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Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Hazardné hry predstavujú riziko
vysokých finančných strát. Nadmerné hranie prináša so sebou možné zdravotné riziká.
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EDITORIAL

VÁŽENÍ ČITATELIA,
MILÍ PRIATELIA,
máme za sebou hektickú prvú polovicu
roka 2022. Ani sme si nestihli poriadne
utriediť všetky dojmy z olympijského
Tokia a už sme prežívali ďalšie súboje
o olympijské medaily v Pekingu.
Zimné olympijské hry v hlavnom
meste Číny a v jeho okolí, ku ktorým sa
vraciame aj na stránkach nášho maga
zínu, môžeme vďaka zlatému slalomu
Petry Vlhovej a bronzovým kovom
hokejistov hodnotiť ako pre nás úspeš
né. S úsmevom a s potrebnou dávkou
nadhľadu občas hovorím, že Slovensko
v Pekingu získalo 26 medailí, čo je na
takú malú krajinu skvelý výsledok.
Dve medaily odzrkadľujú aktuálny
stav slovenského športu. Opäť sa po
tvrdilo, že ešte stále máme športovcov,
ktorí vedia bojovať o najvyššie umiest
nenia, ale potrebujú vždy aj povestný
kúsok športového šťastia. Tento stav
nebude trvať donekonečna.
vedomujem si, že výsledky z Pe
kingu môžu byť akokoľvek krásne, ale
nie sú výsledkom systémového snaže
nia sa a systémovej práce. Nikomu na
Slovensku sa totiž nepozeralo ľahko

na výsledkové listiny, v ktorých boli
naši športovci na spodných priečkach.
ZOH v Pekingu i zimná sezóna nám
ukázali veľa rezerv, ktoré je potrebné
pomenovať pri odborných debatách
a nastaviť systémové riešenia na ich
eliminovanie.
Športovým zväzom je potrebné ešte
viac pomôcť pri práci s mládežou, čo
naznačil v nedávnej správe aj Naj
vyšší kontrolný úrad. kazujú sa nám
talenty, ktoré môžu v budúcnosti po
zdvihnúť úroveň slovenského športu.
Musia však mať vhodné podmienky na
rozvoj svojho talentu. Niektorí z nich
sa v dobrom svetle ukázali na zimnom
Európskom olympijskom festivale
mládeže vo fínskom Vuokatti.
alší dostanú možnosť predviesť
sa na júlovom E OF Banská Bystrica
2022. Bude to najväčšie multišportové
podujatie v histórii Slovenska a všetci
sa tešíme na to, ako sa športujúcou
mlaďou rozžiaria mestá na strednom
Slovensku. Verím, že naša krajina sa
ukáže ako schopný organizátor a E OF
v Banskej Bystrici bude veľkou oslavou

športu. Obom edíciám E OF venujeme
veľkú časť priestoru aj v tomto čísle
Olympic.sk.
Skvelou správou pre celý slovenský
šport bolo zvolenie Danky Bartekovej
za členku Medzinárodného olympij
ského výboru. Individuálne členstvo
v MOV je niečo mimoriadne. Aj týmto
diplomatickým úspechom pokračuje
me v ceste, ktorú pre nás v slovenskom
olympijskom hnutí vytýčil profesor
Vladimír Černušák. Aj prostredníc
tvom Danky môžeme na pôde MOV
presadzovať naše športovodiplo
matické idey a projekty. Verím, že jej
myšlienky nájdu odozvu aj u čitateľov
tohto magazínu.
Som rád, že sa nám v SOŠV podarilo
aj v dnešnej dobe realizovať viaceré
zaujímavé projekty, jednorazové aj
trvalejšie (Olympijský festival na Štrb
skom Plese, Juniorský olympijský tím,
Olympijský deň, Olympijský odznak
všestrannosti). Tiež ich predstavujeme
na nasledujúcich stranách.
Hosťom tohto čísla je rýchlostný
kanoista Erik Vlček. Hoci aj po minu
loročnom dov šení štyridsiatky pád
luje a bojuje o medaily, už teraz vieme
povedať, že je legenda slovenského
športu a patrí medzi našich najlepších
športovcov v histórii. Jeho kariéra je
obdivuhodná.
Zaujímavé príbehy nám na strán
kach Olympic.sk jar/leto 2022 ponú
kajú aj talentovaný cyklista Martin
Svrček, ktorého podporuje v rámci
Juniorského olympijského tímu Na
dácia SOŠV, hokejisti Žigmund Pálffy
a Jozef St mpel, basketbalistka Iveta
Bieliková, hádzanár Andrej ukošík,
futbalista Martin Dúbravka či tenisový
tréner Marián Vajda.
Želám Vám príjemné a ničím neru
šené čítanie.

Anton Siekel
prezident SOŠV
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SUMÁR ZOH V PEKINGU

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ĽUBOMÍR SOUČEK, TASR/AP

PEKINSKÉ FAKTY
PRE HISTÓRIU

Z TUCTA
OLYMPIJSKÝCH
ŠPORTOVÍSK
BOLO OSEM
ÚPLNE NOVÝCH.
MEDZI NIMI AJ
SKOKANSKÉ
MOSTÍKY
S UNIKÁTNOU
KONŠTRUKCIOU
VEŽE.

Čínska metropola Peking sa 4. – 20. februára 2022 stala prvým mestom na
svete, ktoré po „letnej“ olympiáde (v roku 2008) hostilo aj zimnú.

N

a
IV. zimných olympij
ských hrách súťažilo 2897
športovcov – o 33 menej
ako pred štyrmi rokmi
v Pjongčangu. Ženy mali
doteraz najvyšší počet
disciplín v programe ZOH
(46 z celkového rekordné
ho počtu 109), pričom sa
predstavili aj v 12 mieša
ných disciplínach. Ich cel
kové zastúpenie dosiahlo
45 percent.
Peking nemá na dohľad
žiadne hory. Preto si mu
sel pomôcť dosť vzdiale
nými horskými strediskami Jenčching
a Čangťiakchou. E istencia troch
separátnych olympijských dedín, pri
čom cesta z Pekingu do tej bližšej tr
vala autobusom zhruba sto minút a do
vzdialenejšej dvojnásobok, ochudob
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nila účastníkov o spoločné olympijské
nažívanie.
Na ZOH padli dva svetové a 17
olympijských rekordov. Z 91 výprav sa
29 podarilo získať olympijskú medailu,
pričom Nový Zéland si vybojoval vôbec
prvé zlato na ZOH. Haiti a Saudská
Arábia vyslali svoje výpravy na ZOH
premiérovo, vo výpravách Ekvádoru,
Kosova a Malajzie po prvý raz súťažili
na ZOH ženy.
Do programu ZOH od Pjongčangu
2018 pribudlo sedem nových disciplín
– ženské monoboby, miešaná štafeta
v šortreku, súťaž miešaných družstiev
v skokoch na lyžiach, snouborkrose aj
v akrobatických skokoch, plus v akro
batickom lyžovaní súťaže mužov aj žien
v disciplíne big air. V troch zónach hier
sa súťažilo na 12 športoviskách, z kto
rých štyri boli v prevádzke už počas OH
2008 a osem bolo nových.

OSOBNOSTI HIER

V neo ciálnom medailovom rebríčku
krajín s prevahou dominovali Nóri.
Získali najviac zlatých medailí i najviac
cenných kovov – 37 (16813). Podľa
hodnoty medailových zbierok nasle
dovali výpravy Nemecka (12104),
Číny (942), SA (8107), Švédska
(855) a Holandska (854). Druhý
najvyšší počet medailí (32, ale len 6
zlatých) získali športovci Ruského
olympijského výboru, ktorí takisto ako
na OH v Tokiu museli súťažiť bez štát
nej symboliky.
Najcennejšiu kolekciu kovov na
zbieral nórsky biatlonista Johannes
Thingnes B (401) pred ruským
bežcom na lyžiach Ale androm Boľ
šunovom (311) a nórskou biatlonist
kou Marte Olsbuovou R iselandovou
(302). Hodnotnejšiu bilanciu ako
J. T. B dosiahol v histórii ZOH iba
WWW.OLYMPIC.SK
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SUMÁR ZOH V PEKINGU

MEDIÁLNY ROZMER HIER

MEDAILOVO
NAJÚSPEŠNEJŠÍ
ÚČASTNÍK ZOH
V PEKINGU,
NÓRSKY
BIATLONISTA
JOHANNES
THINGNES
BØ. DOMOV SI
ODNIESOL ŠTYRI
ZLATÉ A JEDNU
BRONZOVÚ
MEDAILU.

rýchlokorčuliar SA Eric Heiden, ktorý
na ZOH 1980 v ake Placide získal až
päť zlatých medailí!
Pokiaľ však ide o medaily len z indi
viduálnych súťažili, tak s tromi zlatými
najviac dekorované trio predčili ho
landská rýchlokorčuliarka Irene Schou
tenová a nórska bežkyňa na lyžiach
Therese Johaugová. Okrem uvedeného
kvinteta po dva individuálne triumfy
ešte dosiahli francúzsky biatlonista
uentin Fillon Mallet, nórsky bežec na
lyžiach Johannes H s ot Kläbo, čínska
akrobatická lyžiarka narodená v SA
Ailing Eileen Ku, snoubordistka SA
indsey Jacobellisová a švédsky rých
lokorčuliar Nils Van der Poel.
Niektorí pekinskí olympionici sa už
prepracovali medzi najúspešnejších
účastníkov ZOH v histórii. Medzi nimi
sa vyníma holandská rýchlokorčuliar
ka Ireen
stová. Nielenže s medai
lovou bilanciou 652 poskočila na
štvrté miesto historického rebríčka,
ale ako prvá športovkyňa v olympijskej
histórii získala už na piatych hrách
zlatú medailu v individuálnej disciplí
ne. Vysoko v historických tabuľkách
postúpili aj nemeckí sánkari Natalie
Geisenbergerová (601), Tobias Arlt
a Tobias endl (obaja 600).

NA ROZDIEL OD TOKIA AJ DIVÁCI

Vzhľadom na to, že pandémia ochore
nia COVID19 sa v zime ešte zhoršila,
opatrenia v Pekingu boli ešte prísnejšie
ako v Tokiu v lete predošlého roka. Čí
ňania na hry pustili len plne zaočkova
ných – zdravotnú výnimku dostalo iba
málo ľudí. Ostatní museli po príchode
podstúpiť trojtýždňovú karanténu.
Podľa medializovaných informácií to zo

P

rísne protipandemické opatrenia síce neviedli k redukcii
športu športovcov a členov ich sprievodu, ale výrazne
sa znížil pôvodný počet ľudí s akreditáciami. Môžeme to
ilustrovať na príklade médií. Pôvodne mediálne akreditácie typu
E a jeho derivátov pridelili 2800 žurnalistom, reálne ich však
v Pekingu pôsobilo len 1952. Okrem toho televízne a rozhlasové
spoločnosti vlastniace vysielacie práva vyslali na hry 3607 ľudí.
Vysielacie práva zo ZOH 2022 si zakúpilo spolu 24
spoločností, resp. združení viacerých vysielateľov z rôznych
krajín sveta. Sublicencie od nich získalo viac než tristo
televíznych a rozhlasových spoločností. Olympic Broadcasting
Service (OBS) ako výrobca televízneho signálu z hier
vyprodukoval viac než 6000 vysielacích hodín. Celkový
vysielací personál OBS tvorilo okolo 10-tisíc ľudí, ktorí
využili viac než 660 kamier a viac než 1600 mikrofónov.

športovcov bola ochotná podstúpiť len
švajčiarska snoubordistka Kummerová.
Viacerí ďalší športovci sa však do
karanténneho hotela dostali po po
zitívnom testovaní už priamo v Číne.
A niektorí špičkoví športovci preto
dokonca nestihli svoju súťaž, pretože
pred ňou nemali po sebe dva negatívne
testy. Našťastie, z našich športovcov to
nepostihlo žiadneho.
Takisto ako na OH v Tokiu sa uplat
nila pra , že ak športovec nemohol na
stúpiť na súťaž z „covidového“ dôvodu,
vo výsledkovej listine mal namiesto
DS (diskvali kovaný) uvedené DNS
(neštartoval).
V Pekingu sa na rozdiel od Tokia
rozhodli do hľadísk pustiť aj obmedze
ný počet divákov. Vstupenky si však
kúpiť nemohli, vstup do hľadiska bol
na pozvanie. Rovnaké oblečenie ľudí
v hľadiskách niektorých športovísk
vzbudzovalo silný dojem, že išlo o de
legácie. Mimo ľudí s rôznym typom
akreditácie súťaže hier naživo videlo
okolo 150tisíc divákov.
I

JEDNA SNEHOVÁ
BÚRKA, INAK NIČ

V

šetky tri centrá ZOH 2022
sú v zimnom období
dlhodobo známe nízkymi
zrážkami. Všetky súťaže
na vonkajších nekrytých
športoviskách sa odohrávali
výhradne na technickom snehu.
Mimo nastriekaných tratí boli aj
v nadmorskej výške nad dvetisíc
metrov všade len holé pláne.
To sa zmenilo až v noci z 12. na
13. februára. Od noci potom celý
deň husto snežilo. Vďaka tomu
dostali tieto hry predsa len zimnú
scenériu. Miestni potom priznali, že
takúto fujavicu mali po prvý raz za
posledné tri roky. Dokonca priamo
v Pekingu snehová búrka na
chvíľu údajne uhasila olympijský
oheň na Olympijskej veži
v blízkosti Národného štadióna.
Číňania to popierali. Oheň vraj
nezhasol, len ho nebolo vidno...
Miestne klimatické podmienky
s veľmi suchým vzduchom však
mali jednu výhodu. Boli vcelku
stabilné. Zmien v programe ZOH
bolo vďaka tomu menej, než je
zvykom. Ak občas nastali, tak len
v dôsledku veľmi silného vetra.

ZOH V PEKINGU DOSTALI
ASPOŇ TROCHU ZIMNÚ
SCENÉRIU PO OJEDINELEJ
SNEHOVEJ BÚRKE.
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NAŠA VÝPRAVA V PEKINGU

ROZPORUPLNÁ

SLOVENSKÁ
BILANCIA
Dva najlepšie výsledky našich
športovcov na ZOH v Pekingu
– ZLATO PETRY VLHOVEJ
V SLALOME a BRONZ TÍMU
HOKEJISTOV – bez nadsádzky
zamávali Slovenskom. Žiaľ, tie
ďalšie boli od nich veľmi ďaleko.
Takže naša pekinská celková
bilancia je rozporuplná.

P

red ZOH 2022 evidovalo
Slovensko len 20 našich medailistov zo zimných hier.
Vo februári však pribudlo 26
ďalších – z toho len jeden bol
očakávaný. Slovenský olym
pijský a športový výbor dal
všetkým vyrobiť pamätné ta
bule, ktoré sa budú postupne
osadzovať na ich niekdajších
základných školách.

VLHOVÁ NADVIAZALA
NA KUZMINOVEJ ZLATÚ NIŤ

Zjazdárka Petra Vlhová prišla na hry už
ako istá držiteľka malého glóbusu za sla
lom. Pred olympiádou mala na konte šesť
medailí z majstrovstiev sveta (vrátane
zlata v obrovskom slalome v roku 2019),
veľký glóbus za celkový triumf vo Sveto
vom pohári 2020/21 a tri malé glóbusy za
8 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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OBROVSKÁ RADOSŤ
PETRY VLHOVEJ
PO TRIUMFE
V SLALOME.

celkové triumfy v jednotlivých disciplí
nach v seriáli Svetového pohára.
Na svahoch v Jenčchingu jej po
sklamaní v úvodnom obrovskom slalo
me (14. miesto) ako najväčšej favoritke
nevyšlo prvé kolo slalomu, po ktorom
bola až ôsma. Na druhé kolo však jej
tréner Mauro Pini postavil trať, ktorá
dala vyniknúť jej prednostiam. V mimo
riadne dramatickej súťaži, keď sa prvá
pätica zmestila len do rozpätia 22 stotín
sekundy, sa Vlhová vyšvihla z ôsmej
priečky k zisku zlata! Potvrdila úlohu
topfavoritky. Rodáčka z iptovského Mi
kuláša sa stala ešte len treťou slovenskou
športovkyňou so zlatom zo ZOH a po
krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi
iba druhou so slovenským pôvodom.
Zároveň sa stala prvou zjazdárkou a iba
druhou našou lyžiarkou s olympijským
kovom. Vlhová nadviazala na zlatú niť

KLESAJÚCI TREND ÚČASTI

P

o Pekingu sa nám kvalifikovalo
50 športovcov, z toho presnú
polovicu tvorili členovia družstva
hokejistov. Od rekordného Vancouvru
2010, kde nás reprezentovalo až 72
súťažiacich športovcov (aj vďaka
ojedinelej účasti tímu hokejistiek),
je trend počtu našich športovcov
na ZOH zostupný. V Soči 2014 nás
reprezentovalo 62 športovcov, pred
štyrmi rokmi v Pjongčangu 55
a teraz už len 50. Od Pjongčangu
2018 síce pribudlo do programu
hier sedem nových disciplín,
ale Slovensko malo zastúpenie
v jedinej – v monoboboch žien, kde
štartovala Viktória Čerňanská.
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TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: JAKUB SÚKUP, JÁN SÚKUP

biatlonistky Anastasie Kuzminovej. Tá sa
z Vancouvru 2010, Soči 2014 aj z Pjong
čangu 2018 vrátila vždy so zlatom, ku
ktorému celkove pridala aj tri striebra.

VÔBEC PRVÁ MEDAILA
SLOVENSKÉHO TÍMU V HISTÓRII

Bronzoví hokejisti pod vedením kanad
ského trénera Craiga Ramsayho spôsobili
senzáciu. Získali vôbec prvú slovenskú
olympijskú medailu v kolektívnom špor
te! V boji o postup do štvrť nále jasne
4 0 zdolali Nemcov (strieborných zo ZOH
2018). Skvelý výkon predviedli aj vo štvrť
nále proti favorizovanému tímu SA.
Zvládli aj nepriaznivý vývoj zápasu, v po
slednej minúte vyrovnali na 2 2 a v samo
statných nájazdoch si vybojovali postup
do semi nále. Celé Slovensko sa po rokoch
znovu ocitlo v eufórii, hokejisti ho pobláz
nili. Cestu do nále našim vďaka skvele
organizovanej obrannej hre síce zahatali
neskorší šampióni z Fínska (semi nále
sa skončilo 0 2), ale v dueli o bronz partia
okolo kapitána Mareka Hrivíka skvelým
výkonom pokorila Švédov 4 0.
Náš hokejový tím sa mohol pochváliť aj
veľkými individuálnymi úspechmi. V čase
hier ešte nie 18ročný najmladší člen slo
venskej výpravy a najmladší hráč turnaja
Juraj Slafkovský sa vďaka 7 gólom stal
najlepším strelcom i najproduktívejším
hráčom turnaja, vybrali ho aj za najuži
točnejšieho hráča a spoločne so skvelým
brankárom Patrikom Rybárom sa dostal aj
do Allstar tímu turnaja.

Z 50 UMIESTENÍ LEN 11
V HORNEJ POLOVICI

Žiaľ, zvyšok účinkovania našich olym
pionikov zďaleka nebol taký radostný.
Okrem Vlhovej sa v Pekingu v indivi
duálnych disciplínach prebila aspoň do
desiatky jedine biatlonistka Paulína

Fialková (desiata v stíhacích pretekoch).
To je naozaj bieda. A čo je ešte horšie,
Slováci väčšinou končili v druhej polovici
výsledkovej listiny, v niektorých prípa
doch dokonca aj blízko pri jej konci, či až
úplne na chvoste.
Slováci si na ZOH 2022 kumulatívne
pripísali dovedna 50 klasi kovaných
umiestení (vrátane ľadového hokeja).
V prvej tretine štartového poľa sa však
okrem tímu hokejistov (3. z 12) umiestili
len zjazdárka Petra Vlhová v slalome (1.
z 88) aj v obrovskom slalome (14. z 82),
biatlonistka Paulína Fialková v stíhacích
pretekoch na 10 km (10. z 57) a na 7,5
km (14. z 89), zjazdári Adam Žampa aj
Andreas Žampa v obrovskom slalome
(15., resp. 16. z 89), plus Adam Žampa
v slalome (25. z 87).
V prvej polovici štartového poľa okrem
toho ešte skončili biatlonisti Michal Šima
na 20 km (43. z 92), Ivona Fialková na 7,5
km (41. z 89) a Paulína Fialková na 15 km
(42. z 87). Z 50 umiestení teda len 11 bolo
v prvej polovici. Každý človek s čo len
trochu prísnejšou optikou musí uznať, že
to je naozaj málo.

PRIBUDLI DVAJA PÄŤNÁSOBNÍ
ÚČASTNÍCI HIER

Dvaja slovenskí športovci si na ZOH 2022
pripísali už piatu olympijskú účasť, čím
vyrovnali náš historický rekord. K sán
karke Márii Jasenčákovej (štarty na ZOH
1980, 1984 a 1992 – 1998), biatlonistke
Martine HalinárovejSchwarzbachero
vejJašicovej (1994 – 2010) a bežcom na
lyžiach Ivanovi Bátorymu (1994 – 2010)
a Martinovi Bajčičákovi (1998 – 2014)
pribudli sánkar Jozef Ninis a bežkyňa na
lyžiach Alena Procházková. Obaja mali
premiéru v Turíne 2006. Štvrtú olym
pijskú účasť si pripísal bežec na lyžiach
Peter Mlynár.
I

NAŠA VÝPRAVA V PEKINGU

SLOVÁCI PODĽA ZISKU
MEDAILÍ V HISTÓRII ZOH
3-3-0 ANASTASIA KUZMINOVÁ
(biatlon, 2010/14/18)
1-0-0 ONDREJ NEPELA
(krasokorčuľovanie, 1972), PETRA
VLHOVÁ (zjazdové lyžovanie, 2022)
0-2-1 VLADIMÍR DZURILLA
(ľadový hokej, 1964/68/72)
0-1-1 JOZEF GOLONKA (ľadový hokej,
1964/68), IGOR LIBA (ľadový hokej, 1984/92)
0-1-0 LADISLAV TROJÁK (ľadový hokej,
1948), KAROL DIVÍN (krasokorčuľovanie,
1960), PAVOL SVITANA (ľadový hokej, * 1976),
GABRIELA SVOBODOVÁ-SEKAJOVÁ (beh na
lyžiach, 1984), DÁRIUS RUSNÁK, VINCENT
LUKÁČ, DUŠAN PAŠEK (ľadový hokej, 1984),
RADOSLAV ŽIDEK (snoubording, 2006)
0-0-1 FRANTIŠEK GREGOR (ľadový hokej,
1964), RUDOLF TAJCNÁR (ľadový hokej,
1972), JOZEF SABOVČÍK (krasokorčuľovanie,
1984), ROBERT ŠVEHLA, PETER VESELOVSKÝ,
JAROMÍR DRAGAN (ľadový hokej, 1992),
PAVOL HURAJT (biatlon. 2010), BRANISLAV
KONRÁD, PATRIK RYBÁR, MATEJ TOMEK,
MICHAL ČAJKOVSKÝ, PETER ČEREŠŇÁK,
MAREK ĎALOGA, MARTIN GERNÁT, SAMUEL
KŇAŽKO, MARTIN MARINČIN, ŠIMON NEMEC,
MISLAV ROSANDIČ, PETER CEHLÁRIK,
MARKO DAŇO, ADRIÁN HOLEŠINSKÝ, MAREK
HRIVÍK, LIBOR HUDÁČEK, TOMÁŠ JURČO,
MILOŠ KELEMEN, MICHAL KRIŠTOF, KRISTIÁN
POSPÍŠIL, PAVOL REGENDA, MILOŠ ROMAN,
JURAJ SLAFKOVSKÝ, SAMUEL TAKÁČ,
PETER ZUZIN (ľadový hokej, 2022)
Vysvetlivka: * Tretí brankár strieborného
hokejového tímu ČSSR na ZOH 1976
v Innsbrucku Pavol Svitana síce
medailu nedostal, pretože bol na hry
pozvaný až dodatočne po chrípkovej
epidémii v tíme a po zranení druhého
brankára. Vzhľadom na to, že v dvoch
zápasoch bol na súpiske tímu a sedel
na striedačke, medzi medailistov ho de
facto možno rátať. Na ZOH v Pekingu
dostal medailu aj Ďaloga, ktorý pre
zranenie nenastúpil na žiadny zápas.

MOMENTKA Z OFICIÁLNEHO UVEDENIA
OLYMPIJSKEJ KNIŽNEJ PAMÄTNICE
PEKING 2022, KTORÚ BRONZOVÝMI
MEDAILAMI POKLEPALI HOKEJISTI
PATRIK RYBÁR A MAREK HRIVÍK . MEDZI
NIMI ZA TVORCOV KNIHY ĽUBOMÍR
SOUČEK A PETER BUČEK ML., VPRAVO
VEDÚCI VÝPRAVY ROMAN BUČEK.
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TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ANDREJ GALICA

PETRU VLHOVÚ A CELÝ JEJ TÍM NA
PREBERANÍ ŠEKOV AJ VYZNAMENANÍ
ZASTUPOVAL ASISTENT TRÉNERA
MATEJ GEMZA. NA FOTOGRAFII
S HENRIETOU HAJTOVOU
A S ANTONOM SIEKELOM.

SYMBOLICKÝ ŠEK ZA CELÝ BRONZOVÝ TÍM HOKEJISTOV SLOVENSKA PREVZAL Z RÚK (ZĽAVA)
ROMANA BUČEKA, HENRIETY HAJTOVEJ A ANTONA SIEKELA JEHO KAPITÁN MAREK HRIVÍK.

RODINNO-SLÁVNOSTNÁ
BODKA ZA PEKINGOM
Takisto ako po vlaňajších Hrách XXXII. olympiády v Tokiu aj po tohtoročných XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) poňal slávnostnú „bodku“ za naším vystúpením na ZOH v Pekingu
v neformálnej podobe stretnutia „olympijskej rodiny“ v rámci Family Day (Rodinného dňa). Uskutočnilo sa 3. júna
v golfovom rezorte Sedín.

„D

nešným dňom končíme
našu cestu do Pekingu
a slávnostne vyhod
notíme naše úspechy.
Akciu sme nazvali Fa
mily Day, aby sme si
to spoločne užili,“ po
vedal v úvodnej zdra
vici generálny sekretár
SOŠV Jozef iba.

SPOJENIE PRÍJEMNÉHO S UŽITOČNÝM

Príjemné sa v Sedíne spojilo s užitočným.
Kto chcel, mohol si predpoludním za
hrať golf alebo aspoň si vyskúšať základy
tohto športu v rámci Školy golfu. Medzi
zanietenými súťažiacimi gol stami boli
aj viacerí zástupcovia partnerov SOŠV či
Nadácie SOŠV, športoví funkcionári a ďal
ší významní hostia, ale aj niektorí členovia
našej pekinskej výpravy.
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Ostatní účastníci príjemného Family
Day sa mohli venovať buď debatám, alebo
si vyskúšať aj inú pohybovú aktivitu v po
dobe teqballu. Niektorí účastníci to poňali
naozaj rodinne a prišli aj s rodinnými prí
slušníkmi, vrátane detí.
Samozrejme, najpočetnejšia bola účasť
členov slovenskej olympijskej výpravy

PRÉMIE ZA ZOH

v Pekingu. Viac než športovcov však bolo
členov ich realizačných tímov. Medzi
nimi napríklad z hokejovej časti výpravy
prišli generálny manažér Miroslav Ša
tan, hlavný tréner Craig Ramsay aj jeho
asistent Andrej Podkonický, z tímu Petry
Vlhovej zase asistent hlavného trénera
Piniho Matej Gemza. Vedenie výpravy na

(všetky sumy sú uvedené v eurách)

Zjazdárka Petra Vlhová za zlato v slalome
Realizačný tím Petry Vlhovej
Družstvo Slovenska v ľadovom hokeji za zisk bronzových medailí
Realizačný tím družstva hokejistov Slovenska

50 000
16 500
275 000
27 500

SPOLU (50 percent vypláca SOŠV, 50 % MŠVVŠ SR)

369 000
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čele s jej vedúcim Romanom Bučekom pri
šlo v kompletnom zložení.
Olympijská víťazka v slalome Petra
Vlhová sa z akcie ospravedlnila pre tré
ningové povinnosti (práve v ten deň za
čala s dvojfázovými tréningami). Členov
bronzového hokejového tímu z hráčov
reprezentoval len kapitán Marek Hrivík.
Ostatní využili krátke oddychové obdo
bie po skončení sezóny na dovolenky.
Za sánkovanie prišli zo športovcov Jozef
Ninis a Katarína Šimoňáková, za biat
lon Veronika Machyniaková i Henrieta
Horvátová, za zjazdové lyžovanie Re
beka Jančová a za beh na lyžiach Alena
Procházková, ktorá si takisto ako Ninis
v Pekingu pripísala už piatu olympijskú
účasť, čím vyrovnali slovenský „zimný“
rekord.
Prišli aj viacerí špičkoví „letní“ špor
tovci, či už súčasní, alebo bývalí. Medzi
nimi aj viceprezidentka SOŠV a členka
MOV, bronzová medailistka z OH Dan
ka Barteková, jej strelecká kolegyňa,
olympijská víťazka a členka výkonného
výboru SOŠV Zuzana Rehák Štefečeko
vá, a ďalší medailisti z OH – bronzový
zápasník Jozef
ohyňa, strieborný
i bronzový kajakár Denis Myšák, aj jeho
kolegovia z bronzového štvorkajaka na
OH v Tokiu Samuel Baláž a Adam Botek,
i ďalší olympionici.
„Na dnešok nám výborne vyšlo po
časie. Je fajn vidieť takto pohromade
členov našej olympijskej rodiny – špor
tovcov aj partnerov, priaznivcov olym
pizmu,“ poznamenal v príhovore pred
slávnostnou časťou akcie prezident
SOŠV Anton Siekel.
Po obede pred zhruba stočlenným pub
likom prišla slávnostná časť Family Day
v podobe odovzdávania cien za golfové
súťaže v Sedíne, ale predovšetkým sym
bolických šekov a vyznamenaní za úspe
chy dosiahnuté na ZOH 2022 v Pekingu.

RAMSAYMU ZLATÝ ODZNAK SOŠV,
HOKEJISTOM BRONZOVÉ KRUHY SOŠV

Za bronzový tím hokejistov prevzal sym
bolický šek pre hráčov s celkovou sumou
vo výške 275 000 eur kapitán Marek Hri
vík. Výška odmeny pre realizačný tím je
v celkovej výške 27 500 eur, šek prevzali
spoločne viacerí jeho členovia. Z nich si
tréner Craig Ramsay následne prevzal
aj Zlatý odznak SOŠV.
Niektoré vyznamenania si priamo na
mieste prevzali aj ďalší jeho kolegovia,
pričom všetkým hráčom za zisk bronzo
vých medailí prináležia Bronzové kruhy
SOŠV. Okrem Hrivíka si ich prevezmú pri
inej vhodnej príležitosti.
Olympijskú šampiónku v slalo
me Petru Vlhovú (symbolický šek na
50 000 eur) aj jej realizačný tím (šek
spolu na 16 500 eur) na Family Day za
stúpil asistent jej hlavného trénera Matej

V GOLFOVÝCH
SÚŤAŽIACH
USPELI LYŽIARI

V
GOLFOVÁ
ÚDEROVÁ
TECHNIKA
TRÉNERA
NAŠICH
HOKEJISTOV
CRAIGA
RAMSAYHO.

VYZNAMENANIA ZA ZOH
C ZLATÉ KRUHY SOŠV
(za olympijské víťazstvo):
Petra Vlhová
C BRONZOVÉ KRUHY SOŠV
(za zisk bronzových olympijských medailí):
Branislav Konrád, Patrik Rybár, Matej Tomek,
Michal Čajkovský, Peter Čerešňák, Marek
Ďaloga, Martin Gernát, Martin Marinčin,
Mislav Rosandič, Samuel Kňažko, Šimon

Gemza, ktorý si prevzal aj Bronzový od
znak SOŠV.
Strieborný odznak SOŠV si zase
prevzal hlavný lekár slovenskej výpra
vy nielen na ZOH 2022, ale aj na OH
2020 Roman Fano. Kompletný zoznam
vyznamenaní SOŠV za ZOH v Pekingu
uvádzame osobitne.
Pri odovzdávaní šekov a vyznamena
ní za SOŠV vystupovali prezident An
ton Siekel a vedúci našej výpravy na
ZOH, športový riaditeľ SOŠV Roman
Buček. Keďže štát sa prostredníctvom
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR 50 percentami podieľa na
vyplatení odmien, za MŠVVŠ SR sa na
ododvzdávaní symbolických šekov po
dieľala Henrieta Hajtová z ministerskej
I
sekcie športu.

golfovom turnaji, ktorý
sa hral systémom Texas
Scramble dvojíc na 9
jamiek, zvíťazila dvojica Martin
Vereš, Patrik Danek pred
duami Boris Demeter, Jana
Palovičová a Jozef Liba, Katarína
Blahová. V doplnkových súťažiach
pre „nehráčov“ zvíťazili s najdlhšími
odpalmi Radovan Cagala a Alena
Procházková a s najbližším
zásahom k jamke Alena Stanová.
Až traja z deviatich menovaných
sú z lyžovania – Palovičová,
Cagala a Procházková...

C STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV
(za výrazný prínos pre olympijské a športové
hnutie): Roman Fano, Mauro Pini, Igor Vlha
Nemec, Peter Cehlárik, Marko Daňo, Adrián
Holešinský, Marek Hrivík, Libor Hudáček,
Tomáš Jurčo, Miloš Kelemen, Michal Krištof,
Kristán Pospíšil, Pavol Regenda, Miloš Roman,
Juraj Slafkovský, Samuel Takáč, Peter Zuzin
C ZLATÝ ODZNAK SOŠV
(za výnimočný prínos pre
olympijské a športové hnutie):
Craig Ramsay

C BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV
(za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj
olympijského športového hnutia):
Matej Gemza, Pavol Lauko, Ján Lašák, Ján
Pardavý, Andrej Podkonický, Boris Vlha
C MEDAILA SOŠV
(za úspešné vystúpenia na ZOH):
Adam Žampa
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TEXT: SVETLANA BARÁTOVÁ,
ROMAN BUČEK, DANA GALICOVÁ,
MICHAELA GRENDELOVÁ,
STANISLAV KRŠKO, PETER PAŠUTH,
MICHAL TEGZA,
FOTO: ARCHÍVY RESPONDENTOV,
ĽUBOMÍR SOUČEK, TASR/MARTIN
BAUMANN, JAROSLAV NOVÁK

OLYMPIÁDA

Oslovili sme desať Slovákov, ktorí na februárových zimných olympijských hrách
v Pekingu pôsobili v rôznych funkciách, aby popísali, aká bola tá „ich“ olympiáda.
Vďaka tomu si môžete o ZOH 2022 utvoriť pomerne plastický obraz.

ROMAN BUČEK

VEDÚCI SLOVENSKEJ VÝPRAVY NA ZOH
spešne zvládnuté OH v Tokiu v lete mi
nulého roka ukázali, že aj v pandemickej
dobe je možné zorganizovať olympijské
hry. Tie pekinské zimné mali podľa or
ganizátorov byť „jednoduché, bezpečné
a veľkolepé“. Športoviská boli skutočne
skvelé, organizácia výnimočná a pod
pora všetkých akreditovaných zo strany
organizátorov neúnavná.
Pre nás, ktorí sme zabezpečovali účasť
výpravy, to boli zároveň mimoriadne
výnimočné hry. Po prvý raz sa stalo, že
sme vycestovali do úplne neznámeho
prostredia. Z dôvodu protipandemic
kých opatrení sme dejisko ZOH nemohli
navštíviť vopred. Organizátori rok pred
konaním hier zrušili aj tradičnú poradu
vedúcich výprav, spojenú s návštevou
športovísk a olympijských dedín. Zrušili
aj mnohé predolympijské testovacie
súťaže, takže ani väčšina športovcov ne
vedela, do akého prostredia idú.
Ako veľký problém sa javila doprava.
Čína bola a je pre bežných návštevníkov
stále uzatvorená a komerčné letecké
spoločnosti prevádzkujú do Číny iba mi
nimum pravidelných liniek. Organizátori
hier museli vyzývať letecké spoločnosti,
12 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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Presúvali sa individuálne zabezpečenou
dopravou a samozrejme v sprievode po
verenej osoby.
Hry ukázali, že po Tokiu nastúpený
trend usporiadania hier bez divákov
nemusí byť pre ne likvidačný. Aj napriek
tomu, že zahraniční diváci do Pekingu
nemohli pricestovať a početnosť domá
cich na tribúnach bola veľmi skromná,
potvrdilo sa, že pre športovú verejnosť sú
hry mimoriadne zaujímavé. Cez digitálne
aplikácie, streamovacie kanály a youtube
sledovalo zimné hry o polovicu viac divá
kov ako pred štyrmi rokmi. Fanúšikovia
poslali športovcom 47 miliónov virtuál
nych povzbudzujúcich pozdravov, ktoré
organizátori počas súťaží prehrávali na
obrazovkách na športoviskách.
Pekinské hry boli nakoniec veľkolepé,
bezpečné, ale nie jednoduché.

JURAJ SLAFKOVSKÝ
RADOSŤ JURAJA SLAFKOVSKÉHO Z BRONZOVEJ OLYMPIJSKEJ MEDAILY.
aby aspoň na čas konania hier sprevádz
kovali do Pekingu dočasné linky.
Po prílete na pekinské letisko sme
vstúpili do prísne stráženej bubliny. Kon
takt s vonkajším svetom bol absolútne vy
lúčený. Jediné spojenie so svetom mimo
bubliny bolo možné iba cez slovenský
zastupiteľský úrad. Vďaka jeho pracovní
kom sme mohli dať nakúpiť nevyhnutný
materiál. A ten nám do olympijských de
dín doručovali komplikovane, kuriérskou
službou a cez bezpečnostné ltre.
Bolo úplne nemožné objednať si tovar
jednoducho cez eshop a nechať si ho
doručiť do olympijskej dediny. Hoci bol
tovar zakúpený v „čistom“ svete, teda
v bežných pekinských obchodoch, pri
doručovaní do dedín podliehal prísnym
karanténnym opatreniam. Trvalo niekoľ
ko dní, kým sa k nám prostredníctvom
kuriéra dostal.
Prísne sa uplatňovala nulová toleran
cia proti šíreniu ochorenia COVID19,
„bublina“ však fungovala. Organizač
ný personál aj dobrovoľníci boli odetí
v oblekoch určených na manipuláciu
s nebezpečným materiálom s dôsledne
zatiahnutými kapucňami. Samozrejme,
boli vystrojení respirátormi, ochran
nými okuliarmi, rukavicami aj návlek
mi na nohách. Iba olympijské kruhy
na ich chrbtoch zmierňovali pocit

stiesnenosti z pohybu v nebezpečnom
prostredí. Číňania však boli milí a ochotní
so všetkým pomôcť. Na prekonanie jazy
kovej bariéry účinne využívali prekladače
v mobiloch. Komunikovalo sa hlavne cez
„čety“ a na všetko boli mobilné aplikácie.
Trochu nás zaskočilo, že dobrovoľníci
mali zákaz fyzicky pomáhať so športo
vým materiálom a s batožinou. A znalosti
prostredia a orientačné schopnosti nie
ktorých vodičov boli zúfalé. Stávalo sa,
že na asi 30minútovej trase z hotela do
olympijskej dediny vodič blúdil viac ako
dve hodiny. Ale s tým sa nedalo nič robiť.
Šoférovanie pridelených áut mali účast
níci hier zakázané.
Medzi športovcami a členmi reali
začných tímov sa vyskytlo iba niečo viac
ako dvesto pozitívnych prípadov. Takmer
všetky odhalili testy po prílete už na le
tisku. Avšak „blízky kontakt“ (označenie
osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne
testovaným človekom, alebo výsledky
jej testov preukázali hraničné hodnoty
pozitivity) pripísali aj niekoľkým členom
našej výpravy. Ich pobyt, okrem povinné
ho testovania dvakrát za deň, kompliko
vali režimové opatrenia. Počas siedmich
dní sa nemohli pohnúť z izby a stravu
im bolo potrebné donášať. Našťastie sa
mohli zúčastniť na tréningoch, ale iba po
odsúhlasení „protikovidovým úradom“.

NAJLEPŠÍ STRELEC,
NAJPRODUKTÍVNEJŠÍ HRÁČ
A MVP HOKEJOVÉHO TURNAJA
ZOH v Pekingu som si veľmi užíval, na
ľade aj v olympijskej dedine. Skvelé boli
oslavy po zápase o bronz priamo v Pe
kingu a potom i návrat na Slovensko
a privítanie v Bratislave. Mám množstvo
skvelých spomienok. Boli to nádherné
momenty. Škoda, že oslavy netrvali dlhšie
a musel som sa ponáhľať na moje pôsobis
ko vo fínskom Turku.
Mnohí skvelí hokejisti sa počas kariéry
olympijskej medaily nedočkali. Ja som
mal v čase turnaja sedemnásť rokov a už
mám olympijský bronz. Verím, že sa doč
kám s reprezentáciou aj ďalších veľkých
úspechov.
Prvé prehry s Fínskom a Švédskom
u fanúšikov asi neveštili, že dosiahneme
nejaký úspech. Sila tímu bola v tom, že
sme sa od týchto prehier skvele odrazili.
Povedali sme si, čo chceme robiť lepšie
a začali sme vyhrávať. Po semi nálovej
prehre s Fínmi sme nezložili hlavy. Na
ďalej sme verili, že dovezieme domov me
daily. A nakoniec ich máme. Ak ju chcete
získať, musíte sa s turnajom rozlúčiť ví
ťazstvom. Som neskutočne šťastný, že sa
nám to podarilo. Toto si budem pamätať
do konca života.
Bolo úžasné, ako sa mi individuálne
a strelecky darilo. Získal som cenu pre
najužitočnejšieho hráča turnaja, to si dnes
už pamätá asi málokto. Bronzovú medailu
si však ľudia na Slovensku budú pamätať
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naveky. Individuálnym oceneniam ne
prikladám veľkú váhu. Ešte viac ma teší
zaradenie Patrika Rybára do AllStar tímu
olympijského turnaja. Pochytal všetko, čo
sa dalo.
Po ZOH rezonovalo na Slovensku moje
meno v takej miere, ako v prípadoch
ostrieľaných borcov z pro ligy Tomáša
Tatara, Erika Černáka, či Andreja Sekeru.
Oni sú veľké hviezdy, ja len dorastám na
ich úroveň. Možno raz budem aspoň po
dobný hráč.
Po úspechu v Číne ma začalo spozná
vať veľa ľudí. Zrazu som dostával aj veľa
nehokejových otázok. Zvýšil sa mi aj po
čet sledujúcich na sociálnych sieťach, na
ktorých však nie som až tak veľmi aktívny.
Najviac mi pribudlo až počas posledného
dňa ZOH. Je skvelé mať toľko followerov,
ale žil som aj bez nich.
Veľa fanúšičiek mi na sociálnych sie
ťach píše, že sa im páčim. Je však dôležité
držať sa pri zemi, opakujú mi to hlavne
rodičia. Ale vravia mi to všetci, ktorí sa
mi snažia pomôcť v kariére, a tiež starší
spoluhráči.
Pred každým zápasom mávam menší
rituál. Inak to nebolo ani v Pekingu. Pri
predzápasovej rozcvičke sa snažím prvou
strelou vždy tra ť bránku. Keď mi to zo
párkrát nevyšlo, cítil som sa nepríjemne.
V samotnom olympijskom turnaji sa mi
však nič také neprihodilo.
Na úvodný zápas turnaja proti Fínsku
som nastúpil s menovkou, na ktorej boli
prehodené písmenká môjho priezviska.
Pri obliekaní som si meno Slafkovksy na
drese ani nevšimol. Povedali mi o tom až
novinári v mi zóne po stretnutí. Dobre
sme sa na tom v šatni potom pobavili.
Škoda, že naši fanúšikovia mohli sle
dovať turnaj len pri televíznych obrazov
kách. Číňania veľmi hokeju nerozumejú,
skutoční diváci na tribúnach chýbali.
Verím, že sme inšpirovali k hokeju ďalšie
deti. Bolo by dobré, keby hokej u nás hralo
čo najviac detí a bolo si z čoho vyberať.
Vo Fínsku vidím, koľko tu hrá výborných
mladých hráčov a mnoho z nich sa do re
prezentácie ešte ani nedostalo. To je asi to
najdôležitejšie, čo sme mohli pre sloven
ský hokej spraviť.

pandémiou. udia sa medzi sebou až
tak nebavili a najviditeľnejšie to bolo
počas prvých dní.
Pred mojím odletom nastala menšia
komplikácia, keďže som mal neurčitý
výsledok testu na nový koronavírus.
Nebol som však nervózny a len som si
vravel, že pôjdem o štyri dni neskôr.
Presun do Číny vyšiel dobre, na ceste
z Dauhy do Pekingu nás vo veľkom lie
tadle bolo len asi dvadsať. Pri prílete bol
pre každého zážitok vidieť „mimoňov“
v celotelových oblekoch, ako pobehujú
po letisku. Testovanie a transport do de

diny boli zvládnuté super a testovanie
v dedine bolo poriadne poctivé.
Prvú noc som sa veľmi nevyspal, ale
hneď na druhý deň sme šli na kopec
a voľne sme lyžovali. Najviac ma za
skočil typ snehu. S takým som sa ešte
nestretol, a to som lyžoval takmer všade
okrem Južnej Ameriky.
Na obrovský slalom si asi budem
pamätať do konca života, pretože sme
chvíľu boli s Adamom lídri na olympiá
de. Preteky boli špeci cké aj v tom, že
v Číne veľa nesneží, no v ten deň na
snežilo asi pol metra, čo bol rekord za

ANDREAS ŽAMPA PO OBROVSKOM SLALOME, V KTOROM S BRATOM ADAMOM
CHVÍĽU VIEDLI.

ANDREAS ŽAMPA
ÚČASTNÍK ZJAZDÁRSKYCH SÚŤAŽÍ
Olympiáda v Pekingu bola pre mňa
iná ako predošlé v Soči a v Pjongčan
gu. Bolo to tým, že bola ovplyvnená
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veľa rokov. Podmienky boli e trémne,
no mne to prinieslo 16. miesto, s ktorým
som spokojný.
Od slalomu som nemal žiadne oča
kávania, lebo ho už dosť dlho nejazdím.
Olympiáda je však špeci cké podujatie
a keď bola možnosť, tak som to skúsil.
Nebol som až taký nespokojný a keby
som udržal rytmus až do cieľa, tak by
som možno bol v tridsiatke. Vravel som
si, že keď prežijem prvé tri bránky, tak to
bude v pohode. Ale v druhom kole som
ich teda neprežil. Nešťastie sa mi nič
nestalo, ale zhodnotil som, že to bol asi
môj úplne posledný slalom.
Tímová súťaž trvala až dva dni, preto
že v prvý deň e trémne fúkalo. Myslím
si, že sme podali dosť kvalitný výkon na
to, v akom sme boli rozpoložení. Podľa
papierov sme mohli Američanov len
prekvapiť a chceli sme vydať zo seba
všetko, aby sme sa nemuseli hanbiť.
Celkove som na olympiáde dal do toho
všetko a nič neľutujem.
V Pekingu sa darilo aj našim hoke
jistom a myslím si, že každý slovenský
fanúšik a športovec to prežíval. Hokej je
asi jediná vec, ktorá dokáže spojiť Slo
vákov. Štvrť nále proti SA sme hrali
počas nášho slalomu, a keďže v ňom
som nemal veľmi o čo bojovať, tak pred
druhým kolom som pozeral zápas.
Som rád, že som tiež mohol naživo
sledovať našu bobistku Viki Čerňanskú,
pozrel som si aj tímovú súťaž sánkarov.
Čo sa týka ostatných športov, tak som to
sledoval len cez internet. A nemôžem
zabudnúť na Petino zlato. Síce sme ne
boli pri tom priamo na kopci, ale sledo
vali sme to v našej spoločnej miestnosti.
Bola z toho dráma a zážitok. Klobúk
dole pre Peťou a celým jej tímom!

VIKTÓRIA ČERŇANSKÁ
ÚČASTNÍČKA PREMIÉROVEJ
OLYMPIJSKEJ SÚŤAŽE
MONOBOBISTIEK
Týždeň pred odletom do Číny bol hek
tický. Mala som každý deň tréningy,
ladila som formu, poskytovala som roz
hovory, bola som predniesť sľub v mene
výpravy u pani prezidentky, do toho
som sa testovala... Bolo to hektické,
mala som toho naozaj veľa. Dávala som
si pozor, mala som stále vzadu v hlave
obavy, aby som sa nenakazila.
Po príchode do Číny nás hneď na
letisku testovali PCR testmi. Spoločne

VIKTÓRIA ČERŇANSKÁ S TRÉNEROM MILANOM JAGNEŠÁKOM PRI JENČCHINSKOM TOBOGANE.
s presunom do dediny nám to celé tr
valo asi šesť hodín. Keď sme prišli, do
zvedeli sme sa výsledky testov. kázalo
sa, že môj tréner Milan Jagnešák má
neurčitý výsledok a musel ísť do izolá
cie. Nemohol ísť so mnou ani na prvé
prehliadky trate. Spojila som sa preto
s iným tímom. Pomohla mi Holanďan
ka, ktorá tu už predtým na trati bola.
Keď už tréner mohol prísť, veľmi
mi to pomohlo. Mala som istotu, že tu
je človek, s ktorým som absolvovala
celé štyri sezóny. Pomohol mi aj okolo
technických vecí. Nie je len tréner. Je aj
mechanik, nakrúcal moje jazdy a analy
zoval ich.
Snažila som sa sústrediť na seba
a nevnímať okolie. Nechcela som na
seba vyvíjať zbytočný tlak, pretože
som mohla iba prekvapiť. Pred prvými
jazdami som si dala za cieľ len to, aby
boli vydarené. Aby som neurobila hrubé
chyby. Nemala som mať prečo stres,
na štarte som bola zďaleka najmladšia
pretekárka.
Podpora zo Slovenska bola nesku
točná. Nečakala som, že sa toľko ľudí
zobudí a bude ma sledovať. Veľmi som
túto podporu cítila. Veľa ľudí mi písalo
aj pred pretekmi. Vážim si to.
Boli to moje prvé olympijské skúse
nosti. Boli výnimočné, keďže sa konali
v dobe koronakrízy. Napriek opatreniam
boli úžasné, aj keď sme bývali v malej

horskej dedine. Boli sme v nej len bo
bisti, skeletonisti, sánkari a zjazdári.
V olympijskej dedine v Jenčchingu
som sa veľmi zblížila so svojím vzorom
Petrou Vlhovou. ž len to, že som s Peťou
mohla byť a rozprávať sa s ňou o prete
koch, boboch či lyžovaní, alebo aj o úpl
ne iných veciach, ma ovplyvnilo. Dodala
mi pohodu pred pretekmi, upokojila ma,
prezradila mi, ako prežívala svoje prvé
štarty na olympijských hrách... Myslím,
že sme si veľmi sadli. Som rada, že som
bola pri jej zlatom úspechu.
V dedine nás Slovákov nebývalo veľa,
no všetci sme sa podporovali. Bola som
sa pozrieť na všetky súťaže sánkarov, oni
sa zase boli pozrieť na mojich tréningoch.
Na tribúne som bola na oboch Petiných
súťažiach, ona potom prišla na moje tré
ningy. Peťa, ale aj bratia Žampovci prišli
dokonca na moje preteky aj spoločne
s Dankou Bartekovou. Bola som rada, že
som tam mala takúto podporu.
Som veľmi spokojná so svojimi
zajazdenými časmi. Vzhľadom na to, že
sme mali len desať tréningových jázd
a nebola som v Číne na predtréningo
vom kempe, zajazdila som štyri dobré
jazdy. V tréningových som robila chyby,
no v pretekoch som išla tie najlepšie
línie, aké sa dali v tom čase zajazdiť.
Boli to skvelé skúseností do budúcna,
do ďalšej sezóny, aj k smerom ďalším
olympijským hrám.
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ZLATÁ RADOSŤ PETRY VLHOVEJ A JEJ TÍMU PO TRIUMFE V SLALOME. MATEJ GEMZA JE JEDINÝ BEZ POKRÝVKY HLAVY.

MATEJ GEMZA

ASISTENT VLHOVEJ TRÉNERA
MAURA PINIHO
Technicky si človek zaradí olympijské
súťaže len do škály pretekov, pretože je
to iba ďalší štart. Na druhej strane si kaž
dý uvedomoval, že to je niečo viac. Vede
li sme, že do Pekingu Peťa nejde len ako
Petra Vlhová, ale celé Slovensko aj svet
budú sledovať, ako to dopadne. Išli sme
do neistoty, pretože svahy v Jenčchin
gu sme nevideli a o podmienkach sme
len počuli.
et do Číny bol aj s prestupom dlhý,
ale ja s mojou výškou som to znášal
dobre. Neboli sme nervózni, pretože po
sledné preteky pred olympiádou dopadli
dobre. V slalome si Peťa držala stabilnú
formu a aj v „obráku“ sa jej darilo. Šli
sme si po to, čo sme si naplánovali.
Z areálu sme boli milo prekvapení
a očarení tým, čo nelyžiarska krajina ako
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Čína dokázala vybudovať a pripraviť pre
zjazdárov. Všetko bolo dokončené, vy
šperkované do posledného detailu. Sneh
bol ako múka, jemný ako piesok. Bol
technicky vyrobený, pretože stredisko
je niekde blízko púšte a je tam nízka
vlhkosť vzduchu. Vraj tam poriadne ne
snežilo niekoľko desiatok rokov.
Peťa si prvé jazdy dala iba voľné a jej
oblúky neboli veľmi isté, no postupne sa
do toho dostávala. Najprv sme trénovali
len slalom, „obrák“ sme si skúsili prvý
krát až tri dni pred štartom. Peťa dve
jazdy zvládla úplne s prehľadom, čo sa
týka techniky, stopy, nasadenia, výšky.
Všetkého. O deň neskôr to však bolo
úplne iné a nesadlo jej doslova nič. Pre
kážalo jej všetko, doslova od farby snehu
až po farbu oblohy. Ani súťažný deň sa
nezačal veľmi dobre. Postupne sa ob
lúk po oblúku zlepšovala, ale napokon
skončila štrnásta.
Pred slalomom išlo všetko podľa plá
nu. Vedeli sme, že na pódium sú vrátane

Petry štyri adeptky, možno päť. Verili
sme, že medaila by mala byť naša. Peťa
mala skvelú slalomovú sezónu a v tejto
disciplíne bola tak dominantná a istá, že
keď si zašla svoj akýkoľvek štandard, tak
v top 3 musela byť. Po prvom kole však
bola až ôsma. Nešla zlú jazdu, možno
však až príliš chcela.
Medzi kolami sme každý strávili s Pe
ťou zopár minút osamote. Počas druhého
slalomového kola, ktoré staval Mauro,
som bol na svojej pozícii sám. Bolo to
jedno z miest, ktoré zvládla veľmi dobre
a získala tam nejaké stotiny. Do cieľa pri
šla so slušným náskokom, ale mysleli sme
si, že na zlatú medailu potrebujeme viac.
Keď bola na štarte Sara Hectorová,
tretia po prvom kole s náskokom viac
ako sekundu, tak sme si povedali, že
teraz už nepredbehneme nikoho, skon
číme štvrtí a bude to rana do srdca nás
na svahu aj celého Slovenska.
A potom sa stalo to, čo sa stalo. Peťa
mala istotu medaily a vedeli sme, že sa
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PRED SLALOMOM IŠLO
VŠETKO PODĽA PLÁNU.
VEDELI SME, ŽE NA
PÓDIUM SÚ VRÁTANE
PETRY ŠTYRI ADEPTKY,
MOŽNO PÄŤ.
VERILI SME, ŽE MEDAILA
BY MALA BYŤ NAŠA.
PO PRVOM KOLE VŠAK
BOLA AŽ ÔSMA. NEŠLA
ZLÚ JAZDU, MOŽNO VŠAK
AŽ PRÍLIŠ CHCELA.

splní to, čo sme chceli. Postupne, keď
stúpala vyššie, tak náš tep stúpal a emó
cie boli šialené. A keď bolo po všetkom,
pomerne rýchlo som zišiel do cieľa, kde
už bolo objímanie v plnom prúde. Bola
to veľká radosť. Kvôli tomuto človek robí
to, čo robí.
Na jednej strane sme si to chceli vy
chutnať čo najdlhšie, na druhej strane
sme vedeli, že sa musíme chystať na
ďalšie veci. Takže osláviť sa to poriadne
nedalo. No nejaké výkriky radosti tam
boli. V pláne boli ešte ďalšie štarty, ale
Peťu stáli slalom a celkove olympiáda
dosť síl. Videli sme, že chuť víťaziť má,
ale duša je unavená a nie je pripravená
na ďalší ťažký boj. A keď pretekár nie je
naplno pripravený po každej stránke,
v takom stave víťaziť je doslova ne
možné.
Hodnotili sme to z každej strany
a boli sme aj na lyžiach. yžovanie však
už nebolo na takej úrovni, ako by sme
chceli. S tímom sme mali nie jednu
poradu a tam sme sa rozhodli, že ďalej
nepôjdeme. Cítili sme však šancu, že
môžeme zaútočiť v celkovom poradí
Svetového pohára.
Olympiáda v Pekingu pre mňa zna
menala niečo vrcholné. Bola pekne
pripravená a my sme dosiahli skvelý
výsledok, ktorý vošiel do našej histó
rie. Zo všetkých hľadísk to bolo super.

BRONZOVÁ RADOSŤ NAŠICH HOKEJISTOV A ICH REALIZAČNÉHO TÍMU.
JÁN PARDAVÝ V STREDE.

JÁN PARDAVÝ

ASISTENT HLAVNÉHO TRÉNERA
HOKEJISTOV SR CRAIGA RAMSAYHO
I keď sme nemali ideálny štart, aj tak som
veril, že môžeme uspieť. Veľa ľudí kriti
zovalo, že spočiatku sme nehrali dobre.
Vysoko sme prehrali s Fínmi i Švédmi,
no myslím si, že náš výkon v oboch tých
zápasoch bol dobrý a rozhodovali len
detaily. Proti Fínom sme spravili štyri
chyby a oni ich potrestali, dva góly sme
dostali v oslabeniach. V druhom zápase
sme dostali tri góly v prvej tretine a tá
rozhodla o výsledku. My sme však oboch
súperov prestrieľali.
Na nás tréneroch potom bolo
presvedčiť hráčov, aby nepodliehali
frustrácii a verili spôsobu hry, ktorý sme
preferovali. Nakoniec sa ukázalo, že to
bola správna cesta. Jednoducho sme
potrebovali nejaký pozitívny moment,
víťazstvo. To sa zrodilo v zápase s o
tyšmi, a od toho momentu si začali veriť
aj samotní hráči. Až do konca turnaja
bol potom náš výkon vynikajúci, i keď
s malými chybami. Podporený skvelým
brankárom Rybárom, ktorý dával tímu
šancu hrať o víťazstvo.
My sme to však zvládli a dosiahli sme
obrovský úspech. Najväčší v histórii
slovenského hokeja na ZOH. Skutočne
som si to veľmi užil. Celé naše vystúpe
nie bolo o to cennejšie, akým spôsobom
sme ho dosiahli. Nebola to len náhoda,
či zhoda okolností, ale výkon mužstva
gradoval.
Dosiahnuť úspech na olympiáde či
majstrovstvách je veľmi ťažké, pretože
vyrovnanosť tímov je obrovská a roz
hodujú maličkosti. Napríklad Švajčiari
a otyši hrali v Pekingu výborný hokej,
ale skončili ďaleko v poli porazených.
Získať medailu na olympiáde je niečo
špeciálne. Keď sme už viedli v závere
bronzového zápasu, vypukla obrovská
eufória. Škoda len, že tam mohlo byť len
málo divákov, pretože v lepšej atmosfére
by sme si to užili ešte viac. Tak či tak to
však bolo niečo neskutočné.
Emócie, ktoré vybuchli už pred kon
com zápasu na striedačke a následne na
ľade, ceremoniál, oslavy, či už priamo
v olympijskej dedine, ale aj po návrate
do Bratislavy, to všetko bolo úžasné.
Všetci hráči aj účastníci si to ponesú so
sebou už do konca života.
Z Pekingu som si odniesol krásne po
city a dojmy. Nielen z ľadu, ale aj mimo
neho. Organizácia, športoviská aj olym
pijská dedina boli super. Škoda, že sme si
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nemohli Peking pozrieť ako turisti. Čína
je predsa len úplne iná kultúra, bolo to
vidno aj na správaní ľudí. Videli sme, akí
sú usporiadaní, organizovaní. Je tam iné
zriadenie, komunistický režim a ľudia sú
akoby poslušnejší.
Ako hráč som zažil už predtým dve
olympiády v Nagane a Salt ake City.
Teraz sme zažili pandemické hry, ale
nebolo to veľmi odlišné. Športovci aj tak
žijú hlavne na športoviskách a v dedine.
V porovnaní s vlaňajšími MS v Rige, kde
bola bublina a mohli sme sa hýbať len na
ubytovaní a zimáku, v Pekingu bola de
dina dostatočne veľká, bolo tam čo robiť
a bol priestor aj na nejaké prechádzky.
My sme mali o program postarané.
Nasávali sme atmosféru v rámci dediny
a športovísk, ktoré sme mohli navštíviť.
Videli sme súťaže v curlingu, rýchlokor
čuľovaní aj v krasokorčuľovaní. Človek si
aj tak odnesie z olympiády kopec zážit
kov. Jediné, čo mi prekážalo, boli ľudia
v skafandroch. Stále zahalení v igelite
a stále nás testovali.

ALEXANDRA VALACH

ALEXANDRA VALACH V PEKINGU PRI PRÁCI VIDEOROZHODKYNE.

VIDEOROZHODKYŇA ŠORTREKU

stupového miesta poslať do ďalšieho
kola. Ja prichádzam na rad posledná, ale
už počas jazdy mám priestor pozrieť si
väčšinu faulov spomalene na kamerách.
Keď hlavný rozhodca prichádza k obra
zovke, má už odo mňa pripravené videá
incidentov z rôznych uhlov. Spolu tvorí
me nálne rozhodnutie.
Mojím pôsobiskom bola miestnosť
s dvomi veľkými plazmovými obrazov
kami, k dispozícii sme mali až dvanásť
kamier a so svojím tímom som bola
v spojení cez headset. Nakoniec v spo
lupráci s videooperátorom vyberiem
najvhodnejší uhol kamery, video faulu
sa skráti na požadovanú d žku a násled
ne sa s nálnym rozhodnutím ukáže na
obrazovke celému svetu.
Všeobecne boli v Pekingu veľmi
náročné súťaže. Tlak na pretekárov
a jednotlivé tímy bol veľký a bolo to cítiť
aj na ich štýle korčuľovania. Niekoľko
športovcov malo po príchode pozitívne
testy na nový koronavírus, narastala
nervozita. Veľa sa riskovalo a každé naše
rozhodnutie bolo pod drobnohľadom.
Najdiskutovanejšie preteky boli súťaž
mužov na 1000 metrov. Bol to prvý ve
čer, keď sa rozdávali medaily. Konkuren
cia bola veľmi vyrovnaná a očakávania
od pretekárov vysoké. Preteky bol už od
rozjázd veľmi napínavé, veľa sa predbie

Dostať sa na olympijské hry ako roz
hodkyňa je náročné. Je to niekoľkoročná
cesta, veľmi podobná tej, ktorú musí
absolvovať aj športovec pri príprave na
ZOH. Sústavné vzdelávanie sa, nabera
nie skúseností na súťažiach všetkých
levelov a následné uvedenie poznatkov
do pra e. Ja som si navyše spravila aj
kvali káciu na pozíciu videorozhodky
ne. So zvyšujúcou sa rýchlosťou prete
károv narastala aj dôležitosť technickej
podpory natoľko, že moja špecializácia
sa stala nevyhnutnou pre zabezpečenie
kvalitných a férových rozhodnutí.
Olympiáda je špeci cká. Náš tím sa
skladal z dvoch hlavných a dvoch video
rozhodcov a zo štyroch asistentov na
ľade. Na pretekoch Svetového pohára
a na majstrovstvách sme len vo štvorici,
ale zároveň aj školíme nových rozhod
cov. Na ZOH som bola v takzvanom hot
seat pre mužskú kategóriu. Rozhodca
pre ženy bol mojim asistentom a sledo
val ďalej jazdu, keď som začala so sledo
vaním videa faulu.
Po skončení každej jazdy povedia
asistenti na ľade hlavnému rozhodcovi
svoj „call“, čiže číslo pretekára a kód
faulu, prípadne „advance“, ktorým
dokážeme faulovaného pretekára z po
18 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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VŠEOBECNE BOLI
V PEKINGU VEĽMI
NÁROČNÉ SÚŤAŽE.
TLAK NA PRETEKÁROV
A JEDNOTLIVÉ TÍMY
BOL VEĽKÝ A BOLO
TO CÍTIŤ AJ NA ICH
ŠTÝLE KORČUĽOVANIA.
NIEKOĽKO ŠPORTOVCOV
MALO PO PRÍCHODE
POZITÍVNE TESTY NA
NOVÝ KORONAVÍRUS,
NARASTALA NERVOZITA.
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halo a často veľmi riskantne. Padlo teda,
netypicky pre olympijské hry, veľa dis
kvali kácií a vyvrcholilo to až reštartom
nálovej jazdy.
Zorganizovať takéto veľké podujatie
počas pandémie muselo byť veľkou vý
zvou. Čína sa snažila ma imálne ochrá
niť domáce obyvateľstvo a zároveň
zabezpečiť bezproblémový chod hier.
My sme videli len hotel a zimný štadión,
možnosť ísť von pre nás nee istovala.
Boli sme v rovnakej „bubline“ s roz
hodcami z krasokorčuľovania a long
tracku (rýchlokorčuľovanie na dlhé tra
te), takže práve len na ich súťaže sme sa
mohli ísť pozrieť.

SVETLANA BARÁTOVÁ
ROZHLASOVÁ REDAKTORKA RTVS
Netradičnosť pekinskej olympiády som
začala vnímať už počas letu. Pri nástupe
do lietadla v Paríži nás na palube neví
tali usmievavé letušky v elegantných

kostýmoch. Boli zahalené od hlavy po
päty v bielych proticovidových overa
loch, s rukavicami, veľkými okuliarmi
a s rúškami na tvári.
To nebolo jediné prekvapenie, ďalšie
nás čakalo na sedadle. V plastovom sáč
ku bola naša potrava na desaťhodinový
let. Vákuovo balené mäso, žemle, nejaké
sladkosti, oriešky a voda. Žiadny teplý
čaj či káva. A keďže v lietadle bola po
riadna zima, tak som si na seba obliekla,
čo sa dalo.
Po niekoľkých hodinách museli ísť
niektoré vrstvy oblečenia dolu. Mala
som teplotu nad 37 stupňov, takže na
palube nastal poplach. Spolu s niekto
rými kolegami, ktorým tiež namerali
o niečo vyššiu teplotu, sme sa museli
ochladiť. Našťastie to pomohlo a po nie
koľkých minútach nám teplota klesla.
Nízka hodnota telesnej teploty mi
vydržala počas celej olympiády. Vďaka
tomu som sa vyhla najväčšej obave – po
zitívnemu testu, ktorý by ma na niekoľko
dní zatvoril do karanténneho hotela.
Môj najhorší deň na olympiáde bol
ešte pred samotným o ciálnym začiat

NETRADIČNÉ HRY
VŠAK BUDÚ PRE MŇA
NAVŽDY SPOJENÉ
S OBROVSKÝMI
EMÓCIAMI PRI ZLATOM
A BRONZOVOM
ÚSPECHU
SLOVENSKÝCH
ŠPORTOVCOV.
ĎAKUJEM, PETRA
VLHOVÁ A HOKEJISTI!

