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Nový prezident MOV po 

Jacquovi Roggem je Nemec 
Thomas Bach, OH 2020 budú 

v Tokiu – a aj so zápasením 

   

 
  BUENOS AIRES - BRATISLAVA 7. – 10. 

septembra (Pôvodné spravodajstvo 

www.olympic.sk + TASR) – Tri významné 

rozhodnutia sa zrodili na 125. za-

sadnutí Medzinárodného olympijského 

výboru (MOV), ktoré sa uskutočnilo 7. 

– 10. septembra v argentínskej me-

tropole Buenos Aires. V sobotu 7. sep-

tembra členovia MOV, medzi ktorými 

bola aj Slovenka Danka Barteková, 

zvolili za dejisko olympijských hier v 

roku 2020 z troch kandidátov ja-

ponské Tokio. Na druhý deň plénum už 

v prvom kole hlasovania spomedzi 

troch uchádzačov o zaradenie do pro-

gramu OH 2020 ako posledný, 28. 

šport, vybralo zápasenie. A napokon 

v utorok 10. septembra bol zvolený 

nástupca Jacqua Roggeho vo funkcii 
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prezidenta MOV na najbližších osem 

rokov. Novým šéfom SOV sa stal Ne-

mec Thomas Bach. 

 
JASNÉ VÍŤAZSTVO TOKIA, 

VO FINÁLE ZDOLALO 
ISTANBUL 60:36 

   Hry XXXII. olympiády v roku 2020 sa 

uskutočnia v japonskom Tokiu, ktoré 

vo finálovom kole volieb  zdolalo 

Istanbul 60:36. Hry by sa mali uskutočniť 

v termíne od 24. júla do 9. augusta 2020. 

Prvý raz v olympijskej histórii sa na ázij-

skej pôde uskutočnia v bezprostrednej 

nadväznosti zimné (v juhokórejskom 

Pjongčangu 2018) 

aj letné hry. Spo-

medzi trojice kan-

didátov Tokio zís-

kalo najviac hlasov 

aj v prvom kole 

(42). Keďže Istan-

bul aj Madrid mali 

v prvom kole rov-

naký počet hlasov 

(po 26), o finalis-

tovi sa rozhodovalo 

v dodatočnom hla-

sovaní. V ňom Is-

tanbul zvíťazil 

49:45. 

   "Tokio od za-

čiatku prezentovalo technicky veľmi 

silnú kandidatúru - a bolo to nevy-

hnutné v súboji so súpermi takého 

kalibru ako Istanbul a Madrid. Všetky 

tri mestá boli schopné usporiadať 

vynikajúce hry v roku 2020, ale ku 

koncu medzi členmi MOV najviac re-

zonovala tokijská kandidatúra. Poz-

vala nás objaviť zajtrajšok tým, že 

usporiada veľmi dobré a bezpečné 

olympijské hry, ktoré posilnia olym-

pijské hodnoty ukázaním benefitov 

športu pre novú generáciu," komen-

toval zvolenie Tokia za hostiteľské mesto 

OH 2020 odstupujúci prezident MOV Jac-

ques Rogge. 

   "Naše posolstvo, že prinesieme sve-

tu olympijského ducha a usporiadame 

bezpečné hry bolo členmi MOV ak-

ceptované," tešil sa v prvej reakcii pre ja-

ponskú televíziu premiér Šinzó Abe, ktorý 

dodal: "Chcem sa poďakovať všetkým 

členom olympijského hnutia a môžem 

sľúbiť, že to budú skvelé hry." 

   Tokio bude olympijské hry hostiť po 

56 rokoch už druhý raz. V roku 1964 

sa tomto veľkomeste s veľkým ús-

pechom uskutočnili vôbec prvé hry na 

ázijskom kontinente. Pre celú krajinu to 

19 rokov po skončení druhej svetovej 

vojny a zhodení atómových bômb na Hi-

rošimu a Nagasaki znamenalo prelomovú 

udalosť a štart etapy nového Japonska. Do 

Krajiny vychádzajúceho slnka však olym-

pijský svet zavíta už po štvrtý raz, pretože 

Sapporo v roku 1972 a Nagano v roku 

1998 boli dejiská zimných olympijských 

hier. 

 

 
   Vizualizácia nového olympijského 

štadióna v Tokiu 

 

   Tokio patrí medzi najväčšie mestá sveta. 

Samotné má 13 miliónov obyvateľov, ale 

tzv. Metropolitné Tokio (s predmestiami) 

až 36 miliónov. Spomedzi všetkých troch 

kandidátov disponuje hlavné mesto Ja-

ponska najväčšou ekonomickou silou. Jeho 

kandidatúru podporovali aj viaceré ma-

mutie japonské firmy. O OH sa Tokio do-

teraz uchádzalo päťkrát (na roky 1940, 

1960, 1964, 2016 a 2020) – tentoraz s 

mottom Objavte budúcnosť. 

   Výbor kandidatúry Tokia v projek-

toch rátal s rozpočtom organizačného 

výboru (OCOG) vo výške 3,1 miliardy 

dolárov a s tzv. non-OCOG rozpočtom 

vo výške 4,89 miliardy dolárov. Pre OH 
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2020 sa plánuje 36 športovísk, z ktorých 

15 už stojí. 

   Okrem obrovskej ekonomickej sily k 

volebným tromfom Tokia patrili moderná a 

fungujúca infraštruktúra, najmä doprava, 

aj bohaté skúsenosti z organizácie vr-

cholných podujatí. Tokijská kandidatúra 

vyšla najlepšie zo správy hodnotiacej ko-

misie MOV a jej úspech neohrozil ani 

čerstvý vážny problém - pretrvávajúci únik 

rádioaktívnej vody zo zničenej jadrovej 

elektrárne vo Fukušime, ktorá leží len 250 

km od mesta, ani obavy z opakovania 

obrovského podmorského zemetrasenia s 

následnou záplavovou vlnou cunami, ako 

pred dvoma rokmi. 

