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Oslavy štvrťstoročnice SOV vrcholia
JUbILeUm  
SOV získal plnoprávne 
medzinárodné uznanie 
24. septembra 1993. 
Oslavy štvrťstoročnice 
SOV vyvrcholia  
22. septembra na 
galavečere v novej 
budove SND  
a v prenose RTVS.

Dva dátumy, ktoré delí viac 
než deväť mesiacov, rám-
cujú dve kľúčové udalos-
ti v histórii SOV (prvá sa 

odohrala v Bratislave, druhá na 
101. zasadnutí Medzinárodné-
ho olympijského výboru v Mon-
te Carle). Preto SOV rozložil osla-
vy na dlhšie obdobie. Sprievodné 
akcie budú ešte pokračovať, veď 
14. novembra sa uskutoční odbor-
ná konferencia pri príležitosti 25. 
výročia SOV na pôde bratislavskej 
Fakulty telesnej výchovy a špor-
tu UK.

Od hlavnej národnej 
k medzinárodnej oslave
Prvú oslavu svojho jubilea SOV 
pri pravil 19. decembra minulého 
roka – teda na deň presne na 25. 
výročie svojho ustanovenia. Na 
slávnosti v bratislavskom hoteli NH 
Gate One boli hlavnými hrdinami 
slovenskí olympijskí medailisti 
z éry samostatnosti, ktorým bola 
venovaná aj kniha Naši olympijskí 
velikáni štvrťstoročia. SOV v spo-
lupráci so Slovenskou poštou vydal 
aj limitovanú edíciu personalizova-
ných známok všetkých našich me-
dailistov.

Hoci na úvodnú časť osláv ju-
bilea zaslali videopozdravy šéfo-
via medzinárodného aj európske-
ho olympijského hnutia Thomas 
Bach a Janez Kocijančič, rozmer 
tohto „gala“ bol národný. Finále 

osláv 22. septembra však bude mať 
aj medzinárodnú dimenziu, pre-
tože SOV naň pozval viacero vý-
znamných olympijských hostí zo 
zahraničia.

Galaprogram v réžii Nikitu Slo-
váka si priamo v sále Činohry SND 
pozrie okolo päťsto hostí. Čaká ich 
približne 80-minútová šou s náz-
vom Cesta na Olymp, v ktorej bu-
dú účinkovať gymnasti, tanečníci, 
speváci i Balet SND.

Prostredníctvom videí, dokrú-
tok i vďaka priamym aktérom si 
diváci v sále aj pri televíznych 
obrazovkách oživia predovšet-
kým emotívne chvíle slovenské-
ho športu za uplynulé štvrťstoro-
čie pod piatimi kruhmi, ale nie-
len to. V programe zarezonuje aj 
nedávne životné jubileum nášho 
najstaršieho olympijského víťa-
za Jána Zacharu (v auguste oslá-
vil 90 rokov) i pripomienka spo-
ločnej športovej histórie Slovákov 

a Čechov počas dlhých desaťročí 
(28. októbra oslávime sté výročie 
vzniku Československej republi-
ky).

Spolu 13 olympijských účastí, 
36 medailí
Len niečo viac než rok po svo-
jom ustanovení SOV vyslal his-
toricky prvú slovenskú olym-
pijskú výpravu na ZOH 1994 
v Lillehammeri. Odvtedy sa naši 
olympionici predstavili spolu na 
siedmich zimných olympijských 
hrách a na šiestich hrách olym-
piády a získali dovedna 36 olym-
pijských medailí (12 zlatých, 16 
strieborných a osem bronzo-
vých). Celková medailová bilan-
cia Slovákov na OH je 9 – 12 – 7, 
na ZOH 3 – 4 – 1.

Najpočetnejšiu olympijskú vý-
pravu na OH (112 športovcov) ma-
lo Slovensko v Sydney 2000. Naj-
väčšiu výpravu na ZOH (bolo v nej 

73 športovcov) vyslal SOV do Van-
couveru 2010. 

Mnohostranné aktivity SOV
SOV si veľmi rýchlo získal veľké 
medzinárodné uznanie za pozo-
ruhodnú prácu v oblasti rozvoja 
olympizmu – predovšetkým za 
činnosť regionálnych olympijských 
klubov (v súčasnosti ich pôsobí už 
21), Slovenskej olympijskej aka-
démie, Klubu fair play SOV a Slo-
venskej spoločnosti olympijskej 
a športovej filatelie. Neskôr si dob-
ré meno v zahraničí získala aj en-
vironmentálna komisia SOV a Slo-
venská spoločnosť olympijských 
a športových zberateľov.

SOV realizuje dlhodobý Kom-
plexný program olympijskej výcho-
vy, v rámci ktorého vydal viacero 
publikácií a plagátov a spustil via-
ceré projekty zamerané na šírenie 
olympizmu. Pred OH 2004 v Até-
nach, OH 2012 v Londýne a OH 

2016 v Rio de Janiero SOV pripra-
vil rozsiahlu celoslovenskú štafetu 
s olympijským ohňom, na ktorej sa 
množstvom aktivít podieľali desať-
tisíce účastníkov. Do osláv Olym-
pijského dňa sa na Slovensku kaž-
doročne zapájajú desaťtisíce ľudí.

Už v roku 2007 SOV zriadil Na-
dáciu SOV, ktorá sa orientuje pre-
dovšetkým na pomoc mladým 
športovým talentom a olympioni-
kom v seniorskom veku. Od za-
čiatku roku 2015 je SOV zriaďova-
teľom Slovenského olympijského 

a športového múzea s obrovským 
množstvom artefaktov historickej 
hodnoty. SOV zriadil aj Národný 
pamätník olympionikov na Národ-
nom cintoríne v Martine.