SLOVENSKÁ MEDIÁLNA RADOSŤ Z TRETIEHO GÓLU NAŠICH HOKEJISTOV V ZÁPASE O BRONZ SO ŠVÉDSKOM. SVETLANA BARÁTOVÁ V STREDE, PRI
NEJ HLAVNÝ TLAČOVÝ ATAŠÉ NAŠEJ VÝPRAVY ĽUBOMÍR SOUČEK, NAD NIMI TOMÁŠ PROKOP ZO ŠPORTU, MICHAL RUNÁK A MICHAL TEGZA Z TASR.
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kom hier. Strastiplná cesta do lyžiar
skeho strediska Jenčching na tréning
Petry Vlhovej sa skončila s omrznutý
mi nohami aj rukami. Dvojhodinové
čakanie na autobus na parkovisku pri
teplote mínus 15 mi ešte aj dnes na
háňa zimomriavky. Zahrieva ma však
úsmevná spomienka na chvíle, keď veľ
ké parkovisko pri tej mínusovej teplote
dezin kovali a pritom tam mrzlo iba
niekoľko novinárov...
Všetko sme našťastie prežili, ale
cestovanie na trase Peking – Jenčching
za našou najlepšiu športovkyňou bolo
doslova nočnou morou. Na jej prvé pre
teky – obrovský slalom – som z hotela
v Pekingu odchádzala už o 4 40 ráno.
Z jedného autobusu som prestúpila na
ďalší, ktorý ma odviezol na železničnú
stanicu. Nasledovala polhodinová cesta
rýchlovlakom a potom presuny ďalšími
dvoma autobusmi a k tomu ešte tromi
lanovkami. Po vyše štyroch hodinách
som sa konečne ocitla v cieli obrovské
ho slalomu!
O dva dni neskôr sme si aj s ďalšími
slovenskými novinármi rovnakú cestu
zopakovali, ale po zlatom slalome v po
daní Petry Vlhovej sme v obrovských
emóciách na strastiplné cestovanie
zabudli. A v závere hier, keď naša zlatá
olympionička už bola doma a my sme sa
iba niekoľko minút presúvali na zimný
štadión za slovenskými hokejistami,
nám niekoľkohodinové cesty do hôr aj
chýbali...
Peking a Čínu sme videli iba počas
cestovania autobusom či rýchlovlakom.
Škoda, pretože aj my novinári by sme
radi vybočili z prísnej bubliny a na
hliadli aj do zákulisia niečoho iného, ako
iba športoviska a hotela. Možno niekedy
nabudúce.
Netradičné hry však budú pre mňa
navždy spojené s obrovskými emóciami
pri zlatom a bronzovom úspechu slo
venských športovcov. akujem, Petra
Vlhová a hokejisti!

DANA GALICOVÁ
REDAKTORKA MÉDIÍ SOŠV
Hovorí sa, že je lepšie raz zažiť, než sto
krát počuť. Moja olympiáda sa týmto
príslovím inšpirovala do bodky. Vopred
sa ospravedlňujem, ak ste očakávali iný
spád príbehu než ten, ktorý vám pre
rozprávam. Taký je však život.
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POHĽAD ZVNÚTRA SANITKY.
O prísnych proticovidových opat
reniach v olympijskom Pekingu som
čítala a počula rôzne historky, no akosi
som si do poslednej chvíle nechcela
pripustiť, že by sa mohli stať súčasťou
aj nášho tímu a dokonca i mňa samej.
„Prišiel mi mail, že si pozitívny, bol
interný vtip nášho mediálneho tímu
v Pekingu, ktorý sa mihnutím oka stal
tabu. Ten mail totiž skutočne prišiel
Môj príbeh má dve kapitoly – ja ako
blízky kontakt a ja ako pozitívna. Prvá
kapitola sa začala v čase, keď ma vyhod
notili ako blízky kontakt osoby, ktorá bola
pozitívna. Čakalo ma sedem dní v hotelo
vej izolácii. Vo wellness balíčku som mala
pripravené testovanie dvakrát denne,
pravidelné meranie teploty, (takmer)
zákaz vychádzania či donášku raňajok na
izbu. „Pozitívneho medzitým odviezli do
karanténneho hotela, ktorý sa o niekoľko
dní stal realitou aj pre mňa
Ak by som mala pocit pred každým
výsledkom testu k niečomu prirovnať,
asi by to bol predmaturitný stres. Dva
dni som pekinskou skúškou prechá
dzala, tretí som už nezvládla a na

pokon som do covidovej karantény
putovala aj ja.
Ak ste niekedy videli moju obľúbenú
animovanú rozprávku Monsters, a.s.,
spomeňte si na scénu, keď jedna z príšer
so sebou z detskej izby priniesla detskú,
podotýkam kontaminovanú, ponožku.
Odrazu do továrne nabehla tajná služba
v skafandroch, ktorá zabránila konta
minácii nebezpečným predmetom. Ak
ste to nevideli, tak odporúčam. Moja
olympiáda sa tejto scéne dosť podobala.
Vráťme sa k emailu s pozitívnym
výsledkom testu. O chvíľu zvoní tele
fón. Rozmýšľam, či ho zdvihnem, alebo
sa budem tváriť, že tu nie som. Zdvihla
som. Opýtali sa ma, kedy môžem opustiť
hotel a byť prevezená do karanténneho
hotela. „Aj hneď, odvetila som.
O hodinu pred mojimi dverami stáli
dvaja ľudia v skafandroch. Jeden z nich
mal v ruke dezinfekčný postrek. Zobrala
som svoj kufor a kráčala som za jed
ným z nich. Ten druhý kráčal za mnou
a postrekoval všetko, na čo som sa čo
i len pozrela. Od výťahu po koniec lobby
personál vytvoril koridor a mávaním ma
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odprevádzal do sanitky. no, posledné
slovo predchádzajúcej vety ste prečítali
správne. Pred hotelom na mňa čakala bli
kajúca sanitka. Naložila som do nej svoju
batožinu a čakala som, čo sa bude diať.
O niekoľko minút som sa pripútaná
v sanitke viezla čínskou metropolou.
Cieľ bol jasný. Karanténny hotel, kam
odvážali všetkých pozitívnych, ktorí
nemali príznaky. Po približne 45 mi
nútach sme dorazili k veľkému biele
mu komple u. Opäť ma privítali ľudia
v skafandroch, ktorí ma postavili pred
veľkú bielu stenu a vydezin kovali mňa
aj moje kufre. alšiu polhodinu ma
čakali rozmanité dotazníky, v ktorých
jedinou správnou odpoveďou bolo (pre
istotu) „NO . Bola pred nami polovica
olympijských hier a naším jediným cie
ľom bolo, aby sme mali negatívny test
a dostali sa domov.
Zvyšok môjho osemdňového pobytu
bol pomerne jednotvárny. Testovanie
o 6 30, raňajky o 8 00, obed o 12 00,
výsledky testov o 17 00, večera o 18 30.
Vždy ma pred dverami čakali ľudia
v skafandroch, ktorí hneď všetko po
striekali.
Osem dní. Týždeň a jeden deň som
strávila sama so sebou a so svojou
prácou. S nikým iným. Bolo to nároč
né Bolo. Nechcem o tom rozprávať
Nechcem. Oveľa radšej však spomínam
na momenty, keď sme sa mali dostať
domov.
udia v skafandroch mi doručili ne
gatívny výsledok testu, rovnaký doručili
aj niekoľkým kolegom. no, začala sa
akcia „čo najrýchlejšie sa dostať z Číny“.
Domov sme sa dostali. A to je najdôleži
tejšie. Alebo nie

V dejisku ZOH sme jedenásti Slová
ci strávili mesiac. Číňania nás ničím
neprekvapili. Predpokladali sme, že
na každom kroku niekto bude a že
to bude organizovať. Bola to predsa
olympiáda. Podujatie vyššej úrovne,
na ktorom by to malo dobre fungovať,
už nee istuje.
Bývali sme v hotelovom komple e
asi hodinu autobusom od lyžiarskeho
strediska. Z hotela sme každý deň od
chádzali o pol šiestej. V stredisku sme
potom podľa potreby práce zostávali
približne do šestnástej či sedemnástej.
Potom hodinka cesty späť, nasledovalo
testovanie, večera a voľný program
približne po ôsmej večer. Času na iné
aktivity sme teda nemali veľa. Strava
v Pekingu bola zabezpečená dobre, ale
domáca strava je vždy domáca.
Sneh v Jenčchingu bol pre lyžiarov
špeci cký, lebo bol výlučne technicky
vyrobený. Jeho zloženie je iné a aj lyže
sa na ňom inak správajú. Pretekári si na
to museli zvyknúť. Pre nás to bolo ľah
šie, pretože tam bola dopredu pripra
vená stála vrstva snehu. S technickým
snehom sa nám relatívne dobre praco
valo a bol ho dostatok. Celé stredisko
bolo vyhradené len pre olympiádu
a keď sme potrebovali napríklad ratrak,
mali sme ho k dispozícii 24 hodín denne
a nemuseli sme sa prispôsobovať.
Počas súťaží na svahoch sme boli
priamo v centre diania, no pri výko

noch Petry Vlhovej sme mali pocity
podobné ako iní fanúšikovia. Sme
totiž veľkí priaznivci lyžovania. Je
super, keď človek môže byť na veľkom
podujatí, napätie aj atmosféru pociťu
je inak.
Keď sa to podarí, ako to vyšlo Peti
v slalome, tak je to perfektný pocit. Po
veľkom úspechu sme sa všetci tešili.
Okrem zlata aj z toho, že to bolo poriad
ne napínavé. Bolo to absolútne športo
vé divadlo, ktoré si človek mohol užiť so
všetkým, čo k tomu patrí.
Dostali sme sa aj na zápas hokejistov
o bronz. To bol tiež zážitok, keďže sme
boli v hľadisku prázdneho štadióna.
A po zisku medaily sme sa dostali aj do
šatne. No pre mňa bol omnoho väčší
zážitok byť so zlatou Petrou v mi zó
ne. Emócie tam boli úplne iné, bolo to
viac osobné. S ňou sme totiž toho zažili
dosť, boli sme pri jej viacerých úspe
choch, z pohľadu emócií to bolo pre
mňa top. Ale aj podať si ruku s trénerom
Ramsayom a mať od neho autogram bol
super zážitok.
Do Pekingu som išiel najmä pre
nabratie profesionálnych skúseností.
Zaujímala ma organizácia jedného
z najväčších podujatí na svete. Videl
som a zažil som tam veľa vecí. alšia
olympiáda bude v Európe v krajine jed
nej z alpských veľmocí, takže do Cortiny
d´Ampezzo pre nás asi bude ťažké sa
dostať.
I

V JEN-ČCHINGU POČAS OLYMPIJSKÝCH SÚŤAŽÍ SNEŽILO JEDINÝ DEŇ. NA FOTOGRAFII
DVAJA Z TÍMU SLOVÁKOV NA TRATI PRI PRÁCI.

MICHAL MRÁZIK
VEDÚCI TÍMU SLOVÁKOV, KTORÍ
UPRAVOVALI ZJAZDOVKY
O tom, že ideme do Pekingu, sme sa
dozvedeli tesne pred Vianocami. Olym
piádu by som v zjazdovom lyžovaní pri
rovnal k nále Svetového pohára, kde
idú na jednom mieste všetky disciplíny
muži aj ženy. Mali sme záujem pracovať
na kopci ako dobrovoľníci a pomáhať
pri príprave tratí. Boli sme pripravení
robiť krok za krokom všetko, čo bude
potrebné, keď sa chystá kopec a veci
okolo toho. Nemali sme nejaké špeciál
ne očakávania.
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TEXT: IVAN JANKO, FOTO: SOŠV/JOZEF PIKULA

FESTIVALOVÝ OHEŇ PRINIESLA NA ŠTRBSKÉ PLESO
ANASTASIA KUZMINOVÁ A ODOVZDALA HO PREZIDENTOVI
SOŠV ANTONOVI SIEKELOVI.

TRIO ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVKÝŇ ANASTASIA KUZMINOVÁ, ZUZANA
REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ A VERONIKA VADOVIČOVÁ SA PREDVIEDLO
V NETRADIČNEJ STRELECKEJ EXHIBÍCII.

OLYMPIJSKÁ MAŠKRTA

S TATRANSKOU PRÍCHUŤOU

Myšlienka Olympijského
festivalu, ktorý sa koná paralelne
s najväčším športovým sviatkom
na zemeguli, vznikla v susednej
Českej republike. Po slovenskej
pilotnej letnej verzii, ktorá
spestrila vlaňajšie šamorínske
leto, sa síce v kratšej, ale
o to intenzívnejšej podobe
odohrala aj jeho zimná
podoba na Štrbskom Plese.
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A

ugustové slnko pomaly zapadá za plaveckú tribúnu
Olympijského tréningového
centra bionic sphere neďa
leko Šamorína. Pod tribúnou
končiaceho sa premiérového
letného Olympijského festivalu vrcholí autogramiáda
úspešných
slovenských
reprezentantov a prezident
SOŠV Anton Siekel sa spokojne usmieva. Mierne sa na
nakloní mojím smerom a vra
ví trochu tajomne „ ž teraz
mám v hlave plán na zimu.“
Neviem prečo, ale na túto vetu som
čakal celých 17 dní. „Podľa mňa sú len
dve, ma imálne tri miesta, kde by sa nie
čo také dalo na Slovensku spraviť naozaj
kvalitne,“ konštatujem. „Ale jedno má
určite navrch,“ dodáva vzapätí Anton
Siekel a obaja spoločne, akoby sme si to
chvíľu nacvičovali, vyslovujeme „Štrb
ské Pleso.“

NAOZAJ ZIMNÁ VERZIA

ž pri prejazde dedinky Hybe je jasné,
že snehu bude dosť. A to ešte na konci
januára boli biele sotva len vrcholky
najvyšších tatranských končiarov. Na
križovatke necelé dva kilometre od Štrb
ského Plesa pre vysokánske, frézou den
ne navyšované snehové mantinely, sotva
vidíme na autá prichádzajúce od Štrby. Je
streda podvečer a smerom pod kopce ide
len naše televízne auto. Turisti sa totiž
zberajú po celodennom lyžovaní zväčša
opačným smerom.
Parkujeme pred hotelom FIS a je jasné,
že niečo sa naozaj chystá. Neprehliadnu
teľná festivalová brána je dôkazom, že
sa dolaďujú už iba posledné drobnosti.
Naše prvé kroky spoločne s Veronikou
Iršovou, moderátorkou televízneho
magazínu RTVS vysielaného priamo zo
Štrbského Plesa, vedú pod vyhliadkovú
vežu na kontrolu ľadovej plochy.
Práve toto športovisko sme si totiž
vytypovali na otvárací diel nášho televízWWW.OLYMPIC.SK
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neho programu SOŠV – Olympijský festival, ktorý podobne ako v lete dop ňal
olympijské vysielanie, tečúce tentoraz
z Pekingu.

PODARILO SA

Sneh pod nohami nádherne v zga, no
napriek tomu počuť aj zvuk tečúcej vody.
Klzisko je síce nachystané, len ten ľad
akosi nevyzerá na to, že sa na ňom už
o zopár hodín budú preháňať mladé hokejové nádeje.
„Mali ste ho vidieť včera,“ poznamenal Peter Pukalovič, ktorý mal so
svojím tímom v predošlých dňoch
plné ruky práce. Pravda je totiž taká,
že posledné prípravné dni sa tatranské
počasie doslova vybláznilo. Vietor sa
snažil rozobrať, čo sa len dalo. Denne
padalo toľko snehu, čo dovtedy nepadlo za celé týždne. Profesionálna
čata pod dohľadom bratov Pukalovičovcov si však poradila a festival sa
začal tak, ako bolo v pláne. So všetkými športoviskami a navyše v krásnom
slnečnom počasí.

ZIMNÁ VŠEHOCHUŤ

Umne rozdelené zóny dali na prvý pohľad tušiť, že organizátor festivalu chce
návštevníkov rovnomerne rozptýliť.
Nielen na základe programu bolo jasné,
že počty tých, ktorí sa prídu nielen pozerať, ale si aj čoto vyskúšať, sa budú
šplhať k tisíckam. „Okrem najrôznejších
e hibičných podujatí bude šanca vyskúšať si napríklad curling, parahokej,
ale aj biatlon. A na zjazdovke Interski
sa uskutočnia preteky pre širokú verej-

nosť. S profesionálnym časomerom a zo
všetkým, čo k tomu patrí,“ vysvetľoval
Boris Belluš z marketingového oddelenia SOŠV počas úvodného predstavenia
areálu do televízneho magazínu RTVS.

HURAJT AKO DOMA

Slnko vykuklo spoza tatranských končiarov a zalesklo sa na čerstvo upravenom ľade. „Vravel som ti, že to bude
v poriadku,“ usmial sa Peter Pukalovič
a od parkoviska sa už hore brehom drala
mladá hokejová družina.
Tréning v tak nádhernej scenérii bol
pre každého nezabudnuteľným zážitkom. „ ž len pre tú krásu sa sem oplatí
prísť,“ kochal sa slnkom zaliatym Štrbským plesom Anton Siekel.
Areál olympijského festivalu od momentu otvorenia viditeľne ožil a okamžite sa v ňom začali hemžiť aj úspešní
športovci. Medzi prvými, ktorí prišli
podporiť a možno aj motivovať mladé
športové talenty, bol bronzový biatlonista zo ZOH 2010 vo Vancouvri Pavol
Hurajt. Na Štrbské Pleso to má zo svojej
Štrby na skok. „Je skvelé, že sa niečo
také podarilo. Najmä v tejto stále neistej
dobe,“ poznamenal Pavol Hurajt.

SÚBOJ KRÁĽOVIEN

Vancouverská biatlonová úderka bola
samozrejme kompletná. Na festivale
totiž nemohla chýbať ani Anastasia
Kuzminová. „Verím, že tu spoločne
s návštevníkmi vytvoríme takú atmosféru, akú, žiaľ, pre všetky tie opatrenia
nemajú naši športovci v Pekingu šancu
zažiť,“ povedala trojnásobná olympij-

ská víťazka. A toto želanie sa historicky
najúspešnejšej slovenskej olympioničke
naplnilo prakticky okamžite.
Popoludňajšia strelecká e hibícia totiž pritiahla na improvizovanú biatlonovú strelnicu veľa športových fanúšikov.
Veď vidieť bok po boku tri šampiónky
bola naozaj nevšedná udalosť. Okrem
Anastasie Kuzminovej prišla priamo zo
slnečného Španielska aj ďalšia olympijská šampiónka, strelkyňa Zuzana Rehák
Štefečeková a pridala sa aj paralympijská
víťazka v streľbe Veronika Vadovičová.
V spoločnej súťaži sa stretnúť nikdy nemohli, o to bol ich súboj vzácnejší.
„Dali sme im laserové pušky. Je to
predsa len bezpečnejšie a navyše si takúto streľbu môže ktokoľvek vyskúšať,“
vysvetlil ďalší biatlonista a olympionik
Dušan Šimočko, ktorý bol odborným garantom strelnice aj počas mládežníckych
súťaží.

VYHRALA RADOSŤ

„Bolo to zaujímavé. Takto naobliekaná,
bez brokovnice, ale v podstate s takto
upravenou vzduchovkou. A Nasťa bola
viditeľne kolegiálna a mám pocit, že
s tou poslednou ranou čakala do poslednej chvíle,“ smiala sa po netradičnej
súťaži Zuzana Rehák Štefečeková. Na
festivale brala pomyselné striebro, keď
predstihla práve biatlonovú špecialistku
Anastasiu Kuzminovú. Pred zaplneným
hľadiskom sa z triumfu tešila parastrelkyňa Veronika Vadovičová. „Som veľmi
rada, že sa niečo takéto podarilo a verím,
že sme všetkých potešili,“ dodala spokojná paralympijská šampiónka.

„JE SKVELÉ, ŽE SA
NIEČO TAKÉ PODARILO.
NAJMÄ V TEJTO STÁLE
NEISTEJ DOBE.“
PAVOL HURAJT
NA ĽADOVEJ PLOCHE SA
POČAS FESTIVALOVÝCH
DNÍ VYSTRIEDALI STOVKY
MLADÝCH ŠPORTOVCOV.
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PARAHOKEJOVÁ REALITA

V rovnakom čase sa na ľadovej ploche
rozcvičovalo niekoľko slovenských para
hokejistov, ktorí sa chystali na svoju veľkú
premiéru v Pekingu. „Tieto sú pre teba,“
vraví mi Ján Pucheín a ukazuje na vratko
vyzerajúce sánky. Navlečený do hokejo
vého výstroja sa usádzam a okamžite zis
ťujem, že toto samé jazdiť nebude. „Musíš
držať rovnováhu. A keď naberieš rýchlosť,
tak to už pôjde,“ usmieva sa reprezentant
Slovenska v parahokeji a elegantne ob
krúži niekoľko na ľade stojacich kuželov.
Následne sa presúva k bránke a puk
umiestňuje skrátenou hokejkou švihom
pod ž dku. Pokúšam sa o niečo podobné,
no v priebehu minúty sa ocitnem nie
koľkokrát na ľade. Nohami priviazanými
o sánky sa cítim bezmocne ako ryba na
suchu. Trvá niekoľko minút, kým chytím
tú správnu rovnováhu. Až teraz si uve
domujem, že hrať parahokej nie je vôbec
jednoduché. Pretože udržať sa a jazdiť je
iba začiatkom všetkého.

K4 V ZIMNOM ŠATE

Na rozdiel od letného Šamorína, kde
dva lejaky spôsobili mierne komplikácie
a zrušili dva festivalové dni, sa v Tatrách
nič podobné neudialo. Iste, na juhu Slo
venska sa išlo v „nekonečnom“ 17dňo
vom režime a Tatry dostali skrátenú, ale
o to intenzívnejšiu verziu. A bolo to veľ
mi dobré rozhodnutie. Hoci nejaké sne
ženie síce prišlo, veď aj to patrí k zime. Aj
keď na rovinu priznávam, že ten krásny
azúr festivalu na Štrbskom Plese náramne svedčal.
A práve v tom najhustejšom snežení
sa pod mostíkmi objavili štyri mohutné
postavy. Navlečené v štýlovom bežec
kom oblečení. Na prvý pohľad však bolo
jasné, že to nebudú žiadne padavky.
„Rozcvičíme sa na prvom okruhu. Tro
chu meškáme, ale ideme na to,“ zavelil
tréner rýchlostných kanoistov Andrej
iebauer a okolo neho presvišťala slo
venská rýchlostno-kanoistická elita.
Denis Myšák, Samo Baláž a Csaba Zalka
okamžite potvrdili, že sú rýchli aj v prí
pade, keď je voda v inom skupenstve.
Bežky totiž majú rýchlostní kanoisti
v povinnej výbave. „Netrávime na nich
síce veľa hodín, ale v zimnej príprave
a najmä teda na horských sústredeniach
ich využívame viac ako pravidelne,“ po
znamenal tesne pred štartom Olympijskej bežky Denis Myšák. Nuž a na okruhu
pod mostíkmi to bolo vidieť. Hoci sily
postupne dochádzali.
„V závere som to ťahal už asi všet
kým,“ smial sa po dobehu Samo Baláž.
24 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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ZIMNÁ VERZIA
OLYMPIJSKÉHO
FESTIVALU BOLA
ÚSPEŠNÁ

P
ĽADOVÝ HOKEJ POD HOLÝM NEBOM BAVIL
MALÝCH AJ VEĽKÝCH.
Vďaka kanoistike riadne napumpovaný
vrch tela dostal riadne zabrať, ale to
bol účel. Tréner Andrej iebauer sa len
spokojne usmieval. Na ďalšie ráno mal
pre chlapcov nachystaný už o niečo po
hodovejší program. „Zahráme si snežný
volejbal,“ tešil sa tréner.

VYŠLO TO!

Tak ako plážový volejbal aj ten snežný
je výrazne radostnejší, ak ihrisko za
leje slnko. „Celkom to ide, zatiaľ sme
neprehrali,“ poznamenal tréner Andrej
Wiebauer. Mediálny turnaj nebol samozrejme žiadnou naháňačkou za každým
bodom. Išlo najmä o zábavu. Rovnako
ako pri slalomárskej súťaži, do ktorej sa
zapojila široká verejnosť. A komu bolo
málo driny a adrenalínu, vzal do ruky
cepín, na nohy mačky a hybaj na ľado
vú stenu. Zimný festival bavil všetkých
a pomyselnú latku zdvihol riadne vyso
ko. A to je iba dobre!
I

očas štyroch dní prešlo
areálom na Štrbskom Plese
8350 ľudí, z ktorých sa 650
aktívne zapojilo do športového
diania. Vyskúšať si mohli
viacero zimných športov a zažili
olympijskú atmosféru naživo.
Množstvo športovania,
zábavy aj fandenia. Aj o tom bol
Olympijský festival. V spolupráci
so športovými zväzmi pripravil
Slovenský olympijský a športový
výbor najmä pre malých
športovcov pripravili napríklad
preteky v zjazdovom a bežeckom
lyžovaní a v biatlone. K dispozícii
bola aj požičovňa lyží a bežiek.
Vyskúšať si tieto tradičné zimné
športy preto mohol naozaj každý.
Neodolala ani naša olympijská
šampiónka Zuzana Rehák
Štefečeková so svojou rodinou.
Na hlavnom pódiu mali
fanúšikovia športu možnosť vidieť
zaujímavý sprievodný program.
Nechýbali však ani priame
prenosy a záznamy vystúpení
našich športovcov priamo
počas ich bojov o medaily.

FESTIVAL SI UŽILI PREDOVŠETKÝM DETI.
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Ťahúňmi slovenského
zimného športu počas
olympijskej sezóny
2021/2022 boli lyžiarka
Petra Vlhová a hokejisti.
Ich výsledky na zimných
olympijských hrách
v Pekingu i počas
sezóny prekryli
problémy, s ktorými sa
borí slovenský šport
v zimných odvetviach.

ÚSPECHY PETRY VLHOVEJ NEZNAMENAJÚ, ŽE SLOVENSKÉ ZIMNÉ ŠPORTY SÚ NA
ŠPIČKOVEJ ÚROVNI.

ÚSPEŠNÁ ŠPIČKA
NEODZRKADĽUJE STAV

S

výnimkou niektorých jednotlivcov sa naďalej prehlbuje
výkonnostná priepasť medzi
Slovenskom a svetom. Z roka
na rok ubúda kvalitných zim
ných športovcov a čoraz čas
tejšie sa Slováci na vrcholných
podujatiach nachádzajú na
priečkach aj na koncoch vý
sledkových listín.
Ako krajina pritom máme
šťastie, že máme prírodné
podmienky na vykonávanie
letných i zimných vonkajších športov.
Slovensko na ZOH v Pekingu obsadilo
7 športových odvetví z pätnástich,
ktoré boli v programe. Chýbali kraso
korčuliari, akrobatickí lyžiari, skokani
na lyžiach, kombinátori, curleri, rých
lokorčuliari, šortrekári i skeletonisti.
Susedné Česko, ktoré má podobné kli
matické podmienky, obsadilo všetkých
pätnásť.
26 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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Naďalej sa potvrdzuje, že úzke skupiny
nadšencov – rodičov – dokážu vychovať
kvalitných pretekárov – jednotlivcov, ale
slovenské zimné individuálne športy ako
celok sa dostatočne nerozvíjajú. Čiastkové
úspechy nie sú zrkadlom systémovosti
v našom zimnom športe. Zaujímavé vý
sledky ukazuje mládež v biatlone, boboch
i v sánkovaní, avšak prechod medzi se
niorov býva veľmi náročný a ktovie koľkí
jedinci ho napokon zvládnu.
Vrcholoví športovci, úzka elita, ešte
majú dostatočnú podporu a môžu sa pri
pravovať v dobrých podmienkach. Na ďal
ších poschodiach pyramídy je to horšie, čo
ukázal aj nedávny prieskum Najvyššieho
kontrolného úradu. A to už nehovoríme
o infraštruktúre.
Nemôžeme sa uspokojiť s tvrdením,
že Slovensko momentálne na viac nemá.
Prečo nemôže byť lepšie a ukázať svetu,
čo dokáže Veď dobré výsledky športu vy
tvárajú vo svete obraz o našej spoločnosti.

Dokážu stiahnuť ďalšie deti z ulice či od
počítačov a zapojiť ich do športovania.
Nedosiahneme úroveň severských krajín
Nórska, Fínska či Švédska, ale ak sa vy
buduje prirodzený návyk u detí hýbať sa,
pribudnú aj talenty a športovci, ktorí budú
môcť bojovať so špičkou. Predovšetkým
však chýba zade novaný spoločenský
a verejný záujem v športe.

BRONZ POTVRDIL SPRÁVNOSŤ
HOKEJOVEJ CESTY

adový hokej nastúpil na cestu zmien, aby
sa udržal vo svetovej špičke. Výsledky re
prezentácie i počet mladíkov, ktorí sa môžu
rovnocenne konfrontovať s najlepšími
rovesníkmi, ukazujú, že trend je správny.
Aj v hokeji je to však ešte stále často o obe
tavosti niektorých jedincov či rodičov, ale
nastúpená cesta Miroslava Šatana a jeho
tímu už začína ukazovať aj prvé ovocie.
Dobrý príklad ukazuje Nitra, kde sa neboja
dávať šancu v prvom tíme aj tínedžerom.
WWW.OLYMPIC.SK
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TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: JAKUB SÚKUP

Slovenský hokej má za sebou úspešnú
sezónu. Mužský reprezentačný tím získal
olympijský bronz, na majstrovstvách sve
ta sa druhý rok za sebou dostal do štvrť
nále. Dvadsiatka sympatickými výkonmi
rozohrala napokon zrušené a na august
presunuté majstrovstvá sveta v Kanade,
osemnástka sa vyhrabala v domácom pro
stredí v Piešťanoch z I. divízie MS medzi
elitu. Chýbal už iba dobrý výsledok žen
ského tímu v podobe postupu na ZOH či
do elitnej kategórie MS.
Olympijský bronz mnohí označovali
ako senzáciu na ľade. Tím bez veľkých
hviezd ťahaný Marekom Hrivikom a Pet
rom Cehlárikom a tvorený predovšetkým
hráčmi zo slovenskej a českej e traligy
s dvoma sedemnásťročnými mladíkmi
pred turnajom obavy u súperov nevzbu
dzoval. Pod vedením Craiga Ramsayho
však nehral reprezentačný tím na istotu,
ale snažil sa o atraktívny hokej. A ak sa
k tomu primiešali aj ďalšie aspekty a veľ
ké oduševnenie prepojené so zdravým
sebavedomím, olympijský bronz bol na
svete. Slovenská hra v Pekingu bola ódou
a najlepšou reklamou na hokej.
„Hokej je o chybách. Preto nehovoríme
hráčom ,zostaňte vzadu a buďte opatr
ní´. Naopak chceme, aby do toho šliapali
a útočili. Aby strieľali, čakali na dorážky
a hrali agresívne. Do zápasu ideme s tým,
aby sme vyhrali,“ popisoval herný systém
Craig Ramsay.
Na bronzový Peking už Slováci na
svetovom šampionáte v Helsinkách ne
nadviazali. Zvládli síce povinné prekážky
TRÉNER CRAIG RAMSAY SA NA
TRÉNINGOCH SNAŽIL HRÁČOV NAUČIŤ
SVOJ HERNÝ SYSTÉM, KTORÝ BOL ÚSPEŠNÝ
PREDOVŠETKÝM V OLYMPIJSKOM PEKINGU.

ADAM ŽAMPA (V POPREDÍ), ALE AJ PETRA VLHOVÁ BY BOLI RADI,
ABY MALI ČO NAJVIAC NASLEDOVNÍKOV.
z Francúzska, Kazachstanu a Talianska,
ale aj tie prekonávali s veľkými problé
mami. S Nemcami, Kanaďanmi i Švaj
čiarmi striedali dobré momenty s horšími
a napokon po prehrách museli bojovať
o postup medzi osmičku s Dánmi. Štvrť
nálový výkon proti Fínsku nadchol, ve
denie 2 0 bolo sľubné, avšak napokon sa
ukázala kvalita severského výberu, ktorý
Slovensko nezdolalo od roku 2004.
„Fíni mali 11 hráčov z NH a bol
takmer zázrak, že v takýchto zápasoch
dokážeme hrať vyrovnanú partiu. Ich
systém ničí hokej, mne to príde ustrele
né. Je to len bránenie a čakajú na chyby.
Ale klobúk dolu pred nimi, že ich dokážu
využiť. Slovenský hokej sa však nemá
čoho obávať. Začínajú sa nám pekné
hokejové roky,“ avizoval po prehre
v Tampere reprezentačný manažér Oto
Haščák.

LYŽOVANIE ŤAHÁ PETRA VLHOVÁ

Petra Vlhová je už dlhšiu dobu kráľovnou
slovenského lyžovania. Poslednú zimu
ozdobila olympijským zlatom a malým
glóbusom za víťazstvo vo Svetovom
pohári v slalome. V absolútnom hodno
tení SP, v ktorom obhajovala prvenstvo,
skončila druhá za tradičnou najväčšou
súperkou Mikaelou Shiffrinovou z SA.
Dvadsaťsedemročná iptáčka bola po
čas sezóny nezastaviteľná najmä v slalo
me. Istotu glóbusu mala dva mesiace pred
koncom sezóny. Zvíťazila v piatich z de
viatich slalomov SP, iba raz chýbala na pó
diu a jej najhorším umiestením bola štvrtá

NAJÚSPEŠNEJŠIA
SEZÓNA MARIANNY
JAGERČÍKOVEJ

N

a zimných olympijských
hrách 2026 bude mať
premiéru skialpinizmus.
Medzi ženami patrí do užšej
svetovej špičky Slovenka
Marianna Jagerčíková.
V poslednej zime dosiahla
viacero prenikavých úspechov.
V šprinte sa stala vo februári
majsterkou Európy, v hodnotení
tejto disciplíny vo Svetovom
pohári skončila druhá a v bojoch
o veľký krištáľový glóbus
štvrtá. Rodáčka z Polomky,
ktorá dlhodobo žije vo
Francúzsku, v minulosti bola
dvakrát vicemajsterkou sveta
a trikrát vyhrala preteky SP.
„Mám za sebou
najúspešnejšiu sezónu. Mohla
byť ešte lepšia, vždy je to tak.
Ale môžem byť spokojná. Do
každých pretekov som dala
všetko,“ povedala Jagerčíková,
ktorá je od júna vďaka svojim
výsledkom zamestnankyňou
VŠC Dukla Banská Bystrica.
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priečka. Celkovo v SP skončila trinásťkrát
na pódiu. Okrem piatich slalomov vyhrala
aj jeden obrovský, v ktorom sa zlepšila ku
koncu sezóny.
„Dokázala som vyhrať zimné olympij
ské hry, zopár pretekov Svetového pohára
a malý glóbus, takže si myslím, že táto se
zóna bola moja najlepšia. Mala som veľmi
vyrovnané slalomové výkony. Dávala som
do toho čo najviac a cítila som sa veľmi
silná,“ hodnotila Petra Vlhová.
Počas poslednej zimy bola jediná Slo
venka, ktorá sa predstavila v pretekoch
Svetového pohára. Na ZOH ešte súťažili
bez výraznejšieho športového výsledku
Rebeka Jančová a Petra Hromcová.
V mužskom SP sa predstavili len bratia
Adam a Andreas Žampovci. Obaja sa sú
stredili už len na obrovský slalom. V ňom
sa zopárkrát prepracovali do druhého
kola. Ich najlepšie výsledky prišli na ZOH,
na tratiach v Jenčchingu skončil Adam
pätnásty a Andreas hneď za ním.

KRÍZA BEŽCOV, NÁDEJE
SKOKANOV I SNOUBORDISTOV

Druhú sezónu za sebou nezískali sloven
skí bežci na lyžiach do hodnotenia Sveto
vého pohára ani jeden bod, na rozdiel od
predošlej zimy tentoraz nebodovali ani
ženy. Slováci absolvovali minimum štar
tov vo Svetovom pohári. Na olympijských
tratiach zase končili ďaleko za najlepšími.
Najpozoruhodnejší výsledok zazna
menal v záverečných pretekoch na 30 km
voľne s hromadným štartom Ján Koristek.
Dlho sa pohyboval v popredí a napokon
skončil na 40. priečke. Následne oznámil,
že bude behať už len pre radosť a predo
všetkým sa bude venovať poľnohospodár
skym prácam, ktoré ho živia.
S výnimkou možností na výber tratí
nie je situácia v slovenskom bežeckom
lyžovaní ideálna a chýba aj systémová
práca. Dokázal to aj Peter Mlynár, ktorý sa
po pauze vrátil na súťaže a popri zamest
naní sa prebojoval až do olympijského
Pekingu.
Blýskať na lepšie časy sa môže v sko
koch na lyžiach. Mladučká Tamara Me
síková už okúsila atmosféru Svetového
pohára, Erik Kiapaš sa na Európskom
olympijskom festivale mládeže zasa stal
po rokoch prvým Slovákom štartujúcim
vo významnej svetovej súťaži.
V snoubordingu sezóna nevyšla úplne
podľa predstáv Klaudii Medlovej a Sa
muelovi Jarošovi. Slovenské jednotky
na doske mali pred jej začiatkom iné
predstavy. Medlovú ovplyvnili zdravotné
problémy, pre ktoré nemohla nastúpiť
ani na štart olympijského slopestylu. Vo
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Svetovom pohári dosiahla 51. priečkou
v celkovom poradí najhoršie umiestenie
od svojej premiéry v roku 2013. Jaroš sa
z roka na rok výrazne zlepšuje, avšak do
olympijského Pekingu sa neprebojoval.
Za dvojicou Medlová, Jaroš sa nádejne
ukazujú juniori Katarína Pitoňáková a Sa
muel Sakál, obaja však ešte musia vycibriť
svoje majstrovstvo, aby sa porovnávali
s najlepšími seniormi.

PAULÍNA FIALKOVÁ OPÄŤ
BIATLONOVÁ JEDNOTKA

V prvej polovici olympijskej zimy to nevy
zeralo najlepšie so slovenským biatlonom.
Po kostrbatom predolympijskom období
a po Pekingu, kde sa aspoň Paulína Fial
ková prebojovala medzi širšiu špičku, sa
nám v závere sezóny aspoň trochu zlep
šila nálada.
Paulína Fialková dostala v úvode zimy
krutú facku. Po vydarenej príprave jej telo
nefungovalo. Výsledkami v poslednom
trimestri súťažnej zimy sa však prepraco
vala späť do svetovej špičky. kázala, že
vie vycibriť formu na vrcholné podujatia.
Na ZOH v Pekingu skončila desiata a štr
násta, vo nále Svetového pohára na Hol
menkollene nišovala tretia v stíhačke.
„Po začiatku zimy, ktorý nebol podľa
mojich predstáv, sa všetko začalo otáčať
až okolo Vianoc. V druhej polovici sezóny
som už bojovala so svetovou špičkou a zá
ver vypálil nad všetky očakávania,“ hod
notila ročník Paulína Fialková. Aj vďaka

POTREBA SPOJENIA
LYŽIARSKEJ RODINY

P

odľa výsledkov Petry Vlhovej
na veľkých podujatiach
a vo Svetových pohároch
by sa mohlo zdať, že Slovensko
je športová veľmoc v lyžovaní.
Lyžiarska rodina je však
v súčasnosti stále nejednotná
a nedokáže sa spojiť, aby
zvrátila upadajúci trend
posledných rokov. S výnimkou
Petry Vlhovej, Adama
a Andreasa Žampovcov či
snoubordistky Klaudie Medlovej
nemáme pretekárov, ktorí by sa
mohli porovnávať pravidelne so
špičkou v pretekoch Svetového
pohára. Po Slovenskej
lyžiarskej asociácii sa snaží
riadiť tento šport u nás Zväz
slovenského lyžovania, ktorý
v máji prijali za riadneho člena
FIS. V budúcnosti musí ukázať,
že boj o zmenu v slovenskom
lyžovaní nebol o financiách
a moci, ale predovšetkým
o prehodnotení systému práce
v každom lyžiarskom odvetví.

JÁN KORISTEK
SA PO SKONČENÍ
ZOH V PEKINGU
ROZHODOL ZAČLENIŤ
DO BEŽNÉHO ŽIVOTA,
KEĎŽE PODPORA
BEHU NA LYŽIACH
NA SLOVENSKU NIE
JE MOMENTÁLNE
VYSOKÁ.
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národných podujatiach. Príjemným
prekvapením zimy bol Jakub Borguľa,
ktorý získal dohromady štyri medaily na
MS kadetov v Soldier Hollow a zimnom
E OF vo Vuokatti.
Vo zväze si uvedomujú, že cesta od
mládežníckeho biatlonu k seniorskému
je dlhá. Nie je to len prípad Borguľu, ale
aj ďalších talentovaných biatlonistov.
Do Svetového pohára nastúpia reálne až
o trištyri sezóny.
„Nie každý prechod zvládne. Tým, že
medzi kadetmi aj medzi juniormi súperia
navzájom len tri ročníky, je to úplne iný
biatlon. Nedá sa to porovnávať so sveto
vým,“ priznáva Peter Vozár.

ÚSPECHY MLÁDEŽNÍKOV

ZO SLOVENSKÉHO BIATLONU SA ASPOŇ V DRUHEJ ČASTI SEZÓNY VÝRAZNE
PRESADILA PAULÍNA FIALKOVÁ.
nej to ženy v hodnotení Pohára národov
vytiahli na 16. priečku a vybojovali si štyri
miestenky v SP 2022/23.
Mladšia zo sestier Ivona Fialková nena
šla počas zimy vytúženú streleckú stabili
tu, ale zdobili ju bežecké výkony. Zrádzala
ju predovšetkým stojka, na ktorej mala
v sezóne 67 úspešnosť. V behu patrila
medzi špičku.
Obe sestry sa rozhodli pokračovať
v kariére, čo je príležitosť prepojiť ich
s medailovo ovenčenou juniorskou gene
ráciou na čele s Henrietou Horvátovou
a Emou Kapustovou, ale tiež so sestrami
Máriou a Zuzanou Remeňovými a s Jú
liou Machyniakovou. Mladé dievčatá ešte
čaká veľa tvrdej tréningovej práce, aby sa
z mládežníckeho biatlonu pevno etablo
vali v seniorskom.

JAKUB BORGUĽA DODAL
NÁDEJ AJ MUŽOM

Posledné miesto mužskej štafety na olym
pijských tratiach v Čangťiakchou bolo
veľkým sklamaním. Rovnako aj ich ďalšie
výkony. Na IB Cupe v Osrblí dokonca
Matej Kazár, ktorý ukončil kariéru pred
tromi rokmi a štartoval bez veľkej prí
pravy, predbehol dvojicu Tomáš Hasilla,
Matej Baloga, ktorá mala bojovať o olym
pijskú miestenku.
V SP získali Slováci len mizivé štyri
body zásluhou Michala Šimu a prekona

li negatívny rekord zo sezóny 2006/07.
V Pohári národov skončili Slováci na 20.
priečke. Zdá sa, že mužský biatlonový
svet sa posúva rýchlejšie ako slovenský.
„Muži mali k dispozícii najviac nancií
na prípravu za posledné roky. Na horšie
podmienky sa nemôžu vyhovárať,“ pri
znal prezident Slovenského zväzu biatlo
nu Peter Vozár.
V posledných sezónach sa ukazujú
mladí reprezentanti vo veľmi dobrom
svetle, dosahujú úspechy na medzi

Okrem biatlonistu Jakuba Borguľu do
siahli na mládežníckych šampionátoch
medailové úspechy aj ďalší slovenskí
športovci. Bobistka Viktória Čerňanská
sa stala v Iglse majsterkou sveta do 23
rokov v disciplíne monoboby, v ktorých
sa prebojovala aj na ZOH do Pekin
gu. Na šampionáte do 26 rokov bola
bronzová. V mladšej kategórii získala
po boku Patrície Tajcnárovej striebro
v dvojboboch.
Historicky prvým juniorským maj
strom Európy v sánkovaní zo Slovenska
sa stal v rakúskom Bludenzi Marián Sku
pek. Aj on sa po zlatom šampionáte ako
Čerňanská predstavil aj v olympijskom
Pekingu. Výsledky oboch sú o to cennej
šie, že ich športy majú na Slovensku mi
nimálnu základňu a navyše nemáme ani
ľadový tobogan aspoň na tréningy.
Potenciál ukázala aj šortrekárka Tama
ra Tokárová, ktorá získala bronz na 500 m
na zimnom E OF vo Vuokatti.
I

KRASOKORČUĽOVANIE A ŠORTREK BEZ ZOH

Š

ancu dostať sa na ZOH do Pekingu mali aj krasokorčuliari a šortrekárky.
O tretiu olympijskú účasť sa usilovala Nicole Rajičová. Olympijská
kvalifikácia v Oberstdorfe jej nevyšla, skončila na 18. priečke a potom
už na súťažiach chýbala. Na EYOF vo Vuokatti ukázala talent Alexandra
Filcová. Po rokoch rastie nádej pre slovenské mužské krasokorčuľovanie.
V poslednej zime pätnásťročný Adam Hagara naznačil, že v budúcnosti
by na vrcholných podujatiach mohol pravidelne postupovať do finálových
voľných jázd. Na tohtoročných ME i MS mu tesne unikli. V tancoch na ľade sa
budú snažiť preraziť do európskej špičky Sofia Pucherová a Nikita Lysak.
V šortreku sa usilovali o olympijskú šancu Petra Rusnáková s Luciou
Filipovou. V mladom veku ukázala Rusnáková veľký talent, avšak zdravotné
problémy ju výrazne obmedzili v jeho rozvoji a na status najúspešnejšej
účastníčky EYOF 2019 zatiaľ nenadviazala výsledkami medzi ženami.
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BIATLONISTA JAKUB BORGUĽA POTVRDIL VO VUOKATTI
MEDAILOVÉ OČAKÁVANIA.

ŠORTREKÁRKA TAMARA TOKÁROVÁ SI VIAC TRÚFALA NA
DLHŠÍCH TRATIACH, MEDAILU ZÍSKALA NA NAJKRATŠEJ.

DVE MEDAILY

V

Z LOWCOSTOVÉHO VUOKATTI

P

Fínske Vuokatti ukázalo v závere marca 2022 svetu, ako sa organizuje veľké medzinárodné podujatie
za málo peňazí. Menšie finančné zdroje síce bolo cítiť, ale športovej stránke či atmosfére XV. zimného
Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) to neubralo. Slovensko si z Fínska odviezlo dve
bronzové medaily zásluhou biatlonistu Jakuba Borguľu a šortrekárky Tamary Tokárovej.

andémia choroby COVID-19
dvakrát zmenila termín zimného EYOF vo Vuokatti. Pôvodne sa mal konať v marci
2021, neskôr ho presunuli na
december 2021 a napokon až
na marec 2022. Hokejový turnaj chlapcov však usporiadali
Fíni už vlani krátko pred Via
nocami.
Severania stavili na osvedčené stre
disko cestovného ruchu, ktoré ponúka
dostatok ubytovacích kapacít. Vuokatti
bolo dejiskom zimného E OF už v roku
2001. držateľnosť bola na prvom mieste.
Nebudovala sa žiadna nová infraštruktú
ra, využili sa už dávno vytýčené verejné
lyžiarske trate, malá biatlonová strelnica
či dlhodobo používaná zjazdovka na azda
jedinom väčšom kopci v okolí.
Slovenskí účastníci s výnimkou hoke
jistiek nemuseli riešiť ani dopravu, keďže
30 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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všetky športoviská boli v pešej dostupnos
ti od ubytovania. Jediné, čo u Fínov jemne
„haprovalo“, bola jednotvárna strava.

BEZ STRESU Z OČAKÁVANÍ

Pandémia ochorenia COVID19 však už
pred odchodom ovplyvnila veľkosť slo
venskej výpravy. V pôvodnej nominácii
bolo 43 športovcov, štyria však o šancu
bojovať vo Vuokatti prišli v dôsledku po
zitívnych predodletových testov.
Slovensko obsadilo vo Fínsku súťaže
v zjazdovom lyžovaní, biatlone, behu na
lyžiach, krasokorčuľovaní, ľadovom ho
keji, rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe,
snoubordingu a po dlhej dobe aj v sko
koch na lyžiach. Z disciplín, ktoré boli
v programe podujatia, Slovák nesúťažil
len v severskej kombinácii.
„Pre mladých športovcov je podujatie
príležitosťou porovnať sa s konkurenciou
na medzinárodnom poli. Nedávame im

konkrétne ciele, stále je to mládež a na
tréningoch sa zdokonaľuje, aby bola
úspešná na seniorských podujatiach.
Dôležité bude, aby každý podal na E OF
čo najlepší výkon. Ak sa podarí medaila,
bude to o to krajšie,“ hovorila pred odcho
dom vedúca výpravy Zuzana Tomčíková.
Napokon to bol z pohľadu športových
výsledkov pre Slovensko jeden z naj
úspešnejších zimných festivalov. epší
bol azda len ten predchádzajúci v Sara
jeve 2019. Okrem bronzových Borguľu
s Tokárovou potešili výkonmi aj biatlo
nistka Kristína Makovínyová (5. a 13.
priečka), krasokorčuliarka Ale andra Mi
chaela Filcová (6. miesto) a predvedenou
hrou a výkonmi proti favoritkám z Fínska
a Švédska i hokejistky.

NAPLNENÁ TÚŽBA PO MEDAILE

Pred odchodom do Vuokatti sa najčas
tejšie zo slovenskej výpravy spomínalo
WWW.OLYMPIC.SK
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TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ GALICA

„KONKURENCIA NA MS KADETOV V SOLDIER HOLLOW
A VO VUOKATTI SA LEN ŤAŽKO POROVNÁVA. VO FÍNSKU
VŠAK BOLA ASI KVALITNEJŠIA.“
JAKUB BORGUĽA
meno biatlonistu Jakuba Borguľu. Nece
lý mesiac pred zimným EYOF získal na
majstrovstvách sveta kadetov v Soldier
Hollow jednu zlatú a dve strieborné
medaily. Nečudo, že spolu s hokejistkou
Kristínou Taricsovou bol na otváracom
ceremoniáli vo Vuokatti vlajkonosičom
slovenskej výpravy.
V úvodnom šprinte na E OF bežal
dobre, ale zradila ho streľba a 18. priečka
mladíka neuspokojila. V individuálnych
pretekoch na 12,5 km sa nakopol a vý
sledkom bol bronz. Aj v nich na chvíľu
znervóznel – na druhej položke, prvej
v stoji, nevybielil dva terčíky. Psychic
ky sa rýchlo dal dokopy, bežal výborne
a ďalšie položky už boli bezchybné.
Keď sa dozvedel, že s jednou strelec
kou chybou by bol víťazom, na chvíľu aj
zosmutnel, keďže jedna rana bola skutoč
ne tesná a rozdiel medzi prvým a tretím
miestom bol 32 sekúnd. Rýchlo sa mu
však vrátila dobrá nálada a na pódiu uká
zal, že je aj organizátorsky typ a šoumen.
Zlatého oua Thieventa z Francúzska
i bronzového Poliaka Konrada Badacza
rýchlo presvedčil na spoločnú sel e fo
togra u.
„Pred začiatkom E OF som po vyne
chaní viacerých tréningov pre COVID-19
nevedel, aká bude moja výkonnosť. Na
priek tomu som veľmi túžil po medaile.
V individuálnych pretekoch všetko do
seba dobre zapadlo a naplnil som osobný
cieľ. Vyšla mi streľba, dobre sa mi bežalo,
aj keď sneh bol pomalý,“ povedal Jakub
Borguľa.
Mladík naznačil, že budúcnosť sloven
ského biatlonu nemusí byť taká márna,
ako ukazovali výsledky poslednej zimy.
Banskobystričan si cení všetky medaily,
ktoré získal v závere poslednej zimy.
„Konkurencia v Soldier Hollow a vo
Vuokatti sa len ťažko porovnáva. Vo
Fínsku však bola asi kvalitnejšia. Prišli aj
Francúzi, ktorí na šampionáte chýbali,“
priznal úspešný biatlonista.

práce sa ukazujú zatiaľ len na E OF, ale
všetci veria, že prídu aj na iných veľkých
medzinárodných podujatiach.
Tamara Tokárová pokračovala vo
Vuokatti v medailových stopách Petry
Rusnákovej a ucie Filipovej zo Sarajeva
2019, kde získali dokopy štyri cenné kovy
(2 – 2 – 0). Zverenka Oleksandra Myklu
chu si vybojovala bronz na 500 m.
Päťstovku jazdí, ale nie je jej naj
obľúbenejšia disciplína. Prešovčanka si
viac verí na dlhších dištanciách. Trúfala
si už v úvodných pretekoch na 1500 m,
avšak podkopnutie od tureckej súperky
jej púť ukončilo už v rozjazdách. A na
1000 m nezvládla tlak, pri piatom opakovaní semi nálového štartu vykorču
ľovala vpred prvýkrát predčasne ona
a musela opustiť dráhu s konečným 10.
miestom.
„Vôbec som nečakala, že práve na
najkratšej trati získam medailu. Po nále
na 500 m som prežívala skvelé pocity
a veľkú radosť. Keď už som sa dostala
do nále, nechcela som ho dokončiť bez
medaily. Bola som šťastná, že to vyšlo,“
povedala Tokárová. „Ten nešťastný pád
na 1500 m, ktorý som nezapríčinila, ma
I
motivoval do pretekov na 500 m.“

OSLAVA JEDNOTY EURÓPY

Z

imný EYOF vo Vuokatti bol
oslava jednoty Európy v celej
jej rozmanitosti. Vo Fínsku súťažilo viac ako 1000 športovcov zo
44 krajín. Ukázali, že sú budúcnosť
európskeho športu. Na športoviskách i mimo nich demonštrovali
hodnoty priateľstva a rešpektu.
Chýbali síce Rusi a Bielorusi, ktorých výpravy Európske olympijské
výbory pre vojnovú agresiu na
Ukrajine vylúčili, ale vďaka solidarite národných olympijských
výborov prišli 26 Ukrajinci. „Sme
vďační za veľkú podporu európskej
olympijskej rodiny i obyčajných
ľudí, ktorí prispeli k tomu, že ukrajinská mládež mohla byť súčasťou
športového sviatku. Mladí ľudia dostali možnosť rozvíjať sa v športe,
ktorý má byť nástroj mieru a oslavy
ľudských hodnôt,“ uviedla vedúca
ukrajinskej výpravy Anna SorokiI
nová.

PRE VÄČŠINU MLADÝCH SLOVENSKÝCH
ŠPORTOVCOV BOL EYOF VO VUOKATTI
PRVÝM VEĽKÝM MULTIŠPORTOVÝM
PODUJATÍM.

MOTIVÁCIOU NEŠŤASTNÝ PÁD

Na východe Slovenska veľmi dobre pra
cujú s mladými šortrekármi. Výsledky
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ERIK VLČEK:
PRI PÁDLOVANÍ
MA NIČ NEBOLÍ

NESTARNÚCI ERIK VLČEK
NA VODE DOKAZUJE,
ŽE STÁLE PATRÍ MEDZI
ŠPIČKU.

Na chrbát mu pribudol štvrtý krížik a predsa sa drží v špičke.
Aj ako 40-ročný dokáže zdolávať dvadsaťročných.
Vraví, že vek športovcov nikdy neriešil. Rýchlostný kanoista
ERIK VLČEK s rekordnými šiestimi účasťami na olympijských
hrách, ozdobenými štyrmi cennými kovmi z OH, k tomu
desaťnásobný majster sveta a jedenásťnásobný majser Európy,
je stále muž zo železa a nie ten, čo patrí do starého železa.
Dokazuje to aj v prebiehajúcej sezóne.
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p Príbehov „dlhovekých“, mimoriadne

úspešných pretekárov, aký píšete vy, by
sme našli v športe niekoľko, ale nie je vás
veľa. Môžeme spomenúť napríklad hokejistov Zdena Cháru alebo Jaromíra Jágra,
či vášho obľúbenca z amerického futbalu
Toma Bradyho… Inšpirujete sa aj inými
športovcami, ktorí sa dokázali udržať vo
svetovej špičke podobne dlho ako vy?
Ja som vek športovcov nikdy neriešil.
Nikdy som sa na to nepozeral tak, že kto
má koľko rokov, ako dlho sa športu venu
je. Nevnímal som to týmto spôsobom. Až
dovtedy, kým mi ostatní nezačali pripo
mínať, že mnohí pretekári okolo mňa už
WWW.OLYMPIC.SK
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TEXT: LADISLAV HARSÁNYI, FOTO: ANDREJ GALICA, JÁN SÚKUP, TASR/PAVEL NEUBAUER

prestali jazdiť a prichádzajú stále noví
a noví. Vtedy som si začal uvedomovať,
že som starší ako ostatní, oveľa starší ako
oni, najstarší. Nerozlišujem športovcov
podľa veku, evidujem niektorých z môj
ho ročníka, ale z rovesníkov nachádzam
veľmi málo takých, ktorí stále pôsobia
vo vrcholovom športe. Napríklad tenista
Roger Federer je rovnako ako ja ročník
1981 a tiež to ešte nezabalil. Tom Bra
dy nedávno ohlásil, že končí, ale potom
zmenil rozhodnutie a ešte ako 44ročný
sa na to cíti.

ÚSPECHY AKO HNACÍ MOTOR

Z TOKIJSKEJ OLYMPIJSKEJ
MEDAILY MAL ERIK VLČEK
VEĽKÚ RADOSŤ.

ERIK VLČEK

Narodil sa 29. decembra 1981
v Komárne. Do minikajaka
si sadol prvý raz ako
sedemročný. Po juniorskom
titule majstra sveta v K2
na 1000 m v roku 1999
s Richardom Riszdorferom
naštartoval mimoriadne
úspešnú seniorskú kariéru.
Zúčastnil sa na šiestich
olympijských hrách, so ziskom
dvoch strieborných (Peking
2008, Rio de Janeiro 2016)
a dvoch bronzových
medailí (Atény 2004, Tokio
2020), všetky v K4. Je
desaťnásobný majster sveta
(sedemkrát v K4 a trikrát
v K2) a jedenásťnásobný
majster Európy v rýchlostnej
kanoistike. Z vrcholných
podujatí má dohromady
42 medaílí – z OH má zbierku
0-2-2, z MS 10-3-4
a z ME 11-7-3.

p Predsa len, vy štyridsiatnici – vrcholoví športovci, musíte mať niečo
spoločné, že ste to tak dlho vydržali na
najvyššej úrovni. Viete nájsť spoločného
menovateľa?
Podľa mňa nás poháňali dopredu úspe
chy. A určite sme mali aj šťastie, že sa
nám vyhýbali zranenia. Pretože ak sa
športovec vážnejšie zraní, potom je na
zvážení, či sa mu ešte vyplatí zahrávať
sa so zdravím, znova sa do toho pustiť
a či si vôbec verí, že sa dokáže vrátiť.
V roku 2020 som síce jedno vážne zra
nenie utrpel, ale veril som, že to zvlád
nem a bude to dobré. Pravda, keď som
sa dozvedel, že musím na operáciu, bol
to pre mňa šok. Dovtedy ma žiadna
komplikovaná zdravotná patália ne
postihla, tak sa mi zrútil svet. Mal som
šťastie v tom, že koleno nie je pri kano
istike najviac namáhanou časťou tela.
Ak by sa mi to stalo trebárs ako futba
listovi či bežcovi, ktorý nohu oveľa viac
zaťažuje, pravdepodobne by to v tomto
veku už znamenalo de nitívny koniec.
Našťastie, počas celej kariéry som sa
vyhol operácii ramien, ktoré v mojom
športe zohrávajú kľúčovú funkciu.
p Aj vo vašom športe nájdeme podobného vytrvalca ako vy. Je ním nemecký
kajakár Ronald Rauhe, váš rovesník,
ktorý vlani zavŕšil svoju kariéru olympijským zlatom na prahu svojej štyridsiatky. V rovnakom čase ste začali žať
úspechy v juniorských kategóriách. On
je 16-násobný majster sveta, vy desaťnásobný, obaja ste boli na šiestich olympiádach. Poznáte sa bližšie?
Keďže sme sa nikdy nestretli v rámci sú
stredení, dôvernejšie sme sa nespoznali.
On sa viac špecializoval na päťstovku, ja
na kilometer, takže sme proti sebe veľmi
nesúťažili. Myslím si, že on by nevydržal
pri kanoistike tak dlho ako ja, ale zahralo
mu do kariet, že sa päťstovka stala olym
pijskou disciplínou. Ak by zostal v rám

ci K4 „kilák“, na tokijskú olympiádu by
s najväčšou pravdepodobnosťou nešiel.
Skončil by už po Riu. V porovnaní so
mnou to mal ľahšie. Ja som sa musel
preorientovať z jednej trate na druhú
vo vysokom veku. A tak máme obaja na
konte po šesť olympiád, ale on je na nich
úspešnejší. Na rozdiel od neho však po
kračujem, takže aspoň v tomto mám nad
ním navrch (smiech).
p Čo vás ťahá prakticky každý deň do
lodenice, neustále podstupovať tréningovú drinu? Sám ste sa vyjadrili, že
medaily už pre vás nehrajú v tejto fáze
kariéry prioritnú úlohu. Koniec koncov,
máte ich plné vitríny...
Stále ma baví trénovať, udržiavať sa
v kondícii, ísť na tréning. Neprestajne
som v tomto kolobehu. Po olympiáde
som si chcel skúsiť, na čo vôbec mám a či
vôbec na to mám. Keby to už vonkoncom
nešlo, nesilil by som to. Pred sezónou
som si nedával, a ani momentálne si
nedávam, dlhodobé ciele. Chcel som byť
užitočným sparingpartnerom hlavne
pre Adama Boteka, dobre si spolu zatré
novať, možno mu ešte odovzdať nejaké
skúsenosti, pomôcť mu zlepšovať sa.
Myslím si, že sa mi to darí, ale, samozrej
me, nezlepšuje sa iba vďaka mne. Dúfam,
že som mu aspoň trochu pomohol, a tým
aj on pomohol mne. Je mladší a ja sa pri
ňom cítim tiež mladšie.

MENEJ NIE JE VIAC

p K tréningovej práci ste mali vždy taký
prístup, že ste si ešte sám pridávali,
než by ste uberali. Je to stále tak, alebo predsa len sa s pribúdajúcimi rokmi
miernite?
Myslím si, že som typ športovca, ktorého
stále treba krotiť. Mám v hlave za o
vané, že čím viac tréningu, tým lepšie.
ažko sa mi upúšťa od tejto myšlienky.
Stále s tým bojujem. Ale už sa snažím na
to ísť viac s rozumom, odhadnúť, čo ešte
má význam a čo je pre mňa už zbytočné.
Stále však nemám pocit v tréningu, že
menej môže byť aj viac.
p Telo je však v tomto veku už opotrebovanejšie, žiada si viac času na regeneráciu, rehabilitáciu. Takže venujete tomu
zvýšenú pozornosť?
Samozrejme, že človeka začne bolieť
raz toto, raz hento, tak sa tým treba viac
zaoberať a riešiť rehabilitácie. Ja už tiež
trochu viac cítim rameno, lakeť, a po
dobné veci. Parado je, že keď si sadnem
do kajaka, pri pádlovaní ma nič nebolí.
Zaujímavé pri športe, ktorý robím tak
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„BAVÍ MA TO,
PÔJDEM NA
SÚSTREDENIE, JEDNO,
DRUHÉ, SPRAVÍM
VŠETKO, ABY SOM
S MLADÝMI DRŽAL
KROK. A ZATIAĽ IM
STAČÍM.“
DVAJA ROVESNÍCI RONALD RAUHE A ERIK VLČEK SA SPOLOČNE STRETLI NA PÓDIU V TOKIU.

strašne dlho, ma nič nebolí. Keď však
idem do posilňovne, je to iné. Istý čas ma
tak bolel lakeť, že ma to limitovalo. Ani
na začiatku tejto sezóny som si nebol
istý tým, ako mi to pôjde. Nie som však
ten typ, čo by sa vzdal hneď pri prvej pre
kážke. Keď človek chce, vie prekonať veľa
vecí, vie sa vynájsť. V mojom prípade to
bolo hlavne o tom.
p Neboli ste nervózny z toho, že vás
niečo obmedzovalo?
Pred desiatimi rokmi by som z toho bol
určite nervóznejší. Teraz som to bral,
že takto to je a treba sa s tým vyrovnať.
A keď sa to podarí a pôjde mi to, bude su
per. ž sa k tomu staviam tak, že nemám
čo stratiť. Aj na tréning idem uvoľnenej
ší. Možno teraz je to moja výhoda, že
dokážem súťažiť bez stresu. Aj keď stále
vo mne je, že chcem vyhrávať a podávať
dobré výkony, dosahovať dobré časy aj
na tréningoch. ž to však nie je úplná
priorita. Možno je fajn, že som sa takto
nastavil a azda aj vďaka tomu to ešte ide
a funguje. Aj následky zranení, čo som
mal, sa zlepšujú, dávam sa dokopy. Zase
som o niečo múdrejší, človek sa stále
niečo naučí. Platí to počas celej kariéry.

ROBIŤ DOBRÉ ROZHODNUTIA

p Koniec vašej aktívnej športovej ka-

riéry ešte nie je na programe dňa. Popritom však naberáte prvé funkcionárske
ostrohy ako člen výkonného výboru sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.
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Ako sa v tejto pozícii cítite? Je funkcionárska činnosť jednou z možností vášho
smerovania, keď kajak definitívne necháte v lodenici?
Vo výkonnom výbore sme výborný ko
lektív, všetci zanietení pre tento šport.
Dobre sa nám spolupracuje, nezažívam
dramatické kon iktné situácie. Stále sa
ešte iba oťukávam. Zisťujem, ako to celé
funguje, jednotlivé mechanizmy ako to
beží nielen zo strany pretekára, ale aj
z druhej strany. Baví ma podieľať sa na
rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú náš
šport, byť pri tom. vidíme, čo prinesie
budúcnosť. Rád by som robil dobré roz
hodnutia a bol prínosom pre tento šport
z pozície funkcionára.
p Nedostávate sa pri hlasovaní do
konfliktu záujmov? Napríklad pri nomináciách, v ktorých stále figurujete ako
pretekár...
Ak by pri hlasovaní išlo konkrétne
o moje meno, určite by som sa zdržal
hlasovania. Ale napríklad pri nominá
ciách ide o väčší kolektív, schvaľuje sa
v podstate en bloc. Takže som sa ešte
nedostal do situácie, že by sa rozhodova
lo čisto o mne.
p Viete si v budúcnosti predstaviť
funkcionársku prácu v širšom meradle,
na vyššej úrovni, napríklad v Medzinárodnej kanoistickej federácii (ICF) alebo
v Európskej kanoistickej asociácii (ECA),
prípadne na olympijskej pôde? Ste ko-

O SLOVENSKEJ
ŽENSKEJ K4

P

o dlhšom čase
zaznamenávame pokus
dať dohromady slovenskú
ženskú „káštvorku“. Ako sa na
tento počin pozerá Erik Vlček
a akú tomu dáva perspektívu?
„Dievčatám fandím. Bol by som
rád, keby im to sadlo, keby
sa našli vo štvorke a konečne
by sme aj my mali ženskú
,káštvorku´, ktorá by sa vedela
presadiť v medzinárodnej
konkurencii. Podporujem ich
v tomto, teším sa z toho, stojím
pri nich, a keď budem vedieť
pomôcť, tak im aj pomôžem.
Dievčatá zatiaľ nemajú veľa
skúseností. Je rozdiel, keď
človek má odpádlovaných iks
kilometrov v K4 ako trebárs ja,
a keď si niekto sadne prvýkrát
do takejto lode. Pre niekoho je
už možno i neskoro skúšať to
v K4. Musíte byť na ,káštvorku´
typ. Verím však, že každá
zo štvorice dievčat si nájde
miesto v lodi, sadnú si, budú
mať motiváciu a pôjde im to.“
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O MIEŠANÝCH
OSÁDKACH V K2

V

rámci rýchlostnej kanoistiky
prichádzajú do módy súťaže
miešaných osádok v K2,
našli si miesto aj vo Svetovom
pohári. Ako sa na tento nový
trend pozerá Erik Vlček? „Super
spestrenie. Mne sa to veľmi
páči. Je mi ľúto, že to prichádza
až teraz. V minulosti, za mojich
mladších čias, by sme určite
vedeli na Slovensku zložiť
kvalitnú miešanú ,kádvojku´.
Ivana Kmeťová a Martina
Kohlová mali veľké skúsenosti
z K2, z chlapcov tiež bolo z čoho
vyberať, kombinovať. Nikdy
som v mixe nesúťažil. Teraz
je už neskoro na skúšanie,
na to sú mladší. Mrzí ma, že
disciplína K2 mix neprišla skôr,
rád by som si v nej zasúťažil.“

munikatívny, jazykovo dobre vybavený,
rozhľadený nielen v rámci športu...
Keby prišla príležitosť, neodmietal by
som to. Rád sa učím nové veci, rád sa
vzdelávam, spoznávam nových ľudí, roz
právam sa s nimi o rôznej problematike.
Myslím si, že som v športe dosť dlho na
to, že aby som o ňom niečo vedel. Takže
určite by som sa tomu nebránil.

