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SOV otvára náruč 
ďalším zväzom
ZmeNY  
V poradí 55. valné zhromaždenie (VZ) SOV  
7. decembra v Šamoríne bude historické. Má 
„posvätiť“ transformáciu SOV na strešnú 
organizáciu slovenského športového hnutia.

Fakt, že prvý raz v bezmá-
la 26-ročnej histórii SOV sa 
zasadnutie jeho najvyššie-
ho orgánu uskutoční mimo 

Bratislavy, zvýrazňuje výnimoč-
nosť tohto rokovania. Právo hlaso-
vať má 78 členov SOV, ktorí dispo-
nujú dovedna 114 hlasmi.

Transformácia na Slovenský 
olympijský a športový výbor
Na to, aby sa idea utvorenia „stre-
chy“ na báze SOV naplnila, je po-
trebné, aby plénum v rezorte 
X-Bionic Sphere v Šamoríne schvá-
lilo úpravu Stanov SOV tak, že 
umožní do radov členských sub-
jektov prijať aj všetky slovenské 
zväzy neolympijských športov, 
ktoré sa doteraz nemohli stať člen-
mi SOV. Tento základný krok sle-
duje cieľ postupne posilňovať au-
tonómiu športového hnutia na Slo-
vensku.

V návrhu upravených stanov 
sa objavuje aj navrhovaný názov 
transformovanej organizácie – Slo-
venský olympijský a športový vý-
bor (SOŠV). Z ďalších úprav hod-
no zmieniť návrh, aby v odôvod-
nených prípadoch mohli orgány 
SOŠV prijímať rozhodnutia aj hla-
sovaním „per rollam“, t. j. písom-
ne mimo zasadnutia orgánov SO-
ŠV s využitím IT prostriedkov. Na 
valnom zhromaždení, čo je naj-
vyšší orgán, sa doteraz mohlo vý-
lučne hlasovať len priamo v sá-
le. Novinkou je aj návrh na rozší-
renie komisie športovcov o dvoch 
riadnych členov, zastupujúcich 

neolympijské športy. V prípade, 
že návrh Stanov SOŠV, potvrdzu-
júcich transformáciu SOV, získa 
očakávanú podporu, delegáti bu-
dú schvaľovať aj novú symboli-
ku organizácie, spájajúcu štátny 
znak SR s olympijským symbo-
lom piatich rôznofarebných pre-
pletených kruhov.

Už v 34 krajinách Európy 
išli touto cestou
Myšlienka utvorenia strechy na 
báze národného olympijského 
výboru je plne legitímna a opod-
statnená. Veď už v 34 z 50 kra-
jín Európy išli touto cestou, aj 
keď modely strešnej organizácie 
v jednotlivých krajinách sa vý-
razne líšia.

SOV už v roku 2011 eklaroval 
ambíciu stať sa strešnou organizá-
ciou športového hnutia a dôstoj-
ným reprezentantom celej športo-
vej obce. Celý rok 2012 venoval jej 
naplneniu, žiaľ, predchádzajúce-
mu vedeniu SOV sa z rôznych dô-
vodov túto ambíciu pred šiestimi 
rokmi nepodarilo naplniť.

Teraz sme pred zavŕšením 
oprávneného úsilia. Prezident 

SOV Anton Siekel dostal 9. júna 
2017 na 52. VZ SOV jednomyseľ-
né poverenie utvoriť pracovnú 
skupinu na prípravu procesu za-
strešenia slovenského športu pod 
SOV. Na 54. VZ SOV 27. apríla 
2018 prezentoval priebeh celého 
procesu, ktorý k dnešnému dňu 
získal podporu drvivej väčšiny 
športových zväzov. SOV už dnes 
združuje veľkú väčšinu z do-
vedna 68 uznaných slovenských 
športových zväzov.

Krok k hlavnému cieľu
„Prvý hmatateľný úspech náš-
ho úsilia v uplynulých 17 mesia-
coch sa dostavil teraz v októbri – 
schválenie zmeny kompetenčné-
ho zákona na parlamentnej pôde 
utvorilo predpoklad na zriadenie 
funkcie štátneho tajomníka mi-
nisterstva školstva špeciálne pre 
oblasť športu. Ďalšie kľúčové té-
my v tejto oblasti sú zriadenie 
Fondu na podporu športu, zave-
denie systému športových pouka-
zov a výhľadovo utvorenie samo-
statného ústredného orgánu štát-
nej správy pre šport. Všetko, čo 
prezentujeme ako naše úlohy na 
najbližšie obdobie, sú, aj keď veľ-
mi dôležité, ale stále len čiastko-
vé ciele. 

Tým hlavným cieľom je celko-
vé zlepšenie postavenia športu 
v spoločnosti, zlepšenie prístupu 
hlavne detí k športu, zlepšenie 
materiálnej základne na výkon 
športových a telovýchovných ak-
tivít, zvýšenie členskej základne 
športovcov, trénerov i funkcioná-
rov aj telesnej zdatnosti populá-
cie,“ hovorí pred historickým ro-
kovaním prezident SOV Anton 
Siekel, ktorý vyzýva členov SOV, 
aby dali návrhu transformácie 
svoju dôveru a podporu.

  Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ Sov

Aj odovzdAnie 
ocenení fAir plAy
ešte pred oficiálnym začiat-
kom 55. VZ SOV sa v kongre-
sovej sále Victory uskutoční 
odovzdanie ocenení Klubu 
fair play SOV za tento rok.
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Škantárovci
vodný slalom

1

0

0
Erik Vlček
rýchlostná kanoistika

0

2

1

Richard Riszdorfer
rýchlostná kanoistika

0

1

1
Michal Riszdorfer
rýchlostná kanoistika

0

1

1
Slavomír Kňazovický
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Jozef Krnáč
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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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V pléne Slovenského olympijského výboru je už v súčasnosti zastúpená veľká väčšina športových zväzov.  SNímka: Štartfoto/J. Súkup

Kto je dnes v pléne SOV
prezident Sov (s jedným hla-
som): Anton Siekel

Členka Mov (členka Sov  
ex officio s jedným hlasom):  
danka barteková

národné zväzy olympijských 
športov: zhodne s dvoma hlasmi 
(spolu 36) zväzy atletiky, basketba-
lu, bedmintonu, biatlonu, bobov, 
boxu, curlingu, cyklistiky, džuda, 
futbalu, golfu, gymnastiky, horole-
zectva, hádzanej, jachtingu, jaz-
dectva, kanoistiky, karate, ľadové-
ho hokeja, lukostreľby, lyžovania, 
moderného päťboja, plaveckých 
športov, pozemného hokeja, ragby, 
sánkovania, stolného tenisu, špor-
tovej streľby, šermu, taekwonda 
WTF, tenisu, triatlonu, veslovania, 
volejbalu, vzpierania a zápasenia, 
zhodne s jedným hlasom (štyri) 
zväzy krasokorčuľovania, rýchlo-
korčuľovania, bejzbalu a softbalu.

národné zväzy neolympijských 
športov: zhodne s jedným hlasom 
(spolu 13) zväzy biliardu, bowlin-
gu, čínskeho wu-šu, florbalu, fris-
bee, motoristického športu, orien-
tačných športov, potápačov, squ-
ashu, šachu, tanečného športu, 
vodného lyžovania a vodného mo-
torizmu.

Ďalšie občianske združenia, in-
štitúcie a organizácie: zhodne 
s jedným hlasom (spolu 13) 
Slovenská asociácia univerzitného 
športu, Športové centrum polície, 
Vojenské športové centrum dukla, 
Národné športové centrum, 
Slovenská spoločnosť telovýchov-
ného lekárstva, UK bratislava – 
Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Prešovská univerzita – Fakulta 
športu, Klub športových redakto-
rov SSN, Kalokagatia na 
Slovensku, Slovenská asociácia 
olympionikov, Slovenská spoloč-

nosť olympijských a športových 
zberateľov, Slovenská asociácia 
športu na školách a Slovenské 
hnutie špeciálnych olympiád.

osobnosti olympijského hnutia 
a športu: zhodne s jedným hlasom 
(spolu päť) michal martikán, mária 
Jasenčáková, miroslav Luberda, 
Janka Stašová a Jozef Stümpel.

delegáti komisie športovcov 
Sov: zhodne s jedným hlasom 
(spolu päť) – komisia na každé VZ 
SOV deleguje päť zástupcov spo-
medzi svojich volených ôsmich čle-
nov, ktorými sú za letné športy 
matej Tóth, richard Varga, richard 
Nagy, Zuzana rehák Štefečeková 
a martina Kohlová, za zimné špor-
ty Jana Gantnerová, Jakub 
Šimoňák a Pavol Hurajt.

Uznaná národná športová organi-
zácia: Klub slovenských turistov (1)



HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok  3. decembra 201818  sme jeden tím

VÝroČIe

Československí olympionici 1968 po 50 rokoch v Prahe 

V sídle Českej televízie v Pra-
he sa 22. novembra usku-
točnilo veľké stretnu-
tie účastníkov ZOH 1968 

v Grenobli a OH 1968 v Ciudad 
de México. Na stretnutie po 50 ro-
koch prišlo takmer päťdesiat olym-
pionikov 1968, medzi nimi aj pia-
ti Slováci – členka strieborné-
ho družstva gymnastiek a štvrtá 
v preskoku Marianna Németho-
vá (vtedy ešte Krajčírová), piaty 
v behu na 800 m Jozef Plachý, šies-
ta v skoku do výšky Mária Mračno-
vá (vtedy ešte Faithová), člen piatej 
osemveslice Milan Hurtala (nastú-
pil v rozjazde, ale v olympijskom 
finále pre chorobu chýbal) a člen 
futbalového tímu ČSSR Jozef Jara-
binský, ktorý už celé desaťročia ži-
je v Prahe.

Pohromade 13 medailistov
Z pätice zlatých medailistov  
ČSSR z roku 1968 sú nažive už len 
dvaja – strelec Jan Kůrka, ktorý aj 
prišiel na slávnosť, a skokanka do 
vody Milena Neveklovská (vtedy 
Duchková), ktorá však žije v zámo-
rí. Fenomenálna gymnastka Věra 
Čáslavská (v Ciudad de México 
získala štyri zlaté a dva striebor-
né kovy a stala sa kráľovnou OH 
1968), výškarka Milena Rezková 

(neskôr Hübnerová) aj skokan na 
lyžiach Jiří Raška, ktorý v Grenobli 
triumfom na strednom mostíku 
(na veľkom skončil druhý) získal 
historické prvé československé 
zlato v histórii ZOH, sa už odobrali 
na večnosť. 

Po smrti sú už aj dvaja sloven-
skí velikáni, v roku 1968 ovenče-
ní medailami – brankár strieborné-
ho hokejového tímu Vladimír Dzu-
rilla (druhý slovenský člen tohto 
tímu, jeho kapitán Jozef Golonka, 
do Prahy neprišiel) a kapitán bron-

zového tímu volejbalistov Bohumil 
Golian, ktorý na slávnostnom otvo-
rení OH 1968 niesol štátnu vlajku.

Z plejády našich spoločných 20 
medailistov z Grenoblu prišli šty-
ria – členovia strieborného hoke-
jového tímu Jan Klapáč, Josef Čer-

ný, Jan Havel a Jiří Kochta. Na OH 
v Ciudad de México sa cenným ko-
vom mohlo pochváliť až 24 repre-
zentantov ČSSR. Z nich prišli de-
viati. Na slávnosti v Prahe ma-
li najbohatšie zastúpenie členky 
strieborného družstva športových 
gymnastiek. Ak použijeme vtedaj-
šie priezviská, tak na jednom mies-
te sa znovu zišli Marianna Krajčíro-
vá, Jana Kubičková, Hana Lišková, 
Bohumila Řimnáčová a Miroslava 
Skleničková. Okrem už spomínané-
ho zlatého strelca Jana Kůrku par-
tiu doplnili členovia bronzového tí-
mu volejbalistov Josef Smolka, An-
tonín Procházka a Zdeněk Groessl. 
Všetci si z rúk predsedu ČOV Jiří-
ho Kejvala prevzali pamätné krištá-
ľové medaily.

