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SOV sa transformoval na „strechu“

ZMENa V SOV  
Slovenský olympijský 
výbor sa 7. decembra 
transformoval na 
strešnú organizáciu 
slovenského športového 
hnutia s názvom 
Slovenský olympijský 
a športový výbor (SOŠV).

Khistorickej udalosti došlo 
na 55. valnom zhromaž-
dení (VZ) SOV v Olympij-
skom tréningovom centre 

X-Bionic Sphere v Šamoríne-Či-
listove.

Otvorené dvere  
aj pre ďalších
Rozšírená organizácia môže po 
novom pod svoje krídla prijať 
za svojich členov aj tie zväzy 
neolympijských športov, ktoré 
doteraz členmi SOV byť nemohli. 
Tento krok sleduje cieľ postupne 
posilňovať autonómiu športového 
hnutia na Slovensku.

Na schválenie zmeny Stanov 
SOV a s tým súvisiacej zmeny ná-
zvu sa vyžadovala dvojtretino-
vá väčšina hlasov prítomných čle-
nov. Zo 60 prítomných členov 
spolu s 91 hlasmi bolo „za“ 57 
(spolu s 86 hlasmi). Proti nebol 
nikto, zdržali sa Slovenský fut-

balový zväz, Slovenský tenisový 
zväz a Klub športových redakto-
rov SSN. K novému názvu neboli 
žiadne pripomienky.

Anton Siekel, ktorý stál na čele 
SOV od 26. novembra 2016, po 
dvoch rokoch pôsobenia napl-
nil ambíciu transformovať SOV 
na strešnú organizáciu sloven-
ského športu. Takúto transformá-
ciu pred šiestimi rokmi neúspeš-
ne presadzoval jeho predchodca 
a súčasný čestný prezident SOV 
František Chmelár. Ten v disku-
sii k prijatiu historického rozhod-
nutia zablahoželal a konštatoval: 
„Dnešný deň považujem za veľ-
mi významný a sviatočný. To, čo 
sme pred rokmi začali, sa dnes 
dotiahlo do konca. V tejto chví-
li na Slovensku vzniklo najväč-
šie občianske zoskupenie, ktoré 
združuje viac než päťstotisíc ľu-
dí.“ Uviedol zároveň, že samot-
ný vznik „strechy“ nie je cieľom, 

ale len prostriedkom na napĺňa-
nie mnohých cieľov, sledujúcich 
zlepšenie postavenia slovenského 
športu a celkovej situácie v ňom.

Čestný člen SOV a prezident 
Konfederácie športových zväzov 
SR Marián Kukumberg v disku-
sii povedal: „Dnešným hlasova-
ním sme vyslovili verejný závä-
zok, že ,strechu‘ chceme. A tomu-
to vedeniu sme dali mandát, aby 
obhajovalo naše záujmy. Svoje ve-
ci si musíme vydiskutovať inter-
ne, ale navonok nás bude zastu-
povať SOŠV.“

K novému názvu  
aj nové logo
Zároveň s novými stanovami bol 
bez pripomienok schválený nový 
emblém (logo) organizácie. Ide 
o štátny znak SR, pod ktorým 
sa nachádza päť olympijských 
kruhov. Logo zodpovedá novým 
požiadavkám Medzinárodného 

olympijského výboru (MOV), 
ktoré vyžadujú spojenie štátneho 
a olympijského symbolu, pričom 
kruhy nesmú zaberať viac než 
jednu tretinu plochy loga. Nový 
emblém MOV ešte v decembri 
schválil.

Z ďalších úprav stanov hod-
no zmieniť, že v odôvodnených 
prípadoch môžu orgány SOŠV 
po novom prijímať rozhodnu-
tia aj hlasovaním per rollam, t. 
j. písomne mimo zasadnutia or-
gánov SOŠV s využitím IT pro-
striedkov. Na valnom zhromaž-
dení, čo je najvyšší orgán, sa do-
teraz mohlo výlučne hlasovať 
len priamo v sále. Novinkou je 
aj rozšírenie komisie športovcov 
o dvoch riadnych členov zastupu-
júcich neolympijské športy. Pre-
zident SOŠV Anton Siekel navyše 
do komisie športovcov donomi-
noval prvého olympijského víťaza 
v histórii samostatného Sloven-

ska a päťnásobného medailistu 
z OH, vodného slalomára Micha-
la Martikána.

Siekel: Silnejší mandát  
aj hlas
„Pristupoval som dnešnému dňu 
s pokorou, ale aj sebadôverou. 
Nie je náhoda, že sme to zavŕšili 
podľa môjho názoru úspešne. Ďa-
kujem za prejav dôvery v projekt, 
ktorý sme pripravili zodpovedne, 
aby sa dnešný deň zapísal do 
novodobej histórie slovenského 
športu ako významný míľnik. 
Prvý krok sme spravili dnes, 
verím, že keď raz niekto bude 
hodnotiť našu prácu, spomenie si 
na 7. december 2018 ako na deň, 
keď sa začalo niečo nové a aspoň 
také úspešné, ako to doterajšie,“ 
povedal v záverečnom hodnotení 
prezident SOŠV Anton Siekel. Po 
skončení rokovania pre médiá 
konštatoval: „V našej práci sa 

nezmenilo až tak veľa. Budeme 
pokračovať v tom, čo robíme, ale 
so silnejším mandátom aj hlasom 
voči ostatným.“

Niekoľko dní pred historickým 
rokovaním Anton Siekel na pra-
covných raňajkách s médiami 
hodnotil prvé dva roky svojho pô-
sobenia na čele SOV. Roky 2017 
a 2018 označil prezident SOV vo 
svojom osobnom živote ako pre-
vratné, v športovom hnutí boli 
zase zaujímavé úspechmi aj prá-
cou na poli športovej diplomacie 
v zahraničí či na Slovensku.