MEDZI SOÓSOM A LIKÉROM

p Zatiaľ vás to neťahá k trénerstvu.
Môže sa to ešte časom zmeniť?
Možno sa to zmení... Nie je trénerstvo
ako trénerstvo. Je to náročné povolanie,
vyžaduje si veľa času. Ale vedel by som
si predstaviť, že by som bol tréner, aj
dobrý tréner. Myslím si, že by som vedel
poradiť pretekárom hlavne z technickej
stránky a veľa vecí vylepšiť.
p Bavilo by vás to viac s deťmi alebo
skôr s „hotovými“ pretekármi?
S deťmi nie. Cítim sa trochu na viac, než
aby som učil iba základy. Predstavujem si
niečo komple nejšie, keď by niekto potre
boval takúto pomoc. Myslím si, že by som
dokázal pomôcť odstraňovať malé nedo
statky najmä technického charakteru.

p Ak by ste pracovali ako tréner, aký by ste
boli typ? Nemyslíme si, že diktátorský...
Skôr by som zvolil liberálnejší prístup,
ale viem byť aj tvrdý. Bol by som tvrdší
ako Tibi báči (Soós) a mäkší ako Peter
ikér. Takže niečo medzi nimi.
p Vyskúšali ste si aj prácu televízneho

spolukomentátora, bolo to vlani v rámci
majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike v Kodani, kde ste neštartovali.
Aká to bola pre vás skúsenosť? Vedeli
by ste si predstaviť takéto niečo aj na
pravidelnej báze?
Bola to super skúsenosť. Príjemná, dobre
som sa cítil za komentátorským mikro
fónom. Vedel by som si to predstaviť aj
do budúcnosti, ale potreboval by som
viac skúseností, pra e s komentovaním.
Myslím si, že by som sa dokázal aj v tom
to zlepšovať.
p Vaša mama sa po prenose s úsmevom

vyjadrila, že druhý Karol Polák z vás asi
nebude... Ale nazdávame sa, že ako odborný komentátor by ste boli veľmi dobrý.
Sám by som si netrúfol celý prenos
odkomentovať, to chce úplne iné skú
senosti, trochu viac sa s tým zaoberať.

V ROKU, KEĎ OSLAVOVAL ERIK VLČEK 40. NARODENINY, ZÍSKAL V OSÁDKE SO SAMUELOM BALÁŽOM,
DENISOM MYŠÁKOM A ADAMOM BOTEKOM OLYMPIJSKÝ BRONZ.
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kom sme dokázali zdolať v K2 na pr
vých kvali kačných pretekoch a aj na
Svetovom pohári v Račiciach sme skon
čili lepšie. Je to pre nás povzbudenie.
p Ste rád, že ste si spolu sadli s Ada-

V TEJTO SEZÓNE SA ERIK VLČEK VENUJE AJ DVOJKAJAKU PO BOKU ADAMA BOTEKA.
Na to som zatiaľ nemal ani čas, ani prí
ležitosť. Ale ako odborný komentátor,
hovoria tomu aj e pert, s tým by som
nemal problém.

ZNOVU SOM SA NABIL ENERGIOU

p V aktuálnej sezóne ste sa vybrali cestou „kádvojky“ spolu s Adamom Botekom. Aká je vaša doterajšia spolupráca
s ním v jednej lodi?
Celá ,kádvojka´ vyplynula zo situácie,
ktorá nastala v K4. Nechystali sme sa
na to, že to bude naša hlavná disciplí
na. Nepripravovali sme sa na to počas

prípravného obdobia špeciálne, išli
sme singla, až tesne pred kvali kač
nými pretekmi sme si sadli spolu do
lode a absolvovali sme zopár tréningov.
Neľutujem však, že takto fungujem
s Adamom. Sme kamaráti a s kým dob
re vychádzate a dobre sa vám trénuje,
s tým sa aj dobre sedí v lodi. Nie je to
však záruka, že tá loď pôjde aj rýchlo.
Bol som zvedavý, na čo budeme mať.
Vedel som, že doma máme silnú kon
kurenciu a že to nebude jednoduché.
Nemali sme čo stratiť, mohli sme len
získať. Sama Baláža s Denisom Myšá

mom do K2?
Viem, že to ešte nie je ideálne, veľa sme
v nej nesedeli, učíme sa každou jazdou,
spoznávame jeden druhého. Musím
spoznať, čo vyhovuje jemu, on zase,
ako ja robím niektoré veci. Prvotný po
cit, keď sme si sadli prvý raz do lode,
bol fajn. Nebolo potrebné riešiť nejaké
veľké korekcie, čo bolo veľmi dôležité.
Treba už len doladiť štýl pretekania.
Svetový pohár v Račiciach bol z tohto
pohľadu výborná príležitosť. Mali sme
tri ostré štarty. Šesť rozjázd, 53 lodí,
,nadupaná´ disciplína. ž v rozjazde
sme museli ísť solídne, nále, samo
zrejme, nadoraz. V ňom sme trochu
zae perimentovali, skúšali sme si inú
taktiku. V strede trate sme trocha zvoľ
nili, aby sme ušetrili sily na niš. plne
nám to nesadlo, poučili sme sa. Sme
zase o niečo múdrejší a tešíme sa na
ďalšie preteky. žívam si to. Znovu je
to tak, že život vás o niečo oberie, hodí
vám nejaké polená pod nohy a sťaží si
tuáciu. Keď to však človek nevzdá a os
tane dobre naladený, motivovaný, ako
keby vám to život vrátil inou formou.
Viacmenej sme boli k tomu donútení,
ale ja si to vcelku pochvaľujem. Znovu
som sa nabil energiou, opäť mám mo

„KEĎ TO ČLOVEK
NEVZDÁ A OSTANE
DOBRE NALADENÝ,
MOTIVOVANÝ, AKO KEBY
VÁM TO ŽIVOT VRÁTIL
INOU FORMOU.“

S DLHOROČNÝM TRÉNEROM PETROM
LIKÉROM SA VYKÚPALI PO BRONZOVEJ
JAZDE ŠTVORKAJAKA VO VODÁCH
TOKIJSKÉHO ZÁLIVU.
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HOSŤ ČÍSLA

LAUREÁT
KRIŠTÁĽOVÉHO
KRÍDLA

E
ERIK VLČEK SA ZAPÁJA DO AKTIVÍT SOŠV, SPOLU SO ZUZANOU REHÁK ŠTEFEČEKOVOU SI
ZABEHOL V RÁMCI OHŇOVEJ ŠTAFETY PRED EURÓPSKYMI HRAMI 2019 V MINSKU.
tiváciu do sezóny, možno aj do ďalšej.
Znovu mám chuť do toho ísť s úplným
odhodlaním a dokázať, že ešte ne
patrím do starého železa.

EŠTE SOM NEREZIGNOVAL

p Je verejným tajomstvom, že už pred
Tokiom si väčšina mladej osádky olympijskej „káštvorky“ predstavovala jej
ideálne zloženie bez vás. Tréneri boli
na vážkach a svoje miesto ste si vybojovali veľmi ťažko na poslednú chvíľu. Po
olympiáde sa zmenil aj „pomer trénerských síl“ pri K4 medzi vaším trénerom
Petrom Likérom a Andrejom Wiebauerom, ktorý v nej má troch adeptov – svojich zverencov. Vo svetle týchto udalostí
a okolností, je to vaša dočasná „odluka“
od K4 alebo už definitívna?
„Tréner Andrej iebauer sa jasne vyjad
ril, akú má víziu, kam chce smerovať so
svojimi chlapcami. Ja do tej vízie už ne
zapadám. Chápem, že štyridsaťročného
je ľahšie odpísať ako podporiť. Do istej
miery chápem i to, že k trom chalanom
už so skúsenosťami z K4 bude hľadať
štvrtého mladého, síce pomalšieho, ale
s ambíciami, potenciálom do budúc
nosti. Takisto dokážem pochopiť, keď
je tréner ambiciózny, veľmi ambiciózny.
Nemal by však byť zahľadený do svojich
zverencov, lebo potom je to ako rodičov
ský syndróm aj keď je moje dieťa horšie,
chcem, aby sedelo v tom kajaku. Peter
ikér je jeden z mála trénerov, ktorým
záleží na tom, aby kajak šiel čo najrých

lejšie a nie to, aby čím viac jeho zveren
cov sedelo v lodi. My by sme podobným
štýlom tiež vedeli poskladať štvorkajak.
Máme kosa Gacsala, je tam Adam, ja,
tiež by sme mohli povedať, že hľadáme
už iba jedného do partie. A nemyslím si,
že by sme boli horší ako oni. Načo však
robiť niečo nasilu a čo nie je najlepšie
riešenie Som rád, že som v kvali kácii
skončil na druhom mieste hneď za Ada
mom, a tak v „kádvojke“ nesedí najlepší
so šiestym.“
p Takže definitívne ste to nevzdali?
„Športovci zväčša balia kariéru tesne po
olympiáde. Ja som to už prešvihol. Baví
ma to, pôjdem na sústredenie, jedno,
druhé, spravím všetko, aby som s mladý
mi držal krok. A zatiaľ im stačím. Nie je
dôvod prestať. Tak ľahko im to nedám.“
p Ak je to teda takto, dovoľte jednu
„kvízovú“ otázku: Erik Vlček pôjde na
olympiádu 2024 do Paríža: po a/ ako
pretekár, po b/ako funkcionár, po c/ako
divák? Ktorú odpoveď by ste zakrúžkovali?
„Je to ešte veľmi ďaleko. Ak by som
na to mal odpovedať teraz, bolo by to
„céčko“. Radšej by som však cestoval do
Paríža ako športovec. Nemám však rád
silné vyhlásenia a nebudem tvrdiť, že
tam pôjdem. Keby som mal 30 alebo 35,
bolo by to iné. Hoci mi ľudia hádžu stále
viac polien pod nohu, ešte som nerezig
noval.“
I

rik Vlček si nedávno
prevzal prestížne
ocenenie Krištáľové
krídlo v kategórii šport za
rok 2021. Ako sa dozvedel, že
ho získal a ako si ho cení?
„Bola to už moja tretia
nominácia na túto cenu. Hovorí
sa, že do tretice všetko dobré
a mne to vyšlo. Vážil som si
však už aj to, že ma tretíkrát
nominovali, aj s tým som bol
spokojný. Samozrejme, veľmi
sa teším, že som dostal toto
ocenenie, no aj keby sa to
nestalo, nebol by som vyslovene
sklamaný. Všetci nominovaní sú
extra trieda. V predchádzajúcich
dvoch prípadoch, keď som
bol v nominácii, vyhrali Matej
Tóth, resp. Petra Vlhová, obom
som túto cenu dožičil.
Do poslednej chvíle som
nevedel, komu pripadne
ocenenie, organizátori to držali
v tajnosti. V čase slávnostného
vyhlasovania som sa nachádzal
na sústredení v USA a pozeral
som ho cez stream. Práve keď
išli vyťahovať meno z obálky
s menom víťaza v kategórii
šport, obraz sa zasekol,
oneskoril... Krátko nato mi
telefonovala manželka a od nej
som sa dozvedel, že som sa stal
laureátom Krištáľového krídla.
Veľmi si vážim toto ocenenie,
ktoré je síce za šport, ale má aj
spoločenský rozmer, veď sa ním
oceňujú významné osobnosti
v rôznych dôležitých oblastiach
života. Mrzí ma, že som si
nemohol prevziať cenu osobne
v rámci vyhlasovania. Podujatie
má dobrú atmosféru, mal som
možnosť zažiť to dvakrát a cítil
som sa na ňom príjemne. Je
zákon schválnosti, že vtedy
som nevyhral, a keď som mal
prebrať ocenenie, tak som tam
nemohol byť. To mi je ľúto.“

OLYMPIC.SK JAR/ LETO 2022 37

032-037

.indd 37

07.06.2022 23:23

SPOD PIATICH KRUHOV

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: TASR/MARTIN BAUMANN, TASR/AP

Z OLYMPIJSKÉHO SVETA
Stručný výber udalostí medzinárodného diania vo svete piatich kruhov v uplynulých mesiacoch.

OH V TOKIU MALI 3,05 MILIARDY UNIKÁTNYCH DIVÁKOV

C

elosvetová sledovanosť vlaňajších
olympijských hier s názvom To
kio 2020 na rôznych platformách
prekročila tri miliardy ľudí. Nezávislý
prieskum, ktorý si objednal Medzi
národný olympijský výbor (MOV),
preukázal, že cez lineárne televízie
a digitálne platformy sledovalo OH
2020 približne 3,05 miliardy unikát
nych divákov. Medzi respondentmi
prieskumov bolo spolu 32 055 ľudí vo
veku od 13 do 65 rokov v 17 krajinách.
O ciálne pokrytie samotných digitál
nych platforiem partnerov olympijské
ho vysielania vygenerovalo celkovo 28

miliárd videní. To predstavuje 139per
centný nárast v porovnaní s OH 2016
v Riu de Janeiro. To umožňuje označiť
OH v Tokiu ako prvé streamingové hry
a najsledovanejšie olympijské hry vô
bec na digitálnych platformách.
Tokio 2020 predstavovalo míľnik
v histórii olympijského vysielania. Fa
núšikovia mohli sledovať viac obsahu
a na väčšom množstve platforiem ako
kedykoľvek predtým prostredníctvom
televízie, digitálneho streamingu, we
bových stránok, aplikácií a sociálnych
médií. Celkovo sa množstvo dostup
ného televízneho pokrytia zvýšilo o 33

percent v porovnaní s Riom 2016, zatiaľ
čo digitálny výstup vzrástol o 34 per
cent. Navyše nové technológie umožni
li oveľa vyššiu mieru interakcie divákov.
Olympijské webové aplikácie pre OH
v Tokiu prilákali viac ako 196 miliónov
jedinečných používateľov. V porovna
ní s OH 2016 to predstavuje viac než
trojnásobný nárast online prevádzky.
Sociálne médiá MOV zaznamenali 6,1
miliardy interakcií, čo je takisto histo
rický rekord. Nezávislý spotrebiteľský
prieskum ukázal, že olympijské hry
zostávajú najatraktívnejšou športovou
I
a zábavnou udalosťou na svete.

VZPIERANIE, BOX
A MODERNÝ PÄŤBOJ NA
OH V OHROZENÍ

M

OV zaradil športové lezenie, skejtbording a surfing, ktoré mali v To
kiu svoju olympijskú premiéru
a reprízovo sa predstavia na OH 2024
v Paríži, do predbežného zoznamu špor
tov v programe OH 2028 v os Angeles.
Naopak olympijská budúcnosť troch
tradičných športov – vzpierania, boxu
a moderného päťboja – je ohrozená. Do
predbežného zoznamu 28 športov sa
nedostali.
V prípade bo u aj vzpierania sú dô
vodmi korupčné škandály, zlé riadenie
ich medzinárodných federácií a nanč
né machinácie, v bo e aj dlhodobé
problémy s rozhodovaním súťaží a vo
vzpieraní aj množstvo dopingových
prípadov. Moderný päťboj zase po
škandále na OH v Tokiu, kde nemecká
trénerka udrela koňa, čelí tlaku na na
hradenie jazdeckého parkúru, ktorý je
38 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2021

038-03

ai

z

m ij

́

a.indd 38

PRED OH V TOKIU MOV ODŇAL PRÁVO ORGANIZOVAŤ OLYMPIJSKÉ SÚŤAŽE V BOXE
MEDZINÁRODNEJ FEDERÁCII AIBA A ZVERIL HO VLASTNEJ „ÚDERNEJ JEDNOTKE“. NA
SNÍMKE Z OH SLOVENSKÝ BOXER ANDREJ CSEMEZ V ZÁPASE S AARONOM SOLOMONOM
PRINCEOM Z TRINIDADU A TOBAGA V 1. KOLE HMOTNOSTNEJ KATEGÓRIE DO 75 KG.
jednou z piatich súčastí tohto športu,
inou disciplínou. Množstvo popredných
moderných päťbojárov však proti tomu
protestuje.
Prezident MOV Thomas Bach v decem
bri vyhlásil, že medzinárodné federácie

vzpierania, bo u a moderného päťboja
musia splniť kritériá, stanovené MOV,
v priebehu roka 2023. Ak sa im to podarí,
zasadnutie MOV v tom roku by mohlo
hlasovať o ich znovuzaradení do progra
I
mu OH 2028.
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SPOD PIATICH KRUHOV

MOV ODPORÚČA DOLNÝ
VEKOVÝ LIMIT
PRE ÚČASŤ NA HRÁCH

E

ekutíva MOV v apríli odporučila me
dzinárodným športovým federáciám
(MŠF), aby sa po schválení kvali kač
ného systému na OH 2024 v Paríži zao
berali minimálnymi vekovými limitmi
vo svojom športe. MOV nechce, aby príliš
mladí športovci boli na súťažiach dospe
lých vystavovaní nadmernému psychic
kému tlaku.
Diskusia o tomto probléme sa rozprú
dila po afére okolo ruskej krasokorčuliar
ky Kamily Valievovej na ZOH v Pekingu.
Po tom, čo bola ako len 15ročná členkou
víťazného družstva Ruského olympijské
ho výboru, vyšlo najavo, že už v decembri
mala pozitívny dopingový nález a na ZOH
nemala vôbec súťažiť. Vzhľadom na ma
loletosť je však považovaná za chránenú
osobu, preto Športový arbitrážny súd od
poručil umožniť jej štart aj v súťaži žien.
Vo voľných jazdách však nevydržala psy
chický tlak a z prvej pozície po krátkom
programe klesla po viacerých pádoch až
na štvrté miesto. Prezident MOV Thomas
Bach následne ostro kritizoval Valijevovej
realizačný tím na čele s trénerkou Eteri
Tutberidzeovou, ktorý podľa neho vytvoril
okolo športovkyne „mrazivú atmosféru“.
Medzinárodná gymnastická federácia
(FIG) už má zavedenú dolnú vekovú hra

ANTICKÁ OLYMPIA
VO VIRTUÁLNEJ 3D
REALITE
PEKINSKÁ FRUSTRÁCIA KAMILY VALIEVOVEJ.
JEJ PRÍPAD VZBUDIL VÁŠNIVÉ DISKUSIE.
nicu pre účasť na súťažiach dospelých,
vrátane OH. Podmienkou je dov šenie
veku 16 rokov v kalendárnom roku súťa
že. Medzinárodná korčuliarska únia (IS )
na jar oznámila, že na návrh svojej lekár
skej komisie v záujme ochrany fyzického
(je väčšie riziko zranení u tých, ktorých
telesný vývin ešte nie je ukončený)
a duševného zdravia športovcov zvažuje
zvýšenie vekovej hranice pre seniorské
podujatia z 15 na 17 rokov. Podobný
návrh už pred dvoma rokmi predložili
národné federácie Nórska aj Holandska.
Čerstvé odporúčanie e ekutívy MOV
sa dostáva do rozporu so snahou MOV
v posledných rokoch dop ňať program
hier o nové disciplíny aj športy tak, aby bol
čo najatraktívnejší pre mládež. Do progra
mu hier sa preto dostávajú nové športy.
Z nich v skejtbordingu bol na OH v Tokiu
priemerný vek účastníčok súťaže žien len
mierne nad 14 rokov, pričom zlato získala
iba 13ročná Japonka Nišiová. Najmladšou
účastníčkou OH v Tokiu (a vôbec najmlad
šou od OH 1968) bola len 12ročná sýrska
stolná tenistka Hend Zazová.
I

ĎALŠIE ZMENY VÝSLEDKOV OH/ZOH
V PROSPECH SLOVÁKOV

MOV

už dlhšie uplatňuje pra ,
že až 10 rokov plynie le
hota, počas ktorej možno
vzorky, odobrané olympionikom, pod
robiť novým testovacím metódam. Ta
kým, ktoré sú schopné odhaliť použitie
látok, zakázaných v čase príslušných
OH/ZOH, ale vtedy nezistiteľných. Vý
sledky olympijských súťaží sa tak môžu
meniť aj po dlhých rokoch.
V posledných mesiacoch sa v dô
sledku dodatočných diskvali kácií za
doping a následnej zmeny výsledkov
slovenskí športovci, ktorí skončili v top
6, v dvoch prípadoch posunuli vyššie.

Na OH 2012 v ondýne skončil rých
lostný kanoista Ľubomíra Hagaru v C1 na
200 m pôvodne šiesty. Pri novej analý
ze vzoriek moča z londýnskych hier sa
pred dvoma rokmi zistilo, že pôvodne
druhý Jevgenij Šuklin z itvy dopoval. Po
jeho dodatočnej diskvali kácii sa po
radie posúvalo. Na ZOH 2014 v Soči sa
zase naša miešaná biatlonová štafeta
(v zložení Jana Gereková, Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt, Matej Kazár) posunula
z piateho na štvrté miesto, pretože za
manipuláciu so vzorkou Oľgy Zajcevovej
bola dodatočne diskvali kovaná strie
I
borná štafeta Ruska.

A

ntická Olympia je unikátne miesto,
na ktorom sa zhruba pred 2800
rokmi zrodil súťažný šport. Tamoj
ší archeologický park ročne navštívia
státisíce ľudí. Od vlaňajšieho novembra
však záujemcovia môžu dejisko antic
kých olympijských hier spoznať aj vo
virtuálnej 3D realite. Softvérový gigant
Microsoft totiž v spolupráci s Gréckym
ministerstvom kultúry spustil apliká
ciu Ancient Olympia Common Grounds. Pod
ľa vyhlásenia ministerstva sú pamiatky
zobrazené „čo najvernejšie svojej pô
I
vodnej podobe“.

ČLENOM MOV PO
PRVÝ RAZ UTEČENEC

N

a 139. zasadnutí MOV počas
ZOH v Pekingu bolo zvolených
päť nových členov Medziná
rodného olympijského výboru. Do
najvplyvnejšej inštitúcie svetového
športu prijali dvoch olympijských
šampiónov – päťnásobného víťaza
ZOH v biatlone Francúza Martina
Fourcada a bývalú švédsku zjazdárku
Fridu Hansdotterová. Obaja získali od
pekinských olympionikov najviac
hlasov vo voľbách komisie športov
cov MOV spomedzi 16 kandidátov.
Po polročnej prestávke sa do MOV
vrátila slovenská strelkyňa Danka Barteková. Stala sa členkou organizácie
ako osobnosť – takisto ako bývalý
atlét Yiech Pur Biel, utečenec z Juž
ného Sudánu a vyslanec dobrej vôle
vysokého komisára MOV pre utečen
cov. častník OH 2016 v Riu de Ja
neiro v Olympijskom tíme utečencov
a manažér tohto tímu na OH v Tokiu
sa stal historicky prvým členom
MOV z radov utečencov. V rámci
15člennej kvóty pre zástupcov MŠF
do MOV zvolili prezidenta Medziná
rodnej cyklistickej únie Davida LappaI
rienta.
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DÔSLEDKY VOJNY UKRAJINE V ŠPORTE

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: TASR/ROMAN HANC

AJ ŠPORTOVÁ IZOLÁCIA
DÔSLEDKOM AGRESIE
Štyri dni po skončení ZOH v Pekingu, 24. februára, sa stalo to, čoho sa
mnohí obávali, ale zdráhali sa uveriť, že k tomu môže dôjsť. Rusko vojensky
napadlo susednú Ukrajinu a agresiu začalo viesť s podporou Bieloruska.
Jednoznačné porušenie Olympijského prímeria malo v športe pre
Rusko aj Bielorusko veľmi rýchlo dramatické dôsledky.

H

oci prezident Ruskej federácie Vladimir Putin hovoril
od začiatku iba o „špeciálnej
vojenskej operácii“, ktorej
cieľom je „denaci kácia a de
militarizácia Ukrajiny“, drvivá väčšina medzinárodných
športových organizácii to
vyhodnotila ako jednoznačnú
vojenskú agresiu a pristú
pila k rozsiahlym sankciám.
Ruskí aj bieloruskí športovci
sa v dôsledku toho až na vý
nimky ocitli v medzinárod
nej izolácii. A mnohí ukrajinskí, vrátane
účastníkov ZOH v Pekingu, zase na vojno
vých bojiskách... Kto na tom bol horšie

TRETIE RUSKÉ PORUŠENIE
OLYMPIJSKÉHO PRÍMERIA

Bolo to zo strany Ruskej federácie
historicky už tretie porušenie Olym
pijského prímeria, jednomyseľne pri
jatého na pôde Organizácie Spojených
národov. K prvému v podobe vojen
ského útoku na Gruzínsko došlo v deň
otvorenia olympijských hier v Pekingu
2008 a k druhému v podobe obsadenia
krajine patriaceho polostrova Krym
krátko po skončení ZOH 2014 v Soči.
Platnosť tohtoročného Olympijské
ho prímeria sa začala sedem dní pred
začiatkom ZOH v Pekingu a končila
sa sedem dní po skončení následných
zimných paralympijských hier.
40 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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V prvých dvoch prípadoch poruše
nia prímeria reakcia športového sveta
nebola taká tvrdá ako teraz. Treba si
však uvedomiť, že okrem aktu brutál
nej vojenskej agresie proti susednému
štátu, s ktorým bolo Rusko desaťročia
súčasťou bývalého Sovietskeho zväzu
(pričom medzi mnohými obyvateľmi
oboch jazykovo aj nábožensky veľmi
blízkych krajín sú aj veľmi úzke rodinné
väzby), je v kolektívnej pamäti športo
vého sveta teraz už veľmi silno zapísaný
aj obrovský ruský dopingový škandál,
ktorého vrcholom bola manipulácia so
vzorkami počas ZOH v Soči. V dôsledku
štátom riadeného dopingu Rusi už od
OH 2016 nemohli pod piatimi kruhmi
súťažiť so svojimi štátnymi symbolmi.

ZÁKAZ ÚĆASTI AJ ORGANIZOVANIA
MEDZINÁRODNÝCH PODUJATÍ

Na tretie a najdrsnejšie porušenie
Olympijského prímeria bola reakcia
veľkej väčšiny športových organizácií
nemilosrdná. Medzinárodný olym
pijský výbor vo svojom vyhlásení
z 28. februára uviedol „Súčasná vojna
na Ukrajine stavia olympijské hnutie
do dilemy. Zatiaľ čo športovci z Ruska
a Bieloruska by sa mohli naďalej zú
častňovať na športových podujatiach,
mnohí športovci z krajiny to nemô
žu urobiť v dôsledku útoku na svoju
krajinu. Je to dilema, ktorá sa nedá
vyriešiť.“
E ekutíva MOV už 25. februára vy
dala odporúčanie, aby sa v Rusku ani
v Bielorusku neorganizovalo žiadne
športové podujatie. O tri dni neskôr vy
dala e ekutíva MOV „v záujme ochrany
integrity globálnych športových súťaží
a bezpečnosti všetkých účastníkov“
nielen výzvu „Dajte mieru šancu“,
ale aj odporúčanie, aby pre porušenie
Olympijského prímeria aj Olympijskej
charty na medzinárodné športové

MOV ZRIADIL FOND SOLIDARITY PRE UKRAJINU

M

edzinárodný olympijský výbor 1. apríla zriadil fond solidarity na pomoc
Ukrajine, do ktorého na začiatku vložil milión dolárov. Európske olympijské
výbory pridali pol milióna dolárov. Koordináciou medzinárodnej „olympijskej“ pomoci v oblasti športu bol poverený prezident Ukrajinského olympijského
výboru a niekdajší legendárny atlét Sergej Bubka, pochádzajúci z okupovaného
Donecka. Ten sa z Ukrajiny presťahoval do Lausanne, kde sídli MOV a mnoho
medzinárodných športových federácií.
Vlastné podporné programy spustili aj viaceré medzinárodné federácie. Pomoc medzinárodného športového hnutia Ukrajine má byť zameraná hlavne na
utvorenie možností na bezpečnú a kvalitnú prípravu ukrajinských športovcov.
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podujatia organizátori nepozývali
ruských a bieloruských športovcov ani
funkcionárov a nepovolili im účasť.
Drvivá väčšina medzinárodných či
európskych športových federácií odpo
rúčanie MOV akceptovala. Až do odvo
lania pozastavili účinkovanie ruských
a bieloruských tímov vo svojich sú
ťažiach a zabránili účasti športovcov
oboch krajín na medzinárodných
súťažiach. Týkalo sa to aj najvýznam
nejšieho mimoolympijského podujatia
na svete –svetového šampionátu 2022
vo futbale v Katare. Zákaz účasti Ruska
v boji o účasť na MS potvrdil v marci aj
Športový arbitrážny súd, na ktorý dalo
podania viac než 50 ruských športo
vých federácií.
Európske olympijské výbory zne
možnili účasť športovcov z Ruska
a Bieloruska na zimnom E OF vo Vu
okatti aj na letnom E OF v Banskej
Bystrici. Rovnako tvrdo zareagovali
napríklad aj organizátori tenisového
turnaja vo imbledone. V tenisovom
svete vzbudilo toto rozhodnutie rozpo
ruplné reakcie. Rusi nemôžu obhajovať

ani tenisové tímové trofeje – Davis Cup
a Fed Cup.
Niektoré federácie navyše obom
krajinám odobrali usporiadateľské
právo na organizáciu šampionátov či
pretekov Svetového pohára. Týka sa
to napríklad budúcoročných majstrov
stiev sveta v ľadovom hokeji v Petro
hrade. Tohtoročné nále futbalovej
igy majstrov presunuli z Petrohradu
do Paríža. Rusi prišli aj o veľkú cenu
F1, ktorá mala byť v septembri v Soči,
i o ďalšie vrcholné podujatia.
Viaceré federácie a športové kluby
prejavili solidaritu s krajinou a na
protest proti agresii sa vzdali ruských
sponzorov, trebárs futbalové Schalke
04 Gazpromu a Manchester nited
Aero otu. Firma Adidas zase zrušila
sponzorovanie Ruského futbalového
zväzu. A otyšsko zakázalo svojim
športovcom účinkovanie v ruských klu
boch a v hokejovej KH . Športový svet
sa pozoruhodne zjednotil, aby prispel
k vnútornému tlaku z Ruska (i Bielorus
ka) na vlády svojich krajín, pre ktoré sú
sankcie nepochybne ťaživé.
I

PARALYMPIJSKÝ OBRAT

K

ruskej agresii na Ukrajine, podporovanej Bieloruskom, došlo krátko pred začiatkom
zimných paralympijských hier v Pekingu. Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) pôvodne chcel ruským a bieloruským športovcom umožniť štart na podujatí pod neutrálnou vlajkou, ale deň pred otvorením ich účasť zrušil. Dôvodom bola veľmi napätá situácia
v paralympijských dedinách, kde viaceré výpravy aj športovci z iných krajín hrozili, že vzhľadom na agresiu proti Ukrajine na súťaže s Rusmi a Bielorusmi nenastúpia.
„Dotknutým športovcom odkazujem, že nás mrzí, že do vášho úsilia zasiahlo rozhodnutie
vlád porušiť Olympijské prímerie. Ste obete činov vašich vlád. Rozhodnutie sa priamo týka
83 športovcov. Ak by však Rusi a Bielorusi zostali v Pekingu, ďalšie výpravy by zrejme odišli
a nemali by sme uskutočniteľné hry,“ vyhlásil prezident MPV Andrew Parsons.

PROTIVOJNOVÉ POSOLSTVO
FUTBALISTOV MFK ZEMPLÍN
MICHALOVCE A FK SENICA
PRED ICH FORTUNALIGOVÝM
ZÁPASOM 28. FEBRUÁRA.

SLOVENSKÁ POMOC
UKRAJINE

U

krajine výrazne pomáha aj
slovenské športové hnutie.
Športovci, kluby a zväzy
zorganizovali rôzne zbierky,
ktoré putovali na Ukrajinu. Kluby
a organizácie prichýlili viac ako
500 ukrajinských športovcov,
ktorým umožnili nielen bývať
a stravovať sa, ale aj trénovať.
Najmä mladí športovci sa
pripravovali od Michaloviec až
po Skalicu v desiatkach klubov
v rôznych športoch.
Ukrajinský olympijský
výbor sa obrátil na Slovenský
olympijský a športový výbor
(SOŠV) so žiadosťou o súčinnosť
pri preprave humanitárnej
pomoci pre Ukrajinu. SOŠV
prostredníctvom generálneho
sekretára Jozefa Libu požiadal
o prípadnú pomoc humanitárnu
organizáciu Maltézsky rád
Slovensko, ktorá má skúsenosti
s prepravou pomoci, má
k dispozícii skladové priestory,
vie zabezpečiť potrebné doklady
a dokumenty pre prepravu
a dopravu aj zrealizovať. (pp)
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ÚSPECH
HODNÝ
OLYMPIJSKEJ
MEDAILY
Naša bronzová olympijská
medailistka v streľbe z Londýna
2012 a viceprezidentka SOŠV
DANKA BARTEKOVÁ sa na
záver zimných olympijských
hier v Pekingu po polročnej
prestávke vrátila do radov členov
Medzinárodného olympijského
výboru (MOV). Tentoraz už nie
ako zástupkyňa športovcov, čo
bola v rokoch 2013 – 2021, ale ako
individuálna členka s mandátom
až do dovŕšenia veku 70 rokov.

AKO SAMA
VIDÍ SVOJU
BUDÚCNOSŤ?
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A

j keď mnohí odborníci tvrdia, že sa nedá
dlhodobo skĺbiť činnosť vrcholového
aktívneho športovca s vrcholovým
funkcionárskym postom v športe, Danka
Barteková sa o to už 10 rokov pokúša.
„Boli úspešnejšie i menej úspešné
obdobia. Raz sa mi viac darilo na strelnici,
inokedy v diplomacii. Ako členka MOV
som sa stala dva razy majsterkou Európy,
v mojej disciplíne som aktuálne druhá vo
svetovom rebríčku... Stále mám radosť pri
vstupe na strelnicu a užívam si športový
adrenalín. Dokiaľ to bude únosné – fyzicky

i psychicky – chcem stále súťažne strieľať.
Na druhej strane ma napĺňa aj športová
diplomacia. Dnes som jedna zo 70
individuálnych členov a členiek MOV, čo
je pre mňa obrovským zadosťučinením,
uznaním a veľkou odmenou,“ hovorí.
Olympijské hry 2016 v Riu de Janeiro
sa jej celkom nevydarili, skončila až na
16. mieste. „Považovala som to za svoju
prehru a preto som radikálne zmenila svoj
športový život. Zmenila som trénera. Začala
som sa pripravovať s Talianom Brunom
Rossetim, olympijským medailistom z
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TEXT: ZDENKO KRÍŽ, FOTO: ARCHÍV D. B.

P

ekinský diplomatický úspech
37ročnej Bartekovej zostal
trochu v tieni olympijského
zlata Petry Vlhovej a bron
zu tímu hokejistov. Pritom
je tiež výnimočný. Veď in
dividuálnym členom MOV
bol predtým zo Slovákov iba
profesor Vladimír Černušák.
Ten bol v rokoch 1981 – 2001
členom MOV najprv pre Čes
koslovensko a potom pre
Slovensko. Náš dlhoročný
uznávaný športový funkcionár, ktorý
zomrel v roku 2018 vo veku 96 rokov, bol
Bartekovej veľkým vzorom.
V slovenskom, ale aj vo svetovom
športe nie je celkom bežné, že vo špič
kových riadiacich funkciách sú bývalí
vynikajúci športovci, medailisti z OH,
či MS. Celkom ojedinelé však je, že na
takúto významnú funkciu sa voľbou
dostane ešte aktívny športovec. Danka
Barteková dokazuje, že sa to dá, ale
vôbec to nie je jednoduché.
Ide v prípade našej renomovanej
strelkyne o výsledok známeho projek
tu „duálna kariéra športovcov“, o ktorý
sa nie vždy úspešne pokúšajú mnohé
športové zväzy či organizácie, alebo je
za tým niečo iné
„Keď som začínala so streľbou, o du
álnej kariére sa ešte veľmi nehovorilo,“
spomína na svoje strelecké začiatky
Danka Barteková. „Pomerne skoro, na
základe vlastnej úvahy, som si vytýčila
dva životné ciele – byť úspešná v streľbe
a venovať sa športovej diplomacii. Na
prvý pohľad celkom príťažlivé, jedno
duché. Realizácia mojich snov mi však
dala poriadne zabrať. Svedomitý, kaž
dodenný tréning bol a je samozrejmos
ťou, ale so štúdiom to bolo zložitejšie.“

DANKA BARTEKOVÁ NA ZOH V PEKINGU
NA VEŽI SKOKANSKÉHO MOSTÍKA.

Po skončení gymnázia v Trnave sa
Danka Barteková prihlásila na štúdium
medzinárodného práva v Bratisla
ve, čo mohol byť odrazový mostík do
športovej diplomacie. „Žiaľ, neprijali
ma. Skúsila som to teda na Fakulte
politických vied a medzinárodných
vzťahov MB v Banskej Bystrici. Z 500
uchádzačov vzali vrátane mňa 80 na
medzinárodné vzťahy a 20 na politoló
giu. Športová diplomacia sa v tom čase
nedala nikde študovať. Pre istotu som
teda urobila aj prijímacie pohovory na
Katedre žurnalistiky FiF K v Bratisla
ve, lebo aj tadiaľ mohla viesť cesta do
športovej politiky.“
Nakoniec predsa len zakotvila
v Banskej Bystrici. „Štúdium ma veľmi
chytilo a popri úspešnej športovej drá
he v streľbe na skeet som absolvovala
magisterské štúdium. A v roku 2020
som obhájila dizertačnú prácu na tému
,Športová diplomacia v konte te verej
nej diplomacie a jej vplyv na riešenie
kon iktov v 21. storočí,“ rekapituluje.
V roku 2009 absolvovala trojtýždňo
vú stáž v centrále Európskych olym
pijských výborov v Ríme. O rok neskôr
pôsobila ako slovenská mladá amba

Barcelony, ktorý založil streleckú akadémiu.
Plynule som potom prešla k uznávanému
odborníkovi Sandrovi Bellinimu a začala
som sa intenzívne učiť taliansky jazyk.
Táto krajina je mekkou streleckého športu.
Streľba tam má dlhoročnú tradíciu, vyrábajú
sa tam zbrane, náboje i príslušenstvo.
Majú tam množstvo skvelých odborníkov
Verím, že práve toto rozhodnutie ma
posúva v športovej činnosti ďalej. Stúpla
som sama u seba na hodnote,“ dodáva.
Čas rýchlo beží a už o niečo viac
než dva roky sa budú konať olympijské

hry v Paríži o o ďalšie štyri roky v Los
Angeles. V Paríži bude Danka Barteková
s najväčšou pravdepodobnosťou vystupovať
v dvojúlohe – na športovisku i v diplomacii.
A či aj neskôr – to je v tejto chvíli asi
predčasná otázka. Ako to vidí sama?
„Chcela by som si svojimi výkonmi
vybojovať účasť na OH aj ako športovkyňa
a úspešne tam obstáť. Streľba je šport,
ktorý sa dá robiť aj v strednom i vyššom
veku. Viem si predstaviť, že budem súťažne
strieľať ďalej, ale aj to, že prejdem na iný
post. Napríklad vo svetovej či slovenskej

streleckej organizácii, streleckom klube,
alebo využijem svoju trénerskú licenciu
na získanie dlhodobého zamestnania.
Viem si predstaviť , že popri športovej
diplomacii pre MOV budem mať rodinu
a čas aj na množstvo priateľov. Jediné,
čo si dnes nedokážem predstaviť, že by
som ako 70-ročná členka MOV súťažila
na streleckých pretekoch... Aj keď
nikdy nehovor nikdy, pretože najstarší
olympijský medailista Švéd Oscar Swahn
získal v streľbe na bežiaci terč strieborný
kov v družstvách ako 72-ročný!“ I

„POMERNE SKORO, NA ZÁKLADE VLASTNEJ ÚVAHY,
SOM SI VYTÝČILA DVA ŽIVOTNÉ CIELE – BYŤ ÚSPEŠNÁ
V STREĽBE A VENOVAŤ SA ŠPORTOVEJ DIPLOMACII.“
ŠTÚDIUM MEDZINÁRODNÝCH
VZŤAHOV AKO MOSTÍK DO
ŠPORTOVEJ DIPLOMACIE
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zistili, že nie všetci ašpiranti si počínali
fair play. Japonský športovec používal na
svoju prezentáciu v Olympijskej dedine
zakázaný iPad a rozdával športovcom
lízanky. Taiwančan sa zase snažil pre
svedčiť voličov v jedálni a rozdával su
veníry a odznaky. To bolo tiež v rozpore
s pravidlami volieb. Obaja boli diskvali 
kovaní... „Pri druhom pokuse som už vô
bec nebola nervózna. Celkom nečakane
som vyhrala s najvyšším počtom hlasov
 2799,“ spomína Danka Barteková.
Štyria zvolení noví členovia komisie
športovcov mali byť následne zvolení aj
do samotného MOV. enže v dôsledku
toho, že dvaja diskvali kovaní kandi
dáti sa odvolali na Športový arbitrážny
súd v ausanne, tak kým sa celá vec prá
voplatne neuzavrela, s prijatím do MOV
sa muselo počkať. A došlo k nemu až 3.
júna 2013. Z pôvodných ôsmich rokov
sa tak zvolenej štvorici funkčné obdobie
skrátilo na sedemročné. Ale keďže po
posunutí OH 2020 v Tokiu o rok neskôr
sa mandát kvarteta pred žil o rok, napo
kon predsa len trval osem rokov...

KIRSTY COVENTRYOVEJ ROBILA DANKA BARTEKOVÁ V KOMISII ŠPORTOVCOV
MOV 2,5 ROKA PODPREDSEDNÍČKU.
sádorka na OH mládeže v Singapure.
„Dennodenne som priam nasávala
praktické skúsenosti zo športovej dip
lomacie a získavala som nové skúse
nosti, poznatky a kontakty. Výrazne mi
pri tom pomáhala znalosť anglického
a nemeckého jazyka. K nim som neskôr
pridala aj taliančinu. Bez tohto by som
sa v diplomacii ďaleko nedostala...“

VÍŤAZSTVO VO VOĽBÁCH
DO KOMISIE ŠPORTOVCOV MOV

Prvý raz meno Danky Bartekovej vý
razne zarezonovalo vo svetovej špor
tovej diplomacii na olympijských
hrách 2012 v ondýne. Kandidovala
do komisie športovcov MOV. Medzi 21
uchádzačmi určite nepatrila k favori
tom na prvé štyri „postupové miesta“.
Veď pochádzala z malej krajiny, z me
nej populárneho športu a v porovnaní
s niektorými súpermi mala menej me
dailí z vrcholných podujatí.
Mala však aj dva silné tromfy. Na čier
nobielom propagačnom plagáte mala
najlepšiu fotogra u, jediná sa príjemne
usmievala. Navyše sa mohla oprieť o vy
nikajúce teoretické základy diplomacie
podopreté vlastnými skúsenosťami
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z funkcie ambasádorky z OH mládeže.
K tomu mala v talóne slušnú angličtinu
a nemčinu, príjemný vzhľad, pozitívny
prístup k riešeniu problémov a nadštan
dardné komunikačné schopnosti. Navy
še jej v ondýne žičila aj šťastena. Hneď
v druhý deň OH si vybojovala v skeete
bronzovú medailu. Do volieb športovcov
jej potom zostávalo dosť času na disku
sie najmä so strelcami, ale aj s olympio
nikmi z iných športov.
„Pred vyhlásením výsledkov volieb
som bola veľmi nervózna, určite viac ako
pred pretekmi. K červenej sukni, súčasti
nášho oblečenia na OH, som si chcela
nalakovať na červeno aj nechty, čo robím
pravidelne pred každou súťažou. Ruky sa
mi však tak chveli, že sa mi to takmer ne
podarilo. Možno až príliš som si uvedo
movala, že práve teraz som na dôležitej
životnej križovatke... Namiesto vyhláse
nia výsledkov volieb nám však oznámili,
že vzhľadom na porušenie princípov
predvolebnej kampane niektorými kan
didátmi sa oznámenie výsledkov volieb
zástupcov športovcov do MOV odkladá
– do prešetrenia prehreškov.“
O tri dni bola „opravná“ tlačovka a vy
hlásenie výsledkov volieb. Kompetentní

JEDNA Z NAJVYŤAŽENEJSÍCH
A NAJMLADŠIA
PREDSEDNÍČKA KOMISIE

V júni 2013 sa Danka Barteková vo veku
28 rokov stala najmladšou členkou
MOV. V najvplyvnejšej organizácii sve
tového športu ju však postupne zavalilo
toľko významných pracovných úloh,
ako keby bola ostrieľaná funkcionárska
harcovníčka.
Prvých päť rokov bola členkou ko
munikačnej pracovnej skupiny MOV,
kde pravidelne konzultovala aktuálne
problémy so športovcami. Riešila rôzne
podnety, ale diskutovala so športovcami
aj o strategických zámeroch MOV. Aby
takúto širokú agendu mohla zvládnuť,
pomáhal jej 15členný profesionálny
aparát v ausanne.
Po piatich rokoch, počas ZOH 2018
v Pjongčangu, sa Danka stala podpred
sedníčkou 19člennej komisie športovcov
MOV, vedenej trojnásobnou olympijskou
víťazkou v plávaní Kirsty Coventryovou
zo Zimbabwe. Potom nabrala jej dip
lomatická činnosť ešte vyššie obrátky.
Stala sa členkou e ekutívy Svetovej
antidopingovej agentúry ( ADA). Zastu
povala aj záujmy ruských olympionikov
pri implementácii rozhodnutí e ekutívy
MOV. V roku 2019 ju ADA akceptovala
ako zástupkyňu športovcov v svojej za
kladajúcej rade. Zvolili ju aj za predsed
níčkou koordinačnej komisie pre ZOH
mládeže 2020 v ausanne. Stala sa tak
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najmladšou šéfkou zo všetkých komisií
MOV – mala iba 31 rokov. „Toto podujatie
možno aj vďaka môjmu malému podielu
patrilo medzi najlepšie,“ hovorí.

TOKIJSKÝ VOLEBNÝ NEÚSPECH
A O POL ROKA VEĽKÝ NÁVRAT DO MOV

Počas vlaňajších olympijských hier vypr
šal mandát Danky Bartekovej ako členky
komisie športovcov MOV a zástupkyne
komisie v samotnom MOV. Počas hier sa
snažila o znovuzvolenie. Vo voľbách však

tentoraz neuspela. Hlasujúci olympioni
ci nedokázali oceniť jej dovtedajšiu prácu
pre MOV, olympizmus i športovcov. Väč
šina z nich o jej činorodých diplomatic
kých krokoch našej reprezentantky ani
nevedela.
Medzi 31 kandidátmi obsadila so zis
kom 1278 hlasov siedme miesto, na po
sledné postupové (štvrté) jej chýbalo 339.
Mnohí významní členovia MOV jej však
potom hovorili, že organizácia jej služby
naďalej potrebuje. Našťastie, z MOV aj

NA ZOH V PEKINGU DANKA BARTEKOVÁ (V POPREDÍ) AKO DIVÁČKA NA BOBOCH SPOLU SO
ZJAZDÁRMI ADAM A ANDREASOM ŽAMPOVCAMI I S PETROU VLHOVOU.

z e ekutívy Slovenského olympijského
a športového výboru (SOŠV), v ktorej
bola osem rokov z titulu členstva z MOV,
nevypadla nadlho...
V októbrových voľbách do výkonného
výboru SOŠV Danka Barteková získala
najvyšší počet hlasov – 105 zo 120 mož
ných. Znovuzvolený prezident SOŠV An
ton Siekel si ju vybral za viceprezidentku.
Organizácia ju už predtým navrhla za
individuálnu členku MOV. Nominačná
komisia MOV na čele s britskou princez

BARTEKOVÁ
OČAMI SIEKELA

P

rezident SOŠV Anton
Siekel sa pozná s Dankou
Bartekovou osobne už takmer
osem rokov, ale jej úspešné
športové kroky sleduje oveľa
dlhšie. Ako vníma jej činnosť?
„Danka je podľa môjho názoru
priam prototypom nového,
moderného športového diplomata.
Má za sebou silný a úspešný
príbeh vrcholovej športovkyne,
vyštudovala diplomaciu a už
dlhšie sa jej v rôznych formách
a na rôznych úrovniach aj reálne
venuje. Plynule komunikuje
v troch svetových jazykoch.
Vďaka svojej pracovitosti
a serióznosti, ako aj prístupu
k ľuďom, vyrástla v uznávanú
osobnosť v športe a osobitne
v športovej diplomacii. Mal som
možnosť viackrát ju sledovať pri
rokovaniach s prezidentom MOV
Bachom i s ďalšími poprednými
olympijskými funkcionármi, ako
aj so slovenskými a zahraničnými
topšportovcami. U všetkých
vzbudzovala rešpekt a cítila
dôveru. Danka Barteková si
jednoznačne zaslúži, aby bola
vo vrcholnom orgáne svetového
olympijského hnutia, ale aj
Slovensko si zaslúži mať športovú
diplomatku takého rangu.“
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PRESTÍŽNY POST,
ALE NIE „DŽOB“

N

iekomu by sa mohlo zdať, že
naša úspešná ambasádorka
športu a olympizmu získala
až do dôchodku lukratívny
a slušne zaplatený „džob“. Ale
to je omyl! Členstvo v MOV je
síce prestížne, ale dobrovoľné,
neplatené. Týmto funkcionárom
refundujú cestovné a pobytové
náklady, ale nedostávajú žiadnu
mzdu a platia pre nich viaceré
prísne obmedzenia. Napríklad
Danka Barteková nemôže byť
v pracovnom pomere so SOŠV
– bol by to konflikt záujmov. Jej
funkcia viceprezidentky SOŠV
je tiež iba dobrovoľná. Dnes ju
zamestnáva Športové centrum
polície. Aby jej ako členke nášho
Top tímu mohli predlžovať
pracovnú zmluvu, musí dosahovať
adekvátne výsledky na vrcholných
svetových a európskych
podujatiach, lebo čakateľov na
podobný kontrakt je neúrekom...

PRI PRÍSAHE ČLENKY MOV NA ZASADNUTÍ MOV 19. FEBRUÁRA V PEKINGU.
nou Annou objektívne posúdila Dankinu
osemročnú prácu a odporučila jej prija
tie, takisto aj etická komisia. Krátko po
jej zvolení do VV SOŠV e ekutíva MOV
tento návrh akceptovala.
„Pamätám si to, akoby to bolo iba vče
ra,“ spomína Danka Barteková. „Na moje
narodeniny 19. októbra mi telefonicky
gratuloval prezident MOV Thomas Bach
a na záver mi ako darček oznámil takúto
úžasnú novinu. Bol to pre mňa obrov
ský záväzok. robila som už dovtedy
ma imum, aby som jeho i dôveru MOV
nesklamala...“
E ekutíva predložila návrh na prijatie
Danky Bartekovej za individuálnu členku
MOV na 139. zasadnutie v Pekingu. Malo
sa konať krátko pred otvorením hier,
v dôsledku zložitej pandemickej situácie
ho však preložili až takmer na záver.
„MOV ma pozval do Pekingu od za
čiatku ZOH ako hosťa. Vzhľadom na
odklad volieb som sa nemohla o ciálne
zapojiť aktívne do diplomatickej práce.
Pohyb po Pekingu bol pre protipande
mické opatrenia značne obmedzený.
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A tak som okrem sledovania súťaží
najmä našich reprezentantov takmer tri
týždne intenzívne využívala hotelovú
posilňovňu na zlepšovanie kondície,“
hovorí Danka Barteková.
Voľby piatich nových členov MOV
nakoniec 19. februára prebehli celkom
jednoznačne. Zo 78 platných hlasov zís
kala Slovenka 75. Žene, ktorá sa športu
cieľavedome venuje od roku 1998, sa tak
splnil jeden zo životných snov. Stala sa
individuálnou členkou MOV na ďalších
32 rokov! spech hodný medaily aj pre
Slovensko.
Jej ďalšie pôsobenie v štruktúrach
MOV je ešte stále otvorené. Pandémia
oddialila mnohé dôležité rozhodnutia. Aj
nové diplomatické zaradenie Bartekovej
i ďalších novozvolených členov sa stále
iba kryštalizuje. Mala by záujem o ko
ordináciu olympijských hier mládeže,
o pôsobenie v oblasti integrity športu
a športovcov, o medzinárodné vzťahy,
alebo o činnosť v rámci ADA. Samo
zrejme, je pripravená vypomôcť podľa
potreby aj na iných úsekoch.
I

V PEKINGU
AJ ĽUTOVALA

P

opri veľkej radosti v Pekingu
Danka Barteková aj ľutovala,
že k jej prijatiu nedošlo už pred
začiatkom ZOH, ako sa pôvodne
plánovalo, ale až na ich konci.
Inak by pravdepodobne za MOV
odovzdávala medaily Petre Vlhovej
i našim hokejistom, podobne
ako v minulosti biatlonistke Nasti
Kuzminovej, kanoistickej K 4,
či chodcovi Matejovi Tóthovi.
„Sú to spomienky, na aké sa
nikdy nezabúda,“ priznáva.
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PRED LETNÝM EYOF U NÁS

Európsky olympijský festival
mládeže (EYOF) je najväčšie
kontinentálne multišportové
podujatie pre mládež vo veku
od 14 do 18 rokov. Má už
31-ročnú tradíciu. V poradí
XVI. letný EYOF bude
od 24. do 30. júla hostiť
Banská Bystrica. Bude to
doteraz najrozsiahlejšie
multišportové podujatie
na území Slovenska.

TEXT: MICHAELA GRENDELOVÁ, FOTO: EYOF 2022 BANSKÁ BYSTRICA

BANSKÁ BYSTRICA BUDE V ZÁVERE JÚLA DEJISKOM NAJVÄČŠIEHO MULTIŠPORTOVÉHO
PODUJATIA V HISTÓRII SLOVENSKA.

BANSKÁ BYSTRICA NAMIESTO
KOŠÍC A S ROČNÝM ODKLADOM

Š

portovci sa v letných i zimných
športoch na E OF stretávajú
v dvojročných cykloch v ne
párnych rokoch. Prvá výnimka
bude teraz v súvislosti s let
ným E OF 2022 v Banskej Bys
trici. Pôvodne sa festival mal
konať už vlani, ale pandémia
ochorenia COVID19 a termí
nová kolízia, ktorá vznikla po
preložení olympijských hier
2020 v Tokiu o rok neskôr, ho o rok od
dialila. skutoční sa tak až tri roky po
predchádzajúcej edícii v azerbajdžan
skom Baku. A v inom meste, než sa mal
konať pôvodne. Prípravy sprevádzali
dramatické peripetie, ktoré si na tomto
mieste pripomenieme.

LETNÝ EYOF PREMIÉROVO
NA SLOVENSKU

Keď sa pred necelým desaťročím objavili
prvé úvahy o organizovaní letného E OF
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na Slovensku, uvažovalo sa o Košiciach.
Tieto úvahy sa napokon v roku 2015 pre
tavili do podania prihlášky východoslo
venskej metropoly. Slovenský olympijský
výbor (SOV) kandidatúru Košíc na uspo
riadanie letného E OF 2021 podporil.
Košice získali usporiadateľské pod
ujatie na toto podujatie na valnom
zhromaždení Európskych olympijských
výborov (EOV), ktoré sa konalo 21. a 22.
októbra 2016 v bieloruskom Minsku.
„Budeme patriť k úzkej skupine kra
jín, ktoré hostili letnú aj zimnú edíciu
E OF,“ tešil sa vtedajší šéf olympijského
hnutia v SR František Chmelár.
V minulosti sa na Slovensku v marci
1999 konala štvrtá edícia zimnej verzie
tohto multišportového podujatia pre
mládež, ktoré pod vtedajším názvom
Európske olympijské dni mládeže
(E OD) hostil PopradTatry. IV. zimný
E OD bol – takisto ako Svetová zimná
univerziáda 1999 – súčasťou aktivít na

POD ZÁŠTITOU
PREZIDENTKY

P

rezidentka Slovenskej
republiky Zuzana Čaputová
prevzala v máji 2021
záštitu nad podujatím. Minister
obrany Jaroslav Naď má zase
patronát nad bezpečnostným
konceptom EYOF a minister
životného prostredia Ján
Budaj nad projektom trvalej
udržateľnosti, ktorej princípy
podporujú organizátori.I

podporu kandidatúry PopraduTatier na
usporiadanie
. zimných olympijských
hier v roku 2006.
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NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV

O

rganizátori EYOF začali
500 dní pred začiatkom
podujatia s náborom
dobrovoľníkov. „Zažijú atmosféru
veľkej športovej akcie, pozrú sa
do jej zákulisia, získajú cenné
skúsenosti. Vytvárame priestor
na nové priateľstvá, dávame
možnosť stretnúť sa so skvelými
ľuďmi i vidieť naživo budúcich
olympijských víťazov," povedal
za organizátorov Peter Hamaj.
O celkový priebeh a komfort
účastníkov podujatia, ktorého
maskot bude banský škriatok
Permoník, by sa malo starať
vyše 1200 dobrovoľníkov. I

KOŠICKÉ ODSTÚPENIE
OD ORGANIZÁCIE

Napriek optimizmu bol vývoj príprav
letného E OF v Košiciach nepriaznivý.
V úvode roka 2019 sa naplno prejavili
nančné problémy organizátorov. Zo
strany mesta aj Košického samosprávne
ho kraja (KSK) prišli požiadavky na na
výšenie dotácie vlády. Pôvodný rozpočet
bol na úrovni 25,4 milióna eur s 12milió
novou dotáciou vlády. Schválený rozpo
čet mesta na rok 2019 však neobsahoval
žiadne nančné prostriedky na obnovu
športovej infraštruktúry ani na prevádzku
neziskovej organizácie, ktorá mala mať
na starosti organizačné zabezpečenie
podujatia.

Na rokovanie zastupiteľstva bol pred
ložený aj návrh uznesenia na odstúpenie
mesta od organizácie podujatia. Sloven
ský olympijský a športový výbor (SOŠV
– pod týmto názvom pôsobila organizácia
od decembra 2018) so znepokojením sle
doval dianie okolo príprav. Organizovanie
podujatia bolo vážne ohrozené.
SOŠV listom vyzval listom košického
primátora, aby najneskôr do 8. marca 2019
oznámil stanovisko mesta k organizácii
E OF 2021. Mesto Košice v stanovenom
termíne uviedlo, že chce opäť rokovať
o podpore usporiadania E OF s vládou
a žiadať od nej 22 miliónov eur – 10 milió
nov eur na krytie investičných výdavkov
do dobudovania športovej infraštruktúry
a 12 miliónov eur na organizačné výdavky.
Nádej na vyriešenie vzniknutej situ
ácie netrvala dlho. Mestská rada prijala
na svojom rokovaní 21. marca 2019
odporúčanie, aby Košice odstúpili ako
hostiteľské mesto. Mestské zastupiteľstvo
na mimoriadnom zasadnutí 22. marca za
viazalo primátora z dôvodu nedostatočnej
investičnej a nančnej pripravenosti pro
jektu ukončiť všetky aktivity smerujúce
k usporiadaniu VI. letného E OF. „Ak
by sme to predsa len chceli zorganizovať,
Košice by to vyšlo poriadne draho. A náš
účet v miliónoch eur by nikto iný nepre
platil,“ poznamenal vtedy primátor Košíc
Jaroslav Polaček.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SA
POSTUPNE ROZRASTÁ.

ROZMERY ZIMNÉHO EYOD 1999 A LETNÉHO EYOF 2022

N

a IV. zimné Európske
olympijské dni mládeže
(EYOD) v Poprade-Tatrách,
ktoré sa konali od 6. do
12. marca, vyslalo svoje výpravy
40 národných olympijských
výborov Európy. Organizačný
výbor na čele s Máriou
Mračnovou vydal dovedna
2244 akreditácií, z toho necelú
polovicu pre členov výprav.
Tých bolo dovedna 1100, z toho
699 športovcov a 401 členov
sprievodu. V programe bolo 23
súťažných disciplín. Náklady
na organizáciu podujatia
dosiahli 22,3 milióna korún.

Slovensko si pripísalo
nielen organizátorský, ale aj
športový úspech. Vo výprave,
ktorú viedol Vladimír Miller,
sa o náš historicky prvý zlatý
kov na zimných EYOD – a na
dlhé roky jediný – postarala
kombinovaná štafeta v biatlone
v zložení D. Šimočko, Slezáková,
Hasillová, M. Kazár. Súčasťou
podujatia bola aj medzinárodná
filatelistická výstava EYODFILA,
na ktorej sa zúčastnilo 70
vystavovateľov z 8 krajín.
Letný EYOF 1999
v Banskej Bystrici bude mať,
pochopiteľne, oveľa väčší

rozmer. Pôvodne sa na ňom
mali zúčastniť výpravy zo
všetkých 50 krajín, po zákaze
účasti Ruska a Bieloruska sa ich
počet zníži na 48. Aj pôvodný
počet zhruba 3600 účastníkov
(to zahŕňa športovcov aj členov
ich sprievodu) sa alikvótne
zníži. Napriek tomu pôjde
jednoznačne o najrozsiahlejšie
multišportové podujatie, aké
sa kedy konalo na území
Slovenska. Súťažiť sa bude
v 115 disciplínach 10 športov.
Slovenskú výpravu povedie
Boris Demeter zo športového
podujatia SOŠV. Definitívna

uzávierka menovitých
prihlášok výprav bude 9. júla.
Celkový rozpočet podujatia
vo verzii z apríla 2022 bol
stanovený ako vyrovnaný,
s príjmami aj výdavkami
vo výške 17,2 milióna eur.
To je mnohonásobok sumy
spred 23 rokov. V rámci
letného EYOF vyvrcholí
dlhodobý Olympijský kultúrny
a vzdelávací program (OCEP),
ktoré súčasťou sú výchova
k olympijským hodnotám,
environmentálne aktivity, či
školský program so zapojením
škôl z účastníckych krajín. I
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SOŠV INICIOVAL NÁHRADNÉ RIEŠENIE

SOŠV začal urýchlene rokovať so záu
jemcami spomedzi iných miest, ktoré by
v roku 2021 boli ochotné a schopné dôs
tojne zorganizovať podujatie s približne
3600 účastníkmi z 50 krajín Európy. Spo
čiatku sa objavilo päť potenciálnych zá
ujemcov Poprad spolu so Spišskou Nová
Ves, iptovský Mikuláš, Žilina, Banská
Bystrica a Šamorín. Predstavitelia SOŠV
napokon rokovali s triom Šamorín, Žilina
a Banská Bystrica/Zvolen.
Z porovnania aktuálneho stavu ich
športovej aj ubytovacej infraštruktúry
i dopravných možností a krátkodobých
investičných plánov v tejto oblasti naj
lepšie obstála Banská Bystrica. Výkonný
výbor SOŠV ju 16. mája 2019 schválil za
nové dejisko letného E OF 2021. en
o dva dni neskôr zmenu hostiteľského
mesta odobrila e ekutíva EOV. Následne
6. júna na mimoriadnom zasadnutí vy
slovilo súhlas aj mestské zastupiteľstvo
v Banskej Bystrici.
„Nie je lepšia príležitosť, ako ukázať
šport v jeho najkrajšej časti – v pohybe
a v emóciách. Nie je to len o športových
výsledkoch. Rovnako dôležité je slovo
festival. Ide o oslavu športu a množstvo
sprievodných podujatí. Je to proces, ktorý
sa začne zajtra a bude trvať možno ešte
rok po skončení, povedal vtedy prezi
dent SOŠV Anton Siekel.

EYOF OBOHATENÍM PRE CELÝ REGIÓN

Signatármi Memoranda o spolupráci
a podpore E OF 2021 zo 4. júla 2019
v Banskej Bystrici boli zástupcovia SOŠV,

niverzity Mateja Bela, Vojenského
športového centra, Banskobystrického
samosprávneho kraja a miest Banská
Bystrica, Zvolen, Brezno a Žiar nad Hro
nom. O mesiac neskôr sa medzi spolu
pracujúce subjekty zaradila aj Technická
univerzita vo Zvolene. „Memorandum
je prejavom toho, že E OF má viac ako
mestský charakter, má regionálny vý
znam a verím, že investície súvisiace
s prípravou športovísk obohatia celý
banskobystrický región,“ konštatoval
Anton Siekel.
Podpis kontraktu hostiteľského mesta
na usporiadanie E OF 2021 sa udial 26.
júla. O dva dni neskôr si banskobystrický
primátor Ján Nosko prevzal vlajku EOV
počas záverečného ceremoniálu V. let
ného E OF v Baku. Do začiatku letného
E OF 2021 vtedy zostávali menej ako
dva roky (o pandémii v tom čase ešte
nikto ani netušil)...

SCHVÁLENIE VLÁDNEJ DOTÁCIE

Vláda SR na konci augusta 2019 schvá
lila uvoľnenie sumy 12 miliónov eur
na organizačné zabezpečenie festivalu
v Banskej Bystrici. Všetky prostriedky
uvoľňované postupne boli určené ne
ziskovej organizácii zriadenej mestom.
alších 11 miliónov eur vláda SR schvá
lila na infraštruktúru – na jej projekto
vú prípravu, vybudovanie a vybavenie
novej športovej infraštruktúry a jej prí
slušenstva, ako aj na revitalizáciu, mo
dernizáciu, rekonštrukciu a vybavenie
e istujúcich športovísk a ich areálov pre
E OF.

KONCEPT LETNÉHO EYOF 2022

N

a XVI. letnom EYOF
2022 sa bude súťažiť v 9
tradičných športoch, ktoré
sú v programe každej edície
podujatia, plus v bedmintone.
Z programu napokon vypadol
triatlon, čo bol slovenský voliteľný
šport. Triatlonové súťaže by totiž
neúnosne skomplikovali situáciu
v dopravne najfrekventovanejšej
časti mesta pod Urpínom.
„Rozhodnutie sa nerodilo
ľahko. Zdravie a bezpečnosť
mladých olympijských
nádejí, návštevníkov
a zároveň obyvateľov
mesta sú najdôležitejšie,“
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poznamenal výkonný riaditeľ
podujatia Peter Hamaj.
Slovensko ako usporiadateľská
krajina má právo na plné
zastúpenie v každom športe,
teda aj na obsadenie všetkých
turnajov v kolektívnych športoch.
Vďaka tomu bude naša výprava
najpočetnejšia v histórii letných
EYOF. Doteraz najviac športovcov
– 54 – sme mali dvakrát.
Centrom podujatia bude
BANSKÁ BYSTRICA, kde sa súťažné
dianie sústredí predovšetkým
v športovom areáli na
Štiavničkách, ktorý na tento
účel dostal názov Športový

park EYOF. Jeho súčasťou
budú aj hlavné akreditačné
a operatívne centrum podujatia,
služby pre národné olympijské
výbory, stravovací stan,
tzv. chill-out zóna, hlavné
tlačové stredisko, aj centrum
lekárskych a antidopingových
činností. Dominantou parku
je nedávno renovovaný
Štadión SNP, na ktorom sa
bude súťažiť v atletike, hneď
vedľa je aj tréningový štadión.
V susedstve ležia krytá plaváreň
aj džudistická hala VŠC Dukla.
Neďaleko odtiaľ, v tesnej
blízkosti plážového kúpaliska,
sa bude súťažiť v tenise aj
v bedmintone. O niečo ďalej,
v telocvični Univerzity Mateja

SPOLUPRÁCA S ADA SR
I S VŠC DUKLA

O

rganizátori letného
EYOF 2022 zverili
dopingové kontroly do
rúk Antidopingovej agentúry
SR (ADA SR), s ktorou vo
februári 2022 podpísali zmluvu.
„Naša spolupráca má dve
línie. Jednou je zabezpečenie
testovania a druhou časťou
sú edukačné programy
a prevencia,“ uviedla riaditeľka
ADA SR Žaneta Csáderová.
Súťaže EYOF sa uskutočnia
aj na športoviskách VŠC Dukla
Banská Bystrica. „Dukla má
nádherný nový štadión a bola
by škoda, keby sa nevyužil na
tak významné podujatie. Takže
hlavný stánok bude počas EYOF
práve na Štadióne SNP, kde sa
bude súťažiť v atletike. V našej
športovej hale budú bojovať
džudisti. Takisto zabezpečujeme
pre organizátorov aj ubytovanie,
medicínske a antidopingové
centrum,“ uviedol riaditeľ
VŠC Dukla Matej Tóth.
Niekdajší elitný chodec je tiež
ambasádor festivalu. I

Bela, budú hrať basketbalistky.
Je to unikátny koncept
prepojených športovísk, ktorý
nemá u nás obdobu. Diváci
môžu na malej ploche navštíviť
súťaže vo viacerých športoch.
Gymnastické súťaže sa
odohrajú na zimnom štadióne.
Ulice Banskej Bystrice a priľahlé
cesty budú miestami zápolení
v cestnej cyklistike. Otvárací
aj záverečný ceremoniál
sa plánujú v parku pod
Pamätníkom SNP v centre
mesta, tam má byť aj fanzóna.
Neďaleko odtiaľ aj jedna z troch
olympijských dedín. Ďalšie dve
dediny budú v internátnych
komplexoch neďaleko od
Športového parku EYOF.
WWW.OLYMPIC.SK
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POSUN TERMÍNU KONANIA
O ROK NESKÔR

V súvislosti s presunom konania OH
2020 v japonskom Tokiu na leto 2021
v dôsledku pandémie ochorenia CO
VID19 museli k zmene termínu pri
stúpiť aj banskobystrickí organizátori.
Keďže letný E OF sa mal uskutočniť 25.
– 31. júla 2021, kolidoval by s najväčším
podujatím na svete. „Dve multišportové
akcie sa v rovnakom termíne nemôžu
konať,“ povedal začiatkom apríla 2020
po prijatí rozhodnutia o preložení OH
v Tokiu o rok neskôr výkonný riaditeľ or
ganizačného výboru Peter Korčok. Kon
com apríla posun VI. letného E OF na
rok 2022 schválila e ekutíva EOV.