Spomienky legiend
Marianna Némethová-Krajčírová 
pripomenula, že družstvo našich 

gymnastiek v Mexiku obhajovalo 
nielen striebro z OH 1964 v Tokiu, 
ale aj zlatú pozíciu z MS 1966 
v Dortmunde. „Věra Čáslavská 
navyše obhajovala pozíciu svetovej 
jednotky aj tri zlaté kovy z Tokia, 
takže na ňu bol najväčší tlak. Věr-
ke, ktorá získala zlato vo viacboji, 
v preskoku, na bradlách i v prost-
ných a mala podľa nás vyhrať aj 
na kladine, sme veľmi pomáhali. 
A v súťaži družstiev sme naozaj 
len tesne podľahli Sovietkam,“ po-
vedala Marika, najlepšia slovenská 
gymnastka 20. storočia. Družstvo 
gymnastiek ČSSR skončilo druhé 
so stratou len 65 tisícin bodu.

Ďalší rodák z Košíc, atlét Jo-
zef Plachý, mal na OH v Ciudad de 
México len 19 rokov, ale v behu na 
800 m utvoril juniorský svetový re-
kord a vo finále skončil piaty.  
„Bola to prvá a zároveň najkrajšia 
z mojich štyroch olympiád. Do no-
minácie som sa dostal na posled-
nú chvíľu a patril som medzi naj-
mladších členov výpravy. Veľa som 
si bral zo skúseností starších – naj-
mä bežcov Josefa Odložila a Tomá-
ša Jungwirtha, s ktorými som zdie-
ľal izbu, a diskára Ludvíka Daněka. 
Žiaľ, všetci traja moji priatelia sú už 
po smrti....“ Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOV 

Pätica na obrázku sa zhodne tešila zo strieborných medailí družstiev: zľava gymnastky Bohumila Řešátková-Řimnáčová, Ma-
rianna Némethová-Krajčírová a hokejisti Jan Havel, Jiří Kochta a Jan Klapáč. Snímka: SOV/Ľ. SOuček

Prví absolventi programu 
športová diplomacia

VZdelÁVanIe  
V Prahe v októbri 
vyvrcholil prvý ročník 
medzinárodného 
študijného programu 
športová diplomacia, 
absolvovali ho aj štyria 
Slováci.

od októbra 2017 sa 
v Prahe celý rok 
realizoval prvý 
ročník medziná-

rodného programu športová diplo-
macia. S iniciatívou na jeho vznik 
prišiel v roku 2016 Český olym-
pijský výbor, pričom sa inšpiroval 
podobnými existujúcimi progra-
mami v rámci Európy a sveta. 
SOV sa v rámci dobrých vzťahov 
a spolupráce k projektu pridal. 
Program zastrešuje Vysoká škola 

ekonomická v Prahe, ktorá je aj je-
ho garantom. Na projekte spolu-
pracuje aj Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici.

Prvý ročník  
so 16 absolventmi
Prvý ročník štúdia v októbri toh-
to roku absolvovalo 16 adeptov. 
Každý z ôsmich modulov sa za-
čal v piatok popoludní a skončil 
sa v nedeľu večer, všetci ho ab-
solvovali spoločne. Medzi prvými 
absolventmi sú aj štyria Slováci 
– generálny sekretár Slovenské-
ho atletického zväzu Vladimír 
Gubrický, generálny sekretár 
Slovenskej lyžiarskej asociácie 
Radovan Cagala a dve olympio-
ničky – členka komisie športov-
cov Európskych olympijských 
výborov, bývalá biatlonistka 
Janka Daubnerová (za slobodna 
Gereková) a bývalá hokejistka 
Zuzana Tomčíková, ktorá pôsobí 
na marketingu SZĽH.

Každý modul bol zameraný na 
inú tému – na organizáciu a finan-
cie v športe, športovú diplomaciu, 
marketing, športové právo, komu-
nikáciu a protokol. V rámci štúdia 
absolvovali študenti aj stáž vo vy-
branej zahraničnej športovej orga-
nizácii. Štúdium ukončili obháje-
ním záverečnej práce na tému re-
levantnú pre šport alebo športovú 
organizáciu, ktorú reprezentujú.

Teória kombinovaná s praxou
Okrem vyučujúcich z akademic-
kej obce či z českého ministerstva 
zahraničia alebo Úradu vlády 
ČR (šéfka protokolu) prednášali 
účastníkom programu aj športoví 
odborníci nielen z Česka (naprí-
klad člen rady Medzinárodnej 
lyžiarskej federácie Roman 
Kumpošt či známy športový práv-
nik Jiří Šťovíček), ale aj zo zahra-
ničia (zástupca Medzinárodného 
olympijského výboru, ale i gene-
rálny sekretár SOV Jozef Liba). 

Program sa realizoval striedavo 
v českom, anglickom a sloven-
skom jazyku.

