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Na ceste k strešnej 
organizácii športu
zmeny v SOv  
SOV na pracovnom 
stretnutí so svojimi 
členmi prezentoval 
prípravu transformácie 
SOV na „strechu“ 
slovenského športu aj 
legislatívne očakávania 
športového hnutia.

na stretnutí 17. ok-
tóbra v Bratisla-
ve sa okrem vy-
sokých predstavi-

teľov športových zväzov a ďalších 
členských subjektov SOV pôsobia-
cich v oblasti športu zúčastnili aj 
splnomocnenec vlády pre mládež 
a šport, poverený generálny riaditeľ 
sekcie športu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, hlav-
ná kontrolórka športu, zástupco-
via Úradu splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti aj 
prezident Konfederácie športových 
zväzov SR. Prítomní boli doved-
na 80 predstavitelia športovej obce. 
Z členských subjektov SOV chýba-
li len zástupcovia štyroch. Stretnu-
tie sa realizovalo formou modero-
vanej diskusie.

Zámer sa dostáva do finále
Téma transformácie SOV na streš-
nú organizáciu slovenského športu 

je výsostne aktuálna. Na prípravu 
tohto procesu dostal prezident SOV 
už 9. júna 2017 splnomocnenie od 
52. valného zhromaždenia SOV. 
Počas nasledujúcich 16 mesiacov 
tento zámer postupne získal pod-
poru prevažnej väčšiny športových 
zväzov a teraz sa dostáva do finále.

SOV už dnes združuje veľkú 
väčšinu z celkového počtu 69 zvä-
zov na Slovensku. Ako budúca 
„strecha“ by však voči štátu repre-
zentoval celý slovenský šport. Do 
svojich radov by po transformácii 
na „strechu“ prijal aj tie športové 
zväzy neolympijských športov, kto-
ré sa podľa v súčasnosti platných 
stanov členmi SOV stať nemohli.

Predstavitelia SOV o tejto té-
me v predošlých mesiacoch de-
batovali nielen so zástupcami slo-
venských športových zväzov, ale 
aj miest, obcí, Klubu 500 aj iných 
národných olympijských výborov 
(NOV) z krajín, v ktorých sa NOV 
stali strešnými organizáciami. Až 
v 34 z 50 krajín Európy je strešnou 
organizáciou v princípe NOV, ho-
ci konkrétne modely podoby „stre-
chy“ sa neraz výrazne líšia.

„Strecha“ by sa mala stať 
realitou 7. decembra
Zámer vedenia SOV je prijať kľú-
čové rozhodnutie o transformácii 
organizácie na 55. valnom zhro-
maždení (VZ) SOV 7. decembra 
2018 v rezorte X-Bionic Sphere 
v Šamoríne. Z diskusie na stretnutí 
vyplynulo, že žiadny členský sub-
jekt SOV túto myšlienku v princípe 
nespochybňuje.

Transformácia SOV by si, samo-
zrejme, vyžiadala zmenu Stanov 
SOV. Členovia pléna mohli návrh 
nových stanov pripomienkovať do 
konca októbra. Schválenie nových 
stanov aj prípadného nového ná-
zvu strešnej organizácie, ako aj no-
vého loga a vizuálnej identity (pri-

pravovaný dizajnérsky návrh vy-
volal priaznivé reakcie členských 
subjektov SOV) bude v programe 
55. VZ SOV. Prirodzene, bol by to 
len začiatok dlhodobého procesu, 
v rámci ktorého sa predpokladajú 
ďalšie postupné zmeny.

Na pracovnom stretnutí bola pre-
zentovaná aj myšlienka zriadenia 
Stáleho rozhodcovského súdu SOV 
pre šport, ktorý by mal riešiť všet-
ky otázky športovej arbitráže. Tá sa 
stretla tiež s pozitívnym ohlasom. 
Zavedenie tohto inštitútu by mohlo 
zrýchliť a zjednodušiť súčasný spô-
sob riešenia právnych sporov v ob-
lasti športu – samozrejme, pri reš-
pektovaní právomocí príslušných 
orgánov jednotlivých zväzov.

Legislatívne očakávania 
Druhou kľúčovou témou pracov-
ného stretnutia boli legislatívne 
očakávania slovenského športové-
ho hnutia na obdobie rokov 2018 
– 2020. Základom pre diskusiu 
bolo Programové vyhlásenie vlády 
SR na roky 2016 – 2020, v ktorom 

vláda SR deklarovala, že zriadi 
verejnoprávny Fond na podporu 
športu ako nástroj na centralizáciu 
zdrojov a kontrolu financovania 
športu na centrálnej úrovni.

V súvislosti s legislatívnymi oča-
kávaniami vedenie SOV ako kľúčo-
vé témy do diskusie predložilo no-
velu zákona o športe, potrebu zria-
denia Fondu na podporu športu 
a uvedenia systému športových po-
ukazov, zriadenie pozície štátne-
ho tajomníka pre šport a utvorenie 
samostatného ústredného orgánu 
štátnej správy pre šport.

Predovšetkým okolo zákona 
o športe najmä vo väzbe na finan-
covanie športu zo štátnych dotá-
cií, ako aj okolo Fondu na pod-
poru športu bola na stretnutí roz-
siahlejšia diskusia. V nej sa objavili 
zväčša pozitívne, ale aj rôznoro-
dé a v niektorých prípadoch i pro-
tichodné názory. Myšlienka zria-
denia Fondu na podporu športu aj 
športových poukazov však v plé-
ne našla jasne väčšinovú podpo-
ru. Veď kultúrnej oblasti zriadenie 
Fondu na podporu umenia, ako aj 
zriadenie Audiovizuálneho fondu 
výrazne pomohlo.  