„Bez komunikácie a dôvery by 
sme nemali kompetencie ani prá-
vo hovoriť, že ideme niečo me-
niť. Podarilo sa to nastaviť a dnes 
sme v situácii, keď niet týždňa, 
aby sme sa so športovcami neroz-
právali, čo sa deje v hnutí. Viac-
krát sme sa v prípade vzniknu-
tých sporov podujali aj na úlohu 
mediátora. Naposledy nedávno 
v prípade sporu sestier Fialko-
vých a Slovenského zväzu biatlo-
nu a sme radi, že naše úsilie pri-
nieslo úspech,“ hodnotil.

Nečlenovia boli na rokovaní 
ako hostia
SOŠV už dnes združuje veľkú 
väčšinu z dovedna 68 uznaných 
slovenských športových zväzov. 
Zástupcovia viacerých nečlen-
ských zväzov boli pozvaní na 
55. VZ SOV ako hostia, niektorí 
z nich aj vystúpili v diskusii. 
O prijímaní nových členov sa bu-
de rokovať na jarnom 56. valnom 
zhromaždení SOŠV, keď budú 
nové stanovy po schválení zo 
strany Medzinárodného olympij-
ského výboru (MOV) ratifikova-
né. MOV k nim nevzniesol žiadne 
pripomienky.

V súčasnosti figuruje mimo 
strešnej organizácie 15 uznaných 
športových zväzov, 15 neuzna-
ných národných športových zvä-
zov a uznaná národná športová 
organizácia Klub slovenských tu-
ristov. Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ Sošv

Štát dostal 
relevantného 
partnera
Na začiatku rokovania 55. VZ 
SOV vystúpil splnomocnenec 
vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti Martin Giertl, kto-
rý uvítal proces utvorenia 
strešnej organizácie sloven-
ského športu: „Pre štát je veľ-
mi dôležité mať partnera z ob-
lasti športu. Z právneho hľadis-
ka SOV je mimovládna nezis-
ková organizácia a bol by som 
veľmi rád, keby sa jeho pro-
stredníctvom hlas športovej 
obce posilnil aj cez radu vlády 
pre mimovládne neziskové or-
ganizácie. Fakt, že sa po prvý 
raz zúčastňujem na valnom 
zhromaždení vašej organizá-
cie, vnímam ako začiatok no-
vej spolupráce.“ Čestný člen 
SOV a prezident Konfederácie 
športových zväzov SR Marián 
Kukumberg na tieto slová rea-
goval: „Športové hnutie už má 
,strechu‘, a teraz je loptička na 
strane štátnych orgánov a sa-
mospráv.“

Spojili sme sa pre šport
Všetky zväzy olympijských aj neolympijských športov na Slovensku sa spojili do jednej silnej organizácie,  

ktorá bude hájiť záujmy športu a športovcov.

Sme jeden tím

Pohľad na predsednícky stôl počas prednášania správy Antona Siekela. SNímka: Štartfoto/J. Súkup
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Štátny tajomník pre šport je Gönci
roZHoVor  
Vláda SR schválila  
12. decembra 
viceprezidenta SOŠV, 
bývalého skvelého 
strelca Jozefa Gönciho, 
za štátneho tajomníka 
Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu 
a športu SR pre šport.

podľa agentúrnej správy sa 
historicky prvý štátny ta-
jomník pre šport na Slo-
vensku bude zaoberať pl-

nením úloh v športovej oblasti 
a zameriavať sa na šport ako ce-
lok. Jozef Gönci do funkcie nastú-
pi 7. januára a avizoval, že sa vzdá 
funkcie viceprezidenta Slovenské-
ho olympijského a športového vý-
boru, pretože by to mohlo byť vní-
mané ako konflikt záujmov.

Jeden z najúspešnejších špor-
tovcov slovenskej histórie, dvoj-
násobný bronzový olympijský 
medailista (Atlanta 1996 a Atény 
2004), majster sveta 1998, štvor-
násobný majster Európy, víťaz 21 
pretekov Svetového pohára a dva-
krát najlepší svetový strelec roka 
(1998 a 1999) odpovedal pred Via-
nocami na naše otázky.

Onedlho sa stanete najvyšším 
štátnym úradníkom pre oblasť 
športu. Ako vnímate aktuálny 
stav slovenského športu?

Kladiem si otázku, či sme už 
konečne pochopili, že boj medzi 
nami v športovom hnutí je pro-
ti našim záujmom a že energiu, 
ktorú sme doň vkladali, by sme 
mali využiť na dosiahnutie pro-
duktívneho vzťahu so štátom. 
Viac než 20 rokov sme medzi se-
bou vo vnútri športu bojovali. Štá-
tu to zrejme aj vyhovovalo. Teraz 
si musíme naše vzájomné vzťahy 
v športovom hnutí „upratať“, k čo-
mu by mala pomôcť aj nedávna 
transformácia SOV na strešnú or-
ganizáciu slovenského športu. Te-
raz má športová obec príležitosť 
niečo zmeniť, ak sa zjednotí a bu-
de voči štátu prehovárať spoloč-
ným hlasom, a nie si napĺňať par-
tikulárne záujmy zákulisným lo-
bizmom jednotlivých subjektov. 
Potrebujeme začať „robiť“ šport.

