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V Olympii pri tradičnej 

ceremónii zapálili olympijský 

oheň pre ZOH 2014 v Soči, 
do Ruska ho prenesú 6. októbra 

 
   Zapálenie ohňa slnečnými lúčmi pro-

stredníctvom parabolického zrkadla. 
                                             FOTO ©MOV 

 

  OLYMPIA 29. septembra (SOV) – Pri 

tradičnej ceremónii v kolíske starove-

kých olympijských hier – v antickej 

Olympii v Grécku – v nedeľu 29. sep-

tembra slávnostne zapálili oheň pre 

februárové zimné olympijské hry v 

ruskom Soči. Udialo sa tak ako zvyčajne 

pred chrámom bohyne Héry, pričom v 

rámci aktu tradične účinkovali ako kňažné 

bohyne v historických odevoch grécke he-

rečky. Veľkňažná zapálila oheň s využitím 

slnečných lúčov prostredníctvom parabolic-

kého zrkadla. Potom odovzdala fakľu pr-

vému bežcovi štafety, 18-ročnému gréc-

kemu zjazdárovi Giannisovi Antoniouovi. 

Ten po odbehnutí prvého úseku odovzdal 

pochodeň prvému ruskému bežcovi, le-

gendárnemu hokejistovi Alexandrovi 

Ovečkinovi. "Budem si to pamätať 

navždy. Je to jeden z najväčších mo-

mentov v mojom živote, o ktorom 

budem rozprávať mojim deťom a vnu-

kom. Som nadšený a poctený," citovala 

TASR Ovečkinove slová, ktoré vyriekol po 

príchode do Grécka. 

 
   Prvý bežec štafety s olympijským ohňom 
grécky zjazdár Giannis Antoniou pri odo-
vzdávaní ohňa ruskej hokejovej mega-
hviezde Alexandrovi Ovečkinovi. 
                                          FOTO TASR/AP 

21/2013 
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  Slávnosť, ktorú zorganizoval Grécky 

olympijský výbor, sa odohrala 132 dní pred 

slávnostným otvorením ZOH. Nezvyčajne 

skorý termín zapálenia olympijského 

ohňa zapríčinil ruský zámer na území 

usporiadateľskej krajiny ZOH reali-

zovať doteraz najdlhšiu národnú púť 

pochodne, ktorá si žiada najdlhší čas. V 

najväčšej krajine sveta štafeta prejde 

vyše 65.000 kilometrov a navštívi pri-

bližne 2900 miest a všetkých 83 re-

giónov Ruska až po Kamčatku. Po-

sledný bežec štafety prinesie pochodeň na 

slávnostné otvorenie hier. ZOH v Soči sa 

uskutočnia od 7. do 23. februára 2014. 

Zhruba 2800 športovcov z viac než 80 kra-

jín sveta na nich bude v siedmich športoch 

súťažiť o 98 medailových kompletov. 

 

 
   Veľkňažná bohyne Héry s olympijským 
ohňom.                                FOTO ©MOV 

 

  Na slávnosti v Olympii bol prítomný aj 

novozvolený prezident Medzinárodného 

olympijského výboru (MOV) Thomas 

Bach, pre ktorého to bolo vôbec prvé 

oficiálne podujatie v novej funkcii. Bach 

predniesol pred zapálením ohňa krátky 

prejav. Zdôraznil v ňom, že štafeta s olym-

pijským ohňom bude poslom olympijských 

hodnôt – výnimočnosti, priateľstva a reš-

pektu bez akejkoľvek formy diskriminácie, 

a že toto posolstvo zasiahne a bude inš-

pirovať ľudí zo všetkých oblastí života. 

  Ako sa stalo zvykom, prvých sedem dní 

po zapálení olympijského ohňa štafeta 

putuje po území Grécka, ktoré dalo svetu 

olympijské hry. Na Panaténajskom šta- 

štadióne  v Aténach,  ktorý  bol  dejisko 

 
   Alexander Ovečkin s pochodňou. 

                                            FOTO TASR/AP 

 

slávnostného otvorenia Hier I. olympiády 

nového veku v roku 1896, sa 5. októbra 

uskutoční slávnosť odovzdania pochodne 

delegácii ruského Soči. Šiesteho októbra 

prevezú pochodeň do Moskvy, odkiaľ 

ďalší deň začne svoju štvormesačnú 

(presne 123-dňovú) púť po najväčšej 

krajine sveta. V štafete by ju malo niesť 

okolo 14.000 ľudí, pričom pochodeň (po-

chopiteľne, bez plameňa) vynesú prvý raz 

v histórii aj do kozmu – na Medzinárodnú 

vesmírnu stanicu (ISS). Navštívi aj Se-

verný pól, spustia sa s ňou do najhlbšieho 

ruského jazera Bajkalu a vynesú ju na 

najvyšší ruský štít Elbrus. 

 

 

  Podľa informácie TASR nový prezident 

MOV Thomas Bach v nedeľu v Olympii pri 

stretnutí s ruskými štátnymi aj olym-

pijskými funkcionármi opäť nastolil tému 

zákona, ktorý v Rusku zakazuje a postihuje 

prejavy homosexuality na verejnosti. Čelní 

predstavitelia organizátorov ZOH 2014 v 

Soči ho ubezpečili, že kontroverzné za-

obchádzanie s homosexuálmi v Rusku 

nebude mať počas hier žiadny vplyv na 

športovcov.  
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Delegácia SOV a športových 
zväzov na poslednej oficiálnej 

návšteve Soči pred ZOH 2014 

 
  Pohľad na Olympijský park v Soči z ubytovacích priestorov slovenských hokejistov v tzv. 

pobrežnej olympijskej dediny. Od hlavnej hokejovej haly Boľšoj (v popredí) i od priľahlej 
haly s názvom Šajba ich bude deliť len pešia vzdialenosť. FOTO SOV/MOJMÍR GAŠKO 

          

   SOČI 2. októbra (SOV) – Delegácia 

Slovenského olympijského výboru a 

niektorých športových zväzov sa v po-

sledný septembrový deň zúčastnila na 

záverečnej inšpekčnej ceste v dejisku 

zimných olympijských hier 2014 – 

ruskom Soči. Delegáciu viedla vedúca 

slovenskej výpravy na ZOH v Soči Janka 

Gantnerová a boli v nej aj šéflekár vý-

pravy Branislav Delej, reprezentačný tré-

ner sánkarov Ľubomír Mick, či člen re-

alizačného tímu reprezentácie biatlonistov 

Pavel Kobela. 