Viacerí zástupcovia športovej ob-
ce na stretnutí apelovali, aby me-
dzi športovými spolkami v záujme 
všetkých, ktorí pôsobia v športe, 
zavládla dôvera, reálna spoluprá-
ca a aby sa čo najviac diskutovalo 
o spoločných problémoch. 

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ Sov

16
meSIACOv

už prebieha transformácia 
SOv na strešnú organizáciu 

slovenského športu. na prípravu 
tohto procesu dostal prezident 
SOv mandát už 9. júna 2017.

Šport dostane Štátneho tajomníka
Len deň pred pracovným stretnutím členských subjektov SOv 
národná rada Sr schválila pozmeňujúci návrh k novele zákona o or-
ganizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, vďaka 
čomu môže v rezorte školstva pribudnúť post tretieho štátneho tajom-
níka – práve pre oblasť športu. To je aj veľký úspech SOv, pretože pre-
zident SOv sa v tejto veci na základe poverenia od pléna intenzívne 
angažoval už od júna 2017.

bUDÚCnOSŤ ŠPOrTU

Nový Juniorský 
olympijský tím

Výkonný výbor Slovenského 
olympijského výboru na základe 
návrhu športovej rady SOV  
17. októbra schválil zloženie nové-
ho Juniorského olympijského tí-
mu (JOT) na najbližších 12 me-
siacov. Takisto ako pred rokom, aj 
teraz je v JOT 20 mladých talen-
tovaných a perspektívnych špor-
tovcov v dorasteneckom či junior-
skom veku. Zastupujú spolu  
15 olympijských športov – 13 let-
ných a 2 zimné. Zhodne po dvoch 
športovcoch majú vo vybranej 
dvadsiatke kanoistika, vzpieranie, 
atletika, džudo a karate, po jed-
nom taekwondo, športová streľba, 
snoubording, zápasenie, box, te-
nis, triatlon, cyklistika, umelecké 
plávanie a ľadový hokej.

SOV každého člena Juniorské-
ho olympijského tímu počas ro-
ku 2019 podporí rovnakou sumou 
– po 2 400 eur. Športové zväzy 
navrhli do JOT vyše 50 kandidá-
tov, čo je o niečo viac ako pred ro-
kom. Z tých mladých športovcov, 
ktorí boli v JOT už na tento rok, 
svojimi výkonmi „obhájili“ pozí-
cie aj pre budúci rok triatlonist-
ka Jesenská, atlét Paulíny, boxer-
ka Triebeľová, džudistka Geršio-
vá, strelkyňa Hocková, vzpieračka 
Seničová, zápasníčka Molnár 
a snoubordista Jaroš.

Sedem členov nového JOT štar-
tovalo na októbrových OH mlá-
deže v Buenos Aires – vrátane 
oboch medailistiek, kanoistiek 
Luknárovej a Pecsukovej.� �(sou)

V novom JOT sú aj obe naše medailistky z októbrových OH mládeže – kanoistky Kata-
rína Pecsuková (vľavo) a Emanuela Luknárová.  SNímka: Štartfoto/J. Súkup

aktuálne zloženie  
juniorského olympijského tímu
emanuela Luknárová, Katarína Pecsuková (kanoistika), Sebastián 
Cabala, nikola Seničová (vzpieranie), Andrej Paulíny, Ľubomír 
Kubiš (atletika), Alex barto, nina Geršiová (džudo), Adi Gyurik, zoja 
zimnikovalová (karate), Gabriela briškárová (taekwondo), vanesa 
Hocková (športová streľba), Samuel Jaroš (snoubording), 
zsuzsanna molnár (zápasenie), Jessica Triebeľová (box), romana 
Čišovská (tenis), Kristína Jesenská (triatlon), Štefan michalička 
(cyklistika), Kristína Kvasňovská (umelecké plávanie), Oliver 
Okuliar (ľadový hokej)
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Katarína Pecsuková si pádluje po striebro v kajakárskom šprinte. K zisku medaily mal blízko aj džudista Alex Barto, ktorý prehral zápas o bronz. Tamara Potocká sa prebojovala do finále na 50 m motýlik. Snímky: SOV/A. GAlicA

Krásne olympijské hry mládeže
bUenoS aIreS 
2018  
III. olympijské hry 
mládeže boli jedinečné, 
vzrušujúce, náročné  
a bezpečné. Južná 
Amerika sa ukázala ako 
správna voľba.

každé hry pod piatimi kruh-
mi sú unikátne, aj Buenos 
Aires prinieslo množstvo 
vlastných špecialít. Priamo 

na hlavnej ulici Avenida 9 de Julio 
videlo otvárací ceremoniál takmer 
štvrť milióna divákov. Pre metropo-
lu Argentíny to znamenalo doprav-
né obmedzenia nevídaných roz-
merov. Masa ľudí sa s nadšením 
vlnila po celom centre mesta. Ar-
gentínčania, hrdí na svoju krajinu, 
si celý večer v rytme hlasnej hud-
by užívali.

Dominantou šou bol 71,5 met-
ra vysoký obelisk. Na ňom vyni-
kala svetelná projekcia i účinkujú-
ci, ktorí s pomocou maskovaných 
ťažných a istiacich lán pešo či s bi-
cyklom zdolávali jeho vrchol. Na 
ceremoniáli mládežníckej olym- 
piády majú športovci a ostatní čle-
novia výprav vyhradený osobitný 
priestor. Samostatný okruh máva-
júc do hľadiska sa však nekonal, 
z čoho boli mladí Slováci sklamaní. 
O ich bezpečnosť sa armáda a polí-
cia postarali na výbornú. Autobusy 
s výpravami do dejiska ceremoniá-
lu sprevádzali eskorty bezpečnost-
ných zložiek, ktoré aj na mieste 
monitorovali každý „chlp“.