Môžete to konkretizovať?
Teraz sa ukáže, či sme koneč-

ne pochopili, aké sú športové prio-
rity a že sa na nich športová obec 
musí zhodnúť po odbornej dis-
kusii na pôde strešnej organizá-
cie SOŠV. Ak dôjde ku konsenzu, 
čo sú priority športovej obce – či 
už v oblasti mládežníckeho, ale-
bo vrcholového športu –, potreby 
investícií či výstavby infraštruk-
túry, zástupcovia SOŠV ako stre-
chy športu ich musia tlmočiť štát-
nym orgánom. Odborné stano-
viská k športovým problémom 
musia vychádzať z odbornej, teda 
zo športovej pôdy. K tomu patrí aj 
presadzovanie pochopenia priori-
ty rozvoja základných športov dô-
ležitých pre všetky ostatné športy, 
pretože rozvíjajú základné loko-
močné schopnosti – teda atletiky, 
plávania, gymnastiky, behu na ly-
žiach aj cyklistiky. Toto vnímam 
ako verejný záujem.

V rozhovore pre HN ste na 
otázku o zavedení športových 
poukazov odpovedali, že má-
te pripravených 10 bodov a nie-
ktoré z nich budú asi realizo-
vané rýchlejšie ako športové 

poukazy. Prezradíte, o aké bo-
dy ide?

V tejto chvíli by to bolo predčas-
né. Mám aj vlastnú víziu, s ktorou 
však nechcem vyjsť von, kým sa 
lepšie nezoznámim s celým pro-
stredím a neskoordinujem svoje 
pôsobenia s ministerkou školstva, 
vedy, výskumu a športu. Predpo-
kladám, že v tej vízii budem mu-

sieť spraviť určité korekcie. Sa-
mozrejme, niektoré úlohy, ktoré 
máme plniť, vyplývajú z Progra-
mového vyhlásenia vlády SR. Ďal-
šie zase vzídu z mojej diskusie 
so zväzmi – na základe problé-
mov, ktoré pre nich v každoden-
nej agende vyplývajú z požiada-
viek zákona o športe.

Zákon o športe síce priniesol po-
zitíva v podobe garancie zvý-
šenia objemu štátnych dotácií 
do športu a do viacerých oblas-
tí športovej činnosti zaviedol sys-
tém, ale prax ukazuje, že pre 
športové spolky je nadmieru ad-
ministratívne náročný. Očividne 
bol „šitý“ na futbalovú realitu, 
ktorá je neporovnateľná s ostat-
nými športmi u nás. A mnohé je-
ho postuláty nezohľadňujú, ako 
vyzerá reálny športový život vo 
väčšine spolkov. Čo vy považu-
jete za potrebné predovšetkým 
v zákone zmeniť? 

Ako jeden problém vnímam ta-
xatívne stanovenie, koľko percent 
rozpočtu má ísť na aký účel. Ďa-
lej sa ukázalo, že reálne zvýšený 
prílev štátnych financií do športu 
do značnej miery pohltila zvýšená 

byrokracia. Som presvedčený, že 
športové spolky by mali mať mož-
nosť viac než doteraz sa venovať 
športovej činnosti, pretože na jej 
realizáciu vznikli a existujú, a me-
nej náročnej administratíve. Štát 
nemá skúsenosti z riadenia špor-
tovej činnosti. Zväzy disponujú 
odborníkmi, ktorí vedia definovať, 
čo je na rozvoj daného športu dô-
ležité napríklad aj v oblastiach in-
vestícií či infraštruktúry. Ak na-
príklad zväz nášho historicky naj-
úspešnejšieho športu – vodného 
slalomu – jednoznačne povie, že 
ak chceme držať krok so svetom, 
potrebujeme do areálov v Čuno-
ve aj v Liptovskom Mikuláši zaob-
starať dve vodné pumpy, ktoré sto-
ja spolu okolo osemstotisíc eur, 
štát to nemôže odborne spochyb-
niť. Môže a mal by sa však pokú-
siť nájsť na tento účel finančné re-
zervy alebo utvoriť možnosti na 
nájdenie extra zdrojov.

V Programovom vyhlásení vlády 
SR z jari 2016 je deklarovaný zá-
ujem zriadiť verejnoprávny fond 
na podporu športu ako komplex-
ný nástroj na centralizáciu zdro-
jov a kontrolu financovania špor-

tu na centrálnej úrovni. Po dva 
a pol roku je fond stále v nedo-
hľadne. Bude úsilie o jeho zria-
denie jednou z vašich priorít?

Zriadenie fondu na podporu 
športu bude jednou z priorít. Je 
zrejmé, že fond na podporu špor-
tu bude musieť vzniknúť na novej 
platforme a bude potrebné utvoriť 
preň zdroje príjmov. Keďže stano-
venie, aké zdroje by to mali byť, 
podlieha politickým rokovaniam 
a dohode viacerých strán, nemô-
žem zatiaľ špecifikovať, odkiaľ by 
mali plynúť. 

Šport je v dlhom názve minister-
stva na poslednom mieste a špor-
tová obec aj dlhodobo pociťuje, 
že v tomto naozaj obsahovo širo-
kom rezorte je takpovediac ako 
piate koleso na voze. Aj preto 
šport toľké roky intenzívne po-
ciťoval potrebu mať svojho štát-
neho tajomníka, ktorý by sa zao-
beral vyslovene iba touto temati-
kou. Určite si to uvedomujete... 

Plne. Oblasť športu je nielen mi-
moriadne široká a komplikova-
ná, ale šport je navyše aj živý or-
ganizmus, ktorý potrebuje takpo-
vediac každodennú správu. Aj ja 
som vnímal, že jeho problémy sú 
v úzadí záujmu politikov. Nedáv-
no som dokonca počul, že šport 
ako téma je v rámci štátnej sprá-
vy až na 17. mieste v poradí dôle-
žitosti. To je niečo, čo ťažko chá-
pem, pretože jednak ide o aktivi-
tu, ktorej sa venuje obrovská masa 
obyvateľstva, a jednak prostred-
níctvom budovania zdravého ži-
votného štýlu sa týka prakticky 
všetkých.

