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V Krakove spoločné rokovanie 

poľskej a slovenskej strany vo veci 

kandidatúry mesta na ZOH 2022, 

predstavitelia SOV navštívili 
vojenskú akadémiu v Lipt. Mikuláši 

 
   Po podpise dodatku k zmluve medzi 
POV a SOV - zľava Jozef Liba, František 
Chmelár, Andrzej Kraśnicki a Adam Krze-
siński.     FOTO SOV/PETRA GANTNEROVÁ 

 

   BRATISLAVA 16. septembra (SOV) – 

V poľskom Krakove sa v nedeľu 15. 

septembra uskutočnilo spoločné ro-

kovanie poľskej a slovenskej strany vo 

veci kandidatúry mesta na ZOH 2022, 

ktorá sa na základe zmluvy o spolupráci 

medzi Poľským olympijským výborom 

(POV) a Slovenským olympijským výborom 

(SOV), podpísanej 8. marca 2013 v Bra-

tislave, bude realizovať so slovenskou 

podporou. 

   Slovenskú delegáciu v Krakove vie-

dol predseda prípravného výboru SR 

(PV SR), žilinský župan Juraj Blanár. Za 

SOV v nej boli prítomní prezident Fran-

tišek Chmelár a generálny sekretár Jozef 

Liba. Vzhľadom na to, že na Slovensku sa 

počíta so súťažami v zjazdovom lyžovaní 

v Demänovskej doline-Jasnej, za športové 

spolky sa na rokovaní zúčastnila aj pre-

zidentka Slovenskej lyžiarskej asociácie, 

členka výkonného výboru SOV Janka 

Gantnerová. Prítomní bol aj primátor Lip-

tovského Mikuláša Alexander Slafkov-

ský, generálny konzul SR v Krakove Ma-

rek Lisánsky a tajomníčka PV SR Jana 

Braciníková. 

   Rokovanie na krakovskej radnici otvoril 

prezident POV Andrzej Kraśnicki. Infor-

máciu o príprav kandidatúry na poľskej 

strane predniesla predsedníčka kandidát-

skeho výboru Krakova a poslankyňa poľ-

ského Sejmu, olympionička v snoubordingu 

Jagna Marczulajtisová-Walczaková. Za 

slovenskú stranu o stave príprav infor-

moval predseda PV SR Juraj Blanár. 

Poľskí aj slovenskí zástupcovia následne 

debatovali o najbližších krokoch, ktoré tre-

ba vykonať pred oficiálnym podaním pri-
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hlášky Krakova na Medzinárodný olym-

pijský výbor (MOV), čo sa musí realizovať 

do 14. novembra. Ujasňovali si aj ďalšiu 

spoluprácu. 

   V Krakove došlo k dohode, že národné 

olympijské výbory ustanovia koordi-

načnú komisiu v rámci centrálneho 

výboru kandidatúry. Komisia bude mať 

na starosti zlaďovať úsilie v oboch kraji-

nách, pomáhať obom prípravným výborom 

a dohliadať na veci súvisiace s kandida-

túrou tak, aby celá príprava bola v súlade 

s Olympijskou chartou a s pravidlami sprá-

vania miest uchádzajúcich sa o uspo-

riadanie ZOH, ako ich stanovil MOV. Do-

hodu o tom ako doplnok zmluvy z 8. marca 

podpísali najvyšší predstavitelia oboch ná-

rodných olympijských výborov – prezidenti 

Andrzej Kraśnicki a František Chmelár, 

resp. generálni sekretári Adam Krze-

siński a Jozef Liba. Oba NOV nominujú 

do koordinačnej komisie po päť zástupcov. 

   Na druhý deň po krakovskom rokovaní – 

v pondelok 16. januára – navštívili najvyšší 

predstavitelia SOV spoločne s tajomníčkou 

PV SR Akadémiu ozbrojených síl gene-

rála M. R. Štefánika v Liptovskom Mi-

kuláši. Toto zariadenie, ktoré slúžilo ako 

univerziádna dedina počas svetovej zimnej 

univerziády 1999, bolo v rámci kandidatúry 

Krakova na ZOH 2022 vytypované ako 

najvhodnejšie na zriadenie samostat-

nej olympijskej dediny pre zjazdárov. 

