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Členovia VV SOV sa na výjazdovom 

zasadnutí vo Voderadoch 

zoznámili s návrhom na zriadenie 
národného olympijského centra 

 
Na zasadnutí VV SOV za vrchstolom zľava 

prezident SOV František Chmelár, trnavský 
župan Tibor Mikuš a starosta obce Voderady 
Marek Turanský.  FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

   VODERADY 24. októbra (SOV) – Štvrt-

kové zasadnutie výkonného výboru 

Slovenského olympijského výboru (VV 

SOV) sa konalo ako výjazdové na pôde 

Obecného úradu vo Voderadoch. Členo-

via exekutívy SOV (na zasadnutí sa zúčast-

nili deviati z dvanástich) sa okrem preroko-

vávania agendy, ako je napríklad príprava 

na ZOH 2014 v Soči, prišli priamo „na tvár 

miesta“ zoznámiť s návrhom na zriadenie 

národného olympijského centra v obci 

Voderady. S touto iniciatívou predčasom 

vyšiel predseda Trnavského samosprávneho 

kraja Tibor Mikuš. K myšlienke sa pridal aj 

starosta obce Marek Turanský a pri ne-

dávnych oslavách 770. výročia založenia 

obce ju podporil aj predseda vlády SR Ro-

bert Fico. 

   Prezident SOV František Chmelár na 

základe ponuky VÚC aj obce nedávno 

navštívil Voderady a so starostom sa do-

hodol, že sa tam uskutoční októbrové za-

sadnutie exekutívy SOV, aby sa aj jej čle-

novia mohli zoznámiť so základnou pred-

stavou a aj s podmienkami na prípadné zria-

denie národného olympijského centra 

v miestnom kaštieli a v priľahlom parku 

s celkovou rozlohou zhruba jedenásť hek-

tárov. Areál leží prakticky krížom cez cestu 

oproti Obecnému úradu. 

   „Obec Voderady je s približne 1400 

obyvateľmi síce relatívne malá, ale má 

dobrú infraštruktúru. Od roku 2007 tu 

máme priemyselný park, v ktorom pra-

cuje viac než tritisíc ľudí. Na budúci 

týždeň tu otvoríme prvé outletové cen-

trum na Slovensku, v ktorom časom 

očakávame návštevnosť až dva milióny 

ľudí ročne. Naša obec v blízkosti diaľ-

nice je veľmi dobre dopravne dostupná 

z Bratislavy aj z Trnavy, blízko sú aj 

Nitra a Galanta, čiže ďalšie silné do-
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pravné ťahy.  Sú tu významní investori 

a veľký potenciál ďalšieho rozvoja. 

Vieme ponúknuť dôstojné partnerstvo,“ 

predstavil Voderady na úvod zasadnutia VV 

SOV jeho „hostiteľ“ a starosta obce Marek 

Turanský, ktorý zakončil slovami: „Sme 

v situácii, že v nadchádzajúcom období 

sa už môžeme viac venovať kvalite ako 

kvantite. Aj premiér prejavil náklonnosť 

tejto myšlienke, ale hlavná iniciatíva 

musí vyjsť od Slovenského olympij-

ského výboru.“ 

   V neskoršom priebehu zavítal na roko-

vanie VV SOV aj trnavský župan Tibor 

Mikuš, od ktorého vyšiel prvotný návrh na 

zriadenie národného olympijského centra vo 

Voderadoch. „Na Slovensku nám dlho-

dobo chýba takéto centrum, aké v oko-

litých krajinách všade majú,“ uviedol. 

„Voderady majú veľmi dobrú polohu 

v blízkosti Bratislavy, Trnavy aj Piešťan, 

sú dobre dostupné po diaľnici a v ich 

blízkosti sú letiská v Bratislave aj vo 

Schwechate. Trnavský samosprávny 

kraj a obec tu vlastnia pozemky s roz-

lohou viac než jedenásť hektárov, na 

ktorých by centrum mohlo vzniknúť, 

aj kaštieľ, ktorý pôvodne patril Zichy-

ovcom a v predošlých rokoch sa po-

užíval ako škola. Ak by došlo k dohode 

so SOV o zriadení národného olympij-

ského centra vo Voderadoch, mohli by 

sme založiť spoločnosť, do ktorej by 

VÚC a obec vložili tento majetok. Defi-

novali by sme parametre tohto za-

riadenia a som presvedčený, že by sme 

našli aj zdroje na jeho financovanie. Aj 

ministerstvo školstva a Medzinárodný 

olympijský výbor by sa na tom mohli  

podieľať,“ vyjadril sa optimisticky a dodal: 

„Bol by to náš spoločný dar ďalším ge-

neráciám športovcov.“ 

   Prezident SOV František Chmelár na 

slová starostu aj župana reagoval, že takéto 

partnerstvo sa na Slovensku doteraz ne-

realizovalo a bol by to unikátny precedens. 

Vyjadril dôveru v ďalšiu spoluprácu všetkých 

troch subjektov. Členovia výkonného výboru 

SOV si následne prezreli priestory miestneho 

kaštieľa a priľahlého rozsiahleho parku. 

„Poznám dobre Slovensko a musím 

úprimne povedať, že lepšie miesto na 

tento účel nepoznám,“ uviedol na záver 

výjazdového rokovania výkonného výboru 

prezident SOV.  