Na medzinárodnom poli
SOV významne podporoval dve 
kandidatúry Popradu-Tatier na 
usporiadanie ZOH (na rok 2002, 
resp. 2006), vďaka ktorým sa Slo-
vensko v medzinárodných olympij-
ských kruhoch rýchlo zviditeľnilo. 
Na podporu druhej olympijskej 
kandidatúry SOV zorganizoval 
v roku 1999 v Poprade-Tatrách IV. 
zimné Európske olympijské dni 
mládeže (EYOD), ktoré sú zatiaľ 
najväčším olympijským poduja-
tím konaným na území Slovenska. 
Prekoná ho však XVI. letný Európ-
sky olympijský festival mládeže 
(EYOF), ktorý sa uskutoční v roku 
2021 v Košiciach.

SOV usporiadal aj viaceré vý-
znamné medzinárodné podujatia 
– v Bratislave v roku 1998 semi-
nár šéfov misií na OH 2000 a ge-
nerálnych sekretárov NOV Euró-
py, v roku 2001 valné zhromaž-
denie Európskeho hnutia fair play 
a 4. európsku konferenciu fair 
play, v roku 2003 veľké oslavy 
10. výročia SOV s účasťou prezi-
denta MOV Jacqua Roggeho, v ro-
ku 2007 oslavy 15. výročia SOV, 
v roku 2016 zasadnutie exekutívy 
Európskych olympijských výbo-
rov (EOV) a v rokoch 2017 a 2018 
tri marketingové semináre MOV 
a Asociácie národných olympij-
ských výborov.  
 Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ Sov

Na fotografii z 19. decembra 2017 pohromade 18 z 26 našich olympijských medailistov z éry samostatnosti. Zľava Michal Martikán, Peter Škantár, Tibor Linka, Martina Moravco-
vá, Elena Kaliská, Danka Barteková, Ladislav Škantár, Zuzana Rehák Štefečeková, Matej Tóth, Pavol Hurajt, Matej Beňuš, Juraj Minčík, Jozef Gönci, Jozef Krnáč, Slavomír Kňazo-
vický, Juraj Tarr, Juraj Bača a Erik Vlček. SNímka: Štartfoto/J. Súkup

Za 25 rokov traja preZidenti Sov
Na čele Slovenského olympijského výboru za štvrťstoročie ako  
predsedovia/prezidenti stáli Vladimír Černušák (od 19. 12. 1992  
do 19. 8. 1999), František Chmelár (od 20. 11. 1999 do 26. 11. 
2016) a Anton Siekel (od 26. 11. 2016). Funkciu generálneho sekre-
tára SOV postupne vykonávali Ján mráz (od 1. 2. 1993 do 31. 12. 
1996), martin benko (od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2004) a Jozef Liba  
(od 1. 2. 2005 doteraz). Od 1. 2. 2017 je zriadená nová funkcia vý-
konného riaditeľa SOV, ktorú zastáva Gábor Asványi.

Galaprogram pri príležitosti 25. výročia Slovenského olympijského výboru
Sledujte 22. septembra 2018 od 20:20 h na Dvojke RTVS
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Za stanom mikitom 
Nikdy nehral na olympiáde ani 
na majstrovstvách sveta a sveto-
vú hokejovú slávu získal z USA, 
kde žil od ôsmich rokov, no na-
priek tomu je úmrtie fenome-
nálneho hokejistu Stana Miki-
tu (7. augusta vo veku 78 rokov) 
veľkou stratou aj slovenského 
športu. Rodák z liptovskej ob-
ce Sokolče (pôvodným menom 
Stanislav Gvoth) sa totiž zara-
dil medzi superhviezdy histó-
rie zámorskej NHL. Vo farbách 
výlučne Chicaga Blackhawks, 
s ktorým v roku 1961 získal 
Stanley Cup, tam za 22 sezón 
odohral 1 394 zápasov, dosia-

hol 1 467 bodov a 926 asisten-
cií, čo sú dodnes klubové re-
kordy. K tomu pridal 541 gólov 
a osem individuálnych trofe-
jí, pričom v dvoch sezónach za 
sebou (1966/1967 a 1967/1968) 
získal ako jediný v histórii NHL 
po tri trofeje – Rossovu, Har-
tovu aj Lady Byngovej. V roku 
1980 sa stal prvým hráčom Chi-
caga Blackhawks, ktorého dres 
s číslom 21 vyvesili pod strechu 
štadióna a v roku 2011 mu pred 
halou United Center postavi-
li sochu. Bol členom Siene slávy 
NHL aj Siene slávy slovenského 
hokeja.� �(sou)

VÝroČIa

Olympijskí jubilanti Geleta a Cvetler 

V striebornom futbalovom 
tíme ČSSR na olympij-
ských hrách 1964 v Tokiu 
bolo až deväť Slovákov. 

V septembri oslávia okrúhle život-
né jubileá dvaja členovia striebor-
ného tímu, ktorý v základnej sku-
pine zdolal Kórejskú republiku 
6:1, Zjednotenú arabskú republi-
ku 5:1 a Brazíliu 1:0, vo štvrťfiná-
le domáce Japonsko 4:0 a v semi-
finále NDR 2:1. Zverenci Rudolfa 
Vytlačila našli premožiteľa až vo 
finále, kde podľahli Maďarsku 1:2.