Jeden z kvarteta slovenských 
účastníkov Radovan Cagala si štú-
dium veľmi pochvaľoval. „Profe-
sionálne aj osobne to bola pre 
mňa vynikajúca skúsenosť. Veľ-
mi ma potešilo, že viaceré modu-
ly – najmä tie, čo sa zameriava-
li na financovanie športu, marke-
ting, médiá a olympijské hnutie 
– sa priamo prekrývali s mojou 
prácou generálneho sekretára 
SLA. Vďaka tomu, že program za-
strešuje vysoká škola, sme sa do-
zvedeli aj najnovšie veci týkajú-
ce sa riadenia. V kontakte s ľuď-
mi z iných športov ma zaskočilo, 
že rovnaké problémy riešia neraz 
úplne inak ako my v SLA. Stretol 
som sa s ľuďmi aj z oblastí, s kto-
rými by som sa po pracovnej línii 
inak nestretol. Vďaka tomuto štu-
dijnému programu som aj mohol 
stráviť týždeň v sídle Medziná-

rodnej lyžiarskej federácie v Ober-
hofene, kde som sa veľa naučil 
a získal som cenné kontakty. To-
to všetko mi veľmi rozšírilo obzor. 
V záverečnej práci som sa zame-
ral na taktiku a diplomatické kro-
ky národného športového zväzu 
pri snahe získať právo usporiadať 
preteky Svetového pohára,“ suma-
rizoval.

V ďalšom ročníku  
pätica Slovákov
Na ďalší ročník medzinárodného 
programu športová diplomacia, 
ktorý sa začal v októbri 2018, 
boli zo Slovenska vybratí: Diana 
Kosová (Slovenský zväz ľadového 
hokeja), Tomáš Benko (Slovenský 
atletický zväz), Lucia Kršňáko-
vá (Slovenský zväz moderného 
päťboja), Anna Michalková (SHS 
JAMES) a olympionička Alexan-
dra Longová (Slovenský lukostre-
lecký zväz). Petra Gantnerová, 

 Ľubomír Souček, SOV 

Na spoločnej fotografii zľava generálny sekretár SOV Jozef Liba, absolventi Vladimír Gubrický, Janka Daubnerová, Radovan Cagala a Zuzana Tomčíková, vedúci katedry medzinárodných vzťahov 
a diplomacie Univerzity Mateja Bela Peter Terem, riaditeľka medzinárodného oddelenia SOV Petra Gantnerová a ďalší pedagóg z UMB Ivan Štulajter. Snímka: čOV

13
medaIlISToV

z olympijských hier sa zúčastnilo 
spomienkovom stretnutí. 

Štyria 
slovenskí 
absolventi

prvý ročník 
medzinárod-
ného progra-
mu úspešne 
absolvovali aj 
štyria Slováci 
z rôznych od-
vetví nášho 
športu. Sú 
nimi Vladimír 
Gubrický - 
generálny 
sekretár 
atletického 
zväzu, rado-
van cagala 
zastávajúci 
rovnaký post 
v lyžiarskej 
asociácii, 
Janka 
daubnero-
vá - členka 
komisie špor-
tovcov eoV 
a Zuzana 
Tomčíková 
pracujúca na 
hokejovom 
zväze. 

SpomIenka
In memoriam  
Ivan Luknár

Vo veku 74 rokov zomrel 22. no-
vembra v rodných piešťanoch bý-
valý dlhoročný riaditeľ Gymnázia 
pierra de coubertin v piešťanoch 
a veľký nadšenec športu  
i olympizmu Ivan luknár. na čele 
gymnázia stál až do marca 2014 
bezmála 22 rokov. mal veľký po-
diel na tom, že škola, ktorej ab-
solventkou je napríklad šesťná-
sobná najúspešnejšia športovky-
ňa Slovenska martina moravco-
vá a ďalších päť olympionikov, 
dostala už dávno meno pierra de 
coubertin. Gymnázium sa vďaka 
tomu stalo súčasťou medziná-
rodnej siete škôl nesúcich 
coubertinovo meno a zúčastňo-
valo sa na množstve medziná-
rodných podujatí združenia tých-
to škôl – viaceré aj samo organi-
zovalo.

V roku 2006 škola hostila vý-
znamný medzinárodný seminár 
pedagogický odkaz pierra de 
coubertin, v rámci ktorého bola 
v jej budove aj odhalená busta 
zakladateľa moderného olympiz-
mu. pri tejto príležitosti boli v are-
áli školy zasadené dva duby –  
z much Wenlocku a z chateau de 
mirville, čo sú miesta úzko spoje-
né s coubertin. na sadení sa po-
dieľali napríklad čestný predseda 
SoV Vladimír Černušák, praprasy-
novec pierra de coubertin Yvan 
de navacelle de coubertin, veľvy-
slanec Francúzskej republiky na 
Slovensku Jacques Faure, vice-
prezident medzinárodného výbo-
ru pierra de coubertin (cIpc) Je-
an durry, vtedajší podpredsedo-
via SoV mária mračnová a Vladi-
mír miller, olympijskí víťazi Ján Za-
chara, anton Tkáč i miloslav me-
číř či vtedajší študent gymnázia, 
mladý daviscupový tenisový re-
prezentant lukáš lacko.

piešťanský rodák Ivan luknár, 
inak učiteľ telesnej a brannej vý-
chovy, sa počas dlhoročného ria-
diteľovania významne pričinil 
okrem iného aj o zveľadenie  
a modernizáciu školy.   (sou)
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Zástupcovia olympijských klubov sa zišli na Šírave

Regionálne olympijské 
kluby (OK) sa už od vzni-
ku prvých z nich obraz-
ne označujú za predĺže-

né ruky SOV. Robia neoceniteľ-
nú prácu pri šírení olympijských 
myšlienok, osvety a olympizmu 
ako takého v regiónoch, a tým pri-
spievajú k napĺňaniu poslania Slo-
venského olympijského výboru. 
SOV im za predpokladu dodrža-
nia stanovených podmienok po-
skytuje právo používať svoju ofici-
álnu symboliku. Združenie olym-
pijských klubov SR (ZOK), vedené 
Ivanom Čiernym, je organizačnou 
zložkou SOV.