VIAC ČASU NA PRÍPRAVU A ZMENA
NA POSTE VÝKONNÉHO RIADITEĽA

Od mája 2020 letný E OF v Banskej Bys
trici poznal svoj nový termín 24. – 30.
júla 2022. „ akujeme za e ibilitu. Sme
presvedčení, že E OF na Slovensku bude
úspešný a po skončení pandémie bude
veľkou oslavou mladosti aj obnovy spo
ločnosti,“ zareagoval generálny sekretár
EOV Raffaele Pagnozzi.
„O úplnom zrušení podujatia sme
vôbec neuvažovali, aj keď celosvetová
pandémia ovplyvnila naše prípravy.
Získali sme ďalších 12 mesiacov, vďaka
čomu budeme mať viac času na prípra
vu infraštruktúry a kvalitného festivalu.
Napriek koronakríze nám nechýba chuť
a vôľa,“ uviedol primátor Banskej Bystri
ce a prezident organizačného výboru Ján
Nosko.

„Je to veľká príležitosť, ako sa pre
zentovať. Nielen ako dobrí hostitelia,
ale aj ako kvalitní usporiadatelia. Som
presvedčený, že dôveru, ktorú sme do
stali, využijeme a pripravíme krásne
športové podujatie. E OF bude skvelý
festival a najmä oslava športu. Chceme
na Slovensku prezentovať mladej gene
rácii aj základné hodnoty olympizmu
a zdravého životného štýlu,“ doplnil ho
prezident SOŠV A. Siekel.
Necelé dva roky pred začiatkom
podujatia sa udiala zmena na dôležitej
pozícii v organizačnom výbore. Jeho vý
konným riaditeľom sa od 1. októbra 2020
stal Peter Hamaj. Vo funkcii nahradil
viceprezidenta SOŠV a šéfa slovenskej
atletiky Petra Korčoka, ktorý sa rozhodol
pre pracovnú zaneprázdnenosť ukončiť
svoje 15mesačné pôsobenie v organi
začnom výbore.
Pre športoviská odsúhlasila vláda SR
na vlaňajšom decembrovom rokovaní
dotácie vo výške 900tisíc eur. Investície
do e istujúcich športovísk sú dôsledkom
zrušenia zámeru výstavby novej športo
vej haly v Banskej Bystrici, na ktorú bolo
pôvodne plánovaných 6,7 milióna eur.
Z pôvodne štátom plánovanej sumy na
nancovanie festivalu E OF vo výške 23
miliónov eur príde podľa schváleného
materiálu k úspore verejných nancií vo
I
výške 5,8 mil. eur.

KUZMINOVÁ VIRTUÁLNE
Z RÍMA DO BANSKEJ
BYSTRICE

T

rojnásobná olympijská
šampiónka v biatlone
Anastasia Kuzminová
ako ambasádorka podujatia
zbieraním kilometrov počas
športovania absolvovala
symbolickú cestu z Ríma až do
Banskej Bystrice. Počas piatich
mesiacov na ňu čakalo viac
ako 700 kilometrov, určenú
virtuálnu trasu mala symbolicky
zakončiť 24. júna, teda presne
mesiac pred začiatkom EYOF
2022. Inšpiráciou pre zaujímavý
projekt je slávnostné zapálenie
pochodne s ohňom pre EYOF,
ktoré sa uskutočnilo v máji. I

MEDAILY PRE ÚČASTNÍKOV
EYOF 2022.

Mesto pod Urpínom
nedisponuje takou športovou
vybavenosťou, aby mohlo
hostiť všetky súťaže EYOF. Tie
sa odohrajú ešte na ďalších
štyroch miestach regiónu,
z ktorých najvzdialenejšia (45
km) je Detva. Najbližšie – 10 km
od centra podujatia – leží BADÍN,
kde budú hrať basketbalisti.
V 25 km vzdialenom ZVOLENE
sa v športovom centre RaTeS
uskutočnia turnaje chlapcov
vo volejbale aj v hádzanej.
V DETVE sa v mestskej hale
bude hrať turnaj hádzanárok.
A napokon v SLOVENSKEJ ĽUPČI
(12 km od Banskej Bystrice) sa
takisto v mestskej hale odohrá
turnaj volejbalistiek. I
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V BELEHRADE 2007 MALO SLOVENSKO 54 ŠPORTOVCOV, TERAZ BUDE TENTO REKORD URČITE PREKONANÝ.

JAVISKO BUDÚCICH HVIEZD

S myšlienkou organizovať Európske olympijské dni mládeže (EYOD) vyšiel v roku 1989 prezident
Európskych olympijských výborov (EOV), Belgičan Jacques Rogge. Premiéra multišportového podujatia pre
mládež vo veku 14 – 18 rokov sa uskutočnila v Bruseli 1991. Nadchádzajúca edícia v Banskej Bystrici bude už šestnásta.

R

ogge, ktorý bol v rokoch 2001
– 2013 aj prezidentom Medzi
národného olympijského vý
boru (MOV), založenie nového
podujatia odôvodnil takto „Po
trebujeme omladiť olympijské
hnutie. Musíme sa adaptovať
na želania a potreby mladých
ľudí. Nemôžeme zostať príliš
konzervatívni. Tento festival

prináša mladým európskym športovcom
motiváciu, vďaka ktorej im dáva ich ka
riéra zmysel od úplného začiatku.“
Od roku 2001 nesie najväčšie mul
tišportové mládežnícke podujatie na
našom kontinente názov Európsky
olympijský festival mládeže (E OF).
Najvyšší počet účastníkov malo v v ta
lianskom ignane v roku 2005 – 3965.
Naposledy v azerbajdžanskom Baku

v roku 2019 bol počet účastníkov zo
všetkých 50 európskych krajín o niečo
nižší (3902). Teraz v Banskej Bystrici sa
ešte zníži v dôsledku absencie ruských
a bieloruských športovcov.
V programe letného E OF sú súťaže
v 9 stabilných športoch – atletika, plá
vanie, športová gymnastika, cestná cyk
listika, tenis, džudo, basketbal, hádzaná
a volejbal. Desiaty šport – v našom prípa

SLOVENSKÉ MEDAILY NA LETNÝCH EYOD/EYOF 1991 – 2019

S

lováci sa od premiéry v Bruseli 1991
predstavili na všetkých doterajších
edíciách letných EYOD/EYOF, na
úvodnom podujatí ešte ako členovia výpravy ČSFR. Najviac medailí si vybojovali v Győri 2007 – 10 (1-4-5). Z hľadiska
kvality medailí mala slovenská výprava
najcennejšiu zbierku v Bathe 1995 – 2
zlaté, 1 striebornú a 3 bronzové. Celkove
slovenskí športovci doteraz na letných
EYOD/EYOF získali 53 medailí – 13 zla52 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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tých, 14 strieborných a 26 bronzových.
Verme, že v Banskej Bystrici do našej
zbierky pribudne niekoľko cenných
kovov.

II. VALKENSWAARD (HOLANDSKO) 1993: 1 – 1 – 1
I ZLATO: Tomáš Halva – atletika, oštep
I STRIEBRO: Barbora Zahnová – dvojhra
I BRONZ: Dominik Hrbatý, Barbora Zahnová – tenis, miešaná štvorhra

V tabuľke uvádzame prehľad všetkých
našich doterajších medailistov.

III. BATH (Veľká Británia) 1995: 2 – 1 – 3
I ZLATO: Boris Vazovan – atletika, 400
m prek. I ZLATO: Miriam Bobková – atletika, 100 m prek. I STRIEBRO: Miriam
Mašeková – atletika, 800 m I BRONZ:

I. BRUSEL (BELGICKO) 1991: 1 – 0 – 0
I ZLATO: Martin Hromec – tenis, dvojhra

Družstvo hádzanárok (Palatická, Bernátová, Glankovičová, Jursíková, Ličková,
Cinová, Korecová, Kuchtová, Hrabovská, Miháliková, Múčková, Uhliarová)
I BRONZ: Viktor Jurák – plávanie, 100 m
motýlik I BRONZ: Viktor Jurák – plávanie, 200 m motýlik
IV. LISABON (Portugalsko) 1997: 2 – 0 – 0
ZLATO: Družstvo basketbalistiek
(Majkráková, Kozmonová, Borovičková,
I
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svetového športu, ktoré sa na olympij
skej scéne objavili premiérovo práve na
E OD/E OF. Za všetky spomeňme 22
tých, ktorí triumfovali najprv na tomto
mládežníckom podujatí a potom aj na
„veľkých“ olympijských hrách. Pravda,
podstatne viac je takých, ktorí na
E OD/E OF síce netriumfovali, ale na
OH vyhrali alebo získali medailu.
Víťazmi na „oboch frontoch“ boli
atléti Andreas Thorkildsen (Nór.), Nelson
Évora (Port.), Sergej Kľugin (Rus.), Kim Gevaertová (Belg.), Carolina Klüftová (Švéd.)
a Gabriela Szabóová (Rum.), plavci Pieter

RADOSŤ TENISTIEK TEREZY MIHALÍKOVEJ A
VIKTÓRIE KUŽMOVEJ Z TRIUMFU VO ŠTVORHRE
V UTRECHTE 2013.
de bedminton – je voliteľný a vyberá si ho
organizátor. V troch prípadoch si vybral
dokonca dva športy. Dvakrát nám výber
voliteľného športu mimoriadne zapaso
val v Belehrade 2007 sa o štyri z ôsmich
medailí slovenskej výpravy postarali stol
ní tenisti, v Gy ri 2017 dokonca o sedem
z desiatich rýchlostní kanoisti.
E OF sa koná každé dva roky a má
letnú i zimnú verziu. Toto podujatie je ja
viskom budúcich hviezd, ktoré má vysokú
športovú úroveň. Vďaka olympijskému
charakteru však prekračuje čisto športový
rozmer. čí mladých športovcov olympij
ským myšlienkam a ideálom, vzdeláva ich
o zdravom životnom štýle a motivuje, aby
sa venovali športu.

DVADSAŤDVA VÍŤAZOV EYOF AJ OH

Tvrdenie o javisku budúcich hviezd sa
dá ilustrovať množstvom mien hviezd

Gáborová, Klasová, Kyselová, Lásková,
V. Libičová, Madajová, Mračnová, Petríková, S. Borčinová) I ZLATO: Júlia Svobodová – plávanie, 100 m znak

DOTERAJŠIE LETNÉ EYOD/EYOF V KOCKE

Č

ísla v tabuľke po uvedení dejiska a dátumu podujatia postupne uvádzajú
počet športov, disciplín, zúčastnených výprav, celkový počet účastníkov
a počet slovenských športovcov. V prípade I. EYOD 1991 posledný údaj
chýba, pretože štartovala ešte výprava Československa. Definitívny počet
našich športovcov na EYOF 2022, ktorý bude určite rekordný, ešte v čase
uzávierky nebol známy, takisto ani celkový počet účastníkov.
I. BRUSEL (Belg.), 12. – 21. 7. 1991
II. VALKENSWAARD (Hol.), 3. – 9. 7. 1993
III. BATH (V. Brit.), 9. – 14. 7. 1995
IV. LISABON (Port.),18. – 24. 7. 1997
V. ESBJERG (Dán.), 10. – 16. 7. 1999
VI. MURCIA (Špan.), 3. – 9. 7. 2001
VII. PARÍŽ (Franc.), 28. 7. – 2. 8. 2003
VIII. LIGNANO SABBIADORO (Tal.), 3. – 8. 7. 2005
IX. BELEHRAD (Srb.), 22. – 27. 7. 2007
X. TAMPERE (Fín.), 19. – 26. 7. 2009
XI. TRABZON (Tur.), 24. – 29. 7. 2011
XII. UTRECHT (Hol.), 14. – 19. 7. 2013
XIII. TBILISI (Gruz.), 26. 7. – 1. 8. 2015
XIV. GYŐR (Maď.), 22. – 30. 7. 2017
XV. BAKU (Azerb.), 20. – 28. 7. 2019
XVI. BANSKÁ BYSTRICA (SR), 24. – 30. 7. 2022

Pavlovičová, Stantienová) I BRONZ:
Tamara Kopecká – atletika, 400 m I
BRONZ: Jozef Pelikán – atletika, 800
m I BRONZ: Ján Majdán – džudo, do
66 kg

V. ESBJERG (Dánsko) 1999: 0 – 0 – 1
I BRONZ: Matej Jurčo – cyklistika, cest-

né preteky s hromadným štartom
VI. MURCIA (Španielsko) 2001: 0 – 0 – 4
I BRONZ: Družstvo basketbalistiek
(Luptáková, Homolová, Michulková,
Furková, Szijjártóová, Ivanová, Kupčíková, Kloudová, Gulová, Kubatová,

VII. PARÍŽ (Francúzsko) 2003: 2 – 0 – 1
I ZLATO: Družstvo basketbalistiek
(Čižmarová, Vyňuchalová, Hrabáková,
Karnayová, Egedová, Kollárová, Rohová, Gatialová, Růžičková, Gazdaričová,
Slotová, Čarnoká) I ZLATO: Jozef Repčík – atletika, 800 m I BRONZ: Michaela
Margócziová – atletika, disk

VIII. LIGNANO SABBIADORO (Taliansko) 2005:
0–0–3
I BRONZ: Katarína Čarná – džudo, do 63
kg I BRONZ: Klaudia Boczová – tenis,
dvojhra I BRONZ: Andrej Martin, Klaudia Boczová – tenis, miešaná štvorhra
IX. BELEHRAD (Srbsko) 2007: 1 – 4 – 3
I ZLATO: Alexandra Štuková – atletika,
400 m I STRIEBRO: Roman Turčáni –
atletika, 400 m I STRIEBRO: Katarína
Listopadová – plávanie, 200 m pol.
pret. I STRIEBRO: Barbora Balážová
– stolný tenis, dvojhra I STRIEBRO:

9
10
10
10
11
10
10
11
11
9
9
9
9
10
10
10

70
86
86
86
84
90
95
109
100
109
109
111
112
130
135
115

33
43
47
47
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
48

2084
1874
1709
2500
2324
2500
2500
3965
3000
3302
3138
3143
3304
3675
3902
?

?
15
31
39
35
29
38
49
54
49
52
53
30
54
45
?

Barbora Balážová, Alžbeta Danová –
stolný tenis, štvorhra I BRONZ: Dana
Čížková – atletika, skok o žrdi I BRONZ:
Jakub Figeľ, Alžbeta Danová – stolný
tenis, miešaná štvorhra I BRONZ: Jakub Figeľ, Dávid Karas – stolný tenis,
štvorhra
X. TAMPERE (Fínsko) 2009: 2 – 1 – 1
I ZLATO: Tomáš Kružliak – atletika, hod
kladivom I ZLATO: Arpád Szakács – džudo,
do 81 kg I STRIEBRO: družstvo hádzanárok
(Medveďová, Gubíková – Mičiníková, Rácková, Rajnohová, Minarčíková, Szarková, KováOLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2020 53
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MRAČNOVÁ
O MLÁDEŽNÍCKOM
FESTIVALE

B

ývalá dlhoročná
podpredsedníčka Slovenského
olympijského výboru Mária
Mračnová viedla najčastejšie
naše výpravy na EYOD/EYOF – až
štyrikrát (Brusel 1991 – to bola
ešte československá výprava,
Valkenswaard 1993, Murcia
2001, Trabzon 2011). O podujatí
hovorí: „Geniálnu myšlienku,
ktorú pretvoril do reality Jacques
Rogge, obdivujem od začiatku.
Mladí športovci, ktorí sa dovtedy
stretávali so svojimi rovesníkmi
len v rámci vlastného športu,
zrazu mali možnosť spoznať
súperov aj z iných športových
odvetví. Najzaujímavejšie pre nich
bolo spoznávanie olympijských
symbolov, rituálov od slávnostného
nástupu, prinášania olympijskej
vlajky olympijskými šampiónmi
usporiadateľskej krajiny či
zapaľovania olympijského ohňa až
po sľub športovcov a rozhodcov.“
I

NÁSTUP SLOVENSKEJ VÝPRAVY NA SLÁVNOSTNOM OTVORENÍ PREDOŠLÉHO LETNÉHO
EYOF V BAKU 2019.
ria Listunovová (všetci Rus.), Maria Olaruová, Oana Banová, Sandra Izbasová (všetky
Rum.), tenistka Kateřina Siniaková (ČR)
a cyklista Elia Viviani (Tal.).

ZO SLOVENSKA KRNÁČ,
HRBATÝ A ĎALSIE ESÁ

van den Hoogenband (Hol.), Massimiliano
Rosolino (Tal.), Éva Risztovová (Maď.), Camelia Potecová (Rum.), Sarah Sjöströmová
(Švéd.) a Ruta Meilutyte ( it.), džudista
Jarij Zviadauri (Gruz.), po zmene ob
čianstva súťažil ako Ilias Iliadis (Gréc.),
hádzanárka Louise Bagerová-Norgaardová z Dánska, športoví gymnasti David
Beľjavskij, Jelena Zamolodčikovová a Vikto-

čiková, A. Vasilenková, Vargová, Szücsová,
Holešová, V. Vasilenková) I BRONZ: Andrea
Krišandová – džudo, do 52 kg
XI. TRABZON (Turecko) 2011: 0 – 0 – 1
I BRONZ: Dávid Zverko – cyklistika,
cestné preteky s hromadným štartom
XII. UTRECHT (Holandsko) 2013: 2 – 1 – 0
I ZLATO: Viktória Kužmová – tenis, dvoj-

hra I ZLATO: Viktória Kužmová, Tereza
54 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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Mnohí špičkoví slovenskí športovci,
vrátane olympionikov, tiež prešli účas
ťou na E OD/E OF. Pritom je zaují
mavé, že napríklad strieborný džudista
z OH 2004 Jozef Krnáč na E OD cenný
kov nezískal. V zozname našich me
dailistov z mládežníckeho podujatia
sú však trebárs tenisti Viktória Kužmová
(dvakrát zlato), Dominik Hrbatý a Andrej
Martin (obaja bronz), atléti Jozef Repčík
(zlato), Miriam Bobková (zlato) a Jozef

Mihalíková – tenis, štvorhra I STRIEBRO:
Michaela Pešková – atletika, 400 m prek.
XIII. TBILISI (Gruzínsko) 2015: 0 – 2 – 2
I STRIEBRO: Miroslav Kopiš – džudo,
do 81 kg I STRIEBRO: Matúš Štoček –
cyklistika, cestné preteky s hromadným
štartom I BRONZ: Dominika Kincelová
– džudo, do 44 kg I BRONZ: Adrián Baran, Jakub Benda, Simon Rigász, Marcel
Žilavý – atletika, štafeta na 4x100 m

Pelikán (bronz), basketbalistka Lucia
Lásková (zlato), stolná tenistka Barbora
Balážová (dve striebra), hádzanárky Simona Szarková, Adriana Medveďová (obe
striebro), plavkyňa Katarína Listopadová
(striebro), či cyklisti Matej Jurčo a Martin
Svrček (obaja bronz).
Medzi našimi ďalšími známymi
bývalými účastníkmi podujatia sú na
príklad aj športové gymnastky Zuzana
Sekerová, Barbora Mokošová, plavec Richard Nagy, stolný tenista Ľubomír Pištej,
atléti Mikuláš Konopka, Tomáš Veszelka,
Gabriela Gajanová, Viktória Forster, basket
balistky Bronislava Borovičková, Zuzana
Mračnová, Romana Vyňuchalová, džudist
ka Andrea Krišandová, či tenistka Anna
I
Karolína Schmiedlová.

XIV. GYŐR (Maďarsko) 2017: 1 – 4 – 5
I ZLATO: Lucia Valová, Eduard Strýček –
rýchlostná kanoistika, C2 mix na 200 m I
STRIEBRO: Lucia Valová – rýchlostná kanoistika, C1 na 500 m I STRIEBRO: Romana
Jakubisová, Karolína Seregiová, Martin
Hvojník, Richard Németh – rýchlostná
kanoistika, K4 mix na 500 m I STRIEBRO:
Denis Turac – džudo, do 90 kg I STRIEBRO: Lucia Valová – rýchlostná kanoistika,
C1 na 200 m I BRONZ: Martin Hvojník

a Richard Németh – rýchlostná kanoistika, K2 na 500 m I BRONZ: Andrej Paulíny
– atletika, 1500 m I BRONZ: Nina Geršiová
– džudo, do 70 kg I BRONZ: Martin Hvojník, rýchlostná kanoistika, K1 na 200 m I
BRONZ: Martin Hvojník a Richard Németh
– rýchlostná kanoistika, K2 na 200 m
XV. BAKU (Azerbajdžan) 2019: 0 – 0 – 1
I BRONZ: Martin Svrček – cyklistika,
cestné preteky s hromadným štartom
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TEXT: ZDENKA LETENAYOVÁ, SOŠM
FOTO: JÁN SÚKUP, SOŠM

NOVÉ
MÚZEJNÉ
AKVIZÍCIE
Procesu zaradenia predmetu
do zbierkového fondu SOŠV
– Slovenského olympijského
a športového múzea predchádza
veľmi dlhá cesta.

N

a jednej strane, v súčasnom
modernom ponímaní mú
zejníctva sa už neodporúča
predmet zaradiť do zbierky
len z potreby vytvorenia ne
jakého historického útulku
pre daný typ predmetov, aj
keď naďalej nemožno obísť
nemenné normy „estetic
kosti, kúzlo starobylosti, pa
tiny a vône veku“. Na druhej
strane, musíme reagovať
rýchlo a operatívne, pretože
najmä aktuálne predmety
ponúknuté do zbierok sú zväčša jedi
nečné a neopakovateľné. A mnohé veľ
mi lákajú aj súkromných zberateľov...
Sme radi, že do Výstavnej siene prof.
Vladimíra Černušáka si nachádza cestu
veľa školskej mládeže a študentov.

SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ MÚZEUM

MÚZEUM A JEHO JEDINEČNÉ
ZBIERKY SÚ TU PRE VÁS!

Od začiatku roka 2022 sme v múzeu
zaznamenali opäť mimoriadne poči
ny aj v oblasti akvizície. Mediálne asi
najviac propagovaný bol dar olympij
skej víťazky Petry Vlhovej. Konkrétne
išlo o jej kombinézu zo ZOH 2022, ako
bonus pribudli aj holenné chrániče
na olympijský slalom. K „pekinským
trofejam“ patria aj originály faklí zo
ZOH a ako dar Slovenského paralym
pijského výboru aj paralympijská fak
ľa, do zbierky maskotov pre deti veľmi
atraktívna panda Bing Dwen Dwen,
či hokejka obrancu Petra Čerešňáka
s podpismi bronzových olympijských
medailistov. Samozrejme nechýba ani
kompletné oblečenie člena slovenské
ho olympijského tímu.
Vďaka našim kolegom z SOŠV sme
do zbierok zapísali aj raritu – ochranné
oblečenie pracovníkov, ktorí počas ZOH
testovali účastníkov na prítomnosť
vírusu COVID19. Mincovňa Kremnici
pre nás vyrobila kópiu bronzovej olym
pijskej medaily, ktorú sme mohli dať
vyrobiť so súhlasom Slovenského zväzu
ľadového hokeja.
Z hokejového sveta nás mimoriad
ne potešil dar legendárneho Igora
ibu – jeho kompletný „zlatý“ výstroj
z majstrovstiev sveta 1985, ako aj
pozostalosť ďalšej hokejovej legendy
Karola Faka.
Prvú olympijskú loď v roku 2022 sme
privítali vo februári spolu s vodnými
slalomármi bratancami
adislavom
a Petrom Škantárovcami, ktorí priniesli
do trvalého depozitu svoju víťaznú
olympijskú loď z Ria de Janeiro 2016
v súťaži C2. Následne pribudla loď Jany
Dukátovej z OH 2012 v ondýne.

PETER ŠKANTÁR S DAROM PRE SOŠM – „ZLATOU“ LOĎOU BRATANCOV ŠKANTÁROVCOV Z OH 2016.

OLYMPIJSKÁ ŠAMPIÓNKA PETRA VLHOVÁ
PO NÁVRATE Z PEKINGU ODOVZDALA
RIADITEĽKE SOŠM ZDENKE LETENAYOVEJ
DO MÚZEA SVOJU KOMBINÉZU ZO ZOH.
Že výstavný priestor múzea sa nedá
nafúknuť, sme sa presvedčili pri prebe
raní 11 metrov dlhej bronzovej (2004)
a striebornej (2008) olympijskej lode
štvorkajaka Komárňanov, ktorú do trva
lého depozitu odovzdala Slovenská ka
noistika. Našťastie, všetky spomínané
predmety sa podarilo vo výstavnej sieni
umiestniť.

PREDMETY, KTORÉ MÔŽETE
ZAŽIŤ LEN DOČASNE

Niektoré predmety sa múzeum snaží
našej verejnosti priblížiť aspoň formou
dočasných výpožičiek. Nadačný fond
V ry Čáslavskej na tri mesiace zapožičal
vzácne hodvábne kimono z 18. storočia,
ktoré slávna športová gymnastka V ra
Čáslavská dostala počas OH 1964 v Tokiu.
Múzeum si tak spolu s jej s dvoma zlatými
olympijskými medailami, ktoré venovala
do zbierok múzea v roku 2015, pripome
nulo nedožité 80. výročie narodenia mi
moriadnej svetovej športovej osobnosti.
Z histórie paralympiád pribudli do e po
zície bronzová medaila a odev stolného
tenistu adislava Gáspára z Atlanty 1996.
Od mája múzeum sprístupnilo
priestor aj pre širokú verejnosť. Jednou
z prvých príležitostných výstav, ktorú
SOŠM ponúka, je od 13. mája výstava
„Hokej menom Slovan“ k 100. výročiu
vzniku HC Slovan Bratislava s množ
stvom jedinečných predmetov z vlast
I
ných zbierok a zbierok klubu.
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PRED SVETOVÝMI HRAMI V BIRMINGHAME

1.

PO PRVÝ RAZ
S NAŠÍM OLYMPIJSKÝM
ZASTREŠENÍM

Po prvý raz v histórii vyšle
Slovenský olympijský a športový
výbor (SOŠV) výpravu na Svetové
hry v neolympijských športoch
(The World Games – TWG). Ich
dejiskom bude 7. – 17. júla 2022
americký Birmingham v štáte Alabama.

S

vetové hry v neolympijských
športoch majú tradíciu už od
roku 1981 a takisto ako olym
pijské hry sa konávajú v štvor
ročných intervaloch. Svetové
hry podporuje Medzinárodný
olympijský výbor (MOV). Avšak
do portfólia podujatí, na ktoré
vysiela naše výpravy SOŠV, sa
zaradí premiérovo až ich nad
chádzajúca 11. edícia.
V minulosti na toto podujatie, na
ktoré vlastní práva Medzinárodná asociácia
Svetových hier (IWGA), vysielala slovenskú
výpravu Konfederácia športových zväzov

MONIKA CHOCHLÍKOVÁ
BUDE SÚŤAŽIŤ V KICKBOXE
AJ V THAJSKOM BOXE.

SR. Tá však medzičasom zanikla a po
transformácii na strešnú organizáciu
slovenského športu túto jej právomoc
prevzal práve SOŠV.

TAKISTO AKO LETNÝ EYOF
S ROČNÝM ONESKORENÍM

Pôvodne sa 11. svetové hry v 650tisíco
vom Birminghame mali konať v roku 2021.
Pandémia ochorenia COVID19 však
v medzinárodnom športovom kalendári
spôsobila obrovské zmeny. A po presune
olympijských hier v Tokiu z roku 2020 na
rok 2021 k ročnému posunu pristúpili aj
organizátori viacerých multišportových

medzinárodných podujatí, vrátane let
ného Európskeho olympijského festivalu
mládeže (E OF) v Banskej Bystrici. Ten
takisto ako Svetové hry v Birminghame
presunuli z vlaňajška na tento rok.
Posun umožnil organizátorom na
otvárací aj záverečný ceremoniál využiť
nový multišportový štadión s názvom
Protective ife, ktorý sa budoval nezávisle
od podujatia. Práve na tomto štadióne sa
16. júla uskutoční „Noc športov“. Pri tejto
príležitosti po prvý raz zaznie aj nová o 
ciálna hymna Svetových hier. Inak, špe
ciálne pre T G sa nestavali žiadne nové
športoviská, len niektoré sa renovovali.

SVIATOK NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV

T

ak ako olympijské športy majú každé
štyri roky svoj vrchol na OH, resp. ZOH,
aj neolympijské športy a disciplíny
sa v rovnakej perióde tešia na svoj veľký
sviatok. Svojou veľkosťou Svetové hry
pripomínajú tak trochu zimné olympijské
hry, majú však viacero odlišných princípov.
Zásadný rozdiel spočíva v tom, že ich účastníkov
nominujú svetové športové organizácie na

56 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022

056-057 svetove hry M.indd 56

základe výsledkov z majstrovstiev sveta alebo
zo svetových rebríčkov. Druhou odlišnosťou je
podstatne menšia účasť štartujúcich v športe,
a tak šancu dostať sa na toto podujatie majú
naozaj iba tí najlepší z najlepších. Určitým
mínusom je slabší záujem médií i sponzorov,
ale aj to sa v poslednom období zlepšuje...
Väčšina účastníkov XI. svetových hier pôjde
v lete do neznáma. Birmingham v minulosti

neorganizoval žiadne veľké celosvetové
podujatie a už vôbec nie multišportové.
Pre pandémiu došlo nielen k preloženiu
podujatia o rok, ale aj k zrušeniu prakticky
všetkých testovacích súťaží. Aj tradičná
porada vedúcich výprav sa uskutočnila len
v online podobe. Prezident IWGA Španiel
José Peruena však verí, že v júli nás čaká
opäť veľký sviatok neolympijských športov.
WWW.OLYMPIC.SK
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TEXT: ZDENKO KRÍŽ, ĽUBOMÍR SOUČEK,
FOTO: TASR/JÁN KROŠLÁK, PAVEL NEUBAUER

Počas Svetových hier ich účastníci
v minulosti nebývali na jednom mieste,
ale podľa jednotlivých športov – v rôz
nych častiach mesta, či jeho okolí. Až
Birmingham sa rozhodol vytvoriť dedi
nu športovcov. Takmer všetci štartujúci
budú ubytovaní vo dvoch obrovských
internátoch
niversity of Alabama
a Southern College.
Birmingham, menovec oveľa sláv
nejšieho a staršieho anglického mesta
(zhodou okolností, to bude tiež v tom
to roku hostiť Hry Commonwealthu,
teda Britského spoločenstva národov),
práve počas tohto podujatia oslávi
150. výročie svojho založenia. Túto
príležitosť chcú domáci využiť aj na
prezentáciu južanskej pohostinnosti
a gastronómie, na ktorú sú patrične
hrdí.

REKORDNÝ POČET ŠPORTOV
AJ DISCIPLÍN

Birmingham, mesto s prezývkou „magic
ké“, privíta účastníkov 11. svetových hier
od 7. do 17. júla 2022. Športovci z viac než
stovky krajín sveta budú súťažiť v 223
disciplínach 58 odvetví 34 športov. Počet
účastníkov z radov i žien by mal byť pri
bližne rovnaký.
Na Svetových hrách 2022 sa uskutoč
nia súťaže v doteraz najväčšom počte
športov aj disciplín. Hoci počet účastníc
kych krajín sa predpokladá menší, než
vo roclawe 2017 (tam bolo zatiaľ re
kordných 31 športov, 219 disciplín a 111
účastníckych krajín), odhadovaný počet
športovcov v Birminghame (3633) by mal
prekonať doterajší rekord z roclawu
(3430 športovcov).
Takisto ako predošlé T G bude aj
tieto vysielať Olympic Channel, vďaka
čomu budú môcť prenosy cez internet
sledovať na celom svete.

SLOVENSKO ZATIAĽ
S 23 MEDAILAMI

S

amostatné Slovensko malo na Svetových hrách premiéru v Den Haagu
1993, teda až v rámci štvrtej edície tohto
podujatia. Vtedy naši výprava nezískala ani
jednu medailu, čo sa potom zopakovalo už
len v Cali 2013. Najúspešnejšiu účasť si slovenská výprava pripísala v Kaohsiungu 2009
(medaily 2 – 3 – 3).

Na doterajších 10 edíciách Svetových
hier nazbierali najhodnotnejšiu medai
lovú zbierku športovci Talianska (153 zla
tých, 147 strieborných a 141 bronzových
kovov) pred USA (145 – 129 – 105), Nemeckom (138 – 111 – 140), ZSSR, resp. Ruskom
(137 – 110 – 71) a Francúzskom (103 –
101 – 105). Historicky najúspešnejším
účastníkom Svetových hier je nemecký
plutvový plavec Jürgen Kolenda, ktorý si
v rokoch 1981 a 1985 vybojoval spolu 11
zlatých medailí.

HLAVNÝM SLOVENSKÝM
TROMFOM CHOCHLÍKOVÁ

Slovenský šport nebude mať v SA po
četnú výpravu, ale nie je bez medailo
vých ambícií. Azda najviac sa očakáva
od Moniky Chochlíkovej, ktorá sa kvali ko
vala v dvoch športových odvetviach. Ak
ju obídu zranenia a bude mať aj kúsok
povestného športového šťastia, môže
na stupne víťazov postaviť v kickbo e
i v thajskom bo e. Z oboch už má sveto
vé medaily. Mohla by napodobniť českú
lyžiarku a snoubordistku Ester edeckú,
ktorá na ZOH 2018 v Pjongčangu vyhra
la v dvoch športoch.
Šance na dobrý výsledok má aj ďal
ších 13 slovenských reprezentantov.
Okrem Chochlíkovej sa v Birminghame
predstavia aj ďalšia kickbo erka Alexandra Filipová, thajský bo er Lukáš Mandinec,
lukostrelci Denisa Baránková a Jozef Bošanský, parašutista Roman Dubský, rýchlostný

NÁVRAT PODUJATIA
DO USA PO 41 ROKOCH

P

remiérové Svetové hry sa v roku
1981 uskutočnili takisto v USA –
v Santa Clare. Ďalšie edície boli
v Londýne 1985, západonemeckom
Karlsruhe 1989, holandskom Den Haagu 1993, fínskom Lahti 1997, japonskej Akite 2001, nemeckom Duisburgu
2005, taiwanskom Kaohsiungu 2009,
kolumbijskom Cali 2013 a v poľskom
Wroclawe 2017. Svetové hry 2022
v Birminghame znamenajú návrat
podujatia na pôdu USA po 41 rokoch.
V roku 2025 bude hostiteľom podujatia čínske Čeng-tu.

kanoista Martin Nemček, reprezentantka
v plutvovom plávaní Zuzana Hrašková,
silová trojbojárka Ivana Horná, vodný ly
žiar Martin Bartalský, duatlonistka Nikola
Čorbová, tanečná dvojica Dušan Gruľa, Giana
Cragnoliniová a aktuálna majsterka Euró
py v karate Ingrida Suchánková.
Slovenská výprava odletí do dejiska
hier po malých skupinách väčšinou
z Viedne cez Chicago a jej vedúcim bude
športový riaditeľ SOŠV Roman Buček. I

ZATIAĽ NAJÚSPEŠNEJŠÍM
SLOVENSKÝM ŠPORTOM
NA SVETOVÝCH HRÁCH JE
KULTURISTIKA. O JEDNU
Z JEJ TROCH ZLATÝCH
MEDAILÍ SA V AKITE 2001
ZASLÚŽIL IGOR KOČIŠ.

Dovedna získali naši reprezentanti na
Svetových hrách zatiaľ 23 medailí (5 – 9 – 9),
pričom naším najúspešnejším športom je kulturistika (3 – 4 – 3, víťazstvá dosiahli Igor Kočiš
v Akite 2001, Juraj Vrábel v Duisburgu 2005
a Jana Purdjaková v Kaohsiungu 2009) pred karate (1 – 2 – 2, v Kaohsiungu 2009 zvíťazila Eva
Tulejová-Medveďová) a rybolovnou technikou
(1 – 1 – 1, v Lahti 1997 zlato získal Ján Meszároš).
Aspoň jedným cenným kovom sa Slováci
mohli pochváliť aj v kickboxe, parašutizme,
športovom aerobiku a vo vodnom lyžovaní.
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TRÉNERSKÝ VELIKÁN MARIÁN VAJDA

TEXT: STANO ŠČEPÁN, FOTO: TASR/MARTIN BAUMANN,
PAVEL NEUBAUER, DANO VESELSKÝ

NIKDY NEVIEŠ,
KEDY A ČO TI ŽIVOT VRÁTI

PRÍBEH MARIÁNA VAJDU JE ZRKADLOM JEHO DUŠE.

Hoci Marián Vajda sa najlepším
tenistom na svete nestal,
dlhé roky pomáhal obhajovať
pozíciu kráľa bieleho športu
Srbovi Novakovi Djokovičovi.
S puncom najlepšieho
trénera na svete opäť pomáha
slovenskému tenisu.
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K

eď sme na jeseň v roku 2011
nakrúcali televízny dokument
o histórii československé
ho a následne slovenského
tenisu, nechcel o sebe veľa
rozprávať. No sotva sme pre
hodili reč na osobnosti, pri
ktorých hráčsky a neskôr aj
trénersky vyrastal, prekypril
dialóg rôznymi historka
mi. Spontánne aj úsmevne.
S chlapčenskou otvorenosťou

a zjavnou dobrosrdečnosťou. Ostali mu
aj po šestnástich rokoch, ktoré strávil so
svetovou tenisovou jednotkou. Príbeh
Mariána Vajdu je zrkadlom jeho duše.

ZODPOVEDNOSŤ

Sotva na Maroša vytiahneme „rozbe
hovú“ otázku – aký bol tenista – ro
zosmeje sa. Niežeby si nepamätal, len
hľadá najpresnejší výraz. „Zodpovedný,
to je asi najvýstižnejšie. Vždy som pri
stupoval zodpovedne k tréningom aj
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k zápasom. Možno aj vďaka tomu som
to dotiahol na celkom dobrú úroveň.
Hoci na lepšiu než 34. priečku vo sveto
vom rebríčku už len moja svedomitosť
a zodpovednosť nestačila.“ Nikdy však
neviete, kedy, ako a čo všetko vám osud
vynahradí...
Do sveta profesionálneho tenisu
vstúpil v roku 1983. Osem rokov pred
tým lúskal tenisovú abecedu v Piešťa
noch. „Svojich trénerov som vnímal ako
autority. Rudo Vrábel, Tibor Macko, Vít
Chvátal. Dostal som veľmi dobrú školu.
Československú. Často chodili do Pieš
ťan aj Jan Kodeš či Vladimír Zedník. Mali
sme už vtedy veľmi dobrý klubový sys
tém prípravy. Veľa osobností tam bolo,“
spomína s rešpektom.
Rovnako to pokračovalo na Slovane.
„Keď som prišiel do Bratislavy, mal som
pocit, akoby som sa ocitol vo imbledo
ne. Nemal som poňatia, čo je to svetový
tenis, ako vyzerá zázemie na veľkých
turnajoch. Nadchli ma kurty, zázemie,
dokonca aj maséri. Dnes je to samozrej
mosť, no pre mňa to vtedy bola novinka.“
Rýchlo si vytvoril svoje mikrosvety.
V tom športovom od začiatku vedel, že
na kurte musí zaberať viac než ostatní.
„ ahalo“ ho prostredie, obdiv k hráčom,
ktorých videl okolo seba, aj túžba vy
rovnať sa im. „Trénoval som naplno. Nič
som neoklamal. Možno aj preto mi pán

Anton Zrubák, kondičný tréner, hovoril,
že sa rád chodieval na mňa pozerať. Na
energiu, s ktorou som lietal po kurte.
Dobrou kondíciou som kompenzoval
niektoré technické nuansy, ktoré som
sa len postupne učil. Trénoval som na
stopäťdesiat percent, aby som dokázal
v zápasoch odovzdať sto.“
Pomerne skoro pochopil, že ak sa
chce presadiť napríklad proti hravým
variabilným Španielom, musí zdoko
naliť svoju obrannú hru. Zrýchliť nohy,
rozšíriť úderový diapazón. O rok neskôr,
v sedemnástich, sa naučil lepší spin
forhend, zdokonalil bekhend po odskoku
a keď sa dostal do rúk áďu Zedníka,
začal hrávať útočnejšie. V Prahe sa stal
juniorským majstrom ČSSR.
„Postupne mi to dvíhalo sebavedo
mie. Pochopil som, že musím urobiť
čosi navyše, aby som mal šancu zdolať
súpera. Mal som šťastie, že som mohol
vídať hrať silnú garnitúru našich tenis
tov – Kodeša, Pálu, Zedníka, Mečířa. Mal
som sa od koho učiť.“

ZANIETENOSŤ

Práve v Prahe vyhral Marián Vajda
v roku 1987 aj svoj prvý turnaj ATP. Vo 
nále zdolal Tomáša Šmída 6 1, 6 3. O rok
neskôr sa oženil. A vyhral druhý turnaj.
V Ženeve vo nále zdolal nasadenú jed
notku Švéda Kenta Carlssona 6 4, 6.4.

Na ďalšie tituly už nedosiahol, ale
zato získal viacero „skalpov“ hráčov
svetovej špičky. V Monte Carle vyhral
nad Borisom Beckerom aj Markom
oodfordom, opakovane aj nad Guiler
mom Vilasom. No nezabudne ani na
súboje s Andrem Agassim či s Vitasom
Gerulaitisom. Vždy však obdivoval naj
mä Jimmyho Connorsa. Miloš Mečíř
označil jeho forhend s krátkym nápra
hom, veľmi rýchlym švihom a prudkým
zaliftovaním za atypický. Svojho času
však bol najúčinnejší na svete.
Marián Vajda nastupoval na duel
s Connorsom s rešpektom. „Cítil som sa
ako býček pred zarezaním,“ ponára sa do
spomienok. Bol skorý októbrový večer.
V Bazileji už pri nástupe oboch hráčov
hučali plné tribúny. „To bola energia, to
bol zážitok! Vidieť ho na kurte, aký má
prístup k zápasu, aký je hráč, aká energia
z neho srší... Hral som najlepšie, ako som
vedel. Akoby v tranze. Cítil som, že je na
tom rovnako. Prehral som v dvoch se
toch, no veľa mi ten duel dal. Inšpiráciu,
ale aj poznanie o sile mojej vnútornej
nezlomnosti. Odohral som veľa zápasov
s najväčšími hviezdami mojej éry. Vždy
s úctou k ich výkonom, no aj s dobrým
sebavedomím. enže nevedel som si
udržať tých za mnou. Nemal som po
trebný balans. Aj preto som sa nedostal
do absolútnej svetovej špičky...“

MARIÁN VAJDA

Narodil sa 24. marca 1965
v Považskej Bystrici. Ako hráč
dosiahol najvyššiu pozíciu
v rebríčku ATP vo dvojhre
34. miesto v roku 1987. Vyhral
turnaje ATP v Prahe 1987
a v Ženeve 1988. V rokoch
2006 – 2021 s krátkymi
prestávkami trénoval Srba
Novaka Djokoviča, ktorý vyhral
20 grandslamových turnajov
a sedemkrát končil rok na
poste svetovej jednotky. V roku
2008 ho uviedli do Siene
slávy slovenského tenisu.

S NOVAKOM DJOKOVIČOM SI MARIÁN VAJDA ROZUMEL NA KURTE I MIMO NEHO.
OLYMPIC.SK JAR/ LETO 2022 59

058-062 Vajda.indd 59

07.06.2022 23:51

TRÉNERSKÝ VELIKÁN MARIÁN VAJDA

DÔSLEDNOSŤ

V rodokmeni má Maroš Vajda zapísanú
húževnatosť aj dôslednosť. Rodičia ho,
podobne ako jeho bratov Jozefa a Petra,
netlačili k vrcholovému športu. Otec
bol lekár, večne zahrabaný v knihách,
upnutý na atestácie. No športovanie
mal v krvi a nenásilne ho zaštepil aj do
svojich synov. „Chodievali spolu behávať
pred mojimi ťažkými zápasmi. Vraj aby
ma povzbudili k veľkým výkonom. Mož
no aj vďaka tomuto rituálu som niektoré
zápasy vyhral, no neviem, či môžem na
to zvaliť aj svoje prehry,“ žartuje láskavo.
V živote však nemusia mať všetky
naše kroky jasný smer. Trénerský príbeh
Mariána Vajdu je totiž ešte osudovejší
než hráčsky. „Nikdy nevieš, čo ti život
vráti,“ zamyslí sa a pohľadom uhne do
diaľky. Najlepšie spoznáte človeka, ak sa
mu pozeráte do očí aj vtedy, keď sa na
vás nepozerá.
„Mal som vždy šťastie na svedomitých
hráčov,“ premieta si vlastný lm. „Každý
z nich chcel veľa dosiahnuť. Aj Dominik
Hrbatý. Stále chcel trénovať. Bol ako bul
dozér. To som už u nikoho iného v takej
intenzívnej miere nepoznal. Ani Novak
Djokovič taký nebol. On má zase iný
druh kvality. Dominik išiel vždy naplno

a to mi dalo veľa, lebo som sa pri ňom
„vytrénoval“ aj ja ako tréner. Začínal
som pri ňom. Vyskúšal som si koncept
prípravy. ahali sme sa navzájom.“
Samotný Dominik Hrbatý rád pripo
mína, že v čase, keď sa mu herne nedari
lo, trénoval do vyčerpania. Raz po celom
dni na kurte Marián prosil kondičného
trénera, aby už skončili. Vraj už nevlá
dze. Domino si však vyžiadal ešte ďalšiu
hodinku navyše. Vajda ju dokončil s vy
plazeným jazykom. „Som mu vďačný,
že to všetko so mnou vydržal,“ smeje sa
Hrbatý.
Marián Vajda si rád spomína aj na
spoluprácu s Karolom Kučerom. „Pre
mýšľavý typ, pri ňom som spoznával
tenis aj z iných uhlov.“ No život sa mu
celkom zmenil až po ponuke od Novaka
Djokoviča. „Presnejšie od jeho manažé
rov,“ vysvetľuje. V roku 2006 bol asi tri
mesiace bez trénera. „ važovali o rôz
nych menách, oslovili aj Braňa Stankovi
ča. Ponuku však posunul mne. Dodnes si
ho doberám, o čo prišiel,“ roztiahne tvár
do širokého úsmevu.

HÚŽEVNATOSŤ

S odstupom času sa dozvedel, čo roz
hodlo. „Vraj nikdy nezabudnú na scénu

DVOJICA NOVAK DJOKOVIČ, MARIÁN VAJDA SA VŽDY VEDELA DOBRE ZABAVIŤ.
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NEZABUDNUTEĽNÁ
OLYMPIJSKÁ
BARCELONA

Ú

časť na olympijských
hrách 1988 v Soule 1988
Mariánovi Vajdovi prekĺzla
pomedzi prsty. Do Barcelony
na OH 1992 však už cestoval.
„Žiaľ, dva týždne pred hrami
som si na jednom turnaji
v Nemecku zranil trieslo.
Bola to moja chyba, nemal
som tam vôbec hrať a lepšie
sa pripraviť na olympiádu.“
Vyjadrené výsledkom: Vajda
prehral v prvom kole s Giladom
Bloomom z Izraela 6:7, 1:6, 0:6.
„Napriek tomu mám
z Barcelony krásne zážitky,“
rozžiari sa pri spomienkach.
„Vtedy sa dalo vidieť naživo
aj iné športy. Napríklad Carla
Lewisa v skoku do diaľky, našich
vodných pólistov alebo ukážky
peloty, baskickej hry s loptičkou,
ktorú predĺženými „pazúrmi“
hádžete o stenu.“ Silným
zážitkom bolo pre Maroša
aj otvorenie hier a moment
zapaľovania olympijského
ohňa. „Ani som nedýchal, keď
lukostrelec vystrelil z plochy
štadióna ohnivý šíp. Trafí na prvý
pokus? Zapáli oheň? Úžasné.“
Bola to posledná olympiáda
so spoločnou Česko-slovenskou
reprezentáciou. „Vymieňali
sme si odznaky na každom
kroku. Skvelá atmosféra. Som
vďačný za tento zážitok.“
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„TÝM, ŽE (DJOKOVIČ)
MAL NA SEBA OBROVSKÉ
NÁROKY, AJ JA SOM
MUSEL NEUSTÁLE
SKVALITŇOVAŤ
PRÍPRAVU, PROCES,
CELÚ ORGANIZÁCIU
NÁŠHO ŠPORTOVÉHO
ÚSILIA.“
PO BOKU NOVAKA DJOKOVIČA SA MARIÁN VAJDA PREDSTAVIL AJ V EXHIBÍCII
PROTI DVOJICI DOMINIK HRBATÝ, MARTIN KLIŽAN.
z letoviska v Eilate. Na teplomeri páľava
cez 40 stupňov, všetci zalezení, nikto
v tom ,hice´ netrénoval. en my dvaja
s Dominikom Hrbatým. Od rána do ve
čera. Nikdy nevieš, čo ti život prinesie. Aj
preto hovorím, že treba si len robiť svoju
prácu poctivo a osud ti dá príležitosť.“
Marián Vajda sa šance chopil s prí
značnou dôslednosťou. Spočiatku bral
síce Noleho vyjadrenia o najvyšších
ambíciách až na trón svetovej jednotky
s rezervou, no postupne mu čoraz viac
imponovala jeho zarputilosť. „Myslel som
si, že ho jeho balkánska povaha na vrchol
,nepustí´. Bol veľmi uvoľnený, no urobil
aj zo mňa lepšieho trénera, akým som
bol. rčite ma ,vypracoval´. Tým, že mal
na seba obrovské nároky, aj ja som musel
neustále skvalitňovať prípravu, proces,
celú organizáciu nášho športového úsilia.
Dokázal nielen tvrdo trénovať, ale dával
mi aj obrovskú spätnú väzbu. Vedel pres
ne, čo potrebuje zlepšiť. Techniku úderov,
ktoré svalové partie, spôsob regenerácie.
Dokonale poznal svoje telo a ja som de
tailne spoznával jeho hlavu a psychiku.
Navyše mal postupne okolo seba tím špe
cialistov a ja som sa mohol koncentrovať
už len na trénerskú prácu a jeho mentál
ne nastavenie. Skvele to fungovalo.“
„Marián nie je iba môj tréner. Skôr
by som ho nazval priateľom, mentorom,
členom rodiny,“ vyznal sa viackrát No
vak Djokovič. S malými prestávkami pre
žili spolu najväčšie míľniky jeho kariéry.
Prvý grandslamový titul na Australian

Open 2008, aj prvý posun na post sve
tovej jednotky v roku 2011. „Je úžasné
dosiahnuť to v konkurencii Rafu Nadala
a Rogera Federera. Sú skvelí, no ja som
veril, že raz sa mi to podarí,“ citovali ho
vtedy svetové médiá. Následne ešte ne
spočetnekrát. Aj preto, že vyhral dvadsať
grandslamových turnajov, že bol najdlh
šie úradujúcou svetovou tenisovou jed
notkou v histórii (prekonal 310 týždňov
Federera) a rekordných sedemkrát kon
čil kalendárny rok na pozícii najlepšieho
tenistu na svete.
Zákonite sa v jeho úspechoch a sláve
vyhrieval aj Marián Vajda. V odbornej
ankete ho právom ITF ocenila ako naj
lepšieho tenisového trénera na svete.
„Bolo to umocnené aj naším príbehom,
keď sa naše cesty na rok rozišli a Nole sa
potom opäť vrátil ku mne aj na vrchol.
Je to krásne ocenenie. Odmena za drinu,
odriekanie, odlúčenie od rodiny. Každý
tréner totiž chce byť úspešný. Najlepší.
Vážim si prácu všetkých trénerov. Mal
som šťastie byť so svetovou jednotkou.
No každý z nás veľmi dobre vie, čo práca
na vrchole obnáša, Koľko hodín trénin
gov, cestovania, koľko stresov, napätia “

ÚSTRETOVOSŤ

Ako to pred rokmi vyjadril pre časopis
Focus André Agassi „Snažím sa byť pre
dovšetkým muž so zmyslom pre zodpo
vednosť.“ Výstižné aj pre Mariána Vajdu.
Zhovárame sa o jeho dcérach, ktoré mož
no kedysi chcel vidieť vyššie v tenisovom

ZA SLOVENSKO
LEN ŠTYRI ZÁPASY

S

lnko si testovalo svoju silu
a hoci ešte nebolo leto,
lákalo nás k moru. Prímorské
stredisko Budva bolo v máji 1996
dejiskom stretnutia Davisovho
pohára Juhoslávia (v tom čase
ju tvorili už len Srbsko a Čierna
Hora) – Slovensko. „Okúpeme
sa, až keď vyhráme,“ smial
sa Marián Vajda pri ceste na
kurty. „V šampanskom,“ dodal.
Vedel, že je už len v pozícii
sparinga pre mladších. Pre
Karola Kučeru a Jána Krošláka.
Jeho tenisová kariéra mala
totiž česko-slovenskú históriu
a za Slovensko stihol odohrať len
štyri dvojhry v Euroafrickej zóne.
Mimochodom, všetky víťazné.
Nad Samim Sidianom z Tuniska
vyhral v Bratislave 1994 dokonca
6:0, 6:0. V kedysi atraktívnej,
no vtedy ošumelej Budve
Slovensko vyhralo 4:1. Marián
Vajda už vedel, že je to jeho
„záverečná“, no že bez tenisu
dlho nevydrží. Zostal pri ňom
ako mimoriadne úspešný tréner.
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SVETOVÉ JEDNOTKY
NA KONCI
KALENDÁRNEHO ROKU
7x: Novak Djokovič (Srb.) – 2011,
2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021
6x: Pete Sampras (USA) – 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998
5x: Jimmy Connors (USA) – 1974,
1975, 1976, 1977, 1978

5x: Roger Federer (Švajč.) – 2004,
2005, 2006, 2007, 2009
5x: Rafael Nadal (Śp.) – 2008,
2010, 2013, 2017, 2019

MARIÁN VAJDA GRATULUJE SVOJEJ DCÉRE NATÁLII.
svete. Sám však najlepšie pozná zložitosť
cesty k úspechom. „Možno som pri No
vakovi uvažoval, že by mohli dosiahnuť
viac, no veľa okolností zohralo svoju rolu,
že sa to nestalo. Šport ich však mnohému
naučil. Aj sebadisciplíne.“
Spomína aj na roky vlastnej kariéry,
ktoré ubehli nesmierne rýchlo. Na zá
bavné historky s Djokovičom, s ktorým
boli často na rovnakej vlne. Zvážnie len
pri zmienke o súčasnom slovenskom
tenise. „Treba mu pomôcť,“ zhutní svoj
názor bez rozpitvávania. „Môže byť
v lepšom stave, než v akom je.“
Aj preto sa už druhý rok venuje spolu
s Braňom Stankovičom a ďalšími osob
nosťami projektu „Hraj tenis, Slovensko“.
„Deti už nemajú taký veľký apetít po
športe, ako mala naša generácia,“ nazna
čuje realitu. Aj preto prijal ďalšiu výzvu
a spolu s Karolom Beckom si teraz v máji
zobral pod trenérské krídla výkonnost
ný rast nášho momentálne najlepšieho
hráča Ale a Molčana. Vie, že každý talent
treba brúsiť s citom klenotníka.
„Postup medzi najlepších si žiada
nesmierne veľa driny, odovzdania sa,
trpezlivosti – kým sa tam prepracuješ.
A nasledujú otázky, či sa tam udržíš
alebo nie. Pri súčasnej konkurencii je to
ťažké. Systém, ktorý je nastavený, je ná
ročný. Neustále si obhajuješ body z mi
nulej sezóny. Je to obrovský tlak. Stále
myslíš na to, že koľko potrebuješ bodov,
aký musíš dosiahnuť výsledok. Niektorí
hráči to nezvládnu. Hoci zažiaria, rýchlo
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zhasínajú. Niekto začne prehrávať zopár
turnajov, potom sa znovu nakopne. Te
nisti sú v neustálom kolotoči...“
Po tom, čo dosiahol, by už mohol
všetko okolo seba sledovať len s vylože
nými nohami. Alebo baliť kufre na dva
mesiace do prímorskej Budvy, kde si te
nis užíval z nadhľadu labužníka. Prípad
ne sa vybrať na ktorékoľvek iné miesto,
ktoré ho nadchlo na tenisových cestách.

No chlapčenská duša mu to nedovolí.
Stále má v sebe chuť, energiu a teraz
už aj skúsenosti, posúvať veci dopredu.
Možno už nikdy nebude mať v rukách
ďalšiu svetovú jednotku. No vie rovnako
ako ľudia okolo neho, že urobí všetko pre
to, aby sa aj slovenský tenis vrátil do čias,
keď hral napríklad vo nále Davisovho
pohára proti Chorvátsku. Tenis je totiž
jeho trápenie, šťastie aj osud.
I

PO BOKU SVOJHO SÚČASNÉHO ZVERENCA ALEXA MOLČANA.
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ÚSPEŠNÝ SLOVÁK V PREMIER LEAGUE

MARTIN DÚBRAVKA
A JEHO ZÁKROK
V BRÁNKE
SLOVENSKA.

SKVELÍ ĽUDIA OKOLO MŇA
MA VEDIA UPRATAŤ
Dosiahol to, čo sa doposiaľ nepodarilo žiadnemu
slovenskému futbalovému brankárovi. Ako prvý
a doteraz jediný sa presadil a zároveň okamžite
sa usadil na pozícii číslo jeden v klube
anglickej Premier League. Martin Dúbravka
je už štyri a pol roka pevným putom spojený
so štvornásobným ligovým šampiónom
a šesťnásobným víťazom Pohára Anglickej
futbalovej asociácie (FA) Newcastle United.

„S

traky“, ako znie prezývka tohto klubu
zo severu krajiny, už niekoľko desaťročí
čakajú na návrat zašlej slávy. spešné
obdobie by však čoskoro malo prísť.
Do klubu vstúpili vlani noví, nanč
ne mimoriadne zabezpečení majite
lia z Blízkeho východu, s obrovskými
ambíciami. Súčasťou nových plánov
chce byť aj 33ročný skúsený Martin
Dúbravka, ktorý má s Newcastlom ešte
tri roky platný kontrakt.

ŽILINSKÁ LIAHEŇ

p Pochádzate z brankárskej rodiny.
Bolo pre vás prirodzené, že ak sa rozhodOLYMPIC.SK JAR / LETO 2022 63
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nete pre futbalové ihrisko, bude to práve
medzi tromi žrďami?
Práveže som začínal najskôr ako stredo
poliar. Veľmi ma bavilo behať s loptou.
Tréneri v mládežníckych kategóriách po
tom zistili, že mám v rodinných génoch
brankárske remeslo. Zo začiatku to bol
nezvyk, aj preto, že som väčšinou hrával
so staršími kategóriami. Neskôr som sa
s tým zžil a už bolo všetko v poriadku.
p Máte krásnu kariéru, klubovú či
reprezentačnú. Na konte máte viacero
úspechov, no predovšetkým ste momentálne brankárska jednotka Slovenska
a zároveň jedného z najtradičnejších
anglických futbalových tímov. Sú na vás
doma patrične pyšní?
Verím, že áno a že robím radosť. A to
nielen mojim najbližším doma, ale aj
tým, ktorí mi fandia a držia palce. Naozaj
dúfam, že rodina je spokojná s tým, ako
ma vychovala a čo som v živote doteraz
dosiahol.
p Na čo ste najviac hrdý vy sám?
Z osobného hľadiska určite na to, že sa
mi narodil synček Viliam. Na ten moment
som jednoznačne najviac pyšný. Z futba
lového je to najmä to, že som sa dokázal
presadiť medzi tri žrde v slovenskej se
niorskej reprezentácii. Obzvlášť preto,
že na tomto poste vždy bola a stále aj je
veľká konkurencia. Samozrejme, veľmi
ma teší aj to, že som sa dostal do súťaže,
ktorá je v mojich očiach – a myslím si, že
nielen v mojich – najlepšia na svete.
MARTIN DÚBRAVKA PO OKAMIHU, NA
KTORÝ JE VO SVOJOM ŽIVOTE NAJVIAC
HRDÝ: NARODENÍ SYNA VILIAMA.

OBROVSKÁ RADOSŤ PO VÍŤAZSTVE NAD MANCHESTROM UNITED PRI JEHO DEBUTE
V PREMIER LEAGUE VO FEBRUÁRI 2018.

127

ZÁPASOV V ANGLICKEJ
PREMIER LEAGUE DOTERAZ
ODCHYTAL MARTIN DÚBRAVKA

p Vyrastali ste v Žiline, v klube, ktorý
vychoval a poslal do sveta mnohých
skvelých brankárov. Sú úspechy, ktoré
ste vymenovali, aj zásluha MŠK?
rčite áno. Myslím si, že moja výhoda
vždy bola, že som býval hneď vedľa šta
dióna. Futbal ma teda formoval odma
lička. Videl som Mareka Mintála a jemu
podobných trénovať a zdokonaľovať sa.
Neustále som sa chodil na nich pozerať.
Čo sa týka samotného brankárskeho
remesla, veľa mi dal tréner František
Smák st., ktorý mal pod sebou naprí
klad aj Dušana Kuciaka. Neskôr ma po
súvali stále vyššie Stano Seman aj Miro
Seman. Ich práca dlhodobo ukazuje, že
v Žiline sa robí s brankármi naozaj na
vysokej úrovni.
p V skorom veku ste si za žlto-zelených
zachytali v skupine Ligy majstrov, čo sa
so slovenským tímom podarilo len zopár
vyvoleným. Ako ste vtedy vyhodnocovali
túto skúsenosť a čo vám pri spätnom pohľade dala do ďalších rokov?
Človek sa skutočne až teraz môže zodpo
vedne obzrieť za tým, čo sa vtedy stalo.
rčite to vnímam inak ako v tom čase.
Samozrejme, z oboch uhlov pohľadu je to
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obrovský úspech v mojej kariére. Veď je
to stále jediný raz, čo som mal možnosť
zahrať si v ige majstrov. V takejto súťaži
máte na trávniku úplne iný pocit než v li
gových zápasoch. Rozhodne je to jeden
z bonbónikov kariéry. Zároveň mi to však
pripomína, že cesta, ktorú som predtým
a najmä odvtedy absolvoval, rozhodne
nebola jednoduchá. Bol som vtedy ešte
veľmi mladý a pravdepodobne mi až ne
skôr pomohlo, že som mal na konte aj
zápasy v ige majstrov.
p Ktoré momenty zo žlto-zelenej jazdy
európskym pohárom číslo jeden si v hlave najčastejšie premietate?
Občas si pozriem zápasy so Spartou
v predkole. Bol to pre nás posledný
krôčik, ktorý sme potrebovali zvlád
nuť, aby sme postúpili do skupiny. Na
zápasoch vtedy panovala neuveriteľná
atmosféra. V Prahe som prvý raz v ži
vote chytal pred 20tisícovou kulisou...
p Neskôr vám bola Žilina primalá, vymenili ste ju za dánsky Esbjerg. Keď ste
sa potom vracali do týchto končín, do
Liberca, nemysleli ste si, že snom o najlepších európskych ligách je koniec?
Nie. Stále som si veril. Na svoju kariéru
som sa vždy pozeral tak, že sa postupný
mi krokmi dostanem tam, kam chcem. Tí,
ktorí ma poznajú, vedia, aká bola moja
cesta. Niektorí ľudia si mysleli, že odchod
do Dánska nie je dobrý krok. no, možno
som vtedy zišiel z očí aj z mysle, najmä
v súvislosti s reprezentáciou. Prišiel však
návrat do iberca, a to bol najlepší krok,
aký som mohol urobiť. V klube sme mali
fantastický trénerský štáb. Všetko, na
čom sme sa dohodli, platilo.
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O PEKINSKÝCH
OLYMPIJSKÝCH
MEDAILISTOCH
O ZLATEJ PETRE VLHOVEJ:
„Úžasné! Bol to neskutočný
výsledok. Ľudia si možno
ešte stále neuvedomujú, čo
dosiahla. Na takejto úrovni je to
obdivuhodné, musíme byť na ňu
hrdí. Petra je unikát, tak ju berú
aj súperky. Klobúk dolu pred
ňou. Obzvlášť, keďže pochádza
z krajiny, z ktorej nie je toľko
špičkových športovcov.“
O BRONZOVÝCH HOKEJISTOCH:
„Po konci generácie, ktorá ťahala
náš hokej za úspechmi, bolo
dlho trochu tichšie. Ukazuje sa
však, že máme stále kvalitných
športovcov, ktorí nás dokážu
parádne reprezentovať. Teším
sa na ich ďalšie predstavenia
na medzinárodnom ľade.“

p Zaujímavé, že my sme sa pýtali na
krok späť v súvislosti s Libercom a vy to
vnímate úplne odlišne…
Veľa ľudí si myslelo, že dobré časy v Žiline
ma vystrelia do top mužstva. Vtedy som
cítil, že v MŠK som dosiahol všetko, čo
sa dalo. Potreboval som sa ísť pozrieť aj
niekde, kde sa robí futbal iným spôsobom
než v MŠK. V tomto duchu som to povedal
aj majiteľovi klubu Jozefovi Antošíkovi.
Potreboval som nový impulz. Samozrej
me, bolo otázne, či je správne ísť práve
do Dánska, mne to však dalo veľmi veľa.
Osobnostne aj futbalovo. Musel som tam
dospieť. Šiel som jazykovo nepripravený,
takže som sa musel poriadne obracať.
A vzdelávať. Čo sa týka úplnej priprave
nosti, futbalovej či mentálnej, podarilo sa
mi ju dosiahnuť asi až potom v Sparte.

POKROČILEJŠÍ VEK

p Je tridsiaty prvý január 2018, blíži sa
polnoc a vaše hosťovanie zo Sparty Praha
v Newcastle United ešte stále nie je oficiálne zaregistrované. Všetka snaha môže
vyjsť nazmar a Premier League sa môže
rozplynúť. Ako často si pripomínate okamih, ktorý zásadne ovplyvnil váš život?
Veru často. Doslova niekoľko minút ma
vtedy delilo od toho, aby som cestoval
späť do Španielska na sústredenie Spar
ty. Z Newcastlu by nič nebolo Som
rád, že som mal okolo seba schopných

ľudí, agentov, ktorí to napokon dokázali
spraviť tak, že to bolo technicky možné.
Som im za to nesmierne vďačný. Pritom
všetci z môjho blízkeho okolia vedia, ako
veľmi som chcel chytať za Spartu. Bol
to môj veľký cieľ. Napokon som v nej
bol iba chvíľku, zostali mi však výlučne
príjemné spomienky. Premier eague
bol neskutočný krok, ale pre mňa bol
splnený sen už to, že som si zahral za
Spartu. Túžil som po tom práve od mo
mentu, keď sme proti pražskému tímu
hrali v predkole igy majstrov so Žilinou.
Odkedy som zažil tú atmosféru, chcel
som ju zažívať stále.
p Súčasťou najlepšej ligy sveta ste už
štyri a pol roka, patríte medzi brankárske stálice. Ako to, že ste ešte neuleteli
niekam do vesmíru a ste stále rovnaký
Martin Dúbravka, aký do Anglicka v zime
2018 prichádzal?
Možno je to práve preto, že som prichá
dzal v pokročilejšom veku. Mal som už
skúsenosti a vedel som sa na všetko po
zrieť reálnejšie a triezvejšie, než trebárs
v dvadsiatich rokoch. Zároveň som mal
a stále ešte aj mám okolo seba skvelých
ľudí, ktorí ma vedia krásne „upratať“, ak
začnem niekam ulietavať. Pretože kaž
dému sa to občas stane. Vtedy ma vždy
podržia rodičia, priatelia či priateľka,
ktorí mi ponúknu tie správne názory.