Zo slovenských členov striebor-
ného tímu sa na trávnikoch najvý-

raznejšie presadil Ján Geleta. Ro-
dák z Horných Motešíc oslávi 13. 
septembra 75. narodeniny. S fut-
balom začínal v Iskre Partizánske, 
ale vrcholnú kariéru prežil v Duk-
le Praha, s ktorou získal dva ligové 
tituly, trikrát Československý po-
hár a v roku 1967 si zahral aj v se-
mifinále Európskeho pohára maj-
strov. Bol aj platným členom A-tí-
mu ČSSR – v 19 zápasoch strelil 
dva góly. V roku 1967 bol vyhláse-
ný za najlepšieho futbalistu ČSSR. 
Hoci v Tokiu bol vo veku 21 rokov 
najmladším členom tímu, patril 
k najplatnejším hráčom a zahral si 

v piatich zápasoch vrátane finálo-
vého. V tom istom roku bol nomi-
novaný do európskeho tímu UEFA 
na zápas proti Škandinávii. V I. čs. 
lige odohral 283 zápasov a strelil 
27 gólov. 

Ďalší člen strieborného tímu, ro-
dák z Bernolákova Ľudovít Cvet-
ler, ktorý 17. septembra dovŕši 
osemdesiatku, si na olympiáde za-
hral proti Zjednotenej arabskej re-
publike, ktorej dal gól. V olym-
pijskom výbere ČSSR odohral do-
vedna sedem zápasov a strelil dva 
góly, v A-tíme ČSSR nastúpil na 
dva zápasy. V niečom je však jedi-

nečný – okrem olympijskej medai-
ly sa môže pochváliť aj ziskom Po-
hára víťaza pohárov. V roku 1969 
ako jeden z kľúčových hráčov Slo-
vana Bratislava prispel k triumfu 
belasých vo vtedajšej druhej naj-
významnejšej pohárovej súťaži 
v Európe. V bazilejskom finále Slo-
van zdolal katalánsky veľkoklub 
FC Barcelona 3:2 a Cvetler prispel 
gólom hneď v 1. minúte. Ako jeden 
z prvých futbalistov v ČSSR do-
stal možnosť hrať legálne v zahra-
ničí. V rokoch 1969 až 1974 pôsobil 
v belgickom Standard Liége, získal 
s ním aj ligový titul.  (sou)

O medaily zabojujú aj mladí slováci
sVIatok ŠportU  
Po Singapure a Číne 
prichádzajú Olympijské 
hry mládeže do Južnej 
Ameriky. Vrcholné 
podujatie bude hostiť 
Buenos Aires.

Hlavné mesto Argentíny 
sa na dva týždne stane 
hlavným mestom športu 
na Zemi. Oficiálne mot-

to znie – Pocíť budúcnosť. Druhý 
olympijský vrchol tohto roka sa 
uskutoční aj za účasti troch de-
siatok mladých športovcov zo 
Slovenska od 6. do 18. októbra. 
Otvárací ceremoniál uvidí zhru-
ba tristotisíc ľudí naživo na naj-
širšej ulici sveta.

Unikátne hry v parku
Olympijské hry mládeže (OHM) 
sú zreálnením vízie bývalého 
prezidenta Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) 
Jacqua Roggea. Nemajú len 
ambíciu stať sa prvým veľkým 
multikultúrnym a multišpor-
tovým podujatím, ktoré mladí 
absolvujú, ale majú byť aj užitoč-
nou prípravou na účasť na veľkej 
olympiáde. Dôležitou súčasťou 
hier je aj kultúrny a vzdelávací 
program v duchu myšlienky – 
uč sa a zdieľaj. Jeho účelom je 
vychovať z detí profesionálnych 
športovcov, ale ide aj o rozvoj 
v ľudskom rozmere. Mládež sa 
učí, ako sa správať v športe, ako 
sa zdravo stravovať, ako spať, 
regenerovať, prekonať časové 
posuny, ako sa vyhnúť  zrane-
niam, ale napríklad aj ako zladiť 
športovú kariéru s osobnostným 
rastom či zvládnuť časový ma-
nažment, aby človek popri športe 
mohol aj študovať. Výučbu vyko-
návajú profesionáli z Argentíny 
a ľudia z MOV.  

Buenos Aires je jedným z naj-
športovejších miest na svete. Na 
každom kroku možno vidieť ľudí 
behať, bicyklovať, plávať v jaze-
re. Športové kluby majú niekoľko 
desiatok tisíc členov a je ich veľa. 
Koncept mládežníckej olympiády 
v tomto meste je vskutku atrak-
tívny a jedinečný, v histórii ne-
má obdobu. Hry budú po meste 
rozmiestnené v štyroch parkoch. 
Každý z nich zahŕňa športovis-
ká, javiská na kultúrny program, 
ale aj miesta na vyskúšanie no-
vých športov. Organizátori zvoli-
li parkový koncept preto, aby celé 
mesto žilo olympiádou. Aby z nej 
nemali osoh len športovci z olym-
piády, ale aj miestna mládež. Par-
ky budú verejne prístupné, ale 
športovci v nich budú mať vytvo-
rené osobitné zázemie na tréning 
aj relax. Po pretekoch sa v parku 
môžu zapojiť do kultúrno-vzdelá-
vacieho programu. 

Bezpečnosť a ekológia
Otvárací ceremoniál bude veľ-
kolepý, organizátori sľubujú, že 

bude popierať fyzikálne zákoni-
tosti. Uskutoční sa pri miestnej 
dominante – obelisku na ulici 9 
de Julio Avenue, čo je najširšia 
ulica na svete. Otvorenie Olym-
pijských hier mládeže bude 
naživo sprístupnené až pol mi-
liónu návštevníkov. OHM sú ob-
rovským katalyzátorom rozvoja 
športovej infraštruktúry v južnej 
časti mesta. Tá je chudobnejšia, 
je tam vyššia miera kriminality, 
je nedostatočne rozvinutá. Preto 
je prospešné, že práve tu sa po-
stavila olympijská dedina, ktorá 
je na vysokej úrovni. Navyše, je 
to ekologická stavba s veľkým 
množstvom zelene. Na holej plá-
ni vyrástol komplex budov, ktoré 
po skončení hier poslúžia ako 
sociálne bývanie. 