  

 
   V Tokiu vytryskla po oznámení výsledkov 
volieb obrovská radosť.      FOTO TASR/AP 

 

REAKCIE DANKY BARTEKOVEJ 

A FRANTIŠKA CHMELÁRA 

   Úspešná slovenská strelkyňa Danka 

Barteková, ktorá je od 3. júla členka MOV 

na Slovensku (v súčasnosti najmladšia 

členka vôbec), prezradila, že atmosféra na 

zasadnutí MOV bola pred voľbami dejiska 

OH 2020 od rána napätá. „Pri čakaní na 

výsledok bolo v rokovacej miestnosti 

také napätie, že by sa dalo krájať. Ja 

som bola pred hlasovaním veľmi ner-

vózna. Uvedomovala som si, že mám 

obrovskú zodpovednosť, pretože roz-

hodnutie pléna MOV môže zmeniť život 

množstva ľudí. Všetci zástupcovia 

kandidujúcich miest sa snažili ešte na 

poslednú chvíľu získať podporu. Ich 

prezentácie boli skvelé. Už prvé kolo 

volieb naznačilo, že Tokio má veľkú 

podporu, ale finálový výsledok v súboji 

s Istanbulom 60:36 ma svojou jed-

noznačnosťou prekvapil. Nečakala 

som, že Tokio vyhrá s takým veľkým 

náskokom. Vôbec som totiž necítila 

nejakú silnú protokijskú lobby. V kaž-

dom pripade je mi veľmi ľúto Is-

tanbulu aj Madridu. Mali úžasné pre-

zentácie aj projekty, veľmi kvalitne 

spracované. Predpokladala som, že 

Istanbul postúpi do druhého kola a 

keď som videla prezentáciu Madridu, 

čakala som, že do druhého postúpi aj 

on. Bohužiaľ, víťaz môže byť len jeden. 

V Tokiu to však určite budú úžasné 

hry. Projekty japonského hlavného 

mesta vyzerali skvele. Dôvod, prečo 

uspela kandidatúra Tokia, bola zrejme 

ekonomická stabilita krajiny. Myslím 

si, že táto voľba bola viac záležitosť 

rozumu, než srdca. Bola to stávka na 

istotu. Ale prekvapilo ma, že iba dva 

roky po ZOH v juhokórejskom Pjong-

čangu budú letné hry len kúsok 

odtiaľ,“ uviedla Danka Barteková pre 

www.olympic.sk. 

   Prezident Slovenského olympijského 

výboru (SOV) František Chmelár bol na 

125. zasadnutí MOV prítomný ako hosť. 

Voľbu dejiska olympijských hier v roku 

2020 sledoval vedno s ďalšími olympij-

skými hosťami v lobby hotela Hilton. 

Vyjadril prekvapenie z jasného víťazstva 

japonského hlavného mesta, ako aj 

sklamanie, že hry sa neuskutočnia v nám 

podstatne bližších mestách Madride či 

Istanbule. Veď z veľmi praktických logis-

tických dôvodov by pre Slovensko aj pre 

SOV olympiáda v Európe bola výhodnejšia 

aj lacnejšia. „Musím povedať, že záve-

rečné prezentácie nerozhodli, pretože 

Tokio ju z trojice kandidátov malo naj-

slabšiu. Členovia MOV však boli oči-

vidne rozhodnutí o tom, komu dajú 

hlas, už pred prezentáciami.Priznám 

sa, že ja som favorizoval Istanbul a aj 

som mu želal pridelenie hier. Jeho 

prezentácia bola veľmi seriózna a ra-

cionálna. Najlepší však bol Madrid, 

ktorý k týmto kvalitám pridal ešte 

veľmi pozitívne emócie. Madridská 

prezentácia mi dosť pripomínala tú, 

s ktorou sa pred štyrmi rokmi v Kodani 

predviedlo Rio de Janeiro. Musím po-

vedať, že madridské emócie ma až 

strhli. O to väčšie prekvapenie nielen 

mne prinieslo jasné víťazstvo Tokia. 
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Už v prvom kole získalo o štrnásť 

hlasov viac než Istanbul aj Madrid. 

A skóre tokijského finálového víťaz-

stva nad Istanbulom – 60:36 – ma 

šokovalo. Ale podľa reakcií veľkej väč-

šiny ďalších hostí v lobby hotela, ktorí 

sledovali oznámenie výsledkov volieb 

spolu so mnou, som nebol sám. Zo-

stalo tam takmer ticho...,“ povedal pre 

www.olympic.sk František Chmelár. 

 

ZÁPASENIE VYHRALO 

EXISTENČNÝ SÚBOJ 
UŽ V PRVOM KOLE 

   Zápasenie pribudlo ako posledný 28. 

šport do programu olympijských hier 

2020 v Tokiu. Rozhodli o tom členovia 

MOV počas nedeľňajšieho hlasovania v  

Buenos Aires. Na zúženom zozname troch 

športov boli ešte squash a softbal/ 

bejzbal. Rozhodnutie padlo už v prvom 

kole volieb, v ktorom zápasenie zís-

kalo 49 hlasov, softbal/ bejzbal 24 a 

squash 22. 

   Keď zápasenie 12. februára po zasad-

nutí exekutívy MOV vypadlo zo zoznamu 

olympijských športov, vyvolalo to búrku 

nevôle najmä v krajinách patriacich medzi 

zápasnícké veľmoci na čele s Ruskom a 

USA. V máji zápaseniu svitla šanca, že 

zostane v programe aj po OH 2016 v Riu 

de Janeiro. Exekutíva MOV v Petrohrade ho 

totiž spolu so squashom a softbalom/ 

bejzbalom zaradila medzi trojicu kandi-

dátov, z ktorých vyberie 28. šport pre OH 

2020. Ešte pred nedeľňajším hlasovaním 

členovia MOV rozhodli, že v programe OH 

2020 v Tokiu bude 25 tzv. jadrových 

športov, ako navrhovala exekutíva. Golf a 

sedmičkové ragby medzi ne nezaradili, 

bolo však isté, že v oboch sa bude bojovať 

o olympijské medaily v Tokiu i v Riu. 

   Prezident Medzinárodnej zápasníckej fe-

derácie (FILA) Nenad Lalovič počas zá-

verečnej nedeľňajšej prezentácie vyhlásil. 

"Dnes je najdôležitejší deň v 3000-

ročnej histórii nášho športu, ktorý v 

poslednom období prešiel viacerými 

reformami. Zotrvanie v olympijskom 

programe je nevyhnutné pre naše 

prežitie. Zobrali sme si k srdcu kritiku 

MOV a FILA je dnes moderná a efek-

tívna súčasť olympijskej rodiny," cito-

vala slová Laloviča agentúra dpa. 

REAKCIA DANKY BARTEKOVEJ 

   V nedeľu sa Danka Barteková podieľala 

na rozhodnutí o 28. športe v programe OH 

2020. Netajila, že víťazstvo zápasenia už v 

prvom kole ju prekvapilo. “Predpokladala 

som, že vo finále sa zápasenie stretne 

so squashom. Veď squash je búrlivo 

napredujúci šport s celosvetovým zá-

zemím, navyše lacný. Napokon však 

dostal v prvom kole o dva hlasy menej, 

než bejzbal/softbal. Zápasenie vyhralo 

suverénne, ale najviac otázok z pléna 

smerovalo práve k nemu. Inak,  všetky 

tri prezentácie boli veľmi emotívne,“ 

uviedla pre www.olympic.sk Danka Barte-

ková. 