 

 
   Členovia výkonného výboru pred budovou 
kaštieľa vo Voderadoch v spoločnosti 

trnavského župana, starostu obce a býva-
lého riaditeľa školy, ktorá v týchto prie-

storoch pôsobila. Za kaštieľom je rozsiahly 
park, ktorý vlastnia VÚC a obec. 
                           FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK

 

VV SOV súhlasil so vstupom SOV 

do záujmového združenia Slovenský 
prípravný výbor ZOH Krakov 2022 

   VODERADY 24. október (SOV) – Výkonný 

výbor Slovenského olympijského vý-

boru (VV SOV) na svojom štvrtkovom 

výjazdovom zasadnutí vo Voderadoch 

schválil vstup Slovenského olympij-

ského výboru do záujmového združenia 

právnických osôb Slovenský prípravný 

výbor ZOH Krakov 2022. VV SOV takisto 

schválil aj návrh zakladateľskej zmluvy 

ZOZZ Slovenský prípravný výbor ZOH 

Krakov 2022 a stanov združenia. 

   Členovia združenia budú okrem SOV aj Ži-

linský samosprávny kraj, mesto Lip-

tovský Mikuláš a obec Demänovská 
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dolina – teda všetky subjekty, ktorých sa 

priamo týka realizácia podpory kandidatúry 

poľského Krakova na usporiadanie zimných 

olympijských hier v roku 2022. Ako je zná-

me, na základe ponuky z poľskej strany sa v 

projekte Krakova bude na Slovensku plá-

novať realizácia olympijských súťaží v zjaz-

dovom lyžovaní. Ich dejisko má byť Demä-

novská dolina – Jasná. 

   VV SOV vo štvrtok schválil aj nomináciu 

zástupcov SOV výboru do orgánov ZOZZ 

Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 

2022. V správnej rade združenia bude za 

SOV generálny sekretár SOV Jozef Liba, 

ktorý je jeden z dvoch štatutárov SOV. V 

dozornej rade bude SOV reprezentovať 

členka VV a zároveň prezidentka Slovenskej 

lyžiarskej asociácie Janka Gantnerová. 
 

Náklady na prípravu ZOH 2022 v Krakove 
na našej strane vyčíslili na 481-tisíc eur 

 
 

   BRATISLAVA 21. októbra (SITA) – Pred-

pokladané náklady Slovenska na prí-

pravu spoločnej kandidatúry pod hla-

vičkou Krakova na zimné olympijské 

hry 2022 by mali do 31. júla 2015 do-

siahnuť sumu 481-tisíc eur. Píše sa o tom 

v nelegislatívnom materiáli "Správa o stave 

prípravy kandidatúry mesta Krakov na or-

ganizovanie zimných olympijských hier Kra-

kov 2022 za spoluúčasti Slovenskej repu-

bliky", ktoré predložilo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR do medzi-

rezortného pripomienkového konania. 

   Viac ako 40 percent z celkových nákladov 

tvoria výdaje na služby spojené s prípravou 

kandidatúry ako sú štúdie, expertízy, po-

sudky, ďalších 35 % sú cestovné náklady a 

náklady spojené s realizáciou pracovných 

stretnutí. V roku 2014 sa plánuje využiť 

310-tisíc eur. V rozpočte nie sú ešte kal-

kulované náklady na marketingové aktivity, 

keďže Krakov túto časť kandidátskej stra-

tégie ešte len pripravuje. 

   "Na slovenskej strane bude činnosť 

prípravného výboru zabezpečovaná 

prostredníctvom záujmového združenia 

právnických osôb (ZZPO) so 4 členmi:  

Žilinský samosprávny kraj, Mesto Lip-

tovský Mikuláš, Obec Demänovská do-

lina, Slovenský olympijský výbor. ZZPO 

vznikne najneskôr k 1. januáru 2014. 

Financovanie činnosti ZZPO spojenej s 

prípravou kandidatúry ZOH Krakov 

2022 so slovenskou spoluúčasťou bude 

zabezpečené zo štátneho rozpočtu na 

roky 2014 a 2015 prostredníctvom 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR," píše sa v ministerskom ma-

teriáli. 

   V súčasnosti nie je možné vyčísliť inves-

tičné náklady na organizáciu ZOH 2022. Na 

Slovensku nie je plánovaná žiadna výstavba 

náročných športovísk a štadiónov. Potrebné 

sú investície do modernizácie a rekon-

štrukcie existujúcich objektov. Olympijská 

dedina by bola v areáli Akadémie ozbro-

jených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom 

Mikuláši, zástupcovia médií by mali využívať 

ubytovacie kapacity v regióne Liptova. 

   Pred kandidátskymi výbormi oboch krajín 

je ešte niekoľko úloh. Zástupcovia Poľského 

olympijského výboru musia do 14. no-

vembra informovať Medzinárodný olympij-

ský výbor (MOV) o kandidátskom meste. Do 

14. marca 2014 musí predložiť už samotný 

Krakov prihlášku spojenú s rôznymi ga-

ranciami. Do 14. novembra 2013 by sa v 

regióne Liptovského Mikuláša a Demänov-

skej doliny i na poľskej strane mal usku-

točniť prieskum verejnej mienky. 

   V júli 2014 po inšpekciách komisie pre 

ZOH 2022 oznámi exekutíva MOV mená 

finalistov, z ktorých o rok neskôr 31. júla 

2015 na zasadnutí v Kuala Lumpure vyberie 

organizátora.  
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Danku Bartekovú menoval 
prezident MOV do koordinačnej 

komisie pre OH mládeže 2018 
v Buenos Aires 

   Úspešná sloven-

ská strelkyňa Dan-

ka Barteková (na 

snímke), ktorú za-

čiatkom júla prijali 

za novú členku Me-

dzinárodného olym-

pijského výboru 

(MOV) dostala prvú 

vážnejšiu pracovnú 

úlohu. Novozvolený 

prezident MOV Tho-

mas Bach ju v stredu 16. októbra 

menoval za členku koordinačnej komi-

sie MOV pre III. olympijské hry mlá-

deže, ktoré sa v roku 2018 uskutočnia v 

Buenos Aires. Komisiu povedie člen MOV a 

bývalý predseda komisie športovcov Fran-

kie Fredericks. Okrem Danky Barte-

kovej sú jej členovia aj Li Jing-Wei, 

Barry Maister, Henry Nuňez a Adham 

Šarara. Úloha koordinačnej komisie je 

dozorovať prípravy podujatia a koordinovať 

prípravné práce. 

