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Slovenský olympijský výbor 

a Poľský olympijský výbor podpísali 

v Bratislave rámcovú dohodu 

o spolupráci na kandidatúre Krakova 

na ZOH 2022 so slovenským podielom 
   BRATISLAVA 9. marca (SOV) – V bra-

tislavskom hoteli DoubleTree by Hilton sa v 

sobotu 9. marca uskutočnilo oficiálne ro-

kovanie Slovenského olympijského vý-

boru (SOV) a Poľského olympijského 

výboru (POV) vo veci kandidatúry poľ-

ského Krakova na usporiadanie zim-

ných olympijských hier v roku 2022 so 

slovenským podielom. V jeho závere 

podpísali vedúci predstavitelia oboch ná-

rodných olympijských výborov rámcovú 

dohodu o spolupráci. 

   Oba národné olympijské výbory zastu-

povali ich prezidenti František Chmelár a 

Andrzej Kraśnicki, aj generálni sekretári 

Jozef Liba a Adam Krzesiński. Na ro-

kovaní sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia 

zainteresovaných subjektov – za slovenskú 

stranu vládny splnomocnenec pre vzde-

lávanie, vedu, mládež a šport Dušan Ga-

lis, generálny riaditeľ sekcie štátnej sta-

rostlivosti o šport Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR Ladislav 

Čambal a prezidentka Slovenskej lyžiar-

skej asociácie Janka Gantnerová, za poľ-

skú poslankyňa poľského Sejmu, olym-

pionička v snoubordingu a iniciátorka kan-

didatúry Krakova Jagna Marczulajtisová- 

 

   Prezidenti oboch olympijských výborov 

po podpise dohody – vľavo Andrzej 
Kraśnicki, vpravo František Chmelár. 

                            FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

5/2013 
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   Poľská delegácia na rokovaní – zľava 
Magdalena Sroková, Jagna Marczulajtiso-

vá-Walczaková, Andrzej Kraśnicki, Adam 
Krzesiński a Iwona Lotyszová. 

                              FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

Walczaková, viceprimátorka Krakova 

Magdalena Sroková a manažérka roz-

vojových projektov POV Iwona Loty-

szová. Už v piatok poľských hostí prijal 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Dušan Čaplovič a primátor Bratislavy 

Milan Ftáčnik. 

 

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE V JASNEJ, 

PRE ĽADOVÝ HOKEJ NA SLOVENSKU 

BUDÚ OBE STRANY „LOBOVAŤ“ 

ZA ÚPRAVU JEDNÉHO ČLÁNKU 

OLYMPIJSKEJ CHARTY 

   Obe delegácie v sobotu v priateľskej 

debate predebatovali praktické otázky, 

ktoré sa viažu na olympijskú kandidatúru 

Krakova so slovenským podielom. Pre-

zident SOV František Chmelár stretnutie 

označil ako prvý konkrétny krok v tejto 

veci, ktorý nadväzuje na neformálne de-

baty o nej počnúc októbrovým prvým 

stretnutím slovenskej a poľskej delegácie v 

Krakove a na ďalšie rokovania, ktoré sa 

separátne odohrávali v oboch krajinách. O 

spoločnom olympijskom projekte nedávno 

diskutovali aj prezidenti oboch štátov Ivan 

Gašparovič a Bronislaw Komorowski. 

Na rokovaní oboch národných vlád, 

ktoré sa má uskutočniť 27. marca v Po-

prade, sa bude hovoriť aj o téme olym-

pijskej kandidatúry Krakova. Takisto aj na 

aprílovom stretnutí príslušných výborov 

oboch parlamentov, ktoré majú v 

gescii aj šport. Po týchto rokovaniach by 

mala byť olympijská kandidatúra Krakova s 

podielom Slovenska oficiálne „posvätená“ 

aj oboma štátmi. 

   „Naše kontakty sú dlhodobé, ale až 

dnes oficiálne pristupujeme ku kon-

krétnym    úlohám,“ povedal František 

Chmelár na úvod rokovania. Prezident 

POV Andrzej Kraśnicki konštatoval, že 

medzi oboma stranami vládne veľké 

porozumenie a úcta a vyjadril nádej, že aj 

problémy vo veci olympijskej kandidatúry 

Krakova so slovenským podielom sa budú 

riešiť v takomto duchu. Deklaroval podporu 

poľských štátnych orgánov, mesta Krakov 

aj ďalších miest v Malopoľskom vojvodstve, 

ktorých sa má dotýkať kandidátsky pro-

jekt. Poľská strana od začiatku počítala s 

pomocou Slovenska, pretože v Poľsku nie 

sú topografické podmienky na uskutoč-

nenie olympijských súťaží v zjazdovom 

lyžovaní. Už pri októbrovom prvom roko-

vaní Poliaci navrhli ich konanie na Slo-

vensku – v Jasnej. 

 

   Plastická mapka Chopku a zjazdárskeho 

strediska Jasná 

   V debate Jagna Marczulajtisová-Wal-

czaková prezentovala plány lokalizácie 

športovísk a ďalších olympijských stavieb 

na poľskom území. Iniciátori kandidatúry 

predpokladajú v Krakove usporiadanie 

súťaží v krasokorčuľovaní, rýchlokorču-

ľovaní (vrátane šort treku), curlingu, sán-

kovaní, boboch a v skeletone, plus v kan-

didátskom meste má byť aj jedna z troch 

olympijských dedín. Samozrejme, v Kra-

kove by sa mal uskutočniť aj otvárací a 

záverečný ceremoniál. V Zakopanom plá-
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nujú uskutočniť všetky súťaže v klasickom 

lyžovaní (má tam byť aj druhá olympijská 

dedina). V neďalekom Koscielisku by sa 

mali uskutočniť súťaže v biatlone a v Jur-

gowe v snoubordingu a v akrobatickom 

lyžovaní. S ľadovým hokejom sa v Poľsku 

počíta v Katoviciach a v Osvienčime. 

Zjazdové lyžovanie sa plánuje na Slo-

vensku v Jasnej. Tretia olympijská dedina 

by mala byť v Poprade - a to aj v prípade, 

keby sa okrem zjazdového lyžovania na 

Slovensku do konečného projektu kandi-

datúry Krakova dostal aj kompletný ľadový 

hokej u nás. 

 

   Jednoduchá mapka navrhovaného olym-

pijského regiónu s centrom v Krakove. 

   Už pri októbrovom prvom rokovaní v 

Krakove slovenská strana v prípade podie-

ľania sa na organizácii ZOH 2022 okrem 

zjazdového lyžovania prejavila záujem o 

usporiadanie časti hokejových turna-

jov mužov aj žien. Poľská strana nedávno 

vyšla s ponukou, aby sa kompletné turnaje 

v ľadovom hokeji mužov aj žien mohli 

odohrať na Slovensku, čo poľskí predsta-

vitelia potvrdili aj v Bratislave. 

   Realizácia hokejových turnajov na Slo-

vensku v prípade kandidatúry Krakova v 

súčasnosti naráža na pravidlo 34.2 

Olympijskej charty, v ktorom sa do-

slovne uvádza: „V prípade zimných olym-

pijských hier, ak nie je zo zemepisných 

alebo topografických dôvodov možné zor-

ganizovať určité podujatia alebo športové 

disciplíny v štáte hosťujúceho mesta, MOV 

môže výnimočne povoliť ich organizovanie 

v susednej krajine.“ V prípade zjazdového 

lyžovania sú topografické dôvody zjavné, 

pretože prevýšenie v poľských horách ne-

spĺňa parametre predovšetkým na usku-

točnenie mužského zjazdu. 

