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Najvážnejší slovenský 

problém pred ZOH v Soči je 
dofinancovanie prípravy 

 
 

   SOČI 8. októbra (SOV) – Delegácia 

Slovenského olympijského výboru a 

niektorých športových zväzov sa 

v posledný septembrový deň zúčast-

nila na záverečnej inšpekčnej ceste 

v dejisku XXII. zimných olympijských 

hier 2014 – ruskom Soči. Delegáciu 

viedla vedúca slovenskej výpravy na ZOH 

v Soči Janka Gantnerová a boli v nej aj 

šéflekár výpravy Branislav Delej, reprezen-

tačný tréner sánkarov Ľubomír Mick, či 

člen realizačného tímu reprezentácie biat-

lonistov Pavel Kobela. Na väčšine nav-

štívených miest videli čulý pracovný ruch. 

Celé dejisko ZOH 2014 sa mení prakticky 

zo dňa na deň. Fotografie z návštevy slo-

venskej delegácie v Soči si môžete pozrieť 

vo fotogalérii na www.olympic.sk. 

   Už skôr v septembri sa uskutočnili dve 

krátke slovenské návštevy v Soči. Na 

oboch sa zúčastnil športový riaditeľ SOV 

Roman Buček, ktorý bude na ZOH pôsobiť 

ako zástupca vedúcej slovenskej výpravy. 

V prvom prípade navštívil Soči spoločne 

s predstaviteľmi Slovenského zväzu ľado-

vého hokeja – prezidentom SZĽH Igorom 

Nemečkom, ktorý je aj viceprezident SOV 

pre zimné športy, a s generálnym sekretá-

rom zväzu a zároveň generálnym mana-

žérom tímu hokejistov SR Ottom Sýko-

rom, v druhom prípade s Timotejom 

Zuzulom, vedúcim realizačného tímu zjaz-

dárky Veroniky Velez-Zuzulovej. Spoloč-

ne si prezreli príslušné športoviská aj 

ubytovacie zariadenia. 

   S informáciami zo všetkých troch inš-

pekčných ciest sa v utorok 8. októbra zo-

známili členovia štábu SOV pre ZOH 

2014, ktorý zasadal na pôde Slovenského 

olympijského výboru a odteraz sa bude 

schádzať v mesačných intervaloch. 
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PRÍPRAVY V SOČI FINIŠUJÚ, 

ZÁPLAVY SKOMPLIKOVALI SITUÁCIU 

V ROZA CHUTORE 

   Designovaná vedúca slovenskej výpravy 

na ZOH 2014 Janka Gantnerová na mar-

go príprav ZOH v Soči konštatovala: 

“Dejisko hier som navštívila tretí raz, teraz 

znovu po ôsmich mesiacoch. Organizátori 

pôsobili kompetentným a profesionálnym 

dojmom. Tí, čo nás sprevádzali, boli aj vý-

borne jazykovo pripravení. Pokrok príprav 

v Soči je očividný a ak budú pokračovať 

týmto tempom, organizátori všetko stihnú. 

Situáciu by im mohlo skomplikovať len 

niečo nepredvídané, ako boli nedávne 

prívalové dažde. Ich dôsledky sme videli v 

horskej časti Červená Poľana, kde bolo 

množstvo bahna. Na Roza Chutore zosuv 

pôdy v dôsledku dažďov poškodil trať 

akrobatického zjazdu a vyvalil pri nej stĺpy 

 

 
   Momentka zo zasadnutia štábu SOV pre 
ZOH v Soči.         FOTO MOJMÍR GAŠKO 

 

osvetlenia. Inak športoviská vyzerajú už 

takmer hotové. Pokiaľ ide o tri olympijské 

dediny, najpokročilejšie vyzerajú stavebné 

práce v pobrežnej dedine priamo v Soči. Tá 

už vyzerá takmer hotová a ubytovanie v 

nej bude na vysokej úrovni – priestranné 

aj komfortné. Vytrvalostná dedina pri 

areáli pre biatlon a beh na lyžiach po-

trebuje najviac vonkajších úprav, ale uby-

tovacie priestory sú už viacmenej do-

končené. Samotná dedina je veľmi pekná. 

Najmenej priaznivým dojmom na nás za- 

pôsobila horská dedina, kde je síce vý-

stavba v pokročilom štádiu, ale izby sú 

oveľa menšie ako v dvoch ďalších dedi- 

 

 
   Budovy slovenskej výpravy v pobrežnej 
olympijskej dedine priamo v Soči a vo vytr-
valostnej olympijskej dedine v Červenej 
Poľane.                  FOTO MOJMÍR GAŠKO 

 

nách, takisto ako odkladacie priestory.” 