Parkový koncept – výborný 
nápad
Rovnako kvalitne boli zabezpečené 
všetky štyri parky OHM – dejiská 
súťaží. Potvrdilo sa, že parkový 
koncept bol výborný nápad. 
Športovať v betónovej džungli 
a v lesoparku nie je to isté. Parky 
boli vďaka širokej škále aktivít živé, 
atmosféra svieža a uvoľnená. Veľa 
priestoru v nich dostali najrôznej-
šie aktivity. Športové, hudobné, 
umelecké, zábavné i náučné. Po-
núkali možnosti vyskúšať si viac 
či menej známe športy, vyrobiť si 

vlastné kúsky umenia, koncerty, 
divadlá, cirkusy s artistami a klaun-
mi. Nechýbal dostatok stánkov 
s rôznym druhom občerstvenia.

Atmosféra v dejiskách bola pria-
teľská a žičlivá. Veľa zážitkov si 
z nej odniesli aj tisíce žiakov miest-
nych škôl, ktorí sa so záujmom 
zapájali do ponúkaných aktivít. 
Ich atraktivitu potvrdili aj sloven-
skí športovci. Tí sa jednomyseľne 
v pozitívach vyjadrovali aj o atmo-
sfére v Olympijskej dedine mládeže 
a o aktivitách v nej. Váhu superlatí-
vom pridala Martina Gogolová 
(za slobodna Kohlová). Dedinu 
v plnej miere prirovnala k tej na 
„veľkých“ hrách.

Pod hladký priebeh hier sa pod-
písala aj tradičná exkluzívna do-
prava pre olympionikov. Fungovala 
spoľahlivo. Dedina síce nebola so 
športoviskami prepojená metrom, 
ako napríklad pred štyrmi rok-
mi v Nankingu, ale za deň sa auto-
busmi dali obísť všetky štyri parky.

Ďalšou základnou súčasťou fun-
gujúceho systému boli dobrovoľ-
níci. Takmer všetci solídne ovláda-
li angličtinu a postupne sa im da-
rilo čoraz užitočnejšie poradiť či 
pomôcť. Povinnosť podávania vr-
cholových výkonov sa netýkala len 
športovcov, organizátorov a dobro-
voľníkov, ale napríklad i novinárov.  

Netradičný suvenírový hit 
V Olympijskej dedine mládeže 
i v jednotlivých parkoch sa nachá-
dzali obchody s oficiálnymi spo-
mienkovými predmetmi. Obrovský 
záujem o takýto „merchandise“ 
mali nielen návštevníci, ale aj 
samotní športovci. Na dračku išli 
tričká, mikiny, uteráky, šálky či po-
nožky. Okrem toho sa dalo domov 
odniesť množstvo iných darčekov 
a suvenírov, ktoré čakali na špor-
tovcov zapájajúcich sa do voľnoča-
sových aktivít. Náramky, okuliare, 
šiltovky či taštičky si mohli odniesť 
za to, že sa angažovali na sociál-

nych sieťach podpornej platformy 
pre športovcov „Athlete 365“, alebo 
keď úspešne zvládli vedomostný 
test o antidopingovej problematike.

V otázke najvzácnejšieho suvení-
ru mali všetci oslovení Slováci jas-
no. Keď sa krátko pred odchodom 
dozvedeli, že si domov môžu zo-
brať svoje paplóny potlačené logom 
hier, odštartovala posledná disciplí-
na olympiády – čo najminimálnej-
šie a najúspornejšie zbalenie pap-
lóna do plnej tašky. 

Kompletná medailová zbierka
Z našich výsledkov najviac zare-
zonovali medailové úspechy ka-
noistiek. Veľkú radosť nám uro-
bila Katarína Pecsuková, ktorá po 
piatich dňoch výsledkových su-
chôt vybojovala striebro v šprinte 
kajakárok. Krásu okamihu umoc-
nil fakt, že na stupni víťazov mladú 
Slovenku dekorovala členka MOV 
Danka Barteková. O tri dni neskôr 
sa o ešte väčší úspech postarala 
Emanuela Luknárová. Vo všetkých 
fázach súťaže slalomu kajakárok 
na hladkej vode dosiahla najlep-
šie časy a právom získala zlatú me-
dailu. Za tónov slovenskej hym-
ny sa v malebnom prístave Puerto 
Madero najvyššie vztyčovala vlaj-
ka Slovenska. Vysoké ambície ma-
la naša slalomová špecialistka aj na 
druhý deň v slalome C1. Slovenka 
bola zo všetkých najrýchlejšia vo 
všetkých fázach pretekov, okrem 
semifinále. Chybička pri posled-
nej bóji napokon znamenala jej tes-
nú semifinálovú prehru s Nemkou 
Lewandowskou. V boji o bronz 
Luknárová dosiahla najlepší čas ce-

lých pretekov, čím Nirvane Asad-
bekiovej z Iránu nedala žiadnu šan-
cu. Stala sa tak historicky najúspeš-
nejšou slovenskou účastníčkou OH 
mládeže a zároveň prvou, ktorá 
získala na letných OHM zlato v in-
dividuálnej disciplíne.

Podpora rodičov kľúčom 
k úspechu 
Je známe, že počet členov rea-
lizačných tímov je na OHM ob-
medzený. Vo väčšine prípadov 
má možnosť sprevádzať reprezen-
tantov jediný tréner. Striebornú 
medailistku Katku Pecsukovú 
vedie ako tréner jej otec Peter, 
ktorý s ňou bol i v Buenos Aires. 
Rovnakým prípadom je boxerka 
Jessica Triebeľová so svojím otcom 
Petrom. Spolu s manželkou, mlad-
šou dcérou a kamarátkou prišiel 
do Argentíny podporiť otec aj Emu 
Luknárovú. Vidieť svoju dcéru 
na najvyššom stupienku bolo pre 
oboch rodičov nezabudnuteľným, 
emotívnym zážitkom.

