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Galaoslava štvrťstoročného jubilea

VÝROČIe  
SOV v sobotu 22. septembra oslávil svoju 
štvrťstoročnicu vo veľkom štýle – galavečerom 
Cesta na Olymp v Slovenskom národnom divadle 
v priamom prenose Dvojky RTVS.

Na galavečere sa zú-
častnilo viac 
než päťsto hos-
tí, z toho zhru-

ba tridsiatka zahraničných – zá-
stupcov 16 národných olympij-
ských výborov krajín Európy 
(najvýznamnejším zahranič-
ným hosťom bol prezident Eu-
rópskych olympijských výborov 
Janez Kocijančič) a medzinárod-
ných športových federácií. Z ra-
dov slovenských vysokých ústav-
ných činiteľov boli prítomní mi-
nistri Árpád Érsek a Gabriela 
Matečná.

Pripomienka ďalších jubileí
Hostiteľom slávnosti bol prezident 
SOV Anton Siekel, ktorý v úvod-
nom príhovore zdôraznil, že 

v duchu olympizmu je galavečer 
spojením športu a umenia. Popred-
ný televízny komentátor Marcel 
Merčiak v sprievodnom slove pri-
pomenul nielen významné míľniky 
25 rokov existencie SOV, ale aj ne-
dávne veľké životné jubileum (90 
rokov) nášho najstaršieho žijúceho 
olympijského víťaza Jána Zacharu 
a nadchádzajúce 100-ročné jubi-
leum vzniku Československej 
republiky. Najviac zahraničných 
hostí prišlo práve z Česka.

Oslava sa konala dva dni pred 
25. výročím oficiálneho uznania 
SOV za Národný olympijský výbor 
Slovenskej republiky, ku ktorému 
došlo 24. septembra 1993 na 101. 
zasadnutí Medzinárodného olym-
pijského výboru (MOV) v Mon-
te Carle. Prezident MOV Thomas 

Bach poveril zastupovaním vrchol-
nej olympijskej organizácie na ga-
lavečere členku MOV na Slovensku 
a bronzovú olympijskú medailistku 
v streľbe Danku Bartekovú, ktorá 
sa úspešne zhostila aj spolumode-
rovania 75-minútovej slávnosti.

Pocta od umelcov
V programe v réžii Nikitu Slová-
ka okrem dvoch spomínaných 
rečníkov naživo účinkovali Balet 
SND, tanečná skupina Mondance, 
moderné gymnastky aj akrobati 
a speváci Andrea Zimányiová, Ma-
tej Vávra, Lucia Kubeková, Beáta 
Dubasová, ADiss i Celeste Buc-
kingham a cez videodokrútky aj 
slovenskí olympijskí medailisti (Mi-
chal Martikán, Elena Kaliská, Jozef 
Gönci, Peter a Pavol Hochschor-
nerovci, Erik Vlček a Anastasia 
Kuzminová), aj naši významní 
olympijskí funkcionári Mária Mrač-
nová a František Chmelár. Zaznela 
aj spomienka na historicky prvého 
predsedu SOV Vladimíra Černušá-
ka, ktorý nás v januári 2018 navždy 
opustil vo veku 96 rokov. Domi-
nantní v programe boli športovci, 

im vzdávali poctu aj umelci. Vi-
diteľní boli predovšetkým tí, ktorí 
sa dohromady na siedmich ZOH 
a šiestich OH počnúc Lillehamme-
rom 1994 zaslúžili o väčšinu z 36 
slovenských olympijských medailí 
(12 zlatých, 16 strieborných a 8 
bronzových), ale dôležití boli aj 
ďalší naši olympijskí medailisti 
a olympionici ešte z federálnej éry.  

S 23 našimi olympijskými 
medailistami
V hľadisku sedelo dovedna 23 
našich medailistov z OH či ZOH, 
čo je zhruba polovica počtu všet-
kých žijúcich. Medzi nimi aj naši 
olympijskí šampióni Ján Zachara 
(box, Helsinki 1952), František 
Kunzo (futbal, Moskva 1980), Jo-
zef Pribilinec (atletika, Soul 1988), 
trojnásobní víťazi Peter a Pavol 
Hochschornerovci (vodný slalom, 
Sydney 2000, Atény 2004 a Peking 
2008) a Anastasia Kuzminová 
(Vancouver 2010, Soči 2014 a Pjon-
gčang 2018) a napokon všetci naši 
víťazi z Ria de Janeiro 2016 Matej 
Tóth (atletika) i Ladislav a Pe-
ter Škantárovci (vodný slalom). 