   Slovenská delegácia si vo všetkých troch 

dedinách pozorne prezrela ubytovacie prie-

story pre členov našej výpravy. Janka 

Gantnerová: “V pobrežnej dedine, kde 

budú bývať hokejisti, je naše ubytovanie 

veľmi blízko pri hokejových halách. Naši 

hráči budú chodiť na tréningy aj zápasy 

pešky. K jedálni to však budú mať takmer 

kilometer, čo si zrejme vyžiada presuny 

autobusom. Veľmi pekné ubytovanie, aj s 

relaxačnou zónou, budeme mať vo vy-

trvalostnej dedine. Na športoviská to budú 

naši športovci odtiaľ mať tiež veľmi blízko a 

na stravu len zhruba tristo metrov. V 

horskej dedine to však bude veľmi zložité, 

pretože ubytovacie priestory sú tam naozaj 

stiesnené. Aspoňže vo vedľajšej budove 

budeme môcť využiť spoločenské priestory 

a neďaleko aj fitnescentrum. Na stravu to 

tam naši budú mať okolo tristo metrov.” 
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SÚČASNÝ ODHAD: 56 – 60 

SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV 

   Na utorňajšom zasadnutí štábu SOV pre 

ZOH 2004 odzneli informácie o príprave 

našich športovcov na ZOH, aj o priebehu 

ich kvalifikácie. Na následnej tlačovke 

športový riaditeľ SOV Roman Buček 

informoval, že momentálne má Slovensko 

istých 34 miesteniek v Soči – 23 pre tím 

hokejistov, 10 pre biatlon a 1 pre kra-

sokorčuľovanie. V ďalších športoch kvalifi-

kačný proces ešte beží. Z lyžiarov sú v re-

bríčkoch FIS na pozíciách, ktoré zaručujú 

olympijskú účasť, momentálne 10 zjazdári, 

4 bežci a 2 akrobati, ale to sa ešte môže 

meniť. Sánkari počítajú až so 6 pretekármi, 

bobisti so 4, šort trek a snoubording s jed-

ným. Okrem toho krasokorčuliarsky ta-
nečný pár Testová – Csӧlley je po ne-

dávnej olympijskej kvalifikácii na pozícii 

prvých náhradníkov a je dosť pravde-

podobné, že napokon sa na ZOH predstaví 

– Talianka Testová však zatiaľ ešte stále 

čaká na slovenský pas... 

   “Podľa súčasného odhadu by v našej vý-

prave mohlo byť 56 – 60 športovcov,“ 

uviedla Janka Gantnerová, ktorá zmienila 

aj nedávne zranenia dvoch lyžiarskych tú-

zov. Akrobatická lyžiarka Natália Šlepec-

ká (vlani ôsma na MS v slopestyle) je už 

po operácii kolena. V prípade skve-

lej zjazdárky Veroniky Velez-Zuzulovej 

vyjadrila vieru, že jej zranenie kolena sa 

bude dať liečiť bez operácie. 

 

PROBLÉMY S FINANČNÝM 

ZABEZPEČENÍM PRÍPRAVY 

   „V najbližších týždňoch budeme úzko 

spolupracovať s realizačnými tímami 

v jednotlivých športoch, aby sme mali 

aktuálny prehľad o príprave kandidátov 

štartu. Žiaľ, každému zväzu ešte chýbajú 

na kvalitné zabezpečenie prípravy reálnych 

kandidátov štartu nejaké finančné pro-

striedky. Zväzy všetkých zimných športov 

majú z verejných dotácií menej peňazí ako 

vlani, pritom vstupujú do finančne naj-

náročnejšej olympijskej sezóny. Dofinan-

covanie prípravy je v súčasnosti náš naj-

vážnejší problém. Keďže projekt olympij-

ského top tímu sa momentálne nerealizuje, 

SOV nie je oprávnený požadovať štátne 

dotácie na prípravu športovcov, len na 

zabezpečenie účasti na ZOH. Veríme však, 

že sa podarí vybaviť do konca roka aspoň 

poskytnutie dotácie na prípravu pre tých 

športovcov, ktorí už splnili či ešte splnia 

kvalifikačné kritériá do Soči,“ dodala na 

tlačovke Janka Gantnerová. 