Do funkcie vás nominovala Slo-
venská národná strana na zák-
lade odporúčania SOV. S politic-
kými nomináciami sa vo vedomí 
ľudí vždy spájajú určité riziká. 
Čo vy na to?

Vážim si dôveru SNS aj sku-
točnosť, že strana rešpektova-
la návrh, ktorý jej predložila naj-
významnejšia športová inštitúcia 
na Slovensku – SOŠV. Prostred-
níctvom mojej osoby nepôjde 
o pretláčanie straníckej politiky 
v športe, ale naopak – o pretláča-
nie potrieb športovej obce v politi-
ke. Cieľom je efektívnejšie spravo-
vanie športu a rozvinutie jeho sil-
nejšej autonómie.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOŠV 

Ako strelec patril Jozef Gönci medzi svetové hviezdy. Teraz sa stáva najvyšším štátnym úradníkom pre šport. Snímka: Štartfoto/J. Súkup

Danka Barteková Snímka: Štartfoto/J. Súkup

ZoZnam športovcov 
ocenených pamätnou 
plaketou

vodné športy – rýchlostná  
kanoistika a vodný slalom:  
erik Vlček, juraj Tarr, Tibor 
linka, denis Myšák, Michal 
riszdorfer, Martina Gogolová-
kohlová, Csaba orosz,  
Marcela erbanová, róbert 
erban, peter likér, Tibor Soós, 
juraj Bača, juraj kadnár, 
Marian Tesárik, pavol 
Hochschorner, peter 
Hochschorner, peter 

Hochschorner st., ladislav 
Škantár, peter Škantár, Matej 
Beňuš, Gabriela Stacherová, 
ján Stachera, Mikuláš Čanda

Streľba: Zuzana rehák 
Štefečeková, danka Barteková, 
daniela demjén pešková,  
pavol kopp, Marian kovačócy, 
andrea Stranovská, jana 
Špotáková, Monika Štibravá, 
Mário Filipovič, Filip praj, lenka 
kostelecká, juraj Sedlák, Ivan 
némethy, ján Fabo, Matej 
Mészáros, František Fecko, 
Veronika Vadovičová a radoslav 
Malenovský, 

Zimné športy: nicole rajičová, 
Matúš užák, peter Mlynár, anna 
pasiarová, ján klimko, alžbeta 
Havrančíková, Ľubomíra 
Iľanovská-Balážová, jaroslav 
Slávik, Vladimír Seidl, július 
Ľupták

Box: pavol Hlavačka, Tibor 
Hlavačka, ján Matta, Štefan 
Sedláček

policajné športy: juraj Vrábel, 
Marian Fedor

hasiči: ladislav noskovič, 
Štefan Belko (družstvo)

Teraz si musíme 
vzájomné vzťahy  

v športovom hnutí 
„upratať“.

VÝroČIe

Športové centrum polície 
oslávilo 25 rokov od vzniku

Športové centrum polície 
(ŠCP) oslávilo v júli minu-
lého roka 25. výročie za-
loženia. Počas svojej čin-

nosti získali jeho športovci 682 me-
dailí, pričom 17 cenných kovov 
vybojovali na olympijských hrách. 
Ďalších 269 cenných kovov pri-
niesli z majstrovstiev sveta a Eu-
rópy. Začiatkom decembra oceni-
li v Bratislave tých, ktorí sa o tieto 
úspechy pričinili najvýraznejšie.

„Neviem odhadnúť, či je 25 ro-
kov veľa, alebo málo. Ale uvedo-

mil som si, čo všetko naši športovci 
za ten čas dokázali a za to im patrí 
obrovský obdiv. Pod krídlami ŠCP 
bolo 72 olympionikov, ktorí vybo-
jovali 17 medailí. Ale nedokázali 
by sme to bez toho, keby za špor-
tovcami nestáli tréneri či členovia 
realizačných tímov. Ich mená nie 
sú také známe, ale aj im patrí ob-
rovská vďaka,“ uviedol v slávnost-
nom príhovore riaditeľ ŠCP Juraj 
Minčík, ktorý v roku 2000 na OH v 
Sydney prispel do medailovej šta-
tistiky bronzom vo vodnom slalo-

me. Minčík je na čele centra od ro-
ku 2016, keď vystriedal Mariána 
Kukumberga, ktorý bol vo funkcii 
úctyhodných 24 rokov.

Centrum môže aj v nasledujú-
cich rokoch počítať s podporou Mi-
nisterstva vnútra SR, ktoré plánu-
je rozvíjať šport nielen pre ŠCP, ale 
pre Slovenskú republiku ako celok. 
„Môžem potvrdiť, že budeme po-
kračovať v nastavených pravidlách, 
aké sa prijali za môjho predchod-
cu,“ povedala pre TASR ministerka 
vnútra SR Denisa Saková.  (tasr)

Danka 
Barteková 

medzi 
european 

Young 
leaders

Slovenská 
strelkyňa 

a členka MoV 
danka 

Barteková bola 
nominovaná do 
nového ročníka 

projektu 
european 

Young leaders 
(eYl40). 

projekt už sied-
my rok vedie 
organizácia 
Friends of 

europe, po-
predný think 

tank, ktorý spá-
ja ľudí, utvára 

priestor na 
konštruktívnu 
diskusiu a ini-

ciuje zmenu na 
vytvorenie in-
kluzívnejšej, 

udržateľnejšej 
a fungujúcej 

európy.  
Skupine nomi-
novaných mla-

dých 
európanov 

podľa iniciáto-
rov projektu 

nechýba vízia, 
vášeň ani akč-

nosť.
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V znamení fair play

Výročné oceňoVanie  
Cenu Jána Popluhára za príkladný čin v duchu  
fair si prevzal triatlonista Michal Buček, ktorý  
na pretekoch v Číne zachránil život plavca.

na úvod decembro-
vého 55. valné-
ho zhromažde-
nia SOV v Ša-

moríne-Čilistove boli odovzdané 
výročné ocenenia fair play za rok 
2018. Cenu Jána Popluhára, čo je 
zároveň výročné ocenenie SOV, si 
za príkladný čin prevzal triatlo-
nista Michal Buček, ktorý na me-
dzinárodných pretekoch v seve-
ročínskom meste Tchien-ťin v za-
chránil život plavca.