V slovenskej výprave bolo mož-
né nájsť i štvrtý, veľmi podobný 
prípad. Dcéra stolnotenisového tré-
nera Grigela Natália patrí v rov-
nakom športe k slovenskej špič-
ke. V boji o miestenku do Buenos 
Aires ju spomedzi Sloveniek vo 
svojej kategórii prekonala len Ta-
tiana Kukuľková. Roman Grigel te-
da na hrách v skutočnosti dcéru 
nemal, avšak vzájomné priateľstvo 
a rešpekt s Táňou rodinný vzťah 
často pripomínal. 
 Ján Šiller, 

 tlačový atašé slovenskej 
 výpravy na OHM 2018

Emanuela Luknárová na štarte jednej z jázd slalomárskej súťaže kajakárok, ktorú vyhrala.  SnímkA: SOV/A. GAlicA

Šampiónka nadaná nielen na šport, ale aj na jazyky

Emanuela Luknárová sa kanois-
tike začala venovať pred šiesti-
mi rokmi, keď mala desať. Podľa 
vlastných slov sa k tomuto športu 
dostala úplnou náhodou. V Čuno-
ve otvárali nový klub a rodičia na-
vrhli, aby to dcéra skúsila. Ema te-
da vymenila pádlo za tenisovú ra-
ketu, s ktorou predtým trénovala 
6 rokov. S vtedajším rozhodnutím 
je dnes veľmi spokojná. Cestu na 
tréning na kanál v lete zvláda bi-

cyklom za 10 minút. Na vodnom 
športe má najradšej adrenalín a let-
né špliechanie studenej vody.

Spoluprácu s Patrikom Gajar-
ským si pochvaľuje. Je vraj zatiaľ 
jej najlepším trénerom. „Ja som 
strašne šťastný, pyšný a hrdý záro-
veň. Vedel som, že na to máme. Te-
raz sa konečne vrátime k slalomu 
na divokú vodu. Verím, že toto nás 
posunulo o dosť ďalej a budeme 
,makať‘ ešte viac ako doteraz,“ za-

reagoval krátko po zisku druhej me-
daily 27-ročný tréner. Čerstvá olym-
pijská šampiónka okrem kanoisti-
ky obľubuje jazdu na koni, lezenie 
a knihy. Okrem ďalších športových 
cieľov má jasno aj vo svojej profe-
sijnej budúcnosti. Chcela by študo-
vať medzinárodné právo a praco-
vať v športovej diplomacii. Má na 
to všetky predpoklady. Je talento-
vaná, zhovorčivá a už v súčasnos-
ti sa učí štyri cudzie jazyky. (šil)

Konečné umiestnenia 
slováKov v Buenos 
aires
atletika – Oliver Murcko:  
200 m – 7. miesto (23) – slo-
venský dorastenecký rekord 
(21,19 s), Andrej Paulíny:  
1 500 m – 9. miesto (23), 
Ľubomír Kubiš: 5 000 m chô-
dza – 6. miesto (16), Viktória 
Forster: 200 m – 14. miesto 
(22), Lenka Kovačovicová:  
100 m – 22. miesto (42), 
Michaela Vrecková: vrh guľou  
– 15. miesto (15)

Box – Jessica Triebeľová:  
do 57 kg – 5. miesto (7)

Cyklistika – Tím v zložení 
Lukáš Kubiš a Tomáš Meriač: 
cestná a horská cyklistika 
– 19. miesto (20), Miešaný tím 
v zložení Radka Paulechová 
a Patrik Nagy: bmX racing  
– 15. miesto (16)

Džudo – Alex Barto: do 81 kg 
– 5. miesto (8), miešané tímy  
– 9. miesto (13)

Karate – Tomáš Kósa: kumite 
nad 68 kg – 7. miesto (8)

Kanoistika – Emanuela 
Lukárová: k1 šprint 
– 17. miesto (20), k1 slalom  
– 1. miesto (16), C1 šprint 
– 16. miesto (17), C1 slalom 
– 3. miesto (17); Katarína 
Pecsuková: k1 šprint 
– 2. miesto (20), k1 slalom 
– 5. miesto (16)

Športové lezenie – Peter Kuric: 
16. miesto (21)

Športová streľba – Jerguš 
Vengríni: vzduchová pištoľ na 
10 metrov – 15. miesto (20)

stolný tenis – Tatiana 
Kukuľková: dvojhra 
– 25. miesto (32), miešané tímy  
– 25. miesto (32)

Plávanie – Tamara Potocká:  
50 m v. sp. – 25. miesto (54), 
100 m v. sp. – 33. miesto (45), 
50 m motýlik – 8. miesto (36) – 
slovenský juniorský rekord 
(26,95 s), 100 m motýlik  
– 28. miesto (29), 200 m pol. 
pret. – 22. miesto (31); 
Miroslava Záborská: 50 m prsia 
– 32. miesto (43), 100 m prsia 
– 39. miesto (45), 200 m prsia 
– 19. miesto (36); Matej Duša: 
100 m v. sp. – 18. miesto (54), 
50 m motýlik – 45. miesto (50); 
Dávid Gajdoš: 50 m prsia 
– 24. miesto (35), 100 m prsia 
– 24. miesto (32)

vzpieranie – Sebastián Cabala: 
do 69 kg – 6. miesto (6)  
– v dvojboji 255 kg, slovenský 
rekord do 20 rokov v nadhode 
(148 kg)

Futsal – Tím SR (Kevin Kollár, 
Tibor Boháč – Sebastián Bačo, 
Jakub Filip, Kristián Medoň, 
Rastislav Moravec, Jozef 
Koricina, Matúš Šlehofer, 
Matúš Ševčík, Marek Kuruc):  
7. miesto (10). kevina kollára 
vyhlásili za najlepšieho branká-
ra turnaja

Pozn.: číslo v zátvorke za umiestením predstavuje počet 
štartujúcich v príslušnej disciplíne

Ďalšie slovenské športové talenty, ktoré uspeli na olympijských hrách mládeže
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Pripomenutie pamiatky 
Vladimíra Weissa I. 