Bezpečnosť účastníkom hier 
zaručí súkromná bezpečnost-
ná služba spolu so štátnymi bez-
pečnostnými zložkami. Športov-
ci a ďalšie akreditované osoby 
budú mať vytvorený na športo-
visku aj na otváracom ceremo-
niáli bezpečnostný perimeter 
a budú zároveň hlavnými akté-

rmi ceremoniálu. Verejnosť sa 
musí zaregistrovať cez webovú 
stránku, ktorá vykoná bezpeč-
nostnú previerku žiadateľa. Zá-
verečný ceremoniál bude pre ve-
rejnosť uzavretý.

Výhodná infraštruktúra
Olympijská dedina pozostáva 
z 30 budov v šiestich blokoch. 
Jej výhodou je, že asi polovica 
športovísk je od nej vzdialená 
do piatich minút chôdze. Spolu 
s olympijskou dedinou totiž 
v tesnej blízkosti vyrástol olym-
pijský park, ako súčasť revitali-
zácie celého tamojšieho územia. 
Tento park zahŕňa športové haly, 
relatívne nízkorozpočtové špor-
toviská vrátane bazéna, haly pre 
džudo, bedminton a ďalšie špor-
ty. Takto vyrastajú nové športo-
viská, ktoré sa majú stať centrom 
pre vrcholový šport a zároveň 
tréningovým centrom pre mlá-
dež, ktoré má v budúcnosti slú-
žiť celej Argentíne. Týmto spô-
sobom krajina predíde tomu, aby 
olympijské športoviská po hrách 
schátrali, čo bolo v minulosti ne-
zriedkavým javom. V Argentíne 
však celá výstavba plánovaná 
bola a OHM k jej realizácii len 
pomôžu. A nie naopak, že by 
komplex budov bol vybudovaný 
s cieľom hostenia hier. 

Vzdialenosť z ostatných par-
kov do dediny je 18 až 25 kilo-
metrov. Zopár športovísk sa na-
chádza aj mimo parkov, naprí-
klad golf alebo jachting. Dlhšia 

cesta k športovisku by však veľ-
kým problémom byť nemala. 
Predpokladá sa, že športovec rá-
no opustí dedinu, príde do par-
ku, kde bude mať tréning ale-
bo súťaž, a potom celý deň strávi 
v tom parku. Práve preto aj vzde-
lávacie a kultúrne aktivity budú 
priamo v parku a do dediny sa 
mladí vrátia večer prakticky len 
prespať. 

Testovacie hry
OHM majú pre MOV slúžiť aj ako 
testovacie podujatie pre veľké 
OH z hľadiska skúšania nových 
športov a vhodnosti pre súčasnú 

mládež. Každé podujatie prináša 
nejakú novinku. Súťaže v rých-
lostnej kanoistike aj vo vodnom 
slalome prebiehajú na hladkej 
vode s prekážkami. Úplnú pre-
miéru na hrách zažije break 
dance. Aj takýmto moderným 
spôsobom chcú kompetentní 
osloviť účastníkov hier, miestnu 
mládež či mládež celosvetovo. 
Hry majú svojich ambasádorov 
– významné osobnosti zo špor-
tu, ktoré majú mladí možnosť 
stretnúť – takzvaní Athletes Role 
Model. Tento rok k nim patria ar-
gentínske tenisové legendy David 
Nalbandian či Gabriela Sabati-

niová. V Singapure bola takouto 
ambasádorkou aj Danka Barteko-
vá. Druhou skupinou líderských 
osobností sú Young Change 
Makers. Sú to mladí účastníci 
predchádzajúcich hier mládeže, 
ktorí majú byť inšpiratívni pre 
tých súčasných a tiež majú za 
úlohu pozdvihnúť olympijské 
hodnoty vo svojom pôsobisku. 
Za Slovensko bola do tejto roly 
nominovaná lukostrelkyňa Alex 
Longová. 

Tri desiatky Slovákov
Slovensko bude na hrách re-
prezentovať tridsiatka mladých 

športovcov. Zastúpenie budeme 
mať v atletike, plávaní, cyklisti-
ke, streľbe, stolnom tenise, ka-
rate, boxe, kanoistike i v športo-
vom lezení. Jediným slovenským 
kolektívom budú futsalisti. Ná-
klady na cestu a účasť na OHM 
hradí MOV pod podmienkou, že 
účastníci zotrvajú v dejisku po 
celý čas ich trvania. Podrobné 
informácie o slovenskej výprave 
v Buenos Aires nájdete v nasle-
dujúcej prílohe Hospodárskych 
novín Sme jeden tím 3. októbra, 
krátko pred začiatkom olympij-
ských hier mládeže.
  Ján Šiller

Metropola Argentíny, Buenos Aires, bude hostiť najväčšie olympijské podujatie v histórii.  Snímka: DREamSTImE

Viac ako polovica športovísk je od olympijskej dediny (Youth Olympic Park) vzdialená do piatich minút chôdze. Snímka: olympIc.oRg

30
mladÝCH sloVákoV

minimálne toľko nás bude 
reprezentovať na olympijských 

hrách mládeže.