V úvodnej časti súťaže, plávaní 
na 1 500 m, vrazil približne 500 m 
od brehu Žltého mora do nehyb-
ne ležiaceho muža. Okamžite za-
čal kričať na posádku motorové-
ho člna. Keďže sa loď organizáto-
rov nemohla dostať k Michalovi, 
musel priplávať on k nim, dr-
žiac muža nad vodou. Išlo doslo-
va o sekundy. „Hneď som mu vy-
tiahol hlavu a dal ruky okolo krku 
a videl som, že nedýcha, bol ce-
lý fialový, neboli tam známky ži-
vota,“ opísal chvíle záchrany ži-
vota. Na člne sa okamžite začalo 
s oživovaním, a tak mohol Buček 
pokračovať v pretekoch. Priznal, 

že sa nedokázal počas celého ča-
su zbaviť obrazu popolavej tvá-
re. V cieli sa napokon dozvedel, že 
muža sa podarilo zachrániť a je 
pri živote. Michal Buček síce skon-
čil s pomyselnou „zemiakovou 
medailou“, avšak jeho osobným 
víťazstvom je záchrana života.

Ceny Klubu fair play SOV
Cenu Klubu fair play (KFP) SOV 
za dlhodobé pôsobenie v duchu 
fair play si prevzali traja laureáti:

Ivan Hrdlička, futbal – V Slova-
ne Bratislava začínal ako 13-ročný 
a dodnes, hoci nedávno oslávil 75. 
narodeniny, pôsobí ako tréner žia-
kov, ktorých ovplyvňuje hráčsky 
aj ľudsky. Hoci trénersky pôsobil 
aj pri tímoch mužov, celé desať-
ročia sa venuje predovšetkým tré-
novaniu mládeže – teraz žiakom, 
predtým dorastencom. Ako hráč 
patril medzi najlepších v Česko-
slovensku, zahral si na MS 1970. 
V Slovane vynikajúci stredopo-
liar prispel k historickému trium-
fu v Pohári víťazov pohárov 1969, 
a o rok neskôr aj k zisku majstrov-
ského titulu. Na trávniku patril 

medzi najslušnejších, veľmi prí-
kladne si počína aj v dlhoročnej 
záslužnej trénerskej práci.

Eva Pavlíková, učiteľka ZŠ – 
Učiteľka telesnej výchovy na ZŠ 
Krosnianska v Košiciach patrí 
medzi najaktívnejších pedagó-
gov, ktorí vedú mládež k športu 
a olympizmu. Žiaci školy sa pravi-
delne presadzujú v rôznych súťa-
žiach, ktoré vypisuje SOV. Športo-
vú zanietenosť a radosť z dosiah-
nutých výsledkov či povzbudenie 
do ďalšej športovej kariéry odo-
vzdáva žiakom ZŠ, na ktorej pôso-
bí 40 rokov.

Jozef Dučák,  športová gym-
nastika – Dlhoročný tréner a funk-
cionár košickej gymnastiky, ako 
aj Slovenskej gymnastickej fede-
rácie. Bol prvým trénerom nášho 
najúspešnejšieho gymnastu v ére 
samostatnosti Samuela Piasecké-
ho. Dodnes pôsobí ako tréner naj-
menších gymnastov na ZŠ v Kysa-
ku. Jeho 45-ročná kariéra je spo-
jená so zmyslom pre fair play, 
spravodlivosť, toleranciu.

Vyhodnotenie súťaže  
Šport je nádej
Okrem výročných ocenení fair 
play SOV bola na 55. VZ SOV aj 
vyhodnotená súťaž KFP SOV Šport 
je nádej. Za najlepší bol v súťaži 
vyhodnotený projekt Juniorko 
Karate klubu Junior Prešov, o. z. 

Klub pri jeho realizácii poskytol 
štyrom deťom zo sociálne znevý-
hodneného prostredia možnosť 
trénovať aj súťažiť zdarma. Spo-
medzi tejto štvorice mladých ka-
ratistov sa jedna dievčina a jeden 
chlapec už môžu pochváliť titulmi 
vicemajstrov Európy v shito-ryu 
2018. Klub dostal od SOV poukaz 
na nákup športového materiálu 
v hodnote tisíc eur.

Diplom CIFP Hladíkovi
Diplom Medzinárodného výboru 
fair play (CIFP) pre UNESCO za 
rok 2017 si na 55. VZ SOV prevzal 
vytrvalec Marek Hladík, ktorý na 
vlaňajšom Varšovskom maratóne 
pomohol kenskej vytrvalkyni Rečo 
Kosgeiovej – tá tesne pred cieľom 
skolabovala. Takmer tri minúty sa 
pokúšala vstať, prežívala muky, no 
pomoc od varšavských organizá-
torov a ani okolo stojacich divákov 
neprichádzala. Prvý, kto sa pokú-
sil 31-ročnej Keňanke pomôcť, bol 
slovenský vytrvalec Marek Hladík. 
Podal jej ruku, snažil sa s ňou 
komunikovať, ale zbytočne. Keď 
sa ku Kosgeiovej konečne priblížili 
organizátori, Hladík sa rozbehol 
do cieľa. Z mužov napokon fini-
šoval desiaty v osobnom rekorde 
2:36:11 h, ktorý mohol byť aj lep-
ší, nebyť jeho príkladného ľudské-
ho prístupu a športového ducha.
� (KFP�SOV)