Slovenské olympijské 
a športové múzeum pri-
pravilo na 24. októbra 
pietny akt na pripome-

nutie pamiatky člena strieborné-
ho futbalového tímu ČSSR z OH 
1964 v Tokiu Vladimíra Weissa 
I., ktorý zomrel v apríli tohto ro-
ku vo veku 78 rokov. Pri Národ-
nom pamätníku olympionikov 
na Národnom cintoríne v Mar-
tine sa zišlo viac než päťdesiat 
hostí, medzi nimi aj syn striebor-
ného olympionika, bývalý zná-

my futbalový reprezentant a po-
predný tréner Vladimír Weiss 
II. s manželkou, dcéra Zuzana 
Schwartzová i kapitán tímu fut-
balistov ČSSR z OH 1964 Anton 
Urban. Ten o svojom spoluhráčo-
vi povedal, že to bol veľmi spo-
ľahlivý stopér, skromný, ušľach-
tilý a čestný človek.  

Vladimír Weiss I. je tretím 
slovenským členom striebor-
ného tímu z OH 1964 po Fran-
tiškovi Schmuckerovi a Štefano-
vi Matlákovi, ktorý sa odobral 

na večnosť. Spomienka okrem 
neho patrila aj pamiatke ďal-
ších významných osobností, kto-
ré zomreli v tomto roku – cyklis-
tickému olympionikovi Jurajovi 
Miklušicovi, čestnému preziden-
tovi SOV Vladimírovi Černušáko-
vi a čestnému členovi SOV Ivano-
vi Mauerovi.

Súčasný úspešný tréner gruzín-
skej reprezentácie Vladimír Weiss 
II. bol pri spomienke na otca oči-
vidne dojatý. „Chcem sa vám všet-
kým poďakovať, že ste si sem pri-
šli uctiť jeho pamiatku neďaleko 
jeho rodiska (pozn.: Vladimír  
Weiss I. sa narodil vo Vrútkach). 
Žiaľ, otec sa nedožil ďalšej olym-
piády v Tokiu, na ktorú sa veľmi 
tešil,“ povedal. Tabuľku pripomí-
najúcu jeho otca odkryl spoločne 
s prezidentom SOV Antonom Sie-
kelom a takisto spoločne zavesili 
na stojan aj veniec SOV.

Neskôr Vlado Weiss II. prezra-
dil: „Otec si olympijskú medai-
lu veľmi vážil, bol to jeho najväč-
ší úspech. Ale nemal vo zvyku sa 
chváliť a rozprávať o sebe.“ Na OH 
1964 odohral Weiss najstarší všet-
kých šesť zápasov. (sou)

proJekT SoT

Kvapka krvi slovenského 
olympijského tímu pokračuje 

nadácia SOV 11. októbra 
v trnavskej City Aréne už 
druhý raz v tomto roku 
realizovala projekt Kvap-

ka krvi Slovenského olympijské-
ho tímu.

Akciu prišli osobnou účasťou 
podporiť aj traja olympionici – 
dvojnásobná strieborná medailist-
ka z OH, majsterka sveta i Európy 
v streľbe Zuzana Rehák Štefečeko-
vá, exmajsterka Európy v rých-
lostnej kanoistike Martina Gogo-
lová-Kohlová (obe členky správ-

nej rady Nadácie SOV si priviedli 
aj svoje malé detičky) a tohtoročný 
majster Európy v krátkom triatlo-
ne Richard Varga.

Všetci chceli aj darovať krv, 
ani jeden z nich však nemo-
hol, pretože v posledných mesia-
coch navštívili zdravotne rizi-
kové krajiny a Gogolová-Kohlo-
vá (v minulosti už v rámci tohto 
projektu darovala krv) navyše eš-
te nedávno dojčila. Naša strelecká 
hviezda Rehák Štefečeková je dr-
žiteľka striebornej Janského pla-

kety, žiaľ, teraz jej darovanie kr-
vi znemožnil fakt, že v septembri 
súťažila na svetovom šampionáte 
v Kórejskej republike, kde získa-
la dve zlaté medaily. Vargovi za-
se vystavil stop fakt, že pred me-
nej ako pol rokom súťažil v Číne.  
Prvým darcom bol už krátko po 
ôsmej ráno športový riaditeľ Ci-
ty Areny Trnava Branislav Kriška. 
Najcennejšiu tekutinu odovzdávali 
aj predseda správnej rady Nadácie 
SOV Dušan Guľáš alebo pracovníč-
ka SOV Zuzana Vodáčková.  (sou)

Spoločná fotografia organizátorov zo SOV, Nadácie SOV, olympionikov a pracovníkov Národnej trans
fúz   nej služby SR. Snímka: Štartfoto/J. Súkup Pamätná tabuľka je na Národnom cintoríne v Martine. Snímka: SoV/a. Galica

MOV na svojom októbrovom za-
sadnutí v Buenos Aires schvá-
lil Deklaráciu práv a zodpoved-
nosti športovcov. Na jej tvorbe 
sa podieľalo 4 292 športovcov 
zo 190 krajín a zo 120 športo-
vých odvetví (vrátane paralym-
pijských). Deklarácia zahŕňa 12 
práv a 10 povinností (zodpoved-
ností), ktoré zahŕňajú oblasti 
ako boj proti dopingu, integrita, 
čistý šport, postšportová karié-
ra, komunikácia, riadenie, dis-
kriminácia, súdne konanie, ob-
ťažovanie a zneužívanie.