   V rámcovej dohode oboch národných 

olympijských výborov o spolupráci vo veci 

kandidatúry Krakova na ZOH 2022 so 

slovenským podielom, ktorú podpísali pre-

zidenti aj generálni sekretári POV a SOV na 

záver rokovania, obe strany deklarovali, 

že spoločne vyvinú diplomatické úsilie 

na zmenu článku 34.2 Olympijskej 

charty tak, aby možný podiel susednej 

krajiny na organizácii súťaží ZOH nebol 

podmienený zemepisnými alebo topogra-

fickými dôvodmi. V prípade, že tento návrh 

na pôde MOV neprejde, Slovensko bude 

podľa prezidenta SOV Františka Chme-

lára pokračovať v spoločnej kandidatúre s 

tým, že by hostilo iba alpské disciplíny. 

   Všetko by sa malo vyjasniť po sep-

tembrovom zasadnutí MOV v Buenos Aires, 

kde by teoreticky mohli byť schválené 

úpravy Olympijskej charty. Oficiálnu pri-

hlášku musí Krakov podať až následne - v 

novembri 2013. V prípade, že dôjde k 

úprave Olympijskej charty tak, že by sa na 

Slovensku mohli konať aj hokejové tur-

naje, ich dejiská by boli Poprad a 

Liptovský Mikuláš. V jednom meste chcú 

nový zimný štadión, v druhom sa pri-

kláňajú skôr k prestavbe a modernizácii 

existujúceho. 

POĽSKÁ POZITÍVNA SKÚSENOSŤ 

ZO SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE 

FUTBALOVÝCH ME 2012 S UKRAJINOU 

HRÁ V PROSPECH 

OLYMPIJSKÉHO PROJEKTU 

   „Keďže Krakov chce organizovať 

súťaže v dvoch krajinách, je ne-

vyhnutná spolupráca dvoch olym-

pijských výborov a musia byť splnené 

všetky požiadavky a podmienky MOV. 

O to dnes išlo. Podpísali sme rámcovú 

dohodu o spolupráci a tým sme na 

seba zobrali záväzok podporovať kan-

didatúru mesta Krakov. V rámci tejto 

dohody sme sa zaviazali vytvoriť poľ-
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sko-slovenskú koordinačnú komisiu, 

ktorá by mala byť nápomocná prí-

pravnému výboru v Krakove. Samo-

zrejme, príprava projektu a samotná 

organizácia takého veľkého podujatia 

vyžaduje spoluprácu ďalších subjektov 

- vlád oboch krajín, regiónov a re-

gionálnych vlád i dotknutých samo-

správ, miest a obcí, ktoré sa na tom 

budú podieľať. K tomu všetkému ešte 

príde. Toto je len začiatok celého 

procesu,” vysvetlil na tlačovej besede 

hlavný význam bratislavského rokovania 

prezident SOV František Chmelár. 

 

 

   Počas tlačovej besedy zľava prezident 
POV Andrzej Kraśnicki, prezident SOV 
František Chmelár a poslankyňa poľského 

Sejmu Jagna Marczulajtisová-Walczaková. 

                                       FOTO JÁN SÚKUP 

 

   Prezident POV Andrzej Krasnicki zdô-

raznil, že poľská strana má nedávne cenné 

skúsenosti s hostením veľkého športového 

podujatia: „Dnešný deň je v dejinách 

našich olympijských výborov a MOV 

veľmi dôležitý. Podpísaním dokumentu 

sme odsúhlasili blízku spoluprácu. My 

už máme skúsenosti so spoločným 

organizovaním takého podujatia z ME 

2012 vo futbale, ktoré sme hostili s 

Ukrajinou. Dnes môžem povedať, že to 

bol veľký organizačný úspech a obom 

krajinám pomohol k rozvoju športovej 

infraštruktúry i lepším vzájomným 

vzťahom. Médiá boli voči tomuto pro-

jektu dlhšie veľmi kritické, ale väčšina 

verejnosti si dnes myslí, že to stálo za 

to,“ uviedol a dodal, že o zimnú olympiádu 

sa Poliaci ani Slováci nepokúšajú prvý raz - 

Poprad-Tatry v minulosti kandidoval dva-

krát a Zakopane raz. „Ani v jednom prí-

pade nebola kandidatúra úspešná, 

preto teraz spájame sily. Sme si 

vedomí, koľko nás to bude stáť, ale 

sme presvedčení, že výhody, ktoré 

získame, budú oveľa väčšie ako 

náklady.” 

   Členovia oboch delegácií sa pri rokovaní 

zhodli, že olympijské športoviská by sa 

mali plánovať tak, aby ich využiteľnosť bola 

ekonomicky udržateľná aj po hrách. To 

znamená na otvorených športoviskách 

stavať demontovateľné tribúny a na zim-

ných štadiónoch konštrukčne tiež umožniť 

poolympijské výrazné zredukovanie divác-

kej kapacity. S montovateľnými stavbami 

treba uvažovať aj v prípade olympijských 

dedín. „Chceme dokázať, že olympijské 

hry sa dajú zorganizovať aj lacnejšie,“ 

komentovala Jagna Marczulajtisová-

Walczaková. 

   Pokiaľ ide o náklady, poľská strana de-

klarovala, že uhradí všetky Medzinárodným 

olympijským výborom predpísané poplatky 

pre kandidátov. Celkové náklady na kan-

didátsky proces odhaduje prezident POV na 

desať miliónov eur. „Dohoda je veľmi 

férová. Čo sa udeje, čo sa postaví a čo 

budeme chcieť na Slovensku, to si 

musíme zaplatiť. Prvé poplatky za 

prihlášku a ďalšie veci s ňou spojené 

zaplatí kompletne Poľsko. Pokiaľ Slo-

vensko bude chcieť nejaký marketing, 

propagáciu regiónu, zaplatí si ju. Ak sa 

vyskytnú spoločné výdavky, ktoré sa 

určite vyskytnú, tak sa dohodneme 

priebežne,“ doplnil František Chmelár. 

   Andrzej Kraśnicki považuje za výhodu 

tejto kandidatúry, že nadväzuje už na tri 

predošlé pokusy a jej tromf by mohol byť 

fakt, že v tejto časti sveta sa olympijské 

hry ešte nikdy neuskutočnili. „Oplatí sa 

nám usilovať sa o to. Budeme sa učiť 

na vrcholných podujatiach, ktoré nás 

čakajú – najprv na ZOH 2014 v Soči a 

potom na európskych šampionátoch 

vo volejbale i v hádzanej, na svetovom 

šampionáte vo vzpieraní aj na ha-

lových MS v atletike, ktoré sa v naj-

bližších rokoch uskutočnia v Poľsku,“ 

uviedol na záver tlačovej besedy. 
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Slovenská vláda podporila kandidatúru 
Krakova na ZOH 2022 s účasťou SR 

   Bratislava 13. marca (TASR) – Slo-

venská vláda pred podaním oficiálnej 

prihlášky poľského mesta Krakov na 

zorganizovanie ZOH 2022 za spoluúčasti 

SR posúdi finančné, ako aj environmen-

tálne dopady takéhoto kroku. Ako po ro-

kovaní vlády priblížil minister školstva 

Dušan Čaplovič, komplexný materiál by 

mal kabinetu predložiť do konca októbra. 

   Koľko peňazí by si slovenská podpora 

mohla vyžiadať zatiaľ nie je jasné, keďže 

nie je známe, v ktorých športoch by sa 

mohlo v SR súťažiť. 

   Okrem finančných dopadov zatiaľ nie sú 

známe ani prípadné environmentálne do-

pady. "Dopad na životné prostredie 

zatiaľ nevieme, pretože nevieme, aké 

športové disciplíny na Slovensku vô-

bec budú a vôbec nevieme, či olym-

piáda na Slovensku bude," skonštatoval 

šéf envirorezortu Peter Žiga. Deklaroval 

však, že v prípade, že by sa olympiáda 

mala uskutočniť, prípravné práce prejdú 

posúdením vplyvov na životné prostredie. 

   Premiér Robert Fico v tejto súvislosti 

vylúčil, že by sa k olympiáde na Slo-

vensku malo konať referendum. Poukázal 

však, že pokiaľ by vzniklo na základe 

petície, nič mu nemôže zabrániť. "Ale 

pokiaľ ide o vládu, nemá v úmysle ísť 

do referenda, pretože je to vec, ktorá 

stojí veľmi veľa peňazí," doplnil. 