   Thomas Bach menoval aj koordinačnú 

komisiu MOV pre olympijské hry 2020 

v Tokiu. Na jej čele je viceprezident MOV, 

prezidentom Športového arbitrážneho súdu 

(CAS) a zároveň prezident Austrálskeho 

olympijského výboru, 63-ročný John Coa-

tes. Coates má bohaté skúsenosti s prí-

pravou olympijských hier, pretože bol pod-

predseda organizačného výboru mimo-

riadne úspešných OH 2000 v Sydney. Za 

podpredsedu 15-člennej komisie bol me-

novaný člen MOV v Izraeli Alex Gilady. 

Medzi jej členmi sú prezident Britskej 

olympijskej asociácie a šéf organizačného 

výboru OH 2012 v Londýne Sebastian 

Coe, prezident SportAccordu a Medziná-

rodnej federácie džuda Marius Vizer, 

členovia MOV Guy Drut z Francúzska, Ro-

bin Mitchell z Fidži, Ju  Čchai-ching z Čí-

ny, Habu Gumel z Nigérie, Anita De 

Frantzová z USA, Nicole Hoevertszová 

z Aruby, Irena Szewińská z Poľska, Kir-

sty Coventryová zo Zimbabwe, Lydia 

Nsekerová z Burundi, Mikaela Coju-

angcová-Jaworská z Filipín a zástupca 

Medzinárodného paralympijského výboru 

Andrew Parsons. 

   Nový prezident MOV ďalej rozhodol, že 

Švéd Arne Ljungqvist zostane predseda 

lekárskej komisie MOV, Nór Gerhard Hei-

berg predseda marketingovej komisie MOV 

(Nór síce pôvodne avizoval ukončenie pô-

sobenia vo funkcii marketingového šéfa, 

ale Thomas Bach ho napokon presvedčil, 

aby pokračoval) a Holanďan Hein Ver-

bruggen naďalej povedie OBS (Olympijskú 

vysielaciu službu). Bach však bude musieť 

hľadať nového predsedu finančnej komisie 

MOV, pretože doterajší predseda Portoričan 

Richard Carrión oznámil odstúpenie zo 

všetkých komisií, v ktorých pôsobil. Car-

rión, ktorý bol aj predseda audítorskej 

komisie a člen komisie pre vysielacie a 

internetové práva, oznámil, že si zachová 

len členstvo v MOV. „Nový prezident 

MOV potrebuje priestor na stanovenie 

vlastného kurzu a potrebuje si zostaviť 

vlastný tím,“ odôvodnil svoje rozhodnutie 

muž, ktorý v septembrových voľbách 

prezidenta MOV dostal druhý najvyšší po-

čet hlasov. Decembrové zasadnutie finanč-

nej komisie povedie Singapurčan Ser 

Mjang Ng, ktorý takisto kandidoval za 

prezidenta MOV. Nové zloženie jedno-

tlivých komisií MOV bude finalizované po 

skončení ZOH 2014 v Soči. 
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Legendárny hokejista a tréner Ján 

Starší oslávil osemdesiatku 

    
   Ján Starší (vľavo) v drese ČSR s oddie-
lovým aj reprezentačným kolegom Joze-
fom Golonkom.               FOTO ARCHÍV  

 

   BRATISLAVA (sou) - Len jeden slovenský 

hokejový tréner v histórii je podpísaný pod 

dvoma titulmi majstrov sveta aj pod 

striebornou olympijskou medailou, navyše 

bol aj vynikajúci hráč – Ján Starší. Rodák 

z dnes už neexistujúcej liptovskej obce 

Sokolče, ktorú pochovala stavba vodnej 

nádrže Liptovská Mara (v rovnakej obci sa 

o sedem rokov neskôr narodil aj naj-

úspešnejší Slovák v NHL Stan Mikita) oslá-

vil vo štvrtok 17. októbra 80. narodeniny. 

   Všestranný športovec Ján Starší, ktorý 

sa spočiatku presadzoval aj v stolnom 

tenise, začínal hokejovú kariéru v ŠK Lip-

tovský Mikuláš (1945-52). Okrem dvoch 

rokov vysokoškolského štúdia trénerstva v 

Prahe, keď hrával za Spartu, obliekal v 

rokoch 1952 – 1966 stále dres Slovana 

Bratislava. Zaradil sa nielen medzi le-

gendy najslávnejšieho slovenského klubu, 

ale aj československého hokeja. Najlepší 

strelec československej I. ligy v se-

zóne 1959/60 v tíme belasých utvoril 

spoločne s centrom najprv Karolom Fa-

kom a potom Jozefom Golonkom a 

s ďalším krídlom Júliusom Černickým 

v tej dobe najúdernejšie útočné trio ligy. 

Žiaľ, vytúžený titul sa im získať nepodarilo. 

Slovan skončil v Staršieho ére v ligovej 

tabuľke štyrikrát druhý a dostal prívlastok 

„korunný princ ligy“. Ján Starší strelil v 

najvyššej súťaži za 14 sezón 267 gólov, 

pričom odohral viac než tristo zápasov. 

