaží sOV 

Slovenský olympijský vý
bor vypísal k tohtoročné
mu Olympijskému dňu 
dve tradičné umelecké sú

ťaže. Do literárnej súťaže SOV s té
mou olympijských hodnôt Výni
močnosť, priateľstvo, rešpekt žiaci 
a študenti základných a stredných 
škôl v priebehu mája zaslali spo
lu 46 prác. Oveľa početnejšia účasť 
bola vo výtvarnej súťaži s témou 
Ja a môj olympijský sen, do ktorej 
školáci poslali až 647 prác. 

Odborné poroty vybrali laureá
tov prvých troch miest nasledovne: 
Literárna súťaž – od 10 do 15 ro
kov: 1. Kristína Krasňanová (ZUŠ, 
Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto): 
Začalo sa to zmrzlinou, 2. Nina 
Očadlíková (ZŠ Na Hôrke 30, Nit
ra): Výnimočnosť športu, 3. Mir
ka Jalčáková (Cirkevná ZŠ sv. Ju
raja, Svidník): Gól s protézou, od 
15 do 18 rokov: 1. Nicol Hátasová 
(Gymnázium A. Einsteina 35, Bra
tislava): Môj splnený sen, 2. Lau
ra Kravcová (SZŠ Prešov, Sládkovi
čova 36): Športom k ľudskosti, 3. 
Marek Jaroš (Obch. akad. Stará Ľu
bovňa): Štyri nohy. Výtvarná súťaž 

– do 6 rokov: 1. Katarína Žideko
vá (ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vyso
ká nad Kysucou), 2. Klaudia Vargo
vá (MŠ Eötvösova 64, Komárno), 
3. Brigita Csongár (MŠ s vyuč. jaz. 
maď. Óvoda, Tešedíkovo) a Eliška 
Lorenčíková (ZŠ s MŠ Nižná Brá
na 8, Kežmarok), od 6 do 10 ro
kov: 1. Jozef Chlapečka (ZŠ Beet
hovenova 11, Nitra), 2. Patrik Kuba
la (ZŠ Rozmarínová 1, Komárno), 
3. Zara Musung (ZŠ Rozmaríno
vá 1, Komárno) a Martina Kolimá
rová (SZUŠ R. Tatára, Okružná 2, 
Banská Bystrica), od 10 do 15 ro
kov: 1. Natália Šebová (ZŠ Škol
ská 2, Michalovce), 2. Ema Laško
dyová (ZŠ Školská 2, Michalovce) 
a Beata Eliášová (ZŠ Janka Krá
ľa, Šahy), 3. Lucia Gaherová (ZŠ 
Mierové námestie 255/27, Handlo
vá), Stanislav Zachar a Marko Kar
vay (Spojená škola internátna, To
varnícka 1632, Topoľčany), od 15 
do 18 rokov: 1. Michal Medveď (ZŠ 
Školská 511/2, Čierny Balog), 2. 
Dóra Zsidek (ZŠ s MŠ J. Kossányi
ho s VJM, Svätý Peter), 3. Marce
la Loreková (SZŠ, Sládkovičova 36, 
Prešov).� (sov) Víťazné výtvarné dielo Michala Medveďa v kategórii od 15 do 18 rokov.

Športom k ľudskosti
Z ocenených prác v literárnej súťaži zverejňujeme jednu 
z tých kratších – báseň Laury Kravcovej zo Strednej 
zdravotníckej školy na Sládkovičovej ulici 36 v Prešove, 
ktorá v III. kategórii (od 15 do 18 rokov) obsadila druhé 
miesto.

Laura Kravcová: 
Športom k ľudskosti
Výnimočnosť srší z dobrého  
človeka, 
priateľstvo je potreba odveká. 
Milujme život so všetkým,  
čo k tomu patrí,
a na pretekoch počkajme, kým 
odrátajú jeden, dva, tri.

Nepotkýnajme sa navzájom  
so súperom, 
veď aj on je naším priateľom.
Byť druhý predsa nie je prehra,
nevíťazí len ten, kto vôbec  
nehrá.

Drina spolu s disciplínou tvo-
ria pár, 
nezabúdajme, že najmä zdravie 
je ten podstatný dar.
Rešpekt nech tvorí súčasť tvojej 
bytosti,
nezabúdaj na charakter  
a nedolám iným kosti.