 

   Spoločne si počas jedného dňa prezreli 

všetky tri olympijské dediny, v ktorých 

budú naši športovci ubytovaní počas olym-

piády. Zároveň navštívili športoviská, na 

ktorých budú počas zimných hier súťažiť 

bežeckí lyžiari a biatlonisti. Neskôr sa 

presunuli do Extreme parku, kde budú 

prebiehať súťaže v akrobatickom lyžovaní 

a v snoubordingu. Na záver si prezreli are-

ál bobistov, sánkarov a skeletonistov. Na 

väčšine navštívených miest panoval čulý 

pracovný ruch. Stavebné práce sťažili 

pretrvávajúce dažde, ktoré Soči postihli len 

 
   Tzv. vytrvalostná olympijská dedina v Červenej Poľane, v ktorej počas ZOH budú 
ubytovaní naši biatlonisti a bežci na lyžiach.      FOTO SOV/MOJMÍR GAŠKO  
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niekoľko dní predtým a ktorých dôsledok 

bol bahnitý terén. Aj napriek tomu záve-

rečné práce na športoviskách a olympij-

ských dedinách postupujú veľmi rýchlo 

a celé dejisko ZOH 2014 sa mení prakticky 

zo dňa na deň. Fotografie si môžete pozrieť 

vo fotogalérii na www.olympic.sk.  

   Už v septembri sa uskutočnili dve 

krátke inšpekčné slovenské návštevy v 

Soči. Na oboch sa zúčastnil športový ria-

diteľ SOV Roman Buček, ktorý bude na  

ZOH pôsobiť ako zástupca vedúcej slo- 

venskej výpravy. V prvom prípade navštívil 

Soči spoločne s predstaviteľmi Slovenského 

zväzu ľadového hokeja – prezidentom 

SZĽH Igorom Nemečkom, ktorý je aj 

viceprezident SOV pre zimné sporty, a s 

generálnym sekretárom zväzu a zároveň 

generálnym manažérom tímu hokejistov 

SR Ottom Sýkorom, v druhom prípade s 

Timotejom Zuzulom, vedúcim realizač-

ného tímu zjazdárky Veroniky Velez-

Zuzulovej. Spoločne si prezreli príslušné 

športoviská aj ubytovacie zariadenia. 
 

Štyria poslanci Smeru-SD 

navrhujú zákonnú úpravu, 

aby Slovenský olympijský výbor 

mohol spravovať majetok štátu 

   Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenský 

olympijský výbor (SOV) by mohol od 

januára 2014 získať právomoc spra-

vovať majetok štátu. Navrhujú to poslanci 

vládneho Smeru-SD Ľubomír Petrák, Moj-

mír Mamojka, Miroslav Číž a Dušan Jar-

jabek v novele zákona o používaní a 

ochrane olympijskej symboliky a o Slo-

venskom olympijskom výbore. Poslanci 

pripomínajú, že SR podporuje činnosť SOV 

dotáciami zo štátneho rozpočtu, pričom 

efektívny spôsob podpory jeho činnosti bez 

potreby zvýšenia výdavkov štátneho roz-

počtu je umožniť SOV spravovať majetok 

štátu. "Týmto spôsobom sa vytvoria lep-

šie materiálne podmienky na činnosť 

SOV a olympijskej reprezentácie a 

súčasne štát nebude vynakladať fi-

nančné prostriedky na udržiavanie svoj-

ho majetku štátu, ktorý je nevyužívaný 

alebo využívaný iba čiastočne," argu-

mentujú členovia Smeru-SD, predkladate-lia 

novely zákona. 

   Inštitút správy majetku štátu znamená, že 

vlastníkom zostáva štát, pričom ale správca 

majetku má oprávnenia i povinnosti prak-

ticky na úrovni vlastníka. Majetok však bude 

môcť využívať iba na plnenie svojich úloh. 

   Právnou normou sa bude parlament 

zaoberať na októbrovej schôdzi. 

 

SOV v spolupráci so spoločnosťou Data 

system soft zvíťazil v 7. ročníku súťaže 
Microsoft Industry Awards 2013 v SR 

   BRATISLAVA 3. október (SOV) – Spo-

ločnosť Microsoft Slovakia udeľovala v 

priestoroch svojho Technologického centra  

v Bratislave po siedmykrát ocenenia v 

súťaži Microsoft Industry Awards 2013. 

Tento rok sa do súťaže zapojilo 15 

partnerov s 20 zákazníckymi riešeniami. 

Ocenenia odovzdali generálny riaditeľ 

Markus Breyer, spolu s obchodným 

riaditeľom divízie pre riešenia malých a 

stredných podnikov, Ondřejom 

Novodvorským. Slovenský olympijský 

výbor (SOV) spolu so spoločnosťou Data 

System Soft získali ocenenie v kategórii 

Najlepšie Cloudové Office365 riešenie pre 

podnik spolu s ďalšími dvoma spoloč-

nosťami. 