   Na zasadnutí štábu konštatovali najmä 

zástupcovia zväzov lyžovania a biatlonu, že 

na dofinancovanie im chýba ešte veľa 

peňazí, ale sťažovali sa aj zástupcovia zvä-

zov krasokorčuľovania a šort treku (bobisti 

nemali zastúpenie). Generálny sekretár 

Slovenského zväzu Peter Neuschl síce 

uviedol, že doterajšia príprava biatlonistov 

prebiehala podľa plánu a náznaky výkon-

osti viacerých pretekárov sú veľmi dobré, 

ale zväz má peniaze na financovanie ich 

prípravy len do polovice októbra. Ešte väčší 

nedostatok potrebných prostriedkov poci-

ťuje Slovenská lyžiarska asociácia. 

 

 
   Kolekcia odznakov SOT Soči 2014. 

 

PREZENTÁCIA ODZNAKOV 

SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 

TÍMU SOČI 

   Na utorňajšej tlačovej konferencii boli 

predstavené aj oficiálne odznaky Slo-

venského olympijského tímu Soči 

2014. Odznaky budú vyhotovené v troch 

verziách. Autor ich grafického vizuálu je 

Peter Buček ml. 

   V duchu zaužívaného vizuálu SOV k ZOH 

v Soči na dvoch odznakoch dominuje motív 

štylizovaných Tatier, slovenského znaku 

a srdca s čičmianskou vzorkou. Z jedného 
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druhu týchto odznakov, dole lemovaného 

trikolórou a označením „Účastník“, bude 

vyrobená len číslovaná limitovaná séria, 

druhý „bežný“ bude vyrobený v náklade 

3000 kusov. V treťom odznaku je využitý 

motív kamzíka Kamza ako maskota 

Slovenského olympijského tímu Soči 

2014 a motto „Sme jeden tím“ (We Are 

One Team), ktoré SOV použil už pred 

vlaňajšími olympijskými hrami v Londýne. 

Tento odznak bude vydaný tiež v náklade 

3000 kusov. Kamzo je dielo 17-ročnej 

Kristíny Uličnej zo Školy úžitkového vý-

tvarníctva v Košiciach, ktorá vyhrala tohto-

ročnú výtvarnú súťaž SOV na návrh 

maskota slovenskej olympijskej výpravy. 

 

NOMINÁCIU VÝPRAVY SCHVÁLI 

VZ SOV 16. JANUÁRA 

    Účastníci zasadnutia štábu aj médiá sa 

dozvedeli dôležité dátumy, ktoré sa viažu 

na slovenské prípravy na ZOH v Soči aj na 

našu samotnú účasť. Presne o mesiac – v 

piatok 8. novembra 2013 - sa v Brat-

islave uskutoční fashion show, čiže 

módna prehliadka oblečenia sloven-

skej výpravy v Soči. Nomináciu našej 

výpravy schváli valné zhromaždenie 

SOV 16. januára. Sľub olympionikov do 

zrejme uskutoční 30. januára, pretože na 

druhý deň odletí špeciálom z Viedne 

do Soči hlavná časť slovenskej vý-

pravy. V deň sľubu by sa mala uskutočniť 

aj oficiálna prezentácia slovenskej poštovej 

známky a mincového kompletu k ZOH 

v Soči. Na pravé poludnie 5. februára 

sa uskutoční slávnostné vztyčovanie 

slovenskej vlajky v horskej olym-

pijskej dedine v Červenej Poľane. Ná-

vrat hlavnej časti výpravy domov sa 

uskutoční znovu špeciálom 24. februára, 

teda deň po skončení ZOH 2014. 

 

Audiovizuálne výchovno-vzdelávacie 

predstavenie SOV a Športovej haly 

Mladosť v Bratislave Dotkni sa 

hviezd sa stretlo so živou odozvou 
viac než päťsto školákov 

 
   S olympijskou vlajkou zľava Jozef Lo-
hyňa, Jozef Krnáč, Matej Tóth, Pavol a Pe-
ter Hochschornerovci a Katarína Ráczová.                                             
FOTO JÁN SÚKUP 

 

   BRATISLAVA 10. októbra (SOV) – 

Audiovizuálne výchovno-vzdelávacie 

predstavenie Slovenského olympij-

ského výboru (SOV) a Športovej haly 

Mladosť v Bratislave Dotkni sa hviezd 

sa stretlo so živou odozvou školákov. 

Predstavenie sa odohralo vo štvrtok 10. 

októbra v ŠH Mladosť a zúčastnilo sa na 

ňom 519 žiakov 4. a 5. ročníka zo 14 

základných škôl z mestských častí 

Bratislava – Nové Mesto, Ružinov a 

Staré Mesto (ŠMND Teplická ulica – dve 

školy, ZŠ Riazanská, ZŠ Jeseniova, ZŠ 

Cádrová, ZŠ Česká, ZŠ Vrútocká, ZŠ 

Kulíškova, ZŠ Mierová, ZŠ Ostredková, ZŠ 
Grӧsslingova, ZŠ Dunajská, ZŠ Kalinčia-

kova a ZŠ Hlboká cesta). 