MARTIN DÚBRAVKA SA V NEWCASTLI
OKAMŽITE PREPRACOVAL NA POST
BRANKÁRSKEJ JEDNOTKY, PATRÍ MU
UŽ – S PRESTÁVKAMI, KEĎ PAUZOVAL
PRE ZRANENIE – ŠTYRI A POL ROKA.
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p Hneď v prvom roku v Premier League
ste získali ocenenie, ktoré predtým vyhrali osobnosti ako Shay Given či Alan
Shearer. Bolo pre vás kľúčové odpichnúť
sa na Ostrovoch dobrými výkonmi?
rčite áno. Hlavne pre futbalistu prichá
dzajúceho z českej alebo slovenskej ligy
niet inej cesty než zaujať výkonmi. Ne
máme toľko možností a také zastúpenie
ako iné krajiny. Musel som preto hneď
ukázať, že na to mám a že si zaslúžim
ďalšie šance. Je super, že naďalej pokra
čujem ako jednotka a mám možnosť na
stupovať pred našimi skvelými divákmi.
žívam si to a každú chvíľu chcem ísť
naplno. Nebolo to vždy jednoduché, po
páde som sa však vždy oklepal a pokra
čoval som vytýčeným smerom.
p V Newcastli predtým z česko-slovenských brankárov pôsobil Pavel Srníček,
v Premier League chytali aj ďalší gólmani z našich končín. Vnímajú vás aj v klube či v lige ako pokračovateľa výbornej
brankárskej školy, ktorú na Ostrovoch
reprezentovali napríklad aj Radek Černý, Jan Stejskal a najmä Petr Čech, dlhoročná stálica FC Chelsea a neskôr opora
Arsenalu?
Nemyslím si. Angličania sa na nás z Česka
a Slovenska nepozerajú takým pohľadom,
že by sme boli brankárska veľmoc. Pre
nich je práveže prekvapujúce, keď sa naši
futbalisti presadia v Premier eague. O to
je pre mňa aj pre všetkých predo mnou
z našich končín cennejšie, že sa nám to
podarilo. Zároveň ma veľmi teší, že ma
v klube berú ako seriózneho človeka,
s ktorým sa dá porozprávať, ktorý dokáže
vystupovať aj na verejnosti a nielen vý
konmi, ale aj výrokmi dobre reprezentuje
celý klub. Ak by som už od začiatku nedo
kázal komunikovať a nebol by som okrem
hráča aj zástupca klubu, asi by som zhorel.
p V Newcastli ste až doteraz každú
sezónu bojovali o záchranu, čo je psychicky ubíjajúce. Ako ste sa v ťažkých
chvíľach motivovali na zápasy a starali
o to, aby ste neklesali na duchu?
Dôležité bolo, že nielen ja, ale všetci
chalani v kabíne máme na seba neustále
vysoké nároky. A máme tiež veľké ambí
cie. Vždy bolo dôležité, aby si každý z nás
vedel obhájiť svoj výkon a aby sa snažil ísť
na ma imum. Nikdy sme nemali medzi
sebou spoluhráčov, ktorí by zhadzovali
výkony iných. V kolektívnom športe je
dobrá partia základ. Samozrejme, hrať
každý rok o záchranu nie je ľahké. Veď aj
v tejto sezóne sme nezačali vôbec dobre.
Zároveň sme však mali postarané o mo
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MARTIN DÚBRAVKA

S CENOU PRE NAJLEPŠIEHO HRÁČA
NEWCASTLE UNITED ZA SEZÓNU 2019/20.
tiváciu. Doteraz sa totiž žiadnemu klubu,
ktorý bol po úvodných 14 kolách bez vý
hry, nepodarilo vybojovať záchranu. Tak
že aspoň v niečom sme prví. Ja som však
pozitívny človek, takže aj keď sme preží
vali ťažké časy, snažil som sa myslieť na
to, čo je dobré a ako sa môžeme neustále
zlepšovať.
p Ťažké časy by už od nasledujúceho
ročníka mali byť minulosť, keďže do
Newcastlu vlani na jeseň vstúpilo konzorcium saudskoarabského korunného
princa. Z United sa stal klub s najbohatším majiteľským pozadím na svete
a takáto správa nepochybne zamávala
s každým z kádra. Ako ste si s ňou poradili vy?
Keďže sa táto téma rozoberala približ
ne dva roky, tušili sme, že by k predaju
mohlo dôjsť. Napokon sa to podarilo.
Osobne vnímam pozitívne, že majitelia
chodia aj za nami do kabíny a intenzívne
komunikujú. Poznáme teda ich vízie do
budúcnosti, čo je pre nás ďalší pozitív
ny impulz v súvislosti s pokračovaním
v tvrdej práci. V uplynulej sezóne bolo
najdôležitejšie priviesť nového trénera
s myšlienkami zodpovedajúcimi novým
výzvam. Podľa môjho názoru sa klubu
podaril najlepší možný krok, keď anga
žovalo Eddieho Howa.
p Aký je?
Moderný typ trénera. Od hráčov vyžadu
je veľa, ale vie si ich získať na svoju stra
nu. Je veľmi dôležité, aby hráči uverili
trénerovi. Samozrejme, prerod mužstva
vždy chvíľu trvá. Bude to dlhodobejší

Narodil sa 15. januára 1989 v Žiline.
V detstve koketoval aj s hokejom,
napokon sa rozhodol pre futbal.
Začínal ako hráč v poli, až neskôr sa
posunul do bránky.
Je odchovanec MŠK Žilina,
v drese tohto klubu si v máji 2009
pripísal premiérový štart v najvyššej slovenskej súťaži. V januári 2014 prestúpil zo Žiliny do
dánskeho Esbjergu. V júli 2016 sa
sťahoval do Slovana Liberec a po
ďalšom roku prestúpil do Sparty
Praha. Posledný januárový deň
roka 2018 ho na hosťovanie získal
Newcastle United.
V anglickej Premier League
debutoval 11. februára 2018 proti
Manchestru United, pri víťazstve
1:0 sa hneď blysol čistým kontom.
V máji 2018 sa jeho hosťovanie
v Newcastli zmenilo na riadny
prestup. V roku 2019 podpísal so
„strakami“ nový šesťročný kontrakt platný do júna 2025. V Premier League doteraz odchytal
127 stretnutí, ďalšie tri pridal za
Newcastle v pohárových dueloch.
Z klubových úspechov má na
konte dva majstrovské tituly s MŠK
Žilina (2010, 2012) a triumf v Slovenskom pohári (2012). So Žilinou
si tiež zahral v skupinovej fáze Ligy
majstrov (2009/10), v ktorej odchytal všetkých šesť stretnutí.
Za rok 2018 sa stal v ankete
miestnych futbalových novinárov
najlepším hráčom severovýchodu
Anglicka. Za sezónu 2019/20 ho
zvolili za Hráča roka Newcastle
United. V slovenskej reprezentácii, v ktorej debutoval v máji 2014,
doteraz odchytal tridsať stretnutí.
V pozícii jednotky absolvoval Euro
2020. S priateľkou Luciou majú
ročného syna Viliama.
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proces, ale verím, že sa už začneme špl
hať k vyšším priečkam.
p Nedokážeme vymenovať mená, ktoré
sa už spájali s príchodom do Newcastlu, ani keby sme chceli zostať iba pri
brankárskom poste. Najinformovanejší
sú určite ľudia z manažmentu klubu,
ako to však vnímate vy osobne? Aj sa
obávate o svoju pozíciu, alebo ste už po
toľkých rokoch pokojný a budete sa od
letnej prípravy koncentrovať výlučne
na konkurenčný boj, ktorý bude veľmi
pravdepodobne náročnejší než doteraz?
Ja to beriem ako fakt. Možno je to tým, že
už som dostatočne skúsený a viem vyhod
notiť túto situáciu. Doteraz som v každom
mužstve musel bojovať o svoju pozíciu
a dokazovať, že na to mám. Aj preto teraz
vnímam ako realitu, že klub má nančné
možnosti, ktoré mu umožňujú zabezpečiť
a priviesť atraktívne mená. Neznamená to
však automaticky, že aj prídu. Ani v zime
neprišli také posily, aké sa najviac spomí
nali. Samozrejme, aj ja som zvedavý, koho
klub angažuje a koho nie. vidíme, či sa to
dotkne aj mňa. Ak áno, budem sa snažiť
bojovať o svoje miesto.

ŠKODA POCHMÚRNEHO POČASIA

p Poďme aj mimo futbalovej sféry. Ako
sa vám žije v Anglicku?
Veľmi dobre. udia sú priateľskí, otvo
rení. Radi sa bavia. Newcastle je dobré
mesto na život, keďže nie je ani e 
trémne veľké, ani malé.
p Čo vám prekáža viac: britské počasie
alebo fakt, že krajšie dievčatá máme
predsa len na Slovensku v porovnaní s Anglickom?
Dobrá otázka! Musím zložiť poklonu
slovenským ženám, pretože ich máme
nádherné. Počasie mi však prekáža asi
naozaj viac. Neustále je také pochmúrne,
zamračené. Keď vyjde slnko, máte hneď
lepšiu náladu. Žiaľ, nie je to tak často.

Sledujem predovšetkým MMA či bo .
Tieto športy sa mi páčia. Osobne som
sa bol pozrieť na súboj Joshuu s Povet
kinom. Chcel som ísť aj na zápas il
dera s Furym, no to mi nevyšlo. Páči
sa mi aj lyžovanie a to, že Petra Vlhová
nám Slovákom robí vo svete neskutoč
nú reklamu. Neuveriteľné, čo dosiahla.

DOTAZNÍK
MARTINA
DÚBRAVKU

p Trúfli by ste si postaviť sa do ringu?
V žiadnom prípade. Títo chlapci, ale aj
ďalší, sú stvorení na to, aby tam stáli.
Sú to neskutoční bojovníci. Klobúk
dolu pred nimi a pred ich odhodlaním
postaviť sa do klietky, v ktorej praktic
ky nee istujú žiadne pravidlá.

NAJSYMPATICKEJŠÍ
SLOVENSKÝ ŠPORTOVEC
„Mám rád Richarda Lintnera,
pre jeho prejav a mentálnu
stránku. Čo sa týka intelektu,
páči sa mi aj Boris Valábik.
Čítal som jeho knižku. Je to
človek na úrovni, tvrdý na
seba aj na svoje na okolie.“

p Najväčší športový sviatok sú olympijské hry. Sledujete radšej letné alebo
zimné?
Keď som bol mladší, sledoval som najmä
zimné. Aj preto, že som mal bratranca,
ktorý skákal na lyžiach. Volal sa Michal
Doležal. Žiaľ, škaredo spadol a prestal
s tým. Momentálne na zimnej olympiáde
najviac sledujem hokej.
p Aké športové výkony a výsledky pod
piatimi kruhmi vás v poslednom období
najviac potešili?
rčite hokejisti v Pekingu. Kedysi, keď
som bol v iberci, stretol som sa tam
v jednom bare na chvíľku s Jankom ašá
kom. Bol úplne skvelý. Ešte v MŠK sme
mali prepojenie s hokejistami či basket
balistami, teraz už nič také nefunguje.
Spoločných priateľov mám s Petrou Vl
hovou, s ktorou sa asi navzájom registru
jeme, hoci sme sa ešte nikdy nestretli.I

NAJSYMPATICKEJŠIA
SLOVENSKÁ ŠPORTOVKYŇA
„Paulína Fialková.“
NAJSYMPATICKEJŠÍ
SVETOVÝ ŠPORTOVEC
„Páči sa mi Novak Djokovič.
Je to zábavný ,týpek´. Dokáže
strhnúť dav na svoju stranu,
vie ľudí vyburcovať.“
NAJSYMPATICKEJŠIA
SVETOVÁ ŠPORTOVKYŇA
„Avril Mathieová.“

POČAS KARIÉRY V NEWCASTLI SA
STRETOL AJ S VIACERÝMI SVOJIMI
IDOLMI, ČI UŽ S IKEROM CASILLASOM,
ALEBO PETROM ČECHOM.

p Ako najradšej trávite čas? Teraz už
máte otcovské povinnosti, takže ho isto
nie je nazvyš, predtým to však asi bolo
v tomto smere lepšie…
Momentálne sa skutočne snažím vše
tok voľný čas venovať synovi a priateľke
ucke. Predtým sme predovšetkým veľa
cestovali. Snažili sa zistiť čo najviac o an
glickej kultúre a potom sme jednotlivé
miesta navštevovali. Cestovali sme aj do
iných krajín a tým sme sa aj vzdelávali.
p Sledujete vo voľnom čase aj iné športy
než futbal? Ktoré najradšej a najčastejšie?
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Dnes by bol možno úspešný
hokejista. Vybral si však cyklistiku
a momentálne je jediný slovenský
cyklista v tíme WorldTour.
Veľký talent slovenskej cyklistiky
Martin Svrček má zmluvu
s momentálne najúspešnejším
tímom vo svetovom pelotóne
Quick-Step Alpha Vinyl.

NIE JE NOVÝ
PETER SAGAN,

MARTIN SVRČEK JE NAJVÄČŠÍ
TALENT SLOVENSKEJ CYKLISTIKY.

JE MARTIN SVRČEK

K

eď začínal so športom, dr
žal v ruke hokejku a hrával
v obrane. Dnes by mohol
patriť k úspešnej generácii
mladých slovenských hoke
jistov, ktorým sa darí.
„Mal som dobrú posta
vu, rýchlo som korčuľoval,
ale nevedel som dostatočne
dobre pracovať s hokejkou.
Skôr mi to išlo v obrane, ale
možno by som sa uchytil
aj ako brankár. Chytal som
jeden zápas a darilo sa mi,“
spomínal Martin Svrček.
Raz ho však zavolal kamarát, aby
s ním šiel na bicykel a postupne ho
cyklistika pohltila. Dokonca natoľko,
že na Slovensku bol vo svojej kategórii
najlepší. „Cyklistika ma začala baviť,“
spomína.
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15 VÍŤAZSTIEV A VYSNÍVANÁ ZMLUVA

Dnes je jediný Slovák, ktorý má zmlu
vu s tímom orldTour. Vzhľadom na
to, že Peter Sagan stále jazdí, je to

trochu rarita. Prispelo k tomu rozhod
nutie trojnásobného majstra sveta,
že bude jazdiť v prokontinentálnom
tíme TotalEnergies, hoci mal ponuky aj
z elitnej kategórie.
Martin Svrček sa cyklistike začal ve
novať práve v Akadémii Petra Sagana.
Tam vyrástol na výnimočný talent.
No sám hovorí, že motívom, ktorý ho
k cyklistike priviedol, nebol trojnásob
ný majster sveta.
Vlani ešte ako junior prežil životnú
sezónu. V talianskom tíme Franco Bal
lerini si vybojoval 15 víťazstiev, v sil
nej konkurencii talianskych cyklistov
pravidelne končil medzi najlepšími.
Na svetovom šampionáte nišoval
v cestných pretekoch juniorov na vý
bornom 4. mieste. K medaile mal veľmi
blízko. Výsledok ho samozrejme mrzel,
no napriek tomu odchádzal zo šampio
WWW.OLYMPIC.SK
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nátu s veľkou radosťou. Práve tam totiž
podpísal zmluvu s tímom uickStep
Alpha Vinyl do konca roka 2024.
Neskrýval nadšenie, že sa mu
podarilo už v tak mladom veku pod
písať kontrakt s jedným z najlepších
družstiev sveta. Vybojovať si zmluvu
s tímom orldTour už ako osemnásť
ročný je zriedkavý jav. Podarí sa to len
výnimočným talentom. V uickStepe
vo Svrčekovi videli potenciál, akým ich
naposledy upútal Remco Evenepoel.
„Chcem dať tímu všetko, zlepšiť sa,
získať skúsenosti a potom uvidíme,
ako to pôjde. Predtým budem súťažiť
v sérii pretekov do 23 rokov, aby som si
zvykol na dlhé preteky a na všetko, čo
znamená pôsobenie v elitnom pelotó
ne,“ zhodnotil Svrček.

VIANOCE AJ SILVESTER
NA SÚSTREDENÍ

Belgický tím si ho všimol pred rokom.
Sledoval jeho výsledky a zaujal ho aj
víťazstvom na juniorskej klasike Strade
Bianche. Jednodňové preteky v Toskán
sku sa šli v máji v čase známeho Giro
d´Italia. Prakticky na identickej trati, na
ktorej sa pretekajú na jar muži.
„Toto víťazstvo si veľmi cením. Mali
sme ťažké podmienky. Pršalo a bolo zlé
počasie. Na trati sme mali štyri šotolino
vé sektory. Na druhom som nastúpil, vy
tvorili sme menšiu skupinu. Do cieľa sme
potom prišli dvaja. V šprinte som súpera
z Talianska zdolal,“ spomínal Svrček.
Skok z juniorskej kategórie priamo
do orldTour by bol preňho, rovnako
ako pre každého iného juniora, veľmi

veľkým sústom. Preto sa v uickStepe
rozhodli, že v prvej polovici sezóny
2022 bude jazdiť preteky mužov do
23 rokov. Tréneri chceli, aby zosilnel
a získal skúsenosti. Svrček sa na tento
rok zvlášť pripravoval. Celý december
a január bol v Španielsku, kde prak
ticky každý deň trénoval. Vianočné
sviatky strávil prvý raz odlúčený od
rodiny. „Ale bolo to v pohode. Nie je to
tak, že by som si to užíval, no v Calpe sa
mi veľmi páčilo a bola tam so mnou aj
priateľka,“ vraví.

ÚNIK AJ NAJŤAŽŠIE
STÚPANIE V ŽIVOTE

Sezónu začal v kontinentálnom tíme
Biesse Carrera, v ktorom jazdia cyklisti
do 23 rokov. Pôsobiť v ňom bude pol
roka. No už v apríli zažil veľkú premié
ru, keď jeho družstvo dostalo pozvánku
na preteky Okolo Sicílie, kde štartovali
aj tímy orldTour. Svrček si tak vyskú
šal, čo ho čaká od júla. Na štarte boli
aj osobnosti ako Vincenzo Nibali či Da
miano Cunego a cieľ poslednej etapy
bol na úbočí sopky Etna vo výške 1800
metrov.
„To bol asi najťažší kopec, aký som
šiel v mojom doterajšom živote. Naj
skôr som však pomáhal nášmu lídrovi,
aby bol na začiatku stúpania čo najviac
vpredu. Až keď mi športový riaditeľ
hlásil do vysielačky, že som to zvládol,
som sa odpojil a etapu som dokončil
v grupette. Ale i tak to bolo náročné,“
hovoril. Celkovo si preteky pochvaľoval,
v tretej etape jazdil celý deň v úniku,
v ďalších pomáhal tímovým kolegom.

OKOLO SLOVENSKA
ČI MS?

B

elgický tím pravidelne
štartuje na pretekoch
Okolo Slovenska a vždy
posiela na tieto preteky aj
atraktívnu zostavu. V minulosti
na slovenských cestách
štartovali aj Julian Alaphilippe,
Elia Viviani či Yves Lampaert.
Bolo by symbolické, ak by
Quick-Step poslal Svrčeka
na Okolo Slovenska.
„Je možné, že by som sa
do nominácie dostal,“ uznáva
mladý cyklista. „Na druhej
strane je to ešte predčasné,
pretože je možné, že budem
štartovať na svetovom
šampionáte. Preto to neviem
naisto. Otázne je aj to, koľko
miesteniek Slovensko získa na
majstrovstvá sveta,“ vysvetľuje.
Štartovať tento rok na
Okolo Slovenska a zároveň
na majstrovstvách sveta bude
takmer nemožné. Najväčšie
etapové preteky na Slovensku
sa konajú od 13. do 17.
septembra. Svetový šampionát
sa začína už 18. septembra,
lenže na opačnej strane sveta
– v austrálskom Wollongongu.
Aj Svrček zrejme sa zrejme
predstaví len na jednom
z týchto dvoch podujatí.

MARTIN SVRČEK V MNOHOM
PRIPOMÍNA PETRA SAGANA,
PROFILUJE SA AKO DOBRÝ
KLASIKÁR.
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MLADÝ TALENT

DOTERAZ
SEDEM SLOVÁKOV
VO WORLDTOUR

D
AKO JUNIOR SA PRESADZOVAL V DRESE TÍMU FRANCO BALLERINI.
Vlani bol prakticky na každých prete
koch favoritom a bojoval vždy o víťaz
stvo, teraz musí o svoju pozíciu tvrdo
bojovať.
„Zvykám si na to. Nekladiem na seba
tlak, že by som musel hneď vyhrávať.
Hoci už aj niektorí rovesníci dokázali
vyhrať. Beriem to tak, že sa učím, sna
žím sa čo najlepšie jazdiť v pretekoch,
ale dávam tomu čas a priestor,“ vraví.

CHCE VYZVAŤ SAGANOVCOV

Jeho vrcholom v prvej polovici sezóny
mali byť spoločné majstrovstvá Slo
venska a Česka, kde by chcel potrápiť
bratov Saganovcov a pokúsiť sa obrať
ich o majstrovský dres.
Saganovci ťahajú jedinečnú sériu.
Od roku 2011 nebol slovenským šam
piónom nik iný. Peter a Juraj si podelili
medzi sebou už 11 titulov.
V minulosti ich nik nedokázal po
trápiť. Či sa to podarí Svrčekovi, uvidí
me. „ áka ma získať majstrovský dres,
aj porovnať sa so Saganovcami. Stať sa
majstrom Slovenska je veľká prestíž.“
Tieto slová vyriekol začiatkom mája.
O zopár dní neskôr bola jeho účasť na
šampionáte už otázna. Devätnásťroč
ný cyklista si na májových pretekoch
Talianskeho pohára zlomil po páde
kľúčnu kosť a musel prerušiť sezónu.
Aj keď sa chcel dať do poriadku do
začiatku šampionátu v Mladej Vožici,
stopercentnú istotu uzdravenia nemal.
Porovnávaniu s najslávnejším sloven
ským cyklistom sa však už nevyhne,
hoci neustále na podobné otázky opa
kuje, že rád by sa presadil nie ako nový
Sagan, ale ako Martin Svrček. Zatiaľ
má k trojnásobnému majstrovi sveta
blízko v tom, že má podobný cyklistic
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ký charakter. Je klasikár, zvláda krátke
stúpania a vie zašprintovať. Aspoň to
o ňom platilo v juniorskej kategórii.
Predpovedať, ako sa bude pro lovať
v budúcnosti, je priskoro.
Svrček by sa najradšej presadil
v časovkách a v pretekoch so zvl
neným pro lom trate. „ rčite však
nebudem jazdiť na celkové poradie,“
myslí si. Keďže od júla nastupuje už
v uickStepe, mohol by si so sebou
priniesť aj majstrovský dres.
Čo ho čaká v druhej polovici roka,
zatiaľ Svrček nevedel povedať. Nepo
zná súťažný program, a preto ani ne
vie, čo by mohlo byť jeho cieľom. Skôr
sa dá čakať, že to budú preteky nižšej
kategórie. V pro pelotóne bude zrejme
druhým najmladším pretekárom po
Belgičanovi ijtdebroeksovi.
I

o začiatku sezóny 2022
sa v tímoch WorldTour
od novodobého
rozdelenia svetového pelotónu
Medzinárodnou cyklistickou
federáciou objavilo sedem
slovenských cyklistov. V roku
2004 sa medzi elitou objavil
Matej Jurčo, od roku 2008
bratia Martin a Peter Velitsovci,
od roku 2010 pribudli Peter
a Juraj Saganovci. Neskôr
ešte pribudli Michael Kolář
(2014) a Erik Baška (2016).
V roku 2016 bolo na súpiskách
WorldTour tímov až šesť
slovenských cyklistov. V prvej
polovici roka 2022 nebol
žiaden a od polovice roka to
má zmeniť Martin Svrček.

CHCEM DAŤ TÍMU QUICKSTEP VŠETKO, ZLEPŠIŤ
SA, ZÍSKAŤ SKÚSENOSTI
A POTOM UVIDÍME, AKO
TO PÔJDE.
NA EYOF 2019 V BAKU ZÍSKAL
MARTIN SVRČEK V PRETEKOCH
S HROMADNÝM ŠTARTOM BRONZ.
WWW.OLYMPIC.SK
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TEXT A FOTO: TOYOTA CENTRAL EUROPE

VODÍK, ELEKTRINA I HYBRIDY. TOYOTA
NA PONUKE TECHNOLÓGIÍ ROZHODNE NEŠETRÍ
Ekológia sa v posledných rokoch stala jednou z najdôležitejších globálnych tém. Je politickým
nástrojom a stále viac ľudí ju spomína vo svojom hodnotovom rebríčku. A je to dobre. Na budúcnosť
jednoducho musíme myslieť už dnes.

T

oyota ako automobilový líder
ponúka rôzne druhy elektrikovaných vozidiel s cieľom
znižovať emisie v súlade
s predpismi, infraštruktúrou
trhu a v konečnom dôsledku
aj s požiadavkou zákazníkov.
Dôležité je vedieť si správne
a taktiež mať z čoho vyberať.
Toyota je však pripravená aj
na budúcnosť – vodíkovú.
Masívne investície, odklon od konvenčných
motorov,
presadzovanie
elektri kovaných pohonov a postupný
prechod na plne elektrickú mobilitu. Na
túto vlnu už postupne naskakujú aj zákazníci, ktorí začínajú vozidlám s podporou elektromotora veriť čoraz viac.
Cieľ značiek je však jasný, pretransformovať sa na poskytovateľov zelenej
mobility a tým splniť prísne nároky na
emisie vozidiel. Najlepšie spomedzi
svetových výrobcov vychádza japonská
Toyota, ktorá už dlhé roky verí hybridnému pohonu a vďaka tomu nie je bezhlavo
tlačená do sveta plne elektrických áut.

VODÍKOVÁ TECHNOLÓGIA

Práve spomínaná automobilka ako
prvá použila vodíkovú technológiu
aj v osobnom vozidle menom Mirai.
Vodíkový Mirai zabezpečí tichú elektrickú prevádzku. Jediným „odpadom“
pohonu je voda, zatiaľ čo dočerpanie
paliva na 650 kilometrov trvá podobne
ako u klasického auta iba zopár minút.

HYBRIDNÝ POHON

Najrozvinutejší je však nateraz batériový
elektrický pohon a najmä jeho kombinácia so spaľovacími motormi v hybridných
systémoch. S nimi má Toyota bohaté
skúsenosti. Spolu so sesterským e usom patrí k absolútnym lídrom na trhu.
Takzvané „fullhybridy“ zažívajú
boom, čomu sa nemožno čudovať. Zá-

NOVÝ MODEL TOYOTA BZ4X BUDE VYUŽÍVAŤ NA POHON PLNE BATÉRIOVÉ ÚSTROJENSTVO.
kazníci objavujú čaro tichej a úspornej
prevádzky bez zbytočných stresov ohľadom dobíjania a je to ideálne riešenie
aj pre klientov bez možnosti nabíjať
doma. Fullhybridy totiž netreba dobíjať rádovo desiatky minút až hodiny
z e ternej nabíjačky pomocou kábla,
zvládnu to samé za jazdy. Nehovoriac
o cenovej dostupnosti, keďže hybridy
Toyoty sa sumou zásadne nelíšia od
konvenčných áut, majú už v základoch
slušnú výbavu a štandardom je aj automatická prevodovka.

PLUG IN HYBRID

Spoľahlivosť je možné nájsť nielen
u známych hybridov Toyoty a e usu,
ale taktiež v čoraz väčšom zastúpení
plugin hybridov. Dôkazom je model
e us N , obľúbená Toyota RAV4 alebo
svetoznámy Prius. Dojazd na čisto elektrickú energiu je voči „full hybridom“
väčší a dosahuje aj hodnoty okolo 75
kilometrov. Ide tak o skvelé riešenie
pre tých, ktorí denne dochádzajú zo satelitných oblastí veľkomiest, denne sa
pohybujú prevažne v meste a prím hrajú u nich krátke trasy. Ak by sa pritom
náhodou stalo, že by elektrická energia
z batérie „došla“, model funguje ako

hybrid a stále poskytuje postačujúcu
úsporu.

PLNE ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ

Samozrejme, aj Japonci chápu nutnosť
príchodu plne elektrických vozidiel a preto už v lete značka ohlásila uvedenie
nového modelu Toyota bZ4 , ktorý bude
využívať na pohon plne batériové ústrojenstvo. Koncom roka sa o slovo prihlási
lu usná odroda v podobe značky e us,
ktorá prinesie zákazníkom novinku e.
A ani úžitkovo zameraní klienti nezostanú sklamaní – pribudnúť do ponuky ma
i elektrická dodávka Toyota Proace. Hoci
ide o pohon, ktorý je z užívateľského pohľadu trochu menej praktický a závislý od
dlhšieho nabíjanie či nočného dobíjania
doma, automobilky budú mať svoje zastúpenie aj v tomto druhu.
Dôležité je totiž ponúknuť zákazníkom
to, čo preferujú a čo vyhovuje im špeci ckým požiadavkám. Mať všestranné zameranie preto Toyota do bodky sp ňa. Ako
jediná má v ponuke v zásade všetky typy
motorizácii, čím je pripravená nielen na
dopyt zákazníkov, ale i v súčasnosti kľúčovú elektri káciu. Dôležité je teda prísť
v správnom čase so správnym pohonom,
čo sa Toyote určite podarilo.
I
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TEXT: IGOR KOVÁČ, FOTO: PARIS 2024

PARÍŽSKA INVENCIA
VYBRALA ZA MIESTO
NA PREDVÁDZANIE
KÚSKOV V BMX
FREESTYLE POČAS
OTVORENIA OH 2024
MOST NAD SEINOU...

PARÍŽSKE HRY
V DUCHU INOVÁCIÍ
Olympijské hry sa v nejednom prípade stávajú scénou pre prezentáciu noviniek
a inovatívnych riešení, ktorými sa organizátori snažia upútať pozornosť verejnosti a zapísať sa do
olympijskej histórie. Pre Hry XXXIII. olympiády v Paríži 2024 to platí ešte viac než predtým.
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Z

množstva príkladov v mi
nulosti môžeme spomenúť
hokejovú halu v jaskyni či
jedlé taniere na zimných
olympijských hrách 1994
v illehammeri. Svet zauja
la aj dočasná basketbalová
hala na OH 2012 v ondý
ne, olympijská pochodeň
z recyklovaných mobilov
a kartónové postele na
tokijských OH 2020, či sys
tém výroby ľadu na báze
CO² zo ZOH 2022 v Pekin
gu, ktorý sa považuje za
technológiu 21. storočia.
V prípade OH 2024 v Paríži už dva
roky pred ich konaním je však možné
tvrdiť, že inovatívnosť týchto hier bude
v nejednom prípade znamenať histo
rický míľnik.

INOVÁCIA ŠPORTOVÉHO
PROGRAMU HIER

Vďaka schváleniu Olympijskej agendy
2020 dal Medzinárodný olympijský vý
bor (MOV) organizátorom hier olym
piády príležitosť pridať k tradičnému
zoznamu päť doplnkových športov,
ktorými môžu obohatiť svoj športový
program. Túto možnosť využili prvý
krát organizátori OH 2020 v Tokiu,
kde svoju olympijskú premiéru mali
športové lezenie, skejtbording, sur ng
a karate, plus návrat pod päť kruhov
oslávili bejzbal a softbal.
Prvé tri z menovaných športov sa
v doplnkovom zozname objavia aj
o dva roky v Paríži. Karate, v ktorom je
Francúzsko jednou z najúspešnejších
krajín na svete a má masovú základ
ňu, sa však parado ne do programu

PRÍPRAVY OH 2024

OH 2024 nedostalo. A to napriek veľ
kej nevôli domácej i medzinárodnej
federácie.
Naopak, svoju premiéru v Paríži za
žije brejking, v minulosti známy pod
označením breakdance. Ten sa pod
piatimi kruhmi s úspechom predstavil
počas OH mládeže 2018 v Buenos Aires.
Parížski organizátori siahli po tomto
športe, keďže zapadá do zámeru MOV
stanoviť nový štandard pre inkluzívne,
rodovo vyvážené a na mládež oriento
vané hry. Dôležitým argumentom pri
tejto voľbe bola aj možnosť usporiadať
ich súťaže s nízkymi infraštruktúrnymi
nárokmi, ako aj skutočnosť, že repre
zentanti týchto športov tvoria aktívne
komunity na sociálnych sieťach.
To platí aj pre spomínané trio
– športové lezenie, skejtbording
a sur ng, ku ktorým sa radí aj BM
freestyle (tiež s olympijskou premié

Hry XXXIII. olympiády v Paríži
sa uskutočnia od 26. júla
do 11. augusta 2024.
Dejiskom OH bude Paríž
už po tretí raz – predtým
hostil OH v rokoch 1900 a 1924.
Ako trojnásobné dejisko hier sa
vyrovná doteraz ojedinelému
Londýnu, dejisku OH 1908, 1948
a 2012. V programe hier bude
329 disciplín v 32 športoch,
resp. v 48 odvetviach.

VIZUALIZÁCIA ARÉNY MESTSKÝCH ŠPORTOV V CENTRE FRANCÚZSKEJ METROPOLY.

SURFISTI PÔJDU
AŽ NA TAHITI

V

eľký boj o možnosť hostiť
olympijské súťaže viedli adepti
na súťaže v surfingu. Medzi
známymi rajmi surferov na francúzskom pobreží, ako sú Biarritz,
Lacanau či La Torche, sa nakoniec
presadilo viac než desaťtisíc kilometrov vzdialené Tahiti vo Francúzskej Polynézii. Súťaže v surfingu
počas OH 2024 sa tak uskutočnia na
historicky najvzdialenejšom športovisku od hlavného dejiska hier. Paríž
a Tahiti totiž delí 15 700 km. Je to len
o 100 km viac, ako je vzdialenosť
medzi Melbourne, dejiskom OH
1956 a Štokholmom, kde sa v dôsledku veľmi prísnych austrálskych
predpisov na dovoz koní uskutočnili
olympijské jazdecké súťaže. Tie sa
však konali v júnovom termíne,
zatiaľ čo hry na austrálskom území
prebiehali na prelome novembra
a decembra.
Existoval návrh, že okrem surfingu by sa na Tahiti mohla predstaviť aj nová športová disciplína.
Svetová veslárska federácia totiž
navrhovala MOV nahradiť svoje
disciplíny ľahkých váh tzv. pobrežným veslovaním, ktoré chcela
usporiadať práve na Tahiti. MOV
však s týmto riešením nesúhlasil.
Napriek tomu vyzdvihol jeho flexibilitu a adaptabilitu na väčšinu
pobrežných oblastí, ako aj prístupnosť rozvoja tohto športu pre
ostrovné a pobrežné krajiny. Práve
z týchto dôvodov MOV súhlasil
s jeho zaradením do programu
olympijských hier mládeže v roku
2026 v senegalskom Dakare. Otvorená stále zostáva jeho premiéra
na OH 2028 v Los Angeles.
Vzhľadom na veľkú vzdialenosť
medzi Parížom a Tahiti sa súťaže
v surfingu uskutočnia už v prvých
dňoch hier. Šéf organizačného
výboru Tony Estanguet prisľúbil,
že následne zabezpečia prepravu
športovcov do olympijskej dediny
v Paríži, aby si po zvyšok hier mohli
užiť olympijskú atmosféru a záverečný ceremoniál. S určitosťou sa
tak nedostanú na slávnostné otvorenie hier. A vyzerá to tak, že budú
mať čo ľutovať. Na sklonku júla 2024
by sme totiž mali byť svedkami dop
teraz nevídaného divadla.
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rou na OH 2020 v Tokiu). Od zarade
nia týchto športov, resp. odvetví do
programu OH si organizátori sľubujú
inšpirovanie miliónov mladých ľudí,
aby sa začali venovať športu a pohy
bovým aktivitám.
Zvláštne postavenie týchto mladých
olympijských športov/odvetví potvrdzu
je aj nedávne rozhodnutie MOV zorga
nizovať sériu olympijských kvali kácií
na OH 2024. Ašpiranti na olympijskú
miestenku v športovom lezení, brejkin
gu, skejtbordingu a v BM freestyle sa
tak v priebehu marca až mája 2024 budú
môcť predstaviť na troch podujatiach vo
forme festivalu. Všetky budú lokalizova
né v centrách miest v jednom urbánnom
parku a počas štyroch dní ponúknu novú
olympijskú skúsenosť pre fanúšikov
z celého sveta, spájajúc šport, hudbu,
umenie a kultúru.
Táto séria podujatí je výsledkom
aplikácie odporúčania 6 v rámci Olym
pijskej agendy 2020 5, ktorým sa MOV
usiluje využiť lepšie olympijskú znač

FRANCÚZSKE VYDANIA
OLYMPIJSKÝCH HIER VŽDY
VÝZNAMNE ZASIAHLI
DO OLYMPIJSKEJ
HISTÓRIE.
ku a intenzívnejšie propagovať špor
tovcov už počas ich cesty na OH 2024
v Paríži.
Prezident MOV Thomas Bach sa
v tejto súvislosti vyjadril „Táto séria
kvali kačných podujatí je kľúčovým
míľnikom v rámci realizácie tohto
odporúčania. Tým, že budeme mať
najlepších športovcov v týchto štyroch
disciplínach na sérii kvali kačných

podujatí v centrálnych mestských loká
ciách, ktoré kombinujú šport a kultúru
vo festivalovej atmosfére, očakávame,
že sa významne zlepší vizibilita a skve
lé výkony súťažiacich športovcov na
ich ceste do Paríža.“

PARÍŽ PONÚKNE AJ INOVATÍVNE
ŠPORTOVISKÁ

V podobnom štýle pristúpia k organi
zácii súťaží v týchto nových športoch
aj parížski organizátori. Pre súťaže
v brejkingu, skejtbordingu, BM free
style a v basketbale 3 proti 3 si totiž
vybrali v skutku ikonickú lokalitu. Na
Place de la Concorde v susedstve sláv
nych záhrad Tuileries a ChampsEly
sées totiž vyrastie dočasná aréna pre
37 000 divákov.
V rámci olympijských športovísk
však organizátori ponúknu aj niekoľko
ďalších inovatívnych riešení. Neďaleko
Place de la Concorde sa nachádza ďalšia
z ikonických parížskych stavieb Grand
Palais, ktorý bude počas OH 2024

OTVORENIE HIER GIGANTICKÝM CEREMONIÁLOM NA SEINE

„Z

účastnil som sa na otváracom ceremoniáli OH
mládeže v Buenos Aires
2018, ktorý bol ako sen. Boli sme
v srdci mesta, okolo obelisku
a predstavoval som si, čo by takýto otvárací ceremoniál na takom
symbolickom mieste znamenal
pre olympijské hry. Úprimne dúfam, že parížski priatelia počuli
túto správu. Myslite na to, čo by
sa dalo dosiahnuť v Paríži, a potom v Los Angeles...“
Toto boli slová, ktoré v roku
2018 vyslovil prezident MOV Thomas Bach.
Reakcia parížskych organizátorov nenechala na seba dlho
čakať. Šéf organizačného výboru
Tony Estanguet sa pre myšlienku
nadchol a už ju nikdy neopustil:
„Namiesto reprodukovania umelých dekorácií na štadióne, ktoré
sú veľmi drahé, použijeme prirodzenú dekoráciu Paríža a existujúcu infraštruktúru. Musíme byť
schopní zorganizovať otvárací ceremoniál v meste, ale nebudeme
riskovať.“
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Po dvoch rokoch prác a konzultácií medzi MOV, parížskou radnicou, vládnym medzirezortným
výborom pre olympijské a paralympijské hry a Francúzskym olympijským výborom organizátori OH
2024 potvrdili projekt slávnostného
otvorenia hier v centre mesta, ktorý
bude na hony vzdialený od tradičného formátu na štadióne.
Koncept otváracieho ceremoniálu bol predstavený na sklonku
roka 2021. Výkonný riaditeľ pre
ceremoniály Thierry Reboul popísal, ako bude 26. júl 2024 po
20:00 h vyzerať: „Chceme, aby sa
Seina stala javiskom slávnostného otvorenia olympijských hier.
Chceme predstaviť niečo, čo tu
ešte nebolo. Stošesťdesiat lodí
prepraví športovcov z 206 krajín
na trase dlhej šesť kilometrov,
od štartu na východe Paríža pri
moste Pont d‘Austerlitz až po cieľ
pri Pont d‘Iéna. Tradične 10 000
športovcov defiluje až ku koncu
celej show. V tomto prípade budú
športovci defilovať už na začiatku
ceremoniálu. Potom budú prepra-

vení na námestie Trocadéro, kde
prebehnú všetky povinné oficiality každého ceremoniálu, vrátane prejavov, prísahy a zapálenia
olympijského ohňa.“
Celá slávnosť bude trvať 3 hodiny a 15 minút a bude ju sledovať bezprecedentných 600-tisíc
divákov aj za pomoci 80 veľkoplošných obrazoviek. Horné časti
nábrežia Seiny budú po oboch
brehoch prístupné zadarmo. Na
plošiny na úrovni hladiny rieky
osadia dočasné tribúny. Cena
vstupeniek na tieto exkluzívne
miesta ešte nie je stanovená.
Thierry Reboul v tejto súvislosti
dodáva: „Na rieke budú zakotvené lode pre tribúny a lóže. Diváci
budú v absolútnom centre hier,
kde sa odohrajú aj niektoré súťaže. Napríklad Pont d‘Iéna bude
dejiskom triatlonu, v Invalidovni
budú súťažiť lukostrelci, v Grand
Palais šermiari a na Marsových
poliach bude džudo a zápasenie.“
Reboul sa v súvislosti s ceremoniálom spolieha na obrazotvornosť
francúzskych umelcov: „Budeme

mať k dispozícii všetky podoby
denného svetla, od západu slnka
až do súmraku i nočnú oblohu na
záver ceremoniálu pri Eiffelovej
veži... Môžeme mať umelcov zavesených nad vodou, vodné obrazovky vynárajúce sa z rieky, na
ktoré môžeme premietať umelecké diela, môžeme mať plávajúce
symfonické orchestre či premietať
hologramy na okolité budovy. Popri obrovských maľbách môžeme
zažiť chvíle intimity s umelcami
na strechách Paríža, niečo jednoduché a inšpiratívne, čo dokáže
vyvolať emócie. Podobne, ako to
bolo počas sprievodu Jeana-Paula Goudea k dvojstému výročiu
revolúcie s Jessye Normanovou
oblečenou vo francúzskej vlajke...
Toto sú momenty, ktoré sa
budeme snažiť vytvoriť. Niektoré
mosty budú venované choreografickým vystúpeniam a cirkusovému umeniu. Musíte byť ohromení
a prekvapení, aj keď nie nevyhnutne prehnaným spôsobom... Na
pozadí celého plánu máme celú
francúzsku históriu, ku ktorej môWWW.OLYMPIC.SK
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slúžiť na súťaže v šerme a taekwonde.
Dovtedy však musí prejsť renováciou.
Preto sa parížska radnica rozhodla
dočasne nahradiť túto populárnu vý
stavnú halu a vybudovať na Marsových
poliach pod Eiffelovou vežou tzv. Grand
Palais Ephemere. Ten otvoril svoje brá
ny 12. júna 2021, pričom ide o jedinečnú
montovanú drevostavbu, ktorá krátko
po otvorení hostila aj medzinárodnú
konferenciu inžinierov a architektov
drevostavieb. Táto stavba dokonale
nap ňa ambície organizátorov OH 2024
v oblasti trvalej udržateľnosti. Preto sa
rozhodli využiť jej priestory aj na olym
pijské súťaže v zápasení a džude.
Symbolom udržateľnosti parížskych
hier sa má stať aj nové plavecké cen
trum v časti Saint Denis. Víťazný návrh
nového centra má disponovať celým

radom inovácií. Tie spočívajú predo
všetkým vo využití jediného modulár
neho bazéna s d žkou 70 m, čo z neho
robí unikát. Zvyčajne sa totiž takéto
centrá budujú s dvoma samostatnými
bazénmi – jedným pre skoky do vody
a druhým pre ostatné disciplíny.
Táto inovácia prispieva k redukcii
celkovej zastavanej plochy, ktorá zní
žila náklady o 10 miliónov eur. Z envi
ronmentálneho hľadiska jeden takýto
bazén využíva iba jeden ltračný sys
tém a zároveň prispieva k zníženiu
objemu vody i k redukcii nákladov na
jej vykurovanie. Vďaka pohyblivým
stenám a dnu bazéna je možné jeho
prispôsobenie tak pre vrcholový šport,
ako aj pre rekreačné plávanie. Fle ibil
né nastavenie jeho rozmerov umož
ňuje jeho využitie rôznymi cieľovými

TAKTO BY TO MALO VYZERAŤ POČAS OTVÁRACIEHO CEREMONIÁLU OH 2024 NA PARÍŽSKEJ SEINE.
žeme pridať maximum kreativity
a modernosti. Niektorí z nás dokonca uvažujú o možnosti robiť
ohňostroje s využitím dronov...“
Od rozptylových plôch pre
divákov až po možnosť povodní
uprostred leta, od bezpečnosti
dopravy až po kontrolu dopadov

na mesto a rieku, nič nebolo ponechané na náhodu. Všetky možnosti boli predmetom hĺbkového
prieskumu. T. Reboul dodáva: „V
deň ceremoniálu bude rieka rezervovaná pre nás. V okolitých
uliciach dôjde k zriadeniu určitého počtu perimetrov, tak ako

pri všetkých veľkých akciách či
demonštráciách. V rámci časti
vyhradenej pre samotný ceremoniál budeme postupovať ako na
štadióne. Časť pre verejnosť na
vyvýšených brehoch bude spravovať štát. Spodná, spoplatnená
časť bude podliehať rovnakým

obmedzeniam ako na štadióne,
s detekčnými bránami atakďalej.“
Všetky tieto plány a opatrenia sa
zatiaľ týkajú iba otváracieho ceremoniálu OH. Záverečný ceremoniál
i otvorenie a záver paralympijských
hier by sa mali odohrať v klasickom
„štadiónovom“ variante.
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NA MARSOVÝCH POLIACH POD EIFFELOVOU VEŽOU VLANI VYRÁSTLA STAVBA GRAND PALAIS EPHEMERE, KTORÁ BUDE HOSTIŤ
OLYMPIJSKÉ SÚŤAŽE V ZÁPASENÍ A V DŽUDE.
skupinami, či už sú to deti, alebo vy
znávači dráhového plávania.
Trvalo udržateľné princípy umocňu
je aj skutočnosť, že na výstavbu centra
budú použité organické materiály
a 7 000 m jeho strechy budú pokrývať
fotovoltické panely, čím sa stane jed
nou z najväčších mestských solárnych
fariem vo Francúzsku. Budova má byť
harmonickým spôsobom zakompono
vaná do okolitého prostredia a praktic
ky má nap ňať všetky trvalo udržateľné
ciele de nované OSN.
Tieto štandardy zodpovedajú nielen
udržateľným ambíciám MOV, ale tiež
Medzinárodnej plaveckej federácie
(FINA). Tá v snahe ešte viac podporiť
udržateľnosť olympijských hier navrhla
MOV skrátiť rozmery olympijského
bazéna z 50 na 25 metrov a namiesto
časomeračov nasadiť digitálne techno
lógie a roboty. Zmeny by sa mali apli
kovať po OH 2032 v Brisbane.

„ROŠÁDY“ S DEJISKAMI SÚŤAŽÍ

Parížske plavecké centrum malo mať
pôvodne kapacitu 15 000 divákov
a slúžiť na súťaže v plávaní. Nako
niec sa jeho kapacita znížila na 6000
a o olympijské kovy sa tam bude bojo
vať v skokoch do vody, umeleckom plá
vaní, aj vo vodnom póle. Pre plavcov
76 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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„NECHCEME BYŤ LEN
33. EDÍCIOU OLYMPIJSKÝCH
HIER. MUSÍME PRINIESŤ
NIEČO INÉ, NIEČO LEPŠIE
A NEUSPOKOJIŤ SA S TÝM,
ČO PRINIESLI OSTATNÍ.“
MICHAËL ALOÏSIO

mala vyrásť v susedstve dočasná aréna.
V snahe ešte viac zohľadniť princípy
trvalej udržateľnosti sa nakoniec od
jej výstavby tiež ustúpilo. Plavci sa tak
netradične predstavia v zastrešenej
aréne a Défense, ktorá slúži pre po
treby ragbyového klubu Racing 92.
Toto riešenie však viedlo k presu
nutiu súťaží v športovej gymnastike do
haly Bercy a ku komplikáciám v súvis
losti s organizáciou turnaja basketbalis
tov. Hala Bercy totiž bude schopná hostiť
iba nálovú časť turnaja mužov a žien.
Skupinové zápasy sa majú uskutočniť

vo výstavnej hale v Parc des E positions
v Porte de Versailles. Toto riešenie sa
však stretlo s veľkou kritikou francúz
skych basketbalistov, nalistov olympij
ského turnaja v Tokiu. Tí sa sťažujú na
výšku stropu, ktorá je iba deväť metrov
a na celkovo nedôstojné podmienky,
ktoré táto hala ponúka pre najpopulár
nejší olympijský kolektívny šport.
Organizačný výbor a Medzinárodná
basketbalová federácia (FIBA) vydali
spoločné vyhlásenie, že sa pokúsia nájsť
alternatívne dejisko, ktoré by rešpek
tovalo environmentálnu a rozpočtovú
zodpovednosť parížskych organizátorov.
Situácia sa tak môže vyvinúť podobne
ako v prípade hádzanárskeho turnaja,
ktorý sa nakoniec presunie z Paríža
na futbalový štadión klubu ille OSC
v meste Villeneuve dAscq (asi 230 km od
Paríža). Stade Pierre Mauroy so zaťaho
vacou strechou totiž disponuje možnos
ťou hydraulického presunutia polovice
hracej plochy, pod ktorou sa nachádzajú
ďalšie tribúny a plocha pre halové športy
a kultúrne podujatia. Pre hádzanárov tak
poskytne impozantnú olympijskú kulisu
s kapacitou 27 000 divákov.
V prípade basketbalu sa už objavili
aj prví mimoparížski záujemcovia, ako
je mesto Orléan s desaťtisícovou halou
CO Met či yon, kde má v roku 2023
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otvoriť svoje brány supermoderná dva
násťtisícová D C aréna. Objavila sa
však aj možnosť, že by sa basketbalisti
predstavili na tenisovom kurte Suzan
ne englenovej v areáli Roland Garros,
ktorý má byť do roku 2024 vybavený
zaťahovacou strechou.
Podľa pôvodného plánu organizá
torov mali svoje súťaže na tomto kurte
absolvovať bo eri, čo tiež re ektuje ich
inovatívny prístup. Finálové súboje sa
mali dokonca uskutočniť na hlavnom te
nisovom kurte Philippa Chatriera, ktorý
má zaťahovaciu strechu už od roku 2020.
Podľa aktuálnych úvah by sa mal bo
presťahovať práve do výstaviska v Porte
de Versailles a basketbal by mal nájsť
svoje dejisko v tenisovom chráme Rafae
la Nadala. To pochopiteľne vyvolalo
nesúhlas zástupcov Francúzskej bo er
skej federácie, takže celá situácia sa ešte
môže vyvinúť inak. Konečné rozmiest
nenie jednotlivých športových dejísk by
malo byť známe najneskôr v júli 2023.

PRESADZOVANIE KREATIVITY
A MODERNOSTI

Parížski organizátori sa hrdia tým, že
francúzske vydania olympijských hier
vždy významne zasiahli do olympijskej
histórie. Na OH 1900 sa v Paríži prvýkrát
predstavili ženy. V roku 1924 bola v Pa
ríži zriadená prvá olympijská dedina.
Prvý maskot a prvé hry, ktoré sa vysie
lali vo farbe, sa odohrali počas zimných
olympijských hier v roku 1968 v Gre
nobli. Nezabudnuteľný bol aj otvárací
ceremoniál zimných olympijských hier
v roku 1992 v Albertville. Paríž v roku
2024 chce zanechať podobnú pamätnú

OVEĽA VYŠŠIE
AMBÍCIE AKO
NA ZAČIATKU

P
ORGANIZAČNÝ VÝBOR OH 2024 VEDIE
TROJNÁSOBNÝ OLYMPIJSKÝ VÍŤAZ
VO VODNOM SLALOME A DLHOROČNÝ RIVAL
MICHALA MARTIKÁNA TONY ESTANGUET.
stopu a zostať verný francúzskym krea
tívnym a veľkolepým ambíciám.
„Nechceme byť len 33. edíciou olym
pijských hier. Musíme priniesť niečo
iné, niečo lepšie a neuspokojiť sa s tým,
čo priniesli ostatní. Musíme preskúmať
nové cesty a spôsoby. Patrí sem napríklad
sprístupnenie maratónskej olympijskej
trasy aj pre amatérskych bežcov i otvá
rací ceremoniál v meste... udia často
hovoria o francúzskej drzosti. To je to,
čo musíme nájsť – francúzsky dotyk
a kreativitu. Aby pre nasledujúce vydania
olympijských hier bolo ťažké sa len me
chanicky vrátiť na štadión bez toho, aby
si položili otázku, čo by sme mohli urobiť
inak. Náš ceremoniál zmení rozmer hier,“
povedal šéf štábu prezidenta organizač
p
ného výboru Micha l Alo sio.

ochopiteľne, pri otváracom
ceremoniáli tohto ladenia
a rozmerov je nemožné obísť
otázku financií. O nákladoch na
celú operáciu Michaël Aloïsio z organizačného výboru hier uviedol:
„Uvedomujeme si, že máme oveľa
vyššie ambície, ako sme mali na
začiatku, ale sme schopní sa prispôsobovať. V roku 2022 máme
ďalšie prehodnocovanie rozpočtu
a tento nový variant ceremoniálu
začleníme do nášho myslenia. Čokoľvek sa stane, bude to zohľadnené v rozpočte. Keď sme mali
dať o niečo viac na kybernetickú
bezpečnosť, vedeli sme sa tomu
v rozpočte prispôsobiť, a bude to
tak aj v prípade otváracieho ceremoniálu. Konkrétne čísla zatiaľ
nezverejňujeme, pretože toho
nevieme dosť. Všetky aspekty
budeme poznať na konci roka
2022. Medzitým je ešte potrebné
zapracovať na prevádzkovej a kreatívnej stránke. Ale už teraz vieme,
že 26. júla 2024 večer sa miliardy
televíznych divákov po celom
svete, všetci Francúzi pri obrazovkách i desaťnásobne väčší počet
divákov (ako v prípade štadióna)
p
stretne pri Seine...“

POHĽAD NA PODOBU NOVÉHO PLAVECKÉHO CENTRA V SAINT DENIS NA SEVERE PARÍŽA.
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THE LEGITS BLAST
PRILÁKA DO BANSKEJ
BYSTRICE ŠPIČKOVÝCH
PRETEKÁROV, NA
SLOVENSKU ŠTARTOVAL
AJ SVETOZNÁMY BBOY
JUNIOR.

BREAKING

MAJSTROM SLOVENSKA
PRE ROK 2021 SA STAL
OLIVER TWISTER PIRHALA

SLOVENSKÁ NÁDEJ
PRE PARÍŽ
Oliver Twister Pirhala
Dátum narodenia: 29. júla 1994
Tancuje od roku 2005
Skupina: Hasta La Muerte crew
Najväčšie úspechy: 5. na ME 2021
v Soči, 30. na MS 2021 v Paríži,
majster Slovenska 2021, Top 16
na Unbreakable Bboy Champ
v Antverpách 2021, Top 4 na The
Legits Blast v Prahe 2018.

Z NEWYORSKEJ ULICE AŽ NA OLYMPIJSKÉ PÓDIUM
Olympijská rodina sa
v meste nad Seinou
rozrastie. Pribudne k nej
tanečná disciplína, ktorá
vychádza z pouličného štýlu
prepleteného akrobaciou
a je umocnená dokonalým
citom pre rytmus. BREAKING
(v minulosti označovaný
ako breakdance) je
novinka, ktorá si však
ide svojou cestou už
desiatky rokov a prešla
viacerými vývojovými
fázami. A ak to vyjde, tak
o premiérové olympijské
kovy zabojuje možno aj
niekto zo Slovenska.
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reaking vychádza zo štyroch elementov takzvanej
hiphopovej kultúry. K nej sa
postupom času zaradili Graf 
ty, MCingRAP, DJij a samot
ný Breaking. Pod olympijské
kruhy smeruje vypro lovaný
tanečný šport, ktorý je založe
ný na improvizovaných súbo
joch nazývaných Battle.
„Všetci súťažiaci majú svoje špeci cké
označenie. Muži sa nazývajú Bboy (Bre
akingboy) a ženy Bgirl (Breakinggirl),“
vysvetlil Roman Šamudovský, ktorý patrí
k zakladateľom úspešnej Školy Breaku
v Bratislave. A rovnako ako všetci ta
nečníci, aj on používa umelecké tanečné
meno – Dexter.

SÚHRA RYTMU A TANCA

Breaking má vlastné pravidlá, ale aj svoje
špeci cké prostredie a atmosféru, bez kto
rej to jednoducho nejde. „Súčasťou battlov
musí byť MC – Master of Ceremony, čiže
moderátor akcie. Neodmysliteľnou súčas
ťou všetkých súbojov je aj dídžej, ktorý

hrá ľubovoľnú hudbu. Súťažiaci musí svo
jím freestylom tra ť do rytmu. A vyhráva
ten, kto dokáže do nami ovanej hudby čo
najlepšie zakomponovať svoje originálne
prvky, triky a tanečné variácie,“ upresnil
tanečník Martin „MG“ Gilian.
Dôkazom toho, že breaking je mladý
a dynamicky sa vyvíjajúci šport, je len ne
dávne zavedenie hodnotiaceho systému
trivium, ktorý využíva hodnotiaca porota.

POSTUPOVÝ KĽÚČ

Kto sa chce pretancovať až pod päť olym
pijských kruhov, potrebuje nielen doko
nale zvládnuté gúry, ale aj kus šťastia.
Premiéru si totiž užije len zopár vyvo
lených. Vo svete sú stovky úspešných
tanečníkov, ktorí svoje umenie predvá
dzajú na najrôznejších podujatiach.
„Do Paríža sa dostane len šestnásť
Bboys a rovnaký počet Bgirls. Na olym
pijských hrách sa bude bojovať klasickým
vyraďovacím systémom až po nálový
battle,“ vysvetlil Martin „MG“ Gilian.
Záujemcovia o olympijský štart v slo
venskom drese absolvujú aj historicky
WWW.OLYMPIC.SK
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AJ SLOVÁCI (MOŽNO) ROZTANCUJÚ PARÍŽ

TEXT: IVAN JANKO, FOTO: MARTIN FARAGULA,
MAKO HINDA, VLADIMÍR LORINC

„V BREAKINGU VYHRÁVA TEN, KTO DOKÁŽE
DO NAMIXOVANEJ HUDBY ČO NAJLEPŠIE
ZAKOMPONOVAŤ SVOJE ORIGINÁLNE PRVKY,
TRIKY A TANEČNÉ VARIÁCIE.“
MARTIN „MG“ GILIAN
prvú Breaking Slovakia Tour. Séria bude
zložená z piatich podujatí. „Najlepšia
šestnástka následne postúpi na maj
strovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia
15. októbra v Bratislave. Z nich sa dosta
nú dvaja muži a dve ženy na majstrovstvá
sveta a aj majstrovstvá Európy,“ vysvetlil
postupovú cestu Martin „MG“ Gilian.

KONKURENCIA JE VEĽKÁ

Breaking je rozšírený v celom svete
a tomu zodpovedá aj rozloženie favo
ritov v jednotlivých regiónoch. Aktuál
na svetová špička sa nachádza najmä
v Spojených štátoch, v krajine, kde táto
subkultúra vznikla. Špičkoví borci sú aj
v Japonsku, Holandsku, alebo na kra
jine či v Rusku. A keďže sa na Slovensku
už niekoľko rokov organizuje viacero pre
stížnych breakingových podujatí vrátane
The egits Blast / Outbreak Europe, ktorý
sa pravidelne konáva v Banskej Bystri
ci a vždy priláka najlepších tanečníkov
z viac ako 80 krajín sveta, tak aj vďaka
tomu máme u nás Bboys a Bgirls, ktorí
dokážu konkurovať svetovej elite. „K naj
lepším u nás patrí napríklad Oliver Twis
ter Pirhala, ktorý tancuje od roku 2005.
K jeho najväčším úspechom patrí piate
miesto na kontinentálnom šampionáte,“
poznamenal Martin „MG“ Gilian.

TALENTOV JE DOSŤ

Talentov je samozrejme viac. Na Sloven
sku je aktuálne registrovaných zhruba
600 tanečníkov. Akýmsi národným cen
trom je momentálne športový klub Bre
aking Slovakia, v ktorom pôsobia svetoví
e perti na breaking. V spolupráci so Slo
venským zväzom tanečných športov klub
utvára podmienky na rozvoj tohto u nás
stále málo známeho, no medzi mladými
obľúbeného športu.
„Snažíme sa o utvorenie čo najlepších
podmienok pre mládež i pre tvoriaci
sa reprezentačný tím. Našou snahou
je utvorenie tanečných klubov, ktoré
by toto dynamické umeleckošportové
odvetvie vyučovali v každom kraji. en

Z BREAKING SLOVAKIA SUMMITU S LÍDRAMI
TANEČNÝCH KLUBOV NA SLOVENSKU.

vďaka tomu sa nám podarí zväčšovať
členskú základňu, vďaka ktorej posunie
me kvalitu a dostaneme Slováka možno
aj na olympijské hry,“ doplnil tanečník
Martin „MG“ Gilian.

ZAKÁZANÉ OVOCIE

Hoci toto dnes už olympijské tanečné
umenie vznikalo v 70. rokoch 20. storočia
„za veľkou mlákou“, malo svoje pevné
korene ešte v bývalom ČeskoSlovensku.
„Prvou breakingovou skupinou, ktorá
vznikla na našom území, boli Gumení
chlapci. Stalo sa to v roku 1984 v Brati
slave a to napriek tomu, že vtedajšia ko
munistická garnitúra prísne zakazovala
propagáciu západnej kultúry,“ vysvetlil
Roman „De ter“ Šamudovský. Gumení
chlapci, ku ktorým patrili napríklad aj
Fredy Ayisi, Ivo adižinský či herec Peter
Batthányi, si napriek nepriazni osudu na
šli cestu, ako sa naučiť zakázané tanečné
kreácie.
„Bránou do iného sveta boli najmä
rakúska televízia, podpultový tovar v po
dobe západných časopisov Bravo, alebo
pašované VHS kazety,“ pripomenul ťažké
začiatky priekopníkov slovenského brea
kingu Šamudovský.
I
PRVOU BREAKINGOVOU
SKUPINOU, KTORÁ VZNIKLA NA
NAŠOM ÚZEMÍ, BOLI GUMENÍ
CHLAPCI.

NÁROČNÁ
KVALIFIKÁCIA
DO PARÍŽA

B

reaking už bol v programe
olympijských hier mládeže
2018 v Buenos Aires. Po skvelom úspechu ho Medzinárodný
olympijský výbor zaradil aj do
programu parížskych olympijských
hier spoločne s ďalšími atraktívnymi športami pre mladú generáciu – surfingom, skejtbordingom
a športovým lezením.
Vo francúzskej metropole bude
celkovo 32 mužov a žien súťažiť
9. a 10. augusta 2024. Organizátori
pripravujú súťaže na námestí La
Concorde neďaleko Louvra.
Dostať sa na olympijské hry
bude náročné. Kvalifikačný kľúč
pre mužov a ženy je rovnaký. Jedna
miestenka je vyhradená pre víťaza
majstrovstiev sveta 2023, ktoré by
sa mali konať v septembri, päť si
rozdelia víťazi budúcoročných kontinentálnych kvalifikácií a zvyšných
desať získajú najlepší z olympijskej
série Urban festivalov, ktoré sa
uskutočnia od marca do júna 2024.
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ZO 62. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SOŠV

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ANDREJ GALICA

JARNÉ SNEMOVANIE
UŽ V PREZENČNEJ FORME
V poradí 62. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového
výboru (VZ SOŠV) sa vzhľadom na výrazne zlepšenú pandemickú
situáciu 26. mája uskutočnilo v Bratislave v prezenčnej forme.
Predošlé rokovanie 61. VZ SOŠV v januári bolo len v online podobe.

Ú

vodná časť rokovania mala
slávnostný charakter v po
dobe odovzdávania výroč
ných ocenení SOŠV za rok
2022 a najvyšších vyzname
naní SOŠV. Nižšie uvádzame
kompletný sumár všetkých
za minulý rok.

ŠPORT MÁ ZA SEBOU
ŤAŽKÉ OBDOBIE, ALE AJ
POZITÍVNE NOVINKY

V pracovnej časti rokovania
si plénum vypočulo správy
prezidenta Antona Siekela aj generál
neho sekretára SOŠV Jozefa ibu, ako
aj obsiahlejšie vystúpenie Danky Bar
tekovej, ktorá bola vo februári zvolená
za individuálnu členku MOV.
Prezident SOŠV Anton Siekel pri
ohliadnutí za minulým rokom kon
štatoval, že slovenský šport čelil

VÝROČNÉ OCENENIA
SOŠV ZA ROK 2021
C TROFEJ SOŠV (za aktuálny prínos
v propagácii olympijského hnutia
a prehlbovaní jeho vplyvu na šport
a kultúru): Organizačný výbor

cyklistických pretekov Okolo Slovenska

C CENA PAVLA SCHMIDTA (za výkon roka
v individuálnej olympijskej disciplíne):

Zuzana Rehák Štefečeková
C CENA BOHUMILA GOLIANA

(za najhodnotnejší kolektívny výkon roka):
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v poslednom pandemickom období
ťažkým výzvam, ale vyjadril vieru, že
sa spamätá. „Kompenzačné opatrenia
pre oblasť športu zo strany štátu boli
nedostatočné. Šport na Slovensku si
musí vydobyť také postavenie, ako
v okolitých krajinách,“ uviedol.
Ako dôležitú udalosť minulého roka
Anton Siekel vyzdvihol presťahovanie
SOŠV do nových priestorov v Dome
športu v Bratislave, ako aj zriadenie
stálej e pozície Slovenského olympij
ského a športového múzea – Výstavnej
siene prof. Vladimíra Černušáka na
prízemí Domu športu. Po SOŠV sa do
nových priestorov postupne sťahovali
aj ďalšie športové subjekty. „Do Domu
športu sa znovu vrátil život športové
ho hnutia,“ vyzdvihol prezident SOŠV
a upriamil pozornosť aj na júlový VI.
letný Európsky olympijský festival
v Banskej Bystrici.

štvorkajak na 500 m (Samuel Baláž,
Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek)
C CENA ONDREJA NEPELU
(pre športovca do 23 rokov): Emma
Zapletalová a Zuzana Paňková
C CENA PAVLA DEMITRU (za mimoriadny

pozitívny prínos k reprezentácii
SR v spojení s vynikajúcimi
výkonmi): Richard Štochl
C CENA JÁNA ZACHARU (pre trénera
mládeže, ktorý dlhodobo aj aktuálne
dosahuje prenikavé výsledky): Peter Žňava
C CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ (pre
ženu za športové výsledky, aktivitu
v športe a v olympijskom hnutí): Helena

Štiavnická a Danuše Lakatašová

JÁNA NOVÁKA PRIJALI ZA ČESTNÉHO
ČLENA SOŠV. NA FOTOGRAFII SPOLU
S PREZIDENTOM ANTONOM SIEKELOM.

C CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA (za
propagáciu a šírenie olympijských
myšlienok najmä v pedagogickom
procese): Jaroslav Maček
C CENA MIRA PROCHÁZKU (za aktuálne
prenikavé dielo v oblasti literatúry
a žurnalistiky): Stanislav Štefánik
C CENA LADISLAVA CHUDÍKA (za
výtvarné dielo, propagujúce šport
a olympizmus): Martin Kellenberger
C CENA JÁNA MRÁZA (za významné
aktivity v oblasti ochrany životného
prostredia): Alexandra Madrová
C CENA VINCENTA LAFKA –
OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA (na základe
bodovania klubov): OK Kysuce
WWW.OLYMPIC.SK

08.06.2022 0:01

AŽ V MÁJI SA VÝKONNÝ VÝBOR SOŠV,
ZVOLENÝ VLANI V OKTÓBRI NA 60. VZ
SOŠV, ZIŠIEL V KOMPLETNOM ZLOŽENÍ
A BOLO MOŽNÉ SPRAVIŤ SPOLOČNÚ FOTOGRAFIU JEHO ČLENOV AJ S NAJVYŠŠÍMI VÝKONNÝMI FUNKCIONÁRMI SOŠV. NA
SNÍMKE ZĽAVA V PREDNOM RADE VICEPREZIDENT MIROSLAV ŠATAN, ČLENKA
VV ANASTASIA KUZMINOVÁ, PREZIDENT
ANTON SIEKEL, VICEPREZIDENTKA A ZÁROVEŇ ČLENKA MOV DANKA BARTEKOVÁ A VICEPREZIDENT PETER KORČOK,
V ZADNOM RADE GENERÁLNY SEKRETÁR
JOZEF LIBA, ČLENOVIA VV SOŠV MAREK
ROJKO, JOZEF GÖNCI, MONIKA ŠIŠKOVÁ,
ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, MATEJ
TÓTH, DANIEL LÍŠKA A VÝKONNÝ RIADITEĽ GÁBOR ASVÁNYI.
Stručný sumár hodnotenia slo
venskej účasti na februárových
IV.
zimných olympijských hrách v Pekingu
predniesol športový riaditeľ SOŠV a ve
dúci našej pekinskej výpravy Roman
Buček.

Významnú časť rokovania tvorili zvyčaj
né body „jarných“ valných zhromažde
ní – výročná správa o činnosti SOŠV za
predchádzajúci rok, takisto aj výročné
správy spoločností, ktorých zriaďova
teľom je SOŠV – Slovenská olympij
ská marketingová, a. s., Nadácia SOŠV
a Sport Event, s. r. o., ako aj dozorných
rád všetkých týchto subjektov.
62. valné zhromaždenie SOŠV schvá
lilo rozpočet SOŠV na rok 2022. Jeho
verzia, aktualizovaná k 5. máju, počíta so
ziskom vo výške 9850 eur.

Celkové príjmy SOŠV v tomto roku
sú kalkulované vo výške 5 032 380 E R.
Z toho vyše 3,314 milióna eur majú tvo
riť príspevky zo štátneho rozpočtu, vyše
1,212 milióna medzinárodné príspev
ky (z Medzinárodného olympijského
výboru a z Európskych olympijských
výborov) a vyše 500tisíc eur výnosy zo
Slovenskej olympijskej marketingovej,
a. s., a iné príjmy.
Výdavková časť rozpočtu je kalku
lovaná v celkovej výške 5 022 530 eur.
Najväčšiu časť tejto sumy tvoria náklady
na prevádzku SOŠV a ostatné úlohy (vyše
2,375 milióna eur), činnosť športového
oddelenia (1,602 milióna eur) a činnosť
medzinárodného oddelenia (vyše 455ti
síc, pričom viac než polovicu tejto sumy
tvorí príspevok Európskych olympijských
výborov organizačnému výboru júlového
VI. letného európskeho olympijského
festivalu mládeže v Banskej Bystrici).

VYZNAMENANIA
SOŠV

Chládeková-Grofová, Ján Koštial, Jozef
Malík, Jozef Mračna, Ladislav Mundil, Ján
Stachera, Dušan Ťažký, Vladimír Vachalík
C BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV (za dlhodobú

HODNOTENIE ČINNOSTI 2021
AJ SCHVÁLENIE ROZPOČTU

C ČESTNÝ ČLEN SOŠV (za príkladné
zásluhy o rozvoj a úspechy olympizmu
na Slovensku): Ján Novák
C ZLATÝ ODZNAK SOŠV (za výnimočný
prínos pre olympijské a športové
hnutie): Ladislav Asványi, Ivan

Cibák, Dušan Hamar, Ivan Jakubovič,
Viliam Mjartan, Michal Staňo
C STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV (za výrazný
prínos pre olympijské a športové hnutie):

Miloslav Benca, Ján Benda, Alica

prácu a prínos pre rozvoj olympijského
športového hnutia): Katarína Adlerová,

Ernest Caban, Valentín Cap, Róbert
Erban, Andrej Hunčík, Vojtech Jurkovič,
Eva Križková-Ďurišinová, Tibor Kišš,
Ľudovít Lučanič, Róbert Molnár, Pavel
Neubauer, Karol Petöcz, Róbert Petriska,
Patrik Pollák, Ľuboš Rupčík, Elena
Šmidtová, Jaromír Truksa, Peter Uríček
C MEDAILA SOŠV (za úspešnú
reprezentáciu na OH/ZOH): Jaroslava
Abrahámová-Mihočková, Jozefína

Plénum schválilo aj stratégiu zaob
chádzania s dlhodobým majetkom SOŠV.
Svoje predošlé sídlo – budovu na Kukučí
novej ulici, v ktorej SOŠV sídlil od jesene
2002 do leta 2021 – bude organizácia
prenajímať.

JÁN NOVÁK PRIJATÝ
ZA ČESTNÉHO ČLENA SOŠV

Za čestného člena SOŠV bol na 62.
valnom zhromaždení SOŠV prijatý
bývalý úspešný tréner športových
gymnastiek v Trnave aj v čs. juniorskej
reprezentácii Ján Novák od roku 1990
viedol Slovenskú gymnastickú fede
ráciu, ktorá neskôr zastrešila všetky
odvetvia gymnastiky. V tejto funkcii
skončil po 32 rokoch v apríli 2022.
V rokoch 2000 – 2001 bol člen ria
diaceho orgánu svetovej gymnastiky
– rady Medzinárodnej gymnastickej
federácie (FIG).
I

Čerchlanová, Galina Čisťjaková,
Alena Damitšová, Marcela Erbanová,
Lenka Ilavská, Marek Matiaško,
Miroslav Matiaško, Ján Packa,
Ľuboš Podstupka, Anton Šoltýs,
Marián Vanderka, Jozef Turza
C PLAKETA SOŠV (pre osobnosti, ktoré

svojou činnosťou významne prispievajú
k rozvoju olympizmu a športu): Juraj

Droba, Peter Fiabáne, Marek Števček
C ČESTNÉ UZNANIE SOŠV (za dlhodobú
aktivitu v športe): Jozef Andreja, Štefan
Bielik, Katarína Čechvalová, Zuzana
Hrašková, Jaroslav Kamenský, Štefan
Koľšovský, Dušan Matušík, Miroslav
Patro, Július Valenta, Martin Zajac
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JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM 2022
ČLENKA JUNIORSKÉHO
OLYMPIJSKÉHO TÍMU REBEKA
JANČOVÁ SA PREDSTAVILA
UŽ AJ NA ZIMNÝCH
OLYMPIJSKÝCH HRÁCH.

ČLEN JUNIORSKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÍMU
PETER BENJAMÍN PRIVARA SI ZATRÉNOVAL AJ
V AKADÉMII RAFAELA NADALA.

ODMENA

JEDNOU Z TALENTOVANÝCH ŠPORTOVKÝŇ V JUNIORSKOM
OLYMPIJSKOM TÍME JE AJ BIATLONISTKA KRISTÍNA MAKOVÍNYOVÁ.

PRE BUDÚCE OSOBNOSTI ŠPORTU

S

Momentálne jediný slovenský cyklista so zmluvou v tíme WorldTour, tenista pripravujúci sa v akadémii
Rafaela Nadala či pekinská lyžiarska vyzývateľka Mikaely Shiffrinovej. Členmi Juniorského
olympijského tímu (JOT) 2022 sú aj Martin Svrček, Peter Benjamín Privara i Rebeka Jančová.
lovenský olympijský a športový
výbor (SOŠV) a Nadácia SOŠV
spustili ďalší ročník projektu
Juniorského
olympijského
tímu (JOT), ktorého členovia
majú možnosť prebojovať sa
v budúcnosti aj na olympijské
hry. Do JOT 2022 vybrali na
základe návrhov športových
zväzov 25 talentovaných špor
tovcov v juniorskom veku.
Členstvo v Juniorskom
olympijskom tíme pomáha
mladým športovcom v roz
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voji ich kariér. Je to aj odmena za ich
doterajšie výsledky a snahu.

MARTIN SVRČEK OBNOVIL
SPOLUPRÁCU S ADAMOM KOCIANOM

Po ročnej pauze sa členom JOT stal cyk
lista Martin Svrček. Po prestupe Petra
Sagana do profesionálneho družstva To
talEnergie je momentálne jediný Slovák,
ktorý má zmluvu s tímom orldTour.
„ rčite mi padne vhod pomoc mentál
neho kouča, výživové doplnky aj nančná
pomoc. Obnovil som spoluprácu s men
tálnym trénerom Adamom Kocianom,

s ktorým som v rámci JOT spolupracoval
aj pred dvoma rokmi. Verím, že to bude
mať pozitívny vplyv na moju výkonnosť,“
verí Svrček, ktorý bol členom JOT aj
v roku 2020.
Viac o jeho kariére píšeme na iných
stranách nášho magazínu.

V STOPÁCH VLHOVEJ
A VELEZ-ZUZULOVEJ

Rebeka Jančová je z členov tohtoroč
ného JOT jediná, ktorá štartovala na
zimných olympijských hrách v Pekin
gu. V areáli v Jenčchingu ju čakal krst
WWW.OLYMPIC.SK
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TEXT: PETER PAŠUTH, STANISLAV KRŠKO, FOTO: ANDREJ GALICA

JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM 2022

„BYŤ ZARADENÝ MEDZI NAJLEPŠÍMI ŠPORTOVCAMI JE
PRE MŇA SKVELÉ. SOM RÁD, ŽE NIEKTO OCENIL ROBOTU,
KTORÚ SOM ZA TIE ROKY SPRAVIL.“
PETER BENJAMÍN PRIVARA
ohňom, keďže predtým nemala mož
nosť konfrontovať sa so svetovou elitou.
Jazdila len juniorské súťaže či preteky
Európskeho pohára..
Svoju olympijskú cestu odštartovala
Rebeka Jančová v podobne mladom veku
ako Veronika Velez Zuzulová či Petra Vl
hová. „ časť v Pekingu pre mňa zname
nala splnený detský sen. Každý športovec
túži ísť na olympijské hry. Na väčšie po
dujatie sa v športe už nedá ísť. Atmosféra
bola neuveriteľná. Pre mňa bola česť už
len nominácia do Pekingu,“ spomína si
členka Juniorského olympijského tímu.
V technických disciplínach minulo
ročná majsterka sveta do 18 rokov v su
perG nebola klasi kovaná – v slalome
vypadla v prvom, v obrovskom slalome
v druhom kole. V superG skončila na
39. mieste. V tímovej súťaži sa nezľakla
Mikaely Shiffrinovej, ktorá sa na čínskom
snehu neuveriteľne trápila.
„Pred pretekmi som nebola nervóz
na. Vedela som, že idem proti nej a to
ma upokojovalo. Išla som bez nervozity
a s vedomím, že sa ju pokúsim zdolať. Po
jazde sme sa spolu rozprávali. V televízii
to nebolo až tak vidieť, ale dosť nám fú
kalo. Zhodli sme sa, že sme sa s tým dob
re nevedeli vyrovnať. Nevedeli sme určiť,
či bolo lepšie ísť v zjazdárskom postoji
alebo zostať vystreté.“
Cez leto sa bude členka JOT pripra
vovať na dôležitú sezónu. Rada by sa
posunula výkonnostne nahor. Chce
stabilizovať techniku svojej jazdy. A po
pri tom bude využívať výhody členky
Juniorského olympijského tímu. „Do
JOT sa nedostane každý. Sú v ňom veľmi
úspešní športovci – juniori, ktorí si to za
slúžia. Som hrdá, že môžem byť súčasťou
tohto tímu.“

BLAHOŽELAL AJ NADAL

alší člen JOT Peter Benjamín Privara
dostal možnosť vyskúšať si podmienky
v prestížnej akadémii Rafaela Nadala
na Malorke. V Manacore, kde sa jeden
z najlepších tenistov sveta narodil,
dostal skvelú možnosť na svoj výkon
nostný rast.

V jednom zo zápasov ho sledoval aj
Rafael Nadal. „Bola to veľká česť. Hral
som vtedy proti jeho bratrancovi. Po
stretnutí mi gratuloval. Vyzerá ako fajn
človek, nemyslí si o sebe veľa, hoci by si
mohol. Poznám sa s jeho strýkom Tonim
Nadalom. S ním sa rozprávam o tenise,
dosť často mi radí, chodí na moje tré
ningy. Je to skvelé, popisuje tenista,
pre ktorého budú tohtosezónne vrcholy
účasti na S Open, Roland Garros či vo
imbledone. Rád by si už tento rok za
hral aj na mužských turnajoch.
„Pokúšam sa o to a robím pre to ma
imum. Skúsim veriť ľuďom, čo mi chcú
pomôcť a hlavne sám sebe. Hrať proti
starším a skúsenejším hráčom je veľmi
náročné. Je potrebné snažiť sa neroz
mýšľať ako junior a byť na ich mentálnej
úrovni, vysvetlil.
Naplno využíva aj podmienky člen
stva v JOT. „Vnímam to ako veľmi dobrú
príležitosť. Byť zaradený medzi najlepší
mi športovcami je pre mňa skvelé. Som
rád, že niekto ocenil robotu, ktorú som
za tie roky spravil. Je to pre mňa aj veľká
pomoc, hovorí Privara o JOT.

NAVÝŠENIE PODPORY PRE TALENTY

Nadácia SOŠV sa rozhodla tento rok na
výšiť sumu podpory pre členov Junior
ského olympijského tímu na 60tisíc eur.
Vďaka tomu sa počet členov zvýšil na
25. Každý dostane štipendium vo výške
2 400 eur a ne nančné plnenie od dodá
vateľov SOŠV.
„Ak chce byť slovenský šport úspešný
na olympijských hrách aj v budúcnosti,
musí investovať do výchovy a prípravy
talentov. Podpora mladých športovcov
je pre Slovenský olympijský a športový
výbor i Nadáciu SOŠV jednou z hlavných
priorít. Členovia Juniorského olympijské
ho tímu sú naši hrdinovia budúcnosti.
Každá forma podpory je pre nich po
trebná,“ hovorí riaditeľka Nadácie SOŠV
Zuzana Vodáčková.
Hlavným kritériom pri výbere bola me
dzinárodná úspešnosť mladých talentov
na vrcholných podujatiach ich vekovej
kategórie v predchádzajúcom roku.
I

JUNIORSKÝ
OLYMPIJSKÝ TÍM 2022

K

ristína Makovínyová, Sára Pacerová (obe biatlon), Terézia
Kurucová, Karel Šula (obaja
atletika), Martina Buršíková (športové lezenie), Vladimír Macura (vzpieranie), Dávid Zauška (lukostreľba),
Katarína Pitoňáková (snoubording),
Sára Surmanová (športová gymnastika), Árpád Fazekas (šerm), Daniel Hruška, Kamila Novotná (obaja
športová streľba), Rebeka Jančová
(zjazdové lyžovanie), Ema Fízeľová
(džudo), Martin Svrček (cestná cyklistika), Peter Strečanský (veslovanie), Dominika Maniková (cyklistika
BMX), Róbert Kubín (jachting), Jozef
Tománek (džudo), Michael Oravec
(akrobatické lyžovanie), Patrik Ružič (rýchlostná kanoistika), Peter
Benjamín Privara, Irina Belus (obaja
tenis), Ivana Chlebová (vodný slalom), Margaréta Vráblová (triatlon).

ÚSPEŠNÉ ČLENKY JOT

O

význame projektu svedčí, že
členka JOT v predošlých dvoch
rokoch Viktória Čerňanská sa
ako prvá Slovenka prebojovala na
zimné olympijské hry v bobovom
športe a do vlaňajška podporovaná atlétka Viktória Forster je dnes
novou slovenskou šprintérskou
kométou.
„Členstvo v Juniorskom olympijskom tíme mi veľmi pomohlo
v príprave. Financie mi umožnili
sústredenia v zahraničí aj v teple,“
povedala Viktória Forster.
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TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ GALICA, ARCHÍV (DR)

NADÁCIA
SOŠV PODÁVA
POMOCNÚ RUKU
UŽ 15 ROKOV
Aj keď sa Slovenský olympijský
a športový výbor snaží aktívne
zlepšovať podmienky pre slovenský
šport, stále existuje veľký priestor
na ich zlepšenie, ktorý vypĺňa
Nadácia SOŠV cez svoje projekty.

N

adácia SOŠV sa už pätnásť
rokov orientuje na pomoc
športovcom a športovej rodi
ne od mládežníckeho veku až
po seniorov. Podporuje špor
tovcov na Slovensku a šíri cez
svoje aktivity pozitíva špor
tovania v každom veku.
„Veríme, že vďaka pohybu
bude naša krajina zdravšia
a cez rôzne nadačné projek
ty sa nám podarí motivovať
deti i dospelých ku každo
dennej pohybovej aktivite.
Hľadáme aj cesty, ako po
môcť slovenským športovým talentom
a byť im oporou v každej oblasti od ich
začiatku kariéry. Stojíme však aj pri tých,
ktorí na obdobie najväčšej športovej
slávy už iba spomínajú so svojimi vnú
čatami,“ uviedol predseda správnej rady
Nadácie SOŠV Dušan Guľáš.

ZA FINANČNÝ GRANT NOVÁ LOĎ
AJ SÚSTREDENIE V ZAHRANIČÍ

Financie sú pri športovaní nevyhnutné.
Talent a zapálenie pre šport vo väčšine
prípadov nestačia. Jedným z najúspeš
nejších projektov Nadácie SOŠV je „ káž
sa!“ Je zameraný na mladých športovcov
a športové kolektívy, ktoré sú na začiatku
svojej kariéry, prípadne ešte nepredviedli
svoj talent, pretože im chýbajú nancie na
kvalitnú športovú výbavu či vycestovanie
na medzinárodné súťaže. Počas šiestich
ročníkov projektu nadácia rozdelila už
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FINALISTA UKÁŽ SA 2021 DAMIÁN REBRO.
viac ako 320tisíc eur. Pri podpore sa kla
die dôraz na športové výsledky a talent,
ale veľkú úlohu zohráva aj sociálny aspekt.
Z grantu „ káž sa!“ si mohli nalis
ti nakúpiť športové náčinie, štartovné
na pretekoch či vstupy do športových
komple ov. Napríklad talentovaný rých
lostný kanoista Ma imilián Szabó využil
nančný grant z projektu na kúpu novej
lode. Florbalista Adam Pančák zase vďaka
„ káž sa!“ zainvestoval do orbalového
povrchu, vďaka ktorému môže trénovať
aj mimo telocvične.
Aj mnohí ďalší športovci vďaka tomu
to programu získali materiálne vybave
nie, zaplatili si zahraničné sústredenia,
či výjazdy na súťaže. Navyše môžu zvi
diteľniť seba aj svoj šport.
„Na Slovensku máme mnoho mla
dých športových talentov, ale keďže
šport je nančne náročná záležitosť, veľa
z nich sa nedokáže bez nančnej podpo
ry presadiť. Grantový program , káž sa!´
dáva mladým slovenským športovcom
skvelú šancu prezentovať sa a získať
grant na podporu svojho talentu,“ pove
dala o projekte Andrea Švecová, víťazka
„ káž sa 2020“.

INŠPIRATÍVNY JUNIORSKÝ
OLYMPIJSKÝ TÍM

Pre mladých športovcov, ktorí dosahujú
výnimočné športové výsledky a majú
našliapnuté raz reprezentovať Slovensko
pod piatimi kruhmi, je pýchou členstvo
v Juniorskom olympijskom tíme. Každo

NADÁCIA SOŠV
NAVYŠUJE PODPORU

N

adácia SOŠV chce
pomôcť rozhýbať
slovenské deti a mládež
po pandemickom období.
V predošlých dvoch rokoch
mnohí nemohli pre zatvorené
športoviská vykonávať obľúbenú
činnosť. Cieľom snaženia Nadácie
SOŠV je vrátiť na slovenské
športoviská všetky generácie.
„Pre tento rok sme navýšili
grantovú podporu pre športovcov
v mladom veku v projektoch
,Ukáž sa!‘ a Juniorský olympijský
tím, aby sme podporili tých, ktorí
sa nevzdali a počas pandémie
ďalej športovali a motivovali tých,
ktorí sú na prahu rozhodovania,
či budú v športe pokračovať.
Zároveň sme sa v snahe pritiahnuť
k športovaniu celé rodiny s deťmi
rozhodli zaplatiť štartovné za
účastníkov jednotlivých súťažných
disciplín na nasledujúcich
podujatiach projektu Slovenského
olympijského a športového výboru
,Športuj, Slovensko´. Spolu sme
na tento rok na uvedené aktivity
vyčlenili viac ako 130 000 eur,“
hovorí Zuzana Vodáčková. I
WWW.OLYMPIC.SK

08.06.2022 0:24

NADAČNÉ AKTIVITY

ročne sa viac ako dve desiatky mladých
športovcov dostanú do prestížneho tímu,
v rámci ktorého získajú prostriedky i ďal
šie formy podpory na svoj športový rozvoj.
„Pre mladých športovcov je členstvo
v JOT prestíž. Znamená, že už niečo
dosiahli vo svete športu. Členovia JOT
oceňujú záujem SOŠV, ktorý ich zapája do
svojich aktivít a poskytuje im okrem roč
ného nančného grantu aj veľa bene tov,
vrátane mediálnej podpory či rôzneho ne
nančného plnenia. Dostávajú množstvo
užitočných informácií a pripravujeme
pre nich aj teambuilding JOT Games,“
povedala riaditeľka Nadácie SOŠV Zuza
na Vodáčková.
Juniorský olympijský tím 2022 pred
stavujeme na ďalších stranách nášho
magazínu.

„VERÍME, ŽE VĎAKA
POHYBU BUDE NAŠA
KRAJINA ZDRAVŠIA
A CEZ RÔZNE NADAČNÉ
PROJEKTY SA NÁM
PODARÍ MOTIVOVAŤ
DETI I DOSPELÝCH
KU KAŽDODENNEJ
POHYBOVEJ AKTIVITE.“

SRDCE PRE SENIOROV

DUŠAN GUĽÁŠ

Projekt s názvom „Srdce pre seniorov
už šesť rokov spája bývalých športovcov
a trénerov, ktorí nás reprezentovali na
európskych a svetových podujatiach a je
srdcovkou nadácie. Nadácia SOŠV v spo
lupráci s Kúpeľmi Dudince každoročne
odmení olympionikov za ich športové
výsledky a činnosť v športovom hnutí lie
čebnými poukazmi na týždňový pobyt,
ale aj nančnými grantmi na prilepšenie
v dôchodkovom veku.
Bývalí reprezentanti tak majú možnosť
zregenerovať sa v kúpeľnom prostredí, ale
aj zaspomínať si so svojimi kolegami na
úspešné roky kariéry.
„Veľa sme športu obetovali a hoci
som s basketbalom precestoval celý svet,
mnohé veci som si vtedy nemohol užiť
a vychutnať. Takýto liečebný pobyt je
perfektný a skrášľuje ho to, že si môžeme
dobre pohovoriť s inými bývalými špor

tovcami. Som veľmi rád, že SOŠV sa stará
o bývalých olympionikov. Je to pre nás
veľké morálne ocenenie,“ priznal legen
dárny basketbalista Stanislav Kropilák.

PROJEKT NA PODPORU INTEGRÁCIE

V poslednom čase sa hovorí aj v športe veľa
o integrácii. Členovia správnej rady Na
dácie SOŠV myslia aj na sociálne znevý
hodnené skupiny. Aj z vlastnej skúsenosti
vedia, že práca s deťmi z marginalizova
ných skupín je náročná. Podpora však pre
deti zo sociálne znevýhodneného prostre
dia znamená lepšiu prípravu, kvalitnejšie
tréningy a väčšie šance na úspech v športe
ale aj mimo neho.
Prostredníctvom projektu „Nádej pre
šport“ vlani Nadácia SOŠV podporila

DAROVANIE KRVI PODPORUJÚ AJ ÚSPEŠNÍ ŠPORTOVCI, JEDNÝM
Z NICH JE OLYMPIJSKÝ MEDAILISTA VO VODNOM SLALOME A DNES
RIADITEĽ ŠPORTOVÉHO CENTRA POLÍCIE JURAJ MINČÍK.

športovanie detí z rómskej komunity.
S podporou ich trénerov pre nich zakúpila
nielen základné športové, ale aj hygienic
ké či školské pomôcky.
„Nadácia SOŠV chce aj týmto spôso
bom ukázať, že nezáleží na tom, odkiaľ
pochádzame. Víťazom sa môže stať kaž
dý z nás. Mladým športovcom, ktorí to
doma nemajú jednoduché, sa prostred
níctvom nančnej podpory darí nielen
kvalitne sa pripravovať na podujatia, ale
dosahovať na nich aj skvelé výsledky,“
prezradila členka správnej rady Nadácie
SOŠV, olympijská víťazka Zuzana Re
hák Štefečeková.

OLYMPIJSKÁ KVAPKA KRVI

Nadácia SOŠV v spolupráci s Národnou
transfúznou službou už niekoľko rokov
upozorňuje aj na fakt, že darovanej krvi
nikdy nie je dosť. Vďaka projektu Olym
pijská kvapka krvi sa darí každý rok mo
bilizovať tisíce darcov tej najvzácnejšej
tekutiny.
„Nezabúdajme na pacientov, ktorých
život závisí od tej najvzácnejšej tekutiny
na svete. Darcom to zaberie zopár minút,
no pre niekoho môže aj minúta zname
nať život. Každá kvapka krvi sa počíta,“
povedala Zuzana Vodáčková.
Do kampaní Olympijskej kvapky
krvi sa zapojilo už vyše 50tisíc dar
cov. Na odberné miesta chodili nielen
pravidelní, ale aj nepravidelní darcovia
krvi. „Cieľom Olympijskej kvapky krvi je
prostredníctvom známych športových
osobností motivovať širokú verejnosť
k pravidelnej návšteve Národnej trans
fúznej služby. udia radi nasledujú zná
me osobnosti a obzvlášť športovcov, ku
ktorým vzhliadajú,“ doplnila Zuzana Vo
dáčková.
I

AJ BÝVALÁ GYMNASTICKÁ HVIEZDA MARIANNA NÉMETHOVÁKRAJČÍROVÁ RADA NAVŠTEVUJE NADAČNÉ AKCIE PRE
NIEKDAJŠÍCH ŠPORTOVCOV.
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OLYMPIJSKÝ DEŇ

TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ GALICA

BOHATÉ OSLAVY V ZNAMENÍ POHYBU
Takmer 1500 detí z materských,
základných a stredných škôl
z Banskej Bystrice, jej okolia,
i z iných slovenských miest a obcí
sa v prvý júnový deň v Parku
pri Pamätníku SNP zúčastnilo
1. júna na celoslovenských
oslavách Olympijského dňa.
Ďalšie tisícky mladších i starších
ľudí sa zapojili počas mája
a júna do osláv Olympijského
dňa po celom Slovensku.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA V BANSKEJ BYSTRICI DOSTAL PAMÄTNÚ MEDAILU.

O OLYMPIJSKOM DNI

O

lympijský deň je celosvetová
oslava športu. Oslavuje sa od
roku 1948 ako pripomienka
prijatia rozhodnutia o založení
novovekých olympijských hier
a ustanovenia Medzinárodného
olympijského výboru v roku
1894. Za Olympijský deň je
vyhlásený 23. jún, oslavuje sa
však v oveľa dlhšom časovom
období. Na Slovensku počas
celého mája a júna.
Olympijský deň a jeho aktivity
umožňujú zdieľať radosť zo
športu, zapájať sa do športových
aktivít a zjednotiť sa v duchu
olympijských hodnôt. Do osláv
Olympijského dňa sa samozrejme
každoročne zapája aj SOŠV.
Vďaka podpore olympijských
klubov, škôl či športových
subjektov sa každý rok darí
zorganizovať širokú paletu
podujatí a aktivít, ktoré dôstojným
spôsobom pripomínajú
nesmrteľnú olympijskú myšlienku.

86 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022

086-087

m ij

́ d n.indd 86

N

a každom z viac ako 500 podujatí v rámci Olympijského dňa
(OD), ktorým je 23. jún, sa vyzdvihovala dôležitosť pohybu
i motto „Hýb sa! č sa! Objavuj!
Spoločne za lepší svet!“ Hlavnou témou tohtoročného OD
bol mier.

CELOSLOVENSKÉ OSLAVY
OLYMPIJSKÉHO DŇA
V BANSKEJ BYSTRICI

„Olympijský deň je oslavou olympizmu, životnej lozo e, vyvážene spájajúcej telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Je
vynikajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli zdravý
a aktívny život,“ hovorí riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV)
Ivana Motolíková.
SOŠV v spolupráci s organizačným
výborom VI. letného E OF Banská
Bystrica 2022 a s mestom Banská Bystrica pripravili celoslovenský Olympijský
deň aj ako oslavu Medzinárodného dňa
detí a ceremoniál príchodu Ohňa mieru
pre toto veľké multišportové podujatie.
Pre účastníkov bol pod rpínom pripravený bohatý sprievodný program.
Počas slávnostného otvorenia priniesla

členka MOV Danka Barteková v spoločnosti talentovanej volejbalistky Ale andry Fričovej a zástupcu dobrovoľníkov
Tomáša Kubicu na pódium Oheň mieru,
ktorý pre E OF 2022 Banská Bystrica
zapálili pri oltári Ara Pacis v Ríme v posledný májový deň. Na Slovensko putoval
14 hodín.

NAJLEPŠÍCH DEKOROVALI
OLYMPIJSKÍ VÍŤAZI

V banskobystrickom programe nechýbali
ani Behy Olympijského dňa (BOD), do ktorých sa zapojilo takmer 400 detí. Osobnou
účasťou v pozícii štartérov či tých, ktorí
najlepších dekorovali medailami, oslavy
podporili aj olympijskí víťazi Anastasia
Kuzminová, Elena Kaliská a Matej Tóth,
i bronzová olympijská medailistka Danka Barteková. Každý účastník BOD získal
medailu, najlepší aj vecné ceny.
Deti z Banskej Bystrice, ale aj z viacerých slovenských miest a obcí, absolvovali ešte pred začiatkom behov rozcvičku
s Anastasiou Kuzminovou. Počas celého
predpoludnia si mohli návštevníci vyskúšať netradičné i tradičné športové
disciplíny – kinball, bubble football, spikeball, footdarts, pannafootball, skákanie
na malých trampolínkach, zábavnú prekážkovú dráhu a mnohé ďalšie. Športovci
WWW.OLYMPIC.SK
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OLYMPIJSKÝ DEŇ
AJ S PODPOROU ŠKÔL
Z PROGRAMU OCEP

T

ento rok podporili Olympijský
deň aj školy zapojené do
vzdelávaco-kultúrneho
programu OCEP, ktorý sa
zameriava na vzdelávanie
mládeže prostredníctvom športu,
vzdelávacích a kultúrnych aktivít
a zdieľania znalostí cez výmenu
informácií medzi partnerskými
slovenskými a zahraničnými
školami. Do Banskej Bystrice na
celoslovenské oslavy pricestovalo
niekoľko desiatok detí zo škôl,
ktoré sa zapojili do spoločného
projektu SOŠV a organizačného
výboru letného EYOF 2022.
Návštevníkom prezentovali
v stánkoch život a zvyky
rôznych európskych krajín.

DETI PRED BEHOM OLYMPIJSKÉHO DŇA
ROZCVIČILA ANASTASIA KUZMINOVÁ.

Oslavy Olympijského dňa sa v priebehu
júna konali po celom Slovensku od Mi

chaloviec až po Holič. Organizovali ich
regionálne olympijské kluby, materské,
základné či stredné školy, samosprávy,
aj športové organizácie. Najčastejšie boli
spojené aj s oslavami Medzinárodného
dňa detí.
Boli to rôzne športové a najmä be
žecké podujatia, ale aj besedy so špor
tovcami či rôzne iné aktivity prepojené
na olympijské hodnoty a ich propagá
ciu. Svojou účasťou jednotlivé akcie
podporili aj rôzni športovci. V Banskej
Bystrici na ZŠ Golianova si pri otvore
ní Olympijského festivalu detí mesta
Banská Bystrica zabehol s ohňom
Olympijského dňa aj dnes už bývalý
kapitán futbalovej reprezentácie Ma
I
rek Hamšík.

Počas odovzdávania darčekových setov,
v ktorých nechýbali športový úbor či nová
publikácia „Dobehni svoj mozog – Junior“,
a spomienkových diplomov tlieskali svojim
učiteľom spod pódia desiatky detí. Chvíľami
to vyzeralo pri vyslovení mena oceneného
ako na veľkom športovom zápase.

„Títo učitelia trávia s vami čas a vedú vás
k športu. Nie je dôležité, či budete vrcholoví
športovci alebo sa budete športom iba
zabávať. Dôležité je spoznať hodnoty, ktoré
cez šport získate. Sú to zmysel pre pravidlá,
pre fair play, vytrvalosť, húževnatosť,“ povedal
Anton Siekel prítomným žiakom. I

VŠC Dukla Banská Bystrica umožnili
záujemcom vyskúšať si aj streľbu z lase
rových pušiek a pištolí. V podvečerných
a večerných rodinách dostali vďaka
mestu a organizátorom E OF možnosť
zašportovať si na rôznych stanovištiach
aj celé rodiny, ktoré sa zabávali aj pri
koncertoch na hlavnom pódiu.
„Bola to skvelá oslava. Dobre sme si
zašportovali, zabavili sme sa a strávili sme
príjemné predpoludnie,“ zhodli sa viacerí
účastníci. spešní športovci počas pred
poludnia rozdali desiatky autogramov
a absolvovali aj množstvo fotografovaní.

OSLAVY PO CELOM SLOVENSKU

OCENENIE UČITEĽOM
TELESNEJ A ŠPORTOVEJ
VÝCHOVY

S

tovky učiteľov telesnej a športovej
výchovy robia svoju prácu s veľkou láskou
a berú ju ako poslanie. Dnes to majú o to
ťažšie, že spoločnosť rozvoju pohybových
aktivít nevenuje až takú pozornosť. Na
hodinách telesnej a športovej výchovy, i po
vyučovaní v krúžkoch a na tréningoch, rozvíjajú
vzťah detí a mládeže k pohybovým aktivitám.
Ocenenia sa im nedostáva často. Aj z tohto
dôvodu sa SOŠV rozhodol vyzdvihnúť obetavú
prácu telocvikárov. Prvých 23 učiteľov telesnej
a športovej výchovy zo základných a stredných
škôl z celého Slovenska SOŠV ocenil počas
Olympijského dňa v Banskej Bystrici.
„Som rád, že sa môžeme aj týmto
spôsobom poďakovať za vašu prácu. Je
potrebné, aby sa hovorilo o význame
vašej činnosti pre celú krajinu,“ uviedol
prezident SOŠV Anton Siekel.
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TEXT: PETER PAŠUTH, MILAN ŠPÁNIK, FOTO: ANDREJ GALICA

PO PANDÉMII RASTIE
VÝZNAM PROJEKTU

OLOV

Z roka na rok stúpa záujem žiakov i škôl o projekt Slovenského olympijského a športového výboru Olympijský
odznak všestrannosti (OLOV). Po pandémii ochorenia COVID-19 naberá projekt ešte väčší význam. Návrat detí
k pohybu a športu je žiaduca priorita pre každého.

V

iacerí učitelia telesnej
a športovej výchovy sa
počas jarných krajských
kôl zhodli, že snaha detí
zapájať sa do pohybových
aktivít bola biedna už pred
vypuknutím
pandémie.
enivosť či závislosť na
počítačoch boli hlavné dô
vody, prečo sa mladí ľudia
nechceli pravidelne hýbať.
Zatvorenie športovísk a te
locviční pre COVID19 tie
to problémy ešte znásobili.
Deti akoby na pohyb re
zignovali. Dnes sa telocvikári aj vďaka
O OV, ktorý s SOŠV spoluorganizuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, i vďaka ďalším projektom
snažia deti vrátiť späť k pohybovým
aktivitám.

NADČASOVÝ PROJEKT

V projekte O OV majú deti novú mo
tiváciu. Môžu sa „nájsť“ aspoň v jed
nej z disciplín a ukázať spolužiakom
a svojmu okoliu, čo v nich je.
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Olympijský odznak všestrannosti je
nadčasový projekt. Ponúka dokonalý
prehľad o výkonoch športovcov v bo
doch i stupeň ohodnotenia jednotlivca
a jeho osobnostného rastu, ale aj zdra
vé zápolenie medzi zdatnými a menej
zdatnými deťmi. V projekte O OV má
šancu uspieť každý. Odznaky i rôzne
odmeny ešte znásobujú motiváciu bo
jovať so spolužiakmi či kamarátmi.
O OV je postupová súťaž v rámci
projektu Školského športu. Na rozdiel
od predošlých rokov tento ročník až
tak neovplyvnila pandémia COVID19
a mohli sa konať všetky plánované
kolá. Do plnenia podmienok odznaku
sa zapojili žiaci vo veku 11 a 12 rokov,
teda tí, ktorí sa narodili v rokoch 2009
a 2010.

STÚPAJÚCI TREND ÚČASTI

Z roka na rok počet športujúcich detí
a zapojených škôl stúpa. Do pilotného
ročníka O OV v školskom roku 2019/20
sa zapojilo 40 základných škôl a 1828
žiakov (949 chlapcov a 879 dievčat).
V o ciálnom prvom ročníku v školskom

roku 2020/21 sa počet škôl strojnásobil
na 124, počet žiakov bol 2797 (1419
dievčat a 1378 chlapcov).
V školskom roku 2021/22 poslalo
zaznamenané výsledky za 6015 žiakov
(2949 dievčat a 3066 chlapcov) už 236
základných škôl. V porovnaní s predo
šlým školským rokom sa počty zdvoj
násobili. Odznak všestrannosti získalo
1 428 žiakov. Zlatý odznak si vybojovalo
svojimi športovými výkonmi 159, strie
borný 430 a bronzový 839 mladých ľudí.
„Sme vďační učiteľom základných
škôl a gymnázií, že aj v tejto ťažkej
dobe sa venujú žiakom a snažia sa ich
viesť k pohybovým aktivitám. Každý
zapojený žiak dostal certi kát a v prí
pade splnenia požadovanej úrovne aj
zlatý, strieborný či bronzový odznak,“
uviedol koordinátor SOŠV pre O OV
Milan Špánik.

Z KRAJSKÝCH KÔL NA
CELOŠTÁTNE FINÁLE

Pre školy a žiakov, ktorí absolvovali zá
kladné kolá a získali certi káty, SOŠV
počas jarných mesiacov zorganizoval
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postupové krajské kolá. Tie sa konali
v rámci O OV premiérovo. Hostili ich
Košice, Prešov, Banská Bystrica, Mar
tin, Prievidza, Piešťany, Nitra a Brati
slava. Na základe nominácie učiteľov
telesnej a športovej výchovy každú
školu mohlo reprezentovať jedno druž
stvo (dvaja chlapci a dve dievčatá) a po
dvaja jednotlivci a jednotlivkyne, ktorí
neboli členmi školského tímu. Súťažili
na prekážkovej dráhe, ktorá bola pri
pravená tak, aby preverila kondičné
i koordinačné schopnosti súťažiacich.
Celkovo sa do krajských kôl zapojilo
785 žiakov zo 137 škôl.
Najlepšie družstvo a po traja najlepší
chlapci a dievčatá z každého kraja si vybo
jovali postup do celoštátneho kola, ktoré
na konci školského roka v závere júna

hostí Olympijské tréningové centrum
bionic sphere v Šamoríne. V programe
celoštátneho nále sú vytrvalostný beh
cez rozličné prekážky, plávanie na 50
m, zdolanie dráhy Aquatic ninja a päť
disciplín O OV (skok do diaľky z miesta
znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, hod s 2
kg plnou loptou (medicinbalom) vpred,
výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh
10 5 m). Do nále sa v tomto školskom
roku prebojovali žiaci zo 43 škôl.
„V nasledujúcom školskom roku
plánujeme rozšíriť účasť v školskom
kole projektu o žiakov ďalších ročníkov
štúdia základných škôl a osemročných
gymnázií, aby sme oslovili väčšiu sku
pinu žiakov a umožnili sa im zapojiť do
nášho projektu,“ doplnil Milan Špánik.
I

POČTY ZAPOJENÝCH ŽIAKOV DO KRAJSKÝCH KÔL OLOV
Štatistika krajské
kolá OLOV

21. 3. 2022

Hádzanárska
hala Slavomíra Šipoša
– Košice

6. 4. 2022

Športová
hala – Hotelová
akadémia
– Prešov

7. 4. 2022

Športová
Hala Dukla
– Banská
Bystrica

11. 4. 2022
Športová
hala –
Prievidza

12. 4. 2022

Športová
hala Podháj
– Martin

25. 4. 2022
Mestská
športová
hala – Nitra

26. 4. 2022
Diplomat
aréna –
Piešťany

28. 4. 2022
Športová
hala Elán –
Bratislava

Súčet
KK OLOV

Počet žiakov
jednotlivcov:

39

22

20

11

39

31

9

22

193

Počet žiačok
jednotlivcov:

26

14

23

12

36

36

13

24

184

Počet družstiev
(2 CH + 2D):

18

10

11

6

22

17

6

12

102

Počet žiakov
spolu:

137

76

87

47

163

135

46

94

785

Počet škôl:

26

16

16

6

25

22

9

17

137

O PROJEKTE OLOV
Olympijský odznak všestrannosti
je projekt SOŠV. Nadväzuje na
niekdajší rovnomenný projekt
Slovenského olympijského výboru.
Súčasný OLOV sa na rozdiel od
minulosti zameriava výlučne
na jasne definované pohybové
aktivity. Predtým zahŕňal aj
vedomostné súťaže, kultúrne
i environmentálne aktivity.

P

rojekt je určený pre
všetky základné školy
a osemročné gymnáziá na
území Slovenskej republiky.
V školských rokoch 2019/20,

2020/21 a 2021/22 sa testovali
iba triedy 6. ročníka základnej
školy a príslušný ročník
8-ročných gymnázií.
Projekt má viacero cieľov. Tie
najdôležitejšie sú aktivácia detí
k pravidelnému športovaniu
a zároveň motivácia rozvíjať
všetky pohybové schopnosti
z pohľadu zdravotnej prevencie.
Okrem toho je cieľom poskytovať
spätnú väzbu o športovej
výkonnosti nielen žiakom a ich
učiteľom telesnej a športovej
výchovy, ale najmä rodičom.
Výber disciplín testovania
(školského kola projektu) je
navrhnutý tak, aby zahŕňal
základné pohybové schopnosti,

ktoré tvoria základ športového
výkonu (kondičné a koordinačné
schopnosti). Pri výbere disciplín
organizátori zohľadnili požiadavku,
aby sa dali realizovať vo všetkých
školách. Batéria cvičení je
kompatibilná s disciplínami
v rámci Eurofitu a so Štátnym
vzdelávacím programom pre
telesnú a športovú výchovu
ISCED 2. Dôležité je správne
vybrať batériu cvičení, aby
sa do budúcnosti nemenila
a mohli sa porovnať výsledky
z jednotlivých rokov/ročníkov.
Testovaniu predchádza
zaznamenanie telesnej výšky
a hmotnosti žiaka. Disciplíny
školského kola projektu sú: skok

do diaľky z miesta znožmo, ľah
– sed za 30 sekúnd, vytrvalostný
člnkový beh, hod s 2 kg plnou
loptou vpred, výdrž v zhybe
nadhmatom a člnkový beh
10x5 m. Žiaci následne získavajú
od SOŠV certifikát, kde majú
uvedený percentil úspešnosti
voči ich rovesníkom. Tí najlepší
môžu na základe svojich výkonov
získať bronzový, strieborný alebo
zlatý odznak všestrannosti.
V roku 2022 sa OLOV opäť
stal Národným športovým
projektom. Partnermi projektu
sú Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR,
Školský šport a Slovenský
plynárenský priemysel. I
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TEXT: VLADIMÍR MEZENCEV, FOTO: ARCHÍV A. L., ANDREJ GALICA

ANDREJ
LUKOŠÍK
POČAS
VRCHOLNÉHO
OBDOBIA
ŠPORTOVEJ
KARIÉRY.

NAJVÄČŠIA A NAJNEBEZPEČNEJŠIA HÁDZANÁRSKA ZBRAŇ ANDREJA LUKOŠÍKA
– JEHO TVRDÁ A PRESNÁ STREĽBA ĽAVOU RUKOU...

SPOMIENKY
NA OLYMPIJSKÝ MNÍCHOV

ŽIVÉ AJ PO POLSTOROČÍ

Len traja slovenskí hádzanári sa doteraz
mohli pochváliť ziskom olympijskej
medaily. ANDREJ LUKOŠÍK
je jeden z nich. Z tria, ktoré prispelo
k striebru družstva ČSSR pred
polstoročím na OH 1972 v Mníchove,,
žije už len on. Piateho októbra oslávi
rodák z Levoče 75. narodeniny.
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N

emuseli to byť ani
priaznivci hádzanej,
ale v Prešove i v jeho
okolí asi všetci špor
toví
fanúšikovia
kedysi dokázali bez
dlhého uvažovania
povedať tri krstné
mená bratov uko
šíkovcov. Napriek
tomu, že spoločne
hrali iba jeden roč
ník I. čs. ligy.

Samozrejme, muži pri pive viac ho
vorili o hokejových bratských trojiciach
Šťastných a ukáčovcov, ale ukošíkovci
predsa len mali v niečom primát – v há
dzanej sa pred nimi ani po nich už žiad
ne bratské trio neobjavilo. Hádzanárske
trio tvorili Karol a o desať rokov mladšie
dvojičky Andrej a Jozef. Karol a Andrej
boli ľaváci, čo bola jedna z ich výhod,
Jozef klasický pravák. Mali ešte ďalších
dvoch bratov, ktorí hádzanú nehrali.
Keď dvojčatá mali dva roky, zomrel
im otec. A tak Karolovi nezostávalo
WWW.OLYMPIC.SK
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nič iné, iba im ho nahrádzať. Obaja
ho počúvali na slovo, obdivovali ho
a zároveň sa od neho učili to, čo bolo
Karolovými prednosťami vykláňač
ky, podstrely, prihrávky na pivota. To
všetko sa však udialo až neskôr, keď po
skončení základnej školy odišli z rod
nej evoče do Prešova študovať na
stavebnú priemyslovku.
Doma sa síce naučili základy hádza
nárskej abecedy, ale chuť neustále sa
zlepšovať im dodávali články v novi
nách, v ktorých sa písalo o Karolových
hráčskych kvalitách. Hrdí boli najmä
na to, že najstarší brat sa stal reprezen
tantom Československa v časoch, kedy
sa to podarilo skutočne iba málo há
dzanárom zo Slovenska. Okrem toho,
kto z ich okolia sa mohol pochváliť
tým, že majú brata, ktorý si v roku 1961
priniesol zo svetového šampionátu
striebornú medailu Vtedy kráčali po
levočských uliciach pyšní ako pávy.

NAJSKÔR ŠKOLA, POTOM HÁDZANÁ

Najstarší brat Karol bol nekompromis
ný na prvom mieste musí byť štúdium
a až po ňom šport! To bola jeho život
ná lozo a, ktorú tvrdo presadzoval
nielen voči sebe, ale i voči mladším
dvojčatám. Jednoducho, chlapci na tré
ningy mohli ísť až vtedy, keď mali ho
tové úlohy a naučili sa to, čo sa naučiť

mali. Nečudo, že Andrej i Jozef patrili
medzi najlepších v učení, konkrétne na
Strednej priemyselnej škole stavebnej
v Prešove, i na hádzanárskom ihrisku.
Dôkazom toho bol aj fakt, že obi
dvaja boli vybraní medzi najlepších
študentov z celého Československa,
ktorých pozvali na stretnutie s pre
zidentom republiky. „Bolo to v roku
1966, keď sme navštevovali tretí ročník
priemyslovky. Odmenili nás cestou do
Prahy, kde sme sa zúčastnili na prijatí
vtedajším prezidentom ČSSR Anto
nínom Novotným. Išlo síce o veľmi
formálnu akciu, ale predsa – výlet do
Prahy pre nás predstavoval veľké dob
rodružstvo a spolužiaci i spoluhráči
nám ho patrične závideli. K tomu, že
sme prešli sitom kandidátov na členov
východoslovenskej delegácie k hlave
štátu, prispelo i to, že obaja sme hrali
v družstve, ktoré sa vtedy stalo stredo
školským majstrom ČSSR,“ vysvetľuje
Andrej.

TITULY IBA PRE DVOJČATÁ

V Prešove sa dvojčatá rýchlo prispôso
bili požiadavkám vtedy azda najlepšie
ho slovenského mládežníckeho trénera
Ota Bandu. Našli si miesto v zostave ro
vesníkov, z ktorých sa prevažná väwč
šina stala členmi širšieho prvoligového
tímu mužov, plného hádzanárskych

DVE BRATSKÉ DVOJICE V DRESE TATRANA PREŠOV: ZĽAVA – RUDOLF HORVÁTH (MAJSTER SVETA
1967), MARIÁN HORVÁTH, JOZEF LUKOŠÍK, ANDREJ LUKOŠÍK (STRIEBRO Z OH 1972).

ANDREJ LUKOŠÍK

Narodil sa 5.októbra 1947
v Levoči. S hádzanou síce začal
v rodnom meste, ale jeho talent
sa naplno rozvinul až v Prešove
počas stredoškolského štúdia
na stavebnej priemyslovke.
Hrával predovšetkým na
pravej spojke a spolu so
svojím bratom Jozefom sa stali
dorasteneckými majstrami
ČSSR (1965, 1966). Ako 19-roční
obaja prešli do prvoligového
tímu mužov, v ktorom vtedy
hrali až štyria majstri sveta
z roku 1967 (Frolo, Seruga,
Gregor a Horváth). Až na
dva roky vojenčiny v ČH
Bratislava celú svoju aktívnu
kariéru prežil v Tatrane
Prešov. Hráčsku kariéru tam
ukončil ako 33-ročný.
V Prešove získal dva tituly
majstra ČSSR medzi mužmi
(1969, 1971) a tri víťazstvá
v Čs. pohári. Hral na dvoch
svetových šampionátoch
(na MS 1970 vo Francúzsku
7. miesto, na MS 1974 v NDR
6. miesto). Jeho najväčším
úspechom bol podiel na
zisku striebra tímu ČSSR na
OH 1972 v Mníchove. V čs.
reprezentačnom tíme odohral
96 oficiálnych zápasov,
v čs. I. lige 275 zápasov
a strelil 606 gólov. V roku
1973 vyhral premiérový
ročník ankety o najlepšieho
hádzanára Slovenska. Je
držiteľ titulu Majster športu,
Strieborných kruhov SOŠV
a člen Siene slávy slovenskej
hádzanej. Diaľkovo vyštudoval
Stavebnú fakultu SVŠT.
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STRIEBORNÝ TÍM HÁDZANÁROV ČSSR Z OH 1972 V MNÍCHOVE S MEDAILAMI V OLYMPIJSKEJ DEDINE. Z TRIA SLOVÁKOV PETER POSPÍSIL
V DOLNOM RADE PRVÝ ZĽAVA, V HORNOM RADE ANDREJ LUKOŠÍK CELKOM VPRAVO A VINCENT LAFKO TRETÍ SPRAVA
hviezd. O kvalite tohto tímu svedčí, že
sa v rokoch 1964 a 1965 stal majstrom
ČSSR v kategórii starších dorastencov.
Andrej ukošík sa prvýkrát medzi
mužmi v boji o ligové body predstavil
v auguste 1966 proti Slavii Praha, aj
to len „vďaka“ zraneniu Vasiľa Greňu.
Jozef si musel počkať ešte o niekoľko
týždňov dlhšie než Andrej. Všetci traja
si zahrali spolu v ročníku 1966/67,
potom Karol ukošík ukončil kariéru.
Následne Andrej a Jozef narukovali na
vojenčinu do vtedajšej ČH Bratislava.
„Asi sme Karola v tom prvom spo
ločnom ligovom stretnutí nesklamali.
Po jeho skončení totiž urobil to, čo do
92 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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vtedy nikdy – pozval nás na pivo, kto
rého chuť sme dovtedy ani poriadne
nepoznali. Týmto gestom dal najavo,
že sme ho nesklamali a ako celé trio
sme podali solídny výkon,“ spomína
s odstupom viac ako polstoročia An
drej ukošík.
V roku 1972, keď na olympijských
hrách v Mníchove bojovali o medaily
aj čs. hádzanári, Andrej ukošík mal už
svoju reprezentačnú premiéru dávno
za sebou. Dokonca aj účasť na maj
strovstvách sveta vo Francúzsku v roku
1970. Ale to vôbec neznamenalo, že si
oblečie aj olympijský dres. „Tréner Jiří
Vícha uprednostňoval českých hráčov

a tak tí z východnej časti republiky
museli byť výrazne lepší, než napríklad
hádzanári z Prahy, Plzne, Karvinej či
z iných miest,“ konštatuje po dlhých
rokoch Andrej.
„Nakoniec sme olympijský sľub
skladali traja hádzanári zo Slovenska –
brankár Peter Pospíšil, môj oddielový
kolega Vincent afko a ja. Myslím si, že
našu trojicu presadil druhý tréner čs.
olympijského výberu adislav Šesták,
ktorý Vincovi a mne dal šancu už v pre
šovskom prvoligovom tíme a k nám
pridal ešte Petra. Pritom ja som bol zo
slovenského tria najmladší,“ spomína
Andrej ukošík.
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ČS. HÁDZANÁROV V MNÍCHOVE NIKTO
NEPOVAŽOVAL ZA KANDIDÁTOV NA NIEKTORÚ
Z OLYMPIJSKÝCH MEDAILÍ.
PREKVAPUJÚCA CESTA DO FINÁLE
A SENZAČNÉ STRIEBRO

Čs. hádzanárov v Mníchove nikto
nepovažoval za kandidátov na nie
ktorú z olympijských medailí. Na
priek tomu, že päť rokov predtým sa
stali majstrami sveta. To však bolo už
dávno. MS 1970 vo Francúzsku odha
lili veľa slabých miest v tíme. Siedme
miesto predstavovalo veľké sklama
nie. Omladený kolektív musel získať
patričnú rutinu, preto kandidátov na
miestenku do Mníchova čakalo až 58
(!) medzištátnych zápasov, ktoré kom
pletne preverili schopnosti vybraných
hráčov.
V troch zápasoch v základnej sku
pine ukošík pre vírusové ochorenie
nehral. V úvodnom súboji s najlepším
africkým družstvom z Tuniska bol
favorizovaný tím ČSSR zbytočne ner
vózny, ale aj tak vyhral 25 7. V dueli
s Islandom súper ešte tri minúty pred
koncom viedol 19 16, ale našim sa
podarilo vyrovnať. Tretí zápas proti

NDR Víchovým zverencom nevyšiel.
Pri rovnosti bodov s Islandom však
postúpili z druhého miesta ďalej vďa
ka lepšiemu celkovému skóre – 56 40
verzus 57 51.
V ďalšej fáze turnaja družstvo ČSSR
zdolalo sebavedomých Švédov 15 12.
Našich podržal brankár Peter Pospíšil,
ktorý chytil dve zo štyroch sedmičiek.
ž uzdravený ukošík mohol nastúpiť
až v ďalšom súboji proti ZSSR. Dostal
za úlohu brániť Vasilija Iľjina, ktorý
v predošlom zápase skóroval až se
demkrát. Proti družstvu ČSSR sa však
sovietsky kanonier strelecky nepresa
dil ani raz. Zato ukošík gólom v po
slednej minúte pečatil naše víťazstvo
15 12. Po ňom tím ČSSR postúpil do
boja o zlato. Vďaka lepšiemu celko
vému skóre odsunul družstvo NDR
napriek prehre vo vzájomnom zápase
len do súboja o bronz.
Finálový duel proti Juhoslávii ne
mal jasného favorita, pretože z pre
došlých šiestich vzájomných zápasov

ANDREJ LUKOŠÍK A VINCENT LAFKO SO STRIEBORNÝMI
OLYMPIJSKÝMI MEDAILAMI.

SKUTOČNÍ
AMATÉRI

A

j s odstupom rokov sa to zdá neuveriteľné, že niekdajší hádzanári Tatrana
Prešov, napriek tomu, že patrili medzi
čs. špičku a z ich radov vyšli mnohí reprezentanti aj medailisti z vrcholných súťaží,
boli v podstate vždy amatéri. Niektorí z nich
boli učitelia – tí trénovali iba raz do týždňa (!)
popoludní. Ostatní sa na antuke objavovali
častejšie a občas, vo výnimočných prípadoch, aj predpoludním. Teda aspoň tí, ktorí
pracovali v niektorom z tzv. patronátnych
podnikoch.
Andrej a Jozef Lukošíkovci úspešne absolvovali stavebnú priemyslovku a preto
našli uplatnenie v dnes už neexistujúcich
Pozemných stavbách Prešov. Chodiť každý
deň pracovať a až potom trénovať bola pre
nich samozrejmosť. Nuž, ich najväčší konkurenti z Dukly Praha niečo také nepoznali.
Ich jedinou povinnosťou bolo svedomito
trénovať a vo všetkých stretnutiach dôstojne reprezentovať Československú ľudovú
armádu a celú republiku. Jednoducho, boli
to naozajstní profesionáli, i keď to navonok,
najmä v cudzine, úspešne tajili.
Prešovskí hádzanári, ktorých 2. miesto
v lige ich priaznivci považovali za neúspech,
dostávali mesačne tzv. kalorické vo výške
300 korún. Ich priatelia, futbalisti Tatrana,
však až o päťsto viac, a to i napriek tomu, že
v niektorých ročníkoch hrali iba v I. národnej
lige, teda nie v najvyššej celoštátnej súťaži.
Všetci traja Lukošíkovci však mali jasnú
predstavu o svojej budúcnosti: získať patričné vzdelanie a po skončení športovej kariéry
sa živiť každodennou prácou. Najstarší Karol
to dotiahol až na námestníka riaditeľa podniku Frukona Prešov, dvojičky diaľkovo absolvovali Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave
a stavbárčine zostali verní až do odchodu na
dôchodok. Svoje vedomosti uplatnili aj pri
stavbe rodinného dobu brata Karola.
„Po roku 1989 sme sa pustili do podnikania a napriek tomu, že všade okolo nás vládol nedostatok peňazí, nevodilo sa nám zle.
Naša firma dokonca stavala domy na kľúč
a zrejme dobre, pretože zákazníkov sme
mali dosť. Dnes si však už užívam dôchodok, ale stále mám platné licencie na vykonávanie prác stavbyvedúceho i stavebného
dozoru. Využívam ich iba vtedy, keď takúto
pomoc potrebuje niekto z okruhu mojich
priateľov,“ hovorí Andrej Lukošík. I
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ANDREJOVI LUKOŠÍKOVI VEĽMI CHÝBAJÚ NAJMÄ JEHO
DVAJA SLOVENSKÍ „PARŤÁCI“ ZO STRIEBORNÉHO TÍMU
ČSSR – PETER POSPÍŠIL A VINCENT LAFKO. PRVÝ ZOMREL
UŽ 17. APRÍLA 2006 A DRUHÝ 15. DECEMBRA 2012.
tri duely vyhral jeden tím a tri druhý.
Družstvo trénerov Jaroslava Víchu
a adislava Šestáka nastúpilo na
nále akoby uspokojené so ziskom
striebornej medaily. Juhoslovania sa
rýchlo ujali vedenia 4 0, potom zvýšili
skóre na 8 2, neskôr na 14 6 a za stavu
19 10 v 54. minúte bol už zápas v pod
state rozhodnutý. Konečný výsledok
bol 21 16. Naši nepremenili až päť
sedmičiek...
Družstvo ČSSR dosiahlo viac, než
očakávali aj tí najväčší optimisti.
Postarali sa v Mníchove o jedinú
našu medailu v kolektívnom športe –
a historicky jedinú v hádzanej. Žiaľ,
blížiace sa polstoročie od historické
ho úspechu si môžu pripomenúť len
ôsmi hráči zo strieborného tímu –
Ivan Satrapa, Vladimír Jarý, Vladimír
Haber, Andrej ukošík, Jiří Krepindl,
adislav Beneš, Pavel Mikeš a Jaroslav
Škarvan. Ostatní sa postupne odobrali
na druhý svet. A takisto aj obaja tré
neri Jiří Vícha a adislav Šesták, podľa
Andreja ukošíka najlepší tréner, kto
rého poznal a pod vedením ktorého
hral.

SPOLUHRÁČI AJ
NENAHRADITEĽNÍ PRIATELIA

Andrejovi ukošíkovi veľmi chýbajú
najmä jeho dvaja slovenskí „parťáci“
zo strieborného tímu ČSSR – Peter
Pospíšil a Vincent afko. Prvý zomrel
už 17. apríla 2006 a druhý 15. decem
bra 2012.
„S Petrom Pospíšilom sme sa ja
a brat Jozef zblížili už v rokoch 1967
– 1969, keď sme vojenčili v Červenej
hviezde Bratislava. Peter bol o niečo
starší od nás, už vtedy fotografoval
a vďaka nemu mám stále snímky z na
šich zájazdov do Alžírska, Švédska
i Švajčiarska. Nepamätám sa, že by za
ne chcel od nás nejaké peniaze, vždy
nám ich daroval. Aj on rátal s tým,
že po základnej vojenskej službe zo
staneme v Bratislave, ale preto, že
mama sa už presťahovala do Prešova,
sme sa rozhodli vrátiť sa tam aj my
s Jozefom. Potom sme sa stretávali
pri vzájomných ligových zápoleniach
a neskôr v reprezentácii, v ktorej však
nedostával veľa príležitostí.“
Andrej ukošík si spomína, že po
čas prípravy na olympiádu i počas

nej bol Pospíšilovým spolubývajúcim
vždy Vincent afko, jeho zase Pavel
Mikeš.
„Peter svoje brankárske kvality
ukázal v semi nálovom zápase na
olympiáde proti Sovietskemu zvä
zu. Mal veľký podiel na tom, že toto
stretnutie sme vyhrali a mali tak už
isté strieborné medaily. Nikdy neza
budnem na jeho príchod do Prešova
v roku 1975 už ako profesionálneho
fotoreportéra týždenníka Štart, keď
spoločne s jednou kolegyňou pripra
vili o Karolovi, Jozefovi a mne veľmi
peknú reportáž. Spomínam aj na naše
príjemné stretnutie o desať rokov ne
skôr v Prahe na olympijskom plese.
Boli sme tam obaja s manželkami, ba
vili sme sa s V rou Čáslavskou, Jožom
Plachým a s ďalšími prominentnými
športovcami,“ vyťahuje z pamäti.
„Keby som mal Petra charakterizo
vať iba niekoľkými slovami, tak musím
povedať, že bol skvelý brankár, vyni
kajúci športový fotoreportér a výbor
ný priateľ. Žiaľ, odišiel z tohto sveta
predčasne týždeň pred svojími 62.
narodeninami. Svoju prácu skutočne

hral na MS vo Francúzsku, ale Jozef sa musel
uspokojiť s tým, že je „iba“ prvoligový hráč.
„Ja som bol ľavák a zároveň som mal výhodu,
že ma tréneri mohli v zostave zaraďovať na
miesta pravej spojky či na krídle. Brat bol pravák
a zásadne hrával ako stredná spojka – a na
tejto pozícii bola všade silná konkurencia.
Okrem toho sme mali rozdielne povahy
a ja stále každému tvrdím, že jednovaječné
dvojčatá veľmi často nerozmýšľajú na rovnakej
vlne, jednoducho každý z nich je svojská
osobnosť. Jozef na rozdiel odo mňa nebol
taký ctižiadostivý, neobetoval hádzanej toľko,

koľko ja. Tiež sa skôr oženil i stal sa otcom
a tak v jeho prípade rodina dostala prednosť
pred športom. Jednoducho svoj talent nevyužil
tak, ako mohol. Ani do prvoligovej súťaže sme
nevstúpili spoločne, ja už v úvodnom kole
ročníka 1966/67 a Jozef až v treťom. V oboch
prípadoch však dostať sa do seniorského
áčka nebolo také jednoduché. Veď v Tatrane
mali vtedy až štyroch majstrov sveta,“
hovorí pri spomienke na brata – dvojča.
S Jozefom však bol v neustálom kontakte, aj
počas štúdií aj v práci. „Je to veľmi smutné, keď
jedno z dvojčiat zomrie oveľa skôr než to druhé.

JOZEF MU STÁLE CHÝBA

„S

ú ako dve hrozná, nikto ich nerozozná,“
spievala kedysi dávno vtedajšia
hviezda slovenskej populárnej hudby
Melánia Oláryová. Táto pieseň o imaginárnych
dvojičkách bola na tie časy veľmi obľúbená
a neraz ju počuli aj bratia Andrej a Jozef
Lukošíkovci, jednovaječné dvojčatá, ktoré boli
stále spolu. V škole či na hádzanárskom ihrisku.
Ich kariéra sa dlho vyvíjala rovnako. Obaja
ovenčení titulmi dorasteneckých majstrov ČSSR
začali v elitnej mužskej prvoligovej súťaži hrať
v ročníku 1966/67. S pribúdajúcimi rokmi sa
však viac darilo Andrejovi, ktorý už v roku 1970
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miloval, ale večne sa niekam poná
hľal... Bol dohromady na pätnástich
olympiádach, letných aj zimných, kde
vyhotovil mnoho fotogra í, ktoré sa
potom objavili v množstve reportáží
aj v knihách,“ oživuje si Andrej spo
mienky na dobrého priateľa.
Na Vincenta afka má ukošík
spomienky už z rodnej evoče. „Bol
o dva roky starší než my s Jozefom
a tak aj v hádzanej mal pred nami
určitý náskok. Končili sme základnú
školu a Vinco už hral druhú ligu za
mužov evoče. Potom sme však dlhé
roky hrávali spolu v Prešove. Na roz
diel od nás Vinco celý svoj život spojil
s hádzanou, a to i napriek tomu, že po
zranení musel zanechať aktívnu čin
nosť. Dal sa na trénerskú dráhu a aj tá
bola v jeho prípade úspešná. Spoločne
s Martinom Gregorom doviedli Tat
ran v roku 1993 k poslednému titulu
majstra Československa. spešne sa
angažoval aj v Olympijskom klube
Prešov, bol jeho prvým predsedom,
objavil pre nás plážovú hádzanú...
Ako člen výboru klubu som mu po
máhal v práci, ale v decembri 2012
nečakane zomrel. Dlhé roky sme mali
k sebe veľmi blízko, medzi sedmič
kami i mimo nich. Spájalo nás veľmi
veľa. Dlho som si musel zvykať na to,
že sa už nestretneme...“

NEVYBLEDNUTÉ SPOMIENKY

Nebyť tej obrovskej tragédie, ktorú
spôsobili palestínski teroristi z or
ganizácie Čierny september, mal by
na olympiádu v Mníchove v pamäti
dodnes len tie najsvetlejšie spomien

ky na krásne zážitky. Až dovtedy si
pokojný život v Mníchove plne užíval.
„Voľné večery mi vyp ňali aj návštevy
kina, chodil som napríklad na pre
mietanie u nás v tom čase neznámych
chaplinoviek. Ak som mal možnosť,
išiel som na atletiku. Potešil ma zlatý
hod diskára udvíka Dan ka, aj bronz
Evy Šuranovej v skoku do diaľky. Na
druhej strane som bol smutný z toho,
že Jožovi Plachému sa nepodarilo zo
pakovať nečakaný úspech spred šty
roch rokov v Me iku a jeho cesta za
medailou sa skončila už v semi nále,“
zalistoval si vo svojich spomienkach
Andrej ukošík.
Teroristický útok proti izraelskej
výprave s tragickými dôsledkami však
všetko zmenil. „Samozrejme, v prvom
rade je mi stále smutno pri spomienke
na zabitých jedenástich členov izrael
skej olympijskej výpravy. Išlo o nevin
né obete, ktoré zavraždili títo zabijaci
a tento akt sa do dejín olympijského
hnutia zapísal tými najčiernejšími
písmenami. Bolo to pred naším nále
s Juhosláviou a veľa nechýbalo, že by
sa neuskutočnilo. Veď hry na jeden
deň prerušili a vážne sa uvažovalo
o ich predčasnom ukončení. Našťastie
k tomu nedošlo, ale tento hrozný čin
sme prežívali veľmi ťažko,“ spomína.
V Mníchove domáci pripravili po
dujatie s typickou nemeckou pre
cíznosťou. Až do teroristického útoku
všetko fungovalo ako švajčiarske ho
dinky. Až na prísne stráženie olympij
skej dediny... „Aj ja som v nej stretol
ľudí z Prešova i Bratislavy, ktorí sa do
nej dostali. Nemali tam čo robiť, boli

to iba návštevníci športových súťaží.
S takýmto útokom palestínskych te
roristov však vtedy nerátali ani naj
skúsenejší bezpečnostní analytici,“
prezrádza.
I

FOTOGRAFIA ANDREJA LUKOŠÍKA
Z BOWLINGU OLYMPIONIKOV
POČAS ICH VLAŇAJŠIEHO
LIEČEBNÉHO POBYTU V KÚPEĽOCH
DUDINCE, KTORÝ DOSTALI OD
NADÁCIE SOŠV.