Rodová 
rovnosť 
v praxi

buenos aires 
po prvýkrát 
v histórii zo-
sobní rodovú 
rovnosť, čo 
sa týka počtu 
účastníkov. 
na hrách sa 
zúčastní  
1 999 chlap-
cov a 1 999 
dievčat z 200 
krajín. V rám-
ci 32 športov 
bude 286 
súťažných 
stretnutí. 
okrem 
toho 468 
športových, 
kultúrnych 
a vzde-
lávacích 
stretnutí pre 
športovcov 
aj verejnosť. 
dovedna  
1 250 medai-
lí bude ude-
lených v 241 
súťažiach.
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podUJatIe soV

naj z olympijského 
dňa v krajoch 

V jednotlivých krajoch Sloven
ska vyhodnotili regionálne štá
by najlepších organizátorov 
Olympijského dňa 2018. Minu
lý mesiac sme zverejnili celko
vý sumár aktivít v rámci slo
venských osláv celosvetové
ho Olympijského dňa (OD). OD 
sa síce v kalendári už od ro
ku 1948 viaže k 23. júnu, ale 

na Slovensku sa aktivity v je
ho rámci realizovali v priebehu 
mája a hlavne júna. Na celom 
Slovensku sa v rámci Olym
pijského dňa uskutočnilo 600 
podujatí dovedna so 118 746 
účastníkmi, čo je historický re
kord.

Na základe vyhodnotenia 
v ôsmich samosprávnych kra
joch uvádzame najaktívnej
šie materské, základné a stred
né školy, ako aj najaktívnejších 
organizátorov Olympijského 
dňa 2018 (buď z radov jednot
livcov, alebo organizácií).

  (SOV)

vyhodnotenie
Banskobystrický  
samosprávny kraj 
materské školy – mŠ dolná 
57/37, kremnica; základné ško-
ly – ZŠ e. m. Šoltésovej, Ul. m. r. 
Štefánika 3, krupina; stredné 
školy – soŠ technická a agro-
potravinárska, okružná 61, 
rimavská sobota; organizátor – 
spojená škola, kremnička 10, 
banská bystrica

Bratislavský samosprávny kraj 
materské školy – mŠ 
strečnianska 2, bratislava; zák-
ladné školy – ZŠ kpt. J. nálepku, 
stupava; stredné školy – 
Gymnázium Jána papánka, 
Vazovova 6, bratislava; organizá-
tor – robert schnürmacher

Košický samosprávny kraj 
materské školy –  mŠ Iliašovce 
155; základné školy – ZŠ Ing.  
o. kožucha 11, spišská nová 
Ves; stredné školy – Športové 
gymnázium, tr. snp 104, 
košice, organizátor – andrea 
baluchová (spoločný školský 
úrad smižany)

nitriansky samosprávny kraj 
materské školy – mŠ 
Čajkovského 3, nitra; základné 
školy – ZŠ s mŠ demandice; 
stredné školy – soŠ obchodu 
a služieb, budovateľská 32, 

komárno; organizátor – mesto 
Šurany.

Prešovský samosprávny kraj 
materské školy – mŠ nižná brá-
na 8, kežmarok; základné školy 
– ZŠ Chminianske Jakubovany 
270; stredné školy – spŠ sta-
vebná, plzenská 10, prešov; or-
ganizátor – olympijský klub re-
giónu prešov

trenčiansky samosprávny kraj 
materské školy – mŠ nábr. sv. 
Cyrila, prievidza; základné školy 
– ZŠ Školská 235/10, považská 
bystrica; stredné školy – soŠ 
pruské 294; organizátor – 
olympijský klub prievidza

trnavský samosprávny kraj 
materské školy – mŠ Školská 
907/2, drahovce; základné  
školy – ZŠ Školská 5, Veľké 
kostoľany; stredné školy – 
obchodná akadémia, tehelná 
4, Hlohovec, organizátor – 
peter kalapoš (Špačince)

Žilinský samosprávny kraj 
materské školy – mŠ Jarná 
2602/7, Žilina; základné školy 
– ZŠ J. a. komenského, Čadca; 
stredné školy – Gymnázium, 
Varšavská cesta 1, Žilina; orga-
nizátor – mária Čamborová

Ilustračná fotografia z osláv OD 2018 v Bratislave pred OC Eurovea. 
 Snímka: Štartfoto/Ján Súkup

VýCHoVa Športom

Zážitkové olympijské príbehy: zázrak sprítomnenia minulého

Športovej verejnosti je zná
me, že bibliou olympijské
ho hnutia je Olympijská 
charta, ktorá je nielen ko

difikáciou pravidiel a vykonávacích 
ustanovení, ale ustanovuje aj zá
kladné princípy olympizmu. 

Podľa Charty je jednou z úloh 
Medzinárodného olympijského vý
boru (MOV) a celého hnutia pod
porovať výchovu mládeže športom. 
Už zakladateľ novovekého olym
pizmu Pierre de Coubertin považo
val šport za výborný výchovný pro
striedok, pravdaže pod podmien
kou, že je založený na princípoch 
fair play a etických normách. 

Výchova športom býva pod spo
ločnou strechou s olympijskou vý
chovou, ktorú môžeme definovať 
ako identifikáciu a šírenie olympij
ských poznatkov, myšlienok a hod
nôt olympizmu do vedomia, sprá
vania a konania ľudí, predovšet
kým mládeže.

Žiak vie to, čo zažil
Otázka znie, akými spôsobmi 
olympijskú výchovu príťažlivo 
realizovať. Za štvrťstoročie sme 
v našom olympijskom hnutí tých 
spôsobov vyskúšali viacero.

V prípade čerstvej publikácie Zá
žitkové olympijské príbehy prichá

dzame so staronovou novinkou. 
Ako autora ma okrem kreatívnych 
učiteľov našich škôl inšpirovali dva 
citáty. Karel Čapek napísal, že vý
chova detí je dávať im príležitosť, 
aby samotné premýšľali, samotné 
porovnávali. V podobnom duchu 
sa vyjadril aj môj vzácny priateľ 
prof. Milan Hejný: Škola si myslí, 
že žiak vie to, čo sa naučil. Omyl. 
Vie to, čo zažil.