   „Som rád, že naši partneri, ktorí sú 

http://www.olympic.sk/
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neoddeliteľnou súčasťou nášho 

biznisu, majú možnosť zúčastniť sa na 

súťaži Microsoft Industry Awards už 

siedmykrát. Je to najprestížnejšie lo-

kálne ocenenie, aké môže vôbec part-

ner Microsoftu získať. Vzhľadom na 

tohtoročné skúsenosti verím, že ďalší 

rok budeme vyberať z ešte väčšieho 

počtu nápadov. Nebude to ľahké, pre-

tože mnohé z nich sú naozaj ino-

vatívne, rozdiely sú častokrát minimal-

ne a naši partneri prichádzajú s pokro-

kovejšími, technicky náročnejšími a 

vyspelejšími riešeniami prakticky ne-

ustále,“ povedal Markus Breyer, ge-

nerálny riaditeľ spoločnosti Microsoft. 

   Víťazi jednotlivých kategórií získavajú 

oprávnenie používať logo, plaketu a diplom 

Microsoft Industry Awards 2013 – Winner a 

marketingový balík „Solution Day“, ktorý 

zahŕňa prenájom Technologického centra 

spoločnosti Microsoft na jeden deň. 
 

Vo štvrtok 10. októbra SOV so ŠH 

Mladosť v Bratislave organizujú 
audiovizuálne výchovno-vzdelávacie 

predstavenie Dotkni sa hviezd 

    
  

  BRATISLAVA (SOV) - Vo štvrtok 10. 

októbra od 11. hodiny organizuje Slo-

venský olympijský výbor v spolupráci 

so Športovou halou Mladosť v Bra-

tislave 60-minútové výchovno-vzdelá-

vacie predstavenie „Dotkni sa hviezd“. 

Audiovizuálne predstavenie so sprievod- 

nými aktivitami na tému šport a olympijské 

hodnoty je určené pre žiakov 4. a 5. roč-

níka základných škôl vo veku 8 – 10 ro-

kov. Jeho cieľ je predstaviť žiakom olym-

pijské symboly a myšlienky, prezentovať 

rôzne športy, zoznámiť ich s atmosférou 

olympijských hier, naučiť ich správaniu sa 

v duchu fair play a stretnúť sa so 

športovými vzormi – olympionikmi. Celý 

program je v réžii Nikitu Slováka. 

Projekt podporili Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, 

Olympijská solidarita MOV, ŠH Mladosť 

s.r.o., Q-99 Sound and Light. 

   Na účasť na podujatí boli oslovené zá-

kladné školy v mestských častiach Bra-

tislava – Nové Mesto, Ružinov a Staré 

Mesto. Prihlásili sa ŠMND Teplická ulica, 

ZŠ Riazanská, ZŠ Jeseniova, ZŠ Cád-

rová, ZŠ Česká, ZŠ Vrútocká, ZŠ Ku-

líškova, ZŠ Mierová, ZŠ Ostredková, ZŠ 
Grӧsslingova, ZŠ Dunajská a ZŠ Hlboká 

cesta. Z popredných slovenských špor-

tovcov prisľúbili účasť na podujatí „Dotkni 

sa hviezd“ olympijskí medailisti strelkyňa 

Zuzana Štefečeková, džudista Jozef Kr-

náč a zápasník Jozef Lohyňa, olympionik 

v atletike Matej Tóth, zlatá medailistka 

z OH mládeže džudistka Andrea Krišan-

dová, vynikajúci volejbalista Richard Ne-

mec a nádejná šermiarka Dagmar Ba-

rániková. 
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Olympijský klub Prievidza bilancoval 
a zvolil si nový výkonný výbor 

   PRIEVIDZA (OKPD) - Na valnom 

zhromaždení Olympijského klubu 

Prievidza 27. septembra bilancovalo 38 

členov minulé volebné obdobie a zároveň 

si zvolilo nový  výkonný výbor na čele 

s doterajším predsedom klubu 

Vladimírom Revickým. Novými členmi 

OK Prievidza sa stali zástupcovia CVČ 

v mestách Prievidza, Nováky, Handlo-

vá, Bojnice a zástupkyňa cvičeniek Olym-

pie pri Olympijskom klube. Ako hostia boli 

na zasadnutí prítomní predseda Združenia 

  

 
olympijských klubov SR Ivan Čierny, 

čestný predseda OK Arpád Tarnóczy 

a zástupca olympionikov Mikuláš Timko. 

   V hodnotiacej správe podpredseda OK 

Prievidza Peter Tichý zhodnotil bohatú 

činnosť členov výkonného výboru a   

priaznivcov olympizmu v regióne zame- 

ranú na poslanie a rozvoj olympizmu,  

nvironmentálne aktivity, vedomostné 

súťaže a kvízy, besedy s olympionikmi. V 

rámci svojej činnosti klub zorganizoval 

alebo sa podieľal na usporiadaní množstva 

športových podujatí  pre školskú mládež 

v meste a v regióne hornej Nitry. 

   V bohatej diskusii vystúpil aj predseda 

ZOK SR Ivan Čierny, ktorý sa poďakoval 

olympijskému klubu a jeho členom za  

dosiahnuté výsledky v hodnotenom ob-

dobí, aj za rozvíjanie olympijského de-

dičstva prostredníctvom galérie olympio- 

nikov a zariadenia sídla olympijského 

klubu, ktoré môže byť vzorom pre ostatné 

kluby na Slovensku. Konštatoval, že vý-

ročné ocenenie Slovenského olympijského 

výboru pre najúspešnejší regionálny olym-

pijský klub za rok 2012 pre OK Prievidza - 

Cena Vincenta Lafku – sa dostalo do 

správnych rúk. 

    Na záver rokovania sa znovuzvolený 

predseda OK Prievidza Vladimír Revický 

poďakoval všetkým členom, ktorí sa aký-

mkoľvek spôsobom podieľali na orga-

nizovaní olympijských aktivít. Zároveň vy-

zval celé zhromaždenie na širšie zapojenie 

sa do organizácie podujatí v rámci 

Olympijského odznaku všestrannosti 

(OLOV) a Olympijských festivalov detí a 

mládeže Slovenska (OFDMS). 