   Projekt podporili Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, Olympij-

ská solidarita MOV, ŠH Mladosť s.r.o. a 

Q-99 Sound and Light. Cieľ pilotného 

predstavenia Dotkni sa hviezd bol pred-

staviť žiakom olympijské symboly a myš- 
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   Olympionici na pódiu krátko pred za-

pálením ohňa, s pochodňou Zuzana Šte-
fečeková.                   FOTO JÁN SÚKUP 

 

lienky, prezentovať rôzne športy, zoznámiť 

ich s atmosférou olympijských hier, naučiť 

ich správaniu sa v duchu fair play a 

stretnúť sa so športovými vzormi – olym-

pionikmi. Štvrtkové podujatie nadviazalo 

na rovnomennú, ale zameraním dosť od-

lišnú akciu pre deti vo veku 5 od 14 rokov, 

ktorú SOV a ŠH Mladosť usporiadali 9. 

septembra.    

   Popredných olympionikov sa na akcii zú-

častnilo dovedna sedem, medzi nimi piati 

ovenčení cennými kovmi z OH – troj-

násobní olympijskí víťazi a raz bronzoví vo 

vodnom slalome Peter a Pavol Hoch-

schornerovci, dvakrát strieborná z OH 

strelkyňa Zuzana Štefečeková, strie-

borný džudista Jozef Krnáč a bron-

zový zápasník Jozef Lohyňa. Aktívne sa 

na programe podieľali aj ďalší dvaja 

trojnásobní olympionici – národná amba-

sádorka Rady Európy pre šport, toleranciu 

a fair play, šermiarka Katarína Ráczová a 

atlét Matej Tóth, plus aj vynikajúci vo-

lejbalista Richard Nemec, naša najlepšia 

šermiarka Dagmar Barániková a ďalší 

bývalí či súčasní reprezentanti Slovenska.  

  Program v réžii Nikitu Slováka mode-

rovali mímovia Alex (Alexander Madar) a 

Radko (Radomír Micič alias Mimo), deťom 

známi z televíznej obrazovky z programu 

RTVS Fidlibum. Prístupným a veku divá-

kov primeraným spôsobom ich uvádzali do 

sveta športu a olympizmu. V tomto svete 

sa síce sami predviedli ako športoví laici, 

ale deťom to očividne neprekážalo a dobre 

sa bavili. 

   Účastníci v hľadisku vo veku 8 – 10 

rokov sa prakticky na úvod dozvedeli, čo 

symbolizuje olympijský oheň a päť olym-

pijských kruhov, aké je olympijské heslo 

a zažili aj otvárací ceremoniál v olympij-

skom duchu. Šiesti olympionici priniesli 

na pódium olympijskú vlajku a siedma 

– strelkyňa Zuzana Štefečeková – za-

pálila olympijský oheň. Do atmosféry 

najväčšej slávnosti v znamení piatich kru-

hov prítomných následne uviedol emotívny 

film z vlaňajších olympijských hier v Lon-

dýne. 

 

 
 Keď džudisti Schroner a Pisoň pozvali deti 
na pódium, záujem bol obrovský.  
                                       FOTO JÁN SÚKUP 

 

 
   Ktorý šarvanec by odolal príležitosti pos-
lať beztrestne na zem ozajstného džu-
distu?                           FOTO JÁN SÚKUP 

 

  A potom sa už začal športový program 

s inštruktážou a pod dohľadom vrcholových 

športovcov, ale aj s aktívnou účasťou sa-

motných žiakov. Deti videli ukážky vo-

lejbalu, športovej chôdze, modernej gym-

nastiky, šermu i džuda. Keď ich športovci 

z pódia po ukážke každého športu vyzvali, 

aby si to prišli vyskúšať, záujem z hľadiska 

bol obrovský. Priam sa predbiehali, kto 
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skúsi zhodiť na zem džudistov Schronera 

a Pisoňa, kto si sprobuje šerm kordom, 

alebo kto si zasúťaží v preťahovaní lanom. 

   Vybraní odvážlivci, ktorí uspeli, boli od-

menení medailami. Kopa ďalších si zase 

prevzala vecné ceny od Slovenského 

olympijského výboru. Vítaný suvenír na 

záver pre deti predstavovali autogramy 

olympionikov a spoločná fotografia s nimi. 

Pre organizátorov bola najväčšia odmena 

zase nadšenie a živý záujem detí, ktoré sa  

zhruba osemdesiat minút určite nenudili. 