Každý z nás sa narodil preto, 
aby žil.
Priateľom buď všetkým – aj tým, 
čo nemajú dosť síl.
Ak ti osud štedro nadelil, 
bola to skúška – či by si sa  
podelil.

Športom k zdraviu si cestičku  
vymeraj,
na to pozitívne sa v živote  
zameraj.
Lopta, zdvih, švih, kotúľ,  
premet,
láska k blížnemu je v živote ten 
najťažší predmet.

Buď človekom takým, na akého 
tento svet čaká. 
Rozdaj seba, lásku, plň si sny  
a rob, čo ťa láka.
Rozbehni sa za svojím cieľom  
celým srdcom,
nezastavuj, nepodliehaj, vstaň 
vždy smelo!

Beh, lezenie aj cyklistika. Olympijský       deň zobrali slováci športovo

podUjatie  
Viac ako 60-tisíc Slovákov sa zapojilo do 
tohtoročných osláv medzinárodného 
Olympijského dňa (OD) v rámci viac než 350 
podujatí vo vyše stovke miest a obcí Slovenska.

olympijský deň sa na 
Slovensku realizoval 
od začiatku mája až 
do konca júna s bra

tislavským vyvrcholením 22. 
júna. Celosvetový Olympijský 
deň sa oslavuje každoročne 23. 
júna. Keďže v tomto roku pripa
dol tento dátum na sobotu, do
minantná pozornosť SOV sa sú

stredila na posledný pracovný 
deň pred ňou.

Bratislavské vyvrcholenie 
pred OC Eurovea
Na námestí OC Eurovea sa 
v piatok 22. júna predpoludním 
s účasťou detí z petržalských 
škôl uskutočnili oslavy Olym
pijského dňa, ktoré priamo or
ganizoval Slovenský olympijský 
výbor. Chladné počasie, ktoré 
v noci vystriedalo predošlé ho
rúce dni, sa síce podpísalo pod 
menšiu účasť detí, než organizá
tori očakávali, ale tie, čo prišli, 
určite neľutovali. Deti sa mohli 

pod dozorom pedagógov zapojiť 
do rôznorodých aktivít – absol
vovať disciplíny detskej atletiky, 
zašermovať si, skúsiť si lezenie na 
lezeckej stene (športové lezenie je 
nový olympijský šport, ktorý bu
de v programe OH 2020 v Tokiu, 
ale aj tohtoročných OH mládeže 
v Buenos Aires), na čas si zajaz
diť na cyklistických trenažéroch 
alebo si odskúšať modelovanú 
biatlonovú streľbu či aerobik pod 
vedením našej najlepšej pretekár
ky Anity Lamošovej. Samozrejme, 
mohli sa aj stretnúť s ozajstnými 
olympionikmi a odfotografovať sa 
so symbolickými olympijskými 
medailami. Ako bonus k tomu 
dostali tričká Olympijského dňa 
a viaceré aj „placku“ s logom Klu
bu fair play SOV v podobe piatich 
usmievajúcich sa slniečok.

Pod dohľadom olympionikov
Na bratislavských oslavách Olym
pijského dňa sa osobne podieľalo 

aj trinásť našich olympionikov 
– z tých aktívnych vodnoslalomár
ski olympijskí šampióni Ladislav 
a Peter Škantárovci, rýchlostní 
kanoisti Erik Vlček (trojnásobný 
olympijský medailista) a Martina 
Kohlová, plavec Richard Nagy, 
lukostrelkyňa Alexandra Longo
vá, akvabela Nada Daabousová 
a sánkar Jakub Šimoňák, z radov 
bývalých atlétka Mária Mračnová, 
šermiarka Katarína Ráczová, zjaz
dárka Jana Gantnerová, biatlonis
ta Dušan Šimočko a ako zamest
nanec SOV vodný pólista Vidor 
Borsig. Doplnila ich účastníčka 
OH mládeže 2010, šermiarka Mi
chala Cellerová.