Osobné vcítenie sa do príbehu
Práve princíp zážitkového vyučo
vania som si požičal pre zmienenú 
publikáciu: výchovnú silu (nielen) 
dobrého príkladu uplatniť cez 

vcítenie sa do príbehu. Olympijské 
príbehy sú hodné rozprávania 
Šeherezády: je ich nielen tisíco
raké množstvo, ale každý z nich 
má svoje neopakovateľné čaro 
a ponúka plejádu námetov na pre
mýšľanie, dotváranie či utváranie 
vlastných postojov.

Namiesto dlhých výkladov, pred
kladania dokumentov, grafov a ta
buliek zážitkové príbehy núkajú in
terpretáciu osobných vcítení sa do 
príbehu a diskusie o nich. Lebo iba 
na základe vlastného prežívania 
príbehu a jeho osobnej interpretá
cie sa dá zažiť zázrak sprítomnenia 
minulého. To umožní hodnover

nejšie pochopiť podstatu konkrét
nej udalosti. Takýto obraz pretrvá 
vo vedomí omnoho dlhšie, ako len 
nabifľované vedomosti z kníh ale
bo iných médií.

Inšpirácia k tvorivosti
Avšak samotným príbehom sa výz
nam osobného prežívania nekončí. 
Príbeh zároveň podáva pomocnú 
ruku pri rozvoji vlastnej tvorivosti 
a sebauvedomenia, pri zvládaní sú
činnosti s ostatnými diskutujúcimi, 
pri obhajovaní názorov a zároveň 
pri uznaní názorov druhej stra
ny. A toto je presná odvodenina 
ducha olympijských ideálov: mať 

svoj názor, nebáť sa ísť s ním do 
polemiky, ale aj uznať rozumné 
a presvedčivé protiargumenty – to 
nie je prehra, to je férová úcta 
k názorovému víťazovi. Presne ako 
v čestnom športe!

A ešte niečo: v publikácii po
núkané výbery nechcú byť po
vinným návodom, ale inšpirač
nou ponukou pre pedagógov či 
rodičov na využitie ďalších po
dobných príbehov podľa vlastné
ho výberu: tvorivosti sa medze 
nekladú.

.  Ján Grexa, 
 podpredseda Slovenskej 
 olympijskej akadémie

Rozmanitá ponuka 
sOV pre školy
VZdeláVanIe  
V rámci dlhodobého 
Komplexného 
programu olympijskej 
výchovy SOV prinesie  
pedagógom na školách 
množstvo inovovaných 
rôznorodých 
metodických pomôcok 
a publikácii.

komplexný program olym
pijskej výchovy spus
til SOV v roku 2010 z ini
ciatívy svojho vtedajšieho 

prezidenta (dnes čestného prezi
denta) Františka Chmelára. V jeho 
rámci SOV v spolupráci s členmi 
Slovenskej olympijskej akadémie 
(SOA) vydal veľa publikácií, pla
gátov a školských materiálov. Prá
ve spolupráca s pedagógmi a prak
tické príklady a ukážky využitia 
metodických pomôcok majú za 
cieľ priviesť k bližšiemu vzťahu ku 
všetkému olympijskému nových 
pokračovateľov.

Dve nové publikácie
Výbornú kolekciu publikácií SOV 
z edície Olympizmus v praxi do 
konca roka doplní knižka Jána Gre
xu s názvom Míľniky slovenského 
športu, ktorá vyjde pri príležitosti 
osláv 25. výročia SOV. Je posledná, 
ktorá ešte chýbala do naplnenia am
biciózneho edičného plánu spred 
ôsmich rokov. K nej už v auguste 
pribudla od rovnakého autora ďal
šia publikácia s názvom Zážitkové 
olympijské príbehy, ktorá je výbor
nou pomôckou pri realizácii nových 
foriem interaktívneho učenia. Takis
to ako všetky publikácie SOV, zame
rané na šírenie olympijskej osvety, je 
verejnosti dostupná na www.olym
pic.sk v sekcii Publikácie.

Doplnenie plagátovej kolekcie
V minulosti SOV vydal k jednotli
vým publikáciám aj plagáty. Školy 
sa môžu postupne tešiť nielen na 
aktualizované verzie väčšiny z nich, 
ale aj na nové. Najbližšie vyjde no
vá verzia plagátu Naši olympijskí 
medailisti, na ktorej budú doplne
né naše medaily a medailisti z OH 
2016 v Riu de Janeiro a zo ZOH 2018 
v Pjongčangu. K novej publikácii 
Míľniky slovenského športu tiež bu
de plagát. Ďalej pribudnú inovované 
verzie plagátov Novoveké olympij
ské hry a Olympijské emblémy.

Celý komplet plagátov SOV vy
dá ako sériu s možnosťou využitia 
v školách na výzdobu (ako násten
ky). Ale v elektronickej podobe mô
žu slúžiť aj na elektronických tabu
liach.

Pre olympijské kluby na Sloven
sku SOV pripraví mobilnú výstavu 

zloženú zo všetkých typov plagátov 
aj s informáciami pre blížiace sa OH 
2020 v Tokiu. Bude to už súčasť prí
pravy na celoslovenskú štafetu SOV 
ako propagáciu pred OH.

Ponuka pre školákov  
aj najmenších
V roku 2015 SOV vydal tretie, 
kompletne prepracované vydanie 
publikácie Jána Grexu Olympijská 
abeceda. Nielen pedagógom, ale aj 
starším žiakom na základných ško
lách ponúka základné informácie 
na orientáciu v olympijskom svete. 
Práve prostredníctvom tejto publiká
cie sa deti zoznámili s olympijskými 
maskotmi. A tí najmladší prostred
níctvom Olympijskej omaľovánky, 
pexesa či pracovného zošita objavu

jú prvé olympijské symboly formou 
hry a zábavy.