 

THOMAS BACH JASNE 
UŽ V DRUHOM KOLE, 
SEKUNDOVAL MU LEN 
RICHARD CARRIÓN 

 
   Thomas Bach pri vystúpení po zvolení za 
prezidenta MOV.                FOTO TASR/AP 

 

   Na čele Medzinárodného olympij-

ského výboru je prvý raz v histórii 

olympijský víťaz. V utorňajších voľ-

bách prezidenta MOV na 125. za-

sadnutí MOV uspel v konkurencii 

piatich súperov podľa očakávania 59-

ročný Nemec Thomas Bach (nar. 29. 

decembra 1953 vo Würzburgu), člen 

víťazného družstva fleuretistov NSR na 

OH 1976 v Montreale a bývalý dvoj-

násobný majster sveta. 

http://www.olympic.sk/
http://www.olympic/
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   Thomas Bach po dvanástich rokoch 

nahradil v najvyššej funkcii v medziná-

rodnom olympijskom hnutí a na najpres-

tížnejšej pozícii vo svetovom športe 71-

ročného Belgičana Jacqua Roggeho, kto-

rému vypršal po úvodnom osemročnom aj 

druhý štvorročný mandát, čo je podľa sú-

časnej Olympijskej charty maximum. 

Mimochodom, Rogge pred 12 rokmi prebral 

najvyššiu funkciu takisto ako 59-ročný 

a bol tiež bývalý vynikajúci športovec – 

trojnásobný olympionik a majster sveta v 

jachtingu. Roggemu po zvolení Bacha 

MOV udelil titul čestného prezidenta 

MOV a z rúk nového prezidenta si pre-

vzal Olympijský rad v zlate. 

 

 
   Nový prezident MOV Thomas Bach de-

koruje svojho predchodcu Jacqua Roggeho 
Olympijským radom v zlate.FOTO TASR/AP 

__________________________________ 

 

   V poradí deviaty prezident MOV od za-

loženia organizácie v roku 1894 je celkove 

ôsmy Európan, prvý Nemec. Doterajší 

predsedovia/prezidenti MOV: Demet-

rios Vikélas (Grécko) 1894 – 1896, 

Pierre de Coubertin (Francúzsko) 1896 – 

1925, Henri de Baillet-Latour (Belgicko) 

1925 – 1942, Sigfrid Edström (Švédsko) 

1942 – 1952, Avery Brundage (USA) 

1952 – 1972, Michael Morris Killanin 

(Írsko) 1972 – 1980, Juan Antonio Sa-

maranch ( Španielsko) 1980 – 2001, Jac-

ques Rogge (Belgicko) 2001 – 2013, 

Thomas Bach (Nemecko), od 2013.  

   Doterajší viceprezident MOV (túto funk-

ciu zastával už vo štvrtom funkčnom ob-

dobí), prezident Nemeckého olympijského 

a športového zväzu (DOSB, čo je naj-

početnejšia športová organizácia na svete) 

a renomovaný právnik, ale aj obchodník 

Thomas Bach uspel vo voľbách jed-

noznačne – už v druhom kole. V 1. kole 

získal z 93 hlasov členov MOV (hlasovať 

nemohli samotní kandidáti, ani ich kra-

jania, omre toho prezident Rogge 

nehlasoval počas výkonu najvyššej funkcie 

nikdy) 43, takže len štyri mu chýbali na 

získanie potrebnej nadpolovičnej väčšiny. 

V druhom kole z rovnakého počtu 93 

hlasov získal Bach 49, keď súperov priam 

deklasoval. Dvojciferný súčet hlasov si 

v oboch kolách pripísal jedine bankár z 

Portorika Richard Carrión (23, resp. 29), 

predseda finančnej komisie MOV. 

   Poradie v 1. kole volieb (93 hlasov): 

Thomas Bach (Nemecko) 43, Richard 

Carrión (Portoriko) 23, Sergej Bubka 

(Ukrajina) 8, Denis Oswald (Švajčiarsko) 

7, Ser Miang Ng (Singapur) a Ching-kuo 

Wu (Taiwan) po 6 – v dodatočnom „roz-

strele“ medzi poslednými dvoma vyhral Ng 

56:36 a Wu vypadol z hry. Poradie v 2. 

kole volieb (93 hlasov): Thomas Bach 

49, Richard Carrión 29, Ser Miang Ng 6, 

Denis Oswald 5, Sergej Bubka 4. Po 

úspechu Tokia v súboji o právo usporiadať 

OH 2020 sa tak ďalšie kľúčové hlasovanie 

v Buenos Aires stalo debaklom ázijských 

kandidátov... 

 
   Thomas Bach (vpravo) v decembri 2008 
v Bratislave v spoločnosti čestného člena 
MOV Vladimíra Černušáka a prezidenta 
SOV Františka Chmelár, z ktorého rúk si 
prevzal Zlaté kruhy SOV.  FOTO JÁN SÚKUP 
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   Thomas Bach bol v kuloároch dlhodobo 

považovaný za favorita. Veď v porovnaní s 

ostatnými kandidátmi mal nepochybne 

najviac praktických skúseností z vrcholnej 

olympijskej „politiky“ a bol celkove kan-

didát s najsilnejšími tromfami. Člen MOV je 

od roku 1991, v exekutíve MOV sedel prak-

ticky nepretržite už od roku 1996. Pred-

seda právnej komisie MOV a vyjednávač 

európskych televíznych vysielacích práv 

z olympiád viedol hodnotiace komisie pre 

kandidatúry na ZOH 2002 (v tej funkcii 

navštívil v októbri 1994 aj Poprad-Tatry) 

a na OH 2004. 

   "Je to ohromné znamenie dôvery. 

Som si plne vedomý veľkej zodpo-

vednosti prezidenta MOV. Budem pra-

covať najlepšie ako viem a chcem si 

zaslúžiť vašu dôveru. Moje dvere, moje 

uši a moje srdce sú vždy otvorené," 

povedal Thomas Bach vo svojom prvom 

príhovore vo funkcii prezidenta MOV. "Ve-

rím, že sa môžem spoľahnúť na vaše 

dobré rady v nasledujúcich rokoch," 

odkázal svojmu predchodcovi Jacquovi 

Roggemu. 

 

   Jacques Rogge pri oznámení výsledkov 
volieb ukazuje meno svojho nástupcu. 
                                          FOTO TASR/AP 

 

   "Chcem byť prezident vás všetkých. 

Dostať takúto dôveru... sú to obrovské 

emócie, nedokážem to opísať. Moja 

prvá úloha bude poriadne to osláviť. 

Potom nás čaká zimná olympiáda v 

Soči. Musíme sa poriadne pripraviť a 

som presvedčený, že to budú skvelé 

hry," pokračoval v krátkom vystúpení 

Thomas Bach. Jeho najväčší súper vo 

voľbách Richard Carrión reagoval na Ba-

chovo víťazstvo triezvo: "Samozrejme, že 

som sklamaný, ale musím to akcep-

tovať. Je to rozhodnutie pléna MOV. 