V programe rezonovali nielen 
úspechy našich olympionikov, kto-
rých vysiela na najväčšie svetové 
podujatie Slovenský olympijský 
výbor, ale aj veľmi prospešné ak-
tivity SOV pri šírení olympizmu, 
predovšetkým medzi mládežou. 
Aktivity SOV v tejto oblasti, či už 
pri organizovaní podujatí a rôzno-
rodých súťaží, propagácii fair play 
a ochrane životného prostredia, 
alebo prostredníctvom publi-
kačných či výstavných aktivít, 
zasahujú každoročne desaťtisíce 
ľudí, hlavne detí. A pre ne slúžia 
ako veľké vzory, príklady a „ťahá-
ky“ k športovým aktivitám práve 
úspešní olympionici. Najmä preto 
bol emotívny záver programu po-
čas spievania piesne Allegria v po-
daní Andrey Zimányiovej, zasväte-
nej radosti, symbolický. Naši dvaja 
súčasní športoví velikáni Anastasia 
Kuzminová a Matej Tóth prišli na 
pódium s horiacimi olympijskými 
fakľami a od nich prevzali symbo-
lickú „ohňovú“ štafetu zástupkyne 
mladej športovej generácie. 

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ Sov

Mladé moderné gymnastky symbolicky preberajú ohňovú štafetu  
od Mateja Tótha a Anastasie Kuzminovej. SNímka: Štartfoto
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Slovenský olympijský výbor oslavuje 25 rokov. Počas tohto obdobia sme spolu 
s našimi úspešnými reprezentantmi oslávili 36 olympijských medailí.

UŽ 25 ROKOV SME JEDEN TÍM
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Olympijskí 
medailisti  
zO slOvenska  
na galavečere
ján zachara – box, zlato na 
OH 1952, jozef golonka – 
ľadový hokej, striebro na 
ZOH 1968, bronz na ZOH 
1964, anton Urban – futbal, 
striebro na OH 1964, andrej 
lukošík – hádzaná, striebro 
na OH 1972, František 
kunzo – futbal, zlato na OH 
1980, iveta Hritzová-
Šranková – pozemný hokej, 
striebro na OH 1980, dárius 
rusnák – ľadový hokej, 
striebro na ZOH 1984, jozef 
pribilinec – atletika, zlato na 
OH 1988, jozef lohyňa – zá-
pasenie, bronz na OH 1988,  
jozef gönci – streľba, bronz 
na OH 1996 aj 2004, peter 
a pavol Hochschornerovci – 
vodný slalom, obaja zlato OH 
2000, 2004 aj 2008, bronz 
na OH 2012, juraj minčík – 
vodný slalom, bronz na OH 
2000, jozef krnáč – džudo, 
striebro na OH 2004, juraj 
Bača – rýchlostná kanoisti-
ka, bronz na OH 2004, erik 
vlček – rýchlostná kanoisti-
ka, bronz na OH 2004, 
striebro na OH 2008 aj 
2016, juraj tarr – rýchlostná 
kanoistika, striebro na OH 
2008 aj 2016, anastasia 
kuzminová – biatlon, na 
ZOH 2010 – 2018 spolu 3x 
zlato a 3x striebro, pavol 
Hurajt – biatlon, bronz na 
ZOH 2010, danka 
Barteková – streľba, bronz 
na OH 2012, matej tóth – 
atletika, zlato na OH 2016, 
ladislav a peter 
Škantárovci – vodný slalom, 
obaja zlato na OH 2016. 

Na záverečné defilé na pó-
dium prišiel aj legendárny vo-
lejbalista pôvodom z Česka 
pavel schenk (striebro 
na OH 1964 aj OH 1968), 
ktorý na Slovensku dosiahol 
výnimočné trénerské úspe-
chy a zostal tu žiť.

Záverečné defilé olympijských medailistov a popredných predstaviteľov SOV aj EOV. Zľava Jozef Liba, Dárius Rusnák, Juraj Bača, Anton Siekel, Ladislav 
Škantár, Janez Kocijančič, Juraj Minčík, Danka Barteková, Juraj Tarr, Ján Zachara, Erik Vlček, Anastasia Kuzminová, Jozef Pribilinec, Matej Tóth, František 
Chmelár, Pavol Hurajt, Jozef Golonka, Pavel Schenk, František Kunzo, Iveta Hritzová-Šranková, Mária Mračnová (za ňou Pavol Hochschorner), Jozef Gönci, 
Anton Urban, Peter Hochschorner, Peter Škantár, Jozef Krnáč a Andrej Lukošík. SNímka: Štartfoto
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na OH mládeže 33 olympionikov
bUenoS aIreS 
2018  
Slovensko bude 
reprezentovať najväčšia 
skupina individuálnych 
športovcov v histórii, 
zastúpenie máme aj 
tímové.

na III. OHM v Bue-
nos Aires (6. – 18. 
októbra 2018) Slo-
venský olympij-

ský výbor nominoval výpravu 
s 33 športovcami vo veku 14 – 18 
rokov (23 chlapcov a 10 dievčat) 
a s 25-členným sprievodom. Po-
kúsi sa nadviazať na predchádza-
júce dve úspešné vystúpenia na 
I. OHM 2010 v Singapure a na II. 
OHM 2014 v Nankingu.