Dostali silný impulz, aby sa zaujímali 

o šport a olympizmus. Niektoré z nich sa 

pod vplyvom tohto impulzu možno aj 

začnú venovať športu. 

   Pilotné podujatie Dotkni sa hviezd sa 

určite vydarilo. Videonosič, ktorý bude 

z neho vyhotovený vďaka záznamom  

RTVS a Q-99, poslúži ako metodický 

materiál na realizáciu podobného pro-

jektu aj na iných miestach Slovenska. 

 

 
    V hľadisku deti z jednej zo zúčastnených 

bratislavských škôl – ZŠ Riazanská.    
                                      FOTO JÁN SÚKUP 

 

Olympijský klub v Spišskej Novej Vsi otvoril 

v regióne projekt Vykročte za zdravím 

 
 

   SPIŠSKÁ NOVÁ VES (OKS) - Olympijský 

klub Spiš v októbri spustil projekt cvičenia 

žien stredného veku pod názvom “Vy-

kročte za zdravím”. Nadviazal tak na 

pilotný projekt rady olympizmu Sloven-

ského olympijského výboru, komisie SOV 

pre ženy a šport a Olympijského klubu 

Bratislava, ktorý sa realizoval od februára 

do júna tohto roka v Bratislave a v júli 

vyvrcholil záverečným sústredením naj-

aktívnejších cvičeniek vo Vysokých Tat-

rách. 

   V Bratislave projekt znovu pokračuje od 

septembra a teraz sa pridali aj v ďalšom  

regióne, ktorého cvičiteľky sa zúčastnili aj 

na tatranskom sústredení. Do projektu sa v 

regióne Spiša prihlásilo 75 žien. Od 2. ok-

tóbra 2013 prebiehajú v troch turnusoch 

cvičenia jogy (na snímkach). Ôsmeho 

októbra sa začnú cvičenia pilates. Po 

Novom roku pribudne aqua aerobic, body 

forming a nordic walking. 

   Projekt zaujal nielen veľké množstvo žien 

Spiša, ale aj regionálne médiá, ktoré pri-

niesli informácie zo slávnostného otvorenia 

projektu za účasti predtaviteľov mesta, ako 

aj z cvičení žien. 
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Olympijský klub Lučenec spoluorganizoval 
52. ročník Novohradských hier 

v atletike žiakov a študentov 

 
  OK Lučenec zastupoval na podujatí olym-
pionik Štefan Malík (celkom vpravo). 

 

   LUČENEC (OKL) – Olympijský klub Lu-

čenec pri príležitosti 20. výročia svojej 

existencie spoluorganizoval 52. ročník 

Novohradských hier v atletike základ-

ných a stredných škôl, ktorý sa uskutoč-

nil 8. októbra. Na tomto tradičnom atle- 

tickom mítingu sa zúčastnilo 12 základ-

ných škôl a 8 stredných škôl. Viac ako 

250 štartujúcich súťažilo v 8 atletických 

disciplínach. V kategórii základných škôl 

mesta Lučenec zvíťazili chlapci zo ZŠ L. 

Novomeského a dievčatá zo ZŠ M. R. 

Štefánika, v kategórii stredných škôl 

chlapci zo Strednej priemyselnej školy 

O. Winklera a dievčatá z Obchodnej 

akadémie. 

   Tento ročník sa uskutočnil zásluhou obe-

tavých atletických funkcionárov, trénerov 

a hlavne učiteľov základných a stredných 

škôl. Na usporiadaní podujatia sa okrem 

OK Lučenec, zastúpeného olympionikom 

v atletike Štefanom Malíkom, podieľali 

mesto Lučenec a ďalšie miestne subjekty -  

Stredná priemyselná škola O. Winklera, 

Okresné združenie telesnej kultúry, ZŠ L. 

Novomeského Lučenec a Atletický klub 

REDOX. Podujatie podporil Banskobystrický 

samosprávny kraj. 

 

Vo veku 58 rokov zomrel 

tajomník Olympijského klubu 
Michalovce Ivan Pšenko 

   MICHALOVCE (OK) – Vo štvrtok 10. 

októbra po ťažkej chorobe zomrel vo 

veku 58 rokov tajomník Olympijského 

klubu Michalovce Ivan Pšenko. Pos-

ledná rozlúčka s Ivanom Pšenkom sa 

uskutoční v pondelok 14. októbra o 

14.00 h na mest 

skom cintoríne 

v Michalovciach. 

Česť jeho pa-

miatke!  