   Špičkový útočník obliekal niekoľko rokov 

aj reprezentačný dres. Spolu nastúpil na 

73 medzištátnych zápasov, v ktorých 

strelil 29 gólov. Zo štyroch svetových 

šampionátov má v zbierke tri medaily 

- striebro z roku 1961 (tím ČSSR vtedy 

získal titul majstrov Európy) a bronzové 

kovy z MS 1959 a 1963. Zahral si aj na 

ZOH 1960 v Squaw Valley (tím skončil 

štvrtý, on bol vlajkonosič výpravy), kde bol 

asistent trénera Slovák Ladislav Horský. 

Ako tréner sa z Jána Staršieho postupne 

stal Horského uznávaný kolega a napokon 

aj dôstojný 

nástupca. 

   Trénerskú 

kariéru začal 

Ján Starší v 

nemeckom Ba-

yerne Mní-

chov v roku 

1966, najväč-

šiu slávu si 

však vydobyl 

pri reprezen-

tačnom tíme 

ČSSR. Spolu s 

Čechom Kar- 

lom Gutom  

utvorili rovnocennú trénerskú dvojicu, 

ktorá v období rokov 1973 - 1979 priviedla 

reprezentačné družstvo k dvom titulom 

majstrov sveta (1976 a 1977) a k zisku 

štyroch strieborných medailí na MS, 

ako aj k striebru zo ZOH 1976 v Inns-

brucku a takisto k striebru na his-
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torickom I. ročníku Kanadského po-

hára 1976, kde v bránke exceloval niek-

dajší Staršieho spoluhráč Vlado Dzurilla. K 

“nároďáku” sa Ján Starší ešte vrátil v 

rokoch 1985 – 1988, keď tím viedol spo-

ločne s Františkom Pospíšilom a v roku 

1987 sa radovali zo zisku bronzu na MS. 

Na klubovej úrovni si ako tréner Slovana 

Bratislava v rokoch 1968 – 74 síce zopa-

koval niekdajšiu úlohu “korunného princa 

ligy” (tím belasých obsadil štyrikrát druhé 

miesto), ale v NSR sa dvakrát radoval z 

majstrovského titulu – raz s tímom SC 

Riessersee (1981) a raz so SB Rosen-

heim (1989). 

   Vďaka aj hráčskym, ale predovšetkým 

trénerským úspechom je Ján Starší člen 

až štyroch siení slávy – Medzinárodnej 

federácie ľadového hokeja (prijali ho v 

roku 1999), ako aj slovenského, čes-

kého a nemeckého hokeja. Významné 

bolo aj jeho štvrťstoročné pedagogické 

pôsobenie na Fakulty telesnej výchovy 

a športu UK v Bratislave. Doc. PhDr. 

Ján Starší, CSc. tam zasvätene prednášal 

o tréningu hokeja, pričom vedomosti, ktoré 

odovzdával iným, úspešne aplikoval vo 

vlastnej trénerskej praxi. Jeho poznatky a 

skúsenosti dlho využíval aj Slovenský zväz 

ľadového hokeja. V SZĽH bol predseda 

trénerskej rady, člen výkonného vý-

boru aj konzultant. 

   V roku 2003 si Ján Starší prevzal štátne 

vyznamenanie SR - Rad Ľudovíta Štúra 

II. triedy. Slovenský olympijský výbor v 

roku 2009 ocenil jeho zásluhy udelením 

Strieborných kruhov SOV. 

   SOV jubilujúcej legende slovenského 

i svetového hokeja Jánovi Staršiemu 

srdečne blahoželá! 
 

    Vo veku 86 rokov zomrel           
bývalý dlhoročný podpredseda 

    ÚV ČSZTV Július Chvalný 
   BRATISLAVA (SOV) - Vo veku 86 ro-

kov  zomrel 10. októbra bývalý známy 

gymnastický tréner, rozhodca i funk-

cionár a dlhoročný podpredseda Úst-

redného výboru Československého 

zväzu telesnej výchovy (ÚV ČSZTV), 

dlhoročný predseda československého 

zväzu základnej a rekreačnej telesnej 

výchovy (ZRTV), riaditeľ vydava-

teľstva Šport v Bratislave a jeden z 

hlavných organizátorov českosloven-

ských spartakiád Július Chvalný. 

   Rodák z Topoľčian (nar. 10. feb-

ruára 1927) začínal pôsobenie v špor-

tovom a telovýchovnom hnutí ako 

okresný telovýchovný inšpektor v To-

poľčanoch. Po príchode do Bratislavy 

sa zameral dominantne na gymnastiku 

– najprv na športovú, neskôr na rekre-

ačnú formu v rámci ZRTV. V roku 1953 

sa Július Chvalný stal prvým sekre-

tárom Sekcie športovej gymnastiky pri 

SÚV TVŠ. Získal rozhodcovskú kvali-

fikáciu I. triedy a v telocvični na So-

kolskej ulici sa venoval aj tréningu 

gymnastiek. Pod jeho vedením sa 

Xénia Čierná-Rov-

ná, Milada Hobzo-

vá-Nedavašková a 

Margita Čincárová-

Macháčková zara-

dili medzi najlepšie 

pretekárky na Slo-

vensku. 

   V rokoch 1957 - 62 bol Július 

Chvalný tajomník SÚV ČSZTV v Bra-

tislave a potom celých 20 rokov (1962 

– 82) podpredseda ÚV ČSZTV v Prahe. 

Mal na starosti najmä ekonomický 

úsek. Následne pôsobil ako riaditeľ vy-

davateľstva Šport v Bratislave. Výz-

namná bola aj jeho činnosť na poli zá-

kladnej a rekreačnej telesnej výchovy. 

Ako dlhoročný šéf čs. zväzu ZRTV bol 

jeden z hlavných organizátorov česko-

slovenských spartakiád  (pred ČSS 

1965 aj 1975 bol predseda ústredného 

štábu). V roku 1977 viedol organi-

začný výbor majstrovstiev Európy v 

športovej gymnastike žien v Prahe. 