V singapurskej premiére 
Slováci so 7 medailami
Vyspelý a moderný Singapur 
usporiadal vynikajúce podujatie 
s fungujúcou infraštruktúrou 
a bezchybným materiálnym za-
bezpečením. Tisícky vzdelaných, 
ochotných a obetavých organi-
zátorov a dobrovoľníkov zvládli 
svoje úlohy výborne. Na vysokej 
úrovni bol aj bohatý kultúrno-vý-
chovný program. V 26 športových 
odvetviach zápolilo zhruba 3 600 
športovcov z 204 krajín. Diváci 
boli svedkami viacerých novi-
niek. Napríklad miešaných súťaží 
– spoločné družstvá tvorili chlap-
ci a dievčatá z rôznych kontinen-
tov. Slovenka Andrea Krišandová 
vďaka tomu získala zlatú medailu 
v džude. V družstve mala Japon-
ku, Peruánku, Kubánca, Španiela, 
Kazacha i reprezentanta Konga. 
O ďalšie medaily pre Slovensko sa 
postarali tenistky Jana Čepelová 
a Chantal Škamlová, ktoré získali 

v štvorhre striebro rovnako ako 
kajakár Miroslav Urban v slalome 
na hladkej vode. Čepelová prida-
la aj bronz z dvojhry a tenisové 
úspechy podčiarkol bronz Jozefa 
Kovalíka a Filipa Horanského zo 
štvorhry. Aj vďaka bronzu džu-
distu Arpáda Szakácsa v kategórii 
do 81 kg až siedmi zo 17 našich 
športovcov prišli domov s medai-
lou. A to ešte plavkyňa Katarína 
Listopadová skončila až trikrát 
štvrtá.

Nanking bol ešte veľkolepejší
„Nanking ponúkol dôkaz udrža-
teľnosti usporadúvania OHM aj 
v budúcnosti,“ vyhlásil prezident 
Medzinárodného olympijského 
výboru Thomas Bach. V 8,5-mi-
liónovom čínskom veľkomeste 

videlo hry 547 507 divákov. 
Na kvalitných športoviskách si 
v 222 disciplínach zmeralo sily 
viac než 3 700 športovcov z 202 
krajín. Vďaka premiérovej účasti 
v tímovom športe – v ženskom 
futbale – súťažilo až 38 Slovákov. 
Aj v Nankingu boli niektoré no-
vinky – basketbalový streetball či 
polyhybridné cyklistické súťaže. 
Skejtbording, ktorý bol len testo-
vací, to napokon už dotiahol aj na 
„veľkú“ olym piádu v Tokiu 2020. 
Výnimočný bol príbeh 17-ročnej 
plavkyne Ruty Meilutyte z Litvy, 
ktorá v Nankingu štartovala už 
ako olympijská víťazka z hier 
v Londýne. Zo Slovákov dosiahli 
najvýraznejšie úspechy atlétka 
Michaela Pešková ziskom striebra 
v behu na 400 m cez prekážky 

a rovnakým umiestením kaja-
kár Jakub Grigar. Bronz vylovil 
kanoista Marko Mirgorodský.

Do tretice v Južnej Amerike
Organizátori hier v Buenos Aires 
nechcú v žiadnom ohľade zaostať, 
avizujú viacero noviniek. Parkový 
koncept, veľkolepý otvárací ce-
remoniál na obrovskom námestí 
či vstupenky vo forme elektro-
nických náramkov. To sú len 
niektoré novinky, ktorými chcú 
ohúriť v Argentíne. Slovenskú vý-
pravu povedie odborný pracovník 
SOV pre športy Boris Demeter, 
vo vedení sú aj Roman Hanzel 
(zástupca vedúceho), Ivan Macek 
(lekár), Katarína Danková (fyzio-
terapeutka), Ján Šiller (tlačový 
atašé), Andrej Galica (kameraman 

a fotograf) a lukostrelecká olym-
pionička z Ria 2016 Alexandra 
Longová v pozícii Young change 
maker.

Tohtoročná slovenská výpra-
va je rekordná počtom športov-
cov v individuálnych športoch 
(23) aj počtom športových odvet-
ví, v ktorých sa predstavia (12). 
Po prvý raz nemáme zastúpenie 
v tenise, zato premiérovo budú 
Slováci štartovať v športovom le-
zení – Peter Kuric (nedávny víťaz 
projektu Nadácie SOV Ukáž sa!), 
stolnom tenise – Tatiana Kukuľ-
ková (dvojhra a miešaná štvorhra, 
v septembri stihla nazbierať cen-
né skúsenosti na seniorských ME 
v Španielsku, kde tesne nepostú-
pila zo základnej skupiny), kara-
te – Tomáš Kósa (v kumite) a vo 

vzpieraní – Sebastián Cabala (do 
69 kg). Rovnako premiérovo nás 
na hrách budú reprezentovať fut-
salisti (Sebastián Bačo, Tibor Bo-
háč, Jakub Filip, Kristián Medoň, 
Rastislav Moravec, Jozef Korici-
na, Matúš Šlehofer, Matúš Ševčík, 
Marek Kuruc a Kevin Kollár).