Tvorba obsahu Deklarácie 
práv a zodpovednosti športov-
cov bola inšpirovaná Všeobec-
nou deklaráciou ľudských práv 
a ďalšími medzinárodne uzna-

nými štandardmi, týkajúcimi 
sa ľudských práv. Prostredníc-
tvom uplatňovania zásad dek-
larácie bude olympijské hnu-
tie pomáhať športovcom počas 
ich športovej aj mimošportovej 
kariéry.

O uplatňovanie deklarácie 
v praxi sa bude starať riadia-
ci výbor, vedený olympioničkou 
v cyklistickom BMX Sarah Wal-
kerovou. Vo výbore je zastúpe-
ných 20 zástupcov športovcov. 

MOV ďalej schválil, že takis-
to ako v Riu de Janeiro 2016, 
aj na OH 2020 v Tokiu utvorí 
Olympijský tím utečencov (Re-
fugee Olympic Team – ROT). 
Umožní tým štart na OH nie-
ktorým športovcom s adek-
vátnou výkonnosťou, ktorí by 
sa na hry inak nemohli dostať 
vzhľadom na vojnové či iné 
dramatické udalosti v ich vlas-
tiach, ktoré ich prinútili odísť 
do zahraničia. MOV finanč-
ne podporí prípravu takýchto 
športovcov a uhradí aj všetky 
náklady súvisiace s ich účasťou 
na OH.� (sou)

deklarácia  
práv  
a zodpovednosti 
športovcov

Fórum Olympizmus  
v akcii dokázalo inšpirovať

novInka mov  
Tesne pred otvorením III. OH mládeže sa v Buenos 
Aires uskutočnilo historicky prvé fórum MOV na 
tému Olympizmus v akcii.

na fóre sa zúčast-
nilo okolo dveti-
síc delegátov z ra-
dov členov Medzi-

národného olympijského výboru 
(MOV), zástupcov medzinárod-
ných športových federácií, národ-
ných olympijských výborov, mi-
movládnych organizácií, agentúr 
Organizácie spojených národov, 
ale aj ľudí, ktorí priamo pôsobili 
na OH mládeže, či už ako takzva-
ní young change-makers, športové 
vzory, alebo ako členovia jednot-
livých výprav z celého sveta – vrá-
tane mladých športovcov.

Olympizmus na každom 
kroku
Oficiálnu delegáciu SOV na fóre 
tvorili člen výkonného výboru 
SOV a dekan Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK Marián Van-

derka a riaditeľka oddelenia olym-
pizmu SOV Ivana Motolíková. Na 
fóre sa však zúčastnili aj prezident 
SOV Anton Siekel, generálny sek-
retár SOV Jozef Liba, viceprezi-
dent SOV pre olympizmus Zdenko 
Kríž a, samozrejme, členka MOV 
na Slovensku Danka Barteková.

„Hlavným zmyslom takého-
to fóra bolo prezentovať aktivi-
ty a projekty vo všetkých oblas-
tiach, ktoré zahŕňa olympizmus. 
Prvá a záverečná časť dvojdňové-
ho rokovania sa odohrala v plé-
ne, medzi nimi sa konalo množ-
stvo work shopov na rôzne témy. 
V rámci nich prezentovali svoje 
aktivity aj viaceré národné olym-
pijské výbory – napríklad v oblas-
ti vzdelávania. Na túto oblasť som 
sa osobitne zamerala, pretože 
sme chceli načerpať zo zahranič-
ných skúseností a praxe inšpirá-

ciu, čo a ako by sme v tejto oblas-
ti mohli robiť smerom k letnému 
Európskemu olympijskému festi-
valu mládeže (EYOF) 2021 v Ko-
šiciach,“ informovala po návrate 
z Buenos Aires Ivana Motolíková.

Tematický obsah fóra Olym-
pizmus v akcii bol mimoriad-
ne široký. V rámci plenárnej čas-
ti sa po úvodnom slove prezidenta 
MOV Thomasa Bacha veľa hovo-
rilo o inštitúte Olympijského prí-
meria, ktoré pred každými OH aj 
ZOH v spolupráci s MOV vyhlasu-
je Organizácia Spojených národov, 
ďalej o témach žien v športe a bo-
ja proti dopingu v športe. K druhej 
téme prostredníctvom live vide-
oprenosu k účastníkom fóra pre-
hovorili aj manželia Julia a Vitalij 
Stepanovovci, ktorých výpovede 
v médiách pred niekoľkými rokmi 
odštartovali obrovskú ruskú do-
pingovú kauzu.

V hre bolo množstvo tém
V rámci workshopov potom bola 
reč o množstve rôznych tém: 
ochrana športovcov v zmysle 
zaručenia súťaženia v duchu fair 

play, výchova a prevencia, vzde-
lávanie a nadobúdanie zručností 
prostredníctvom športu, nebez-
pečenstvo ilegálneho stávkovania 
a manipulácie výsledkov športo-
vých súťaží, prevencia obťažovania 
a zneužívania v športe (aj sexuál-
neho), sociálna inklúzia a súdrž-
nosť, projekt takzvaných aktívnych 
miest a budovanie zdravých spo-
ločenstiev, náklady na organizova-
nie veľkých športových podujatí 

a dedičstvo, ktoré v dejisku zane-
chávajú (vo väzbe na takzvanú 
Novú normu MOV, ktorá sa snaží 
o výrazné zníženie nákladov), 
príspevok športu k udržateľnosti 
celkového vývoja, realizácia spolo-
čenských zmien prostredníctvom 
športu, prípravy OH 2024 v Paríži 
a OH 2028 v Los Angeles, perspek-
tívy budúceho hostenia olympij-
ských hier, šport ako ľudské právo 
a celkove právo na športovanie, boj 
proti korupcii v športe, fanúšik bu-
dúcnosti, elektronické športy, urba-
nizácia športu, budúcnosť športu, 
utečenci na olympijských hrách či 
postšportová kariéra olympionikov. 
V rámci workshopov sa prezento-
vali aj niektoré športy – basketbal, 
džudo a skejtbording. 