Česť jeho pamiatke! 

   Zdroj  informácií: www.sportency.sk. 

http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=content/chv%C3%A1lny-j%C3%BAlius
http://www.sportency.sk/
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V západoslovenskom krajskom 

finále športovej časti OLOV 

dominovali žiaci z Trnavy 
   TRNAVA (SOV) - Vo štvrtok 10. ok-

tóbra sa na atletickom štadióne Slávie 

Trnava konalo posledné krajské kolo 

športovej časti Olympijského odznaku 

všestrannosti (OLOV – ocenení sú zveč-

není na fotografii Jakuba Súkupa). Do sú-

ťaže pre západoslovenskú oblasť sa z 

celkového počtu 24 škôl, ktoré boli pri-

hlásené cez školský portál, napokon 

zúčastnilo na podujatí trinásť škôl. 

   Všetky športové disciplíny sa konali 

v priestoroch atletického štadióna, kde boli 

rozložené jednotlivé športové stanoviská. 

Ocenené boli tri najlepšie školy ako aj traja 

najúspešnejší súťažiaci v 4 disciplínach. Po 

slávnostnom vyhodnotení nasledoval obed 

v priestoroch Univerzity Sv. Cyrila a Me- 

toda. Na celkovej organizácií podujatia sa   

 
podieľali predovšetkým ľudia pôsobiaci 

v atletickom oddiele Slávia Trnava. Po-

radie najlepších škôl: 1. ZŠ NSUT, Tr-

nava, 2. ZŠ Bottova, Trnava, 3. ZŠ Lajosa 

Pongrácza, Šahy. 

 

OK Liptova zorganizoval Bežecký polmaratón 
a predstavil svoje aktivity na Dni chôdze 

   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (OKL) - V Lip-

tovskom Mikuláši sa 11. októbra uskutoč-

nilo neobvyklé hromadné podujatie "Deň 

chôdze - hore Váhom dolu Váhom".  

Okrem atletickej chodeckej skupiny re-

prezentačného trénera Romana Benčíka 

sa doň zapojilo takmer 3000 chodia-

cich účastníkov z materských, základných 

a stredných škôl, klubov dôchodcov a 

iných. Počas 7 km dlhého pochodu svoju 

činnosť a aktivity prezentovalo viacero 

občianských združení vrátane Olympij-

ského klubu Liptova (OKL). Jeho prezen-

tačný stánok oboznamoval účastníkov s 

histórou novovekých a starovekých olym-

piád. Na druhý deň členovia Olympijského 

klubu Liptova rozhodcovsky a organizačne 

zabezpečovali bežecký polmaratón 

v Liptovskom Mikuláši, na ktorom sa 

zúčastnilo 125 bežcov. Počas atletických 

pretekov prebiehala v priestoroch štartu a 

cieľa autogramiáda so športovcami a s ná-

dejnými olympionikmi. Podpisy mohli 

prítomní získať od vodných slalomárov, 

vicemajstra sveta Alexandra Slafkov-

ského, juniorského majstra sveta Jakuba 

Grigara a ďalších. Športovo - spoločenské 

podujatie sa ukončilo vyhlásením ceny 

fair play pre bežca Baníka Hôrka Vla-

dimíra Percela. Ten počas behu zastal a 

nezištne podal prvú pomoc súperovi, ktorý 

na trati dostal silné svalové kŕče. 
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V Prievidzi a v Novákoch OK Prievidza 
spoluorganizoval Plaveckú štafetu miest 

  PRIEVIDZA (OKPD) - Dňa 18. októbra 

Olympijský klub Prievidza v spolupráci 

s Asociáciou športu pre všetkých uspo-

riadal v mestách Prievidza a Nováky Pla-

veckú štafetu miest. Tradičné masové 

podujatie bolo zamerané hlavne na škol-

skú mládež a verejnosť. V Prievidzi sa na 

podujatí zúčastnilo 324 žiakov a pre-

plávalo 32 400 m. V Národnom vodno-

pólovom centre v Novákoch odštartoval 

štafetu bronzový medailista z olympij-

ských hier v Soule 1988 Jozef Lohyňa, 

ktorý svojou účasťou podporil 362 žiakov. 

Tí dovedna preplávali 36 200 m, k čomu 

sa ešte pridalo 18 100 preplávaných 

metrov občanmi mesta. Na podujatí sa 

zúčastnili aj olympionik, vodnopólový re-

prezentant Peter Nižný a primátor mesta 

Nováky Dušan Šimko.  

 
 

Z bohatých aktivít Olympijského klubu Košice 
   KOŠICE (OK KE) - V prvý októbrový deň 

Olympijský klub Košice (OK KE) v spo-

lupráci so Základnou školou Družicová 4 

usporiadal IV. ročník Memoriálu Jána 

Margitu v behu miešaných družstiev 

42x1 km. Podujatie sa uskutočnilo pri 

príležitosti 90. výročia Medzinárodného 

maratónu mieru v Košiciach. Zvíťazilo 

družstvo ZŠ Bruselská 18 Košice. 

 

 
Štart behu IV. ročníka Memoriálu Jána 
Margitu. 

 

   Pri príležitosti "Týždňa pohybu", ktorý 

prebiehal od 7. do 13. októbra, sa pod 

gestorstvom OK Košice zapojila Materská  

 

škola Dénešova 53 Košice do súťaže s  

názvom "3 - 2 -1". Súťažilo v nej dovedna 

138 detí zo 6 MŠ. Svoju šikovnosť si 

otestovali v behu na krátku vzdialenosť 

a pomedzi prekážky, preskokoch nízkych 

prekážok, hode loptou na cieľ, jazde na 

kolobežkách či bicykloch, chôdzi odvahy 

po "kameňoch", kope na bránku alebo v 

skoku do piesku. Športové gymnázium 

na Tr. SNP 104 v Košiciach v rámci 

"Týždňa pohybu" usporiadalo  II. ročník 

štafetového behu miešaných druž-

stiev na 4x1 km okolo areálu školy. 