Zjazdárske súťaže sa plánujú na svahoch 

Chopku, ktorý v tatranskom regióne ako 

jediný spĺňa kritériá Medzinárodnej ly-

žiarskej federácie (FIS) na usporiadanie 

olympijských súťaží v zjazdových discip-

línach zjazdového lyžovania. 

 
   Slovenská delegácia na rokovaní v Krakove.              FOTO SOV/PETRA GANTNEROVÁ 

 

Predstaviteľov SOV potešila voľba 

Thomasa Bacha za prezidenta MOV 

i zotrvanie zápasenia na OH 2020, 

hry by však radšej videli v Európe 

 
 

   Bratislava 12. septembra (TASR) - 

Predstavitelia Slovenského olympijského 

výboru (SOV) dúfali, že dejisko OH 2020 

bude Madrid alebo Istanbul. Víťazstvo 

Tokia, o ktorom rozhodli zástupcovia MOV 

na svojom 125. zasadnutí v Buenos Aires, 

ich tak trochu sklamalo. Na tlačovej kon-

ferencii po návrate zo zasadnutia MOV to 

uviedol prezident SOV František Chme-
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lár, ktorý cestoval do Argentíny s ge-

nerálnym sekretárom Jozefom Libom. 

   "Bolo to výnimočné zasadnutie s 

výnimočným programom. A výnimočné 

aj tým, že sme mali svojho zástupcu - 

Danku Bartekovú. Myslím, že to zvlá-

dla excelentne," uviedol na úvod Fran-

tišek Chmelár a priznal, že ich očaká-

vania k zvoleniu dejiska hier v roku 2020 

sa nenaplnili: "Boli sme trochu skla-

maní. Dúfali sme, že by to mohol vy-

hrať jeden z európskych kandidátov. 

Nestalo sa, o príčinach môžeme disku-

tovať. Zdá sa, že karty boli rozhodené 

už skôr, Tokio vyhralo celkom jasne. 

Myslím si, že hry budú vo veľkom 

štandarde a Japonci ich pripravia do-

bre. Po oznámení výsledkov ale na-

stalo takmer ticho, občas niekto za- 

tlieskal, ale žiadna mimoriadna radosť. 

Hoci Japonci sú v emóciách zdržan-

livejší, aj tak nás to prekvapilo." 

   František Chmelár tiež priznal, že vý-

sledky ďalších volieb dopadli podľa ich 

predstáv. Opätovné zaradenie zápasenia 

do programu hier a zvolenie Thomasa 

Bacha za prezidenta MOV sami očakávali. 

   "Zápasenie malo na zasadnutí silné 

zastúpenie spomedzi svojich legiend - 

nedávnej aj dávnejšej histórie. Celo-

svetovo sa dalo dokopy, Medzinárodná 

zápasnícka federácia nabrala iný kurz 

a aj keď ich čaká ešte množstvo práce, 

myslím si, že to zvládnu a nebudú sa 

musieť viac obávať o svoj osud," po-

kračoval šéf SOV, ktorému sa pozdávala aj 

prezentácia squashu. "Mal veľmi dobrú 

prezentáciu a javí sa ako perspektívny 

šport, lebo je nenáročný a zrozu-

miteľný. Dá sa hrať v podstate kde-

koľvek. Prekvapilo ma, že dostal me-

nej hlasov bejzbal spojený so soft-

balom," dodal. 