 

Čestná členka Slovenskej gymnastickej 
federácie a držiteľka Ceny Matyldy Pálfyovej 

Milada Nedavašková oslavuje 80. narodeniny 
   BRATISLAVA (SOV) – V nedeľu 13. ok-

tóbra oslavuje 80. narodeniny čestná 

členka Slovenskej gymnastickej fede-

rácie a držiteľka Ceny Matyldy Pál-

fyovej Milada Nedavašková. Rodáčka z 

Bratislava spojila celý svoj športový život s 

gymnastikou. Ako aktívna pretekárka sa v 

roku 1953 radovala z titulu majsterky 

ČSR v súťaži družstiev, viackrát získala s 

družstvom titul majsterky Slovenska.  

   Po skončení štúdia telesnej výchovy a 

biológie na Vysokej škole pedagogickej 
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v Bratislave až do 

odchodu do dôchod-

ku sa Milada Neda-

vašková (na foto-

grafii Ľubomíra Souč-

ka) venovala peda-

gogickej činnosti. 

Na Gymnáziu na Va-

zovovej ulici v Brati-

slave začala v roku 

1957 aj s tréner-

ským pôsobením. K jej zverenkyniam 

patrila napríklad dvojnásobná olympijská 

medailistka a majsterka sveta Marianna 

Némethová-Krajčírová, s ktorou sa opäť 

pri trénerskej práci v rámci univerzitného 

športu stretla už ako vysokoškolská pe-

dagogička na Fakulte telesnej výchovy a 

športu UK v Bratislave. 

   Na Katedre teórie a didaktiky gym-

nastiky FTVŠ UK pôsobila Milada Ne-

davašková ako odborná asistentka v ro-

koch 1965 - 1993. Podieľala sa na príprave 

reprezentantiek v športovej gymnastike 

(napríklad Ľubice Rísovej-Krásnej, Zde-

ny Bujnáčkovej či Jany Gajdošovej)  na 

svetové univerziády. Pôsobila aj ako me-

dzinárodná rozhodkyňa. V rokoch 1965 

– 1972 bola členka predsedníctva Sekcie 

športovej gymnastiky pri SÚV ČSZTV, od 

roku 1973 bola predsedníčka subkomisie 

športovej gymnastiky zväzu vysokoškol-

ského športu  ÚV ČSZTV a predsedníčka 

ústredného čs. rozhodcovského zboru 

športovej gymnastiky. 

   Za rok 2012 Slovenský olympijský výbor 

(SOV) ocenil Miladu Nedavaškovú vý-

ročným ocenením Cenou Matyldy Pál-

fyovej, ktorú udeľuje  ženám za športové 

výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom 

hnutí. 

   SOV jubilantke srdečne blahoželá! 

 

 

Veronika Velez-Zuzulová si pri tréningu roztrhla krížny 
väz v kolene 

   Bratislava 4. októbra (TASR) - Slovenská 

zjazdárka Veronika Velez-Zuzulová ne-

stihne štart novej sezóny alpského Sve-

tového pohára. Tretia najlepšia slalomárka 

minulej zimy počas prípravy v rakúskom 

Hintertuxe utrpela zranenie kolena a do 

kolotoča SP sa bude môcť vrátiť najskôr až 

pred Vianocami. Pokiaľ pôjde liečba podľa 

plánu, mala by stihnúť slalom 17. decembra 

vo francúzskom Courcheveli. "Veronika 

spadla na ľadovci v Hintertuxe. Má 

roztrhnutý krížny väz, našťastie ne-

prišlo k oddeleniu väzu. Išla hneď na 

vyšetrenie magnetickou rezonanciou, 

po ňom sme kontaktovali lekára fran-

cúzskej asociácie a za desať minút sa 

zorganizoval tím, ktorý konzultoval jej 

problém. Jediné šťastie bolo, že noha 

jej neopuchla, keďže má veľmi silnú 

muskulatúru. Lekári hovorili, že pokiaľ 

to nie je natečené krvou, tak sa to asi 

bude dať riešiť konzervatívne. Horší va-

riant by bola operácia, ktorá by zna-

menala šesť mesiacov bez lyží, takže 

vyradenie na celú sezónu," uviedol Ve-

ronikin tréner a otec Timotej Zuzula. 

 

Slovenská asociácia boxerov amatérov sa premenovala 
na Slovenskú boxerskú federáciu, má nové vedenie 

   Bratislava 5. októbra (TASR) - Delegáti 

Slovenskej asociácie boxerov amatérov 

(SABA) zvolili na valnom zhromaždení v 

Bratislave členov nového výkonného výboru. 