Pribudli OK Topoľčany, 
Horná Orava a Piešťany
Doteraz pôsobilo v rôznych kú-
toch Slovenska ako občianske 
združenia 21 olympijských klu-
bov – v Bratislave, Trnave, Nitre, 
Nových Zámkoch, Trenčíne, na 
Žitnom ostrove, v Banskej Bystri-
ci, Šahách, Prievidzi, Žiline, na 
Kysuciach, Liptove, Orave, v Tur-
ci, Lučenci, Gemeri, Košiciach, 
Michalovciach, Spišskej Novej 
Vsi, Prešove a vo Vysokých Tat-
rách. Na nedávnom VZ ZOK na 
Zemplínskej Šírave (konalo sa 
23. a 24. novembra 2018) boli pri-
jaté tri nové kluby – OK Topoľča-
ny, Horná Orava a Piešťany. Do 
rozvetvenej „rodiny“ ich prija-

li zástupcovia 18 z 21 doterajších 
OK, ktorí boli prítomní na roko-
vaní.

OK Michalovce ako aktívny 
hostiteľ
Hostiteľom valného zhromažde-
nia v hoteli Thermal Šírava bol OK 
Michalovce – vlaňajší držiteľ Ce-
ny Vincenta Lafka pre najaktív-
nejší olympijský klub roka. Primá-

tor mesta Viliam Záhorčák počas 
slávnostného otvorenia veľmi oce-
nil spoluprácu mesta Michalovce 
s klubom, aj veľkú aktivitu OK Mi-
chalovce v oblasti Zemplína. Klub 
sa pod vedením Jozefa Uchaľa vý-
razne zapája do všetkých celoslo-
venských projektov SOV (výbor-
ná je najmä jeho spolupráca so Zá-
kladnou školou Školská 2, ktorá je 
opakovane úspešná v rôznych sú-

ťažiach SOV pre školy) a inicioval 
aj vznik Pamätníka olympionikov 
z regiónu, ktorý v meste odhalia 
na budúci rok.

Najcennejšie sú vlastné 
aktivity
Jednotlivé kluby na VZ ZOK pre-
zentovali svoju činnosť, ktorú 
SOV podporuje finančne, ale aj 
poskytovaním množstva športo-

vých potrieb, tričiek, i názorných 
pomôcok (najmä brožúry a pla-
gáty) na šírenie olympizmu pre-
dovšetkým na školách. Vizuál-
na úroveň prezentácií OK každo-
ročne stúpa. Ako problém sa však 
javí, že regionálne olympijské 
kluby zvyčajne nevyvíjajú veľa 
vlastných aktivít, ale skôr sa pri-
dávajú k akciám organizovaným 
inými subjektmi.

Zástupcovia SOV (medzi ni-
mi viceprezident Zdenko Kríž, vý-
konný riaditeľ Gábor Asványi, ria-
diteľka oddelenia olympizmu Iva-
na Motolíková aj čestný prezident 
František Chmelár) odovzdali zá-
stupcom všetkých klubov pamät-
né sady odznakov našich olym-
pijských výprav za 25 rokov pôso-
benia SOV. Okrem toho osobitne 
ocenili OK Trnava ako najaktív-
nejší klub pri realizácii Olympij-
ského dňa 2018 a poďakovali sa 
OK Šahy aj OK Nové Zámky za ich 
pomoc pri zabezpečovaní akcií 
Nadácie SOV.

Na hodnotenie celoročnej čin-
nosti klubov, od ktorého sa odví-
ja výška finančnej podpory SOV 
pre jednotlivé kluby na ďalší rok, 
VZ ZOK už dávnejšie schváli-
lo bodovací systém. Ukazuje sa 
však, že si bude vyžadovať ur-
čitú revíziu. Z pohľadu SOV by 
mali byť viac zvýraznené vlast-
né aktivity klubov a ich konkrét-
ne projekty.

Projekt pamätných tabúľ 
olympijských medailistov
Olympijské kluby sa teraz zaobe-
rajú možnosťou realizácie myš-
lienky osadiť pamätné tabule 
olympijských medailistov zo Slo-
venska na školách, ktoré navštevo-
vali. Dobrá myšlienka si však žia-
da najprv dôsledné zmapovanie 
situácie, pretože na počesť viace-
rých našich olympijských medai-
listov už takéto tabule na rôznych 
miestach osadené boli. Zmapova-
nie je dominantne úlohou klubov, 
pretože pôsobia v jednotlivých re-
giónoch Slovenska.

S veľkým nadšením sa zástup-
covia klubov stavajú k myšlien-
ke, aby SOV pred olympijskými 
hrami (OH) 2020 v Tokiu – takis-
to ako pred OH 2004, 2012 a 2016 
– znovu realizoval projekt celo-
slovenskej olympijskej štafety.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV 

Spoločná fotografia účastníkov valného zhromaždenia. SNÍMKA: SOV/I. MOTOLÍKOVÁ

Vyvrcholenie vedomostných 
súťaží škôl o olympizme
VZDELÁVANIE 
Víťazmi sa vo finále 
vo Vysokých Tatrách 
stali družstvá ZŠ 
Krosnianska Košice 
a Gymnázia Pierra de 
Coubertin Piešťany.

Vpondelok 12. novem-
bra v Grandhoteli Belle-
vue v Starom Smokov-
ci vyvrcholila tohtoroč-

ná vedomostná súťaž základných 
a stredných škôl o olympizme, kto-
rú vyhlásila Slovenská olympijská 
akadémia (SOA) v spolupráci so 
SOV. Ceny pre víťazné družstvá si 
prevzali trojice súťažiacich zo Zák-
ladnej školy na Krosnianskej ulici 
4 v Košiciach, resp. z Gymnázia 
Pierra de Coubertin v Piešťanoch.

Stovky žiakov v akcii
Vo finále sa v oboch kategóriách 
zúčastnilo po päť najlepších škol-
ských družstiev zo základného 
kola, ktoré sa realizovalo online 
formou už v júni. Na základnom 
kole sa zúčastnilo 167 trojčlen-
ných družstiev zo základných 
škôl a 53 trojčlenných družstiev 
zo stredných škôl. Zaujímavosťou 
je, že do najlepšej pätice v kategó-
rii základných škôl sa prebojovali 
výlučne družstvá z východného 
Slovenska.