Triatlonista Michal Buček s Cenou Jána Popluhára. Snímka: Štartfoto/J. Súkup

V skratke

Vyšiel časopis 
olYMpic.sk  
jeseň/zima 2018 
Začiatkom decembra vydal SOV 
v spolupráci s vydavateľstvom 
Publishing House ďalšie číslo 
svojho časopiseckého magazínu, 
vychádzajúceho dvakrát do roka 
– OLYMPIC.sk jeseň/zima 2018. 
Na 132 plnofarebných stranách 
ponúka množstvo zaujímavého 
a hodnotného čítania, aké inde 
nenájdete. V najnovšom čísle 
nájdete napríklad analýzu gené-
zy vzťahu športu a štátu na Slo-
vensku, rozbor situácie pred 
transformáciou SOV na strešnú 
organizáciu slovenského športu, 
rozhovory so zjazdárkou Petrou 
Vlhovou, vodným slalomárom 
Alexandrom Slafkovským 
i s predsedom Českého olympij-
ského výboru Jiřím Kejvalom, 
pred MS 2019 v ľadovom hokeji 
návraty k predchádzajúcim dej-
stvám svetových hokejových 

šampionátov na Slovensku, ďalej 
rekapituláciu 100-ročného pôso-
benia najslávnejšieho slovenské-
ho športu klubu – Slovana Brati-
slava (originálne 1. ČsŠK Brati-
slava), retromateriál o troch 
slovenských medailistkách z OH 
1980 v pozemnom hokeji, po-
hľad na zdravotnú rizikovosť no-
vých olympijských športov, ná-
vraty k októbrovým OH mládeže 
v Buenos Aires a aj ďalšie témy. 
Magazín sa distribuuje predo-
všetkým v rámci športovej obce, 
prostredníctvom webovej strán-
ky www.olympic.sk (nájdete ho 
v sekcii publikácie v hornom me-
nu) je však dostupný aj širokej 
verejnosti. (SOV)

soŠV vydáva  
knihu Míľniky 
slovenského športu
Začiatkom roka vychádza publi-
kácia Slovenského olympijského 
a športového výboru Míľniky slo-
venského športu, ktorej autorom 
je popredný športový historik Ján 
Grexa. Je to posledná kniha z dl-
hodobého ambiciózneho edičného 
plánu, ktorý SOV v rámci edície 
Olympizmus v praxi začal realizo-
vať v roku 2010. Podobne ako 
k viacerým predošlým k nim  
SOŠV vydá aj plagát pre školy, čo 
doplní reedíciou niektorých dáv-
nejších plagátov. V tejto edícii SOV 
postupne vydal nasledujúce kniž-
ky, ktoré sú verejnosti k dispozícii 
na www.olympic.sk v sekcii Publi-
kácie – olympijská výchova): Naši 
olympijskí medailisti a olympioni-
ci (autor Ľubomír Souček, 2010), 
Aké boli antické olympijské hry 
(J. Grexa, 2011), Novoveké olym-
pijské hry (Ľ. Souček, 2011), Míľ-

niky svetového športu (F. Seman, 
2012), Pedagogický odkaz Pierra 
de Coubertin (F. Seman, 2014), 
Olympijské symboly, ceremoniály, 
hodnoty a princípy (F. Chmelár, Ľ. 
Souček, 2014), Volejbalový velikán 
Bohumil Golian (J. Grexa, 2014), 
Olympijská abeceda – III. vydanie 
(J. Grexa, 2015), Fair play v praxi 
(Katarína Ráczová, 2016) a Olym-
pijské príbehy (J. Grexa, 2018).
 (SOV)

V kremnici  
otvorili výstavu 
lillehammer 1994

SOŠV – Slovenské olympij-
ské a športové múzeum pripra-
vilo v priestoroch Stálej expozí-
cie dejín lyžovania na Slovensku 
v Bellovom dome na Štefániko-
vom námestí v Kremnici novú 
výstavu XVII. zimné olympijské 
hry Lillehammer 1994 (25 rokov 
od prvej účasti samostatnej slo-

venskej výpravy na olympijských 
hrách). Výstava je verejnosti prí-
stupná od 14. decembra a okrem 
obrazových a textových materiá-
lov obsahuje aj niektoré artefak-
ty, spojené so slovenskou účasťou 
na  hrách. Lillehammer pripra-
vil od 12. februára do 27. febru-
ára 1994 všetkým športovcom 
skvelé biele hry, podľa všeobec-
nej mienky najkrajšie v histó-
rii. Slovensko tam reprezento-
vala výprava so 42 športovcami.  
Pri premiére získala dva neofici-
álne olympijské body za dve šies-
te miesta – biatlonistky Martiny 
Jašicovej a hokejistov. Vtedy eš-
te ani nie 20-ročný Miroslav Ša-
tan sa s 9 gólmi stal najlepším 

strelcom  olympijského turnaja 
a 21-ročný Žigmund Pálffy s de-
siatimi bodmi najproduktívnej-
ším hráčom.   (SOV)

dodatočné vzostupy 
Hrivnák klocovej 
a Hrašnovej na oH
Medzinárodný olympijský výbor 
(MOV) potvrdil posun sloven-
ských atlétok Martiny Hrašnovej 
a Lucie Hrivnák Klocovej vo vý-
sledkovej listine OH 2008 v Pekin-
gu, resp. na OH 2012 v Londýne. 
Kladivárka Hrašnová skončila 
v Pekingu pôvodne ôsma, no po 
dodatočnej diskvalifikácii dvoch 
súperiek poskočila na šiestu prieč-
ku. Hrivnák Klocová obsadila 
v Londýne vo finále behu na 1 500 
metrov takisto ôsme miesto, ale 
v jej súťaži diskvalifikovali až tri 
bežkyne a posunula sa na piatu 
pozíciu. (SOV) 

parte

Za jozefom adamcom
Vo veku 76 rokov na Štedrý deň 
zomrel Jozef Adamec (nar. 26. 
februára 1942 vo Vrbovom), kto-
rého vyhlásili za druhého najlep-
šieho slovenského futbalistu v 20. 
storočí. Muža, ktorý v českoslo-
venskej lige debutoval už ako 
17-ročný a v reprezentácii len 
o rok neskôr, Klub športových re-
daktorov v roku 2012 vyhlásil za 
Športovú legendu.