 

V krajskom finále športovej časti OLOV 
v Banskej Bystrici najlepšia ZŠ Ďumbierska 

   BANSKÁ BYSTRICA (OKBB) – Vo štvrtok 

27. septembra sa na Športovom gymnáziu 

v Banskej Bystrici konalo krajské finále 

športovej časti Olympijského odznaku 

všestrannosti (OLOV). Slovenský olym-

pijský výbor v spolupráci s Centrom 

voľného času Junior, Olympijským klu-

bom Banská Bystrica, Osemročným 

športovým gymnáziom v Banskej Bys-

trici a s Banskobystrickým samospráv-

nym krajom (uvedené subjekty zastupo-

vali bývalá popredná atlétka Eva Mur-

ková, štvornásobný olympionik v atle-   
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tike Pavol Blažek, Jozef Smekal a Im-

rich Kováč) dôstojne koordinoval celý 

priebeh športového podujatia. 

  Z celkového počtu 24 škôl, ktoré sa 

prihlásili prostredníctvom školského portálu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, potvrdilo účasť na krajskom 

finále OLOV 15 škôl zo Žilinského a 

Banskobystrického samosprávneho 

kraja. Deti súťažili v štyroch športových 

disciplínach - chlapci v behu na 50m a 

v skoku do diaľky z miesta, dievčatá v 

preskoku cez švihadlo a v cvičení sed-ľah. 

Výkony sa bodovali na základe tabuliek. 

Celkový súčet bodov každého člena 

družstva určil poradie prvých troch škôl. 

   Najlepšie výsledky dosiahla ZŠ Ďum-

bierska Banská Bystrica, na druhom 

mieste skončila ZŠ Moskovská Banská 

Bystrica a na treťom ZŠ Karpatská Ži-

lina. Okrem škôl boli ocenené aj traja  

najlepší jednotlivci v každej súťaži. Ceny 

odovzdávali olympionici v atletike Martina 

Hrašnová a Matej Tóth (obaja na snímke 

pri dekorovaní medailistiek), ktorí následne 

 

 
 

rozdávali športujúcim deťom svoje pod-

pisové kartičky. 

  Počas takmer dvojhodinového súťaženia 

sa všetky deti vystriedali na športových 

stanoviskách. Okrem behu na 50 m, v kto-

rom sa súťažilo vonku, sa všetky ostatné 

športové disciplíny realizovali v priestoroch 

športovej haly gymnázia. 

 

Z 9. svetového stretnutia mládeže škôl 
Pierra de Coubertin v Lillehammeri 

  LILLEHAMMER - V dňoch od 10. do 18. 

augusta sa dejisku XVII. zimných olym-

pijských hier v roku 1994 nórskom Lil-

lehammeri uskutočnilo 9. svetové stret-

nutie mládeže škôl Pierra de Cou-

bertin. Stretnutia od roku 1995 organizuje 

Medzinárodný výbor Pierra de Coubertin s 

podporou Medzinárodného olympijského 

výboru. 

   Do Lillehammeru prišli 130 zástupcovia z 

20 škôl, ktoré nesú vo svojom názve meno 

zakladateľa novovekých olympijských hier. 

Za Slovensko sa na podujatí zúčastnili žiaci 

Gymnázia Pierra de Coubertin v 

Piešťanoch. Išlo pritom o študentov, ktorí 

si najlepšie počínali vo vedomostných sú-

ťažiach o olympizme vyhlasovaných Slo-

venským olympijským výborom. Ďalším 

predpokladom bola veľmi dobrá znalosť 

anglického jazyka a športová výkonnosť. 

Na stretnutí boli školy z18 štátov sveta, 

napríklad aj z Austrálie, Číny, Japonska, 

Kene, Malajzie a Maurítia. 

  Dve hlavné témy stretnutia boli „Mládež 

a olympizmus“ a „Trvalo udržateľný 

rozvoj a blízkosť k prírode“. Každý  

účastník musel vypracovať diskusné prí-

spevky v anglickom jazyku na témy Vplyv 

športu na životné prostredie, Roz- 

dielny svet, Trvalo udržateľný rozvoj a  
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   Družstvo mladých Piešťancov. 

                      FOTO MIROSLAVA DUBOVSKÁ 

 

blízkosť  k  prírode  a  Správanie sa 

prostredníctvom športu. Najťažšia zlož-

ka súťaží bolo zodpovedanie 89 otázok v 

anglickom jazyku z antických aj novove-

kých olympijských hier (letných aj zim-

ných) a otázky zo života a diela Pierra de 

Coubertin. Túto časť splnili všetci gymna-

zisti z Piešťan na výbornú. 

   Prezentácia školy, mesta a štátu sa 

uskutočnila počas večera Miniexpo, kde 

študenti vystúpili v historických obleče- 

niach svojich materských krajín, pre- 

zentovali sa tancom, piesňami a obdarovali 

účastníkov pamiatkovými predmetmi a vý-

robkami svojej krajiny. V rámci športových 

súťaží sa súťažilo v cezpoľnom behu na 3 

km, plávaní na 50 m, behu na 100 m, 

skoku do diaľky a vo vrhu guľou. Špeciálna 

disciplína, ktorá je charakteristická pre 

Nórsko, bol orientačný beh miešaných 

družstiev z rôznych štátov.  

   Zásady gréckej kalokagatie v ponímaní 

Pierra de Coubertin sa pokúsili jednotlivé 

družstvá zo zúčastnených štátov prezen-

tovať v kultúrnom programe na tému z 

antických alebo moderných olympijských 

hier. Vystúpenia ukázali variabilitu a za-

ujímavosť ich pohľadu na olympijské hry.  

   Zástupcovia piešťanského gymnázia na 

deviatom stretnutí škôl Pierra de Coubertin 

absolvovali všetky súťažné disciplíny a 

získali dovedna päť medailí. 