Známi športovci pôsobili pre 
deti ako veľké vzory. Význam ich 
úlohy ešte umocnilo, keď si olym
pionici vedno so zamestnancami 
SOV pospájali s deťmi ruky a na 
námestí utvorili symbolické „živé“ 
olympijské kruhy. Viacerí olym
pionici si aj sami v spoločnosti de

tí odskúšali športové aktivity. Na
príklad lukostrelkyňa Longová 
skúšala, ako sa strieľa z inej zbra
ne, než je zvyknutá – z pušky, akú 
na simulovaný tréning používajú 
biatlonisti.

Mnohí to zobrali športovo, 
nielen športovci
SOV v rámci kampane Ber to špor
tovo vyzval verejnosť, aby ľudia 
v piatok 22. júna prišli do práce, 
školy či škôlky v športovom oble
čení, aby sa venovali pohybovým 
aktivitám a aby svoje fotografie 
následne zdieľali cez sociálne 
siete. Výzva sa stretla s veľkým 
ohlasom.

Svoje fotky s hashtagom #olym
pijskyden zdieľali na sociálnej sie
ti napríklad aj olympijskí medai
listi Ladislav a Peter Škantárovci, 
Juraj Minčík, Matej Beňuš, Ti
bor Linka, Danka Barteková, ďalší 
olympionici Jakub Grigar, Adam 
a Andreas Žampovci, Jana Kapus

tová, Zuzana Tomčíková, Barbora 
Mokošová, režisér Nikita Slovák, 
speváčka Dara Rolins, herci Mar
tin Mňahončák, Roman Pomaj
bo, Juraj Bača, Marián Mitaš, Ju
raj Hrčka, Danica Jurčová a mno
hí ďalší.

Anton Siekel na tlačovke 
v džudistickom kimone
Na tlačovú besedu počas osláv 
Olympijského dňa na námestí OC 
Eurovea z dôvodu výzvy Ber to 
športovo prišli nielen olympionici, 
ale aj prezident SOV Anton Siekel 
v športovom. Šéf SOV si ako aktív
ny džudista obliekol kimono.

„Teší ma, že na našu výzvu za
reagovalo množstvo ľudí, kto
rým šport nie je cudzí. Športov
ci tvoria veľkú komunitu a kam
paň SOV Ber to športovo ilustruje, 
že sa športom aj zabávame. Naším 
cieľom bolo motivovať verejnosť 
aj k jednoduchej športovej aktivi
te. Napríklad aby ľudia namiesto 

Prezident SOV Anton Siekel v duchu kampane Ber to športovo prišiel na tlačovku 
v džudistickom kimone.Aerobik v podaní našej najlepšej reprezentantky Anity Lamošovej a detí. Posolstvo Olympijského dňa sa zameriava na všetkých, ale najviac na deti.
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Slovenských olympionikov s hrdosťou podporujú
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Dodávatelia
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Beh, lezenie aj cyklistika. Olympijský       deň zobrali slováci športovo

auta či autobusu uprednostnili bi
cykel alebo chôdzu, alebo aby na
miesto výťahu išli po schodoch,“ 
povedal Anton Siekel.

Medzinárodný olympijský vý
bor (MOV) pripravil k tohtoročné
mu Olympijskému dňu veľmi pú
tavé a názorné video United by 
Olympism (Zjednotení olympiz
mom), dostupné aj na YouTube 
či na webovej stránke SOV olym
pic.sk, ktoré ukazuje, čo zname
ná olympizmus v praxi. Je to po
solstvo na 365 dní v roku, čo ak
centoval aj Anton Siekel: „V tom 
videu sme všetci videli, ako nás 
šport sprevádza životom. Preto by 
také dni, ako je Olympijský deň, 
nemali byť v našom kalendári oje
dinelé.“

Pohľady olympionikov
Za všetkých prítomných olympio
nikov dostali na tlačovej besede 
slovo dvaja rýchlostní kanoisti. 
Už legendárny päťnásobný olym