Želiezko v boxe
Na oboch doterajších OHM sa 
blysli slovenskí kanoisti. Teraz 
vkladáme nádeje do Kataríny 
Pecsukovej (K1) a Emanuely Luk-
nárovej (C1). Ďalšia Slovenka, od 
ktorej máme veľké očakávania, 
je trojnásobná mládežnícka eu-
rópska šampiónka v boxe Jessica 
Triebeľová (do 57 kg). S nádejou 
hľadíme aj na zostavu atlétov 
na čele s Andrejom Paulínym 
(1 500 m), v ktorej sú Oliver 
Murcko (200 m), Ľubomír Kubiš 
(chôdza), Viktória Forster (200 
m), Lenka Kovačovičová (100 m) 
a Michaela Vrecková (vrh guľou). 
Menej ostrieľaný je strelec Jerguš 
Vengríni (vzduchová pištoľ na 
10 m) a džudista Alex Barto (do 
81 kg). V plávaní bude súťažiť 
kvarteto Matej Duša (50 m v. sp. 
a 50 m motýlik), Dávid Gajdoš 
(50 m prsia, 100 m prsia), Miro-
slava Záborská (50, 100 a 200 m 
prsia) a Tamara Potocká, ktorá 
má v pláne najviac – päť disciplín 
(50 a 100 m v. sp., 50 a 100 m mo-
týlik a 200 m pol. pret.). V cestnej 
cyklistike a v cross-country sa 
v slovenských farbách predstavia 
Tomáš Meriač a Lukáš Kubiš, 
ktorý získal cenné skúsenosti 
aj na minulotýždňových MS 
v Innsbrucku. V miešaných tímo-
vých súťažiach BMX uvidíme Pat-
rika Nagya a Radku Paulechovú, 
ktorá tiež štartovala na MS. Viac 
informácií o podujatí a slovenskej 
výprave, kompletný program 
a výsledky našich športovcov náj-
dete na www.olympic.sk. 

 Ján Šiller, 
 mediálny manažér SOV

V Buenos Aires sa predstaví aj trojnásobná mládežnícka majsterka Európy v boxe Jessica Triebeľová.  Snímka: archív SOv

Sľub  
a odlet  
práve dnes

Slovenská 
výprava sa 
stretáva 
práve dnes 
v hoteli nH 
Gate one 
v bratislave. 
o 12.45 do 
rúk preziden-
ta SoV anto-
na Siekela  
slávnostne 
zložia sľub 
za všetkých 
športovcov 
Jesicca 
triebeľová 
a kapitán 
futsalové-
ho tímu. 
popoludní 
sa výprava 
presunie 
na letisko 
Schwechat, 
odkiaľ už 
naberie kurz 
buenos 
aires.
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Predolympijské tokio naživo
oH 2020  
Prípravy idú podľa 
plánu, vládnu obavy 
z úmorných horúčav 
a z vyčíňania živlov. To 
sú základné poznatky 
z našej návštevy Tokia 
dva roky pred 
olympiádou.

V prvej dekáde septembra 
som mal možnosť navští
viť dejisko olympijských 
hier 2020 – japonské To

kio. Necelé dva roky pred sláv
nostným otvorením Hier XXXII. 
olympiády (uskutočnia sa 24. jú
la až 9. augusta 2020) sa tam ko
nal I. svetový tlačový brífing. 
Približne 350 delegátom z celého 
sveta na ňom organizátori kom
plexne prezentovali prípravy OH 
2020 a umožnili aj návštevu nie
ktorých športovísk.

Z vystúpení šéfov jednotlivých 
oddelení organizačného výboru 
vyplýva, že prípravy OH bežia 
podľa plánu. Zo 43 športovísk 
na olympijské a následné para
lympijské hry je už 25 hotových. 
Ďalšie sa stavajú podľa harmo
nogramu, pričom 10 z nich bu
de len dočasných. Narastajúci 
olympijský rozpočet sa podarilo 
dostať pod kontrolu a hľadajú sa 
ďalšie úspory. Podľa prezidenta 
MOV Thomasa Bacha sa v Tokiu 
črtá najúspešnejší domáci mar
ketingový program v olympijskej 
histórii. Ale napriek tomu sa ur
čité obavy z japonskej strany ne
dali skryť.

Počas brífingu pohrozili 
živly
Najväčšie starosti organizátorom 
spôsobuje – príroda. Práve počas 
svetového tlačového brífingu 
(6. septembra) došlo v severnej 
časti Japonska, na ostrove Hok
kaido, k veľkému zemetraseniu 
s magnitúdou 6,7 stupňa. Vyžia
dalo si 42 obetí a tri milióny ľudí 
sa na jeden až niekoľko dní ocit
lo bez elektriny. Silno postihnu
té bolo aj mesto Sapporo (dejisko 
ZOH 1972), ktoré v dôsledku 
toho stiahlo svoju kandidatúru 
na usporiadanie ZOH 2026. Je 
notoricky známe, že takejto 
hrozbe od nepamäti čelí aj jedno 
z najväčších miest sveta – Tokio.