Zároveň podotkol, že najprv musí mať 

vláda svoj jasný pohľad na olympijské hry. 

   Vláda podporila kandidatúru poľského 

mesta Krakov na zorganizovanie zimných 

olympijských hier v roku 2022 za spo-

luúčasti SR. Do konca apríla tak musí 

vzniknúť slovenský prípravný výbor pre 

kandidatúru na ZOH 2022 Krakov.  

 

Na medzinárodnej konferencii „Život a dielo 

Pierra de Coubertin – olympizmus v praxi” 
odznelo množstvo podnetných príspevkov 

 

 

   Bratislava 11. marca (SOV) - V pondelok 

11. marca sa v priestoroch bratislavského 

hotela DoubleTree by Hilton uskutočnila 

medzinárodná konferencia Slovenskej 

olympijskej akadémie (SOA) na tému 

Život a dielo Pierra de Coubertin s 

podtitulom olympizmus v praxi. 

   Organizačne sa konferencia konala pod 

záštitou Slovenského olympijského výboru 

(SOV). Hlavnými motívmi jej konania bolo 

150. výročie narodenia zakladateľa 

moderného olympizmu Pierra de Cou-

bertin (športový aj kultúrny svet si ho 

pripomenul 1. januára 2013) a pripo-

menutie si 20. výročia vzniku SOV. 

   V úvodných slovách prezident SOV 

František Chmelár upriamil pozornosť na 

tieto jubileá a zároveň vyzdvihol vysokú 

úroveň prednášateľov, medzi ktorými boli 

aj traja významní zahraniční lektori. „Obe 

tieto výročia znamenajú pre olym-

pijské hnutie, nielen na Slovensku, 

veľmi veľa. Som preto veľmi rád, že 

na našej konferencii sa zúčastnia a 

aktívne ju ovplyvnia viaceré významné 

osobnosti slovenské, ale i svetové,” 

uviedol prezident SOV. Po týchto slovách 

sa začala úvodná, teoretická časť konfe-

rencie. 
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   Počas otvorenia konferencie zľava prezi-

dent SOV František Chmelár, riaditeľka 
odboru vzdelávania a medzinárodnej spo-
lupráce v športe sekcie MŠVVŠ SR Elena 
Malíková a viceprezident SOV pre olym-
pizmus Vladimír Miller.    FOTO JÁN SÚKUP 

 

TEORETICKÁ ČASŤ - AKTUÁLNE 

OTÁZKY OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY 

   Ako prvý vystúpil s referátom slovenský 

športový historik Ján Grexa. Vo svojom 

príspevku s názvom „Coubertinovo po-

solstvo” uviedol poslucháčov do pro-

blematiky a otvoril plodné prednášky. 

   Hneď po ňom na tému „Význam olym-

pijského vzdelávania” hovoril prvý z 

významných zahraničných hostí – pre-

zident Medzinárodného výboru Pierra de 

Coubertin, podpredseda Medzinárodného 

výboru fair play UNESCO a člen komisie 

Medzinárodného olympijského výboru pre 

vzdelávanie a kultúru Norbert Müller. 

V úvode jeho prednášky si poslucháči v 

sále mohli pozrieť časť z filmu o Cou-

bertinovi, na ktorom participovalo aj Gym-

názium Pierra de Coubertin v Piešťanoch. 

   Na jeho slová nadviazal práve riaditeľ 

tohto piešťanského gymnázia Ivan Luk-

nár. Vo svojom referáte prezentoval via-

ceré domáce i cezhraničné aktivity školy a 

olympijské vzdelávanie v praxi. 

   Ďalší vzácny zahraničný hosť medziná-

rodnej konferencii bol Coubertinov pra-

prasynovec Yvan de Navacelle de Cou-

bertin. Vo svojom príspevku sa venoval 

odkazu svojho predka a jeho aplikácie na 

súčasné vzdelávanie. 

   Posledný predpoludňajší rečník bol 

predseda Trnavského samosprávneho kra-

ja a zároveň predseda združenia samo-

správnych krajov SK8 Tibor Mikuš. 

Prítomným priblížil aktivity, ktoré Trnavský 

samosprávny kraj vyvíja na rozvoj a 

napredovanie športu. Venoval sa potrebe 

odmeňovania účastníkov, rôznorodosti 

aktivít a potrebe zapojenia širokého 

spektra ľudí do športového života. 

   Po obedňajšej prestávke predniesli svoje 

príspevky zvyšní dvaja prednášatelia z 

úvodnej, teoretickej časti. Podpredseda 

Českého olympijského výboru pre olym-

pizmus František Kolář sa venoval 

úlohe, ktorú zohrali Česi v histórii 

formovania novovekých olympijských 

hier. Na tento referát nadviazal pedagóg 

Fakulty telesnej výchovy a športu Fran-

tišek Seman s príspevkom s kontro-

verzným názvom „Olympijské hry ako 

neúspešný pokus o výchovu športom”.  

 

 
   Pohľad na časť účastníkov konferencie. 
V prednom rade prenášatelia Ján Grexa, 

Norbert Müller, František Seman, Yvan de 
Navacelle de Coubertin a František Kolář. 
                                      FOTO JÁN SÚKUP 

 

PREPOJENIE ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 

SO VZDELÁVANÍM 

V OBLASTI OLYMPIZMU 

   Druhá časť konferencie bola zameraná 

viac na praktické aspekty olympijskej 

výchovy. V úvode vystúpil doterajší pred-

seda Slovenskej olympijskej akadémie Ján 
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Junger. V úvode prítomných informoval o 

záveroch z Medzinárodnej konferencie 

Medzinárodného olympijského výboru o 

športe, vzdelávaní a kultúre a následne 

bilancoval pôsobenie SOA v rokoch 2009 - 

2012. Pre časový sklz v skrátenej podobe 

odprezentoval aj referáty Viery Bebčá-

kovej a Andrey Palanskej, ktoré mali 

pripravené na tému vedomostnej súťaže o 

olympizme. 

   Ako posledný vystúpil predseda Slo-

venskej asociácie športu na školách Ma-

rián Majzlík. Vo svojom príspevku sa 

zameral na súčasný stav a perspektívy 

výchovy k olympizmu na základných a 

stredných školách“. 

   Všetky referáty prednášajúcich budú v 

dohľadnej budúcnosti spracované do 

elektronického zborníka, ktorý bude za-

slaný všetkým oficiálnym členom Sloven-

skej olympijskej akadémie. Pre verejnosť  

bude zborník v elektronickej podobe do-

stupný cez internetovú stránku SOV www. 

olympic.sk. 

 

 
   Z rúk Františka Chmelára (druhý zľava) 

si počas konferencie prevzali Plaketu SOV 
zľava František Kolář, Yvan de Navacelle 
de Coubertin a Norbert Müller.   
                                          FOTO JÁN SÚKUP

 

SOV vyhlásil vedomostnú súťaž základných 
škôl a osemročných gymnázií o olympizme 

         
   BRATISLAVA (SOV) – Slovenský olym-

pijský výbor prostredníctvom Slovenskej 

olympijskej akadémie (SOA) vyhlásil na 

rok 2013 vedomostnú súťaž o olym-

pizme pre základné školy (ZŠ) a osem-

ročné gymnáziá. Súťaž bude prebiehať 

najprv na krajskej úrovni. Vyvrcholenie v 

podobe celoslovenského finále bude 

20. a 21. mája 2013 v Bojniciach. 

   Témy súťaže na rok 2013 sú 20. výročie 

založenia Slovenského olympijského 

výboru, 150. výročie narodenia Pierra 

de Coubertin a míľniky svetového 

športu. Študijné podklady ku všetkým 

témam sú dostupné na www.olympic.sk, 

predovšetkým v sekcii Publikácie.      