Búrlivák Adamec bol na ihrisku 
typom hráča, ktorému sa hovorí 
kanonier. Vynikal mimoriadne tvr-
dou streľbou ľavačkou a dával ve-
ľa gólov. Žiadny slovenský futba-
lista nestrelil v najvyššej česko-
slovenskej súťaži toľko gólov ako 
on – v 383 zápasoch spolu 170 
(138 za Spartak Trnava, 17 za 
Duklu Praha a 15 za Slovan Brati-
slava), žiadny iný nebol štyrikrát 
kráľom strelcov (1967, 1968, 
1970 a 1971) ani sedemnásob-
ným víťazom spoločnej ligy (naj-
prv dvakrát s Duklou Praha – 
1962 a 1963, a potom päťkrát so 
Spartakom Trnava – 1968, 1969, 

1971, 1972 a 1973). Okrem toho 
prispel aj k štyrom víťazstvám 
v Československom pohári (trikrát 
v Spartaku Trnava a raz v Dukle 
Praha). V trnavských klubových 
farbách si v sezóne 1968/1969 
zahral až v semifinále Európskeho 
pohára majstrov. Jozef Adamec 
spolu s Karolom Dobiašom a s La-
dislavom Kunom predstavovali na 
ihrisku základ vtedajších mimo-
riadnych úspechov Spartaka.

Adamec neraz zažiaril aj v re-
prezentačnom drese. Ako jeden 
z mála Slovákov si zahral na 
dvoch svetových šampionátoch 
(Čile 1962 a Mexiko 1970), pri-
čom v Čile sa podieľal na zisku 
historického striebra. V reprezen-
tácii ČSSR odohral 44 zápasov, 
v ktorých strelil 14 gólov, z toho 
tri Brazílii v pamätnom zápase 
v Bratislave v roku 1968.

Po skončení kariéry sa dlhé ro-
ky venoval trénerskej kariére pre-
dovšetkým v kluboch najvyššej 
slovenskej súťaže, ale viedol aj 
reprezentáciu Slovenska. �(SOu)�
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naši športoví premianti roka 2018
ŠporToVeC roka  
Pri hodnotení nášho 
športového roka najviac 
zavážili úspechy na ZOH 
v Pjongčangu.  
V tradičnej novinárskej 
ankete vyhrali Anastasia 
Kuzminová a olympijská 
štafeta biatlonistiek.

Hovorí sa, že zisk olympij-
skej medaily znamená ne-
smrteľnosť. Výnimočnosť 
veľkého olympijského 

úspechu dokáže vo vedomí väčšiny 
ľudí „prebiť“ všetko. Potvrdili to aj 
výsledky ankety Klubu športových 
redaktorov (KŠR) SSN Športovec 
roka 2018. Majiteľka zlatej a dvoch 
strieborných medailí z Pjongčan-
gu, biatlonistka Anastasia Kuzmi-
nová, v tradičnej novinárskej anke-
te výrazne predstihla aj fenomenál-
neho cyklistu Petra Sagana, ktorý 
sa v zahraničí teší väčšej populari-
te než akýkoľvek slovenský športo-
vec pred ním.

Tento rok hlasovalo 103 členov 
KŠR SSN, hlasy dostalo 39 jednot-
livcov a 15 športových kolektívov.

1. Kuzminová, 2. Sagan,  
3. Rehák Štefečeková
V ankete, ktorá v bývalom Česko-
slovensku písala svoju tradíciu už 
od roku 1959 a v rámci samostat-
nej Slovenskej republiky od roku 
1993, prvé tri priečky obsadili 
víťazi z predchádzajúcich rokov. 
Medzi jednotlivcami triumfovala 
Anastasia Kuzminová pred Petrom 
Saganom a strelkyňou Zuzanou 
Rehák Štefečekovou.

Kuzminová mala vlani najlep-
šiu sezónu v kariére. Okrem troch 
olympijských medailí získala vo 
Svetovom pohári dva malé glóbu-
sy a v boji o veľký glóbus skončila 
tesne druhá. Čerstvá Športovkyňa 
roka tesne pred Vianocami v pre-
tekoch SP s hromadným štartom 
v Novom Měste na Moravě dosiah-
la premiérové víťazstvo aj v aktu-
álnej sezóne. Sagan si v roku 2018 
okrem iného pripísal triumf na naj-
slávnejšej monumentálnej klasike 
Paríž – Roubaix aj tri etapové víťaz-
stvá a šiesty zisk zeleného trička 
na najväčších etapových pretekoch 
sveta Tour de France, čím vyrovnal 
historický rekord Nemca Zabela. 
Rehák Štefečeková zase ako prvá 
slovenská športovkyňa v histórii 
získala v jednom roku až dva tituly 

majsterky sveta v olympijských 
disciplínach (v trape a spolu s Eri-
kom Vargom aj v mix trape) plus 
unikátne štyri medaily, vrátane jed-
nej zlatej, z majstrovstiev Európy.