Masívna výstavba výško
vých budov však vzbudzuje po
cit, že v Tokiu sa hrozby zeme
trasenia až tak neboja. V meste 
za posledných 10 – 15 rokov pri
budlo obrovské množstvo mra
kodrapov stavaných novým sys

témom a s využitím nových 
technológií, vďaka čomu odolajú 
vysoké budovy aj veľmi silným 
otrasom pôdy. 

Už o dva dni skôr celú kraji
nu devastovala iná prírodná po
hroma – supertajfún Džebi, naj
silnejší na Japonských ostrovoch 
za posledných 25 rokov. To
kio síce zasiahla len jeho okra
jová časť, ale vo vetre s rýchlos
ťou viac než 100 km/h sme pri 
chôdzi na otvorenom priestran
stve mali problémy udržať sa na 
nohách. V meste silno fúkalo aj 
v ďalších troch dňoch až do piat
ka 7. septembra.

Ak by takto silno fúkalo aj po
čas hier, tak regulárnosť mno
hých súťaží (aj v našich troch 
najsilnejších odvetviach – špor
tovej streľbe, vodnom slalome 
a rýchlostnej kanoistike) by bola 
ohrozená...

Obavy panujú najmä 
z úmorných horúčav
Napriek týmto ničivým silám 
reálne najväčšou výzvou, na 
ktorej zvládnutie sa organizátori 
OH 2020 musia pripravovať, sú 
očakávané úmorné horúčavy. 
Je veľmi pravdepodobné, že nás 

čakajú najhorúcejšie olympijské 
hry v histórii.

Tohto roku v júli v oblasti me
tropolitného Tokia namerali his
toricky rekordnú teplotu 41,1 
stupňa Celzia. Keďže hry sa 
uskutočnia na prelome júla a au
gusta, teda v čase najväčších ho
rúčav, sú oprávnené obavy, že 
množstvo návštevníkov metro
poly môže kolabovať. Počas toh
to leta mali v meste tisícky ko
lapsov a desiatky ľudí v dôsled
ku horúčav zomreli.

Problém pritom nie je len sa
motná vysoká teplota, ale pocito
vo ju ešte neznesiteľne umocňu
je vysoká vlhkosť vzduchu. V le
te sa veľkomesto mení priam na 
vyhňu kombinovanú s práčov
ňou. Správny pitný režim, vy
hľadávanie klimatizovaných 
priestorov a vyhýbanie sa slneč
ným priestranstvám najmä v ča
se poludnia preto budú pre náv
števníkov OH patriť medzi prio
rity.

Japonci pripravujú 
chladenie
Organizátori sú si rizika horú
čav kombinovaných s vysokou 
vlhkosťou vzduchu dobre ve

domí. Na brífingu potvrdili, že 
začiatok viacerých vytrvalost
ných súťaží pod holým nebom 
presunú na skoré ranné hodiny. 
Napríklad atletický maratón 
a chodecké preteky na 20 km 
odštartujú o siedmej ráno a cho
deckú päťdesiatku, v ktorej náš 
Matej Tóth bude obhajovať zlato 
z Ria de Janeiro 2016, dokonca 
už o šiestej!

Na množstve miest umiestnia 
rozprašovače vody a ochladzo
vače vzduchu. Značnú časť be
žeckých i chodeckých tratí situ
ujú popod stromy. A na najex
ponovanejších miestach plánujú 
aspoň chodníky (spolu 136 kilo
metrov!) pokryť špeciálnym ná
terom, čím výrazne znížia teplo
tu. Otázne však je, čo sa dá pre 
zníženie strašnej horúčavy spra
viť na väčšine otvorených špor
tovísk...

V hre je aj zavedenie letného 
času 
Do snáh obmedziť súťaženie 
počas najhorúcejších hodín dňa 
zapadá aj čerstvý návrh prezi
denta organizačného výboru OH 
a bývalého japonského premiéra 
Jošira Moriho, aby Japonsko za

viedlo letný čas. V prípade, že by 
to vláda schválila, začiatok všet
kých súťaží (ktorý je v miestnom 
čase už pevne stanovený) by sa 
presunul až o dve hodiny skôr. 
V kontexte toho, že na pôde 
Európskej únie sa práve v tomto 
období pripravuje zrušenie let
ného času, to pôsobí kuriózne, 
ale návrh má rácio.

Zavedenie letného času v Ja
ponsku by vyhovovalo aj záuj
mom americkej televíznej spo
ločnosti NBC. Dvojhodinový po
sun času skôr by americkí diváci 
ocenili.

Výstavba v plnom prúde 
V hlavnom meste Japonska sa 
síce na viacerých miestach re
alizuje výstavba olympijských 
zariadení, ale v Tokiu využijú aj 
mnoho existujúcich športovísk 
(viaceré boli postavené už pre 
OH 1964), ktoré len renovovali 
či renovujú. Olympijská dedina, 
ktorá je vo výstavbe, sa nachá
dza na pomedzí oboch hlavných 
zón hier. Z troch strán bude 
obklopená morom, takže reálny 
prístup k nej bude len z jednej 
strany. Deväť olympijských špor
tovísk leží v tzv. zóne dedičstva, 

ktorá je menším z dvoch centier 
hier. V tejto zóne sa nachádza 
Olympijský štadión, ktorý stava
jú na mieste pôvodného z roku 
1964, ako aj športoviská na 
stolný tenis, hádzanú, džudo, 
karate, vzpieranie, box, bedmin
ton, jazdectvo, časť moderného 
päťboja a na zápasy futbalových 
turnajov.