Vo finále každé súťažiace druž-
stvo najprv predviedlo päťminú-
tovú prezentáciu na tému Olym-
pizmus spája generácie a potom 
spoločne absolvovali písomný ve-
domostný test z olympijskej prob-
lematiky (v dĺžke 15 minút pre 
družstvá zo ZŠ a 20 minút pre 
družstvá zo SŠ). S prezentáciami 
vystúpili aj hostia z Česka, ktorí, 
samozrejme, nesúťažili – družstvá 
Základnej školy Jiřího Gutha-Jar-
kovského aj Gymnázia Jiřího 
Gutha-Jarkovského z Prahy. Čes-
kí hostia boli na celoslovenské fi-
nále vedomostnej súťaže pozvaní 
symbolicky vzhľadom na sté vý-

ročie založenia Československej 
republiky.

Porotu vedomostnej súťaže tvo-
rili predseda SOA Pavol Ružbar-
ský, podpredseda Ján Grexa (šéf 
poroty), predsedníčka komisie 
vzdelávania Viera Bebčáková a tri 
olympioničky – strelkyňa Zuzana 
Rehák Štefečeková, rýchlostná ka-
noistka Martina Gogolová-Kohlo-
vá a lukostrelkyňa Alexandra 
Longová, ktoré tesne pred súťa-
žou absolvovali hodinovú bese-
du so súťažiacimi. Ceny odovzdá-

vali Ján Grexa, Martina Gogolo-
vá-Kohlová a Alexandra Longová.

Obaja víťazi dominovali
Víťazstvo družstva ZŠ Krosnianska 
Košice bolo so ziskom 53,4 b suve-
rénne. ZŠ Školská Michalovce na 
druhom mieste strácala rovných 
15 bodov. V súťaži stredoškolákov 
družstvo Gymnázia Pierra de 
Coubertin Piešťany vyhralo so zis-
kom 65,4 b tiež presvedčivo. Prvé 
tri družstvá v týchto kategóriách 
dostali medaily Olympijského dňa 

a vecné ceny od SOV, družstvá 
na štvrtých a piatych miestach 
diplomy. Účastnícky diplom si 
odniesli aj hostia z Česka. Celkovo 
sa v oboch kategóriách výrazne 
presadili družstvá zo škôl, ktoré vo 
vedomostnej súťaži o olympizme 
už veľa rokov patria medzi naj-
lepšie na Slovensku. Pedagogičky 
štyroch z nich si na pondelňajšom 
večernom slávnostnom vyhodno-
tení súťaže prevzali ocenenia aj za 
ich celkové dlhodobé pôsobenie – 
Eva Murgačová zo ZŠ Ing. Kožucha 

Spišská Nová Ves a Radmila Haj-
dúková zo ZŠ Školská Michalovce 
boli ocenené ako najaktívnejšie 
individuálne organizátorky Olym-
pijského dňa 2018; Eva Pavlíková 
zo ZŠ Krosnianska Košice a Ľudmi-
la Dratvová z Obchodnej akadémie 
Watsonova Košice zase dostali 
ocenenia Klubu fair play SOV za 
dlhodobé pôsobenie v duchu fair 
play, resp. za aktívne šírenie a pro-
pagáciu myšlienok fair play. 
 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV

V kategórii stredných škôl súťaž vyhralo družstvo Gymnázia Pierra de Coubertin v Piešťanoch. Na snímke jeho členovia spolu so šéfom 
poroty Jánom Grexom a s olympioničkami Alexandrou Longovou a Martinou Gogolovou-Kohlovou. SNÍMKA: SOV/Ľ. SOUČEK

Vyhral projekt 
Juniorko 
Karate Klubu 
Junior Prešov 

SOV a Klub fair play (KFP) 
SOV v marci vypísali súťaž 
Šport je nádej. Jej cieľom bolo 
pomocou športovcov a/alebo 
prostredníctvom športových 
aktivít predovšetkým zvýšiť 
zapájanie znevýhodnených 
skupín do športového hnutia, 
pomôcť vzájomnému dialógu 
a podporovať vzájomnú soli-
daritu medzi rôznymi skupi-
nami spoločnosti (etnickými, 
náboženskými).

Súťaž Šport je nádej pre-
biehala až do konca septem-
bra a bola vyhodnotená na 
nedávnom zasadnutí kolégia 
KFP SOV. Fyzické aj právnic-
ké osoby do súťaže prihlási-
li osem krásnych projektov, 
z ktorých do užšieho výberu 
postúpili tri. Víťazom sa stal 
projekt Juniorko, ktorý podal 
Karate Klub Junior Prešov, 
o. z. Tento klub dal štyrom 
deťom zo sociálne znevýhod-
neného prostredia možnosť 
trénovať v klube a aj súťažiť 
zdarma. Spomedzi tejto štvo-
rice mladých karatistov sa 
jedna dievčina aj jeden chla-
pec môžu pochváliť titulmi 
mládežníckych vicemajstrov 
Európy v shito-ryu, ďalšia sa 
stala vicemajsterkou Sloven-
ska.

Za projekt Juniorko dostane 
Karate Klub Junior Prešov, 
o. z., od SOV poukaz na ná-
kup športového materiálu 
v hodnote tisíc eur. Zástup-
covia klubu si ocenenie pre-
vezmú na 55. valnom zhro-
maždení SOV 7. decembra 
v rezorte X-Bionic Sphere 
v Šamoríne.  (SOU)

Aj stretnutie národných olympijských akadémií
Už deň pred finále vedomostnej sú-
ťaže sa v Starom Smokovci usku-
točnilo stretnutie vedenia Sloven-
skej olympijskej akadémie a Čes-
kej olympijskej akadémie (ČOA). 
SOA zastupovali jej predseda Pa-
vol Ružbarský, podpredseda Ján 
Grexa, predsedníčka komisie vzde-
lávania Viera Bebčáková a Igor Ma-

chajdík, ČOA jej sekretár Zdeněk 
Škoda a členovia vedenia, histori-
ci František Kolář a Jan Hájek. Za 
Slovenský olympijský výbor boli 
na stretnutí prítomní viceprezident 
SOV pre olympizmus Zdenko Kríž, 
riaditeľka oddelenia olympizmu 
Ivana Motolíková a mediálny riadi-
teľ SOV Ľubomír Souček.