 
   Prezident SOV František Chmelár (vľavo) 
a generálny sekretár SOV Jozef Liba.   
                                   FOTO MOJMÍR GAŠKO 
_____________________________ 

 

   Na adresu zvolenia Thomasa Bacha za 

prezidenta MOV František Chmelár po-

vedal: "S jeho zvolením sme veľmi 

spokojní. Nielen preto, že je to Nemec 

a je blízky SOV, ale aj preto, že je 

predseda dá sa povedať najväčšej 

občianskej organizácie na svete – Ne-

meckej olympijskej a športovej 

asociácie, ktorá má 28 miliónov 

členov. Nemá konkurenciu v športovej 

obci ani mimo nej. Od jeho zvolenia si 

sľubujeme posilnenie postavenia ná-

rodných olympijských výborov." 

   Podľa generálneho sekretára SOV Jozefa 

Libu by medzinárodné hnutie mohlo pod 

Bachom nabrať nový kurz. "Dvanásť ro-

kov predchádzajúceho prezidenta Jac-

qua Roggeho bolo stabilných. V záku-

lisí sa však hovorí, že je to koniec jed-

nej éry a teraz sa očakáva nový trend 

a nová cesta. Uvidíme, čo to prinesie," 

uviedol.  
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V Bratislave otvorili unikátnu výstavu 

Víťazstvá a prehry. 
Slovenský šport 1993-2012 

 
   “Tvárou” výstavy sa stal historicky prvý 

olympijský medailista samostatného Slo-
venska, strelec Jozef Gӧnci.  

                           FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

   BRATISLAVA 12. septembra (SITA) – 

Výstava pod názvom "Víťazstvá a 

prehry. Slovenský šport 1993-2012", 

ktorú slávnostne otvorili vo Faustovej 

sále Múzea mesta Bratislava v Starej 

radnici, je unikátny projekt, ktorý 

mapuje dve dekády účinkovania slo-

venských športovcov na významných 

európskych a svetových podujatiach 

ako sú olympijské hry, svetové šam-

pionáty a majstrovstvá Európy. 

   Expozíciu v priestoroch Múzea mesta 

Bratislava v Starej radnici pripravilo SZTK 

- Múzeum telesnej kultúry v SR v 

spolupráci s Múzeom mesta Bratislava. 

Výstavu pod názvom finančne podporili 

Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

mesto Bratislava (grant Ars Bratisla-

vensis), Slovenský olympijský výbor 

(SOV) a Slovenský paralympijský výbor 

(SPV).  Patronát nad výstavou prevzal pre-

zident Slovenskej republiky Ivan Gašpa-

rovič. 

   Ako na slávnostnom otvorení novej ex-

pozície o slovenskom športe uviedol riaditeľ 

Múzea mesta Bratislava Peter Hyross, pre 

jeho ustanovizeň je veľkáčesť, že spolu s 

pracovníkmi SZTK - MTK v SR môže vo 

svojich expozíciách prezentovať dvadsať 

rokov nádherných okamihov slovenského 

športu, ktoré priniesli športových fanúši-

kom veľa neopakovateľných momentov. 

   Práve na silné emócie, ktoré priaznivci 

slovenského športu prežívali vo chvíľach 

triumfov slovenských reprezentantov na 

tých najväčších svetových podujatiach, 

poukázala aj riaditeľka SZTK - MTK v SR 

Zdenka Letenayová. Šéfka kolektívu, 

ktorý túto výstavu chystal viac ako rok, vo 

svojom príhovore pripomenula, že podobná 

komplexná výstava o slovenskom športe 

bola na Slovensku začiatkom 80. rokov v 

priestoroch Bratislavského hradu. Odvtedy 

nikto nič podobné na Slovensku neurobil. 

Aj preto je táto športová výstava unikátna 

a jedinečná. 

 

 
   Zlatá loď bratov Hochschornerovcov na 
OH 2000 v Sydney. FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

   Výstava "Víťazstvá a prehry. Slo-

venský šport 1993-2012" poskytuje 

prehľad o slovenskom športe v ére samo-

statnej SR. Okrem bohatej fotografickej 

dokumentácie je veľmi vhodne obohatená 

o predmety, ktoré múzeu darovali alebo 

zapožičali mnohí poprední slovenskí špor-



 5 

tovci na čele s olympijskými medailistami. 