pionik a multimedailista z OH, 
svetových aj európskych šampio
nátov Erik Vlček meškal, keďže 
do Bratislavy sa musel presunúť 
z tréningu v Komárne. „Pre túto 
akciu som si privstal. Ja som to te
da zobral športovo hneď od rána, 
ale ako pre profesionálneho špor
tovca je to pre mňa dennodenná 
rutina,“ usmial sa. Na otázku, 
ako sa toľké roky dokáže prinútiť 
do tvrdých tréningov, reagoval: 
„Na začiatku si treba stanoviť 
cieľ, neopúšťať ho, každé ráno 
si ho pripomínať, a potom sa to 
v človeku všetko zautomatizuje. 
Netreba si hneď dávať veľké ciele, 
ale postupne ich zvyšovať. Keď 
som bol dieťa, na prvého nášho 
kajakárskeho majstra sveta Attilu 
Szabóa som v komárňanskej lo
denici hľadel ako na nedosiahnu
teľný vzor. Všetci sme chceli byť 
ako on, ale nevedeli sme si ani 
predstaviť, že by sa nám to mohlo 
podariť. Postupnými krokmi som 

sa však dostal ešte vyššie, než bol 
kedysi on.“

Martina Kohlová prišla s desať
mesačnou dcérkou, ktorú so se
bou berie všade. Prezradila, že už 
ju posadila aj do kajaka a malej sa 
to páčilo, lebo sa smiala. „Odke
dy mám dieťa, poradie hodnôt sa 
u mňa úplne prehodilo. Športujem 
vtedy, keď malá spí, čiže na od
dych mi čas príliš neostáva, ale pri 
dcérke som šťastná a pri kanoisti
ke tiež. Keď jazdím na vode, malá 
je v kočíku na brehu a myslím na 
ňu,“ prezradila na tlačovke.

Slovenský príspevok 
k celosvetovému sviatku 
Medzinárodný Olympijský deň sa 
oslavuje už od roku 1948 – vždy 
23. júna. Tento deň bol vybraný 
na počesť ustanovenia MOV a roz
hodnutia o obnovení antických 
olympijských hier, ku ktorým 
došlo 23. júna 1894 na pôde paríž
skej univerzity Sorbonna. Od roku 

1987 sa v rámci osláv Olympijské
ho dňa po celom svete (a v rámci 
bývalého Československa aj na 
Slovensku) konajú rozmanité 
športové akcie, medzi ktorými 
hrá prím Beh Olympijského dňa. 
Z podujatia sa za viac než tridsať 
rokov stala celosvetová oslava 
olympizmu.

Slovenský olympijský výbor 
(SOV) sa k oslavám Olympijské
ho dňa pripojil už krátko po svo
jom ustanovení, v roku 1993. Na 
základe troch pilierov aktivít pro
pagujúcich olympizmus, ktorými 
sú pohyb, vzdelávanie a poznáva
nie, SOV v spolupráci s ostatnými 
zainteresovanými stranami orga
nizuje športové, kultúrne a vzde
lávacie aktivity a zabezpečuje 
propagáciu olympijských myšlie
nok po celom Slovensku. Od roku 
2005 sa do aktivít v rámci Olym
pijského dňa na Slovensku za
pojilo spolu takmer 600tisíc ľu
dí. V tomto roku SOV pristúpil 

na zmenu konceptu osláv Olym
pijského dňa. Všetky aktivity v ich 
rámci koncentroval na obdobie 
dvoch mesiacov – od začiatku má
ja až do konca júna. Ťažisko všet
kých aktivít sa zameriavalo na jún 
2018, ktorý dostal prívlastok Me
siac olympijských aktivít. Len ško
ly, ktoré organizovali svoje aktivi
ty v rámci OD v tomto termíne, sa 
mohli zapojiť do súťaže SOV o fi
nančnú podporu na športové po
môcky pre najaktívnejšiu mater
skú, základnú a strednú školu na 
Slovensku. A regionálne olympij
ské kluby na Slovensku dostanú 
finančnú a materiálnu podporu 
na svoje podujatie len v prípade, 
že sa koná v uvedenom Mesiaci 
olympijských aktivít.

Súčasťou osláv tohtoročného 
Olympijského dňa boli aj literár
na, výtvarná a vedomostná súťaž 
s olympijskou tematikou. 