   Medzinárodný výbor Pierra de Cou-

bertin ocenil aktívny prístup Gymnázia 

Pierra de Coubertin v Piešťanoch na 

svetových stretnutiach škôl a pri šírení 

myšlienok olympizmu v živote a 

výchove mladých ľudí. Už v roku 2015 

bude podobné stretnutie organizovať 

práve piešťanské gymnázium.  

 

 

 

Vo veku 83 rokov zomrel legendárny rozhlasový reportér 
a televízny komentátor Rudolf Gallo 

   Bratislava 23. septembra (TASR, SOV) - 

Vo veku 83 rokov zomrel v sobotu 

legendárny rozhlasový reportér, ale aj 

televízny komentátor Rudolf Gallo, kto-

rý sa počas viac než 40 rokoch práce s 

mikrofónom preslávil najmä hokejovými 

a futbalovými reportážami. Ako repor-

tér či komentátor sa zúčastnil na jed-

ných letných a siedmich zimných olym-

pijských hrách. Z OH 1956 v Melbourne 

napísal spolu s Imrichom Hornáčkom 

knihu „Nesmrteľný plameň“. Predovšet-

kým jeho dynamické a emotívne roz-

hlasové hokejové reportáže v relácii „S 

mikrofónom za športom“ sa zapísali do 

pamäti miliónov fanúšikov. 

    V roku 2010 získal Rudolf Gallo za 

celoživotnú propagáciu športu a olym-

pizmu prostriedkami literatúry a pub-

licistiky Cenu Miroslava Procházku, 

ktorá je výročným ocenením Sloven-

ského olympijského výboru. 

   Česť jeho pamiatke! 
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Do doživotnom dištanci Rusa Jerochina za doping Matej 
Tóth v chôdzi na 50 km na OH v Londýne napokon siedmy 

 
 

   Monte Carlo 24. septembra (TASR, AP) - 

Piaty z olympijskej päťdesiatky Igor Je-

rochin dostal za druhý dopingový 

prehrešok od Medzinárodnej asociácie 

atletických federácií (IAAF) doživotný 

dištanc. Ruský chodec si už odpykal 

dvojročný trest za užitie EPO v roku 2008. 

Predstavitelia IAAF uviedli, že jeho 

posledné previnenie má súvis s údajmi v 

jeho biologickom pase. Jerochinovi tak 

zrušili všetky výsledky od februára 2011, 

vrátane piateho miesta na 50 km na OH 

2012 v Londýne. Vďaka tomu sa slovenský 

chodec Matej Tóth (na snímke Ľubomíra 

Součka z OH v Londýne) posunie vo 

výsledkovej listine z 8. na 7. priečku.    

 

Samuel Piasecký v celkovom poradí SP 4. na bradlách 
   Na konečnom 4. mieste Svetového pohára 

2013 na bradlách skončil slovenský športový 

gymnasta Samuel Piasecký. Celkové po-

radie zverejnila Medzinárodná gymnastická 

federácia (FIG). Na prvom mieste skončil 

Kolumbijčan Jo Calvo Moreno so 67 bodmi, 

Samuel Piasecký sa so 45 bodmi delí o 4. 

priečku s Ukrajincom Verniajevom. Žiaľ, vo 

finále súťaže na hrazde na posledných pre-

tekoch SP v Osijeku utrpel Piasecký ne-

príjemný pád, ktorý negatívne poznačil jeho 

výkon na nasledujúcich majstrovstvách sve-

ta v Antverpách. Tam sa neprebojoval do 

žiadneho finále. 

Na MS v streľbe z brokových zbraní Slováci bez medaily, 
D. Barteková v skeete aj Mezeiová v trape na 7. mieste 

   Lima (SOV) – Napriek vysokým ambíciám 

dvoch našich olympijských medailistiek z 

Londýna zostala slovenská výprava na maj-

strovstvách sveta v brokovej streľbe bez 

medaily. V kvalifikácie súťaže trapistiek 

skončila Jana Mezeiová na siedmom a 

strieborná medailistka z OH 2012 i z ME 

2013 Zuzana Štefečeková zhodným vý-

konom 68 bodov na ôsmom mieste, v 

družstve spoločne s Boorovou pridali šieste 

miesto. Skeetarka Danka Barteková (bron-

zová na OH 2012 i na ME 2013) so ziskom 

72 bodov obsadila v kvalifikácii siedme 

miesto. Družstvo v zložení D. Barteková, 

Stranovská, Zemková skončilo štvrté, 

pričom dosiahlo rovnaký výkon (207 bodov), 

ako bronzové družstvo Ruska. V juniorskej 

kategórii najlepšie obstála na štvrtom 

mieste skeetarka Veronika Sýkorová, kto-

rú od bronzu delil len bod. 
 

V cestných pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom 
na MS Peter Sagan šiesty, v tímovej časovke Peter Velits 

vo víťaznom tíme Omega Pharma-Quick Step 
   Florencia 22. a 29. septembra (TASR) – 

Slovenský reprezentant Peter Velits spolu 

so stajňou Omega Pharma-Quick Step 

obhájili zlaté medaily v časovke profesio-

nálnych tímov Elite na majstrovstvách sveta 

v cestnej cyklistike v Toskánsku. Belgické 

družstvo zvládlo 57,2 km dlhú trať v okolí 

Florencie za 1:04:16,81 h a o necelú se-

kundu odsunulo na druhú priečku austrálsky 

tím Orica-GreenEdge. Bronzové medaily  

získali jazdci britskej stajne Sky (+22,55 s). 

Pre dvadsaťosemročného Petra Velitsa je 
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   Víťazný tím Omega Pharma-Quick Step na 
MS. Peter Velits druhý zľava.   
                                             FOTO TASR/AP 

  

to už tretia zlatá medaila zo svetových šam-

pionátov. Okrem vlaňajšieho triumfu v ča-

sovke družstiev sa z titulu tešil aj na maj- 

strovstvách v roku 2007 v nemeckom 

Stuttgarte, keď zvíťazil v pretekoch s 

hromadným štartom v kategórii do 23 ro-

kov. 