Najväčšia koncentrácia stavieb 
– športovísk, ale aj hlavného vy
sielacieho a tlačového centra (lo
kalizovaného v najväčšom japon
skom kongresovom centre Tokyo 
Big Sight) – je v zóne tokijského 
zálivu. V nej sú pomerne blíz
ko pri sebe športoviská na volej
bal, všetky gymnastické súťaže, 
cyklistický BMX, skejtbording, 
všetky plavecké športy, basket
bal 3 na 3, pozemný hokej, rých
lostnú kanoistiku, vodný slalom 
a lukostreľbu. Mimo Tokia sú si
tuované zväčša športy, v ktorých 
je účasť Slovákov na OH nemož
ná, prípadne málo pravdepodob
ná. Z našich „tutových“ športov 
je mimo Tokia len strelecký are
ál Asaka. Doprava z dediny tam 
má trvať zhruba hodinu. 

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV 

Hoci Tokio leží v tektonickej zóne, stavitelia sa neboja stavať veľa mrakodrapov.

Aktuálna podoba výstavby olympijskej dediny v Tokiu 22 mesiacov pred otvorením OH.
Olympijské či paralympijské suveníry Tokia 2020 sa dajú kúpiť už teraz.
  Snímky: SOV/Ľ. SOuček

eXekUtÍVa

európska olympijská generalita sa krátko pred 
letnou olympiádou v tokiu zíde v Šamoríne 

exekutíva Európskych 
olympijských výborov 
(EOV) na svojom septem
brovom zasadnutí v Štok

holme pridelila SOV právo uspo
riadať tradičný seminár ge
nerálnych sekretárov a šéfov 
olympijských misií európskych 
NOV na OH v Tokiu, počas kto
rého sa uskutoční aj zasadnutie 
exekutívy EOV. 

Najvýznamnejší seminár
Seminár v olympijskom trénin
govom centre XBionic Sphere 
v Šamoríne bude v máji 2020, te
da len dva mesiace pred OH v To
kiu. „Keďže sa uskutoční krátko 
pred olympijskými hrami, pôjde 
o najvýznamnejší takýto semi
nár za celé štvorročné obdobie 
olympijského cyklu. Zúčastnia sa 

na ňom zástupcovia všetkých 50 
národných olympijských výborov 
Európy, ale aj množstvo význam
ných predstaviteľov olympijské
ho hnutia z iných kontinentov. 
Usporiadatelia nielen OH 2020 v 
Tokiu, ale aj ZOH 2022 v Pekin
gu, OH 2024 v Paríži, ZOH 2026, 
o ktorých dejisku sa rozhodne 
na budúci rok, a OH 2028 v Los 
Angeles, budú v Šamoríne pre
zentovať prípravy jednotlivých 
podujatí,“ informoval slovenský 
člen exekutívy EOV a generálny 
sekretár SOV Jozef Liba.

Po vyše dvoch desaťročiach
Seminár generálnych sekretárov 
a šéfov olympijských misií eu
rópskych NOV, v rámci ktorého 
zasadala aj exekutíva EOV, sa na 
Slovensku uskutočnil prvý raz 

už v roku 1998. Mal poradové 
číslo 19. V Bratislave vtedy roko
valo 144 delegátov zastupujúcich 
Medzinárodný olympijský vý
bor, EOV, organizátorov najbliž
ších OH aj ZOH i reprezentantov 
46 NOV Európy. Z rokovania vy
šiel významný apel na zachova
nie vodného slalomu v programe 
OH 2000 v Sydney. Vzhľadom 
na finančnú náročnosť výstav
by vodnoslalomárskeho areálu 
v Penrithe vtedy nášmu naj
úspešnejšiemu olympijskému od
vetviu hrozilo vyradenie z olym
pijského programu, ale vďaka 
veľkému diplomatickému úsiliu, 
v ktorom hral SOV významnú 
úlohu, sa túto hrozbu podarilo 
odvrátiť. Toto významné podu
jatie sa na Slovensko vráti po 22 
rokoch. (sou)

O pridelení významného seminára Slovensku rozhodla exekutíva Európskych olympij-
ských výborov (na snímke prezident EOV Janez Kocijančič). Snímka: eurOlympic.Org

sOV je 
ekologickým 
príkladom 
V sídle Slovenského olympijské
ho výboru sa od začiatku roka 
recykluje plast i papier. Pra
covníci sekretariátu SOV tieto 
materiály separujú a následne 
sa starajú o ich ekologickú 
likvidáciu. Keďže sa separo
vaného plastu hromadilo veľa, 
na sekretariáte od septembra 
pristúpili k opatreniu, ktoré 
výrazne znižuje množstvo 
vyprodukovaného odpadu. 
Pitný režim pre pracovníkov 
sekretariátu namiesto plasto
vých PET fliaš zabezpečujú 
filtračné výdajníky vody, ktoré 
sú napojené priamo na mestskú 
vodu z vodární. Tá má aj podľa 
nedávneho rozboru dobrú kva
litu a je vhodná na každodenné 
pitie. SOV verí, že si z tohto 
ekologického prístupu vezmú 
príklad aj ďalšie (nielen) špor
tové inštitúcie, ktoré na tento 
aspekt doteraz nemysleli.  (šil)
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Rekordný ročník projektu Ukáž sa!