Teraz musíme dať Thomasovi Bachovi 

čas a priestor, aby si zostavil svoj 

tím." 

PREHĽAD DOTERAJŠÍCH 

PREDSEDOV/PREZIDENTOV MOV AJ 

S DĹŽKOU ICH FUNKČNÉHO OBDOBIA: 

   1. DEMETRIOS VIKÉLAS (Grécko), od 

23. 6. 1894 do 10. 4. 1896 (1 rok, 9 

mesiacov a 18 dní) 

   2. PIERRE DE COUBERTIN (Fran-

cúzsko), od 10. 4. 1896 do 28. 5. 1925 

(29 rokov, 1 mesiac a 18 dní) 

   3. HENRI DE BAILLET-LATOUR (Bel-

gicko), od 28. 5. 1925 do 16. 1. 1942 (16 

rokov, 7 mesiacov a 9 dní) 

   4. JOHANN SIGFRID EDSTRÖM 

(Švédsko), od 4. 9. 1946 do 16. 7. 1952 

(5 rokov, 10 mesiacov a 12 dní) 

   5. AVERY BRUNDAGE (USA), od 16. 7. 

1952 do 24. 8. 1972 (20 rokov, 2 mesiac 

a 8 dní) 

   6. MICHAEL MORRIS KILLANIN (Ír-

sko), od 24. 8. 1972 do 16. 7. 1980 (7 

rokov, 10 mesiacov a 23 dní) 

   7. JUAN ANTONIO SAMARANCH 

(Španielsko), od 16. 7. 1980 do 16. 7. 

2001 (21 rokov) 

   8. JACQUES ROGGE (Belgicko), od 16. 

7. 2001 do 10. 9. 2013 (12 rokov, 1 me-

siac a 25 dní)  

   9. THOMAS BACH (Nemecko), od 10. 

9. 2013 

 

REAKCIE DANKY BARTEKOVEJ 

A PREDSTAVITEĽOV SOV 

   Členka MOV na Slovensku Danka Bar-

teková sa svojim hlasovaním tiež podie-

ľala na kľúčovom utorňajšom volebnom 

rozhodnutí. Po voľbách pre www.olympic. 

sk uviedla: „Dlhodobo som predpo-

kladala, že uspeje Thomas Bach, ale 

po mnohých debatách počas pre-

došlého dňa som si prestala byť istá, 

že sa to skončí víťazstvom práve jeho. 

Vnímala som síce jeho podporu zo 

strany mnohých členov MOV, ale 

zároveň som videla, ako veľmi sa za 

svoje zvolenie angažoval Richard Car- 
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   Traja slovenskí olympijskí predstavitelia 
v Buenos Aires - zľava František Chmelár, 
Danka Barteková a Jozef Liba.  
                                     FOTO ARCHÍV SOV 

 

rión. Aj členovia komisie športovcov 

MOV boli v kuloárnych debatách ne-

rozhodní. Napokon ma Bachovo suve-

rénne víťazstvo už v druhom kole pre-

kvapilo. Predpokladala som celkove 

vyrovnanejší súboj o najvyššiu funk-

ciu. Ľúto mi bolo Sergeja Bubku, že 

dostal tak málo hlasov. Pritom všade  

zdôrazňoval, že svoju kandidatúru na-

priek jasne najmladšiemu veku z celej 

šestice berie vážne a chce vyhrať. 

Naopak, Ser Miang Ng, Denis Oswald 

aj Ching-kuo Wu tu v Buenos Aires boli 

v predchádzajúcich dňoch nevýrazní 

a takmer ich nebolo vidno.“ 

   Prezident SOV František Chmelár  pre 

www.olympic.sk stručne komentoval: 

„Volebný úspech Thomasa Bacha nás 

veľmi teší. Chceli sme ho vidieť v naj-

vyššej funkcii a predpokladali sme, že 

vyhrá.“ Doplnil ho generálny sekretár 

Jozef Liba: „Od rána tu bolo cítiť veľmi 

napätú atmosféru. Bach síce v kulo-

ároch rezonoval ako favorit, ale vše-

obecne sa čakali aspoň trojkolové 

voľby. Úspešný bankár a finančník 

Carrión očividne získaval značnú pod-

poru, ale v porovnaní s Bachom zrejme 

zavážilo, že celkove nie je natoľko 

spojený priamo so športom a olym-

pijským hnutím ako on a nemá ani 

minulosť špičkového športovca.“ 

   Generálny sekretár SOV ešte prezradil, 

že z doterajšieho prezidenta MOV Jacqua 

Roggeho po oznámení výsledkov ako keby 

spadol obrovský balvan. „V predošlých 

týždňoch a mesiacoch sme ho videli 

utrápeného a unaveného, ale teraz 

úplne ožil...,“ uviedol Jozef Liba. 

 

Jacques Rogge bol dôstojný nástupca 

novátora Juana Antonia Samarancha 
   BRATISLAVA (sou) – V utorok ukončil 

svoje dvanásťročné pôsobenie na čele 

Medzinárodného olympijského (MOV) 

jeho doterajší prezident, 71-ročný 

Belgičan Jacques Rogge (nar. 2. mája 

1942 v Gente). V poradí ôsmy prezident 

MOV a druhý Belgičan sa do histórie zapíše 

ako dôstojný nástupca olympijského 

novátora Juana Antonia Samarancha. 

Bol nepochybne všeobecne rešpektovaný 

a uznávaný reprezentant i najvyšší pred-

staviteľ hnutia v znamení piatich kruhov. 

Svojmu nástupcovi zanechá organizáciu 

naozaj zdravú - v stabilizovanom stave, vo 

výbornej finančnej kondícii a s vysokým 

renomé, ktoré potvrdilo aj prijatie MOV za  

 
   Jacques Rogge so svojim predchodcom 
Juanom Antoniom Samaranchom. 

http://www.olympic.sk/
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stáleho pozorovateľa vo Valnom zhro-

maždení Organizácie spojených národov. 

   "Splnil som si svoje povinnosti a 

urobil som, čo som mal. Ak to pomohlo 

MOV, som šťastný. Či mi práca pri-

nášala radosť? Nie vždy. Či to bolo 

vzrušujúce? Jednoznačne. Bolo privi-

légium robiť to? Určite, ale zažívate 

dobré aj zlé chvíle," ďalej povedal Jac-

ques Rogge. Vyslovil radosť, že všetky 

hry olympiády aj zimné olympijské hry 

v jeho prezidentskej ére, ako aj pre-

miérové OH a ZOH mládeže, ktoré sú jeho 

dielo, boli vydarené a predovšetkým veľmi 

dobré pre športovcov. Tí vedno s mládežou 

dlhodobo stáli v centre jeho záujmu, 

takisto ako boj proti dopingu a všeobecne 

za čistotu športu. Pri rozlúčke vyjadril 

smútok, že sa končí nádherných 12 rokoch 

práce s fantastickým tímom v Lausanne. 