Na stretnutí si zástupcovia oboch 
akadémií vymenili informácie 
o činnosti, ktorú vykonávajú, ale 
aj neformálne diskutovali o prob-
lémoch, s ktorými sa stretávajú pri 
šírení olympizmu vo svojich kraji-
nách. Obe akadémie vo svojej čin-
nosti narážajú na čoraz väčší roz-
por medzi komercializáciou športu 

aj olympijského hnutia a medzi vý-
chovou v duchu olympizmu, kto-
rú v Česku aj na Slovensku domi-
nantne realizujú nadšení dobrovoľ-
níci. Pre SOV a SOA je v súčasnosti 
veľkou výzvou príprava výchov-
no-vzdelávacieho programu k XVI.  
Európskemu olympijskému festiva-
lu mládeže v Košiciach v roku 2021. 

Najlepší vo finále 
vedomostnej súťaže 
o olympizme (v bodoch)

Základné školy: 
1.  ZŠ Krosnianska Košice  53,4
2.  ZŠ Školská Michalovce  38,4
3.   ZŠ s MŠ Šarišské  27,8
 Bohdanovce
4.   ZŠ Ing. Kožucha  25,6
 Spišská Nová Ves
5.  ZŠ Družstevná  23,3
 pri Hornáde

Stredné školy: 
1.  Gymnázium Pierra  65,4
 de Coubertin Piešťany
2.  Spojená škola Nováky  59,5
3.  Obchodná akadémia  58,3
 Watsonova Košice
4.  Gymnázium  56,5
 L. Novomeského 
 Bratislava
5. Športové gymnázium  52,3
 J. Herdu Trnava

Zdroj: oficiáxxx
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klubov už pôsobí na celom 
Slovensku.
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Zo Športfestivalu 
neolympijských športov

VYHlÁSenIe  
Športovcom roka v neolympijských športoch 
a disciplínach sa stal strelec z historických zbraní 
Štefan Ernst.

Trenčianske výstavisko Ex-
po center bolo v sobo-
tu 17. novembra dejiskom 
nevšedného multišporto-

vého podujatia – Športfestivalu 
2018. Na prehliadke neolympij-
ských športov sa stretlo niekoľ-
ko desiatok vynikajúcich sloven-
ských športovcov, medailistov 
z MS, ME či iných významných 
podujatí, ktorí príkladne repre-
zentujú svoju krajinu v menej 
populárnych športoch.

Čoraz viac návštevníkov
V dvoch pavilónoch sa na špor-
toviskách vystriedalo vyše 500 
pretekárov, ktorí svojimi výkonmi 
prispeli k skvelej atmosfére poduja-
tia. Diváci mohli vidieť špičkových 
silových trojbojárov, kulturistov, 
bikiny fitnesky, silných mužov, 
lukostrelcov, horolezcov, boccistov, 
thajských boxerov, šípkarov, prete-
károv v historickej streľbe či špor-

tovkyne so švihadlami, ale aj fitnes 
detí. Okrem exhibičných súťaží 
boli pripravené zaujímavé prezen-
tačné stánky. Športfestival naberá 
na popularite a návštevníkov opäť 
prišlo viac ako po minulé roky. 
Počas dňa sa svojou Road Show 
prezentoval aj Slovenský olympij-
ský tím. SOV ako spoluorganizátor 
podujatia nemalou mierou prispel 
k jeho úspechu.

Za účasti prezidenta SOV
Vyvrcholením Športfestivalu bol 
už 16. ročník galavečera Večera 

hviezd, na ktorom vyhlásili 
najúspešnejších športovcov SR 
v neolympijských športoch, resp. 
disciplínach. Najlepším neolym-
pijským športovcom SR za rok 
2018 sa stal pretekár v historickej 
streľbe Štefan Ernst pred ar-
mwrestlerkou Luciou Debnáro-
vou a orientačným pretekárom 
Jánom Furuczom. 

Hodnotné ceny si na podu-
jatí prebrali aj ostatní laureáti. 
Osobitnú cenu za celoživotný 
prínos v oblasti umenia, resp. 
športu dostal spevák Dušan Grúň 
a športová legenda, futbalista 
Karol Dobiáš. Špeciálne ocenenie 
za dlhoročný podiel na Športfes-
tivale získal Ladislav Huňady za 
taekwondo.

Na podujatí sa zúčastnil aj 
prezident Slovenského olym-
pijského výboru Anton Siekel, 
ktorý odovzdal ceny najlepším 
spolu s Marianom Kukumber-
gom (prezident KŠZ SR), Micha-
lom Čaplom (viceprezident KŠZ 
SR), Zdenkom Krížom (generál-
ny sekretár KŠZ a viceprezident 
SOV) a Jurajom Minčíkom (ria-
diteľ ŠCP).

 Pavol Guga, KŠZ

Najlepší neolympijský športovec Slovenska 2018 – strelec 
z historických zbraní Štefan Ernst. SNímka: kŠZ

V rámci Road Show Slovenského olympijského tímu si záujemcovia mohli vyskúšať aj biatlonovú 
streľbu. SNímka: a. GaLICa/SOV

500
preTekÁroV

predviedlo svoje kvality na 
Športfestivale 2018 vo svojich 

neolympijských športoch.

ankeTa

Kto získa titul  
Športovec roka? 

onedlho sa končiaci rok 
2018 nepatrí v ére samo-
statnej Slovenskej repub-
liky k tým športovo naj-

úspešnejším. Napriek tomu si no-
vinári tých svojich „naj-naj“ môžu 
vyberať z viacerých športovcov, 
ktorých mená sú známe aj ďaleko 
za hranicami našej vlasti. Ponuka 
je síce o niečo menšia než v nie-
ktorých predchádzajúcich silných 
rokoch, ale určite nie je malá. 
Športovca roka na Slovensku pod-
ľa tradičnej ankety Klubu športo-
vých redaktorov SSN vyhlásia  
21. decembra v Bratislave.