NA FROLA HĽADEL S OTVORENÝMI ÚSTAMI
Na svet prišli spoločne a tak by z neho mali aj
odísť... Za Jozefom je mi stále smutno a veľmi mi
chýba“, so smútkom v hlase konštatoval Andrej.
Jozef Lukošík zomrel koncom júla 2020
vo veku 72 rokov. Bol držiteľom dvoch titulov
majstra ČSSR v kategórii starších dorastencov
a jedného seniorského z roku 1971. V najvyššej
čs. súťaži odohral 261 stretnutí v ktorých
strelil 516 gólov. Rovnako ako Karol a Andrej,
aj Jozef získal titul majstra športu. S bratom
Andrejom v roku 1967 hrali na dorasteneckých
MS vo Švajčiarsku, okrem toho v seniorskej
reprezentácii odohral štyri stretnutia. I

N

ajstarší brat Karol brával Andreja
s Jozefom na hádzanárske ihrisko
na niektoré prvoligové stretnutia.
„Nezabudnem na to, v ktorom Tatran
hostil vtedajší Gottwaldov a za
domácich nastúpili také esá ako Anton
Frolo, Vladimír Seruga, Jozef Matuščin
a ďalší vynikajúci hráči. Vtedy som
po prvýkrát videl hrať Tona Frola
a s otvorenými ústami som obdivoval
všetko to, čo dokázal urobiť s loptou
v rukách. Bol to skutočne svetový
hráč! V mojich tínedžerských rokoch

sa mi ani nesnívalo, že raz budeme
spoluhráčmi. Vynikajúcemu hráčovi
som vzdal úctu ako najlepšiemu
slovenskému hádzanárovi 20. storočia
na jeho pohrebe v roku 2017. Bol
som na ňom s bratmi Horváthovcami
a s Ladislavom Šestákom, teda s tými,
ktorí sa s nebohým zaslúžili o slávnu
éru prešovskej hádzanej v minulom
storočí. Vždy budem obdivovať
spôsob hry, ktorý Tono predvádzal
na ihriskách a ktorým súperov často
privádzal k zúfalstvu“.
I
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ŽIGMUND PÁLFFY POČAS ZLATÉHO
GÖTEBORGU, NA REPREZENTAČNÝCH
AKCIÁCH I V KLUBOVOM
DRESE VYTVORIL DVOJIČKU
S JOZEFOM STÜMPELOM (VPRAVO).

SKALICKÝ
GÉNIUS
S HOKEJKOU
Mal talent od Boha, jeho nenapodobiteľné kúsky na ľade milovali
fanúšikovia, oceňovali hokejoví odborníci.
ŽIGMUND PÁLFFY bol vždy originál aj vďaka svojmu nezávislému
pohľadu na hokej, vnímavosti. Jedinečný zjav slovenského hokeja
oslávil 5. mája päťdesiatku.
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robný Pálffy, ktorého prezývali v Skalici „Čiky“, si
najskôr tykal s futbalovou
loptou. Trávnaté ihrisko pred
jeho skalickým panelákom
bolo o zopár metrov bližšie
než zimný štadión. V žiac
kych kategóriách ho dvakrát
vyhlásili za najlepšieho fut
balistu skalického okresu.

TALENT OD BOHA

V piatej triede sa však Žigo
musel rozhodnúť. V Skalici
v tom čase otvorili športovú
hokejovú triedu a Pálffy privolil. Od
začiatkov žiackych ročníkov ho vyhla
sovali za najlepšieho strelca napriek
tomu, že hrával s minimálne o rok star
šími spoluhráčmi.
„ ž keď som ho mal v prípravke, bolo
mi jasné, že to nebude len taký bežný
hokejista,“ spomínal na Pálffyho začiat
ky na skalickom ľade jeho prvý tréner
František Kazinota. „Z paneláku na
Športovej ulici mal zimný štadión krí
žom cez ulicu a hoci chodil na tréning
medzi poslednými, na plochu vykorču
ľoval medzi prvými. Bleskovo sa pre
zliekal. A furt sa smial. Pohoďák. Zobral
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si puk a háčkoval s ním po ľade. Iným
chlapcom odskakoval od čepele, no on
si vari na ňu dával asfalt alebo čo.“
Mládežnícky kouč Zbyn k Černý ho
viedol v doraste od 14 rokov a aj on sa
zavše začudoval „Nikdy nezabudnem
na testy rýchlosti na d žku klziska. Ne
veril som vlastným očiam. Pálffy mal
rýchlejší čas pri korčuľovaní s pukom
ako bez neho. Vždy. Všetci ostatní to
mali naopak.“

ČEVABČIČI, NECH SA PÁČI

V rokoch 1987 až 1991 sa Pálffy vyu
čil na strednej odbornej škole v Senici
za kuchára. „Moje výstupné dielo bolo
čevabčiči,“ smial sa cestou na vyhlá
senie najlepšieho nováčika roka fede
rálnej hokejovej ligy do Slaného, kde
sa ho dnes už nebohý vtedajší tréner
itvínova Ivan Hlinka snažil zlomiť na
prestup za vtedy astronomickú sumu
20tisíc korún mesačne. Dovtedy mu
pani učiteľka Huttová zvykla pripomí
nať „Žigmund, uč sa, lebo ten hokej ťa
neuživí.“
Do e traligy vkročil ako osemnásť
ročný na jeseň 1990 v drese Nitry
v útoku s rovesníkom Jozefom St m
pelom a odvtedy sa datuje ich silné
kamarátstvo.„Tí dvaja si razom padli
do oka. Rozumeli si na ľade aj mimo
neho,“ vravel ich tréner Rudolf ličný.
„Jožko sa v Nitre staral o Žiga ako star
ší brat. Na ľade sa výborne dop ňali.“

HOKEJOVÍ JUBILANTI PÁLFFY A STÜMPEL
Hneď v druhom kole ligy prekonal
Pálffy vtedajšiu reprezentačnú bran
kársku jednotku Petra Břízu zo Sparty
Praha. „Trvalo len chvíľu, kým každý
odborník pochopil, že Žigo má talent
od Boha. Mal oči aj na chrbte. Jeho naj
silnejšou zbraňou bolo nevyspytateľné
vedenie puku,“ spomína jeho vtedajší
tréner v Nitre Rudolf ličný.
V nasledujúcej sezóne sa Pálffy oci
tol na vojenčine v Dukle Trenčín, kde
ho tréner Július Šupler zaradil do for
mácie s Róbertom Petrovickým a Bra
nislavom Jánošom, s ktorými utvoril
najproduktívnejšiu formáciu v play
off. Dotlačili „vojakov“ k historickému
prvému titulu vo federálnej lige.
„Žigo ma fascinoval zmenami sme
ru pri korčuľovaní. Po klamlivom po
hybe jeho hokejové nohavice lietali na
vtedy ešte chlapčenskej postave zotr
vačnosťou na opačnú stranu. Bol kom
pletný hokejista s nenapodobiteľným
riešením situácií. Nikto nikdy nevedel,
čo spraví s pukom. Občas bol síce tvr
dohlavý, ale rád si naňho spomínam.
Vždy potiahol, keď bolo najviac treba, “
nostalgicky si povzdychol Šupler.

NA STOLE ZOSTALO 12 MILIÓNOV
DOLÁROV

Kým sa dostal do NH , stačil zamotať
hlavu šéfom a trénerom v New ork Is
landers. V lete 1992 sa z večera na ráno
zbalil a z prípravného kempu ušiel

domov. To vraj nikdy nezažili. Po roku
sa do New orku vrátil a už sa nedal
zastaviť. Zapracoval na svojej musku
latúre, zdokonalil si angličtinu.
Hráčom Islanders bol do leta 1999,
keď sa dohodol na zmluve s os Angeles
Kings. Po výlukovej sezóne 2004/05,
ktorú strávil v Skalici i so svojou hoke
jovou „dvojičkou“ Jozefom St mpelom
v Slavii Praha, zamieril do Pittsburghu.
V Penguins robil popri ňom prvé kroky
v NH Sidney Crosby a posledné zase
Mario emieu .
Z Pittsburghu však prišla v roku
2006 pre hokejový svet absolútne
nečakaná správa. Vtedajší generálny
manažér „tučniakov“ Craig Patrick
neveril vlastným ušiam. Pálffy mu jed
ného dňa oznámil, že s hokejom končí.
Ako dôvod uviedol chronické bolesti
ramena.
zavrel tak skvelých dvanásť se
zón v NH . V základnej časti odohral
v tímoch New ork Islanders, os
Angeles Kings a Pittsburgh Penguins
684 zápasov, nazbieral 713 bodov, dal
329 gólov. en on, Stan Mikita a Peter
Šťastný majú zo slovenských rodákov
v štatistikách NH viac ako jeden bod
na zápas.
„Zdravie je prvoradé, chcel by som
v budúcnosti ešte svoju dcérku zdvih
núť na ruky, oznámil vtedy v Pitts
burghu dôvod návratu na Slovensko.
Mal 33 rokov, pretrvávajúce problémy

NA ZOH 1994 V LILLEHAMMERI BOL PÁLFFY NAJPRODUKTÍVNEJŠÍM HRÁČOM TURNAJA.

„ŽIGMUND PÁLFFY BOL
KOMPLETNÝ HOKEJISTA
S NENAPODOBITEĽNÝM
RIEŠENÍM SITUÁCIÍ.
NIKTO NIKDY NEVEDEL,
ČO SPRAVÍ S PUKOM.“
JÚLIUS ŠUPLER
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STROJCA DÔLEŽITÝCH
GÓLOV VO ŠVÉDSKU
„Historické zlato pre malý národ!“ napísal po finále
hokejových majstrovstiev sveta 2002 v Göteborgu švédsky
denník Expressen. Od veľkého úspechu slovenského hokeja uplynulo
11. mája 20 rokov. Žigmund Pálff y tak oslavoval dvakrát, najskôr svoju
päťdesiatku a následne aj so spoluhráčmi úspech v Göteborgu.

G

teborg je pre Pálffyho vrcholom
reprezentačnej kariéry. Začínal ju
ešte v drese bývalej federálnej re
prezentácie, bol aj vo Viedni 1996
pri prvej účasti Slovenska v elit
nej kategórii MS. Ešte predtým sa stal
s 10 bodmi najproduktívnejším hráčom
olympijského turnaja v illehammeri
1994. Na olympijskom ľade si zahral aj
v Salt ake City 2002 a bol aj ako hráč
z e traligy pri štvrtom mieste vo Vanco
uveri 2010. Dodnes sú pamätné obrázky,
ako spolu s ďalšími hráčmi z NH sedí
na tribúne v Nagane 1998 a nechápavo
sleduje dianie na ľade s Kazachstanom.
Celkovo v reprezentácii odohral 74 zá
pasov a dal 37 gólov. Okrem zlata v G 
teborgu bol aj pri bronze na MS 2003
v Helsinkách.

tam zišli nielen vynikajúca partia, ale
najmä vynikajúci hokejisti. Proste grupa
chalanov, ktorí veľmi chceli vyhrať,“ spo
mínal si na šampionát.

PRIHRÁVKY S PRESNOSŤOU
CHIRURGA

V každom z troch odohraných stretnu
tí zohral dôležitú úlohu. Vo štvrť nále
v Karlstade proti Kanade v závere druhej
tretiny zasekol puk po jeho zavezení do
útočného pásma, telom oklamal súpera

a namiesto strely ho prihral Petrovi Bon
drovi, ktorý znížil na 1 2. Slováci napokon
vyhrali 3 2.
V semi nále Slovensko opäť prehrá
valo 0 2, keď Pálffy pasom s presnosťou
chirurga našiel Vladimíra Országha a ten
vrátil tím do hry. V nájazdovom rozstrele
pripísali Žigovi víťazný gól.
Vo nále MS 2002 proti Rusku začal
gólovú akciu, na konci ktorej bol po jeho
bekhendovej nahrávke Peter Bondra
a 100 sekúnd pred koncom stanovil na
konečných 4 3.
„Na ten obraz si pamätám dodnes.
V obrannej tretine som trochu zarisko
val, ale získal som puk, potiahol som ho,
naznačil som pohyb doprava a poslal
som ho doľava Petrovi. Tra l to skvele.
Na tie chvíle sa nedá zabudnúť,“ zalovil
v pamäti Pálffy. „Sú to pamätné momen
ty, ktoré zostávajú stále v hlave a nikdy
sa z nej nevymažú. Ja som sa v živote
tešil z viacero dôležitých prihrávok, bolo
toho viac, ale táto viedla k titulu maj
strov veta, takže bola osobitá.“
Po návrate čakalo na hokejistov veľ
kolepé privítanie. Fanúšikovia, ktorí
sa zišli na Námestí SNP v Bratislave,
premenovali priestranstvo na Námestie
Slovenskej hokejovej revolúcie. Hrdinov
z G teborgu čakalo v centre slovenskej
metropoly asi 50tisíc priaznivcov. I

ŽIGMUND PÁLFFY (VĽAVO) S POHÁROM MAJSTRA SVETA S PETROM BONDROM.

NESKORŠÍ PRÍCHOD DO ŠVÉDSKA

Pre každého z vtedajšieho kádra bol šam
pionát v G teborgu vrcholom kariéry.
Slovenskí hráči prichádzali do Švédska
s pokorou. Po neúspechu na zimných
olympijských hrách v Salt ake City 2002
a chceli si napraviť pošramotenú povesť.
Pálffy prišiel do Švédska spoločne s u
bomírom Višňovským po vyradení os
Angeles Kings z bojov o Stanleyho pohár.
O jeho príchode sa rozprávajú viaceré
legendy. Vo Švédsku však musel na prvý
štart chvíľu čakať, na súpisku sa dostal až
pred štvrť nále.
„Vtedy to bola taká doba, že sa nevo
lalo hneď po vypadnutí. Boli sme síce
s ,Višňom´ sklamaní, ale dohodli sme sa,
že zavoláme Petrovi Šťastnému. Neča
kali sme na nič a veľmi radi sme prišli.
Chceli sme byť s tímom, v ktorom bolo
viacero hráčov z NH . Nakoniec sme sa
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Howe, ktorý hral v NH ako päťde
siatdvaročný,“ smial sa vtedy. Napokon
túto vetu nenaplnil, s kariérou sa roz
lúčil ako 41ročný po sezóne 2012/13.
„Správa o konci Pálffyho kariéry ma
neprekvapila. Mal som pocit, že v po
slednej sezóne ho už hokej nebavil tak
ako predtým. Treba si len spomenúť na
odchod z Pittsburghu, keď ešte mohol
v NH pokračovať. Je svojský. Žigo bol
dobrácky živel,“ spomínal si na svojho
zverenca niekdajší reprezentačný tré
ner Ján Filc.
Skalica je Pálffyho srdcovka. Po ná
vrate z NH už nikde inde nehral, hoci
ponuky sa hrnuli aj z KH . Pôsobením
doma pozdvihol úroveň materského
klubu i celej e traligy. Skalicu potiahol

s ramenom a lekári mu už neodporú
čali ďalšiu operáciu.
Pálffy si zo zmluvy s tímom Pen
guins odkrojil iba kúsok, na stole ne
chal 12 miliónov dolárov. Prekvapený
zostali spolumajiteľ klubu Mario e
mieu aj vychádzajúca hviezda v útoku
tučniakov Sidney Crosby.

NÁVRAT DOMOV

Po roku sa Pálffymu zdravotný stav
zlepšil a ďalších päť sezón zabával
divákov v e tralige v rodnej Skalici.
Vynechal ročník 2010/11, na výkonoch
mužstva to bolo cítiť. Dal si prestávku.
A znovu sa vrátil k mužstvu. A stal sa
najproduktívnejším hráčom základnej
časti e traligy.„Chcem byť ako Gordie

ČAS UKÁŽE SPRÁVNOSŤ CESTY
Žigmund Pálff y bol vždy originál aj vďaka svojmu nezávislému pohľadu
na hokej, vnímavosti. Často tvrdohlavý skalický rodák zväčša potreboval
čas, aby sa vo svojej mysli prehrýzol cez všetko, čo sa v poslednom
období v slovenskom hokeji udialo.
p Čo vás pri myšlienkach na slovenský
hokej kvári na duši?

Veci, ktoré neboli správne, už nezvrátime. Keď
už je všetko nastavené, ako je, nemá zmysel
otvárať ich. Svoje názory však nemením. Vždy
som bol a ostávam veľký fanúšik nášho hokeja, snažím sa naň pozerať pozitívne. Treba,
aby každý v hokeji pracoval poctivo a ťahal za
jeden koniec povrazu. Keď sa rozhodlo o jednotnom hernom systéme, treba to rešpektovať
a hotovo. V novinách o tom čítam len krásne
oslavné články. Teda musí byť dobrý... Mediálne
prostredie pôsobí, že je nastavené na spoločnú oficiálnu líniu. Z každej strany sa ľuďom
hovorí, že všetko je v poriadku. Nemám nič
proti kanadskému systému, no ten sám nie je
spásonosný. Aj v ňom máva strategický význam
kreatívna schopnosť jednotlivcov. Reprezentačný systém bude vždy závisieť od kvality hráčov,
ktorých vychovávajú kluby. Treba ho vštepovať
už mladým hokejistom, čo môže trvať desať
rokov i viac.

p Vy ste zámorský systém museli zvládnuť po príchode z Európy do NHL sám. Ako
to išlo?
Okrem intenzívnejšieho nasadenia v osobných súbojoch na ľade som musel zvládnuť aj
rečovú bariéru. Spočiatku som trénerovi neraz

nerozumel, musel som sa cez mnohé veci prehrýzť. Ale takých nás v NHL bolo viac.

p Čo je pri zmene najdôležitejšie?

„Preorientovať sa na kanadský systém je pre individuality z nášho prostredia ťažké, i keď samotný
herný systém je jednoduchý. Kanadský štýl som
zažil už v 90. rokoch, keď som prišiel do NHL.
Spočíval v nastreľovaní pukov na zadný mantinel.
Kanadské reprezentačné výbery ho však vždy
obohacovali o kreatívnu nadstavbu. Umenie trénerov potom spočíva v cite pre správnu skladbu.“

p Ani súčasný manažér Miroslav Šatan sa
do NHL nedostal hladko. Kým sa stal uznávaným strelcom, otĺkal sa na farmách. Ako
vnímate jeho smerovanie v kľúčovej funkcii generálneho manažéra reprezentácií?
Mira Šatana uznávam, rovnako akceptujem aj kouča Craiga Ramsayho. Obaja toho v hokeji prežili
dosť. „Šarky“ má svoju víziu, dôverujem mu. Úprimne, obom držím palce, ale až čas potvrdí, či sme na
správnej ceste.

p Chronickým problémom našej reprezentácie je nedostatok streleckých lídrov.
Ako sa z toho dostať?

V minulosti sme mávali v tíme aj päť či šesť hráčov, ktorí boli schopní rozhodovať zápasy. Na-

vyše ich neraz podporovali aj ofenzívne ladení
obrancovia ako napríklad Richard Lintner. Keď
v súčasnosti nemáme lídrov, musia zabrať všetci.
O góly sa musí postarať aj štvrtá lajna.“

p Nemal by sa počet legionárov u nás
radšej limitovať?

Možno legionári zaberajú miesta juniorom, ale ak
chce klub vyhrať titul a má na to peniaze, vydá sa
cestou nákupu hráčov, akých potrebuje. Je to logické. Kluby sú súkromné spoločnosti. Napokon,
cudzinci sú pre ligu prínosom, ostatní sa pri nich
učia a výkonnostne rastú. Ale zase pozor, aby
u nás nenastal problém, aký mali Nemci po otvorení dverí pre zahraničie. Dodnes sa spamätávajú
z toho, že im vznikla medzera z vlastných zdrojov.
Aj ich strieborný výsledok na ZOH v Pjongčangu
bol do značnej miery náhodný.

p Do reprezentácie si nemôžeme nakúpiť
cudzincov. Ako to vyriešiť?
„Neostáva nám nič iné, ako si vychovať vlastných
hráčov. Aj so sklonmi ku kanadskému systému.
Základ je ich vychovať a nech sa potom zdokonaľujú trebárs v KHL, alebo NHL. I

ŽIGMUND PÁLFFY

Dátum narodenia: 5. mája 1972
v Skalici
Výška/hmotnosť: 183 cm, 83 kg
Post: pravé krídlo
Kluby: HK Nitra, Dukla Trenčín,
HK 36 Skalica, Slavia Praha
(ČR), Salt Lake City Golden
Eagles (IHL), Denver Grizzlies
(IHL), New York Islanders (NHL),
Los Angeles Kings (NHL),
Pittsburgh Penguins (NHL)
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v roku 2009 do nále proti Košiciam.
Jeho 99 bodov zo základnej časti
2008/09 je dodnes neprekonateľným
rekordom TIPOS e traligy.
Jeho kamaráti si spomínajú, ako
sa raz vydal na e traligový zápas do
Banskej Bystrice. Keď v prvých dvoch
tretinách nastrieľal domácim štyri
góly, vyzliekol si výstroj a autom odi
šiel domov. „Víťazstvo by ste už mali
udržať,“ lúčil sa v šatni so spoluhráčmi.
Vyhrali 7 1.
Pálffy rozdával v Skalici hokejovú
radosť a chcel, aby po jeho boku vy
rástli ďalší mladí hokejisti. Popri ňom
vyrástol najmä Juraj Mikúš. Center
to vďaka spoluhráčovi dotiahol až do
reprezentácie. „Snažil som sa od Žiga
pochytiť čo najviac aj na tréningu,“
vravel dnes ostrieľaný e traligista Juraj
Mikúš. „Niekedy som sa nechal uniesť
jeho ľahkým korčuľovaním, prácou
s pukom až tak, že som zabudol na svo
je povinnosti na ľade.“
„Mal výnimočný talent. Vedel ho vy
užiť v prospech kolektívu. Bol súčasťou
výrazných úspechov slovenského ho
keja, svojím spôsobom hry urobil veľký
rozruch aj v NH . V Skalici pri ňom vy
rástlo niekoľko výborných hráčov. Jeho
tvorivosť na ľade bola zaujímavá pre
spoluhráčov i pre divákov. Pre popu
laritu hokeja u nás urobil veľmi veľa,“
charakterizoval člena Siene slávy IIHF,
kam ho uviedli v roku 2019, Ján Filc. I
AK BY NEBOL SKVELÝ HOKEJISTA,
PRAVDEPODOBNE BY SA PRESADIL NA
ZELENÝCH TRÁVNIKOCH.
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STÜMPEL – HOKEJOVÝ BECKHAM
SO ZLATÝM DREVOM
Počas letných prázdnin
(20. júla) oslávi 50. narodeniny
aj ďalšia hokejová legenda,
ktorej cesty sú výrazne
prepletené so Žigmundom
Pálff ym. Často o nich hovorili
ako o hokejových dvojičkách.
JOZEF STÜMPEL odohral
po boku kamaráta veľa
nezabudnuteľných zápasov.

N

astupovali spolu ako tínedžeri
v Nitre, neskôr aj v reprezentácii,
v NHL v Los Angeles i v českej
extralige v Slavii Praha. Jozef Stümpel
patril medzi najlepších centrov svojej
doby. Tvorivý útočník svojou zamatovou
drevenou pravačkou obdaril spoluhráčov množstvom gólových prihrávok
okrídlených nápadom. Stümpel síce
opustil scénu NHL už v roku 2008, no
svoju impozantnú kariéru zavŕšil až v 47
rokoch v drese Žiaru nad Hronom. Ešte
predtým si splnil aj jeden zo snov, proti
Partizánskemu nastúpil v jednom útoku
so synom Oliverom.
Jozef pred 32 rokmi v Nitre odštartoval rozprávkový príbeh. Usmiaty chlapec
neustále chodiaci s walkmanom sa prebíjal do seniorského áčka, kam mu onedlho funkcionári vybavili prienikového
diabla s neopakovateľným zakončením
Žigmunda Pálff yho. Ako na to spomína?

„Asi v tom bolo čosi osudové. Proti
Žigovi som hrával od žiackeho veku,
keď prestúpil do Nitry. Bol to prirodzený
krok. Ani jeden z nás nemal konfliktnú
povahu, hokejovo sme si rozumeli aj bez
rečí. Tréneri hovorili, že máme oči aj na
chrbte, ale vždy sme sa stihli pozrieť, kto
kam korčuľuje. I keď je pravda, že časom
sme si posielali prihrávky naslepo, presnejšie intuitívne.“
Obaja majú doma zlato z MS 2002
i bronz z MS 2003. Práve v bronzových
Helsinkách, na ktorých boli spoločne
najproduktívnejší hráči turnaja s 15 kanadskými bodmi, vystrelil Žigmund Pálffy
na adresu mlčanlivejšieho spoluhráča
nečakané prirovnanie: „Jožko je slovenský hokejový David Beckham. Má skvelú
časovanú prihrávku, periférne videnie,
dobre číta hru, je nezištný ako celá jeho
dobrácka duša. Po tvrdej lopote v NHL
som sa vždy tešil, že si v reprezentácii pri
ňom zahrám konečne radostný hokej.“ I

JOZEF STÜMPEL

Narodený: 20. júla 1972 v Nitre.
Výška/váha: 191 cm/99 kg
Post: center
Hráčske pôsobiská:
Nitra, Kolín EC, Boston,
Providence, Los Angeles Kings,
Slovan Bratislava, Slavia Praha,
Florida, Astana, Minsk, Spartak
Moskva, Kärpät Oulu, Dynamax
Nitra, Žiar nad Hronom.
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NEDOŽITÉ JUBILEUM VĚRY ČÁSLAVSKEJ

SLOVENSKU
DALA
UNIKÁTNY DAR
Fenomenálna športová gymnastka Věra
Čáslavská bola Češka, ale jej mimoriadne
úspechy v 60. rokoch minulého storočia veľmi
tešili aj Slovensko. Gymnastická diva, ktorá nás
po ťažkej chorobe navždy opustila 30. augusta
2016, by 3. mája oslávila osemdesiatku.

R

NA
ŠEJ.

odáčka z Prahy je historicky
najúspešnejšou olympioničkou
z našich končín. Drží viacero
rekordov
československého
športu, ale aj rekordy „svetové“.

KRÁĽOVNÁ TOKIA 1964 AJ
MEXICO CITY 1968

V ra Čáslavská bola najúspešnejšou
účastníčkou až na dvojo olympijských
hrách – v Tokiu 1964 získala tri zlaté
a jednu striebornú medailu, v Me ico
City 1968 štyri zlaté a dve strieborné.
Z Čáslavskej celkove 11 olympijských
medailí pochádza až sedem zlatých
a jeden strieborný kov z individuálnych
súťaží dovedna v piatich disciplínach.
Tým sa až dodnes nemôže pochváliť
žiadna iná žena na svete. Ako druhá
a posledná v histórii dokázala v gym
nastickom viacboji na OH obhájiť abso
lútny titul.
V Japonsku aj v Me iku sa stala milá
čikom publika. V Tokiu jej ako prvej žene
vôbec na prejavenie ma imálnej úcty
venovali stáročia starý samurajský meč.
V Me ico City sa okrem jedinečných
športových výkonov zapísala do histó
rie aj tichým protestom proti vojenskej
okupácii svojej vlasti počas sovietskej
hymny po súťaži v prostných, v ktorej sa
delila o prvenstvo s Petrikovou zo ZSSR.
Na konci hier sa na jej svadbu v najväč
šej me ickej katedrále El Zócalo pokúšali
prebiť desaťtisíce fanúšikov.

VĚRA ČÁSLAVSKÁ S JEDNOU ZO SVOJICH ZLATÝCH MEDAILÍ Z OH 1964
V TOKIU, KTORÚ VENOVALA SLOVENSKU.

Koncom roka 1968 zvíťazila v najreno
movanejšej ankete ISK o najúspešnejšiu
športovkyňu sveta. A v ankete o naj
známejšiu žena sveta skončila druhá za
niekdajšou prvou dámou SA Jacqueline
Kennedyovou. Pred ňou z českosloven
ských športovcov jedine fenomenálny
vytrvalec Emil Zátopek nadobudol také
celosvetovo slávne meno.
K siedmim zlatým olympijským ko
vom pridala štyri tituly majsterky sveta
(vrátane absolútneho v Dortmunde
1966, kde priviedla k zlatu aj družstvo
ČSSR) a jedenásť titulov majsterky Euró
py (pritom v So i 1965 aj v Amsterdame
1967 vyhrala všetkých päť disciplín!).
Päť rokov (1964 – 1968) vo viacboji ne
poznala premožiteľku. Rekordné štyri
razy triumfovala v československej an
kete o najúspešnejšieho športovca roka.

CHARAKTEROVÁ PEVNOSŤ

Okrem športovej úspešnosti a ženského
šarmu si V ra Čáslavská vyslúžila mimo
riadny obdiv aj za charakterovú pevnosť.
Jej tichý protest proti sovietskej okupácii
zaregistroval celý svet. Keď ju v rámci
normalizácie po apríli 1969 komunistic
ká moc s podporou sovietskych tankov
tlačila do odvolania podpisu pod mani
festom Dvetisíc slov, odmietla to. Naj
slávnejšia športovkyňa sveta bola potom
päť rokov nezamestnaná.
Neskôr sa z nej stala medzinárodná
rozhodkyňa aj úspešná trénerka re

prezentantiek, ale pre režim bola stále
nepohodlná. Na dva roky ju síce pustili
pracovať ako trénerku v Me iku, ale dú
fali, že sa odtiaľ nevráti a budú ju môcť
očierniť ako emigrantku a zradkyňu. Ale
ona si bola vedomá, že pre ľudí v Česko
slovensku predstavuje symbol a napriek
veľkým kon iktom s manželom sa vrá
tila domov.
Po novembri 1989 sa znovu dostala na
piedestál. Stala sa poradkyňou preziden
ta ČSFR Václava Havla, predsedníčkou
Československého olympijského výboru
i členkou toho medzinárodného. Ale
rodinná tragédia z roku 1993 ju uvrhla
do dlhého obdobia ťažkých depresií. Na
priek tomu sa po rokoch ešte vrátila do
verejného života.

UNIKÁTNY DAR PRE SLOVENSKO

V ra Čáslavská zdôrazňovala, že vždy
reprezentovala Československo a časť
jej medailí patrí aj Slovensku. Potvrdila
to unikátnym darom, keď Slovenskému
olympijskému a športovému múzeu ve
novala dve svoje zlaté olympijské medai
ly – jednu z Tokia a druhú z Me ico City.
Slovenský olympijský výbor (SOV), ktorý
sa neskôr transformoval na SOŠV, ju ako
jediného „Neslováka“ prijal za svojho
čestného člena a keď po ťažkej chorobe
pred šiestimi rokmi zomrela, na rozlúč
ke s ňou bola niekoľkočlenná o ciálna
delegácia predstaviteľov slovenského
olympizmu.
I
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IVETA BIELIKOVÁ
V ČESKOSLOVENSKOM
DRESE V SÚBOJI
S USA NA OH 1992
V BARCELONE.

Legendárna
basketbalistka
zostala verná svojmu
športu, venuje sa
pod košmi dievčatám
doma v Ružomberku.

LOPTA
AKO
DIRIGENTSKÁ PALIČKA

N

a olympijských hrách v Bar
celone 1992 bolo medzi 199
československými športov
cami až 69 zo Slovenska.
O toto pekné číslo sa zaslú
žilo aj deväť basketbalistiek
spod Tatier v 12člennom
kolektíve, ktorý kormidlo
val český tréner Miroslav
Vondřička so slovenským
asistentom Štefanom Gar
bom.
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Bola to mimoriadne vydarená ge
nerácia hráčok, medzi ktorými bola
jednou z hviezd Iveta Bieliková. Veď
v predchádzajúcom roku 1991 ju už
druhý raz za sebou vyhlásili za najlep
šiu basketbalistku ČSFR.
„Viac Sloveniek v tíme na olympiáde
bolo potešiteľné, ale príčinou nebola
iba výkonnosť,“ začala svoje spo
mienky na udalosti spred tridsiatich
rokov rodáčka z Ružomberka. „Zhodou
okolností už nešli do Barcelony také

výborné české hráčky ako Eva Blažko
váKalužáková, Eva KřížováAdamcová
a Ivana NovákováKotíková, ktoré dali
prednosť svojim rodinám, hoci ešte rok
predtým hrali na ME v Tel Avive.“
Spolu s Ivetou Bielikovou sa v hlav
nom meste Katalánska predstavili zo
Slovenska Eva AntalecováMačeková, Eva
GuzikiewiczováBerková, Erika Buriano
váDobrovičová, Renáta Hiráková,Adriana
Chamajová, Andrea KuklováChupíková,
Anna KotočováJanoštinová a Milena
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RázgováPaulišincová. Dop ňali ich české
dievčatá Martina iptáková, Eva N mcová
a Kamila Vodičková.

AJ HUDBA UMOCNILA DOJMY

Ten rok bol pre naše basketbalistky,
a teda i pre Ivetu, mimoriadny, pričom
ani nespomíname dôležité klubové
povinnosti. Mali ich viac ako dosť v re
prezentácii. „ časť na olympiáde sme si
vybojovali na celosvetovom kvali kač
nom turnaji vo Vigu, ktorý sa uskutočnil
necelé dva mesiace pred OH. V konku
rencii z 20 krajín sme obsadili výborné
tretie miesto. ž to bol veľký úspech.
Takmer nik predtým neveril, že postú
pime,“ pripomenula Iveta Bieliková.
Zmienila aj to, že ženský basket
bal bol zrejme jeden z posledných
športov, v ktorom sa bojovalo o účasť
v Barcelone. Kvali kácia vo Vigu, ktorú
vyhrala Čína pred Spoločenstvom ne
závislých štátov (SNŠ – v športe krát
kodobý následník tímov Sovietskeho
zväzu) a ČeskoSlovenskom, sa skonči
la 8. júna a OH štartovali 25. júla.
„Týždne medzi kvali káciou a za
čiatkom olympiády sme nevyužili
ROKY BOLA NEODMYSLITEĽNOU
POSTAVOU V ELITNOM TÍME
RUŽOMBERČANIEK.

dostatočne na prípravu. Zväčša sme
už len oddychovali, s čím som sa už
ani vtedy celkom nestotožnila. Mohli
sme v Badalone, kde sa olympijský
basketbal hral, skončiť aj lepšie, než na
šiestom mieste, hoci tam bola konku
rencia silnejšia než na kvali kačnom
turnaji,“ vrátila sa v spomienkach
priamo na hry pod piatimi kruhmi. Ten
rok je v jej športovej kariére jeden z na
vždy najkrajších, veď napokon hrala na
olympiáde jediný raz v živote.
„ ž dávno predtým som bola veľ
ká obdivovateľka hudobnej skupiny
ueen. Pieseň jej britského lídra
Freddieho Mercuryho spolu s katalán
skou opernou divou Montserrat Ca
balléovou s jednoduchým, ale jasným
názvom Barcelona sprevádzala hry, čo
umocnilo moje dojmy z olympiády,“
konštatuje naša bývalá výborná bas
ketbalistka. Zmysel skladby „ e Are
the Champions“ z produkcie ueenu
si právom vypočula veľakrát a mohla si
ho privlastniť aj so spoluhráčkami už
v Prahe 1991, kde Ružomberok získal
svoj prvý domáci majstrovský titul.
V čase olympiády v Barcelone sa
už ČeskoSlovensko chystalo na svoje
politické rozdelenie, čo však športovci
zväčša takmer ani neriešili. „Vedeli
sme o tom, ale nerozoberali sme to
vôbec. Nemôžem síce hovoriť za celú
výpravu, ale my basketbalistky sme
o tejto téme nedebatovali. Chceli sme
čo najlepšie reprezentovať, to bolo pre
nás podstatné,“ zdôrazňuje.

POCHVALA OD TRÉNERKY
AMERIČANIEK

Prvý zápas sa našim hráčkam v Badalo
ne nevydaril, prehrali privysoko 55 111
(33 55) s tímom SA, čo ovplyvnilo ich
celé účinkovanie na tomto podujatí.
Americká trénerka Theresa Grentzová
dostala po zápase otázku, ktorú hráčku

KTO JE
IVETA BIELIKOVÁ
Narodila sa 17. 8. 1966
v Ružomberku, je vysoká 171 cm.
Od detstva až do roku 2003
(sezónu tam však nedokončila)
hrala basketbal v Ružomberku,
s ktorým získala tri čs. tituly (1991,
1992, 1993) a desať slovenských
(1993 – 2002). Vzápätí hrala
krátko v poľskej Gdyni (2003),
jeden a pol sezóny (2003 – 2005)
v maďarskom Šoprone, jeden titul
získala aj v Delte Košice (2005),
kariéru skončila v Poprade
(2005/06) 3. miestom v extralige.
Bola účastníčka OH
v Barcelone 1992 (6. miesto),
dvoch MS (Malajzia 1990
– 4. miesto, Nemecko 1998 –
8. priečka), dvoch ME (Izrael
1991 – 5. miesto, Maďarsko
1997 – striebro), predstavila
sa na Hrách dobrej vôle
1990 v Seattle (8. miesto).
Je dvojnásobná víťazka
Európskej ligy s Ružomberkom
(1999, 2000), z tejto súťaže
má aj dva bronzy (1996, 1997).
Bola najlepšia basketbalistka
Československa 1990 a 1991,
najlepšia basketbalistka
Slovenska 1990 a 1996.

„MALA SOM PEVNÚ VÔĽU, BOLA SOM
NEPODDAJNÁ. USILOVALA SOM SA HRAŤ PRE
KOLEKTÍV. NIEKEDY MI NATÁLIA HEJKOVÁ
VYČÍTALA, ŽE SOM MOHLA BYŤ SEBECKEJŠIA.“
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IVETA BIELIKOVÁ
V SPOLOČNOSTI LEGIEND
SLOVENSKÉHO ŠPORTU
ANTONA TKÁČA, DÁRIUSA
RUSNÁKA, JÁNA STARŠIEHO
A STANISLAVA KROPILÁKA
PRI PREDSTAVOVANÍ
PREZIDENTOVI MOV
SAMARANCHOVI POČAS
JEHO NÁVŠTEVY BRATISLAVY
V ROKU 2000.

by si vybrala z československého ko
lektívu. „Bielikovú, je to výborná rozo
hrávačka,“ odvetila, čo Ivetu potešilo
vtedy a hreje na duši dodnes.
Možno boli naše dievčatá trochu
nervózne aj z toho, že ich zápas pro
ti Američankám sledovali najväčšie
hviezdy amerického mužského basket
balu, členovia slávneho prvého Dream
Teamu. V rámci možností chodila na
všetky zápasy Američanov, s ktorými
sa i osobne stretla v hľadisku na nále
ženského turnaja. Bola rada, že vtedy
boli s ňou na olympiáde aj dve ďalšie
odchovankyne ružomberského bas
ketbalu Milena RázgováPaulišincová
a Adriana Chamajová.
Česká a Slovenská federatívna re
publika (ČSFR), čo bol o ciálny názov
našej bývalej vlasti v období 1990
až 1992, zanikla vznikom dvoch sa
mostatných štátov na začiatku roka
1993. Nastalo nielen obdobie delenia
majetku bývalej federácie a rôznych
politickospoločenských noviniek, ale
zmenilo sa aj postavenie našich špor
tovcov na medzinárodnej scéne.
Predovšetkým v kolektívnych špor
toch sa „bojovalo“ o nástupníctvo.
Ženský basketbal najmä vďaka devia
tim Slovenkám na OH v Barcelone, ale
aj vďaka prvým dvom čs. majstrovským
titulov Ružomberka a schopnosti funk
cionárov na čele s Jánom Hluchým, to
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„IVETA BOLA VŽDY
ABSOLÚTNE ODDANÁ
SVOJMU ŠPORTU. NA
NAŠEJ ,ZLATEJ’ ÉRE
MALA OBROVSKÚ
ZÁSLUHU, BEZ NEJ
BY SME TIE VEĽKÉ
ÚSPECHY NEDOSIAHLI.
VŽDY SA DALO NA ŇU
SPOĽAHNÚŤ A NAVŽDY
OSTALA MOJA OSOBNÁ
PRIATEĽKA.“
NATÁLIA HEJKOVÁ

nástupníctvo získal. A v celých 90. ro
koch uplynulého storočia aj potvrdzo
val, že oprávnene.
Basketbalistky Slovenska zožali sériu
úspechov, boli pýchou nášho športu. Na
MS v Austrálii 1994 obsadili 5. miesto,
pričom boli najlepšie zo všetkých eu
rópskych krajín, na ďalšom svetovom
šampionáte v Nemecku 1998 skončili
ôsme. Na ME v Perugii 1993 získali
bronz, v Brne 1995 skončili štvrté, v Bu
dapešti 1997 vybojovali doteraz najja
gavejšie striebro a v Katoviciach 1999
boli znova štvrté. Kým výsledok z Brna
na postup do Atlanty 1996 nestačil
(účasť pod piatimi kruhmi si vybojovala
iba prvá trojica krajín), zatiaľ rovnaké 4.
miesto z Katovíc otvorilo našim basket
balistkám dvere do Sydney 2000.

ROZHODNUTIE Z ROKU
2000 NEĽUTUJE

Konkrétne aj pre Ivetu Bielikovú, hoci
nebola pri všetkých spomenutých
úspechoch. Niekedy zo zdravotných
dôvodov, inokedy chýbala pre zlé vzťa
hy medzi ružomberským basketba
lom a vedením SBA. Podieľala sa však
výrazne napríklad na striebre na ME
v Budapešti 1997, kde ju zaradili do
najlepšej päťky šampionátu.
Na olympiádu v ďalekej Austrálii
sa pripravovala pod vedením svojej
ružomberskej trénerky Natálie Hej
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SLOVÁ DO KAMEŇA

R

užomberský ženský
basketbal mal v minulosti
veľa obdivovateľov.
„Úspechy, ktoré Ružomberčanky
dosiahli, sa nerodia ľahko.
Je to súhrn veľkých aktivít,
ktoré sú roztrúsené do tisícov
drobných úkonov. Bola v tom
myšlienka, odhodlanie,
ambícia, sen,“ vyjadril sa kedysi
na ich adresu slávny herec
Ladislav Chudík, takisto ich
prívrženec. Iveta Bieliková na
ne nikdy nezabudla, najradšej
by ich vytesala do kameňa.

kovej, pričom obe boli už vtedy aj
dvojnásobné víťazky Európskej ligy.
Pred Sydney dosiahli tento veľký druhý
kontinentálny úspech doma v Ru
žomberku v apríli 2000 a olympiáda
v krajine protinožcov mala začiatok
až v septembri. Iveta Bieliková sa však
v Sydney nepredstavila.
„Neľutujem, že som sa účasti vzda
la,“ hovorí stále o svojom rozhodnutí.
„Vzoprela som sa krivde, keď Jozefa
Smoleka pozbavili funkcie šéfa repre
zentačného tímu, pričom nič nekalé
mu nedokázali. O viac prišla rovnakým
rozhodnutím Natália Hejková, keďže
na rozdiel odo mňa nikdy predtým na
OH nebola.“
Z vtedajšieho zvučného ružomber
ského podkošového tria Jozef Smolek
(generálny manažér), Natália Hejková
(trénerka) a Iveta Bieliková (kapi
tánka družstva a veľká opora) nik na
olympiáde v Sydney nebol, hoci zopár
mesiacov predtým všetci traja aj s ce
lou reprezentáciou boli v Austrálii na
turnajoch a prípravných zápasoch.

NAJKRAJŠÍ BOL ROK 1991

Aj takýmito úskaliami bola dláždená
životná cesta Ivety Bielikovej, pričom
tých radostných chvíľ pod košmi a oko
lo nich bolo podstatne viac. Vybrať
z nich všetky zlaté zrnká nie je jedno
duché. „Najkrajšie chvíle kariéry som
prežívala v roku 1991, keď sme s Ru
žomberkom získali historicky prvý čs.
titul. Vládlo u nás obrovské nadšenie,
prežívali sme veľké emócie,“ odhod
lala sa zaloviť v pamäti na túto tému.
Bolo to 6. apríla 1991 v Prahe, keď

Ružomberčanky pokorili aj v druhom
nálovom zápase ligy tamojšiu Spartu.
Zav šila sa ich krátka cesta až na do
máci vrchol. Do najvyššej čs. súťaže sa
po druhom vypadnutí vrátili totiž až
v sezóne 1988/89.
Je zaujímavé, že Iveta Bieliková
nebola nikdy mládežnícka reprezen
tantka, hoci medzi ženami začínala už
ako 16ročná. Jej húževnatosť i talent
začali dozrievať až pod vedením Na
tálie Hejkovej, ktorá bola krátko aj jej
spoluhráčka v tíme Ružomberka. „Ive
ta bola vždy absolútne oddaná svoj
mu športu. Na našej ,zlatej ére mala
obrovskú zásluhu, bez nej by sme tie
veľké úspechy nedosiahli. Vždy sa dalo
na ňu spoľahnúť a navždy ostala moja
osobná priateľka,“ vyjadrila sa nám
legendárna trénerka Natália Hejková.
Ivetu si pamätáme aj ako rýchlu
zakončovateľku protiútokov, takisto
i úspešnú strelkyňu z diaľky, ale bola
predovšetkým výborná dirigentka hry.
V rukách nemala žiadnu čarovnú palič
ku, ale kúzlila nimi na ihrisku s loptou.

NA CESTÁCH SA VEĽA AJ NAUČILA

Na verejnosti nebývala výrečná a nera
da hovorila o sebe. „Mala som pevnú

IVETA BIELIKOVÁ DNES AKO TRÉNERKA
MLÁDEŽE. ZA ŇOU STOJÍ JOZEF SMOLEK,
NIEKDAJŠÍ GENERÁLNY MANAŽÉR TÍMU
RUŽOMBERKA.

vôľu, bola som nepoddajná. silovala
som sa hrať pre kolektív. Niekedy mi
Natália vyčítala, že som mohla byť se
beckejšia,“ predsa len povedala na túto
tému.
Basketbal jej dal mimoriadne veľa.
„Nebola som síce napríklad v Afrike
či v Me iku, ale pochodila som vďaka
športu obrovský kusisko sveta. Ak to
bolo s Ružomberkom, tak som sa aj
veľa naučila. Vďaka Jozefovi a Natálii,
ktorí vždy trvali na tom, aby sme si
vopred ujasnili, kam ideme hrať. A kde
to len bolo možné, navštevovali sme
dominanty či pamätné miesta, chodili
sme dokonca i na kultúrne akcie. čili
sme sa aj historické fakty o mestách
a krajinách, ktoré sme navštívili,“ pre
zradila Iveta z niekdajšej bežnej pra e
slávneho basketbalového Ružomberka.

STÁLE PRI BASKETBALE

Nedlho hrala basketbal v Poľsku i Ma
ďarsku. Stala sa trénerkou v e traligo
vej Viktorii Košice, ale navždy je spätá
s Ružomberkom, ktorý nakrátko opus
tila iba v roku 2003 z „donútenia“ po
odchode Hejkovej a Smoleka zo svojich
pozícií. V liptovskom meste žije i dnes.
V Základnej škole na Bystrickej ulici
v Ružomberku učí telocvik a súčasne
je trénerka 14ročných dievčat v MBK
Ružomberok. Vysvetľuje, že dve hodiny
telesnej výchovy týždenne v školách
sú nedostatočné. Reálne sa počas nich
necvičí ani pol hodiny.
„Žiaľ, dievčatá musíme učiť pohy
bové základy. Deti stratili pohybovú
kultúru, ich život je úplne iný, než
vtedy, keď sme my behali po dvoroch.
Adeptiek je málo,“ načrtáva z reality
o výchove budúcich basketbalistiek.
„ no, pamätám si, ako nás trénova
la Nata. Ale to, čo vie ona, sa nedá na
učiť. Ona je výnimočná, vie vytiahnuť
z hráčok všetky schopnosti. Má na to
povahu i rozvahu, vie každej zverenke
poradiť. A predovšetkým má už roky
k dispozícii hotové hráčky, kým ja
dievčatká učím iba základy všetkého,“
skonštatovala Iveta Bieliková, keď sme
sa jej spýtali, či sa usiluje uplatňovať
metódy svojej slávnej i úspešnej tré
nerky.
Ona sama má momentálne sedem
zvereniek v širšom výbere slovenskej
reprezentácie dievčat do 14 rokov
a pred rokmi prešla jej rukami zo
známejších hráčok iba Ale andra Buk
nová. S Jozefom Smolekom, ktorý je
šéftréner mládeže v MBK Ružomberok,
spolupracuje priamo dodnes.
I
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TEXT: ZDENKA LETENAYOVÁ, FOTO: ARCHÍV MOV

Čísla mali od pradávna v živote ľudí veľký význam. Zaznamenávali sa
pomocou nich kvantitatívne ukazovatele čohokoľvek, množstvo peňazí,
výšku obranných valov, daní a vzdialeností ale aj narodení i úmrtí,
či dôležitých historických udalostí. Roky hier olympiád s koncovým číslom
dva priniesli histórie mnoho zmien vo vývoji samotného hnutia, olympijských
športov a zanechali nám pre históriu množstvo silných osobných príbehov.

HRY OLYMPIÁD V DVOJKOVÝCH
ROKOCH (1912 – 1992)
ŠTOKHOLM
1912

ANONYMNÝ VÍŤAZ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

Hry V. olympiády 1912 v Štokholme,
posledné pred vypuknutím I. svetovej
vojny, sa po prvý raz konali s účasťou
zástupcov všetkých piatich kontinen
tov. Celkove na nich v 102 disciplínach
súťažilo 2407 športovcov, z toho 48
žien. Do programu hier pribudli mo
derný päťboj, ženské plávanie a skoky
do vody. Premiéru malo využitie tech
nických noviniek – elektrických sto
piek s presnosťou na desatiny sekundy
a cieľovej fotogra e v atletike, ktorá
rozhodla o víťazovi behu na 1500 m.
Historici hodnotia OH v Štokholme
ako hry vytrvalosti. Veď trať najdlhších
cyklistických pretekov v olympijskej
histórii merala neuveriteľných 199 míľ
(320,2595 km) a v gréckorímskom zá
pase semi nálový zápas v strednej váhe
medzi Estóncom súťažiacim vo výprave
cárskeho Ruska Michailom Kleinom
a Fínom Alppom Asikainenom trval na
otvorenej ploche olympijského štadióna
106 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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MOMENTKA Z NALDLHŠIEHO DUELU V OLYMPIJSKEJ HISTÓRII. FÍN ASIKAINEN (VĽAVO)
A RUS KLEIN NA OH 1912 SPOLU ZÁPASILI 11 HODÍN A 40 MINÚT!
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ŠTADIÓN COLISEUM V LOS ANGELES BOL NIELEN CENTROM OH 1932, ALE AJ OH 1984. A CHCÚ HO EŠTE VYUŽIŤ AJ NA OH 2028!
neuveriteľných 11 hodín a 40 minút!
Z dôvodu totálneho vyčerpania lekári
následne nedovolili Kleinovi nastúpiť vo
nále, a tak zlatú medailu získal bez boja
Švéd Claes Johanson.
V Štokholme sa posledný raz v his
tórii v 117člennej spoločnej výprave
horska predstavili aj športovci pochá
dzajúci z územia Slovenska. K medai
lovej bilancii horska 323 prispeli
košický rodák Ale ander Prokopp,
zlatý v streľbe z vojenskej pušky, člen
strieborného družstva gymnastov u
dovít KmeťkoKmetykó a oštepár Mór

PRVÝ ÚSPEŠNÝ
MARKETING

O

rganizáciu hier v Štokholme si
všetci pochvaľovali. Štokholm
sa stal na dlhé obdobie
vzorom pre ostatné dejiská OH.
„Zatiaľčo život Londýna olympijské
hry nijako nepoznamenali, celý
Štokholm prepadol ich kúzlu,“
pochvaľoval si Coubertin.
Predobrazom neskorších možností
športového marketingu bolo, že
sponzori prispeli organizačnému
výboru podstatne viac, ako štát
a mesto dohromady. Švédsko bolo
v tom čase jednou zo športovo
najrozvinutejších krajín sveta, aj
preto v jeho metropole pripravili
OH na všestranne vysokej
úrovni. Hry sa tešili veľkému
diváckemu záujmu, súťažilo sa
na špičkových športoviskách.
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Koczán, ktorý si výkonom 55,50 m vy
bojoval olympijský bronz.
V Štokholme mali novovekú olym
pijskú premiéru umelecké súťaže,
ktoré boli v programe OH až do on
dýna 1948. nikátny kúsok sa podaril
americkému strelcovi
alterovi
i
nansovi, ktorý bol úspešný na „dvoch
frontoch“. K striebru zo súťaže na
bežiaci terč pridal na tých istých hrách
zlato v sochárskej súťaži!
Vôbec prvou o ciálnou umeleckou
súťažou na OH bola literárna. V nej zla
tú medailu získalo dielo „ da na šport“
nemeckých autorov Georgesa Hohroda
a M. Eschbacha. Autori, ktorí dielo na
písali bilingválne vo francúzskom a ne
meckom jazyku, zostali neznámi sedem
rokov. Až v roku 1919 zakladateľ novo
vekých olympijských hier a predseda
Medzinárodného olympijského výboru
(MOV) Francúz Pierre de Coubertin
(1863 – 1937) odhalil tajomstvo a priznal
sa, že je autor spomínaného diela.
V roku 1990 nemecký olympijský
a športový historik Norbert M ller
objavil zdroj pôvodu priezvisk. Couber
tin použil ako pseudonymy názvy
francúzskych obcí Hohrod a Eschbach
v oblasti Alsaska. Obe susedia s obcou
uttenbachpr sMunster, kde sa naro
dila jeho žena Marie (rod. Rothanová).
Coubertin túto obec pravidelne navšte
voval. Do slovenčiny „ du na šport“ až
v roku 1980 prebásnil známy prekladateľ
Milan Richter. V roku 2012 jej preklad
upravil pre potreby vtedajšieho Múzea
telesnej kultúry v SR (dnešného Slo
venského olympijského a športového
múzea).

LOS ANGELES
1932

PRIDRAHÉ HRY PRE EURÓPANOV

časť na Hrách . olympiády 1932
v os Angeles poznačila svetová hos
podárska kríza, ale aj obmedzenie
účasti športovcov na ma imálne troch
z jednej krajiny v každej individuálnej
disciplíne. V porovnaní s Amsterda
mom 1928 bola účasť športovcov ani
nie polovičná. Do os Angeles vyslalo
37 národných olympijských výborov
spolu 1332 olympionikov, z toho 126
žien.
Pýchou hier bol monumentálny
hlavný olympijský štadión pre 105 000
sediacich divákov s názvom Coliseum,
ktorý hostil otvárací i záverečný cere
moniál a atletické súťaže olympijských
hier ešte aj o 52 rokov neskôr... Orga
nizátori prvý raz použili stupne víťazov,
na ktoré vystupovali prví traja v každej
disciplíne. Prvý raz sa hrali hymny na
počesť krajiny, z ktorej pochádzal víťaz.
Československá sedemčlenná olym
pijská výprava získala tri medaily.
Vzpierači Jiří Skobla zlatú a Václav
Pšenička striebornú, atlét František
Douda bronzovú vo vrhu guľou. V be
žeckých súťažiach začali dominovať
predovšetkým atléti čiernej pleti. Jediný
slovenský zástupca vo výprave, rodák
z Banskej Štiavnice, Andrej Engel, skon
čil v rozbehoch na 100 m a 200 m.
OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022 107

08.06.2022 0:55

RETRO

2

Do programu hier organizátori ne
zaradili futbal (na OH chýbal len v ro
koch 1896 a 1932) a zakázali aj účasť
športovcov so štatútom profesionálov.
Rozhodnutie postihlo aj fenomenál
neho fínskeho bežca Paava Nurmiho,
ktorému Medzinárodná atletická fede
rácia (IAAF) nepovolila účasť, pretože
v roku 1925 profesionálne účinkoval
na pretekoch. Nurmi aj tak do os An
geles pricestoval, trénoval a veril, že
k 9 olympijským triumfom z OH 1920
– 1928 pridá aj ďalšie víťazstvo v mara
tóne. Napriek podpore a intervenciám
potencionálnych súperov však na štart
nemohol nastúpiť a frustrovaný ukon
čil medzinárodnú kariéru.
Tri olympijské medaily – zlaté
v hode oštepom i v behu na 80 m pre
kážok a striebornú v skoku do výšky
– si vybojovala Američanka Mildred
„Babe“ Didriksonová, známa ako prvá
zlatá medailistka v olympijskej atle
tickej histórii s lesbickou orientáciou.
V skoku do výšky rovnako ako víťazná
krajanka Jean Shileyová dosiahla sve
tový rekord výkonom 165 cm, lenže
podľa rozhodcov pri ňom použila
neschválenú techniku skoku, takže
ju posunuli až na druhú priečku. Svoj
multišportový talent neskôr využila
nielen v atletike, ale aj v basketbale,
bejzbale a najmä ako profesionálna
hráčka golfu, keď sa ako prvá žena sa
pokúsila kvali kovať v roku 1948 na
S Open. Jej žiadosť zamietli s zdô
vodnením, že podujatie je určené len
pre mužov.

HELSINKI
1952

JEDINEČNÍ MANŽELIA ZÁTOPKOVCI

V roku 1952 päť kruhov dva razy zavítalo
na sever Európy. VI. zimné olympijské
hry hostilo švédske Oslo, Hry V. olym
piády fínske Helsinky. Obe mali výbornú
atmosféru so športu oddanými divákmi
a viac ako ktorékoľvek pred nimi sa pri
blížili olympijskému ideálu.
Do programu OH sa vrátil mi
v jazdeckých súťažiach. Do Helsínk
pricestovalo 4955 športovcov (z toho
519 žien), ktorí reprezentovali 69

národných olympijských výborov.
Po prvýkrát sa na OH zúčastnili Zväz
sovietskych socialistických republík,
Čínska ľudová republika, Hong Kong,
Izrael, Thajsko a Sársko, v rokoch
1947 – 1956 reprezentujúce francúzsky
protektorát Nemecka so samostatným
národným olympijským výborom.
Pretože západné štáty neuznávali
e istenciu Nemeckej demokratickej re
publiky, a teda ani jej národného olym
pijského výboru, na OH sa zúčastnil len
tím západonemeckých olympionikov.
Studená vojna zaúradovala aj v olym
pijskom hnutí a fínski organizátori vy
hoveli požiadavke Moskvy na oddelenie
športovcov socialistického „východného
bloku“ od západných. Tí prví (vrátane
športovcov Československej republiky)
bývali v univerzitnom mestečku Otanie
mi, tí druhí v Olympijskej dedine Käpylä...

„ČESKÁ LOKOMOTÍVA“ EMIL ZÁTOPEK SA Z HELSÍNK VRÁTILA S TROMI ZLATÝMI
MEDAILAMI Z VYTRVALECKÝCH SÚŤAŽÍ. DODNES TO NIKTO INÝ NEDOKÁZAL.

PRVÁ OLYMPIJSKÁ
DEDINA

M

užskí olympionici
našli ubytovanie v 500
mobilných domoch
špeciálne postavenej
olympijskej dediny (vôbec
prvej svojho druhu), ženy
bývali v hoteli. Po olympijských
hrách sa každý dom v dedine
predával za 140 dolárov (za
215 dolárov, ak bol zariadený).
Mnohé sa posielali po
Spojených štátoch a niektoré
dokonca doručili do vzdialených
destinácií vrátane Nemecka,
Japonska a Južnej Afriky.
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HÁDZANÁ A BEJZBAL
AKO UKÁŽKOVÉ
ŠPORTY

P

odľa platných olympijských
pravidiel si organizátor hier
mohol zvoliť dva typy ukážkových
športov, jeden zo zahraničia
a jeden z Fínska. Zahraničný šport
zastupovala hádzaná, „fínsky“ –
bejzbal. V hádzanárskom zápase
hier sa na hlavnom štadióne
stretli 11-členné družstvá Švédska
a Dánska. Úroveň zápasu poznačil
silný dážď, ktorý sprevádzal zápas
na otvorenej ploche. Napriek tomu
zápas sledovalo 13 175 divákov.
Zvíťazilo v ňom Švédsko v pomere
19:11. Všetkých účastníkov po zápase
odmenení pamätnou medailou
hier. Bejzbalový zápas sa hral
taktiež na olympijskom štadióne.
Na podujatí súťažili tímy Fínskej
bejzbalovej federácie a Fínskej
športovej federácie pracujúcich.
Zvíťazila Fínska bejzbalová federácia,
ktorá vyhrala zápas v pomere 8:4.
Počas prestávok predstaveniach
sa diváci zabávali vystúpeniami
fínskych gymnastov a gymnastiek.

Olympijský oheň zapálil bežecký
fenomén minulosti Paavo Nurmi.
Ohlásenie jeho príchodu na štadión
spôsobilo medzi nastúpenými vý
pravami ošiaľ. Dnes spôsobuje ošiaľ
v aukčných domoch ohlásenie dražby
fakle z helsinskej olympiády.
Pre olympijské hry bolo vyrobe
ných celkom dvadsaťdva faklí. Pätnásť
s čašou pre zápalný materiál v strie
bornom vyhotovení a sedem v jedno
duchšom dizajne. Sú považované za
mimoriadne vzácne najmä preto, že
päť strieborných faklí sa stratilo už
počas štafety s olympijským ohňom.
alšie tri v striebornom vyhotovení
organizačný výbor venoval národným
olympijským výborom Grécka, Dánska
a Švédska, cez územia ktorých sa štafe
ta bežala. Gréci mali fakľu uloženú
v Múzeu moderných olympijských hier
v Olympii, odkiaľ ju ešte pred uzatvo
rením múzea odcudzili. alšiu získala
spoločnosť Scandinavian Airlines Sys
tem, ktorá prepravovala oheň z Grécka
do Dánska a štyri venovali múzeám.
en na okraj – v roku 2021 jednu fakľu
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vydražili na aukcii v Paríži za rekordnú
cenu 290 000 eur, neznámy dražiteľ bol
z Európy.
Ikonami nielen Helsínk sa stali so
vietsky gymnasta Viktor Čukarin, ktorý
si vybojoval štyri zlaté olympijské me
daily a Emil Zátopek z výpravy ČSR so
ziskom troch zlatých kovov v bežeckých
disciplínach. Stočlenná českosloven
ská olympijská výprava získala sedem
zlatých, tri strieborné a tri bronzové
medaily. Pod medailovú bilanciu sa
podpísali aj dvaja Slováci, bo er Ján
Zachara víťazstvom v perovej váhe
a zápasník Mikuláš Athanasov v grécko
rímskom štýle do 67 kg získal bronz.
Zátopkov husársky kúsok s triumfami
v behoch na 5 km, 10 km aj v maratóne,
ktorý v Helsinkách bežal po prvý raz
v živote, odvtedy nikto nezopakoval.
Zo zlatej medaily sa však tešila aj jeho
manželka, v rovnaký deň narodená
Dana Zátopková. V hode oštepom 24.
júla triumfovala v olympijskom rekorde
50,47 m krátko po víťazstve Emila na 5
km... O slávnych manželoch nadšene
písali všetky svetové médiá.
„Bol to úžasný zážitok z lietadla nás
vyniesli na ramenách a v strahovskom
de lé som kráčal v prvom rade po boku
manželov Zátopkovcov, kanoistu Ho
lečka a členov třeboňskej štvorveslice.
Potom však prišlo sklamanie podpred
seda vlády Zden k Fierlinger v prejave
všetkých zlatých vymenoval, všetkým
poďakoval, ale o mne sa nezmienil ani
slovíčkom. Dodnes neviem, či mu v te 
te preskočil riadok alebo mu prejav
pripravili v predstihu a zabudli mu doň
pripísať, že v predposledný deň sa olym
pijským šampiónom stal aj niekto ďalší
z Československa, ale fakt je, že ma odig
noroval. Keď ma po strahovskej slávnosti
volali do autobusu na slávnostný sprie
vod Prahou, povedal som veliteľovi Ak si
si nevšimol, mňa naň súdruh Fierlinger
nepozval. Rozkričal sa vraj musím!“, za
spomínal si onedlho 94ročný bo er Ján
Zachara, dnes najstarší olympijský víťaz
zo Slovenska. Od jeho triumfu uplynie
70 rokov 2. augusta
Pri príležitosti konania hier povolila
fínska vláda razbu mince v hodnote
500 markkaa. Boli to prvé o ciálne
mince v histórii novovekých olympiád.
Najprv obiehali ako platidlo, dnes sú
vyhľadávaným a zaujímavým numiz
matickým artefaktom.

RETRO

MNÍCHOV
1972

HRY MUSIA POKRAČOVAŤ!