   Do vedomostnej súťaže môžu byť pri-

hlásené trojčlenné družstvá zložené zo 

študentov ZŠ a osemročných gymnázií, 

ktorí sa narodili v roku 1997 a neskôr. 

Realizátori jednotlivých kôl vedomostnej 

súťaže budú regionálne olympijské 

kluby. Súťaž bude prebiehať v každom 

z ôsmich samosprávnych krajov. Presný 

dátum a miesto konania regionálnych kôl 

oznámia a pozvánku všetkým prihláseným 

družstvám pošlú predsedovia olympijských 

klubov. 

   Súťažné témy aj odporúčaná literatúra, 

ako aj kontakty na príslušné olympijské 

kluby Slovenska i prihláškový formulár sú 

uvedené v prílohách textu o súťaži zve-

rejneného na www.olympic.sk. Prihlášky 

do krajského (regionálneho) kola 

možno posielať do 28. marca 2013 na 

adresu olympijského klubu v danom 

regióne a v kópii na e-mailovú adresu 

motolikova@olympic.sk. Do finále v Boj-

niciach postúpi víťazné družstvo z kaž-

dého krajského (regionálneho) kola, teda 

spolu osem tímov. 

http://www.olympic.sk/
mailto:motolikova@olympic.sk


 8 

Na čele Združenia olympijských klubov SR 
naďalej Ivan Čierny, je nový výkonný výbor 

 

   Staronový predseda ZOK SR Ivan Čierny. 

                                    FOTO JÁN SÚKUP 

   Bratislava 10. marca (SOV) – V 

bratislavskom Dome športu sa v sobotu 

10. marca konalo prvé valné zhromaž- 

 

denie Združenia olympijských klubov 

SR (ZOK SR) v olympijskom cykle 2013 

– 2016. Predseda Ivan Čierny na ňom 

zhodnotil činnosť Združenia olympijských 

klubov SR v olympijskom cykle 2009 – 

2012 a viceprezident SOV pre olympizmus 

a predseda rady olympizmu Vladimír 

Miller informoval o pláne práce, činnosti a 

aktivitách rady olympizmu na rok 2013. 

   Hlavný bod programu VZ ZOK SR boli 

voľby výkonného výboru a predsedu 

ZOK SR. Ešte pred samotnou voľbou jeho 

členovia schválili formálne zmeny Šta-

tútu ZOK SR. V tajnom hlasovaní boli 

napokon do výkonného výboru zvolení piati 

kandidáti, ktorí získali najviac platných 

hlasov prítomných delegátov. 

   Do výkonného výboru ZOK SR na ďalší 

olympijský cyklus boli zvolení Ivan 

Čierny, Viliam Mjartan, Roman Králik, 

Michal Staňo a Peter Tichý. Následne 

členovia nového výkonného výboru spo-

medzi seba navrhli za staronového pred-

sedu Ivana Čierneho. Toho vo funkcii 

vzápätí potvrdila nadpolovičná väčšina 

prítomných delegátov. 

 

 

   Účastníci valného zhromaždenia ZOK SR na spoločnej fotografii.     FOTO JÁN SÚKUP
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Novým predsedom OK Košice olympionik 
Miroslav Ľuberda, Antona Švajlena 

zvolili za čestného predsedu klubu 

   KOŠICE (SOV, kaf) – Olympijský klub 

Košice mal 25. februára svoje volebné 

zasadnutie v zasadačke Aston Building. 

Zúčastnil sa na ňom aj prezident SOV 

František Chmelár. Vo svojom príhovore 

vysoko ocenil 20-ročné pôsobenie OK 

Košice – jedného z najaktívnejších 

regionálnych olympijských klubov, ktorých 

na Slovensku máme už dvadsať. 

   „Olympijský klub Košice nám všet-

kým svojou činnosťou, aktivitou aj an-

gažovanosťou dáva univerzálne odpo-

vede, kde je spoločenská podstata 

športu, v čom je jeho ťažiskový výz-

nam pre človeka aj v súčasnosti, prečo 

sú olympijské hodnoty potrebné na 

výchovu mládeže. Neželám si nič viac, 

len to, aby práca švajlenovcov, kaf-

kovcov, michalikovcov, kačicovcov, ľu-

berdovcov a všetkých ďalších členov 

košického OK neostala nepovšimnutá, 

aby sme takých ľudí mali v sloven-

skom olympijskom hnutí čo najviac,“ 

citoval zo slov Františka Chmelára den-

ník Korzár. 

   Hodnotiacu správu za uplynulé obdobie 

predniesol dlhoročný predseda OK Košice 

Anton Švajlen, ktorý sa po nedávnom do-

vŕšení životného jubilea (75 rokov) roz-

hodol na predsednícku funkciu už nekan-

didovať. Vysoko vyzdvihol prácu dobro-

voľných pracovníkov Olympijského klubu 

Košice, ktorá sa v uplynulom období za-

meriavala predovšetkým na realizáciu ak-

tivít v rámci projektu Posolstva Slovenska 

Hrám XXX. olympiády v Londýne, na akcie 

súvisiace v oslavami 20. výročia OK Košice 

a na usporiadanie tradičných memoriálov 

na počesť športových osobností z Košíc 

Jozefa Bombu, Jozefa Desiatnika, Štefana 

Jačianskeho, Jozefa Bombica, Mikuláša At-

hanasova, Zoltána Krenického, Jána Mar-

gitu. Vlani bol na rohu Štúrovej a Ras-

tislavovej ulice osadený základný kameň 

pre Pamätník olympionikov a v pries-

toroch Osemročného športového gymnázia 

otvorili Sieň slávy. 

   Klub je nemenej aktívny aj v tomto roku. 

Deviateho februára usporiadal v košickom 

hoteli Gloria Palace už XXI.  ples špor-

tovcov a priaznivcov olympijských ide-

álov. Podieľal sa aj na slávnostnom vy-

hlásení výsledkov ankety Športová osob-

nosť Košíc, kde bol v kategórii Legenda 

ocenený člen klubu, niekdajší futbalový 

kanonier Ján Štrausz a v kategórii Nádej 

basketbalistka Športového gymnázia Ko-

šice (gymnázium je kolektívny člen klubu) 

Barbora Bálintová. Prvého marca čle-

novia OK Košice odohrali v Kráľovskom 

Chlmci priateľský futbalový zápas pro-

ti pracovníkom tamojšieho SOS, na ktorý 

nadviazalo spoločenské stretnutie. 

   Novým predsedom OK Košice sa stal 

doterajší podpredseda a olympionik v zá-

pasení Miroslav Ľuberda. Za členov 

výkonného výboru OK zvolili Jozefa Ka-

čicu, Tatianu Švecovú, Jozefa Michá-

leka, Františka Králku, Jozefa Kičuru, 

Bartolomeja Magyara, olympijského 

víťaza Františka Kunza a Tomáša Če-

cha, za predsedu revíznej komisie Ma-

riána Kédu. Na záver zasadnutia zvolili 

za čestného predsedu OK Košice An-

tona Švajlena, strieborného futbalového 

olympionika z Tokia 1964. Okrem neho sa 

pre zdravotné problémy rozhodli ukončiť 

dlhoročné pôsobenie v klube aj Ján 

Michalko a doterajší kronikár OK Marián 

Kafka. 

 
   Noví členovia VV OK Košice (zľava) Fran-
tišek Kunzo, Tomáš Čech, Tatiana Švecová, 
Bartolomej Magyar, Jozef Michálek, Fran-
tišek Králka, Jozef Kačica, nový predseda 

Miroslav Ľuberda, čestný predseda Anton 
Švajlen a Jozef Kičura   FOTO MARIÁN KAFKA 
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Vo veku 74 rokov zomrel hokejový medailista 

zo ZOH 1964 v Innsbrucku František Gregor 

 
   František Gregor v časoch najväčšej 
slávy.     FOTO ARCHÍV SZTK – MTK V SR 

 

   Vo veku 74 rokov zomrel v nedeľu 

10. marca v Bratislave bývalý ho-

kejový obranca František Gregor, me-

dailista zo ZOH 1964 v Innsbrucku. 