   Slovenský cyklista Peter Sagan v 

záverečných pretekoch s hromadným štar-

tom obsadil 6. miesto. Majstrom sveta sa 

stal Portugalčan Rui Costa, ktorý v zá-

verečnom súboji tesne zdolal Španiela Joa-

quima Rodrigueza, tretí skončil ďalší Špa-

niel Alejandro Valverde. Na 272,26 km 

trati dosiahol víťaz čas 7:25:43 h, Sagan za 

ním zaostal o 34 sekúnd. Držal sa na čele až 

do posledných kilometrov, no v závere už 

nemal sily dobehnúť únik Costu a Španielov. 

So šiestym miestom však bol spokojný. 

   V pretekoch junioriek s hromadným štar-

tom obsadila Slovenka Tereza Medveďová 

vynikajúce šieste miesto. 

 

SZĽH zverejnil 55-člennú širšiu nomináciu hokejistov 
Slovenska na ZOH v Soči 

   Bratislava 2. októbra (TASR) – V pred-

bežnej širšej olympijskej nominácii slo-

venskej reprezentácie je 55 hokejistov. 

Tréner národného tímu Vladimír Vůjtek a 

generálny manažér Otto Sýkora v stredu 

oznámili menoslov adeptov účasti na ZOH v 

Soči a figuruje v nej 8 brankárov, 19 ob-

rancov a 28 útočníkov. 

   Najstarší v širšej nominácii je Miroslav 

Šatan (22. októbra oslávi 39. narodeniny), 

ktorý má spoločne s Ľubomírom Višňov-

ským na svojom konte najviac olympijských 

štartov – štyri. Najmladší je Marko Daňo, 

ktorý v posledný novembrový deň oslávi 

devätnásť rokov.  

   "Som presvedčený, že sme do širšieho 

výberu zaradili najlepších slovenských 

hráčov súčasnosti. Pred nami je však 

ešte tri a pol mesiaca, budeme pozorne 

sledovať výkony adeptov na štart na 

olympiáde," povedal reprezentačný tréner 

Vladimír Vůjtek. Pozorne sleduje aj 

situáciu troch hráčov bez angažmánov, 

vrátane Šatana: "Sú to skúsení  hokejisti. 

Bude záležať na tom, či a kedy začnú 

hrať a aké budú podávať výkony v prvej 

polovici januára. Veľmi dobre vieme 

z prípravy na predchádzajúci svetový 

šampionát, koľko sme mali zranených 

hráčov, preto všetkým adeptom na štart  

na olympiáde prajem hlavne, aby boli 

zdravotne v poriadku a aby sa im darilo 

v kluboch." 

   Definitívna nominácia 25 hráčov (troch 

brankárov a 22 korčuliarov) na olympijský 

turnaj bude oznámená do 13. januára 2014. 

Podľa Otta Sýkoru je možné, že by sa za 

istých okolností v nej mohol v prípade vý-

razného nárastu výkonnosti objaviť aj hráč, 

ktorý v širšom kádri momentálne nefiguruje. 

   Širšia nominácia hokejistov Slovenska 

na ZOH 2014 v Soči – brankári: Peter 

Budaj (Montreal Canadiens, Kan./NHL), 

Jaroslav Halák (St. Louis Blues, USA/NHL), 

Peter Hamerlík (HC Třinec, ČR), Július 

Hudáček (aktuálne bez klubovej prísluš-

nosti), Jaroslav Janus (HC Slovan Bra-

tislava, KHL), Ján Laco (Donbass Doneck, 

Ukr./KHL), Ján Lašák (Dukla Trenčín – 

dočasný kontrakt), Rastislav Staňa (CSKA 

Moskva, Rus./KHL), obrancovia: Ivan Ba-

ranka (Avangard Omsk, Rus./KHL), Ján 

Brejčák (HC Slovan Bratislava, KHL), Mi-

chal Čajkovský (Hershey Bears, USA/AHL), 

Marek Ďaloga (HC Pardubice, ČR), Do-

minik Graňák (Dinamo Moskva, Rus./KHL), 

Zdeno Chára (Boston Bruins, USA/NHL),  

Milan Jurčina (aktuálne bez klubovej prí-

slušnosti), Kristián Kudroč (Sibir Novo-

sibirsk, Rus./KHL), Martin Marinčin (Okla- 
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   Spomienka na našu hokejovú radosť na 
ZOH 2010 vo Vancouvri, kde Slováci obsadili 

štvrté miesto po nešťastnej prehre v zápase 

o bronz s Fínskom. Už nebohý Pavol Demitra 
(vľavo) sa tešil z gólu spolu s Mariánom Gá-
boríkom a Mariánom Hossom.   
FOTO JÁN SÚKUP 

 