Fungovať bude v zložení Michal Franek 

ml., Radoslav Šimon, Martin Rehák, 

Martin Zajac, Denisa Vargová a Štefan 

Sedláček. Šesťčlenný VV dopĺňa prezident 

Marek Števček, ktorého do funkcie zvolili 

ešte v júli. Zároveň zmenili starý názov 

SABA na Slovenskú boxerskú federáciu 

(SBF). "Od spolupráce s novým VV si v 

prvej etape sľubujem najmä stabilizáciu 

vnútorných štruktúr zväzu. Toto je dosť 

podstatné, lebo zväz je vnútorne roz-

bitý. Taktiež chceme smerovať k moder-
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nizácii, omladeniu. A vôbec čeliť výzvam 

svetovej federácie a to je najmä výzva 

vo forme ženského boxu. Ako veľmi 

pozitívny signál vnímam fakt, že do VV 

sa prvýkrát v histórii dostala žena, 

Denisa Vargová bude mať na starosti 

práve rozvoj ženského boxu," uviedol 

pre TASR prezident SBF Marek Števček. 

 

Víťazom 90. ročníka Medzinárodného maratónu mieru 
Keňan Korir, medzi ženami vyhrala Etiópčanka Didová 

   Košice 6. októbra (TASR) - Víťazom 90. 

ročníka Medzinárodného maratónu mieru 

(MMM) sa stal v Košiciach Keňan Patrick 

Kiptanui Korir časom 2:09:36 h a získal aj 

prémiu 9.000 eur. Na druhom mieste do-

behol Etiópčan Gezahegn Alemayehu 

Abebe (+6 s), nasledovaný ďalším Ke-

ňanom Elishom Kipropom Barnom (+9 s). 

Najlepší zo Slovákov Jozef Urban dobehol 

do cieľa na 11. mieste a zároveň sa stal 

víťazom majstrovstiev Slovenska časom 

2:23:51 h. 

   Medzi ženami dominovali Etiópčanky. 

Všetky tri medailistky z tejto krajiny pokorili 

doterajší traťový rekord. Ashete Bekere 

Didová zvíťazila časom 2:27:47 h. 

 
 

Vo veku 69 rokov zomrel štvornásobný olympijský 
medailista, legendárny sovietsky basketbalista 

a úspešný tréner i funkcionár Sergej Belov 

    

    PERM (SOV) - Vo veku 69 rokov zo-

mrel vo štvrtok 3. októbra v ruskom 

Perme jeden z najlepších basketbalistov 

všetkých čias Sergej Belov (nar. 23. 

januára 1944 v Naščiokove). Ako vôbec 

prvý basketbalista nepochádzajúci z 

USA bol uvedený do Naismithovej bas-

ketbalovej siene slávy (v roku 1992). 

Už o rok skôr ho Medzinárodná basket-

balová federácia (FIBA) vyhlásila za 

najlepšieho basketbalistu histórie v 

súťažiach FIBA. Jeho športový význam 

dokresľuje aj fakt, že pri slávnostnom 

otvorení olympijských hier 1980 v Mos-

kve dostal práve on česť zapáliť olym-

pijský oheň. 

   Sergej Belov patril prakticky päťnásť 

rokov do absolútnej svetovej basket-

balovej špičky. Z olympijských hier mal 

v zbierke až štyri medaily – zlatú z 

Mníchova 1972 (po senzačnom finálo-

vom víťazstve zbornej ZSSR 51:50 nad 

tímom USA, ktorý utrpel vôbec prvú 

prehru v olympijskej histórii), bronzové 

z Mexico City 1968, Montrealu 1976 a z 

Moskve 1980. Dvakrát sa stal majstrom 

sveta (1967 a 1974) a štyrikrát európ-

skym šampiónom (1967, 1969, 1971, 

1979), z MS mal v zbierke aj striebro i 

bronz, z ME dve striebra a bronz. Dva-

krát sa radoval z triumfu v Európskom 

pohári majstrov (1969 a 1971). V so-

vietskej lige si v tíme CSKA Moskva ako 

hráč pripísal 11 titulov. 