Prevažnú väčšinu hokejovej kariéry, s 

výnimkou dvojročnej vojenčiny v Du-

kle Jihlava a záverečného pôsobenia 

vo VSŽ Košice a v druholigovom Mar-

tine, prežil v Slovane Bratislave. Ro-

dák z Bratislavy (narodený 8. de-

cembra 1938) síce v belasom drese 

nepatril až k takým hviezdam ako Go-

lonka, Starší, Dzurilla, či neskôr Ne-

domanský, ale pôsobil ako stmeľujúci 

prvok družstva. 

    Urastený tvrdý defenzívny obranca, 

spoľahlivý bojovník s výborným korču-

ľovaním a prudkou strelou, sa vo veľ- 

kej domácej konkurencii viackrát 

prebojoval aj do reprezentácie ČSSR. 

Odohral v nej spolu 47 zápasov 

a strelil 7 gólov. Spolu s Jozefom Čap-

lom utvoril v Slovane obávanú ob-

rannú dvojicu, s ktorou mali problémy 

všetci súperi. Obavy však vzbudzovali 

aj jeho prudké strely zdiaľky, ktoré 

bolo naozaj ťažké chytať. Ako obranca 

strelil v 480 ligových zápasoch 77 

gólov, čo je obdivuhodná bilancia. 

   Gregorova reprezentačná kariéra 

síce trvala pomerne krátko, ale bola 

nadmieru úspešná. Hneď pri svojom 

debute na svetovom šampionáte 1961 

vo Švajčiarsku sa tešil zo striebra 

a zároveň z titulu majstra Európy. 

Gólom prispel k prekvapujúcemu ví-

ťazstvu 6:4 nad tímom ZSSR. O dva 

roky neskôr bol členom bronzového 

tímu ČSSR na MS a v roku 1964 si 

z Innsbrucku priniesol dva bronzy – 

olympijský aj svetový. Nastúpil vo 

všetkých siedmich zápasoch a pripísal 

si štyri body za dva góly a dve 

asistencie. Len o rok neskôr ho však 

v reprezentácii ako neperspektívneho 

odpísali. Pritom mal iba 26 rokov... 
   Na svoju slovanistickú kariéru nad-

viazal František Gregor v košických 

VSŽ. Tam sa v jednom drese znovu 

zišiel s mladším bratom Milanom, 

s ktorým krátko hral už aj v Slovane. 

Hráčske pôsobenie definitívne ukončil 

v druholigovom Martine. Neskôr tam 

pôsobil ako tréner a tajomník hoke-

jového oddielu. Keďže popri prie-

myslovke vyštudoval aj hotelovú 

školu, neskôr prevádzkoval kamarátov 

motorest a pomáhal aj bratovi v snack 

bare. 

   Člen Siene slávy slovenského hokeja 

František Gregor opustil svet ako 

v poradí piaty z celkového tucta slo-

venských olympijských hokejových 

medailistov – po Ladislavovi Trojákovi, 

Vladovi Dzurillovi, Dušanovi Pašekovi 

a Rudolfovi Tajcnárovi. Česť jeho pa-

miatke!                                     (sou)          
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Vo veku 65 rokov zomrel bývalý generálny 

riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport 
    ministerstva školstva Stanislav Kosorin 
   Bratislava 9. marca 

(TASR) - V piatok 8. 

marca zomrel vo 

veku 65 rokov po 

krátkej a ťažkej 

chorobe PaedDr. 

Stanislav Kosorin 

(na fotografii). Kosorin bol v minulosti 

vysokoškolský pe-dagóg, dlhoročný 

pracovník Minister-stva školstva SR, 

bývalý generálny riaditeľ sekcie 

štátnej starostlivosti o šport a v 

poslednom období pracovník 

Slovenskej asociácie univerzitného 

športu. Krátky čas pracoval aj na 

Slovenskom olympijskom výbore.  

 

Na ME v streľbe zo vzduchových zbraní v Odense 

pištoliar Juraj Tužinský šiesty 
   Odense 2. marca (TASR) – Na maj-

strovstvách Európy v streľbe zo vzdu-

chových zbraní v  dánskom Odense sa 

slovenský reprezentant Juraj Tužinský v 

súťaži pištoliarov výkonom 578 b pre-

bojoval zo šiesteho miesta v kvalifikácii 

do finále. Na šiestej priečke aj skončil, 

keď dosiahol 117,9 b. V tímovej súťaži 

skončilo družstvo Slovenska v zložení 

Juraj Tužinský, Ján Fabo a Štefan 

Ernst na 4. mieste. Zlato medzi jednot-

livcami si vybojoval Rus Leonid Jeki-

mov, v súťaž družstiev Rusko 

   "Tužinský postúpil do finále ako 

šiesty s 578 bodmi. Bol to trochu 

slabší výkon, ale také v kvalifikácii 

dosiahli aj ostatní strelci. Postup do 

finále bol bonus,” povedal pre TASR 

tréner pištoliarov Ivan Némethy. 

   Výsledky ME – vzduchová pištoľ 60: 

1. Jekimov (Rus.) 199,2 (v kvalifikácii 8., 

578), 2. Gurianov (Rus.) 198,6 (7., 578), 

3. Carrera (Šp.) 177,2 (2., 580), ... 6. 

Juraj Tužinský (SR) 117,9 (6., 578), 

22. Ján Fabo (SR) 573), 29. Štefan 

Ernst (SR) 570. 

 

Na halových ME v atletike zo Slovákov 

najlepší osemstovkár Repčík na 9. priečke 
   Gӧteborg 4. marca (SOV) – Jedenásť 

reprezentantov zastupovalo slovenskú 

atletiku na halových majstrovstvách Eu-

rópy vo švédskom Gӧteborgu. Napriek po-

četnému obsadeniu sa však ani jeden 

neprebojoval do bodovanej osmičky, čo sa 

na HME stalo prvý raz od roku 2002. 

Najlepší výsledok z výpravy dosiahol v 

behu na 800 m Jozef Repčík, ktorý zostal 

tesne pred bránami finále – v semifinále 

dosiahol deviaty čas 1:50,28 min (v roz- 

behu bežal rýchlejšie – za 1:48,88 min). 

Trojskokanka Dana Velďáková, v rokoch 

2009 aj 2012 bronzová, skončila v kvali-

fikácii výkonom 13,82 m desiata. Prvý tu-

cet poradia uzatvárali debutantka Pavla 

Habovštiaková v behu na 800 m (v 

semifinále 2:06,37 min, predtým v rozbehu 

2:04,93) a diaľkarka Renáta Medgyesová 

výkonom 635 cm. Šprintér Adam Za-

vacký, ktorý sa venuje aj bobom, skončil v 

semifinále na 60 m trinásty (6,75 s). 
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V šprinte Svetového pohára bežkýň na lyžiach 

v Lahti Alena Procházková tretia 

 
   Procházková (vľavo) s ďalšími medai-
listkami šprintu v Lahti a na portréte. 
       FOTO TASR/AP a TASR – DUŠAN HEIN 

 

   Lahti 9. marca (TASR) - Slovenská 

reprezentantka v behu na lyžiach Alena 

Procházková obsadila v šprinte voľnou 

technikou Svetového pohára vo fínskom 

Lahti vynikajúce 3. miesto, čím dosiahla 

svoj zatiaľ najlepší výsledok vo vrcholiacej 

sezóne prestížneho seriálu. Procházková 

sa po viac než troch rokoch objavila na 

stupni víťazov v kolotoči SP. Naposledy sa 

jej podaril prienik do najlepšej trojky 28. 

novembra 2009 v jej obľúbenom dejisku 

vo fínskom Kuusame, keď taktiež v 

šprinte skončila tretia. Pre 28-ročnú zve- 

renku trénera Jána Valušku je 3. miesto 

z Lahti celkovo piate pódiové umiestenie v 

SP v jej kariére. 