Medzi exponátmi tejto prierezovej výstavy 

návštevníci nájdu artefakty, ktoré na výs-

tavu poskytli olympijskí medailisti - vodní 

slalomári Peter a Pavol Hochschor-

nerovci, biatlonistka Anastasia Kuzmi-

nová, strelec Jozef Gönci, strelkyne 

Zuzana Štefečeková, Danka Barteková, 

rýchlostný kanoista Slavomír Kňazo-

vický, džudista Jozef Krnáč, snoubordista 

Radoslav Židek, plavkyňa Martina Mo-

ravcová. Vo vitrínach môžu uvidieť aj ob-

lečenie, výstroj a trofeje, ktoré MTK 

venovali cyklisti Peter Sagan a Peter Ve-

lits, tenisti Dominik Hrbatý, Karol Ku-

čera, bežec na lyžiach Ivan Bátory, 

skokan na lyžiach Martin Švagerko, atléti 

Igor Kováč, Martina Hrašnová a Libor 

Charfreitag či zjazdárka Veronika Velez-

Zuzulová. Svoju vitrínu na tejto výstave 

má aj najúspešnejší paralympionik v 

histórii SR Ján Riapoš, osobitný priestor 

má aj ďalší paralympijský víťaz, už zosnulý 

Radovan Kaufman. Návštevníci môžu 

zblízka obdivovať aj sane päťnásobnej 

účastníčky ZOH - sánkarky Márie Jasen-

čákovej, ako aj iné interesantné predmety 

a časti výstroja ďalších úspešných špor-

tovcov. 

 

 
   Pohár hokejových majstrov sveta 2002 a 
všetky štyri slovenské medaily z MS v 

ľadovom hokeji. 

                             FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 
 Dresy cyklistu Petra Sagana.  

                              FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

   Medzi vystavovanými trofejami nájdu 

návštevníci napríklad pohár majstrov 

sveta v ľadovom hokeji, trofej pre 

Slovenského športovca 20. storočia či 

ocenenie pre najlepšieho futbalistu roka 

1993 Petra Dubovského. Medzi expo-

nátmi je aj rozhodcovský dres hokejového 

rozhodcu Vladimíra Balušku a hokejka 

brankára Jána Lašáka. 

  Vítané oživenie expozície je prezentácia 

poštových známok z rokov 1993 - 2013 z 

filatelistickej zbierky Ervína Smažáka, 

ktorá návštevníkom priblížuje 37 emisií 

poštových známok, ktoré Slovensko vydalo 

na počesť významných športových podujatí 

na Slovensku a vo svete.   

   Expozícia výstavy "Víťazstvá a pre-

hry. Slovenský šport 1993 - 2012 bude 

pre verejnosť  prístupná až do 27. ok-

tóbra 2013. 
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Sedemnásobná olympijská víťazka 

Věra Čáslavská odovzdala dve zlaté 

medaily z OH do zbierok SZTK – 
Múzea telesnej kultúry v SR 

    
   Legendárna Věra Čáslavská so svojimi 
zlatými medailami z Tokia 1964 (dole) i z 
Mexico City 1968, ktoré venovala  Sloven-
sku.                  FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

   Bratislava 13. septembra (TASR) - Svoje 

dve zlaté medaily z olympijských hier 

v Tokiu 1964 a Mexiku 1968 odovzdala 

v piatok 13. 9. v Bratislave do zbierok 

SZTK - Múzea telesnej kultúry v SR 

legendárna československá športová 

gymnastka Věra Čáslavská. Stalo sa tak 

na základe jej rozhodnutia, ktoré odô-

vodnila tým, že vždy reprezentovala Če-

skoslovensko a že časť z jej medailí 

preto patrí aj Slovensku. 