Za najhorší moment počas 12-ročného 

pôsobenia označil smrť gruzínskeho sán-

kara Nodara Kumaritašviliho pri tré-

ningu krátko pred otvorením ZOH 2010 vo 

Vancouvri. 

 

 
 

  Profesiou popredný lekár-ortopéd Jac-

ques Rogge sa pred zvolením na čelo 

MOV mohol preukázať takou úspešnou 

vlastnou športovou minulosťou, ako z jeho 

predchodcov len Američan Avery Brun-

dage. Bol úspešný jachtár, štartoval 

na troch OH (1968 - 1976) a získal aj 

titul majstra sveta v triede Finn. Svoju 

krajinu reprezentoval aj v ragby. 

   Funkcionársku kariéru začal Rogge ešte 

ako aktívny športovec - napriek tomu, že 

sa pripravoval ako športovec na OH 1976 v 

Montreale, už o pol roka skôr na ZOH 

v Innsbrucku viedol belgickú výpravu. Od 

roku 1989 stál na čele Belgického 

olympijského a interfederálneho výbo-

ru, aj Asociácie európskych národných 

olympijských výborov (AENOV, dnes 

EOV). Z tejto pozície inicioval založenie 

Európskych olympijských dní mládeže 

(EYOD, podujatie sa od roku 2001 

transformovalo na súčasný EYOF). Veľmi 

rýchlo si vybudoval medzinárodné funk-

cionárske meno a jeho kariéra v olym-

pijskom hnutí bola priamočiara a rýchla. 

   Výborné zužitkovanie skúseností aktív-

neho športovca umocnil Jacques Rogge 

schopnosťou kultivovane rokovať, racio-

nálne vyhodnocovať situáciu i vynikajúco 

formulovať myšlienky. Navyše prejavil vý-

borné jazykové znalosti (flámčina, fran-

cúzština, angličtina, nemčina, španielčina), 

až šľachtickú noblesu a danosti lídra. Jeho 

kariéra bola priamočiara. Už v roku 1991 

ho prijali za člena MOV. V roku 1993 ho 

prezident MOV Samaranch menoval za 

predsedu koordinačnej komisie MOV pre 

OH v Sydney. O štyri roky neskôr ho 

poveril rovnakou funkciou v súvislosti 

s prípravami OH v Aténach. V roku 1998 

ho zvolili do exekutívy MOV.  A 16. júla 

2001 na 112. zasadnutí MOV v Moskve 

za prezidenta MOV. V súboji so štyrmi 

súpermi vyhral už v druhom kole, keď 

získal 59 zo 110 platných hlasov – viac ako 

jeho traja zvyšní súperi dohromady. 

 
   V januári 2003 si Jacques Rogge v Bra-
tislave z rúk prezidenta SOV Františka 

Chmelára prevzal Trofej SOV.  
                                          FOTO JÁN SÚKUP 
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   Po veľkej korupčnej afére okolo kandi-

datúry Salt Lake City na ZOH 2002, ktorá 

zatiahla olympijské hnutie do krízy a na 

päť kruhov vrhla poriadny tieň, bol Rogge 

ideálna voľba, aby upokojil rozbúrenú 

hladinu a vrátil MOV pozitívny imidž i 

stratený kredit. Do najvyššej funkcie na-

stúpil Belgičan s bezúhonnou povesťou 

korektného človeka nadovšetko oddaného 

športu. Vo svojom volebnom programe ako 

prioritu stanovil obhajobu etiky športu, 

vrátane intenzívneho boja proti do-

pingu. Vytýčil si cieľ dosiahnuť výborný 

stav vo všetkých aktivitách MOV a postaviť 

šport a športovcov do centra úsilia orga-

nizácie. Na základe vlastnej skúsenosti za 

veľmi dôležitý označil odborný rast a 

vzdelávanie športovcov ako súčasť ich 

prípravy na postšportovú kariéru. Veľ-

ké sympatie svetových médií si získal 

oznámením hneď po zvolení, že na olym-

pijských hrách nebude bývať v luxusnom 

hoteli, ale v olympijskej dedine, ktorá „je 

počas hier to najlepšie miesto na 

život.“ 

   Pre olympijské hnutie, ktoré bolo v tom 

čase už vo výbornej finančnej kondícii, 

predstavoval Rogge najvhodnejšiu voľbu. 

V minulosti preukázal svoje veľké funk-

cionárske aj riadiace schopnosti. Ako uh-

ladený a kultivovaný diplomat dokázal 

pôsobiť aj ako vhodný mediátor pri urov-

návaní sporov. V najvyššej funkcii vo sve-

tovom športe rýchlo preukázal kom-

petentnosť a stal sa všeobecne rešpek-

tovaným prezidentom MOV. 

   Neustále veľmi zdôrazňoval zodpoved-

nosť olympijského hnutia voči mládeži. 

Po nástupe do funkcie pri každom prí-

hovore na slávnostnom otvorení OH či ZOH 

verejne apeloval na olympionikov, aby 

si uvedomili, že pre mládež sú vzory 

a príklady správania. Preto ich vyzýval, 

aby odmietali doping a aby aj celým svojím 

vystupovaním, nielen športovými výkonmi, 

boli ozajstnými šampiónmi. Bol nekom-

promisný v boji s dopingovou pliagou 

moderného športu. Práve on presadil 

zásadu, že až osem rokov po každých OH 

bude možné považovať ich výsledky za 

definitívne. Počas ôsmich rokov si MOV 

vyhradil právo testovať odobrané vzorky 

relevantnými novými metódami, ktoré by 

sa medzičasom objavili. Počas jeho pre-

zidentského pôsobenia boli ako olympij-

ské hodnoty definované a celosvetovo 

propagované výnimočnosť, priateľstvo 

a rešpekt. 

 

 
   Jacques Rogge pri prejave počas I. OH 
mládeže 2010 v Singapure.        FOTO MOV 

 

   Svoj „pomník“ si Jacques Rogge 

postavil tým, že na 119. zasadnutí MOV v 

Guatemala City presadil 7. júla 2007 

schválenie nového podujatia – olym-

pijských hier mládeže. OH mládeže 

označil za „vlajkovú loď novej stratégie 

MOV smerom k mladým ľuďom.“ 

Vyhlásil vtedy, že zriadením OH mládeže 

sa otvára šanca pre mnohé menšie mestá, 

ktoré reálne z kapacitných dôvodov ne-

môžu hostiť OH dospelých. Premiéra OH 

mládeže sa uskutočnila v auguste 2010 

v Singapure, premiéra zimnej verzie OHM 

v januári 2012 v rakúskom Innsbrucku. 