V top 10 dvaja nováčikovia aj 
paralympionička
Kuzminová triumfovala v novi-
nárskej ankete tretí raz (predtým 

v rokoch 2010 a 2014) a vyrovnala 
sa tým Saganovi (víťaz v rokoch 
2013, 2015 a 2017). Viac triumfov 
majú v 26-ročnej histórii sloven-
skej ankety na konte len plavkyňa 
Martina Moravcová (šesť) a vodný 
slalomár Michal Martikán (štyri). 
Tretia Rehák Štefečeková vyhrala 
anketu v roku 2012. Meno Kuzmi-
novej nechýbalo ani na jednom 

zo 103 hlasovacích lístkov, pričom 
94-krát bolo na prvom mieste a aj 
zvyšných deväťkrát v prvej trojke. 
Saganovo meno chýbalo len na 
dvoch lístkoch a Rehák Štefečeko-
vej na štyroch.

Až osem z desiatky laureátov 
v kategórii jednotlivcov sa v minu-
losti už viackrát objavilo v top 10 – 
Peter Sagan už ôsmy raz, futbalista 

Marek Hamšík (9. miesto) siedmy 
raz, Anastasia Kuzminová aj Zuza-
na Rehák Štefečeková šiesty raz, 
Matej Tóth (víťaz ankety z roku 
2016 obsadil teraz 5. miesto) pia-
ty raz, zjazdárka Petra Vlhová (4. 
miesto), strelec Erik Varga (6.) aj 
vodný slalomár Alexander Slafkov-
ský (7.) tretí raz. Nováčikmi v top 
10 boli len biatlonistka Paulína 
Fialková (8. miesto) a zrakovo zne-
výhodnená zjazdárka Henrieta Far-
kašová (10. miesto), ktorá sa stala 
historicky prvou paralympioničkou 
medzi najlepšími. Získala aj trofej 
pre najlepšiu paralympioničku ro-
ka. Dvojité zastúpenie v top 10 ma-
li biatlon a športová streľba.

Štafeta biatlonistiek aj pred 
majstrami sveta
V kategórii kolektívov najviac 
hlasov získala olympijská štafeta 
našich biatlonistiek v zložení Paulí-
na Fialková, Anastasia Kuzminová, 
Terézia Poliaková a Ivona Fialková. 
Zvíťazila vďaka piatemu miestu na 
ZOH v Pjongčangu. V olympijskej 
súťaži, ktorú výborne rozbehla P. 
Fialková a skvele na ňu nadviazala 
Kuzminová, sa podstatne menej 
známe pretekárky Poliaková a I. 
Fialková vypli k životným výko-
nom. V ankete biatlonistky pred-
stihli aj vlaňajších majstrov sveta. 
Štafeta biatlonistiek, samozrejme, 
v úplne inom zložení, sa už raz 
tešila z víťazstva v ankete – v roku 

1998. Druhé miesto obsadilo druž-
stvo strelcov v mix trape v zložení 
Zuzana Rehák Štefečeková, Erik 
Varga, ktoré sa v roku 2018 mohlo 
pochváliť zlatom z MS, striebrom 
z ME a dvoma triumfmi v pre-
tekoch Svetového pohára. Tretia 
skončila hliadka singlkanoistov na 
divokej vode, zlatá na MS a strie-
borná na ME. Na oboch medailách 
sa podieľali Michal Martikán 
a Alexander Slafkovský, na ME ich 
doplnil Marko Mirgorodský, na MS 
Matej Beňuš. Slovenská hliadka zís-
kala už deviaty titul majstrov sveta, 
ôsmy v sérii!

Športová legenda: Stanislav 
Kropilák
Za Športovú legendu na slávnosti 
v novej budove SND 22. decembra 
vyhlásili najlepšieho slovenského 
basketbalistu 20. storočia a trojná-
sobného medailistu z majstrovstiev 
Európy (striebro 1985 a bronzy 
1977 a 1981), dvojnásobného 
olympionika Stanislava Kropiláka. 
Získal päť titulov majstra ČSSR – 
štyri s Interom Bratislava a jeden 
počas vojenčiny v RH Pardubice. 
Dovedna päťkrát ho vyhlásili za 
najlepšieho basketbalistu v ČSSR 
a desaťkrát za najlepšieho basket-
balistu Slovenska. Pätnásťkrát bol 
nominovaný do výberu Európy.

 Ľubomír Souček, 
 vedúci ankety Športovec roka

Anastasia Kuzminová. SNímka: Štartfoto

Peter Sagan. SNímka: Štartfoto

Zuzana Rehák Štefečeková. SNímka: Štartfoto

Výsledky 
ankety 
Športovec 
roka 2018

Jednotlivci:  
1. anastasia 
kuzminová 
(biatlon)  
1 020 b.,  
2. peter 
Sagan 
(cyklistika) 
827, 3. Zu-
zana rehák 
Štefečeková 
(streľba) 670,  
4. petra Vlho-
vá (zjazdové 
lyžovanie) 
605,  
5. Matej Tóth 
(atletika) 603, 
6. erik Varga 
(streľba) 298, 
7. alexander 
Slafkovský 
(vodný sla-
lom) 222,  
8. paulína 
Fialková 
(biatlon) 220, 
9. Marek 
Hamšík 
(futbal) 210, 
10. Henrieta 
Farkašová 
s navádza-
čkou natáliou 
Šubrtovou 
(paralym-
pionička 
– zjazdové 
lyžovanie) 
168.
Kolektívy:  
1. štafeta bi-
atlonistiek Sr 
(p. Fialková, 
kuzminová, 
poliaková, I. 
Fialková) 149, 
2. tímový mix 
v streleckom 
trape (rehák 
Štefečeková, 
e. Varga) 132, 
3. hliadka 
vodných sla-
lomárov 3xc1 
(Martikán, 
Slafkovský, 
Mirgorodský/
Beňuš) 118
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