Aj pre najmenších by v budúcom 
roku SOV rád priniesol nový typ 
hry na cesty s pracovným názvom 
Olympijský vejár (a so zamýšľaným 
podtitulom Otázky a odpovede, nad 
ktorými sa (ne)zapotíte).

Ako to dostať do praxe?
Tento rok predstavia členovia Slo
venskej olympijskej akadémie (SOA 
je organizačná zložka SOV, zamera
ná na výchovu, vzdelávanie a šíre
nie olympijskej osvety) metodické 
pomôcky. Pedagógovia ich dostanú 
vo všetkých formách (tlačené verzie 
publikácií a plagátov a elektronické 
na CD/DVDnosičoch) na konferen
cii SOV a Fakulty telesnej výchovy 

a športu UK (14. novembra v Brati
slave), na finále vedomostnej súťa
že pre základné a stredné školy (29. 
a 30. októbra vo Vysokých Tatrách) 
a na valnom zhromaždení olympij
ských klubov SR (23. a 24. novem
bra v Michalovciach). Elektronické 
verzie všetkých spomínaných ma
teriálov, samozrejme, nájdu svoje 
miesto na webovej stránke SOV. 

Po skompletizovaní všetkých ino
vovaných pomôcok SOA pripraví 
ukážkové modelové hodiny olym
pijskej výchovy pre všetky typy škôl 
(MŠ, ZŠ, SŠ). V roku 2019 zrealizu
je sériu praktických regionálnych se
minárov po celom Slovensku.

 Ivana Motolíková, 
 riaditeľka oddelenia 
 olympizmu SOV 

Publikácia Zážitkové olympijské príbehy pochádza z edície Olympizmus v praxi.  Snímka: SoV
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sloVÁCI V akCII  
V auguste sme sa ocitli v polovici olympijského 
cyklu od Ria de Janeiro 2016 po Tokio 2020. 
Pozreli sme sa, ako sa do konca mesiaca na 
veľkých súťažiach prejavili najlepší Slováci 
v letných olympijských športoch.

Hneď upozorňujeme, že 
predkladaný sumár našich 
vrcholov leta 2018 (pohľa
dom cez olympijskú op

tiku) nie je kompletný, keďže nás 
ešte čakajú svetové šampionáty vo 
vodnom slalome i v streľbe, čo sú 
naše parádne športy, ale napríklad 
aj v džude, športovej gymnastike či 
v zápasení.

Rehák Štefečeková s Vargom 
ako „tutovka“
V Tokiu 2020 bude mať olympijskú 
premiéru strelecká súťaž v mieša
nom trape a nás môže len tešiť, že 
ako medailová „tutovka“ sa v nej 
v tomto roku prejavila dvojica Zuza
na Rehák Štefečeková a Erik Varga. 
Triumfovala v pretekoch Svetového 
pohára (SP) v Siggiewi aj v Čchang
wone a na európskom šampionáte  
v Leobersdorfe skončila druhá. Tra
dične vysokú výkonnosť potvrdzujú 
obaja aj v individuálnom trape – veď 
na ME naša skončila dvojnásobná 
strieborná medailistka z OH tretia 
a dvojnásobný majster sveta štvrtý.

Blysla aj skeetarka Danka Barte
ková, ktorá sa v auguste znovu po 
ôsmich rokoch stala majsterkou Eu
rópy. Streľba je tradične náš medai
lový šport a máme v nej aj ďalších 
borcov, schopných pri dobrej kon
štelácii siahať po cenných kovoch. 
Ďalší trapista, exmajster sveta Ma
rián Kovačócy, si v pretekoch SP 
v Siggiewi vystrieľal bronz, do finá
lového kola sa v SP prebojoval aj piš
toliar Juraj Tužinský.

Sagan je schopný všetkého
Trojnásobný majster sveta v cest
ných pretekoch cyklistov z predo

šlých rokov Peter Sagan bol koncom 
júla svetovou jednotkou v oboch 
oficiálnych rebríčkoch (UCI World 
aj UCI World Tour). Najsledovanej
ší muž svetového pelotónu dozrel 
a skvelé schopnosti umocňuje vý
nimočným sebavedomím. Na jar 
vyhral najťažšiu momentálnu klasi
ku Paríž – Roubaix, na júlovej Tour 
de France získal tri etapové triumfy 
a šiesty raz zelený dres pre najak
tívnejšieho pretekára a výrazne ho 
bolo vidno všade.

V olympijskom Tokiu ho čaká 234 
kilometrov dlhá trať, ktorá cyklistov 
zavedie aj pod bájnu horu Fudži. 
Podľa čerstvých informácií by ma
la byť dosť kopcovitá, čo mu príliš 
nevyhovuje. Ale Sagan viackrát uká
zal, že je fenomenálny borec, schop
ný všetkého.

Obrovská konkurencia 
v mužskom kajaku
Kajakári na hladkej vode patria už 
20 rokov k slovenským ozdobám. 
Našej vlajkovej lodi – štvorkajaku 
– síce v porovnaní s OH 2016 pre 
OH 2020 skrátili trať z kilomet
ra na päťstovku, ale Slováci aj na 
nej patria k esám. V kategórii do 
23 rokov získali tento rok zlato na 
svetovom (v Plovdive) i európskom 
šampionáte (v Auronze). Na oboch 
tituloch sa podieľali mladíci Samuel 
Baláž, Milan Fraňa a Csaba Zalka. 
Zo strieborného olympijského kvar
teta z Ria sa do zlatej lode dostal 
len Tibor Linka na ME, na pozícii 
zadáka však na MS už sedel Adam 
Botek. Ten sa spolu s Petrom Gellem 
medailovo presadil aj v olympijskej 
disciplíne K2 na 1 000 m na prete
koch SP v Duisburgu.