   Po skončení hráčskej kariéry bol Ser-

gej Belov úspešný tréner. S reprezen-

táciou Ruska získal striebro na MS 1994 

i 1998 a bronz na ME 1997. V rokoch 

1993 – 1998 bol prezident Ruskej bas-

ketbalovej federácie. 
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Gréci slávnostne odovzdali pochodeň do ruských rúk, 
olympijský oheň zapálili na Červenom námestí v Moskve 

   Atény + Moskva 5. a 6. októbra (TASR) - 

Olympijskú pochodeň budúcoročných hier v 

Soči, ktorú slávnostne zapálili minulý týždeň 

v antickej Olympii, odovzdali Gréci do rus-

kých rúk. Stalo sa tak na štadióne Pan-

athinaiko, teda na mieste, ktoré hostilo v 

roku 1896 prvé moderné OH. Oheň počas 

šiestich dňoch putoval cez 33 gréckych 

miest a v sobotu ho prevzal ruský vice-

premiér Dmitrij Kozak. "Je to veľmi 

emotívne. Oheň pre nás Grékov 

znamená veľa, je to kus našej krajiny, 

časť histórie a silno nás viaže k našim 

predkom," citovala agentúra Sinchua šéfa 

Gréckeho olympijského výboru Spyrosa 

Kapralosa. "V tento významný deň vám 

sľubujem, že našej krajine sa podarí 

splniť záväzky, ktoré máme voči olym-

pijskému hnutiu," vyhlásil Dmitrij Kozak. 

   Pochodeň na ceste do Soči prejde po 

krajine približne 65.000 km, najviac v 

histórii zimných hier. Pôjde cez viac ako 

2900 miest 83 regiónov, vrátane Kamčatky, 

a dokonca sa dostane aj do vesmíru na 

medzinárodnú ISS (7. november). Posledný 

člen olympijskej štafety, ktorý 7. februára  

zapáli oheň na otváracom ceremoniáli ZOH v 

Soči, tradične zostane utajený až do 

posledných okamihov. 

 
   Momentka zo zapálenia olympijského ohňa 
na Červenom námestí v Moskve. Oheň za 
pálil ruský prezident Vladimir Putin a dvo 
jica mladých športovcov.     FOTO TASR/AP 

___________________________________ 

   Ruský prezident Vladimir Putin zapálil v 

nedeľu na moskovskom Červenom námestí 

olympijský oheň a odštartoval tak štyri 

mesiace pred ZOH 2014 v Soči beh s 

olympijskou pochodňou naprieč Ruskom. 

 

Nový riaditeľ MOV pre olympijské hry je Christophe Dubi, 
nový šéf komisie športovcov EOV Jean-Michel Saive 

   LAUSANNE + POREČ (sou) - Po nedávnom 

zvolení nového prezidenta Medzinárodného 

olympijského výboru (MOV) Thomasa Ba-

cha sa predpokladajú viaceré personálne 

rozhodnutia o novom obsadení funkcií na 

čele komisií či oddelení MOV. Prvá ohlásená 

zmena bola očakáva-

ná. Po dlhoročnom 

športovom riaditeľovi 

MOV a v posledných 

rokoch riaditeľovi od-

delenia MOV pre olym-

pijské hry Gilbertovi 

Fellim, ktorý už dáv-

nejšie avizoval tohto-

ročné ukončenie pôso-

benia, prevezme od 

januára funkciu riaditeľa MOV pre OH 

doterajší športový riaditeľ Christophe 

Dubi (na fotografii © MOV). Na obsadenie 

jeho doterajšej pozície, takisto ako na ob-

sadenie pozícii finančného riaditeľa a ria-

diteľa oddelenia medzinárodných vzťahov 

vypíše prezident MOV konkurz. 

   V rámci Európskych olympijských výborov 

(EOV) sa na 4. zasadnutí európskych 

športovcov 4. a 5. októbra v Poreči (bolo 

tam vyše sto účastníkov z 34 krajín, komisiu 

športovcov Slovenského olympijského vý-

boru zastupoval jej 
predseda Jozef Gӧnci) 

uskutočnili voľby no-

vých členov komisie 

športovcov EOV. Na 

jej čelo bol zvolený se-

demnásobný účastník 

OH v stolnom tenise 

Belgičan Jean-Michel 

Saive (na fotografii z 

www.ittf.com). 
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   Podpredsedníčkou komisie sa stala uk-

rajinská atlétka Natalia Dobrynská a sek-

retárkou komisie britská pozemná hokejistka 

Kate Walshová. Ďalší členovia komisie sú 

maďarský plavec Daniel Gyurta, talianska 

windsurfistka Alessandra Sensiniová, rus-

ká atlétka Taťjana Lebedevová a za zimné 

športy fínsky akrobatický lyžiar Mikko Ron-

kainen a poľská rýchlokorčuliarka Lujza 

Zlotkowská. Ďalších dvoch členov súčasnej 

komisie športovcov donominuje exekutíva 

MOV z radov predchádzajúcej komisie. 

   Komisia športovcov EOV pôsobí od roku 

2001. Spomedzi slovenských olympionikov 

v nej pôsobil hokejista Jerguš Bača. 
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