„Škoda, že človek si z bohatej 
ponuky musel vybrať len niečo. 
Ale aj mimo workshopov sa da-
lo pochytiť veľa zaujímavého, na-
príklad z informačných stánkov 
rôznych organizácií, kde som si 
všimla viacero dobrých metodic-
kých pomôcok,“ hovorí Ivana Mo-
tolíková. Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOV 

Prezentácie na fóre Olympizmus v akcii boli plné farieb aj emócií. Snímka: SoV/i. motolíkoVá

4 292
ŠporTovCov

zo 190 krajín sa podieľalo  
na tvorbe deklarácie.

FUTBAL 
BONUSOM

okrem 
dobrého po-
citu záchrany 
ľudských 
životov dostali 
darcovia aj 
vstupenku 
na futbalový 
zápas ligy 
národov 
a poďakova-
nie od nadá-
cie Sov.

Aj mimo 
workshopov sa 

dalo pochytiť veľa 
zaujímavého. 

Ivana Motolíková,  
riaditeľka oddelenia 

 olympizmu Sov
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Ako športovci oslavovali 
československú storočnicu
ŠporT a JUbIleUm  
V nedeľu 28. októbra 
uplynulo presne sto 
rokov od ustanovenia 
Československej 
republiky. Okrúhle 
jubileum si uctili aj 
športovci.

Športové osobnosti spoza 
oboch brehov rieky Mo-
ravy si v uplynulých týž-
dňoch storočnicu viac-

krát spoločne pripomenuli. Veď 
celé desaťročia (obdobie rokov 
1918 – 1939 a 1945 – 1992) sme 
tvorili spoločný štát a aj 26 ro-
kov po jeho rozdelení sme si veľ-
mi blízki.

Galavečer v Prahe  
bol zletom hviezd
Už 28. septembra sa v pražskom 
Fóre Karlín odohrala veľkolepá 
oslava storočnice. Kto sledoval dl-
hočizný priamy televízny prenos 
Českej televízie, zrejme si uvedo-
mil, že taká veľká spoločnosť veľ-
kolepých športovcov sa v našich 
končinách na jednom mieste ešte 
asi nikdy nezišla. Bol to doslova 
zlet športových hviezd. Oficiál-
ne sa síce oslavovalo sto rokov 
českého športu 1918 – 2018, ale 
moderátori veľakrát dodali: „sto 
rokov českého a československé-
ho športu.“

Druhým dielom galavečera 
spolu s tromi českými moderátor-
mi slovne sprevádzala aj sloven-
ská moderátorská hviezda Ade-
la Vinczeová. A na pódiu sa po-
pri mnohých českých športových 
esách počas galavečera objavili 
aj tri slovenské športové esá: člen 
strieborného futbalového tímu 
z MS 1962 Jozef Štibrányi a dvaja 
olympijskí víťazi zo Soulu 1988, 
atlét Jozef Pribilinec a tenista Mi-
loš Mečíř.

Organizátori z Českej únie 
športu poňali prvú časť osláv sto-
ročnice ako pripomienku najväč-
ších úspechov počas jednotlivých 
dekád. Na veľmi cenných histo-
rických videozáznamoch tak po-
pri svetových športových legen-
dách Emilovi Zátopkovi, Věre Čá-
slavskej, Martine Navrátilovej, 

Ivanovi Lendlovi a Janovi Želez-
nom (ten spojil úvodné roky svo-
jej výnimočnej vrcholnej kariéry 
s Banskou Bystricou, kde sa mu 
narodili dve deti) defilovali aj vý-
nimoční Slováci – okrem už me-
novaných aj boxer vyrastajúci 
v Maďarsku Július Torma, kra-
sokorčuliari Karol Divín, Ondrej 
Nepela a Jozef Sabovčík, cyklista 
Anton Tkáč, futbalisti Karol Do-
biaš, Ján Švehlík, Ladislav Jurke-
mik a ďalší.

Gymnasti oslavovali 
v Bratislave
V Bratislave boli 6. októbra vo 
veľkom štýle oslavy sto rokov 
českej a slovenskej gymnastiky. 
Spoločná slávnosť, ktorá mala 

byť pôvodne v Brne, sa napokon 
uskutočnila v slovenskej met-
ropole – aj s účasťou čestného 
prezidenta Medzinárodnej gym-
nastickej federácie (FIG), olym-
pijského víťaza Jurija Titova, 
a čestného prezidenta Európskej 
gymnastickej únie (UEG) Geor-
gesa Guelzeca. Na dvojdielnych 
oslavách sa zúčastnilo približne 
dvesto ľudí, ktorí spojili väč-
šiu či menšiu časť života so 
„športom pre všetky športy“, 
ako gymnastiku metaforicky, 
ale výstižne nazval prezident 
Slovenskej gymnastickej fe-
derácie Ján Novák. Ten hostil 
slávnosť spoločne s predsedom 
Českej gymnastickej federácie 
Romanom Slavíkom. „Pripomí-

name si sto rokov začatia spo-
ločnej cesty. V roku 1993 sme 
sa rozišli, ale naša spolupráca 
a vzťahy sú dnes ešte lepšie ako 
kedysi,“ zdôraznil v úvode Ján 
Novák. Predseda ČGF Roman 
Slavík kontroval: „Necítim sa tu 
ako hosť, ale ako doma. Zažili 
sme spolu pekné aj zlé chvíle, 
ale držíme stále spolu.“

Spomedzi športových osob-
ností sa zišlo dovedna desať čes-
kých a slovenských medailistov 
z vrcholných súťaží vo farbách 
Československa. „Viacerí špor-
tovci akoby ani necítili, že sme 
sa pred 26 rokmi rozdelili. Všet-
ky ,baby‘, ktoré so mnou cviči-
li v reprezentácii a prišli, sa tu 
cítili fantasticky,“ povedala naj-

úspešnejšia slovenská gymnast-
ka 20. storočia Marianna Né-
methová-Krajčírová.