   "Je to fantastický výsledok, ktorým 

Alena potvrdila, že v šprintoch patrí 

medzi absolútnu svetovú špičku. Na 

nedávnych MS v Taliansku jej finálová 

účasť ušla medzi prstami, pritom už 

tam mohla byť v najlepšej šestke, ale 

dnes si to vynahradila. S tretím mie-

stom sme aj vzhľadom na silnú kon-

kurenciu, ktorá sa v Lahti zišla, veľmi 

spokojní, aj keď vždy sa dá ísť ešte 

lepšie. Veril som, že sa Alenke môže 

podariť takýto úspech, pretože má 

výbornú formu a hoci viac jej sedia 

klasické šprinty, ani v 'skejtoch' nie je 

žiadna zelenáčka a má za sebou ús-

pešné výsledky," povedal pre TASR 

tréner Valuška. 

   Výsledky SP - šprint žien (1,55 km): 

1. Randallová (USA) 2:41,8 min, 2. 

Björgenová (Nór.) +0,7 s, 3. Alena Pro-

cházková (SR) +1,2, 4. Johanssonová 

Norgrenová (Švéd.) +2,8, 5. Sarasojová-

Liljová (Fín.) +16,2. 

František Lengyel už oficiálne šéfom slovenského zápasenia  
   Bratislava 10. marca (TASR) - Novým 

predsedom Slovenského zápasníckeho 

zväzu (SZZ) sa oficiálne stal František 

Lengyel. Štyridsaťtriročný funkcionár na-

hradil už pred desiatimi mesiacmi na poste 

Arpáda Baksaya, ktorý sa rozhodol ab-

dikovať, a v sobotu 9. marca ho členovia 

valného zhromaždenia SZZ (VZ SZZ) v 

doplnkových voľbách v Bratislave oficiálne 

zvolili za nového šéfa zväzu. Informovala o 

tom internetová stránka SZZ. Delegáti VZ 

SZZ takisto zvolili nové zloženie pred-

sedníctva SZZ. Za podpredsedu vyme-

novali Mareka Mlyneka. 

 

Peter Privara naďalej na čele Slovenského zväzu cyklistiky 

   Bratislava 10. marca (TASR) - Delegáti 

riadnej konferencie Slovenského zväzu 

cyklistiky (SZC) po zmene stanov potvrdili 

vo funkcii doterajšieho prezidenta Petra 

Privaru, ktorému predĺžili funkčné obdobie 

na päť rokov. Privara nemal žiadneho 

protikandidáta. 

   "Uplynulý rok bol najúspešnejší v 

histórii slovenskej cyklistiky. Postarali 

sa o to svojimi výsledkami najmä Pe-

ter Sagan a Peter Velits," konštatoval v 

správe o činnosti Privara a dodal: "Tieto 

výsledky sa prejavili nielen v náraste 

popularity cyklistiky na Slovensku, ale 

aj zvýšenými príjmami v rozpočte 

zväzu." SZC pracoval s rozpočtom 

695.285 eur. Rozpočet na rok 2013 ešte 

nie je definitívne uzatvorený, ale isté je,  

že na prvý polrok má SZC zabezpečené 

financie o výške 402.250 eur. 
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Biatlonistka Anastasia Kuzminová v marcových pretekoch 

SP štyrikrát na stupňoch víťaziek, celkove v SP siedma 

  

   Dvakrát radosť Anastasie Kuzminovej z 

pódiových umiestení v pretekoch SP. 

                                           FOTO TASR/SP 

  Holmenkollen (TASR, sou) – Slovenská 

biatlonistka Anastasia Kuzminová si za-

čiatkom marca výborne počínala vo všet-

kých pretekoch 7. kola Svetového pohára v 

nórskom Holmenkollene. V priebehu troch 

dní sa trikrát prebojovala na stupeň ví-

ťaziek! Prvého marca v rýchlostných pre-

tekoch na 7,5 km skončila tretia, keď ju od 

víťaznej Nórky Tory Bergerovej delilo 

30,9 s, druhá dobehla so stratou 12,0 

Bieloruska Darja Domračevová. Tretie 

miesto obsadila aj ďalší deň v stíhacích 

pretekoch na 10 km, keď na víťaznú Ber-

gerovú stratila 45,1 s a na druhú Fran-

cúzku Marie Habertovú-Dorinovú +31,2 

s. Tretieho marca v pretekoch s hro-

madným štartom na 12,5 km Kuzminová 

dokonca siahala na víťazstvo, keď na naj-

rýchlejšiu Bergerovú stratila len 5,4 s a 

skončila druhá, pred Domračevovou. 

Anastasia Kuzminová sa cítila v cieli 

skvele. "Som šťastná, celý náš tím a 

dúfam, že aj celé Slovensko. Dúfam, že 

nikto nie je sklamaný z posledného 

kopca, ktorý rozhodol o víťazstve Ber-

gerovej. Bol to ťažký súboj, no dúfam, 

že sa všetci potešili aj z druhého mie-

sta. Po druhej streľbe s dvoma trest-

nými okruhmi som bola samozrejme 

sklamaná, no vedela som, že na vine 

bol vietor. Zmenil sa, otočil, fúkal inak 

ako pri nástrele. Dlho som špekulo-

vala, čakala, po streľbe som však 

nebola rozčúlená a bojovala ďalej." 

   Ďalšie pódiové umiestenie získala Kuz-

minová 9. marca v dejisku ZOH 2014 rus-

kom Soči. V pretekoch na 7,5 km v rámci 

8. kola SP tam skončila druhá, keď ju 

víťazná Poľka Magdalena Gwizdońová 

predstihla o 10,2 s. Tretia bola už istá 

celková víťazka SP Bergerová. Kuzmi-

nová sa v Soči už 16. raz v kariére pre-

bojovala v pretekoch SP do prvej trojice. V 

záverečnom kole SP v ruskom Chanty-

Mansijsku sa jej už tak nedarilo (najlepšie 

skončila piata na 7,5 km), ale celkove 

obsadila vo Svetovom pohári 7. miesto, čo 

je v prestížnej celosezónnej súťaži najlepší 

výsledok v jej kariére. V celkovom hod-

notení vo vytrvalostných pretekoch skon-

čila piata, v rýchlostných aj s hromadným 

štartom zhodne deviata, v stíhačke je-

denásta.  Ďalšia Slovenka Jana Gereko-

vá, ktorej záver sezóny nevyšiel, v ko-

nečnom poradí obsadila 23. miesto, 96. 

skončila Martina Chrapánová. V celko-

vom poradí štafiet sú Slovenky dvanáste. 

   Veľký glóbus si suverénne vybojovala 

Nórka Tora Bergerová. Medzi mužmi 

dominoval v celkovom poradí Francúz Mar-

tin Fourcade. V priebehu sezóny bodovali 

v SP štyria Slováci. Na celkovom 48. mie-

ste skončil Matej Kazár, 69. Miroslav 

Matiaško, 74. Pavol Hurajt a 91. Dušan 

Šimočko. V celkovom poradí štafiet ob-

sadili Slováci 10. miesto, v miešaných 

štafetách skončilo Slovensko ôsme. 

   Konečné poradie SP žien (26 pre-

tekov, dva najhoršie výsledky sa škr-

tali): 1. Bergerová (Nór.) 1234, 2. Dom-

račevová (Bielor.) 924, 3. Henkelová 

(Nem.) 856, 4. Habertová-Dorinová 

(Franc.) 843, 5. Mäkäräinenová (Fín.) 834, 

6. Soukalová (ČR) 800, 7. Anastasia 

Kuzminová 769, ... 23. Jana Gereková 

390, 96. Martina Chrapánová (všetky 

SR) 6. Konečné poradie SP mužov (26 

pretekov, dva najhoršie výsledky sa 

škrtali): 1. M. Fourcade (Franc.) 1248, 2. 