   Významné bolo, že na záver svojho 

prvého osemročného funkčného obdobia 

(2001 – 2009) Rogge zvolal po 15 rokoch 

znovu olympijský kongres. XIII. 

olympijský kongres s hlavnou témou 

„Olympijské hnutie a spoločnosť“ sa 

uskutočnil v septembri 2009 v dánskej 

Kodani. Zúčastnilo sa na ňom 1249 de-

legátov z 205 krajín. Kongres prijal do-

vedna 66 odporúčaní a návrhov. 

   V Kodani sa zrodili aj dve významné roz-

hodnutia, ktoré sa budú spájať s Roggeho 

érou. Po 19 rokoch boli do programu 

olympijských hier (s platnosťou pre OH 

2016 aj pre OH 2020, ktorých dejisko 

vyberie MOV v roku 2013) znovu zaradené 
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nové športy - golf a ragby v tzv. sed-

mičkovom formáte. V skutočnosti ide 

o vlastne staronové olympijské športy. Oba 

totiž už v programe OH kedysi boli, ale 

v poriadne dávnej minulosti... 

   S Roggeho prezidentovaním bude navždy 

spätá aj historicky prvá voľba olympijského 

dejiska v Južnej Amerike. V Kodani bolo za 

miesto konania Hier XXXI. olympiády v ro-

ku 2016 vybrané brazílske Rio de Janeiro. 
 

Na vydarenom projekte Dotkni sa 

hviezd sa cez víkend zúčastnilo vyše 

140 športuchtivých detí 

 
 

   Bratislava 9. septembra (SOV – FOTO 

PETER CHANAS) – V sobotu 7. septembra 

odštartoval v Športovej hale Mladosť a pri-

ľahlej hale Elán nový projekt Sloven-

ského olympijského výboru (SOV) 

pripravený v spolupráci s vedením ŠH 

Mladosť s názvom „Dotkni sa hviezd“. 

Podujatie bolo určené športuchtivým deťom 

vo veku od 5 do 14 rokov, pre ktoré 

rodičia hľadajú vhodné športové krúž-

ky alebo oddiely.  

 
   Podľa ankety, ktorú robili zamestnanci 

SOV, sa na akcii zúčastnilo viac než 105 

rodín a dovedna 147 detí. Medzi náv-

števníkmi mala akcia veľký úspech. 

Pochvaľovali si najmä dobrú organizáciu 

a možnosť vyskúšať si priamo na jed-

nom mieste viacero športov. Deti sa 

s nadšením zapájali do všetkých špor-

tových aktivít. Pri veslovaní a kanoistike 

ich zaujali trenažéry, vyskúšať si mohli 

i šerm a šermiarsky odev. V gymnastickej 

telocvični to celý deň praskalo vo švíkoch, 

cvičili chlapci aj dievčatá. Možností ako si 

zacvičiť bolo viacero. Deti mohli cvičiť na 

hrazde a bradlách, alebo robili kotúle, pre-

mety, či skúšali náčinie moderných gym-

nastiek – obruče, švihadlá, lopty a stuhy.  

   Záujem prevládal hlavne o tradičné 

športy, s ktorými deti v predškolskom 

a mladšom školskom veku začínajú – at-

letika, gymnastika, plávanie. Starších os-

lovili loptové hry, rýchlo sa rozvíjajúci 

florbal, ale aj šerm, s ktorým sa bežne 

ľudia nestretávajú. 

   Akciu pomáhalo organizačne zabezpečiť 

mnoho dobrovoľníkov z radov trénerov, 

športovcov, či zamestnancov ŠH Mladosť, 

ŠH Elán a SOV, za čo im patrí veľká vďaka. 



 11 

  

Výstava o olympizme v Žiline pokračuje 

3. etapou, tentoraz v Krajskej knižnici 
   Žilina 6. septembra (OK ZA) – V ob-

chodnom centre Mirage v Žiline bola od 15. 

júna do 31. augusta v dvoch etapách 

inštalovaná mimoriadne úspešná „Výstava 

o olympizme“ pri príležitosti 20. výročia 

Slovenského olympijského výboru. O ús-

pešnosti výstavy vypovedalo niekoľkotisíc 

návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, 

ale aj zo zahraničia, ktorí zanechali množ-

stvo pozitívnych ohlasov v knihe návštev. 

   Veľký úspech akcie podnietil Olympijský 

klub Žilina k ďalšej inštalácii výstavy v tre-

tej etape. Tá pokračuje v Krajskej knižnici 

na ulici Antona Bernoláka. Otvorenie sa us-

kutočnilo v pondelok 2. septembra za 

účasti  členov OK, žilinských olympionikov 

a ďalších hostí. 

   Žilinská výstava o olympizme je otvo-

rená denne počas pracovných dní a potrvá 

do 30. septembra.  
 

Vo štvrtok otvoria v Bratislave výstavu 

„Víťazstvá a prehry. Slovenský šport 
1993-2012“, v piatok tam Múzeu telesnej 

kultúry v SR odovzdá Věra Čáslavská 
svoje dve zlaté olympijské medaily 

   BRATISLAVA (MTK/SOV) - Výstavu  

SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR 

„Víťazstvá a prehry. Slovenský šport 

1993 - 2012“ v priestoroch Múzea 

mesta Bratislava v Starej radnici 

slávnostne otvoria vo štvrtok 12. 

septembra 2013 o 16. h. Účasť na sláv-

nostnom otvorení prisľúbil aj prezident 

Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, 

ktorý nad výstavou prevzal patronát. Pre 

verejnosť bude prístupná od 13. 

septembra do 27. októbra 2013. Výs-

tavu finančne podporil aj Slovenský 

olympijský výbor. 

   Sedemnásobná olympijská víťazka v 

športovej gymnastike a najúspešnejšia 

olympionička v histórii bývalého Česko-

slovenska Věra Čáslavská nedávno pri-

sľúbila, že dve zo svojich zlatých olym-

pijských medailí odovzdá do zbierok 

SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR. 

Pražská rodáčka, bývalá predsedníčka 

Československého a neskôr Českého olym-

pijského výboru svoje rozhodnutie odôvod-

nila tým, že vždy reprezentovala Česko-

slovensko a časť tých medailí teda patrí aj 

Slovensku.  

   Věra Čáslavská v piatok 13. sep-

tembra 2013 o 11 h. v priestoroch  

výstavy „Víťazstvá a prehry. Slovenský 

šport 1993-2012“ odovzdá pracov-

níkom SZTK – MTK v SR svoje dve 

zlaté olympijské medaily - jednu z OH 

1964 v Tokiu a jednu z OH 1968 

v Mexico City. Obe  budú uložené do 

vitríny a prístupné verejnosti počas kona-

nia spomínanej výstavy. 