homa City Barons, USA/AHL), Andrej Me-

szároš (Philadelphia Flyers, USA/NHL), Bra-

nislav Mezei (Viťaz Podolsk, RUS/KHL), 

Vladimír Mihálik (HC Slovan Bratislava, 

KHL), Juraj Mikuš (HC Lev Praha, ČR/KHL), 

Andrej Sekera (Carolina Hurricanes, 

USA/NHL), Michal Sersen (HC Slovan Bra- 

tislava, KHL), Tomáš Starosta (Jugra 

Chanty-Mansijsk, Rus./KHL), Ivan Švarný 

(Medveščak Záhreb, Chorv./KHL), Ľubomír 

Višňovský (New York Islanders, USA/NHL), 

René Vydarený (HK Hradec Hrálové, ČR), 

útočníci: Milan Bartovič (HC Slovan Bra-

tislava, KHL), Mário Bližňák (HC Slovan 

Bratislava, KHL), Marko Daňo (HC Slovan 

Bratislava, KHL), Marián Gáborík (Colum-

bus Blue Jackets, USA/NHL), Michal Han-

dzuš (Chicago Blackhawks, USA/NHL), Mar-

cel Haščák (Dinamo Riga, Lot./KHL), Mar-

cel Hossa (Dinamo Riga, Lot./KHL), Marián 

Hossa (Chicago Blackhawks, USA/NHL), 

Marek Hrivík (Hartford Wolf Pack, 

USA/AHL), Libor Hudáček (HC Slovan Bra-

tislava, KHL), Tomáš Jurčo (Grand Rapids 

Griffins, USA/AHL), Tomáš Kopecký (Flo-

rida Panthers, USA/NHL), Roman Kukum-

berg (HC Slovan Bratislava, KHL), Tomáš 

Marcinko (HC Košice), Michel Miklík (HC 

Slovan Bratislava, KHL), Juraj Mikúš (HC 

Slovan Bratislava, KHL), Peter Ölvecký (HC 

Slovan Bratislava, KHL), Richard Pánik 

(Tampa Bay Lightning, USA/NHL), Branko 

Radivojevič (Neftechimik Nižnekamsk, 

Rus./KHL), Štefan Ružička (Toros Nefte-

kamsk, Rus./VHL), Tomáš Surový (Dinamo 

Minsk, Biel./KHL), Ján Sýkora (HC Plzeň, 

ČR), Miroslav Šatan (aktuálne bez klubo-

vej príslušnosti), Rastislav Špirko (Spartak 

Moskva, Rus./KHL), Andrej Šťastný (HC 

Slovan Bratislava, KHL), Tomáš Tatar (De-

troit Red Wings, USA/NHL), Michael Van-

das (HC Vítkovce, ČR), Tomáš Záborský 

(Avangard Omsk, Rus./KHL). 

 
 

Ruský prezident Putin žiada od organizačného výboru 
ZOH v Soči správu o príprave každé dva týždne 

        Moskva 16. septembra (TASR) - V sú-

vislosti s prípravou budúcoročných zimných 

olympijských hier v Soči nechce prezident 

Ruska Vladimir Putin ponechať nič na 

náhodu. Organizátori ZOH 2014 totiž musia 

odteraz pre neho vypracovať každé dva 

týždne správu o prípravách najväčšieho  

športového sviatku pod piatimi kruhmi. 

"Budem sem chodiť častejšie a budem 

požadovať vypracovanie správ každé 

dva týždne," povedal Putin na stretnutí 

funkcionárov a organizátorov v Soči. 

   Vladimir Putin opísal práce ako takmer 

dokončené a urgoval krajanov, aby ne-

poľavili v tempe. "Výsledok, ktorý očaká-

vame, má byť brilantná organizácia 

hier," dodal ruský prezident, ktorý neza-

budol spomenúť ani súčasné nedostatky pri 

výstavbe športovísk, nekvalitné štátne ko-

munikácie a mestskú infraštruktúru. 
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Šéf koordinačnej komisie MOV spokojný s prípravami Soči 

   
   Moskva 26. septembra (TASR) - Podľa 

šéfa koordinačnej komisie Medzinárodného 

olympijského výboru (MOV) Jeana-Clauda 

Killyho je Soči pripravené hostiť budúco- 

ročné ZOH a kontroverzný zákon proti 

homosexuálom nespôsobí žiadne problémy.  

"Všetko je v podstate pripravené," 

uviedol Killy vo vyhlásení MOV po poslednej  

inšpekčnej návšteve Soči. "Vidieť, ako 

miestni organizátori pokročili za po-

sledných šesť rokov, je naozaj pozo-

ruhodné. Dejiská sú pripravené, špor-

tový duch sa prebúdza a športovci, 

diváci a všetci ostatní, ktorí vo februári 

plánujú navštíviť ZOH, môžu očakávať 

skvelý zážitok."  

 

Prezident MOV Thomas Bach rezignoval na post šéfa 
Nemeckého olympijského výboru, ako i na ďalšie funkcie 

 
 

    Frankfurt nad Mohanom 16. septembra 

(TASR) - Čerstvý prezident Medzinárodného 

olympijského výboru (MOV) Thomas Bach 

(na fotografii ©MOV) rezignoval na post šéfa 

Nemeckého olympijského výboru (DOSB). 

Bachovu funkciu dočasne prevezme dote-

rajší viceprezident DOSB Hans-Peter Krä-

mer.  Krämer by mal stáť na čele DOSB 

minimálne do decembra 2014, keď sa skončí 

Bachovo funkčné obdobie. 

   Thomas Bach informoval DOSB aj o tom, 

že rezignoval na funkciu prezidenta Arab-

sko-nemeckej obchodno-priemyselnej ko-

mory Ghorfa, ktorú určité židovské skupiny 

označili za antiizraelskú. Opustil aj pozíciu 

člena odvolacej komisie Športového arbi-

trážneho súdu v Lausanne. 

Presunutie futbalových MS 2022 v Katare na zimný 

termín neovplyvní ZOH, tvrdí Thomas Bach 
   Olympia 29. septembra (TASR) – Pre-

sunutie futbalových MS 2022 v Katare na 

zimný termín nebude mať vplyv na úspešnú 

organizáciu zimných olympijských hier v tom 

istom roku. Uviedol to v nedeľu prezident 

Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 

Thomas Bach, ktorý sa v starovekej Olym-

pii zúčastnil na slávnostnej ceremónii zapá-

lenia ohňa pre ZOH 2014 v Soči. 

   Bach povedal, že o možnej kolízii termí-

nov sa rozprával so šéfom Medzinárodnej 

futbalovej federácie (FIFA) Seppom Blat-

terom a obaja sa zhodli na tom, že obe 

gigantické podujatia sa nebudú navzájom 

prekrývať. "Momentálne prebieha disku-

sia vnútri FIFA a MOV do toho nebude 

zasahovať. Som si úplne istý, že sa 

nájde riešenie vzhľadom na obojstran-

ný záujem, pretože nikto z nás nechce 

kolíziu termínov pri takýchto dvoch 

veľkých športových podujatiach. Preto z 

toho nemám vôbec žiadne obavy," po-

vedal Bach. 