Víťazom sa stalo družstvo profesorky Ih-

nátovej, ceny odovzdal starosta Mestskej 

časti Košice-Západ Rudolf Bauer. 

   V pondelok 7. októbra besedovala so 

študentmi maturitných ročníkov bývalá 

úspešná športová gymnastka Mária Kraj-

čírová-Némethová. Súčasne odovzdala 

aj mimoriadne cenné artefakty pre sieň 

olympizmu pri Športovom gymnáziu Ko-

šice. Pod vedením trénera bedmintonu sa 

zároveň uskutočnil turnaj, na ktorom sa 

zúčastnili okrem študentov aj tréneri. Štu-

denti sa zapojili aj do plaveckej štafety, 

ktorú organizoval magistrát mesta. 
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Vyšla publikácia Ervína Smažáka, sumarizujúca 

dvadsaťročie vydávania poštových materiálov 

s olympijskou a športovou tematikou 
   BRATISLAVA 

(SOV) - Po publikácii 

kolektívu autorov s 

názvom Slovenské 

olympijské memo-

rabílie (vydala ju v 

apríli Slovenská spo-

ločnosť olympijských 

a športových zbe-

rateľov) vyšla ne-

dávno ďalšia publi-

kácia - ERVO 1992 

- 2012, určená 

najmä pre filatelistických nadšencov. 

Dlhoročný tajomník bývalej Slovenskej 

spoločnosti olympijskej a športovej filatelie 

Ervín Smažák ju zostavil z poštových ma-

teriálov, ktoré v dvadsaťročnom období 

1992 – 2012 vydal vo svojom vyda-

vateľstve ERVO – ide o obálky a poštové 

známky, personalizované poštové 

známky, príležitostné pamätné listy a 

publikácie. Samozrejme, súčasť väčšiny z 

nich tvoria poštové známky s olympijskou 

a športovou tematikou, ktoré v tomto 

období vydala Slovenská pošta. 

   Plnofarebná reprezentatívna publikácia 

ERVO 1992 - 2012 vyšla na 68 stranách 

formátu A4, pútavo ju zalomil grafik Peter 

Buček. Ervín Smažák ju vydal k ok-

tóbrovému 20. výročiu paralympijského 

športu na Slovensku, príhovor v nej však 

má aj prezident Slovenského olympijského 

výboru František Chmelár. 

 

Slovenské futbalistky sa kvalifikovali 

na olympijské hry mládeže 2014 v Nankingu 
   Nyon 16. októbra (TASR) – Repre-

zentačné družstvo slovenských futba-

listiek do 15 rokov zdolalo vo finále 

kvalifikačného turnaja vo Švajčiarsku 

tím rovesníčok z Azerbajdžanu 1:0 a 

postúpilo na olympijské hry mládeže 

2014 v čínskom Nankingu. Víťazný gól 

Sloveniek dala v 25. minúte Martina 

Šurnovská, pričom tri minúty pred kon-

com mohla zvýšiť vedenie kapitánka Mária 

Mikolajová, no nepremenila pokutový kop. 

  Branislav Petrovič, tréner tímu SR 15: 

"Dievčatám patrí pochvala a obrovská 

poklona za výkony na turnaji, ale aj 

prístup, správanie a reprezentáciu 

našej vlasti v zahraničí."   

   Mária Mikolajová, kapitánka: "V 

zápase sme mali veľa šancí, ktoré sme 

nepremenili. Futbal sa hrá na góly, je-

den sme dali a tešíme sa z postupu."

  

Olympijské študijné centrum MOV spúšťa 

grantový program pre pokročilý výskum 

v oblasti olympizmu 
   Olympijské študijné centrum Medziná-

rodného olympijského výboru (OSC MOV) 

spustilo prvú edíciu grantového programu 

pre pokročilý výskum  v oblasti olympizmu, 

určeného predovšetkým pre výskumných 

pracovníkov dlhodobejšie sa zaoberajúcich 

výskumom súvisiacim s olympizmom. 

   Hlavným cieľom je podpora a propagácia 

humanitných a sociálnych vied a výskumu 

v oblastiach, na ktoré sa MOV každoročne  

zameriava. Na obdobie 2014/2015 si za 

hlavné témy MOV vyčlenilo Olympijské 

hry, vrcholoví športovci, rozvoj športu a 

šport a mládež. 
   O grant sa môžu uchádzať všetci uni-

verzitní profesori, docenti a odborní asis-

tenti s ukončeným doktorandským štú-

diom, v zmluvnom vzťahu s akademickou 

inštitúciou počas celého obdobia trvania 

grantu.

http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/Ac_AC_Advanced_Olympic_Research_Grant_Programme_14_15.pdf
http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/Ac_AC_Advanced_Olympic_Research_Grant_Programme_14_15.pdf
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Olympijské študijné centrum MOV. 

 

   O výbere kandidátov rozhodnú svetovo 

uznávaní profesionáli a akademickí experti 

spolupracujúci s OSC MOV ako i pracovníci 

MOV z relevantných oddelení. 

   Žiadosti na registráciu do programu a 

všetky súvisiace náležitosti musia byť za-

slané emailom na adresu Olympijského 

študijného centra MOV v Lausanne 

research_grants@olympic.org najneskôr do 

10. februára 2014.  