 

 
   Věra Čáslavská s časťou svojej výnimoč-

nej zbierky olympijských medailí. Po jed-
nom zlatom kove z OH 1964 v Tokiu aj 
z OH 1968 v Mexico City venuje Slovensku! 
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V piatok sa dožíva sedemdesiatky 

strieborný futbalista z OH 1964 v Tokiu, 
rodák z Horných Motešíc Ján Geleta 

   BRATISLAVA (sou) – Zo slovenských 

členov strieborného tímu futbalových 

olympionikov ČSSR na olympijských hrách 

1964 v Tokiu sa na 

trávnikoch celkove 

najvýraznejšie 

presadil Ján Gele-

ta. Rodák z Hor-

ných Motešíc, kto-

rý s futbalom začí-

nal v Iskre Parti-

zánske, vrcholnú 

kariéru prežil vo 

farbách pražskej 

Dukly, za ktorú po-

tom hral aj jeho syn Ján Geleta mladší. V 

piatok 13. septembra sa táto veľká 

futbalová osobnosť zo Slovenska do-

žíva sedemdesiatky. 

   Zo 17-členného tokijského striebor-

ného kádra futbalových olympionikov 

ČSSR Ján Geleta nielenže odohral naj-

viac zápasov v A-tíme ČSSR – devät-

násť (strelil dva góly), ale v roku 1967 

bol vyhlásený za najlepšieho futba-

listu ČSSR. S Duklou Praha dvakrát 

získal ligový titul (1964 a 1966), trikrát 

Československý pohár a v roku 1967 

si v jej drese zahral aj v semifinále 

Európskeho pohára majstrov. V I. čs. 

lige odohral 283 zápasov a strelil 27 gó-

lov. Vynikal húževnatosťou, bojovnosťou 

a výbornou kondíciou. 

 
   Vynikajúcu formu mal Ján Geleta už 

v olympijskom roku 1964, v ktorom bol 

spoločne s ďalšími Slovákom Poplu-

három a Bombom nominovaný do 

európskeho tímu UEFA na zápas proti 

Škandinávii. V olympijskom výbere ČSSR 

Geleta odohral dovedna sedem zápasov 

a strelil jeden gól. Ako ani nie 21-ročný 

bol síce na OH v Tokiu benjamínok, ale 

pritom veľmi platný hráč strieborného 

tímu. 

   Slovenský olympijský výbor jubilantovi 

srdečne blahoželá! 

 

 

Peter Sagan vyhral aj poslednú etapu na pretekoch 
Okolo Alberty a získal zelený dres 

   Calgary 9. septembra (TASR) – Slo-

venský reprezentant Peter Sagan  zvíťazil 

v záverečnej 5. etape cyklistických pre-

tekov Okolo Alberty. Jazdec tímu Can-

nodale Pro Cycling si po triumfoch v pro-

lógu a v prvej etape na týchto pretekoch 

pripísal tretie víťazstvo. Bolo to už jeho 21. 

víťazstvo v tomto roku. Navyše vyhral aj 

bodovaciu súťaž pre najrýchlejšieho šprin-

téra. Celkovým víťazom päťetapových pre-

tekov sa stal Austrálčan Rohan Dennis 

(Garmin-Sharp).  
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Medzinárodná kanoistická federácia nesúhlasí s presunom 
vodného slalomu na OH 2016 mimo Ria de Janeiro 

   Rio de Janeiro 7. septembra (TASR) - 

Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) 

nesúhlasí s presunom súťaží vo vodnom 

slalome na olympijských hrách 2016 z Ria 

do Foz do Iguacú, vzdialeného viac než 

1000 km od dejiska OH. ICF vyšle do Ria de 

Janeiro odborníka, ktorý má zistiť všetky 

skutočnosti a presvedčiť organizátorov, aby 

súťaže vo vodnom slalome sa uskutočnili na 

pôvodne určenom mieste, v Deodoro. To sa 

nachádza v severnej oblasti Ria de Janeiro, 

kde sa uskutoční poltucet ďalších špor-

tových súťaží. 

   Organizátori ako dôvod presunutia súťaží 

vo vodnom slalome uviedli oneskorenie 

výstavby areálu a nutnosť dodatočných in-

vestícií vo výške až 70 miliónov dolárov. 

"Presunom súťaží hrozí marginalizácia 

nášho športu a športovcov," uvádza sa 

vo vyhlásení ICF.  

 

Olympijská pochodeň pre ZOH v Soči poletí do vesmíru 
7. novembra, avšak bez plameňa 

 
   Moskva 6. septembra (TASR) – Neza-

pálená olympijská pochodeň pre blížiace sa 

zimné olympijské hry v Soči poletí do ves-

míru, kde ju v novembri čaká vesmírna 

prechádzka. Pochodeň poputuje do Medzi-

národnej vesmírnej stanice 7. novembra, 

potom absolvuje vesmírnu prechádzku a  

vráti sa späť na Zem. "Plameň nebude 

horieť, pochodeň len prinesieme do 

vesmíru," povedal agentúre RIA Novosti 

Oleg Kotov, jeden z dvoch kozmonautov, 

ktorý s pochodňou do vesmíru poletí. Dodal, 

že kozmonauti si už zabezpečili vysielanie 

športových prenosov zo ZOH, ktoré budú na 

vesmírnej stanici sledovať. 

   Olympijský oheň príde do Ruska v októbri 

z Grécka a poputuje z Moskvy smerom na 

východ okolo Kamčatky dole do Vladi-

vostoku a späť cez južnú Sibír okolo Baj-

kalského jazera, ktoré je najväčšie na svete. 

Pochodeň prejde cez viac ako 2900 miest a 

83 ruských regiónov. K Čiernemu moru do 

Soči dorazí 7. februára 2014.  

 

Po neúspechu Madridu chce Barcelona získať ZOH 2022 
   Barcelona 8. septembra (TASR) - Necelý 

deň po neúspešnej kandidatúre Madridu na 

usporiadanie Hier XXXII. olympiády sa sta-

rosta Barcelony Xavier Trias vyjadril, že 

mesto je pripravené prezentovať ponuku na 

získanie zimnej olympiády v roku 2022. 

"Všetky podklady sú pripravené. Po-

rozprávať sa ešte musíme s predsta-

viteľmi Španielskeho olympijského vý-

boru, či pôjdu s nami do tohto ris-

kantného dobrodružstva," povedal Trias 

pre Katalánsku televíziu. Barcelona plánuje 

prezentovať projekt pod názvom "Barcelona 

- Pyreneje". 