 Ľubomír Souček, 
 mediálny manažér SOV

„Živé“ olympijské kruhy v podaní olympionikov, zamestnancov SOV a detí.

vedomostná súťaž 
o olympizme 
premiérovo aj pre 
verejnosť
K tohtoročnému Olympijskému 
dňu SOV prostredníctvom Slo
venskej olympijskej akadémie 
vypísal tradičnú vedomostnú sú
ťaž o olympizme nielen pre ško
ly, ale premiérovo aj pre verej
nosť. Všetky typy tejto vedomost
nej súťaže sa realizovali online 
cez internet. Po päť najlepších 
družstiev v kategórii základných 
aj stredných škôl postúpilo do 
celoslovenského finále, ktoré sa 
uskutoční 29. a 30. októbra vo 
Vysokých Tatrách. Pri tých druž
stvách, ktoré mali správne všet
ky odpovede, o poradí rozhodla 
rýchlosť vyplnenia testu.

Do základného kola vedo
mostnej súťaže pre stredné ško
ly sa zaregistrovalo 53 trojčlen
ných družstiev, z nich 36 úspeš
ne vyplnilo 25 súťažných otázok, 
štyri družstvá mali 100percent
nú úspešnosť. Do súťaže pre zá
kladné školy sa zapojilo až 167 
trojčlenných družstiev. Z nich 
takmer dve tretiny – 121 druž
stiev – správne vyplnili 25 súťaž
ných otázok a 11 družstiev do
siahlo 100percentnú úspešnosť.

Zo stredných škôl postúpili 
do celoslovenského finále Spo
jená škola Rastislavova 332 No
váky, Gymnázium Pierra de 
Coubertin Piešťany, Obchodná 
akadémia Watsonova Košice, 
Gymnázium L. Novomeského 
Tomášikova 2 Bratislava a Špor
tové gymnázium J. Herdu Trna
va, zo základných škôl ZŠ Hlav
ná 5 Družstevná pri Hornáde, ZŠ  
O. Kožucha Spišská Nová Ves, ZŠ 
Školská 2 Michalovce, ZŠ a MŠ 
Šarišské Bohdanovce a ZŠ Kros
nianska 4 Košice.

Do vedomostnej súťaže pre 
verejnosť sa prihlásilo 183 súťa
žiacich. Z nich viac než tretina 
– presne 64 – dosiahla 100per
centnú úspešnosť. O konečnom 
poradí tak rozhodla celková 
rýchlosť vyplnenia testu. Zvíťa
zil Emil Kasko (14 sekúnd), pred 
Biankou Kolibárovou, Domini
kom Čabrákom (obaja po 16) 
a Tomášom Bačom (18). Všetci 
od SOV dostanú pamätnú kni
hu o tohtoročných ZOH s ná
zvom Pjongčang 2018 a poloko
šeľu k Olympijskému dňu.  �(sov)
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Ako sa zrodil výraz 
„pingpongová diplomacia“

HISToRka  
Z HISTÓRIe  
V čase, keď sa svet 
zmietal v studenej 
vojne, prišlo 
prostredníctvom 
športu k prelomeniu 
napätých vzťahov 
medzi USA a Čínou.

ak ste videli osca-
rový film For-
rest Gump, určite 
si spomeniete, že 

Forrest v podaní Toma Hanksa 
počas pôsobenia v armáde USA 
ako stolnotenisový fenomén hral 
v Číne. Táto pasáž filmu svojsky 
reflektovala zaujímavú kapitolu 
z histórie.

Vo svojej dlhoročnej funkcio-
nárskej praxi sa často stretávam 
s otázkou – najmä z úst mladej 
generácie – čo je to „pingpongo-
vá diplomacia“? Je to metaforic-

ký výraz z diplomatického slov-
níka znamenajúci prehadzovanie 
si neriešeného problému me-
dzi partnermi z jednej strany na 
druhú, alebo je priamo spojený 
so stolným tenisom, ktorý sa ho-
vorovo volá aj pingpong? Má nie-
čo spoločné s politikou, alebo je 
to pojem prepojený so športom?

Na začiatku bola 
neuveriteľná náhoda
Odpoveď nie je celkom jed-
noznačná, pretože toto slovné 
spojenie sa zrodilo celkom 
náhodne, priam neuveriteľnou 
kombináciou politiky a športu. 
Pravda, s aktívnym prispením 
spoločensko-politickej klímy 
začiatkom 70. rokov minulého 
storočia, keď sa svet zmietal 
v studenej vojne a v napätých 
vzťahoch medzi svetovými veľ-
mocami – USA, Sovietskym zvä-
zom a Čínou.