„Hry musia pokračovať!,“ vyhlásil
predseda Medzinárodného olympijské
ho výboru v rokoch 1952 – 1972 Avery
Brundage po tryzne a 34hodinovom
prerušení Hier
. olympiády v Mní
chove. „Olympijský masaker“, naj
väčšia olympijská tragédia v histórii,
ktorá si vyžiadala smrť 11 izraelských
športovcov a členov izraelského olym
pijského tímu po prepadnutí, únose
a zbabranom pokuse o vyslobodenie
rukojemníkov z rúk ôsmich teroris
tov palestínskeho komanda s názvom
„Čierny september“, zmenila budúcu
tvár bezpečnosti a uvoľnenosti hier.
Do Mníchova pricestovalo 7123
športovcov (z toho 1059 žien), repre
zentujúcich 121 národných olym
pijských výborov. Jedenásť malo
premiéru Albánsko, Dahomé (dnešný
Benin), Gabon, Severná Kórea, e
sotho, Malawi, Saudská Arábia, So
málsko, Svazijsko, Togo a Horná Volta
(dnešná Burkina Faso). Štyri dni pred
otvorením hier MOV zamietol účasť
výpravy rasistickej Rodézie (dnešného
Zimbabwe) ako odpoveď na protesty
afrických krajín. Do programu OH sa
po 52 rokoch vrátila lukostreľba a po
36 rokoch hádzaná, na umelom kaná
li v Augsburgu mal premiéru vodný
slalom. Ako ukážkové športy sa pred
stavili bedminton a vodné lyžovanie.
Novinkou hier bola prísaha rozhodcov.
Olympionici si vychutnávali uvoľ
nenú atmosféru hier, ktoré organizá
tori nazvali „hrami mieru a radosti“.
„V Mníchove som absolvovala svoje
prvé olympijské hry. Boli úžasné.
sporiadatelia týmito hrami chceli dať
zabudnúť na OH 1936 v nacistickom
Berlíne, ktoré Adolf Hitler zneužil na
propagandistické účely, a dokázať sve
tu, že krajina zmenila svoju tvár. udia
boli milí, športoviská moderné, olym
pijská dedina pestrá, veselá, s množ
stvom zábavných atrakcii pre športovcov
a s minimálnymi, ba žiadnymi bezpeč
nostnými opatreniami. Spomínam si, že
jeden z našich športovcov chcel prepa
šovať do olympijskej dediny kamarátku,
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WALDI – PRVÝ
OFICIÁLNY MASKOT

J

azvečík Waldi, prvý oficiálny
maskot olympijských
hier v histórii, mal alter
ego aj v reálnom živote. Psa
menom Cherie von Birkenhof
v roku 1970 venoval predseda
organizačného výboru OH
v Mníchove Willi Daume
predsedovi Medzinárodnej
asociácie športových
novinárov (AIPS) Félixovi
Lévitanovi. Stal sa predlohou
pre vytvorenie psíka Waldiho.

ktorá prišla do Mníchova so skupinou
fanúšikov. Poprosil ma, aby som mu na
zopár hodín požičala svoju akreditačnú
kartu. Pri vchode do dediny nenápad
ne zavesil na krk svojej priateľke kartu
s mojou fotkou, prezreli si olympijskú
dedinu a večer som dostala späť svoju
kartu. To som si myslela
enže doty
čný chalan mi omylom dal svoju kartu.
Čiže na fotke bol krátkovlasý blonďák.
Ja s dlhými čiernymi vlasmi som cho
dila s touto akreditačnou kartou dva
dni, kým sme sa s tým chalanom opäť
nestretli. Chodila som po dedine, na
tréningy, po športoviskách a nikto si
to nevšimol. Športový svet, olympijská
dedina žila v sladkej nevinnosti. Až do
5. septembra “, zaspomínala si naša
úspešná šermiarka Katarína Ráczová.
Skupine teroristov sa v ten deň
o piatej ráno podarilo dostať do de
diny aj pomocou opitých amerických
športovcov. Priamo na posvätnej
olympijskej pôde, na Connollystrasse
31, teroristi zastrelili dvoch olympio
nikov! Zápasníckeho trénera Mošeho
einberga a vzpierača Josepha Ro
mana, ktorí sa bránili útoku. Ostatní
boli teroristami zabití na vojenskom
letisku F rstenfeldbruck.
Fóbia z ďalších možných útokov sa
dotkla aj fenomenálneho americké
ho plavca židovského pôvodu Marka
Spitza, ktorý na hrách získal sedem
zlatých medailí, každú vo svetovom
rekorde. Pod vplyvom obáv možného
útoku naňho ho po skončení plavec
kých súťaží predčasne z OH eskortovali
na lietadlo smerujúce mimo NSR.
110 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022
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AMERICKÝ PLAVECKÝ FENOMÉN MARK SPITZ VYLOVIL Z MNÍCHOVSKÉHO
BAZÉNA NA OH 1972 SEDEM ZLATÝCH MEDAILÍ!

V československej výprave bolo
rekordných 186 olympionikov, z nich
21 zo Slovenska. K medailovej bilan
cii 242 Slováci prispeli dvakrát. Eva
Šuranová v novom československom
rekorde v skoku do diaľky výkonom
667 cm obsadila tretie miesto a získala
doteraz ako jediná slovenská atlétka
olympijskú medailu. V hádzanárskej
premiére reprezentanti podľahli vo 
nále súperom z Juhoslávie. Strieborné
medaily si domov odniesol aj sloven
ský trojlístok Vincent afko, Andrej
ukošík a Peter Pospíšil.
„Olympiáda v Mníchove bola mojou
treťou. Mala som len 24 rokov, ale me
dzi súťažiacimi športovými gymnast
kami som patrila k najstarším. Bola to
éra sovietskej gymnastiky, Burdovej,
Korbutovej, Turiščevovej,“ spomína
Marianna NémethováKrajčírová, ktorá
v Mníchove priviedla družstvo ČSSR
k piatemu miestu. Mala šťastie, že gym
nastické súťaže sa skončili ešte pred
tragédiou členov izraelskej výpravy.
Némethovej veľkým zážitkom bolo
stretnutie s kozmonautom. „Jeden deň
prišli za mnou z vedenia výpravy, že
Američania majú ako hosťa vo výpra
ve Jamesa ovella, kapitána vesmírnej
lode Apollo 13, ktorý aj napriek poru
che rakety dokázal bezpečne e pedíciu
vrátiť na Zem. Mal český pôvod po
matke a chcel sa stretnúť s niektorým
z našich olympionikov. A voľba padla
na mňa. Zobrala som so sebou ešte
tímovú kolegyňu Soňu Brázdovú. Žiaľ,
zostal mi len výstrižok a krásna spo
mienka na hodinové stretnutie.“

BARCELONA
1992

POSLEDNÝ RAZ POD
SPOLOČNOU VLAJKOU

Hry
V. olympiády sa konali v kata
lánskej metropole, v rodisku preziden
ta MOV v rokoch 1980 – 2001 Juana
Antonia Samarancha. Na OH sa zú
častnilo 9356 športovcov (z toho 2704
žien) reprezentujúcich 169 národných
olympijských výborov. Do programu
hier pribudli bedminton, džudo žien
a po 20 rokoch sa vrátil vodný slalom.
Po prvý raz v histórii MOV vyzval na
dodržiavanie Olympijského prímeria
počas hier. V roku 1992 sa naposledy
v priestupnom roku okrem OH usku
točnili aj zimné olympijské hry, ktoré
sa od roku 1994 presunuli na párne
roky v medzicykle OH.
Po 62 rokoch sa pod päť kruhov
vrátila Juhoafrická republika. Na hry
však prišli aj reprezentanti viacerých
nových štátov, ktoré vznikli v dôsledku
výrazných politických zmien, naprí
klad zjednoteného Nemecka. Bývalé
krajiny ZSSR sa s výnimkou už osa
mostatnených pobaltských republík
zúčastnili hier pod názvom Spoločen
stvo nezávislých štátov a de lovali pod
olympijskou vlajkou. Aj napriek sank
ciám zo strany Organizácie Spojených
národov sa zúčastnilo aj viacero špor
tovcov z krajín bývalej Juhoslávie, na
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ktorých územiach sa odohrávala vojna.
Súťažili pod hlavičkou „nezávislých“
a získali tri medaily (012).
Hviezdami hier boli 18ročná ma
ďarská plavkyňa Kristina Egerszegiová,
sovietsky gymnasta Vitalij Ščerbo, ktorý
získal šesť zlatých medailí, z toho štyri
v jeden deň, Brit inford Christie, kto
rý sa vo veku 32 rokov stal najstarším
olympijským víťazom v behu na 100
m, Američan Carl ewis, ktorý tretí raz
v sérii vyhral v skoku do diaľky (štvrtý
raz sa mu to podarilo v Atlante 1996)
a predovšetkým americký basketbalový
„Dream team“, nabitý hviezdami profe
sionálnej NBA.
Pre športovcov z Českej a Slovenskej
federatívnej republiky to boli posledné
hry vo výprave spoločného štátu. V tom
čase sa už schyľovalo k jeho rozpadu.
Výprava ČSFR mala 199 členov, z toho
71 olympionikov malo slovenskú prí
slušnosť. Najpočetnejšie zastúpenie
mali v turnaji vo vodnom póle, keď
v mužstve gurovalo až 13 slovenských
hráčov. Slovenky mali číselnú prevahu

BIELORUSKÝ GYMNASTA VO VÝPRAVE
SPOLOČENSTVA NEZÁVISLÝCH ŠTÁTOV
VITALIJ ŠČERBO V BARCELONE ZÍSKAL
ŠESŤ ZLATÝCH MEDAILÍ, Z TOHO PÄŤ
V INDIVIDUÁLNYCH DISCIPLÍNACH!

aj v družstve basketbalistiek. Športovci
ČSFR získali sedem medailí (421),
pričom najväčšiu pozornosť vzbudili
dva triumfy v atletike – Jana Železného
v hode oštepom (strieborný z OH 1988
vyhral potom aj na OH 1996 a 2000)
a desaťbojára Roberta Zm líka. Obaja

mali tesnú rodinnú väzbu na Slovensku,
navyše Železný sa niekoľko rokov pri
pravoval v Banskej Bystrici. alšie zlaté
kovy pridali vodný slalomár ukáš Pol
lert v C1 a strelec Petr Hrdlička v trape.
Slovákom sa medailu v Barcelone
neporadilo vybojovať. Najbližšie k nej
mal štvorkajak na 1000 m v čisto slo
venskom zložení Erban, Kadnár, Szabó,
Turza, ktorý skončil štvrtý len 9 stotín
od bronzu, pričom na tabuli najskôr
guroval na bronzovej pozícii.
Slováci však zabojovali o medaily
ako príslušníci iných výprav. Rodák
z Bratislavy Boris Boor bol člen strie
borného jazdeckého družstva Rakúska
v skokoch, plavec a takisto emigrant
z čias komunistického režimu Marcel
Géry získal bronz ako člen kanadskej
štafety na 4 100 m polohové preteky.
Bývalý legendárny futbalista adislav
Kubala, ktorý v rokoch 1946 – 1948
hral za ŠK Bratislava a potom sa stal
na dlhé roky najväčšou hviezdou FC
Barcelona, sa zase ako tréner podieľal
na víťazstve futbalistov Španielska. I

AMERICKÍ
BASKETBALOVÍ
ČARODEJNÍCI Z NBA
V BARCELONE 1992
PREDSTAVOVALI
NAJSLÁVNEJŠÍ
„DREAM TEAM“
HISTÓRIE. PRI
STREĽBE CLYDE
DREXLER, SLEDUJE
HO SCOTTIE PIPPEN.
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RETRO

DREAM TEAM
AKO NAJVÄČŠIE
LÁKADLO

O

brovskou udalosťou na
OH v Barcelone bol štart
najväčších basketbalových
hviezd zámorskej profesionálnej
NBA. Kým štart zlomku
najlepších tenistov sveta v Soule
1988 bol len závanom novej
éry, účasť basketbalových
dolárových multimilionárov
z USA jasne dokázala, že
reforma práva olympijskej
účasti je dokonaná. Podkošové
hviezdy ako Michael „Air“
Jordan, Larry Bird, či Earvin
„Magic“ Johnson (o jeho účasti
sa vzhľadom na fakt, že už
vtedy bol nositeľom vírusu
HIV, na medzinárodnej scéne
dlho diskutovalo, ale napokon
štartovať mohol), zažiarili
na olympiáde v maximálnej
veľkosti. Pravda, štart takýchto
boháčov mal aj svoje negatíva.
Hviezdy NBA odmietli
bývanie v Olympijskej dedine.
Uprednostnili luxusný hotel...
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SPOMIENKY NA JÁNA MRÁZA

TEXT: ZDENKA LETENAYOVÁ, FOTO: ARCHÍV SOŠM

JÁN MRÁZ PRI PREJAVE NA SLÁVNOSTI K JUBILEU MS 1970 V KLASICKOM LYŽOVANÍ NA ŠTRBSKOM PLESE.

JÁN MRÁZ AKO AKTÍVNY LYŽIAR
S TROFEJAMI.

BANKÁR A SPORTSMEN
Pripomíname si storočnicu narodenia JÁNA MRÁZA, prvého generálneho tajomníka Slovenského olympijského
výboru. Bankár, sportsmen – a džentlmen, hovoria tí, ktorí ho poznali alebo s ním spolupracovali.

„J

án Mráz bol na ustanovujúcom
zasadnutí
Olympijskej spoločnosti
Slovenska 6. apríla 1990
v Bratislave. Tam sme sa
spoznali a okamžite sme
si ,sadli´. Zvolili ho do výkonného výboru. Po celý
čas veľmi aktívne praco
val a nám ,novým´ po
máhal vzácnymi radami,
ktoré rozširovali obzor
nášho domáceho i zahra
ničného funkcionárčenia. Vždy inklino
val k nanciám. Po prijatí OSS za člena
Československého olympijského výboru
sa tam stal revízorom,“ zaspomínala si
na prvé roky spolupráce vtedajšia predsedníčka Olympijskej spoločnosti Slo
venska (OSS) Mária Mračnová.
OSS založila v septembri príprav
ný výbor na ustanovenie Slovenského
olympijského výboru (SOV). Ján Mráz
sa stal jeho tajomníkom. Práca OSS vyústila 19. decembra 1992 do ustanovenia
SOV. Jeho predsedom sa stal Vladimír
Černušák, do funkcie generálneho ta
112 OLYMPIC.SK JAR / LETO 2022

112-114 jan mráz M.indd 112

jomníka nastúpil vo februári 1993 vtedy
70ročný Ján Mráz. Pôsobil v nej do 31.
januára 1997, keď sa z vekových dôvodov
rozhodol z funkcie odísť. No naďalej vy
pomáhal so správou archívu SOV.

HLAVNE LYŽIAR, ALE
VŠESTRANNÝ ŠPORTOVEC

Rodák z Banskej Bystrice sa narodil 28.
júna 1922. V rodnom meste vyštudoval
Obchodnú akadémiu a navždy sa upísal
bankárskemu sektoru, keď profesionálnu
činnosť ukončil v roku 1987 ako riaditeľ
Správy pre veci majetkové a devízové
pre Slovensko. Možno ho prirovnať k all
round sportsmenom. V lete holdoval
atletike, gymnastike, volejbalu a najmä
plávaniu, hral vodné pólo, stal sa majstrom stredného Slovenska v skokoch do
vody. Šport mnohokrát spájal s prácou.
Sám spomínal „Počas aktívnej činnosti
som vypomáhal v plaveckom klube aj ako
zapisovateľ, mohol som mať vtedy 1516
rokov. To bol ten deň ,D , keď sa začala
moja kariéra ,športového byrokrata!"
Okolie Banskej Bystrice je priam pupoč
nou šnúrou spojené s lyžovaním. Ján Mráz

podľahol ich čaru už ako sedemročný, keď
sa začal spúšťať na domácky vyrobených
,sudovkách . Dvanásťročný ako člen Ski
klubu Banská Bystrica získal medzi ro
vesníkmi titul majstra Slovenska v obrov
skom slalome. V rokoch 1942 a 1943 bol
člen Oddielu armádnych pretekárov.

AKTÍVNY ÚČASTNÍK POVSTANIA

Ako vojak sa od vypuknutia Slovenského národného povstania zúčastnil na
mnohých bojových operáciách. Po potlačení SNP prežil ukrytý so spolubojov
níkmi v zemľankách. Z hôr sa vrátil ako
vojenský spravodajský dôstojník k ar
mádnemu zboru, kde využili najmä jeho
silné prepojenia na bankový sektor.
„Otec o tomto období doma nerád
a veľmi málo rozprával,“ spomína pani
Vierka, staršia z dvoch dcér Jána Mráza.
„Ale práve ku koncu vojny sa viaže veľmi
silná udalosť spojená s našou rodinou.
Totiž moja stará mama, ktorá žila v Ma
ďarsku, poslala svoje dve dcéry z obavy
pred príchodom frontu ku sestre do Ko
šíc. Obe na hraniciach zatkli, obvinili zo
špionáže a eskortovali do vypočúvacej
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SPOMIENKY NA JÁNA MRÁZA
väzby v Košiciach. V tom čase bol môj
otec navštíviť v Košiciach svojho brata,
ktorý tam pôsobil ako vojenský lekár.
Nejako tam stretol 22ročnú Matildu,
moju mamu. A podarilo sa mu ju spolu
so sestrou zo zadržania dostať. Mama
vtedy vôbec nehovorila po slovensky,
čiže ani nevedela odpovedať na otázky,
ktoré jej pri vypočúvaní kládli. Po voj
ne sa zobrali, aj keď ich prvé spoločné
manželské roky vzhľadom na povojnovú
politickú situáciu boli veľmi dramatické.
Mama bola dcéra vysokopostaveného
rakúskeho dôstojníka, jej rodina žila
v Maďarsku. Otec moju dnes 99ročnú
mamu celý život nežne volal Mariáčka.“

NAJMLADŠÍ ROZHODCA FIS
A MEDZINÁRODNÝ FUNKCIONÁR

ž pri druhom ročníku obnoveného Tat
ranského pohára v roku 1950 Ján Mráz
pôsobil vo funkcii zástupcu generálneho
tajomníka pretekov. O štyri roky neskôr
nastúpil na Sekciu lyžovania Slovenské
ho výboru pre telesnú výchovu a šport,
kde pôsobil do roku 1959. O desať rokov
neskôr ho zvolili za predsedu Zväzu ly
žovania stredného výboru ČSZTV, kto
rú vykonával do roku 1974.
Jána Mráza neoslovovala len funk
cionárska práca. V roku 1954 sa stal
najmladším rozhodcom Medzinárodnej
lyžiarskej federácie (FIS) za Českoslo
vensko. O tri roky neskôr sa ako prvý
Slovák sa stal členom FIS a v štruktúrach
medzinárodnej organizácie bol dlhé
obdobie jediným zástupcom z východ
ného bloku. V rokoch 1969 – 1990 bol
člen predsedníctva FIS a po skončení ho
menovali za jej čestného člena, čím FIS
ocenila „jeho vynikajúce služby a odda
nosť lyžiarskemu športu“.

Vo FIS sa stal veľmi blízkym spolupra
covníkom a osobným priateľom Marca
Hodlera, predsedu FIS v rokoch 1951
– 1998 a dlhoročného člena Medziná
rodného olympijského výboru. Hodler si
Jána Mráza vážil predovšetkým pre jeho
nepodplatiteľnosť a čestné konanie.
Podpora Hodlera umožnila Mrázovi
realizovať mnohé plány aj na Slovensku.
Z nich najväčší predstavovalo usporia
danie majstrovstiev sveta 1970 v kla
sickom lyžovaní na Štrbskom Plese. Na
kongrese FIS v Bejrúte sa československí
zástupcovia na čele s Jánom Mrázom do
hodli o vzájomnej podpore s talianskou
delegáciou, ktorá presadzovala na ten
istý rok usporiadanie MS v zjazdovom ly
žovaní vo Val Gardene. Obe kandidatúry
v hlasovaní 20. mája 1967 uspeli.

„DUŠA“ BIELEHO OPOJENIA
NA ŠTRBSKOM PLESE

„Janíčko bol predstaviteľ ,starej školy´.
Vždy slušný, milý, ochotný pomôcť,
poradiť, úctivý k ženám. Nikdy som ho
nepočula niekoho ohovárať, či osočovať.
Vzdelaný, jazykovo výborne vybavený.
Hovoril anglicky, nemecky i maďarsky,
nerobilo mu problém prechádzať z jed
nej reči do druhej. Bol perfektný zabá
vač, miloval biele vínko a spoločnosť,“
spomína Mária Mračnová, ktorá s ním
štyri roky úzko spolupracovala ako podpredsedníčka SOV.
Ján Mráz sa stal „dušou“ majstrovstiev
sveta v klasickom lyžovaní 1970 vo Vyso
kých Tatrách. Mal skúsenosti s veľkými
podujatiami v „západnom svete“, a preto
sa snažil presadiť túto lozo u a spôsob
organizácie aj na Slovensku.
Príprava MS podnietila a urýchlila už
predtým plánovanú rozsiahlu výstavbu

FUNKCIONÁRSKE
VRCHOLY
JÁNA MRÁZA
C V rokoch 1954 - 1969 bol
šéfom slovenského lyžovania a až
do roku 1992 nepretržite členom
predsedníctva československého
lyžiarskeho zväzu. V rokoch 1969
– 1974 federálny zväz viedol.
C V rokoch 1969 - 1990 bol členom
predsedníctva Medzinárodnej
lyžiarskej federácie (FIS), následne
ho zvolili za čestného člena FIS.
C Bol generálny tajomník
organizačného výboru majstrovstiev
sveta v klasickom lyžovaní v roku
1970 na Štrbskom Plese.
C V rokoch 1993 – 1997 pôsobil ako
generálny tajomník Slovenského
olympijského výboru.
C Bol člen revíznej komisie
Asociácie európskych národných
olympijských výborov.

JÁN MRÁZ SPOLU S VLADIMÍROM ČERNUŠÁKOM A MÁRIOU
MRAČNOVOU NA ZASADNUTÍ ANOV V ATLANTE V ROKU 1995.

„MAJSTROVSTVÁ SVETA
NA ŠTRBSKOM PLESE BOLI
VYVRCHOLENÍM MÔJHO SNAŽENIA
O ROZVOJ LYŽOVANIA
NA SLOVENSKU.“
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Vysokých Tatier. Investičná výstavba
v hodnote okolo 800 miliónov česko
slovenských korún zah ňala prioritné
dokončenie 31 vybraných stavieb. Medzi
ne patrili Areál snov na Štrbskom plese,
moderný športový areál v Mlynickej do
line na Štrbskom plese, hotely Panoráma
a FIS, ale aj mnoho ďalších ubytovacích,
dopravných a technických stavieb.
Ján Mráz pochopil, že veľké podu
jatie sa nedá zorganizovať bez dobre
pripraveného zázemia. Preto napríklad
medzinárodná komisia podujatia dostala
za úlohu vyhľadať vhodné hostesky. To
bol problém, pretože v ČSSR bola celkove
slabá znalosť svetových jazykov aj vše
obecných poznatkov o lyžovaní, aj nízka
úroveň spoločenského vystupovania. Zo
600 uchádzačiek organizátori vybrali 80.
Museli absolvovať niekoľko intenzívnych
kurzov, ale námaha sa vyplatila. roveň
hostesiek hodnotili návštevníci zo sveta
vysoko a mnohé z nich neskôr dostali
príležitosť pôsobiť počas spoločenských
alebo výstavných prezentácií ČSSR v za
hraničí, alebo pri medzinárodných podu
jatiach u nás.
Vplyv skúseností Jána Mráza bolo mož
né vybadať aj v tom, že školenia absolvo
vali aj pracovníci zariadení obchodnej
siete, ktorým zdôrazňovali ako prioritu
zdvorilosť a taktnosť voči návštevníkom
z domova i cudziny. Sprievodcom v hro
madných dopravných prostriedkoch, ale
aj hosteskám či technickým pracovníkom
poslúžila aj štvorjazyčná stručná konver
začná príručka s prílohou slovníka lyžiar
skych výrazov pre MS.
Ján Mráz sa s manželkou vtedy na dva
roky presťahoval do Tatier, aby mohol
operatívne riešiť problémy. Manželka
pomáhala s účtovníctvom, dcéra Vierka,
vtedy študentka prekladateľstva, mu zase
robila sekretárku a francúzsku tlmočníčku.
„Majstrovstvá sveta na Štrbskom Plese boli vyvrcholením môjho snaženia
o rozvoj lyžovania na Slovensku. Svet sa
so zvedavosťou pozeral, čo sa deje za že
leznou oponou. A zistil, že sú tam celkom
normálni ľudia, ktorí vedia organizovať
veľké veci, tešia sa z úspechov a sú smut
ní, keď sa im nedarí alebo sú nepochope
ní“, zapísal si Ján Mráz.

NA OLYMPIJSKEJ PÔDE

Olympijskú atmosféru Ján Mráz po prvý
raz zažil ako rozhodca v severskej kom
binácii počas I . zimných olympijských
hier 1964 v Innsbrucku. Na ZOH 1968
v Grenobli pôsobil ako člen jury pre alp
ské lyžovanie. A na ZOH 1972 v Sappore
viedol lyžiarsku časť výpravy ČSSR. yžo
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MANŽELIA MRÁZOVCI NA KONGRESE FIS VO VANCOUVRI V ROKU 1985.
vanie bolo jeho prvou láskou Jána Mráza,
ale aj olympiády ho očarovávali odmala.
Ale priznával, že hlbší rozmer olympiz
mu si začal uvedomovať až po vlastnom
pôsobení na ZOH.
„Olympizmus je moja životná lozo a,
a to nie je fráza,“ povedal pri jednom zo
stretnutí, keď sme sa rozprávali o jeho
zaangažovaní do prípravy kandidatúry
Vysokých Tatier na usporiadanie ZOH
v roku 1980 alebo 1984. Myšlienku už po
čas MS 1970 začali rozvíjať organizátori
podujatia. Po majstrovstvách sa rozbehli
aj prípravné práce. O nich, rokovaniach
i o neúspešnom konci olympijského úsilia
si Ján Mráz viedol podrobné záznamy. Tie
sú dnes súčasťou jeho pozostalosti v Slo
venskom olympijskom a športovom mú
zeu a tvoria neoceniteľný historický fond.
Ján Mráz sa v roku 1997 stal čestným
členom Slovenského olympijského výbo
ru. V roku 2002 mu SOV udelil najvyššie
vyznamenanie Zlaté kruhy SOV, v roku
2007 mu prezident SR prepožičal Rad
udovíta Štúra II. triedy. Ako aktívny
účastník Slovenského národného po
vstania bol už v dávnejšej minulosti vy
znamenaný Radom SNP II. triedy, aj Čs.
medailou za chrabrosť a Čs. medailou za
zásluhy. Zomrel vo veku 94 rokov 14. júla
2016 v Bratislave. Jeho meno nesie výroč
né ocenenie SOŠV za aktivity smerujúce
k ochrane životného prostredia v spojení
so športom.
„Hovorí sa, že športom k trvalej inva
lidite, ale pravda je tiež, že šport vycho
váva ľudí k zodpovednosti, vytrvalosti
a bojovnosti, a teda vychoval ma k týmto
ľudským cnostiam,“ vyznal sa pri príleži
I
tosti svojich deväťdesiatín.

VYSOKÉ
MEDZINÁRODNÉ
UZNANIA

P

o tom, čo Jána Mráza menovali za generálneho tajomníka
SOV, sa ako prvý funkcionár
zo strednej a východnej Európy
stal členom trojčlennej revíznej
komisie Asociácie európskych
národných olympijských výborov
(AENOV, dnes EOV). Na zasadnutí
Medzinárodného
olympijského
výboru v Atlante v júli 1996 ho
prezident MOV Juan Antonio Samaranch dekoroval Olympijským
radom v striebre.
„Hlboko prežíval ocenenie od
MOV. Nikdy som ho nevidela tak
rozcíteného a dojatého. Uvedomil
si, že za všetko, čo pre lyžovanie,
šport a olympizmus urobil a robí,
ho uznali aj najväčšie kapacity
MOV. Tým, že bola s ním aj jeho
Mariáčka, to bolo preňho ešte
úžasnejšie. Na mnohých spoločných akciách bolo potom vidno,
ako ho uznávajú nielen lyžiarski
funkcionári, ale aj pretekári. Vrelo
sa s ním zvítali a debatovali,“ spomína Mária Mračnová.
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ZA KAROLOM DIVÍNOM

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ARCHÍV SOŠM

STREDOEURÓPAN
KAROL DIVÍN
BOL SLOVENSKÝ
VELIKÁN
Medzi športovými osobnosťami, ktoré nás navždy
opustili v uplynulom polroku, je aj Karol Divín. Ako prvý

krasokorčuliar zo Slovenska získal medailu na zimných
olympijských hrách, majstrovstvách sveta i Európy.

B

ol ukážkový Stredoeurópan –
rodák z Budapešti vyrastal aj
v Plzni a športovú slávu získal
počas pôsobenia v Bratislave.
„Všade vo svete hovorím, že
som Stredoeurópan,“ vravieval veľmi peknou slovenčinou.
Narodil sa 22. februára 1936
v Budapešti ako Karol Finster.
Jeho otec bol Maďar nemeckého pôvodu, mama Češka z Plzne. Korčuľovať sa malý Karol naučil pod
dohľadom otca v dedine južne od Egeru.
Počas druhej svetovej vojny sa
v roku 1944 rodina Finsterovcov z Maďarska presunula na české územie
a nemecky znejúce priezvisko si tam
zmenili na Divín – tak sa volala jeho
mama za slobodna. Divínovci nejaký
čas žili v Plzni, a napokon sa v roku
1946 presťahovali do Bratislavy.
Karola Divína dlho trénoval
otec. V ťažkom povojnovom období
z Bratislavy chodievali niekoľko rokov trénovať aj do Dobšinskej ľadovej
jaskyne, kde si sami upravovali ľad
na trénovanie. Neskôr žil päť rokov
v Prahe. Po povinnej vojenskej službe
sa vrátil do Bratislavy. K športovému
vrcholu v rokoch 1958 – 1964 ho už ako
člena Slovana priviedol svetoznámy
Ivan Mauer.
Pohybového elegána Divína, ktorý
miloval skoky nad ľadom, voľná jazda
lákala oveľa viac než povinné cviky. Tie

sa naučil zvládať takpovediac z nutnosti. Ale zvládol ich tak dobre, že vďaka
tomu mohol pomýšľať aj na medaily
z najväčších súťaží. Získaval ich v rozpätí dlhých desiatich rokov! A svojím
príkladom bezprostredne ovplyvnil rast
o 15 rokov mladšieho Ondreja Nepelu.
Na ME si Divín vybojoval dovedna
až osem cenných kovov – dva zlaté za
tituly európskeho šampióna v Bratislave
1958 a v Davose 1959, plus dva strieborné (Viedeň 1957 a Ženeva 1962) a štyri
bronzové (Bolzano 1954, Budapešť 1955,
Paríž 1956 a Grenoble 1964). Výrazne
sa presadil aj vo svetovej konkurencii. Na MS skončil v Prahe 1962 druhý
a v Dortmunde 1964 tretí. K tomu pridal
ešte jedno štvrté a po dve piate i šieste
miesta. Na ZOH sa trikrát prebojoval
medzi najlepších. Pri olympijskom debute v Cortine d´Ampezzo 1956 skončil
piaty, pri rozlúčke v Innsbrucku 1964
štvrtý a medzitým v americkom Squaw
Valley na ZOH 1960 získal striebro.
Na majstrovstvách ČSR začiatkom
roka 1960 v Prahe prvý raz brilantne
zvládol vo voľnej jazde trojitého ritt
bergera – ako prvý Európan. Pri tréningu vo Vysokých Tatrách tri týždne
pred hrami si však natrhol bočný úpon
stredného sedacieho svalu. Zranenie
mu v ďalších týždňoch umožnilo trénovať len povinné cviky. Namiesto cibrenia voľnej jazdy posilňoval a behal,
skákať nemohol.

Aby ho v tomto stave pustili na ZOH,
musel Divín funkcionárom sľúbiť, že
olympijskú súťaž dokončí. V Squaw
Valley však bol v povinných cvikoch
senzačne najlepší! Dominoval až v štyroch z piatich povinných cvikov. Nie
nadarmo ich pred olympiádou z núdze
cibril do úmoru, keďže voľnú jazdu trénovať pre bolesti nemohol... Poriadne
tým vystrašil amerického úradujúceho
majstra sveta Davida Jenkinsa.
Pred voľnou jazdou Divínovi musel
lekár výpravy Pavol Handzo bolesti tlmiť obstrekom. Ale Karol podal
nadľudský výkon. Hoci počas piatich
minút jazdy viditeľne čoraz viac trpel,
s výnimkou trojitého rittbergera vyskákal všetky skoky, ktoré mal. Odrážal
sa na ne len z jednej nohy... Olympijské
striebro bolo veľkou odmenou za jeho
obrovskú bojovnosť. Kariéru ukončil
v roku ako 11násobný majster ČSR/
ČSSR v jednej sérii.
Potom sa z neho stal úspešný tréner. V Bratislave trénoval olympionika
z Grenoblu 1968 Mariána Filca, neskôr
roky pôsobil v zahraničí. V Kanade
napríklad viedol hviezdneho Briana
Orsera, v Česku zase Michala Březinu.
Okrem trénerskej práce aj rozhodoval
súťaže profesionálov. Napokon sa natrvalo usadil v Brne. V roku 2015 mu
Klub športových redaktorov SSN udelil
titul Športová legenda. Zomrel vo veku
86 rokov 6. apríla v Brne.
I
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TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ARCHÍV SOŠV/SOŠM, ZSL, JÁN SÚKUP

VEČNÉ ROZLÚČKY S VIACERÝMI
ŠPORTOVÝMI OSOBNOSŤAMI
Okrem Karola Divína si pripomíname aj niektoré ďalšie veľké osobnosti slovenského športu,
ktoré nás navždy v uplynulých mesiacoch či týždňoch opustili. A 7. marca sme si pripomenuli

nedožitú storočnicu olympijského víťaza v boxe z Londýna 1948 Júliusa Tormu.

† DIONÝZ
FERENCI.

Držiteľ Strieb o r n ý c h
kruhov SOV dlhodobo vykonával funkciu
technického
delegáta Medzinárodnej
lyžiarskej federácie (FIS), pôsobil v nej
aj na ZOH 1968 v Grenobli, ZOH 1972
v Sappore a na ZOH 1976 v Innsbrucku. Bol dlhoročný člen právnej a neskôr zjazdárskej komisie FIS. Výraznou
mierou sa zaslúžil o usporiadanie MS
1970 v klasickom lyžovaní vo Vysokých
Tatrách. V Olympijskej spoločnosti
Slovenska pôsobil ako revízor. Zomrel
28. decembra 2021 vo veku 100 rokov.

† LIBOR
CHARFREITAG st.

Otec a dlhoročný
tréner
majstra Európy
2010 a bronzového z MS 2007
ibora
Charfreitaga ml. bol
štvornásobný
držiteľ slovenského ocenenia Tréner roka.
Rodák z stí nad Orlicí patril k popredným vrhačom, na Slovensku pôsobil v Považane a v Dukle Nové Mesto nad Váhom
a napokon v Slávii Trnava, kde sa viac než
štyri desaťročia venoval trénerskej práci.
Zomrel 5. januára vo veku 74 rokov.

† RUDOLF ČILLÍK.

Rodák z Kremnice bol v 60. rokoch minulého storočia pod trénerským vedením
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Jána Terezčáka
najúspešnejším
československým bežcom
na lyžiach a celé
desaťročie bol
aj kapitánom
reprezentačného družstva,
do ktorého sa
pritom dostal až vo veku 25 rokov. V rokoch 1957 – 1967 získal 9 individuálnych
titulov majstra ČSR – tri na 15 km trati, až
päť na 30 km a jeden na 50 km. Člen Baníka Kremnica štartoval na ZOH v Squaw
Valley 1960 (na 30 km trati skončil 30., na
15 km obsadil 36. miesto), aj na MS v Zakopanom 1962 a v Osle 1966 (najlepší
výsledok dosiahol pri druhej účasti – 23.
miesto na 50 km).
Po skončení pretekárskej kariéry
vo veku 34 rokov Čillík dlho pôsobil
ako úspešný mládežnícky tréner. Bol
prvým trénerom neskoršej medailistky z MS aj ZOH Gabriely Sekajovej, v začiatkoch na bežkách trénoval
aj neskoršieho olympijského víťaza
v chôdzi Jozefa Pribilinca. Významné bolo aj jeho funkcionárske pôsobenie. Dlhší čas bol šéfom bežeckého
úseku a členom predsedníctva slovenského lyžiarskeho zväzu, pôsobil
aj v orgánoch federálneho zväzu.
Bol jeden zo zakladateľov a niekoľko
rokov riaditeľ Bielej stopy SNP, ako
aj riaditeľ Bezroukovho memoriálu.
Zaslúžil sa o postavenie umelej tréningovej 300 m dlhej bežeckej dráhy
na Revolte a podieľal sa na výstavbe lyžiarskych bežeckých tratí na
Skalke. Pôsobil aj ako podpredseda
Olympijského klubu Banská Bystrica a člen etickej rady Slovenského
olympijského výboru. Bol držiteľ

Zlatého odznaku SOV. Zomrel 9. januára vo veku 90 rokov.

† LADISLAV
MEČÍŘ.

Otec a prvý
tréner
nášho
olympijského
víťaza v tenise
Miloša Mečířa
pôsobil ako tenisový funkcionár v Prievidzi
aj v Bratislave.
Bol člen rady Slovenského tenisového
zväzu, aj zástupca STZ v pléne Slovenského olympijského výboru. Svojimi
skúsenosťami a prácou výrazne prispel
k rozvoju slovenského tenisu. Zomrel
7. marca vo veku 86 rokov.

† TITUS
BUBERNÍK.

Rodák z Pustých ľan bol
členom strieborného tímu
ČSR na MS
1962 v Chile,
aj bronzového tímu na I. majstrovstvách Európy
(vtedy pod názvom Pohár národov)
v roku 1960, kde ho zaradili do ideálnej jedenástky šampionátu. Hral aj
na MS 1958 vo Švédsku. V roku 1959
ako vôbec prvý Slovák získal body
v ankete Zlatá lopta France Footballu
o najlepšieho futbalistu Európy. V čs.
reprezentácii nastúpil na 23 zápasov
a strelil 6 gólov. V československej I.
lige hral v rokoch 1953 – 1956 za VSS
Košice a v rokoch 1956 – 1968 za ČH
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Bratislava (264 zápasov, 47 gólov).
Hráčsku kariéru končil v rakúskom
ASK inz. Bol kráľom vzdušných súbojov, vynikal technikou, mal skvelý
cit pre prihrávku a obísť súpera s loptou na nohe mu nerobilo problém.
Zomrel 27. marca vo veku 88 rokov.

† IVAN ČIERNY.

Rodák z Čadce
bol v športe
veľmi aktívny
ako atlét, atletický tréner
i mnohostranný funkcionár.
Najlepšie roky
p r e t e k á r s ke j
kariéry prežil v Třinci, kde ako prvý
Slovák zabehol 110 m cez prekážky
pod 14 sekúnd (13,9 s na majstrovstvách ČSSR v Považskej Bystrici). Na
vrcholnom podujatí však štartoval len
raz – na ME 1962 v Belehrade. V roku
1969 sa vrátil na Slovensko a nastúpil
do Armádneho strediska vrcholového
športu Dukla Banská Bystrica. V stredisku sa cez pozície trénera, staršieho
trénera (viedol viacero reprezentantov ČSSR na čele s Júliusom Ivanom
a Dušanom Malovcom), zástupcu
veliteľa a vedúceho staršieho trénera
futbalu prepracoval až do funkcie veliteľa armádneho strediska. Vykonával
ju 11 rokov (1990 – 2001).
V rokoch 1975 – 1983 Ivan Čierny
pracoval vo výkonnom výbore Československého atletického zväzu.
V rokoch 1996 – 2000 bol predseda Slovenského zväzu kanoistiky na divokej
vode, následne ho zvolili za čestného
predsedu. V roku 1993 zakladal Olympijský klub Banská Bystrica, na čele
ktorého stál celých 15 rokov. V roku
2009 ho prvý raz zvolili za predsedu
Združenia olympijských klubov SR,
funkciu bez súpera obhájil v rokoch
2013 aj 2017, a chcel v nej pokračovať
aj naďalej. Dlhodobo sa významne angažoval vo veci zriadenia Národného
pamätníka olympionikov na Národnom cintoríne v Martine, čo sa stalo
realitou v roku 2014. Potom bol zase
až do svojej náhlej smrti hnacím motorom projektu osadzovania pamätných
tabúľ všetkých olympijských medailistov zo Slovenska predovšetkým na základných školách, na ktoré v minulosti
chodili.
Ivan Čierny bol čestný člen a držiteľ Zlatého odznaku SOŠV, ako aj

držiteľ Ceny Jána Popluhára za celoživotné vystupovanie v duchu fair
play. V roku 2018 mu udelili hodnosť
brigádneho generála vo výslužbe.
Zomrel 6. apríla, len tri dni pred dov šením 84. narodenín.

† ĽUBOR ŠTARK.

Nitriansky rodák bol popredný kajakár na
hladkej vode,
medzinárodný
rozhodca a významnýšportový i olympijský
f u n kc i o n á r.
Pod odborným dohľadom adislava
Čepčianskeho sa prepracoval na post
kajakárskej jednotky v ČSSR. Na MS po
prvý raz štartoval v roku 1973 v Tampere. O dva roky neskôr na MS v Belehrade
prispel k štvrtému miestu štafety kajakárov ČSSR na 4 500 m. Na OH 1976
štartoval Štark v kajaku jednotlivcov
na 1000 m. Vo nále obsadil deviate
miesto, z víťazstva sa tešil R diger
Helm z NDR.
Po OH Štark s červeným diplomom
absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave (individuálny
študijný plán mal len pred OH, inak
študoval denne). Vyštudoval odbor
organizácia a riadenie priemyslových
odvetví, čo mu neskôr pomáhalo pri
vedení súkromnej rmy. Po niekoľkoročnej prestávke sa k rýchlostnej kanoistike vrátil ako funkcionár a rozhodca.
A Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky ho nominoval ako svojho zástupcu
do pléna Slovenského olympijského
výboru (SOV).
V rokoch 2004 – 2016 pôsobil vo
výkonnom výbore SOV. Viedol slovenskú výpravu na letnom E OF 2009
v Tampere. Dlhší čas bol predsedom
predstavenstva Slovenskej olympijskej
marketingovej (SOM), a. s., neskôr
predsedom dozornej rady SOM, a. s.
V roku 2017 dostal Strieborný odznak
SOV. Zomrel 9. mája v Devíne vo veku
69 rokov.

† MARIÁN ŠIMO.

Rodák z Bánoviec nad Bebravou bol
špičkový športový novinár, ktorý sa
dlhodobo zameriaval predovšetkým
na atletiku, olympijskú problematiku a športovú politiku, ale veľa písal
aj o krasokorčuľovaní, horolezectva,

vzpieraní
či
dostihoch. Postupne pôsobil
v
denníkoch
Roľnícke noviny,
Šport,
Pravda i Sme,
aj v časopisoch
Slovenská atletika (bol aj jeho
šéfeditor) či Olympijská revue, Olympia alebo Olympic.sk, kam pravidelne
písal už ako dôchodca.
Ako novinár sa zúčastnil na štvoro
OH (Moskva 1980, Barcelona 1992, Atlanta 1996 a Sydney 2000), aj na ZOH
2010 vo Vancouvri. Zostavoval časopisy SOV Panoráma a Olympijská revue,
aj olympijské pamätnice zo ZOH 2006
v Turíne, OH 2008 v Pekingu a z OH
2012 v ondýne. Šimo bol autor kníh
„Helsinki 1983 ( (z I. MS v atletike),
„Atlét“, „Faja“ (o Márii Mačnovej),
„Z rich východu Hviezdy troch ér“
(o atletickom mítingu P – T – S) a „Zlatá za život“ (o Jánovi Zacharovi) a spoluautorom knihy „Športové legendy
spomínajú“.
SOV/SOŠV ho ocenil Bronzovými
kruhmi SOV, Zlatým odznakom SOŠV
i Cenou Mira Procházku, bol aj držiteľom Čestného uznania Klubu fair play
SOV. Zomrel 21. mája v Bratislave vo
veku 72 rokov.

† DUŠAN
KABÁT.

Patril
medzi
stabilné opory
družstva futbalistov Spartaka
Trnava
v najslávnejšej
ére tohto klubu.
Krídelný
útočník, ktorý v I. československej lige
v 297 zápasoch bez jediného vylúčenia
strelil 44 gólov, sa podieľal na zisku
všetkých piatich majstrovských titulov Spartaka (1968, 1969, 1971, 1972,
1973), už predtým získal jeden titul
v roku 1964 počas vojenčiny v Dukle
Praha. V európskych pohárových súťažiach odohral z Trnavčanov najviac
zápasov (34, dal v nich 7 gólov), prispel
k víťazstvu v Stredoeurópskom pohári
1966/67. Za reprezentačný tím ČSSR
odohral 24 zápasov, v ktorých strelil
2 góly, prispel k postupu na MS 1970
v Me iku. Zomrel vo veku 77 rokov
19. mája v Prahe.
I
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Z KUCHYNE
SOŠV
TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: TASR/DUŠAN HEIN

DESAŤ ŠPORTOVÍSK ČAKÁ MODERNIZÁCIA AJ VĎAKA SOŠV
SOŠV PREROZDELIL MEDZI DESAŤ SUBJEKTOV OD BRATISLAVY AŽ PO MICHALOVCE NA MODERNIZÁCIU
A REKONŠTRUKCIU ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY CELKOVO 456 453 EUR. O FINANČNÉ PROSTRIEDKY V CELKOVEJ
VÝŠKE 5,4 MILIÓNA EUR V RÁMCI VÝZVY 2022/1 POŽIADALO SPOLU 99 SUBJEKTOV.

A

j táto výzva ukázala, že slovenské mestá,
obce, územné celky i športové kluby
a zväzy chcú rekonštruovať športovú infraštruktúru. Na modernizáciu im chýbajú najmä
finančné prostriedky.
SOŠV výzvu realizoval v súlade s uznesením vlády SR k „Výstavbe, modernizácii
a rekonštrukcii športovej infraštruktúry
národného významu v rokoch 2019 – 2021“.
V rozpočte kapitoly Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 milióny eur.
Nevyužité finančné prostriedky z prvej výzvy
boli predmetom aktuálnej.
Všetky predložené žiadosti hodnotila odborná komisia SOŠV pre infraštruktúru a jej
návrh schválil na svojom rokovaní výkonný
výbor SOŠV. Podmienkou schválenia príspevku boli ukončené verejné obstarávania,
stavebná pripravenosť projektov, predloženie
harmonogramu prác a kladné stanovisko
príslušného športového zväzu. Komisia pri
Číslo

FINANCIE POPUTUJÚ AJ NA MODERNIZÁCIU NÁRODNÉHO BIATLONOVÉHO CENTRA V OSRBLÍ.

hodnotení zohľadňovala aj kvalitu predložených projektov, efektivitu vynaložených

Názov projektu

Subjekt

Mesto

Výška príspevku

1 Modernizácia vonkajšieho a vnútorného kolbiska

Telovýchovná jednota Slávia STU

Bra>slava

84000

Modernizácia elektronických terčov Národné biatlonové
2
centrum v Osrblí

Slovenský zväz biatlonu

Banská Bystrica

84000

3 Obnova športového trávnatého povrchu a doplnenie zázemia 1. FC TATRAN, a.s.

Prešov

55987

Rekonštrukcia a modernizácia športovísk Prešovskej
4
univerzity

Prešovská univerzita v Prešove

Prešov

54800

5 Vybudovanie strelišťa pre disciplínu trap - TRAP 01

Slovenský poľovnícky zväz, OO Zvolen Zvolen

48000

6 Dovybavenie atle>ckého štadióna UMB v Banskej Bystrici

Slovenský atle>cký zväz

Banská Bystrica

40929

7

Závesný bránkový systém pre vodnoslalomársku trať v
Dolnom Kubíne

Športový Klub polície - vodné športy

Dolný Kubín

32337

8

Výmena športového povrchu v Národnom stolnotenisovom
centre

Slovenský stolnotenisový zväz

Bra>slava

28000

9

Projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej
infraštruktúry 2022/1

Tanečný klub Grácia Michalovce

Michalovce

15000

Modernizácia podláh v šatniach a chodbách na zimnom
štadióne Aréna Sršňov v Košiciach

FLM s.r.o.

Košice

13400

10

POMOC SAMOSPRÁVAM
SOŠV CHCE POMÁHAŤ SAMOSPRÁVAM
PRI ROZVOJI ŠPORTOVEJ
INFRAŠTRUKTÚRY V MESTÁCH,
OBCIACH I REGIÓNOCH.
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N

a memorandá o spolupráci so zástupcami
samosprávnych krajov by mali nadviazať aj
dohody s predstaviteľmi miest a obcí. Prvým
mestom, s ktorým SOŠV podpíše memorandum,
je Liptovský Mikuláš. O spolupráci sa rozprával
počas aprílovej návštevy prezident SOŠV Anton
Siekel s primátorom Jánom Blcháčom.
1 V sprievode zástupcov radnice či úspešných športovcov Michala Martikána a Jána

prostriedkov, regionálny princíp, budúce využitie športovej infraštruktúry či počet aktívne
zapojených detí a mládeže.
Minimálna výška podpory zo štátneho
rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi
vybranému príslušným orgánom SOŠV bola
stanovená na 10 000 eur.
Medzi desiatku vybraných subjektov sa
prerozdelili sumy vo výške od 13 400 do
84 000 eur. Najvyšší príspevok dostali TJ Slávia
STU Bratislava na modernizáciu vonkajšieho
a vnútorného jazdeckého kolbiska a Slovenský zväz biatlonu na modernizáciu elektronických terčov v Národnom biatlonovom centre
v Osrblí.
Modernejšiu infraštruktúru budú mať aj
futbalisti a vysokoškoláci v Prešove, strelci vo
Zvolene, atléti v Banskej Bystrici, vodní slalomári
v Dolnom Kubíne, tanečníci v Michalovciach
I
a hokejisti či krasokorčuliari v Košiciach.
Laca si Anton Siekel pozrel športovú infraštruktúru v meste, ktoré sa hrdí prívlastkom
Mesto olympijských víťazov. „Memorandum
bude hovoriť o tom, ako môžeme pomôcť
budovať športovú infraštruktúru, aké
programy môžeme priniesť mestu. V Liptovskom Mikuláši máme na čo nadviazať,“
povedal počas návštevy Liptova Anton SieI
kel.
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Z KUCHYNE
SOŠV
TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: PETER PAŠUTH, SILVIA REMIAŠOVÁ

HOKEJOVÁ NOC
V MÚZEU BOLA
SVIATKOM

P

re Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) v Bratislave bola Hokejová noc
v múzeu, ktorá sa konala 14. mája, malým
sviatkom. Jediné športové múzeum prvýkrát
výraznejšie otvorilo svoje brány pre širokú verejnosť. Odteraz je pre návštevníkov otvorené
počas víkendov od 12.00 do 17.00 h.
SOŠM sa do celoslovenskej Noci múzeí
a galérií zapojilo prvýkrát. Návštevníci boli
zvedaví na zbierkové predmety od slovenských
športových osobností súčasnosti a minulosti
vrátane Ondreja Nepelu, Jána Zacharu, Petry
Vlhovej, Anastasie Kuzminovej, Mateja Tótha
a mnohých ďalších, i na výstavu venovanú storočnici hokejového Slovana Bratislava. Zaujal

POČAS HOKEJOVEJ NOCI V MÚZEU LÁKALO NÁVŠTEVNÍKOV AJ SPOLOČNÉ SLEDOVANIE ZÁPASU
MAJSTROVSTIEV SVETA VO FÍNSKU.

ich Pohár Dušana Pašeka, originálne dresy,
medaily či maskot klubu Harvy.
Vyvrcholením Hokejovej noci v múzeu
bolo sledovanie večerného zápasu majstrovstiev sveta v Helsinkách medzi Slovenskom
a Nemeckom. Návštevníkom dianie na ľade
okomentovali počas prestávok bývalý výborný
hokejový útočník Marián Bezák a hokejový

rozhodca Vladimír Baluška. Pred zápasom
navštívil múzeum aj legendárny hokejista Jozef
Golonka.
„Som rád a teším sa z každého podobného
pozvania. Bolo to milé podujatie počas majstrovstiev sveta v hokeji a navyše v čase, keď Slovan
oslavuje svoju storočnicu a nedávno získal aj
I
majstrovský titul,“ povedal Marián Bezák.

AJ ŠPORT MUSÍ
MAŤ STRATEGICKÉ
PLÁNOVANIE

S
NOVÝ VÝKONNÝ VÝBOR ZDRUŽENIA OLYMPIJSKÝCH KLUBOV SR, PREDSEDA VLADIMÍR MILLER JE TRETÍ ZĽAVA.

VLADIMÍR MILLER NOVÝM
PREDSEDOM ZOK SR

N

ovým predsedom Združenia olympijských klubov SR (ZOK SR) sa stal Vladimír Miller. Vyzývateľmi Vladimíra Millera
vo voľbách na valnom zhromaždení ZOK SR
v predposlednú májovú sobotu v Bratislave
boli Jaroslav Klus z OK Kysuce a Marcela Pavkovčeková z OK Liptova. Bývalý viceprezident
SOŠV či vedúci slovenskej výpravy na olympijských hrách Vladimír Miller po volebnom
víťazstve požiadal zástupcov olympijských
klubov o podnetné návrhy a myšlienky, ktoré
budú prospešné pre činnosť združenia.
„Nový výkonný výbor by mal pripraviť
víziu ďalšieho zamerania a smerovania ZOK.

Bol by som rád, ak by sme túto víziu schválili pri príležitosti slávnostného otvorenia
júlového EYOF v Banskej Bystrici,“ povedal
Vladimír Miller, ktorého zvolili do funkcie na
nasledujúce štyri roky. Do výkonného výboru
ZOK SR sa dostali Angelika Révész, Mária
Jasenčáková, Imrich Kováč, Jaroslav Klus,
Jozef Uchaľ a Jaroslav Žingor.
Valné zhromaždenie na návrh nového
predsedu okrem menovania Ivana Čierneho in memoriam vymenovalo za čestného
predsedu aj Antona Švajlena a za čestných
členov Máriu Mračnovú, Viliama Mjartana
I
a Michala Staňa.

trategické plánovanie je základná
aktivita v manažmente, ktorú by si
mala osvojiť každá športová organizácia, ak chce byť úspešná v narastajúcej
ponuke športu a dosahovať zvolené ciele.
Aj toto posolstvo zaznelo počas workshopu, ktorý v máji v rámci medzinárodného
projektu RINGS organizoval SOŠV pre
zástupcov slovenských športových organizácií.
Hosťami workshopu boli projektová
manažérka pre RINGS a zastupujúca
riaditeľka Úradu EOV pri Európskej únii
Heidi Pekkolová a generálny sekretár Lichtenštajnského olympijského výboru Beat
Wachter.
Strategické plánovanie by sa malo
rozdeliť do viacerých základných krokov.
V prvom rade je potrebné zanalyzovať si
dobre situáciu. „Je potrebné zadefinovať si,
kto sú hlavní aktéri, aké sú základné charakteristiky všetkých vstupov. Následne si
treba identifikovať základné ciele, ale aj potenciálne hrozby, potom pracovať s údajmi,
musíme byť proaktívni smerom k politikom
a vytvárať strategické spojenectvá a alianI
cie,“ uviedla Pekkolová.
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Z KUCHYNE
SOŠV
TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: IGOR KOVÁČ, PLANET LOVER

BOHATÉ AKTIVITY
PROGRAMU OCEP

O

lympijský kultúrny a vzdelávací program
(OCEP), ktorý SOŠV realizuje pri príležitosti
EYOF Banská Bystrica 2022, prepojil slovenské a zahraničné školy. Zároveň však motivuje slovenských žiakov k väčšiemu pohybu
a k spoznávaniu hodnôt fair play a olympizmu.
V rámci programu OCEP sa konali viaceré
webináre. Školy sa tiež spájali so zahraničnými
partnermi a vymieňali si informácie o svojich
krajinách a regiónoch, o zvykoch i o športovom
živote.
Súčasťou sú aj iné aktivity. V polovici
mája sa v Banskej Bystrici stretlo takmer
150 žiakov s bývalou skvelou biatlonistkou
Anastasiou Kuzminovou, dnes už bývalým
biatlonovým reprezentantom Tomášom
Hasillom a s úspešným trénerom Danielom
Kuzminom. V parku pri Pamätníku SNP
v Banskej Bystrici študenti dostali možnosť

ZÁSTUPKYŇA AZERBAJDŽANSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU SAKINA VALIJEVOVÁ SA
STRETLA SO ŽIAKMI ZŠ SPOJOVÁ V BANSKEJ BYSTRICI.
porozprávať sa so športovými osobnosťami,
spraviť si spomienkové fotografie i absolvovať nenáročné športové aktivity. Anastasia
Kuzminová účastníkov príjemného predpoludnia motivovala, aby sa ďalej hýbali a podporovali zdravý životný štýl.
V závere apríla zase v rámci programu
OCEP navštívila základnú školu na Spojovej
14 v Banskej Bystrici zástupkyňa Azerbajdžan-

ského olympijského výboru Sakina Valijevová.
Žiaci zapojení do programu OCEP si pre návštevu pripravili prezentáciu, ktorú použili aj pri
komunikácii s partnerskou azerbajdžanskou
školou. V prezentácii priblížili tému geografie
a odprezentovali Slovensko a okolie Banskej
Bystrice. Následne Sakina Valijevová navštívila
aj Gymnázium Pierra de Coubertin v PiešťaI
noch.

ÚSPEŠNÝ PRVÝ ROČNÍK EKOOLYMPIÁDY

V

edomostná súťaž z oblasti environmentálnej výchovy pre študentov druhého
stupňa základných škôl, osemročných
gymnázií a stredných škôl EKOolympiáda,
ktorú organizovalo o. z. Planet Lover v spolupráci s SOŠV, upozorňovala a hravou formou
vzdelávala o témach týkajúcich sa klimatickej
zmeny a ochrany životného prostredia. Prvý
ročník vzbudil veľký záujem, keďže už v rámci
prípravy na súťažné kolá si otázky tzv. Ekotrenažéra vyskúšalo viac ako 9 000 študentov,
ktorí zodpovedali dovedna viac ako 2 milióny
otázok.
Vďaka spolupráci Planet Lover s SOŠV sa
do podujatia zapojili aj slovenskí olympionici,
ktorí sú ambasádormi vzdelávacieho projektu
OVEP. Anastasia Kuzminová, Zuzana Rehák
Štefečeková, Danka Barteková či Jakub Gri-

gar si spolu so študentmi a ďalšími hosťami
zmerali sily vo vedomostiach o životnom prostredí, klíme, biodiverzite, vode či odpade.
Vo finále sa v kategórii ZŠ 5. – 6. ročník
a prima s otázkami najlepšie popasoval Lukáš
Strapec (pedagóg Anna Marušková) zo ZŠ
Ďumbierska 17, Banská Bystrica. V kategórii ZŠ
7. – 9. ročník a sekunda – kvarta bola víťazkou
Laura Drahošová (pedagóg Jana Šelingerová)
zo ZŠ Hlavná 60, Dolný Pial. V kategórii Stredné školy bol najúspešnejší Timotej Leginus
(pedagóg Zuzana Šimurdiaková) zo Spojenej
školy sídl. Medvedzie I., Tvrdošín.
Traja víťazi poputujú na jeseň v sprievode
jedného pedagóga zo svojej školy na návštevu Olympijského múzea a nového sídla
Medzinárodného olympijského výboru v LauI
sanne.

AJ ŠPORT POMÁHA K LEPŠIEMU SVETU

P

rostredníctvom športu je možné vytvoriť
lepší svet. Aj toto posolstvo sa dozvedeli
na Štrbskom Plese účastníci májových
majstrovstiev sveta školskej mládeže v krose.
V rámci Programu vzdelávania o olympijských
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hodnotách (OVEP) ho pripravil SOŠV. Mladí
športovci dostali možnosť nielen lepšie sa zoznámiť, ale aj spoznať olympijské hodnoty, zlepšiť svoj vzťah k pozitívnym životným návykom
a hodnotám i k zdravému životnému štýlu.

VĎAKA SPOLUPRÁCI PLANET LOVER
SO SOŠV SA DO PODUJATIA ZAPOJILI
AJ SLOVENSKÍ OLYMPIONICI.

Vo Vysokých Tatrách sa zišlo viac ako
300 účastníkov majstrovstiev sveta školskej mládeže v cezpoľnom behu, ktorý sa
konal aj pod záštitou SOŠV. Súťažili mladí
atléti vo veku 15 a 16 rokov. V hlavných
kategóriách putovali svetové tituly do
I
Ugandy a Maroka.
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SOŠV
TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ GALICA, JÁN SÚKUP

„ŠPORTUJ, SLOVENSKO“ SA SNAŽÍ ROZHÝBAŤ RODINY
MEGAIHRISKO „ŠPORTUJ, SLOVENSKO“ SA
PO PANDEMICKEJ PRESTÁVKE VRÁTILO DO
SLOVENSKÝCH MIEST. POČAS MÁJA SA ROZLOŽILO
V PREŠOVE A NA ŠTRBSKOM PLESE, V JÚLI ZAVÍTA
NA DONOVALY A V SEPTEMBRI DO BRATISLAVY.

N

ávštevníkom na prvých dvoch podujatiach
ponúklo oddychový deň plný športu a zábavy pre celú rodinu. Na megaihrisku si
mohli vyskúšať rôzne športy a povzbudili ich
úspešní slovenskí športovci.
Aj projektom „Športuj, Slovensko“ chce
SOŠV po pandemických rokoch opäť rozhýbať
celé Slovensko.
„Uvedomujeme si, že po pandemickom
období je potrebné vrátiť šport do hry na všetkých úrovniach. V rámci ,Športuj, Slovensko´ sa
snažíme motivovať k športu celé rodiny. Chceme
utužiť vzťah rodín s deťmi k športu, aby sa stal
súčasťou ich života. Práve v rodinách získavajú
deti základné návyky pohybovej a telesnej kul-

PRVÉ PODUJATIE
„ŠPORTUJ,
SLOVENSKO“ SA
USKUTOČNILO
V PREŠOVE.

túry. Aj ďalšie naše projekty pre širokú verejnosť
chcú predovšetkým poukazovať na dôležitosť
športu a pohybových aktivít pre celú spoločnosť,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.
Deti do 15 rokov si na megaihrisku „Športuj,
Slovensko“ zasúťažili v Behu Olympijského dňa
či v súťaži Bicykel Olympijského dňa. Vďaka
Nadácii SOŠV bolo štartovné nulové. Na víťazov

čakali hodnotné ceny, každý malý športovec
dostal medailu a tričko „Športuj, Slovensko“.
Návštevníci si mohli vyskúšať aj futbal, florbal,
basketbal, volejbal, biatlon či jednotlivé atletické
disciplíny. Atrakciou bola veľká lezecká stena.
Nechýbali ani kultúrny program, autogramiády
úspešných športovcov, hrad na skákanie pre
I
najmenších či tvorivé dielne.

OSMIČKA ŠPORTOVCOV SO ŠTIPENDIOM OLYMPIJSKEJ SOLIDARITY MOV
OSMIČKA SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV BUDE DO OLYMPIJSKÝCH HIER 2024 V PARÍŽI POBERAŤ ŠTIPENDIUM
OLYMPIJSKEJ SOLIDARITY MEDZINÁRODNÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU (OS MOV).

Ž

iadateľmi o štipendium boli predovšetkým športovci v mladom veku, ktorí sa
usilujú o štart na OH v Paríži. Financie
z Olympijskej solidarity MOV budú môcť čerpať Oliver Pirhala, ktorý sa môže stať prvým
slovenským zástupcom na olympijských
hrách v tanečnom športe v odvetví breaking,
rýchlostná kanoistka Lisa Maria Gamsjägerová, vodná slalomárka Zuzana Paňková,
atléti Emma Zapletalová a Miroslav Úradník,
športová gymnastka Barbora Mokošová,
strelec Michal Slamka a lukostrelkyňa Denisa Baránková.

V minulosti z tejto osmičky už na olympijských hrách štartovali Emma Zapletalová, Miroslav Úradník, Barbora Mokošová a Denisa
Baránková.
Financie môžu športovci využiť na celkové
zabezpečenie svojej prípravy na OH 2024 (vrátane športového materiálu, doplnkov výživy,
telovýchovno-lekárskych prehliadok, masáží
I
a pod.), ako aj na účasť na súťažiach.
ŠTIPENDISTKA OLYMPIJSKEJ SOLIDARITY MOV
EMMA ZAPLETALOVÁ SKONČILA NA OH V TOKIU
PRI OLYMPIJSKOM DEBUTE PÄTNÁSTA.

EXHIBIČNÝ HOKEJ OLYMPIONIKOV

S

lovenská asociácia olympionikov pripravila
v závere apríla exhibičný hokejový duel
slovenských olympionikov. Na ľade v Liptovskom Mikuláši sa stretli hokejové legendy
i zástupcovia iných športov, ktorí Slovensko re-

prezentovali na olympijských hrách či už v lete
alebo v zime. Diváci mohli vidieť v akcii olympijských víťazov Miloslava Mečířa, Františka Kunza, Michala Martikána, ktorý akciu organizoval,
Elenu Kaliskú, olympijských medailistov Juraja

Tarra, Pavla Hurajta, alebo hokejistov Jána Laca
či Martina Cibáka. Úvodné buly dokonca prišiel
vhodiť olympijský víťaz vo vodnom slalome v K1
z Tokia Jiří Prskavec. Rozhodcom bol hokejový
I
majster sveta Jerguš Bača.
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NOVÉ ŠPORTOVÉ KNIHY

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: SPORT LEGAL

SOŠV PARTNEROM KNIŽNEJ EDÍCIE

ŠPORTOVÉ LEGENDY
V edícii Športové legendy
vydavateľstva SPORT legal,
s. r. o, už niekoľko rokov
vychádzajú knižné biografie
slovenských športových
legiend. Slovenský olympijský
a športový výbor (SOŠV) sa vlani
rozhodol podporiť ich vydávanie
a stal sa partnerom edície.

Z

prehľadu tých, ktoré vyšli do
roku 2020, bola zrejmá orien
tácia vydavateľa predovšet
kým na futbal. Minulý rok však
došlo k zmene lozo e edície.
Aj v súvislosti s tým po roko
vaniach s vydavateľom SPORT
legal, s. r. o., došlo k doho
de, že Slovenský olympijský
a športový výbor sa od roka
2022 stal partnerom edície
Športové legendy a výraznejšie podpo
rí vydávanie ďalších knižiek o našich
športových velikánoch.

LUKÁČ – RUSNÁK – LIBA,
ZELENAY, TORMA I ROĽKO

Koncom roka 2021 SOŠV prostredníc
tvom odkúpenia časti nákladu podporil
vydanie dvoch kníh z edície Športové
legendy – „Tri Svätoplukove prúty au
tora Tomáša Petra o legendárnom re
prezentačnom hokejovom útoku tímu
ČSSR v 80. rokoch 20. storočia v zlože
ní Vincent Lukáč – Dárius Rusnák – Igor Liba
a „Reportérsky mág Gabo Zelenay“ auto
rov Dušana Baduru a ubomíra Součka
o slávnom rozhlasovom športovom
reportérovi.
Aktuálne v rámci edície Športové
legendy vychádzajú knihy o historic
ky prvom olympijskom šampiónovi
slovenského pôvodu bo erovi Júliu
sovi Tormovi („Virtuóz v ringu Július
Torma“, autor Miroslav Hazucha), aj
o prvom plaveckom majstrovi Európy
z bývalého Československa Miloslavovi
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OBÁLKY POSLEDNÝCH
ŠTYROCH KNÍH Z EDÍCIE
ŠPORTOVÉ LEGENDY.

Roľkovi („Terminátor z bazéna“, autor
ka Eva Bacigalová).
Vydávanie ďalších kníh v rámci tejto
edície by malo byť súčasťou dlhodobého
edičného plánu SOŠV, ktorý sa schváli
v druhej polovici roka.

PREDTÝM HLAVNE FUTBALISTI,
ALE AJ NEPELA A LOHYŇA

Pred uvedenými dvoma knihami v edícii
Športové legendy už vyšli tieto knihy
„ tek na lavičku Barcelony“ (o fut
balistovi a slávnom trénerovi Ferdinandovi Daučíkovi), „Ten, pre ktorého stavali
Camp Nou“ (o najlepšom futbalistovi
FC Barcelona v 20. storočí Ladislavovi
Kubalovi), „Elegán v kopačkách“ (o fut
balistovi Titusovi Buberníkovi), „Pred
behol dobu“ (o futbalovom trénerovi
Antonovi Malatinskom), „Pán šestnástky“
(o slovenskom Futbalistovi storočia

Jánovi Popluhárovi), „Krok od futbalového
neba“ (cesta futbalistov Spartaka Trnava do semi nále Európskeho pohára
majstrov 1968/69), „Neboli sme stále
anjeli“ (o futbalistovi Stanislavovi Jarábkovi), „Zlatý Belehrad 1976“ (o triumfe
futbalistov ČSSR na majstrovstvách Eu
rópy), „Šááááňo Vencel“ (o futbalovom
brankárovi Alexandrovi Vencelovi st.),
„Najlepší“ (o krasokorčuliarovi Ondrejovi
Nepelovi, najúspešnejšom slovenskom
športovcovi 20. storočia), „Jastrabi z Te
helného poľa“ (o ceste futbalistov Slovana Bratislava k triumfu v Pohári víťazov
pohárov 1968/69), „Československý
Best“ (o futbalistovi Karolovi Dobiašovi),
„Kráľ krstačky“ (o zápasníkovi Jozefovi
Lohyňovi), „Čapáci“ (o futbalových dvo
jičkách Jánovi a Jozefovi Čapkovičovcoch)
a „Bez pardonu“ (o futbalistovi LadislaI
vovi Jurkemikovi).
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SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO

NOVÝ
RUŽINOV

Vysnívaný domov pre malých aj veľkých športovcov.
Nová etapa už v predaji.
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Ďakujeme našim partnerom
za podporu na olympijskej ceste
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