   V centre Katalánska sa olympiáda konala 

už v roku 1992. Podľa informácií agentúry 

AP začal starosta Trias pripravovať podklady 

na prezentovanie projektu barcelonskej 

olympiády 2022 po neúspešnom pokuse 

Madridu. 
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Obyvatelia Osla podporili kandidatúru mesta na ZOH 2022  

   Oslo 10. septembra (TASR) - Obyvatelia 

nórskej metropoly Oslo podporili kandi-

datúru mesta na usporiadanie ZOH 2022. V 

miestnom referende sa v prospech orga-

nizovania olympiády vyslovilo 55,1 percent 

občanov, 44,9 percent bolo proti. "Je to 

veľké víťazstvo pre stúpencov olym-

piády v Osle, som naozaj šťastný. No-

vozvolený nórsky parlament a vláda sa 

budú vážne zaoberať myšlienkou uchá-

dzať sa o ZOH 2022," citovala agentúra 

dpa slová generálneho sekretára Nórskej 

športovej konfederácie Ingeho Andersena. 

Oslo hostilo zimnú olympiádu v roku 1952, v 

roku 1994 bol dejisko ZOH tejto krajine 

Lillehammer. 

 

Ďalšie informácie zo 125. zasadnutia MOV v Buenos Aires 

 
    BUENOS AIRES 10. septembra (TASR, 

sou) - Ešte pred hlavnou voľnou nového 

prezidenta Medzinárodného olympijského 

výboru (MOV) na 125. zasadnutí v Buenos 

Aires zvolili deväť nových členov MOV. 

   Svoje postavenie v organizácii si posilnili 

Američania, keď sa k trojici doterajších čle-

nov MOV pridal aj prezident národného 

olympijského výboru USOC Larry Probst. 

Ten získal v tajnej voľbe 71 hlasov a proti 

bolo 20. Miesto v MOV získal aj prezident 

Ruského olympijského výboru Alexander 

Žukov, za ktorého prijatie sa vyslovilo 63 

voliteľov, proti bolo 29. Probst aj Žukov boli 

zvolení v rámci 15-člennej kvóty vyhradenej 

pre reprezentantov NOV, ďalší siedmi získali 

individuálne členstvo. 

   Medzi ďalšími novými členmi sú dvoj-

násobný olympijský strieborný medailista vo 

vytrvalostných behoch Paul Tergat z Kene, 

švédsky olympijský víťaz v skoku do výšky 

Stefan Holm, bývalý brazílsky volejbalista 

Bernard Rajzman, bývalá jazdkyňa 

Mikaela Cojuangcová-Jaworská z Filipín 

a trojica Octavian Morariu z Rumunska, 

Dagmawit Girmay Berhaneová z Etiópie a 

Camiel Eurlings z Holandska. Noví členovia 

ale ešte nemohli voliť prezidenta. MOV tak 

má po 125. zasadnutí celkove 112 členov. 

Avšak koncom roka skončia z dôvodu do-

siahnutia vekovej hranice Austrálčan Kevan 

Gosper a Lamine Diack zo Senegalu, plus 

Ománčan Habib Macki odstúpi z funkcie, 

čiže MOV potom bude mať 109 členov. Naj-

viac je Švajčiarov - päť, po štyria sú z USA, 

Ruska a Veľkej Británie. 

   Za nového viceprezidenta MOV bez 

protikandáta zvolili doterajšieho člena 

exekutívy Austrálčana Johna Coatesa (70 

hlasov za, 12 proti). Do exekutívy zvolili 

Američanku Anitu DeFrantzovú, ktorá 

len o jeden hlas (41:40) zdolala bývalého 

šéfa Svetovej antidopingovej agentúry 

(WADA) Kanaďana Richarda Pounda.  

 

REZONOVALI AJ PROBLÉMY OKOLO 

PRÍPRAV OH 2016 V RIU DE JANEIRO 

   Predseda marketingovej komisie MOV Nór 

Gerhard Heiberg vyslovil v súvislosti s 

olympijskými hrami 2016 v Riu de Janeiro 

obavy zo slabých investícií brazílskych spo-

ločností do organizácie hier. Heiberg v 

Buenos Aires povedal, že ekonomické pod-

mienky v Brazílii sa zmenili a spoločnosti sú 

v náročnej situácii, z čoho vyplýva neochota 

investovať do hier. 

   Organizátori OH 2016 v Riu de Janeiro 

veria, že vysoko neprekročia stanovený 

rozpočet na prípravu hier. Uvedomujú si 

totiž, že príliš veľké výdavky by mohli spô-

sobiť medzi obyvateľmi búrku nevôle a 

hromadné nepokoje.  "Jednoducho musíte 

informovať ľudí o tom, čo sa deje. 

Vašou úlohou je vysvetliť, ako prípravy 

ovplyvňujú chod mesta. Ak sa toto k 

ľuďom nedostane, potom sa zopakujú 

udalosti z posledných mesiacov," citoval 

portál espn.com šéfa tlačovej komisie MOV 

Kevana Gospera. Brazíliu sužovali nepo-

koje v júni, keď v uliciach demonštrovali 

tisíce ľudí, čím reagovali na zvýšenie cien vo 

verejnej doprave a vyjadrovali odbor 

všeobecne voči vládnej ekonomickej politike. 
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ARMSTRONGOVI MOV ODOBERIE 

OLYMPIJSKÝ BRONZ ZO SYDNEY 

   Medzinárodný olympijský výbor plánuje 

odobrať zdiskreditovanému cyklistovi Lan-

ceovi Armstrongovi olympijskú medailu. 

MOV už požiadal Armstronga a Olympijský 

výbor USA o vrátenie bronzového kovu, 

ktorý získal Američan na OH 2000 v Sydney. 

Armstrongovi po dopingových priznaniach 

odobrali sedem titulov z Tour de France a 

zakázali mu doživotne súťažiť na športových 

podujatiach.  

 

Krátko pred 80. narodeninami zomrel český boxer Josef 
Němec, bronzový olympijský medailista a exmajster Európy 
   BRATISLAVA (SOV) 

– V Českých Budějo-

viciach po dlhej ťaž-

kej chorobe krátko 

pred svojimi 80. na-

rodeninami zomrel 

bývalý legendárny 

český boxer a olym-

pijský medailista v 

ťažkej hmotnosti  

 

nad 81 kg Josef Němec. Muž, ktorý sa v 

tom istom meste narodil 25. septembra 

1933, získal vo farbách bývalej ČSSR 

bronz na OH 1960 v Ríme a titul majstra 

Európy 1963, okrem toho aj bronzové 

medaily u ME 1957 a 1959. Počas dlho 

ročnej veľmi úspešnej kariéry absol 

voval v amatérskom ringu spolu 320 

zápasov, z nich v 308 zvíťazil. 
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