   Sedemnásobná olympijská víťazka, ne-

skôr bývalá predsedníčka Českosloven-

ského a následne Českého olympijského 

výboru (dnes čestná predsedníčka ČOV), 

tak urobila v rámci výstavy "Víťazstvá 

a prehry. Slovenský šport 1993-2012" 

v priestoroch Múzea mesta Bratislava 

v Starej radnici. Oba cenné kovy uložili 

do vopred pripravenej sklenenej vitríny, 

kde si ich bude môcť prezrieť aj široká ve-

rejnosť. 

   Po svojom príchode v sprievode prezi-

denta Slovenskej gymnastickej federácia 

Jána Nováka najúspešnejšia olympionička 

v histórii Československa Věra Čáslavská 

v krátkom príhovore priblížila, ako prišlo k 

tomu, že mala tú česť odovzdať svoje dve 

medaily na Slovensku. Sebakriticky pritom 

konštatovala, že jej to neprišlo na um 

samej, ale že táto myšlienka sa zrodila 

pred rokom v Trnave, kde sa jej na to me-

dzi rečou opýtala riaditeľka Múzea telesnej 

kultúry v SR Zdenka Letenayová. 

 

 
   Věra Čáslavská pri vysvetľovaní motívov 

svojho gesta voči Slovensku. V strede ria-

diteľka SZTK - MTK v SR Zdenka Le-
tenayová, vľavo prezident SGF Ján Novák. 
                               FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 
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   "Keď sa ma na to opýtala, hneď som 

zareagovala s tým, že som sa prete-

kala za Československo a že by nebolo 

dobré, keby tieto medaily, alebo žiad-

na z nich, neprišli na Slovensko. To ma 

naozaj mrzí, že mi to nenapadlo sa-

motnej. Rozhodla som sa, že venujem 

zlatú olympijskú medailu z Tokia a 

zlatú olympijskú medailu v Mexico 

City. Nemôže ostať všetko len v Pra-

he," vysvetlila Věra Čáslavská. 

   Až vo vlaku si však spomenula, že k 

obom medailám by mala dodať aj diplomy, 

ktoré spolu s nimi dostala, pretože medaily 

bez nich podľa nej nemajú tú patričnú váž-

nosť. Oba diplomy sú vraj veľmi pekné a 

ten z Tokia je cenný tým, že je na ňom eš-

te podpis bývalého predsedu MOV Ave-

ryho Brundagea. Prisľúbila, že diplomy 

dodá dodatočne. Zlatá medaila z OH 1968 

v Mexico City je za bradlá. Žiaľ, za ktorú 

disciplína je tokijská, si už nepamätá a 

nedá sa to z nej ani vyčítať. 

   Na slávnostnej ceremónii odovzdávania 

medailí bola aj gymnastická súputníčka 

Věry Čáslavskej Marika Krajčírová-Né-

methová. Práve v Tokiu aj v Mexico City 

bola členka strieborného tímu žien. To, že 

Věra Čáslavská odovzdala teraz svoje 

dve zlaté medaily Slovensku, považuje za 

veľké gesto. "Som jej za to veľmi vďa-

čná. Ja som už ako rodená Slovenka 

svoju mexickú medailu múzeu odo-

vzdala," povedala M. Krajčírová-Né-

methová. S Věrou Čáslavskou stále zostali 

priateľky a pred tromi týždňami sa stretli 

po prvý raz po štvrťstoročí. 

   Riaditeľka SZTK - MTK v SR Zdenka Le-

tenayová sa novým artefaktom veľmi 

potešila. "Pred rokom som s pani Čas-

lávskou o takejto možnosti hovorila a 

som veľmi rada, že na svoj sľub ne-

zabudla. Dozvedela som sa to nedávno 

z médií a vtedy sme vlastne rozbehli 

tento akt odovzdania medailí. Pre nás 

je to až neskutočné. Každé športové 

múzeum na svete si cení, ak má vo 

svojej zbierke olympijské medaily. 