Tak ako väčšina príbehov, aj 
tento má svojich hrdinov. Sú ni-
mi trojnásobný majster sveta Čí-
ňan Čuang Ce-tung a americký 
stolný tenista Glenn Cowan.

Na 31. stolnotenisových maj-
strovstvách sveta v roku 1971 
v japonskej Nagoji sa po dlhej 
odmlke spôsobenej „kultúrnou 
revolúciou“ opäť zúčastnili vý-
borní čínski hráči. Držali sa bo-
kom od súperov a báli sa zapo-
jiť do mimošportového spoločen-
ského života počas šampionátu. 
Izolovali sa. Až kým jedného 
dňa k nim náhodou do autobusu 
nenastúpil americký reprezen-
tant Glenn Cowan, ktorý zmeš-
kal svoj dopravný prostriedok 
a ponáhľal sa na štadión. Hoci to 
vôbec nebolo bežné, dal sa s ním 
do reči Číňan Čuang Ce-tung. 
Dokonca si vymenili aj suveníry!

Stolní tenisti prelomili 
bariéry
Široké úsmevy oboch hráčov 
a ich spoločné vystúpenie z au-
tobusu neunikli fotoreportérom. 
Na druhý deň raritná fotografia 
športovcov zo znepriatelených 
krajín (od roku 1966 boli medzi 
Čínou a USA prerušené diplo-
matické styky) obletela nielen 
japonské ostrovy, ale celý svet!

Takáto obrovská reklama Čí-
ny a USA neunikla ani vtedaj-
ším čínskym pohlavárom na čele 
s premiérom Čouom En-lajom, 
snažiacim sa prevziať „žezlo vla-
dára“ od starnúceho a chorľavé-
ho Maa Ce-tunga a ukončiť ne-
vydarenú „kultúrnu revolúciu“. 
Výsledkom ich snahy o zlepše-
nie imidžu Číny vo svete a o no-
vé kontakty s USA bola pozván-
ka pre družstvo stolných tenis-
tov USA na turné po krajine.

Dňa 10. apríla 1971 pricesto-
valo 11 amerických hráčov spo-
lu s manželkami a novinárskym 
sprievodom do Číny. Bola to 
prvá oficiálna americká delegá-
cia v najľudnatejšej krajine sveta 
od prevzatia moci Maom Ce-tun-
gom v roku 1949.

Oteplenie po 22-ročnom 
mraze
Pre hostí z USA prvý raz od 
„kultúrnej revolúcie“ sprístupni-
li aj dovtedy hermeticky uzavre-
té Zakázané mesto v centre Pe-
kingu. Delegáciu prijal osobne 
aj premiér Čou En-laj, ktorý pre-

zentoval na tie časy v Číne neslý-
chaný slogan: „Najskôr priateľ-
stvo, až potom súťaž.“

Symbolicky v deň návštevy 
Zakázaného mesta zrušil ame-
rický prezident Richard Nixon 
obchodné embargo voči Číne 
a následne Čína urobila rovna-
ké gesto smerom k USA. Potom 
nasledovalo pozvanie čínskeho 
stolnotenisového tímu do USA 
a súčasne cesta ministra zahra-
ničných vecí USA Henryho Kis-
singera do Číny.

Oteplenie vyše 20 rokov zmra-
zených diplomatických vzťahov 
bolo evidentné. O štyri mesia-
ce neskôr sa konalo aj historické 
stretnutie amerického preziden-
ta Richarda Nixona s najvyššími 
predstaviteľmi Číny v Pekingu. 
Takto sa americko-čínske part-
nerstvo prenieslo zo športovej aj 
na politickú scénu.

Jeho výsledkom boli nielen 
výrazne efektívnejšie obchod-
no-ekonomické vzťahy, ale na-
príklad aj súhlas USA s člen-
stvom Číny v Bezpečnostnej ra-
de OSN či uznanie politiky 
jednej Číny na úkor vtedajšieho 
amerického spojenca Taiwanu. 
Spolupráca dvoch veľmocí bo-
la aj protiváhou vtedajšej sile So-
vietskeho zväzu.