   Podrobnosti týkajúce sa grantového 

programu je možne nájsť na stránke OSC 

MOV http://www.olympic.org/olympic-

studies-centre

 

  

Znovuzvoleného predsedu SPV Jána Riapoša vyhlásili 
za slovenského Paralympionika dvadsaťročia 

   Bratislava 12. októbra (TASR) – Pred-

sedom Slovenského paralympijského výboru 

(SPV) na ďalšie štyri roky zostáva jeho 

doterajší šéf Ján Riapoš (na fotografii 

TASR/Peter Kollár) Rozhodli o tom delegáti 

volebného valného zhromaždenia SPV. Štyri-

dsaťpäťročný Riapoš bol od roku 2002 

predseda Sloven-

ského zväzu teles-

ne postihnutých 

športovcov a od ro-

ku 2003 je pred-

seda Slovenského 

paralympijského 

výboru. Na para-

lympijských hrách 

v Aténach, Pekingu 

a Londýne získal v 

stolnom tenise do-

hromady štyri zlaté 

a jednu striebornú 

medailu. 

   "Moja priorita bude dobudovať štruk-

túry SPV, profesne posilniť jednotlivé 

komisie, zriadiť Klub paralympionikov, 

ktorí skončíli aktívnu činnosť, dostavba 

Paralympijského centra v Piešťanoch, 

zriadenie paralympijských centier špor-

tovej prípravy mládeže a ďalej pracovať 

na príprave slovenskej účasti na hrách 

v Soči 2014 a v Riu de Janeiro 2016," 

povedal Riapoš, ktorý hodnotil uplynulé  ob-

dobie ako veľmi pozitívne a úspešné. 

   Na slávnostnom galavečeri v hoteli Double 

Tree by Hilton pri príležitosti 20. výročia 

prijatia Slovenska do Medzinárodného 

paralympijského výboru (IPC) v septembri 

1993 vyhlásili dvanástich športovcov za Pa-

ralympionikov dvadsaťročia. Súčasne 

ocenili vyznamenaním Slovenský Agitos 

(obdoba olympijských kruhov) športovcov a 

funkcionárov hnutia in memoriam Katarínu 

Brandoburovú, Emila Dovalovszkého, 

Margitu Homolovú, Radovana Kaufmana 

a Máriu Pillárovú. Slovenský Agitos si 

osobne prevzala prvá predsedníčka SPV He-

lena Hanková. 

   Paralympionici dvadsaťročia (podľa 

hodnoty a počtu medailí z paralympijských 

hier a zimných paralympijských hier): 1. 

Ján Riapoš, stolný tenis (4-1-0), 2. - 3. 

Jakub Krako, zjazdové lyžovanie, 

Henrieta Farkašová, zjazdové lyžovanie 

(obaja 3-1-0), 4. Rastislav Revúcky, stol-

ný tenis (2-1-0), 5. Ladislav Gáspár, 

stolný tenis (1-3-1), 6. Rastislav Ture-

ček, cyklistika (1-2-0), Alena Kánová, 

stolný tenis (1-1-2), Anton Sluka, at-

letika (1-1-0), 9. - 12. Veronika Vadovi-

čová, streľba, Imrich Lyócsa, luko-

streľba, Andrej Zaťko, plávanie, Pavol 

Kolačkovský, plávanie (všetci 1-0-0).  

http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/Ac_Ac_Advanced_prog_application_2014.pdf
mailto:research_grants@olympic.org
http://www.olympic.org/olympic-studies-centre
http://www.olympic.org/olympic-studies-centre
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Na pretekoch SP plavcov v krátkom bazéne v Dubaji 
Tomáš Klobučník druhý na 200 a tretí na 100 m prsia  

   Dubaj 18. októbra + Dauha 21. októbra  

(TASR) - Výborný vstup zaznamenali do 

Svetového pohára v plávaní v krátkom 

bazéne v Dubaji slovenskí reprezentanti. Vo 

finále na 200 m prsia skončil Tomáš Klo-

bučník na druhom mieste časom 2:08,38 

min. Pavol Fázik bol v osobnom rekorde 

2:14,81 min ôsmy. Na 100 m prsia skončil 

Klobučník časom 59,23 s tretí. Prvý raz san 

a pretekoch umietil na stupňoch víťazov. 

Slovensko malo zastúpenie aj v ženskom 

finále na 200 m prsia. Andrea Podma-

níková skončila šiesta časom 2:32,34 min. 

   Na ďalšom podujatí SP v katarskej Dauhe 

bol Tomáš Klobučník na 100 m prsia ča-

som 59,86 s šiesty. 

 

Veronika Velez-Zuzulová nemusí podstúpiť operáciu 
kolena, 30.novembra sa znovu objaví na snehu 

   Lyon 16. októbra (TASR) - Slovenská 

zjazdárka Veronika Velez-Zuzulová ne-

bude musieť podstúpiť operáciu zraneného 

kolena a ku koncu novembra začne s 

tréningom na snehu. Túto informáciu TASR 

potvrdil jej otec a tréner Timotej Zuzula po 

tom, ako jeho dcéra absolvovala vyšetrenie 

na klinike vo francúzskom Lyone. 

   Najúspešnejšia slovenská lyžiarka samo-

statnej éry tak stihne už predvianočný sla-

lom Svetového pohára vo francúzskom 

Courcheveli (17. decembra). Ak sa nič ne-

skomplikuje, na začiatku olympijskej sezóny 

zmešká v prestížnom zjazdárskom seriáli iba 

novembrové preteky medzi hustými bran-

kami vo fínskom Levi. 

   Veronika Velez-Zuzulová skončila v 

slalome SP v uplynulej sezóne celkove na 

treťom mieste s dvoma pretekovými ví-

ťazstvami na konte. 
 