Povedala by som, že je to taká če-

rešnička na torte každého zbierkového 

fondu," povedala pre TASR, pričom do-

dala, že MTK už vlastní olympijské medaily 

od gymnastky Krajčírovej, volejbalistu 

Labudu, hokejistu Gregora a ďalších. "Sú 

to naozaj veľmi cenné predmety a nie 

všetci športovci sa ich len tak ľahko 

vzdávajú. Ale sú vždy ochotní aspoň 

ich zapožičať na výstavu." 

 

V Žiline sa konal 28. ročník bežeckých 

pretekov Zátopkova desiatka, hlavný 
organizátor bol Olympijský klub Žilina 

 
   Najmenší účastníci si prevzali diplomy, 
medaily a vecné ceny.    FOTO OK ŽILINA 

   Žilina 16. septembra (OK ZA) – V so-

botu 14. septembra v Žiline konal už 28. 

ročník pretekov Zátopkova desiatka. 

Podujatie sa koná na počesť a pamiatku 

legendárneho vytrvalca Emila Zátopka. 

Hlavný organizátor bol Olympijský klub 

Žilina (OK ZA) za aktívnej spolupráce 

Atletického klubu Žilina a Ústavu telesnej 

výchovy Žilinskej univerzity. 

   Podujatie bolo poznačené mimoriadne 

nepriaznivým počasím. Dážď úplne zne-

funkčnil bežeckú dráhu  na štadióne Ži-

linskej univerzity. Napriek tomu sa pre-

teky podarilo s úspechom zorganizovať v 

„mokrom režime“ v blízkom Parku Ľ. Štú-

ra na Bôriku. Deti a mládež súťažili na 300 

m, 600 m a 800 m tratiach. Dospelí muži 
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v piatich a ženy v dvoch vekových kategó-

riách absolvovali Zátopkovskú desiatku na 

10 000 m trati. 

   Celkovým víťazom medzi mužmi sa stal 

Miroslav Vanko z TJ Obal servis Košice, 

pred Jánom Križákom z AŠK Grafobal 

Skalica a Branislavom Šarkanom 

z MKŠS AK Kysucké Nové Mesto. Zo žien 

bola najrýchlejšia Ľubomíra Maníková 

z AK Spartak Dubnica n/V.. Druhé miesto 

obsadila Sylvia Sebestianová z 5. PŠU 

Žilina a tretia bola Alena Pochybová 

z MKŠS AK Kysucké Nové Mesto. 

   V sobotu 21. septembra sa zástupcovia 

OK Žilina tradične stretli s Českým klubom 

olympionikov pri príležitosti „Behu rod-

ným krajom Emila Zátopka“. Ten vedie 

z jeho rodiska v Kopřivnici na miesto  po-

sledného odpočinku vo Valašskom múzeu 

v Rožnove pod Radhošťom.  

 

 

Na MS vo vodnom slalome strieborný Alexander 
Slafkovský, bronzoví brataci Ladislav a Peter Škantárová, 

štvrtá Dukátová a šiesty Beňuš, dve medaily hliadok 
   Praha 14. a 15. septembra (spravodajca 

TASR, sou): Slovenská výprava na 

majstrovstvách sveta vo vodnom slalome 

v Prahe-Troji skončila so štyrmi vzácnymi 

kovmi (1-2-1) v medailovej bilancii štvrtá, 

keď najviac zlatých nazbieralo domáce 

Česko. 

 
   Strieborná radosť Alexandra Slafkov-
ského.     FOTO TASR/HENRICH MIŠOVIČ 

 

   V sobotu si Alexander Slafkovský v 

C1 vybojoval striebro a v hliadke 3xC1 

vedno s Michalom Martikánom a 

Matejom Beňušom zvíťazil. Vo finále 

súťaže singlistov štartoval ešte aj Matej 

Beňuš, ktorý skončil šiesty. Michal Mar-

tikán sa prvý raz v histórii MS od jeho 

premiéry v roku 1995 do finále nekva-

lifikoval, v semifinále obsadil 18. miesto. 

V neolympijskej discipline C1 žien skončila 

Katarína Macová deviate. Z našich kaja-

károv sa do finále neprebojoval žiadny.  