Medzi zimnými športovcami 
dominuje Kuzminová
Zimné olympijské hry v Pjongčan-
gu boli pre nás najvýznamnejším 
športovým podujatím roka. Vďaka 
jednej žene – biatlonistke Anasta-
sii Kuzminovej – boli pre nás ZOH 
2018 historicky najúspešnejšie. Fe-
nomenálnej Nasti sa síce na úvod 
hier nepodarilo tretí raz v sérii 
vyhrať úvodné rýchlostné preteky, 
ale potom sa do histórie zapísala 
ako prvá ženská trojnásobná in-
dividuálna šampiónka ZOH, keď 
vyhrala preteky s hromadným 
štartom na 12,5 km. V stíhacích 
pretekoch na 10 km aj na 15 km 
získala strieborné medaily, navyše 
sa podieľala aj na 5. mieste štafety 
na 4 x 7,5 km. Najlepšiu sezónu 
v kariére umocnila tiež skvelými 
výsledkami vo Svetovom pohári 
(SP). V celkovom hodnotení skon-
čila tesne druhá, za rýchlostné 
i stíhacie preteky získala malé gló-
busy. Anketu Športovec roka vy-
hrala v rokoch 2010 a 2014 a teraz 
patrí medzi najväčšie kandidátky 
na zisk tretieho titulu.

V biatlonovej stope sa výraznej-
šie presadila aj Paulína Fialková 
a partiu našich zimných es dopĺ-
ňa zjazdárka Petra Vlhová. 

Multimedailistka Rehák 
Štefečeková aj s E. Vargom
Ak si pozrieme výsledky vrchol-
ných podujatí v letných olympij-
ských športoch, zo Slovákov sa 
v tomto roku úplne vyníma strel-
kyňa Zuzana Rehák Štefečeková. 
Víťazka ankety Športovec roka 
z roku 2012 má za sebou fantas-
tickú sezónu. V Čchangwone sa 
stala dvojnásobnou majsterkou 
sveta (v trape aj v tímovom mix 
trape spolu s Erikom Vargom). 
Na ME v Leobersdorfe získala 
dokonca štyri medaily – v olym-
pijských disciplínach bronz 

v trape a striebro v tímovom mix 
trape (znovu s Vargom), v ne-
olympijských zlato v mix dvo-
jitom trape (spolu s Hubertom 
Olejnikom) a striebro v dvojitom 
trape. K tomu pridala aj dva tri-
umfy v pretekoch SP v mix trape. 
Jej „parťák“ z tímového mix 
trapu Erik Varga získal v sólo-
vom trape na MS striebro, na ME 
skončil štvrtý. Táto dvojica navy-
še vybojovala až štyri olympijské 
miestenky do Tokia. Piatu pridala 
Danka Barteková, v skeete maj-
sterka Európy a štvrtá na MS.

Sagan a futbalové duo 
z Talianska
Postavenie našej obrovskej špor-
tovej stálice znovu potvrdil troj-
násobný víťaz ankety Športovec 
roka (2013, 2015 a 2017), cyklista 
Peter Sagan. Vyhral dve klasiky 
– Gent Wevelgem aj najťažší „mo-
nument“ Paríž – Roubaix, plus tri 
etapy a už šiesty raz zelené tričko 
na Tour de France, aj po jednej 
etape na Tour Down Under a na 
Okolo Švajčiarska.

Z našich es v kolektívnych 
športoch boli najviac viditeľní 
dvaja futbalisti pôsobiaci v Talian-
sku. Kapitán SSC Napoli Marek 
Hamšík prekonal v Serii A hrani-
cu 100 gólov a stal sa klubovým 
rekordérom v počte zápasov, v re-
prezentácii SR dosiahol historic-
ký rekord v počte štartov. Meno 
obrancu Milana Škriniara sa za-
se objavilo v najlepšej jedenást-
ke Serie A podľa viacerých ankiet, 
aj v najlepšej jedenástke top 5 líg 
v Európe.

Celá plejáda 
paralympionikov
Množstvo úspechov dosiahli 
v tomto roku slovenskí zdravot-
ne znevýhodnení športovci. Na 
zimných paralympijských hrách 
v Pjongčangu z nich najviac vy-
nikla zrakovo znevýhodne-
ná zjazdárka Henrieta Farkašo-
vá, ktorá sa s navádzačkou Natá-
liou Šubrtovou tešila z triumfov 
v zjazde, super-G, superkombi-
nácii i v obrovskom slalome. Z jej 
ďalších zrakovo znevýhodne-
ných „kolegov“ na zjazdovkách 
sa zlatými medailami mohli po-
chváliť aj Miroslav Haraus s na-
vádzačom Marošom Hudíkom 
(bilancia 2-0-1) a Jakub Krako 
s navádzačom Branislavom Broz-
manom (bilancia 1-3-0).

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV 

Poradie 
najúsPešnejších 
šPortovcov sr  
za rok 2018 
(v neolympijských športoch, 
resp. disciplínach)

jednotlivci:  
1. Štefan ernst  
(historická streľba), 

2. lucia debnárová  
(pretláčanie rukou), 

3. Ján Furucz  
(orientačné športy) 

4. – 10. Jozef bošanský (lu-
kostreľba), Veronika 
cmárová, monika 
chochlíková (obe kickbox), 
Vladimír Jurza (historická 
streľba), marek karlík (kic-
kbox), pavol lisý (go), 
richard Varga (šprintérsky 
triatlon),

juniori (bez poradia):  
barbora bajčiová (pretláča-
nie rukou), Viktor Gažík 
(šach), kristián mrva (biliard), 

kolektív:  
miešané družstvo Sr do 18 
rokov v boccii
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