bUdÚCnoSŤ 
ŠportU  
Tretí ročník grantového 
projektu Nadácie 
Slovenského 
olympijského výboru 
(SOV) ,Ukáž sa‘ bol  
z každej stránky 
rekordný. 

V roku 2018 sa do projek-
tu ,Ukáž sa!‘ zapojilo dote-
raz najviac žiadateľov – 168 
(vlani 116, predvlani 73) 

z 52 športových odvetví. Rekordné 
boli aj počet používateľov webovej 
stránky projektu (71 229), počet 
zobrazení stránky (257 442-krát), 
celkový počet hlasujúcich 65 546 
(vlani 44 144) aj celková výš-
ka grantov, ktorá sumou 60-tisíc 
eur dvojnásobne prevyšuje predo-
šlý ročník. Po prvý raz sa projekt 
Ukáž sa! týkal aj športových kolek-
tívov, nielen jednotlivcov. V oboch 
kategóriách organizátori rozdelili 
granty v celkovej výške po 30-tisíc 
eur, ktoré si rozdelilo 12 jednotliv-
cov a šesť kolektívov.

„Tretí ročník grantového progra-
mu sa stretol s ešte väčšími pozi-
tívnymi ohlasmi ako minulý rok. 
Veľmi ma teší, že športovo talento-
vanú mládež môžeme takto podpo-

riť. O to viac, že ide o podporu vý-
lučne zo súkromných zdrojov. Re-
kordné čísla sú aj odrazom záujmu 
verejnosti o aktivity SOV a jej na-
dácie,“ konštatoval v príhovore na 
slávnostnom vyhodnotení projektu 
17. septembra prezident SOV An-
ton Siekel.

Medzi kolektívmi dramatický 
boj až do konca
Na základe augustového interneto-
vého hlasovania verejnosti najvyš-
šiu možnú sumu – štyritisíc eur – 
získal medzi jednotlivcami športo-
vý lezec Peter Kuric, ktorý dostal 
spolu 4 838 hlasov. Na druhom 
mieste skončila rýchlostná kano-
istka Lucia Valová (4 791 hlasov), 
tretiu priečku obsadila atlétka Lu-
cia Forster (4 241 hlasov). Z najlep-
šieho tucta si šeky z rúk preziden-
ta SOV Antona Siekela a predsedu 
správnej rady Nadácie SOV Dušana 
Guľáša osobne prišla prevziať de-
siatka šťastlivcov. Z dôvodov špor-
tovej prípravy sa ospravedlnili len 
dve dievčatá. 

Z kolektívnych športov si šek na 
10-tisíc eur odniesol basketbalový 
tím Young Angels Academy Koši-
ce (12 770 hlasov), na druhej prieč-
ke s podporou osemtisíc eur skon-
čili kanoisti zo Sporting Clubu Slo-
vakia Nové Zámky (12 714 hlasov) 
a na treťom mieste florbalový tím 
Wild Girls Čadca (2 539 hlasov). 
„V novej kategórii kolektívov bol 
rozbeh pomalší, ale zato záver hla-

sovania bol veľmi vzrušujúci. Me-
dzi prvými dvoma kolektívmi sa 
poradie na čele stále menilo a na-
pokon bol medzi nimi rozdiel len 
56 hlasov,“ poznamenal predse-
da správnej rady Nadácie SOV Du-
šan Guľáš.

Nadácia SOV zohľadňovala aj 
sociálny aspekt
Projekt prebiehal podobne ako 
v minulosti. Žiadatelia k svojim žia-
dostiam o grant pridávali motivač-
né videá. Celkový počet 168 projek-
tov (z toho 22 podali kolektívy) po-
sudzovali členovia správnej rady 
Nadácie SOV, ktorí „do finále“ vy-
brali 12 jednotlivcov a šesť kolek-
tívov. Zohľadňovali pritom nielen 
„silu“ toho-ktorého športového prí-
behu, ale aj sociálny aspekt žiada-
teľa (žiadateľov). 