Svendsen (Nór.) 827, 3. Landertinger 

(Rak.) 715, ... 48. Matej Kazár 131, 69. 

Miroslav Matiaško 43, 74. Pavol Hurajt 

34, 91. Dušan Šimočko (všetci SR) 9. 
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Veronika Velez-Zuzulová v konečnom poradí 

SP zjazdárok dvanásta, v slalome tretia 
   Lenzerheide 16. a 17. marca (TASR, sou) 

- Slovenská lyžiarka Veronika Velez-

Zuzulová (na snímke Ľubomíra Součka) 

sa druhýkrát v kariére stala treťou naj-

lepšou slalomárkou sezóny Svetového po-

hára – predtým sa jej to podarilo v ročníku 

2007/08. Vo finále vo švajčiarskom Len-

zerheide obsadila 9. miesto. Spolu získala 

rovných päťsto bodov - o bod viac ako v 

sezóne 2007/08, keď sa jej podarilo prvý-

krát v kariére vyhrať slalom (v decembri v 

Semmeringu) a potom v januári aj para-

lelný slalom v Mníchove. 

   V poslednom slalome sezóny triumfovala 

americká úradujúca majsterka sveta 

Mikaela Shiffrinová, ktorá si vybojovala 

aj malý glóbus. Velez-Zuzulová v ne-

deľňajšom obrovskom slalome neštar-

tovala. V celkovom poradí SP obsadila 

s 500 bodmi dvanáste miesto – najlepšie 

v kariére. Vo Svetovom pohári bodovali v 

tejto sezóne ešte ďalšie dve Slovenky – 91. 

miesto obsadila Petra Vlhová a 99. Jana 

Gantnerová. 

   V nedeľňajšom obrovskom slalome úplne 

na záver SP 2012/13 triumfovala Slovinka 

Tina Mazeová, ktorá si vybojovala veľký 

glóbus za celkové prvenstvo i malé za su-

per-G a obrovský slalom. S celkovým zis-

kom 2414 bodov výrazne prekonala histo-

rické 2000-bodové maximum Rakúšana 

Hermanna Maiera zo sezóny 1999/2000 

a utvorila rekord, ktorý sa bude len ťažko 

prekonávať. Dosiahla aj rekordných 24 pó-

diových umiestení. V celkovom hodnotení 

získala viac než dvoj-

násobok počtu bodov 

druhej pretekárky v 

celkovom poradí Nem-

ky Marie Höflovej-

Rieschovej, ktorú 

predstihla o rekord-

ných 1313 bodov. 

   Medzi mužmi už v 

predstihu obhájil vla-

ňajšie celkové víťaz-

stvo Rakúšan Marcel 

Hirscher, ktorý v zá-

verečnom slalome sezóny v nedeľu skončil 

druhý za Nemcom Felixom Neureu-

therom. Hirscher získal aj malý glóbus za 

slalom. Zo Slovákov bodoval (viackrát) len 

Adam Žampa, ktorý v celkovej klasifikácii 

SP obsadil 83. miesto. 

   Konečné celkové poradie SP žien (35 

súťaží): 1. Mazeová (Slovin.) 2414, 2. 

Höflová-Rieschová (Nem.) 1101, 3. Fen-

ningerová (Rak.) 1029, 4. Mancusová 867, 

5. Shiffrinová (obe USA) 822, 6. Reben-

sburgová (Nem.) 787, ... 12. Veronika 

Velez-Zuzulová 500, 91. Petra Vlhová 

24, 99. Jana Gantnerová (všetky SR) 

15. Konečné poradie slalomu v SP (11 

súťaží): 1. Shiffrinová 688, 2. Mazeová 

655, 3. Velez-Zuzulová 500, ... 42. Vl-

hová 24. Konečné celkové poradie SP 

mužov (34 súťaží): 1. Hirscher (Rak.) 

1535, 2. Svindal (Nór.) 1226, 3. Ligety 

(USA) 1022, ... 83. Adam Žampa (SR) 

49. 
 

Peter Sagan vyhral dve etapy na Tirreno Adriatico 
   a v “klasike” Miláno – San Remo bol druhý za Nemcom 
    Ciolekom, Peter Velits na Paríž – Nice celkove desiaty 

   Dve etapové víťazstvá si na pretekoch 

Tirreno – Adriatico v Taliansku pripísal 

slovenský cyklista Peter Sagan. Ôsmeho 

marca triumfoval v 3. etape, poznačenej 

dažďom, keď ovládol záverečný špurt v 

starobylom mestečku Narni Scalo. Vy-

viezol sa za súpermi a 150 m pred cieľom 

prišiel jeho drvivý nástup. V šprinte 

predčil dvoch najlepších špurtérov sú-

časnosti Brita Marka Cavendisha i Nem-

ca Andreho Greipela. Pre Sagana malo 

štvrté etapové víťazstvo v tomto kalen-

dárnom roku mimoriadnu cenu, pretože sa 

mu premiérovo podarilo pokoriť veľkého 

rivala Cavendisha. Jedenásteho marca 

pridal jazdec tímu Cannondale druhý 

etapový triumf, keď v trojčlennom zá-

verečnom špurte v Porte Sant'Elpidio 

predstihol o dve sekundy Nibaliho z 

Astany a Rodrigueza z Kaťuše. 
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   Peter Sagan (vľavo) sa raduje z etapo-
vého víťazstva na Tirreno-Adriatico, vpra-
vo Peter Velits.          FOTO TASR/AP 

 

  O necelý týždeň neskôr, 17. marca, mal 

Peter Sagan na dosah víťazstvo v pre-

stížnych klasických pretekoch Miláno – 

San Remo. Nad jeho sily bol v úvodnej 

“klasike” sezóny iba Nemec Gerald Cio-

lek zo stajne MTN, ktorý sa presadil v 

strhujúcom záverečnom špurte. Tretí 

skončil Švajčiar Fabian Cancellara. Sa-

gan sa po marcových výborných 

výsledkoch posunul v aktuálnom sveto-

vom rebríčku UCI na piate miesto. Na čele 

rebríčka je Francúz Sylvain Chavanel. 

   Ďalší slovenský cyklista Peter Velits si 

dobre počínal na tradičných etapových 

pretekoch Paríž – Nice, keď v celkovej 

klasifikácii obsadil 10. miesto so stratou 

2:28 min na víťazného Austrálčana Ri-

chieho Porta. Vo 4. etape sa prebojoval 

na stupeň víťazov, keď došpurtoval tretí. 

                                    (tasr, sou) 

Na MS v krasokorčuľovaní Monika Simančíková 

17. miestom potvrdila postup na ZOH v Soči 
   London 17. marca (TASR) - Olympijská 

víťazka Ju-Na Kim z Kórejskej republiky 

sa stala v kanadskom Londone maj-

sterkou sveta v krasokorčuľovaní v súťaži 

žien. Sedemnásťročná slovenská repre-

zentantka Monika Simančíková obsadila 

konečné 17. miesto a potvrdila pre Slo-

vensko zisk olympijskej miestenky na 

ZOH 2014 v Soči. Simančíková išla do 

finále z 19. pozície po krátkom programe 

(v ňom si utvorila osobné maximum 51,18 

b) a zajazdila najlepší voľný program v 

kariére. Zverenku trénerov Vladimira 

Dvojnikova a Karela Fajfra za ňu arbitri 

ocenili takisto jej najvyššou životnou 

známkou 97,84 b. Celkový zisk 149,02 b 

(osobný rekord) pri jej debute na MS 

znamenal výbornú 17. pozíciu. Slovenský 

tanečný pár Federica Testová, Lukáš 

Csölley v kvalifikácii obsadil 26. miesto 

a o štart na ZOH sa ešte bude musieť 

pobiť. 