O miesto v štvorkajaku bude pred 
olympiádou určite tuhý boj. Zasiah
nu doň aj veteráni a multimedailis
ti z veľkých súťaží Erik Vlček a Ju
raj Tarr, ktorí tento rok štartujú v ne
olympijských disciplínach, i ďalší 
člen striebornej lode z Ria Denis 
Myšák, ktorý podstúpil operáciu ra
mena. A to je ešte v hre aj Gábor Ja
kubík. V tejto chvíli si zrejme nikto 
netrúfne povedať, ako bude v Tokiu 
vyzerať zloženie nielen štvorkaja
ka, ale aj dvojkajaka... Majstrovstvá  
sveta v portugalskom Monte
moroVelho našim kajakárom príliš 
nevyšli. Výnimkou je striebro „ká
štvorky“ v zložení Samuel Baláž, 
Erik Vlček, Juraj Tarr a Gábor Jaku
bík, avšak v neolympijskej disciplí
ne na kilometrovej trati. Sklama
ním bolo piate miesto dvojkajaka 
na 500 m v zložení Erik Vlček, Ju
raj Tarr, šieste miesto dvojkajaka na 
1 000 m v zložení Peter Gelle, Adam 

Botek i siedma priečka štvorkajaka 
na 500 m. Príjemným prekvapením 
bola dvojnásobná finálová účasť len 
16ročnej Lucie Valovej v C1 – na 
500 m a 5 000 m. 

Stálica Slafkovský
Naším najúspešnejším športom 
v histórii OH je vodný slalom s 8 
zlatými, 3 striebornými a 3 bron
zovými medailami. Kľúčové hod
notenie bude namieste až po sep
tembrových MS, ale v predošlých 
mesiacoch bolo možné konštatovať 
náš ústup z pozícií. Absolútne sve
tovú výkonnosť viackrát preukázal 
len prvý muž hodnotenia SP v C1 
Alexander Slafkovský, ktorý skončil 
v pretekoch SP v Liptovskom Miku
láši, Krakove aj v Augsburgu zhod
ne druhý a na ME v Prahe štvrtý. 
V C1 však máme v hre ešte ďalších 
troch borcov s medailovým poten
ciálom – veterána Michala Martiká
na, mladíka Marka Mirgorodského 
a obhajcu striebra z Ria Mateja Be
ňuša. Ktorýkoľvek z tohto kvarteta 
sa prebojuje do Tokia, bude mať tie 
najvyššie ambície.

Horšie je to v ďalších kategó
riách. Dvojkanoe, hlavne vďaka bra
tom Hochschornerovcom a bratan
com Škantárovcom, dlhé roky naša 
skvostná disciplína, z olympijské

ho programu vypadlo. V mužskom 
kajaku sa eso predošlých sezón Ja
kub,  Grigar tohto roku trápi, aj keď 
na ME do 23 rokov získal indivi
duálne i tímové striebro. V ženskom 
kajaku zase čakáme na návrat Jany 
Dukátovej, ktorá sa v júni stala ma
mičkou. 

O slovo sa zatiaľ hlásia mladé 
dievčatá – Monika Škáchová skon
čila na ME v C1 štvrtá, v kategórii 
do 23 rokov dokonca zdolala všetky 
súperky. Soňa Stanovská sa na MS 
do 23 rokov blysla dvojitým medai
lovým zásahom – striebrom v K1 
a bronzom v C1, ďalšie striebro pri
dala na ME do 23 rokov.

Tóthov úspešný návrat
Majster sveta 2015 a olympijský ví
ťaz 2016 v chôdzi na 50 km Matej 
Tóth vlani víťazne vybojoval ťažký 
boj o očistenie mena z dopingo
vých podozrení a na ME v Berlíne 
sa úspešne vrátil. Po tom, čím pre
šiel v minulom roku, bol v krutých 
klimatických podmienkach so zis
kom striebra maximálne spokojný. 
Šiestym miestom na rovnakej trati 
potešila Mária Katerinka Czaková, 
ktorej prechod z dvadsiatky na ma
ratónsku trať prospel, ôsmymi zase 
trojskokan Tomáš Veszelka aj žen
ská štafeta na 4 x 400 m. 

Na ME v atletike sme zažili aj 
sklamania. Piaty kladivár z OH 
2016 Marcel Lomnický skončil až 
jedenásty a šprintér Ján Volko sa 
na 100 m ani na 200 m neprebo
joval do finále. 

Telegraficky o ostatných
Kto nás toto leto ešte potešil? Na
príklad tenisti – Martin Kližan 
ako kvalifikant vyhral turnaj ATP 
v Kitzbüheli, Dominika Cibulková 
sa vo Wimbledone prebojovala do 
štvrťfinále. Skejtbordista Richard 
Tury naznačil ambície byť v To
kiu pri olympijskej premiére tohto 
športu, keď v pretekoch Svetovej 
série FISE v Edmontone skončil 
druhý. Na boxerskom turnaji SP 
v Halle boli bronzoví Matúš Str
nisko do 81 kg a Dávid Michá
lek do 91 kg. V zápasení voľným 
štýlom získal na ME do 23 rokov 
Achsarbek Guľajev striebro. Lu
kostrelkyňa Alexandra Longová 
sa blysla svojimi zatiaľ najlepšími 
výsledkami v svetovej konkuren
cii. Športová gymnastka Barbora 
Mokošová sa medailovo presadila 
na pretekoch SP, na ME však neus
pela. Vzpierač Matej Kováč získal 
do 105 kg na ME bronz.
 Ľubomír Souček, 
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Erik Varga a Zuzana Štefečeková sú v mix trape našou medailovou „tutovkou“.  Snímka: TaSR/m. BaUmann
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čaká na cyklistov na olympijskej 
trati v tokiu 2020.

Čo toto leto 
naznačuje 
smerom  
k OH?
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