„Bolo veľmi ťažké rozhodovať sa 
medzi mnohými príbehmi. Posu-
dzovanie zabralo veľa hodín,“ pri-

znal Dušan Guľáš. Členka správnej 
rady a naša mimoriadne úspešná 
strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeko-
vá nadviazala: „Mali sme tri-štyri 
dni na posudzovanie jednotlivých 
videí a bolo naozaj veľmi náročné 
rozhodovať sa, koho posunúť do fi-
nále. Veľmi ma však teší, že môže-
me takto podporiť novú generáciu 
našich športovcov. Šport je dnes fi-
nančne veľmi náročný a je fajn, že 
celá ťarcha nie je iba na rodičoch.“ 
Pridala sa ešte ambasádorka pro-
jektu, atlétka Iveta Putalová: „Ta-
káto pomoc je pre mladých špor-
tovcov veľmi cenná, veď potrebujú 
trénovať a súťažiť nielen doma, ale 
aj v zahraničí.“ 

Víťazi sú všetci
O výške grantovej podpory pre jed-
notlivých finalistov rozhodovalo 
internetové hlasovanie verejnosti. 
Hlasujúci spolu odovzdali 65 546 
hlasov, pričom počet pre jednotliv-

cov (33 942) bol len o málo vyš-
ší než počet pre kolektívy (31 604). 
„Hlasovanie rozhodlo o rozdele-
ní jednotlivých súm, ale víťazi sú 
všetci,“ povedal Dušan Guľáš. Keď 
moderátorka slávnosti Iveta Mala-
chovská spovedala jednotlivých fi-
nalistov, vyznávali sa, na čo použi-
jú granty. Medzi plánovanými účel-
mi dominovali nákup športového 
materiálneho vybavenia či výživo-
vých doplnkov a financovanie tré-
ningových pobytov či štartov v za-
hraničí. 

Medzi jednotlivcami zvíťazil pro-
jekt športového lezca Petra Kurica, 
ktorý získal 4 838 hlasov. „V mo-
jom športe treba pre vhodné pod-
mienky veľa cestovať. Je preto 
skvelé, že sa pred dvoma rokmi 
otvorila nová stena v Žiline, kde sa 
dá dobre trénovať. Finančnú dotá-
ciu využijem okrem cestovania aj 
na nákup vhodného materiálu. Po-
trebujem lezecké topánky, sedač-

ku, magnéziové vrecko, prilbu, 
rôzne karabíny či laná,“ povedal 
17-ročný Kuric, ktorého šport zaži-
je na OH 2020 v Tokiu premiéru.

Mimochodom, mladý lezec 
sa v októbri predstaví na olym-
pijských hrách mládeže v Bue-
nos Aires, kde z finalistov projek-
tu Ukáž sa! budú súťažiť aj atlét-
ka (ešte donedávna biatlonistka) 
Viktória Forster a cyklistika Radka 
Paulechová.

Medzi premiantmi 
etablovaný aj mladý klub
V kategórii kolektívov najviac hla-
sov získali basketbalistky Young 
Angels Academy Košice, ktoré do-
stanú grant vo výške 10-tisíc eur. 
„V našej akadémii je 200 detí. Má-
me 10 družstiev, 18 trénerov, takže 
peniaze sa nestratia,“ uviedla pre-
zidentka Young Angels Academy 
Hana Jendrichovská.

Je zaujímavé, že kým v prípade 
Young Angels ide o dlhodobo etab-
lovaný klub, jeho najväčší súper 
v hlasovaní verejnosti – Sport Club 
Slovakia Nové Zámky – funguje eš-
te len dva roky. Prilepší si o osem-
tisíc eur. „Máme 20 malých detí 
a jedno sa nám už prebojovalo do 
mládežníckej reprezentácie Sloven-
ska. Grant investujeme predovšet-
kým do nákupu kajakov a pádiel,“ 
povedal zakladateľ klubu a zároveň 
tréner Radim Král.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV

Spoločná fotografia finalistov projektu Ukáž sa! s prezidentom SOV a s predstaviteľmi Nadácie SOV. 

Výsledky Ukáž sa! 2018
Finančná podpora  
pre jednotlivcov:  
1. peter kuric (športové lezenie)  
4 000 eur, 2. lucia Valová (kano-
istika) 3 500 eur, 3. Viktória 
Forster (atletika) 3 000 eur,  
4. Mária a Zuzana remeňové 
(biatlon), 5. Michal oravec (akrob. 
lyžovanie), 6. radka paulechová 
(cyklistika) všetci po 2 500 eur,  
7. rebeka Jančová (zjazdové lyžo-

vanie), 8. Mária danielová (beh na 
lyžiach), 9. andrej antoška (bed-
minton), 10. barbora tomanová 
(plávanie), 11. Matej Chudý (kara-
te), 12. lucia Glédurová (jazdec-
tvo) všetci po 2 000 eur.

Finančná podpora  
pre kolektívy:  
1. Young angels academy 
košice (basketbal) 10 000 eur, 

2. Sport Club Slovakia nové 
Zámky (kanoistika) 8 000 eur,  
3. Wild Girls Čadca (florbal)  
6 000 eur,  
4. lyžiarsky klub levoča  
(zjazdové lyžovanie),  
5. Vzpieračský klub družstevná 
pri Hornáde (vzpieranie),  
6. Sk trnava panthers  
(softbal) všetci  
po 2 000 eur.

HN15275

Najvyšší počet hlasov, a teda aj najvyšší grant, získal 
športový lezec Peter Kuric.  SNímky: ANdrej GAlicA, SOV
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