Čuang doplatil na obľubu 
u Maovej ženy
Na záver ešte jedna zaujímavosť. 
Čuang Ce-tung sa práve vďaka 
„pingpongovej diplomacii“ stal 
obľúbencom neslávne známej 
štvrtej manželky všemocného 
Maa Ce-tunga s menom Ťiang 
Čching (v čase hereckej kariéry 
používala meno Lan Ping). Táto 
obávaná žena bola v 60. rokoch 
minulého storočia jednou z hlav-
ných realizátoriek obludnej „kul-
túrnej revolúcie“ v Číne. Bola 
členkou tzv. Gangu štyroch, kto-
rý kontroloval viacero čínskych 
politických inštitúcií a riadil mé-
diá aj propagandu.

Krátko po Maovej smrti v roku 
1976 sa však éra jej moci skonči-
la a uväznili ju. Pôvodne ju od-
súdili na trest smrti, ktorý po-
tom zmenili na doživotie. Čuang 
Ce-tung sa ako jej obľúbenec „za 
trest“ dostal na štyri roky do vy-
hnanstva... Neskôr trénoval stol-
notenisový tím malej provincie. 
Zomrel v roku 2013 v Pekingu.

Zdenko Kríž, viceprezident SOV
a predseda Slovenského 

stolnotenisového zväzu

Za Ivanom 
mauerom 

Vo veku 92 rokov 11. júna 
v Bratislave zomrel slovenský 
krasokorčuliarsky odborník 
svetového mena a čestný člen 
Slovenského olympijského 
výboru (SOV) doc. PhDr. Ivan 
Mauer, CSc. Ako pretekár zís-
kal 12 titulov majstra Sloven-
ska, na ME 1955 v Budapešti 
skončil jedenásty. Výrazne sa 
presadil ako tréner. V Brati-
slave viedol od roku 1956 le-
gendárneho Karola Divína, za-
krátko dvojnásobného majstra 
Európy (1958, 1959) a striebor-
ného medailistu zo ZOH 1960 
v Squaw Valley, ale aj ďalších 
známych československých 
reprezentantov Mariá na Fil-
ca, Ľudmilu Bezákovú, Evu 
Grožajovú alebo Petra Barto-
siewicza.

Najväčšie medzinárodné me-
no si však Ivan Mauer urobil 
ako pedagóg na FTVŠ UK Brati-
slava a na Telovýchovnej škole 
SÚV ČSZTV v Bratislave aj ako 
renomovaný vedec. Venoval sa 
predovšetkým skúmaniu gene-
tických, fyziologických a bio-
mechanických predpokladov 
na realizovanie náročných prv-
kov v krasokorčuľovaní, pri-
čom osobitne analyzoval po-
hyb pretekárov vo vzduchu pri 
skokoch a dĺžku tohto pohybu. 
V tejto oblasti sa stal odborní-
kom svetového formátu, kto-
rý vyškolil stovky trénerov do-
ma aj v cudzine, predovšetkým 
v Nemecku a Škandinávii.

Medzinárodná korčuliarska 
únia (ISU) Ivana Mauera vy-
menovala za svojho experta, 
takže v zahraničí viedol množ-
stvo vzdelávacích seminárov 
a prednášal na mnohých od-
borných konferenciách. V roku 
1996 ISU ocenila jeho zásluhy 
v oblasti vedy a výskumu svo-
jím najvyšším vyznamenaním 
– Häslerovou medailou. V ro-
ku 2006 Slovenský olympijský 
výbor udelil Ivanovi Mauerovi 
za jeho rozsiahle zásluhy v ob-
lasti športu Zlaté kruhy SOV 
a udelil mu čestné členstvo. 
Následne dostal aj Zlatý od-
znak SOV. (sou)

čaSopIS

sOV vydal magazín OLYmPIC.sk jar/leto 2018 

Anastasia Kuzminová na titulke magazínu. 

124
STRÁn
obsahuje 

najnovšie číslo 
časopiseckého 

magazínu 
OLYMPIC.SK.

V júni SOV vydal ďalšie čís-
lo svojho časopiseckého 
magazínu OLYMPIC.SK – 
s označením jar/leto 2018. 

Distribuuje sa v rámci športovej ob-
ce, verejnosti je dostupný na webe 
olympic.sk. Na 124 stranách časo-
pis vďaka renomovaným publicis-
tom ponúka množstvo zaujímavé-
ho a hodnotného čítania s olympij-
skou a so športovou tematikou, aké 
v iných médiách nenájdete. Dopĺ-
ňajú ho mnohé pozoruhodné fo-
tografie.