   Exekutíva FIFA sa bude začiatkom októbra 

zaoberať termínom futbalových MS 2022, 

ktoré sa pôvodne mali uskutočniť tradične v 

letných mesiacoch. Vzhľadom na obrovské 

horúčavy v Katare v tomto ročnom období 

ale silnejú hlasy na presunutie šampionátu 

na zimný termín.  
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Legendárny poľský cyklista, olympijský medailista 
Stanislaw Szozda, zomrel vo veku 62 rokov 

   Varšava 23. septembra (TASR, AP, 

sou) - Vo veku 62 rokov zomrel le-

gendárny poľský cyklista Stanislaw 

Szozda. Jeden z najlepších poľských 

cyklistov v histórii podľahol chorobe, s 

ktorou bojoval niekoľko mesiacov. Na 

OH 1972 v Mníchove aj na OH 1976 v 

Montreale získal Szozda striebro v tí-

movej časovke. V rokoch 1973 a 1975 

sa v rovnakej disciplíne tešil z titulu 

majstra sveta. V roku 1971 triumfoval 

aj na podujatí Okolo Poľska. V roku 

1973 skončil Szozda v pretekoch jed-

notlivcov na MS v Barcelone druhý za 

svojim fenomenálnym krajanom Rys-

zardom Szurkowským a v roku 1974 

celkove vyhral Preteky mieru, keď 

triumfom až v šiestich etapách jedného 

ročníka vyrovnal historický rekord tohto 

kedysi legendárneho podujatia, ktoré sa 

konalo na území Poľska, bývalého Čes-

koslovenska i bývalej NDR. Na Prete-

koch mieru skončil ešte dvakrát celkove 

druhý.

 

Aj Mníchov by mal kandidovať na ZOH 2022, 
pokiaľ to občania v regióne schvália v referende 

 
 

   MNÍCHOV 30. septembra (SOV) – Ne-

mecký Mníchov s vysokou pravdepo-

dobnosťou rozšíri okruh záujemcov o 

usporiadanie zimných olympijských hier 

v roku 2022, o ktoré sa bude uchádzať 

so slovenskou podporou aj poľský 

Krakov. Na pondelňajšom zasadnutí Ne-

meckej olympijskej a športovej konfederácie 

(DOSB) sa za kandidatúru bavorskej me-

tropoly na ZOH 2022 vyslovilo 81 z 82 

oprávnených hlasujúcich, jeden sa zdržal. 

Podanie oficiálnej prihlášky je ešte 

podmienené schválením v referende, 

ktoré sa uskutoční v dotknutých mestách 

(okrem Mníchova aj v Garmisch-Parten-

kirchene a v okrskoch Berchtesgaden a 

Traunstein) 10. novembra, teda len štyri 

dni pred termínom uzávierky podávania 

prihlášok kandidátskych miest na Medzi-

národný olympijský výbor (MOV). 

   V prípade úspechu vo voľbách dejiska ZOH 

2022, ktoré sa uskutočnia 31. júla 2015 na 

zasadnutí MOV v Kuala Lumpure, by sa  

Mníchov stal prvým mestom v olympijskej 

histórii, ktoré by hostilo letné aj zimné hry. 

V roku 1972 bola bavorská metropola 

dejisko Hier XX. olympiády. Tento fakt 

zdôraznil pri komentovaní rozhodnutia or-

ganizácie výkonný prezident DOSB Hans-

Peter Krämer. 

   Mníchov sa pred dvoma rokmi neúspešne 

uchádzal o pridelenie ZOH 2018, keď vo 

volebnom súboji už v prvom kole suverénne 

uspel juhokórejský Pjongčang (dostal 63 

hlasov, Mníchov 25 a francúzske Annecy 

dokonca len 7). Na rozdiel od vtedajšieho 

mníchovského projektu, ktorý počítal s dvo-

ma centrami hier, sa teraz kalkuluje s tromi 

– v Mníchove by sa mali uskutočniť súťaže  

na ľade vo všetkých halových športoch, 
v Schӧnau/Kӧnigsee vo vytrvalostných 

disciplínach (biatlon, beh na lyžiach) a v 

ľadovom tobogane (sánkovanie, boby, bia-

tlon) a v Garmisch-Partenkirchene v os-

tatných lyžiarskych disciplínach. 

   Oficiálnu prihlášku na usporiadanie ZOH 

2022 zatiaľ podalo len kazašské Almaty. 

Úmysel kandidovať však opakovane avizo-

vali nórske Oslo (tam už občania v re-

ferende vyslovili súhlas), poľský Krakov (v 

jeho projekte sa zjazdové lyžovanie bude 

plánovať na slovenskom území na Chopku), 

ukrajinský Ľvov, španielska Barcelona a 

švédsky Štokholm. Definitívny zoznam 

uchádzačov bude známy po uzávierke po-

dávania prihlášok 14. novembra 2013. 
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Zomrel dvojnásobný olympijský víťaz v ľadovom hokeji 

Rus Igor Romiševskij
   Moskva 29. septembra (TASR) - Vo 

veku 74 rokov zomrel bývalý sovietsky 

hokejista a dvojnásobný olympijský 

víťaz Igor Romiševskij. Robustný ob-

ranca v rokoch 1968 a 1972 triumfoval 

so zbornou ZSSR na zimných olym-

pijských hrách v Grenobli a Sappore, v 

rokoch 1968 - 1971 na majstrovstvách 

sveta. V tíme CSKA Moskva sa deväťkrát 

stal majstrom ZSSR.  

 

 

 

Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií 

aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na: 

http://www.olympic.sk 
Olympijské @ktuality 21/2013 

vydal Slovenský olympijský výbor 3. októbra 2013. 
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