 
 

St. Moritz a Davos sa nebudú uchádzať o ZOH 2022: 
väčšina občanoch v oboch mestách bola za, ale v 

kantonálnom referende bolo 54 percent obyvateľov proti 
   Davos 3. marca (TASR) - Švajčiarske 

lyžiarske strediská St. Moritz a Davos sa 

napokon nebudú uchádzať o ZOH 2022. 

Obyvatelia St.Moritzu odsúhlasili kandi-

datúru a potrebné investície v pomere 

hlasov 1153:716, v Davose pomerom 

2749:2079. V nedeľu popoludní sa však 

kantonálne hlasovanie v kantone Grau-

bünden skončilo v neprospech kandi-

datúry. 

   “Svoje nie povedalo 54 percent 

hlasujúcich v kantone a projekt bude 

potrebné stiahnuť,“ informuje inter-

netový portál nachrichten.at. 
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Aj Rus Murtazaliev a Poliak Supron na protest proti 

rozhodnutiu exekutívy MOV vrátia zápasnícke medaily z OH
   Moskva 26. februára (TASR) - Rus Sa-

gid Murtazaliev je v priebehu pár dní už 

druhý zápasník, ktorý sa rozhodol vzdať 

zlatej medaily z olympijských hier. Napo-

dobil Bulhara Valentina Jordanova, pri-

čom obaja sa tak rozhodli urobiť na 

protest proti rozhodnutiu exekutívy 

Medzinárodného olympijského výboru 

(MOV), ktorá vyradila zápasenie zo zoz-

namu kľúčových športov v programe OH 

2020. "Musím priznať, že to bolo ťažké 

rozhodnutie. Avšak po dlhom roz-

mýšľaní som sa rozhodol nasledovať 

Valentina Jordanova," cituje agentúra 

Reuters Rusa, ktorý získal najcennejší kov 

vo voľnom štýle na OH 2000 v Sydney. 

Murtazaliev okrem toho poslal list 

prezidentovi MOV Jacquesovi Roggeovi, 

v ktorom vyjadril svoju nespokojnosť s 

rozhodnutím výkonného výboru. 

   Varšava 7. marca (TASR) – Aj bývalý 

poľský zápasník Andrzej Supron vráti 

svoju striebornú olympijskú medailu z OH 

1980 v Moskve. Týmto spôsobom chce 

tiež protestovať proti rozhodnutiu exe-

kutívy MOV. "Som prekvapený a roz-

horčený z postoja MOV. Na protest 

vraciam striebornú medailu z Moskvy 

1980 a posielam ju prezidentovi MOV 

Jacquovi Roggemu," povedal pre agen-

túru AP bývalý majster sveta i Európy. 

  

Kandidátsky projekt Tokia na OH 2020 dostal 
od hodnotiacej komisie MOV vysoké známky  

   Tokio 7. marca (TASR) – Japonské To-

kio, ktoré sa uchádza o usporiadanie OH 

2020, dostalo od členov hodnotiacej ko-

misie Medzinárodného olympijského výbo-

ru (MOV) vysoké známky. Viceprezident 

MOV a predseda hodnotiacej komisie 

Craig Reedie po ukončení štvordňovej 

inšpekcie japonskej metropoly pre agen-

túru AP uviedol, že šéfovia kandidatúry sa 

správali "vysoko profesionálne". Ree-

die zároveň ocenil prípravy mesta na us-

poriadanie najväčšieho sviatku svetového 

športu. Tokijskí predstavitelia zdôraznili, 

že výhodami mesta sú bezpečnosť, 

rozvinutá infraštruktúra i fakt, že 28 z 33 

športovísk bude situovaných vo vzdia-

lenosti ôsmich kilometrov od olympijskej 

dediny. 

   Po Tokiu navštívi komisia MOV Madrid, 

poslednou zastávkou bude Istanbul. O 

dejisku OH 2020 sa rozhodne 7. sep-

tembra v argentínskom Buenos Aires.

 

Občania Viedne v referende odmietli kandidatúru 
na usporiadanie OH 2028, padla aj možnosť s Bratislavou 
   Viedeň 12. marca (TASR) - Občania 

Viedne sa v referende vyslovili proti 

prípadnej kandidatúre rakúskej metropoly 

na usporiadanie OH 2028. Podľa tlačovej 

agentúry APA až 71,94 percent oby-

vateľov (212 672 hlasov) v plebiscite od-

mietlo olympiádu. Podporu myšlienke 

zorganizovať najväčší sviatok svetového 

športu vo Viedni vyjadrilo 28,06 percent 

(82 940 hlasov). Celkovo bolo odovz-

daných 295 612 hlasov. O oficiálnych 

výsledkoch referenda informoval na utor-

ňajšej tlačovej konferencii primátor 

Viedne Michael Häupl. 

   V rakúskych médiách sa vo februári 

objavili informácie, že v prípade podpory 

projektu by sa partnerským mestom 

mohla stať Bratislava. 
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Športovci roka 2012 v ankety Laureus World Sports 

Awards: atléti Jessica Ennisová a Usain Bolt 

  

   Jessica Ennisová a Usain Bolt. 

                                          FOTO TASR/AP 

   Sao Paulo 12. marca (TASR) - Jamajský 

šprintér Usain Bolt sa stal Športovcom 

roka 2012. Trojnásobný olympijský víťaz z 

Londýna zdolal v tradičnej ankete Lau-

reus World Sports Awards argen-

tínskeho futbalistu Lionela Messiho, 

amerického plavca Michaela Phelpsa, 

víťaza cyklistickej Tour de France Brita 

Bradleyho Wigginsa, trojnásobného  

majstra sveta v F1 Nemca Sebastiana 

Vettela i britského atléta Mo Faraha. 

Verejnosť spoznala držiteľov športových 

Oscarov počas televíznej šou v brazílskom 

Riu de Janeiro. 

   Najlepším tímom roka sa podľa agen-

túry AP stalo družstvo európskych gol-

fistov, ktoré vyhralo prestížny Ryder 

Cup. Britská sedembojárka Jessica En-

nisová si odniesla trofej pre najlepšiu 

športovkyňu. Za prelomový čin roka 

ocenili škótskeho tenistu Andyho Mur-

rayho, ktorý vlani nenašiel premožiteľa 

na londýnskej olympiáde ani na záve-

rečnom grandslame sezóny US Open. 

Návrat roka sa podľa 46 osobností, ktoré 

sú členmi akadémie Laureus, podaril 

bežcovi na 400 m cez prekážky Felixovi 

Sanchezovi z Dominikánskej republiky. 

   Michael Phelps získal špeciálnu cenu 

pre najdekorovanejšieho olympionika v 

histórii. Američan má vo svojej zbierke 18 

zlatých, dve strieborné a dve bronzové 

medaily. 
 

Športový arbitrážny súd zamietol odvolanie Čchua 

Mu-jena, ktorý kandidoval do komisie športovcov MOV 
   Lausanne 15. marca (TASR) – Športový 

arbitrážny súd (CAS) v Lausanne potvrdil 

rozhodnutie Medzinárodného olympijského 

výboru (MOV) a zamietol odvolanie taek-

wondistu Čchu Mu-jena, ktorý kandidoval 

do komisie športovcov MOV. Taiwančan 

podľa agentúry AP porušil volebné pravidlá. 

CAS uznal Čchu Mu-jena vinným z via-

cerých porušení pravidiel vrátane "pou-

žívania neautorizovaných materiálov a 

rozdávania darčekov pre voličov." 

   CAS už skôr stanovil termín pojed-

návania s japonským kladivárom Kodžim 

Murofušim na 10. a 11. apríla 2013. 

Olympijského víťaza z Atén 2004 tiež 

diskvalifikovali z volieb do komisie špor-

tovcov MOV pre porušenie predpisov. Na 

výsledok pojednávania čaká aj slovenská 

strelkyňa Danka Barteková, ktorá vo 

voľbách do komisie športovcov MOV počas 

OH v Londýne získala od olympionikov 

z celého sveta najvyšší počet hlasov.  
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