Olympijský návrat
Prvá časť obsahu je venovaná 
návratom k ZOH v Pjongčangu 
– udalostiam, ktoré svetu aj nám 
zrejme najviac zostanú v pamäti 
z týchto hier, aj autentickým zá-
žitkom tucta Slovákov (vrátane 
prezidenta SOV Anton Siekela či 
prezidenta SR Andreja Kisku) z 
Pjongčangu. Do zimného bloku 
patrí aj text o rozlúčke našej zjaz-
dárskej legendy Veroniky Velez 

Zuzulovej i anketa so zástupcami 
slovenských zimných športov.

Hosťom čísla je dvojnásobná 
olympijská medailistka v športo-
vej streľbe Zuzana Rehák Štefe-
čeková. Aj jej sa týkajú zmeny 
v olympijskom programe počnúc 
Tokiom 2020, ktoré v texte Quo 
vadis? Programové dilemy olym-
pijských hier hĺbkovo a polemicky 
analyzuje Marián Šimo. Dozviete 
sa aj o šanciach Slovákov predsta-
viť sa v Tokiu pri olympijskej pre-
miére karate, športového lezenia 
a skejtbordingu. Ďalšou aktuál-
nou letnou témou je predstavenie 
príprav októbrových OH mládeže 
v argentínskom Buenos Aires, aj 
nášho výrazného mladého talentu 
– vzpieračky Nikoly Seničovej.

Plány SOV
Prezident SOV Anton Siekel v edi-
toriáli hovorí o potrebe silnejšieho 
hlasu športovej obce, než aký sa 
ozýval doteraz. „Dozrel čas, aby 
slovenský šport dostal silnú streš-

nú organizáciu, v rámci ktorej sa 
jednotlivé športové spolky, predo-
všetkým zväzy, budú schopné do-
hodnúť na zásadných postulátoch, 
prioritách i koncepcii, a následne 
ich jasne tlmočiť navonok. Sloven-
ský olympijský výbor má ambíciu 
transformovať sa na takúto strešnú 
organizáciu,“ konštatuje. O tejto 
téme sa v obsiahlom texte SOV ako 
strecha slovenského športu dočí-
tate podrobnejšie. Z iniciatívy SOV 
nedávno spracovala spoločnosť 
KPMG obsiahlu analýzu súčasného 
financovania športu na Slovensku. 
Štúdia priniesla niektoré pozoru-
hodné zistenia a definovala niekto-
ré základné problémy nášho špor-
tu. Viac o nich nájdete v rozhovore 
s predsedom rady partnerov KPMG 
Slovensko Ľubošom Vančom.

Aktivity a príbehy
V obsiahlejších materiáloch sa 
môžete dočítať aj o mnohostran-
nom pôsobení SOV v oblasti 
olympijských aktivít (Rozvoj 

olympizmu stojí na dobrovoľní-
koch), o životnom príbehu nášho 
najstaršieho žijúceho olympij-
ského šampióna, zlatého boxera 
z olympijských hier 1952 Jána 
Zacharu, ktorý v auguste oslávi 
deväťdesiatku, aj o v januári zo-
snulom čestnom predsedovi SOV 
a historicky prvom Slovákovi 
v Medzinárodnom olympijskom 
výbore Vladimírovi Černušákovi, 
o búrlivom roku 1968 v športe 
či o medzivojnovom najlepšom 
boxerovi na Slovensku Rudolfovi 
Kusovi.

Koncom októbra si pripomenie-
me storočnicu ustanovenia Česko-
slovenskej republiky. V obsiahlom 
texte s množstvom dobových foto-
grafií  Storočné jubileum Českoslo-
venska a my sa autor Ľubomír Sou-
ček pokúsil o inventúru najväčších 
klenotov, ktorými slovenskí špor-
tovci prispeli do československej 
športovej pokladnice v rokoch 1918 
– 1938, respektíve 1945 – 1992.

  (sou)

Fotografia z MS 1971 v Nagoji, ktorá obletela svet. Čuang Ce-tung daroval Glennovi Cowanovi hodvábnu šatku s obrázkom čínskeho pohoria Huangšan. SníMKa: WIKIPedIa
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