   Alexander Slafkovský prežíval v cieli 

asi najväčšiu radosť zo všetkých me-

dailistov. "Je to fantastický pocit. Dva 

eskimáky som si doprial symbolicky 

preto, že som skončil druhý. Od ra-

dosti som si musel schladiť aj roz-

horúčenú hlavu,” vyznával sa. ”Štvr-

tých miest už bolo u mňa počas ka-

riéry strašne veľa, ani som ich 

nerátal. Keby som skončil teraz rov-

nako, tak by som sa poriadne naštval. 

Na ME nemám zatiaľ titul, zbieram len 

druhé a tretie miesta, no na MS som 

bol doteraz najvyššie piaty v Tacene 

2010. Od roku 1999 som prešiel kus 

cesty a dospel som až do striebornej 

Troje. Štrnásť rokov čakania na prvú 

svetovú medailu v C1 bolo neko-

nečných.“ 

   Aj v nedeľu sa jedna slovenská medaila 

zrodila v olympijskej disciplíne jednotliv-

cov (C2) a druhá v neolympijskej hliadke 

(3xC2). V nedeľu najskôr bronzovo zabrali 

deblisti bratanci Ladislav a Peter Škan-

tárovci, od zlatých Britov Florencea - 

Hounslowa ich delilo 1,53 s a od druhých 

Čechov Volfa - Štěpánka 1,49 s. K bron-

zu mala veľmi blízko kajakárka Jana 

Dukátová. Až jej dodatočná penalizácia 

spôsobila, že klesla na 4. priečku. Elene 

Kaliskej sa darilo menej a obsadila vo 

finále až 9. miesto. V súťaži hliadok 3xC2 

pridala striebro slovenská zostava Pavol 

a Peter Hochschornerovci, Ladislav a 
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Peter Škantárovci, Tomáš Kučera - 

Ján Bátik, hliadka kajakárok skončila 

šiesta. 

   "Boli to veľké nervy, hlavne semi-

finálová jazda. Ale podarilo sa nám 

postúpiť, to bolo najdôležitejšie. Vo 

finále sme šli na doraz, nie úplne 

riskantne, to by sa na veľmi ťažkej 

trati nevyplatilo. Veľmi sa tešíme a z 

bronzu sme šťastní," hovoril Ladislav 

Škantár. Peter Škantár ho doplnil: 

"Celú sezónu sa nám nedarilo zajazdiť 

finálové jazdy. V Troji nám posledné 

roky nevychádzali, no všetko sa v 

dobré obrátilo." 

 
   Bronzoví Ladislav a Peter Škantárovci. 
           FOTO TASR/HENRICH MIŠOVIČ 

 

 

Peter Sagan triumfoval na GP Montrealu, 
vo svetovom rebríčku je tretí 

   Montreal + Paríž 16. septembra (TASR) - 

Slovenský cyklista Peter Sagan si v ne-

deľu pripísal na konto ďalší skvelý vý-

sledok. Jazdec stajne Cannondale Pro Cyc-

ling triumfoval na pretekoch GP Montrealu 

dosiahol tak už 22. víťazstvo v tomto roku. 

Dvadsaťtriročnému Saganovi vyšiel únik, 

ktorý odštartoval asi päť kilometrov pred 

koncom, keď sa odtrhol od vedúcej skupiny 

a do cieľa prišiel sám so štvorsekundovým 

náskokom pred talianskym pretekárom 

Simonem Ponzim.  

   Peter Sagan je na treťom mieste v 

aktuálnom svetovom rebríčku UCI. Má na 

konte 491 bodov a na vedúceho Chrisa 

Frooma z Veľkej Británie stráca 96 bodov, 

na druhého Španiela Joaquima Rodri-

gueza 16. 

 

 

 

Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií 

aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na: 

http://www.olympic.sk 
Olympijské @ktuality 20/2013 

vydal Slovenský olympijský výbor  16. septembra 2013. 
Redaktor: Ľubomír SOUČEK. 
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