Na MMM česko-slovenský 
olympijský tím
Na Medzinárodnom maratóne 
mieru (MMM) 7. októbra v Ko-
šiciach na poctu stého výročia 
vzniku ČSR postavili Český 
a Slovenský olympijský výbor 
štafetu česko-slovenského olym-
pijského tímu. Slovenskú časť 
štafety tvorili viceprezident SOV, 
predseda Slovenského atletic-
kého zväzu Peter Korčok a jeho 
švagor, olympijský víťaz 2016 
v chôdzi na 50 km Matej Tóth, 
českú zase dvojičky – olympijský 
víťaz 2012 v modernom päťboji 
David Svoboda a triatlonista To-
máš Svoboda. Všetci štartovali 
so symbolickým číslom 1918 na 
hrudi a v špeciálnych bielo-mod-
ro-červených dresoch s logami 
Slovenského olympijského tímu 
aj Českého olympijského tímu.

Štvorica olympionikov obsadi-
la v čase 2:39:22 h skvelé druhé 
miesto, keď ju zdolali len vytr-
valostní špecialisti z TJ Obal ser-
vis Košice. „Tímová súťaž bola 
a je pre mňa vždy veľká motivá-
cia. Vždy som na MMM štarto-
val z pasie, nezáležalo mi na vý-
kone, no predsa len, teraz to bolo 
iné. Mám radosť, že SOV a ČOV 
vymysleli spoločnú štafetu. Česi 
a Slováci dlhé roky súťažili v spo-
ločnej reprezentácii, teraz sme 
sa po 25 rokoch symbolicky zno-
va spojili. Som hrdý Slovák, ale 
som šťastný, že som mohol prvý 
raz v živote reprezentovať Česko-
slovensko,“ povedal pre webovú 
stránku SAZ Matej Tóth.

Hokejisti exhibične 
v Poprade
V Poprade sa 21. októbra hokejoví 
veteráni Slovenska i Česka zišli 
na exhibičnom zápase, ktorým si 
pripomenuli a symbolicky oslá-
vili storočnicu spoločného štátu. 
Viacerí z aktérov si z vlastnej 
hráčskej kariéry pamätali nielen 
československú éru, ale aj pre-
stížne súboje po rozdelení. Medzi 
také patrili prehra Slovenska 
s Českom 3:5 vo finále MS 2000, 
ale aj naša výhra 4:2 v zápase 
o bronz na MS 2003.  
 Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOV

Štafeta česko-slovenského olympijského tímu na MMM v Košiciach – zľava David Svoboda, Tomáš Svoboda, Matej Tóth a Peter 
Korčok. SNímka: SaZ/V. Gubrický

Ocenenia  
pre najlepšie 
školy 
Tradičný Olympijský deň 
(OD) oslavoval Slovenský 
olympijský výbor tento rok po 
novom. V rámci tohto veľké-
ho projektu zastrešil aj rôz-
ne ďalšie, predtým samostat-
né projekty pre širokú verej-
nosť. Olympijský deň 2018 sa 
realizoval s mottom Hýb sa – 
Uč sa – Objavuj a mal za cieľ 
predovšetkým zapojenie pred-
školskej a školskej mláde-
že do rôznych pohybových, 
vzdelávacích a poznávacích 
aktivít v duchu olympijskej fi-
lozofie a ideálov. 

SOV veľmi teší, že do 600 
rôznorodých aktivít na ce-
lom území Slovenskej repub-
liky sa zapojilo spolu 118 746 
účastníkov. V porovnaní 
s predchádzajúcimi obdobia-
mi to predstavuje nárast účas-
ti o viac než 50 percent. Rea-
lizáciu projektu koordinovali 
krajské štáby OD. Ich pro-
stredníctvom SOV v jednot-
livých krajoch aj ocenil naj-
lepšie materské, základné 
a stredné školy stoeurovou 
poukážkou na nákup športo-
vého materiálu.

V rámci záverečného hod-
notenia SOV v priebehu ok-
tóbra na svojej facebookovej 
stránke každý týždeň realizo-
val verejné hlasovanie o naj-
lepších organizátorov Olym-
pijského dňa z radov škôl. 
Na hlasovanie verejnosti bo-
li v každej kategórii vybrané 
dve školy. Na základe výsled-
kov hlasovania víťaz v kaž-
dej z troch kategórií získal 
okrem Pohára SOV aj pou-
kážky v hodnote tisíc eur na 
nákup športového materiálu 
a vybavenia.

V súvislosti s hlasovaním 
v kategórii základných škôl 
došlo k viacerým technickým 
nedostatkom, ktoré počas hla-
sovania nebolo možné odstrá-
niť. Na základe analýzy prie-
behu hlasovania sa SOV roz-
hodol vyhlásiť za víťazov 
kategórie základných škôl obe 
súťažiace školy a udeliť obom 
rovnaké ocenenie – poukážky 
v hodnote tisíc eur.

Víťazmi v jednotlivých ka-
tegóriách sa stali – mater-
ské školy: MŠ na Ul. pionie-
rov 82/6 v Kanianke, základ-
né školy: ZŠ a MŠ Bananská 
46 v Banke, ZŠ s MŠ Valaská 
Belá 242, stredné školy: SOŠ 
Nám. sv. Martina 5 v Holíči.
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