Vo finále SP v brokovej streľbe v Abú Zabí Erik 

Varga v trape triumfoval, Zuzana Štefečeková tretia  

   Abú Zabí 23. + 24. októbra (TASR) - 

Slovenská reprezentantka Zuzana Štefe-

čeková (SŠŠR MV SR Bratislava) skončila 

vo finále Svetového pohára v trape žien v 

Abú Zabí na 3. mieste. Zvíťazila Britka 

Charlotte Kerwoodová pred Nemkou 

Janou Beckmannovou. Pre 29-ročnú Šte-

fečekovú to bola už dvanásta účasť vo 

finále Svetového pohára. Po triumfe v roku 

2004 v Pragersku a dvoch druhých mies-

tach v Granade (2006) a Pekingu (2009) 

teraz svoju medailovú zbierku skom-

pletizovala. 

    "Mala som výhodu. Boli tu moji 

rodičia, ktorí sú tu na dovolenke aj so 

sestrou a to, že ma prišli pozrieť, bolo 

super. Súboj o tretie miesto s Num-

melovou som ale zvlášť neprežívala. 

Obe spolu skvele vychádzame a tým, 

že ona bola sama, sme sa aj viac 

rozprávali. Popriali sme si šťastie a či 

by som už vyhrala, alebo prehrala, asi 

by to bolo skoro rovnaké, keďže nie 

sme až také súperky. Sezónu hodnotím 

výborne, mám z každej medaily jeden 

kus a k nim jednu 'zemiakovú'," 

povedala pre TASR Zuzana Štefečeková. 

 

 
  Zuzana Štefečeková.  FOTO JAKUB SÚKUP 

 

   Slovenský reprezentant Erik Varga 

(SŠŠR MV SR Bratislava) zvíťazil vo finále 

Svetového pohára v trape mužov. Vo  
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   Erik Varga.   FOTO JÁN SÚKUP 

 

finálovom súboji až po dramatickom roz-

strele vyhral nad Talianom Valeriom 

Grazinim 5:4, pričom po skončení duelu 

mali obaja na svojom konte 14 bodov. Pre 

Erika Vargu to bola v Spojených arab-

ských emirátoch tretia účasť vo finále Sve-

tového pohára. Pri premiére v Belehrade 

2007 bol štvrtý, v Pekingu 2009 desiaty. 

   "Súťaž som prežíval veľmi inten-

zívne, lebo to bola len moja druhá 

účasť vo finále na týchto pretekoch," 

uviedol Erik Varga pre TASR. "V kútiku 

duše som si želal, aby mi to vyšlo a 

aby som postúpil aspoň do toho finále. 

Bol to ťažký boj, išlo už o posledné 

preteky sezóny, ktorá bola dlhá. Na-

vyše bolo nenormálne teplé počasie. 

Bol som však maximálne sústredený a 

aj s kúskom šťastia mi to chvalabohu 

vyšlo." 

   Svoje prvenstvo Erik Varga zaradí 

medzi top úspechy. "Predsa len je to 

finále SP. Stretáva sa na ňom 12 naj-

lepších strelcov sveta, čiže sú to také 

malé majstrovstvá sveta. Celú sezónu 

hodnotím úspešne. Mám priemer 

strelených 122 a niečo bodov, čo je 

veľmi vysoký výsledok, podľa mňa na 

'topku' v celom svete." 
 

Na MS vo vzpieraní Richard Tkáč siedmy do 77 kg 

   Vroclav 24. októbra (TASR) - Slovenský 

reprezentant vo vzpieraní Richard Tkáč 

obsadil na MS v poľskom Vroclave v 

kategórii do 77 kg konečné siedme miesto, 

keď v A-skupine dosiahol v dvojboji výkon 

338 kg. V trhu vzoprel 153 a v nadhode 185 

kg, pričom si v tejto váhovej kategórii zlepšil 

svoje maximá o jeden, respektíve dva 

kilogramy. Oba výsledky dosiahol vo svojich 

druhých pokusoch, 156 a 190 kg už boli nad 

jeho sily. Člen VŠC Dukla Banská Bystrica 

Richard Tkáč si na svojom piatom sveto-

vom šampionáte však zaknihoval zatiaľ naj-

lepšiu pozíciu, keďže jeho najlepším umie-

stením bolo 12. miesto (dvojboj) v tureckej 

Antalyi z roku 2010. V predošlom období 

mal dvojročnú nútenú pauzu za doping. 

   Víťazom sa stal Číňan Siao-ťün Lu vo 

svetovom rekorde 380 kg a vylepšil svoje 

maximum o jeden kilogram. Najprv vylepšil 

svoj svetový rekord v trhu o jeden kilogram 

(176 kg) a v nadhode dorovnal svoj najlepší 

výkon (204 kg). Na tretí posledný pokus 

nenastúpil.

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan 
Čaplovič ocenil úspešných športovcov a trénerov 

   BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan 

Čaplovič odovzdal vo štvrtok pätnástke 

osobností vyznamenania za ich prínos v 

oblasti športu. Ocenenia udelili v troch 

kategóriách. 

   Medailu profesora Vladimíra Černu-

šáka za vynikajúce a mimoriadne výsledky 

dosiahnuté na významných medzinárodných 

športových podujatiach získali cyklista Peter 

Sagan, atlétka Lucia Klocová, motocyk-

lista Ivan Jakeš, kulturista Igor Kočiš a 

paralympionik v stolnom tenise Ján Riapoš. 

Pamätnú medailu ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR dostali bežec 

na lyžiach Ivan Bátory, športový strelec 

Jozef Gönci, plavkyňa Martina Morav-

cová, futbalista Marek Mintál a zdravotne 

znevýhodnená plavkyňa Margita Prokei-

nová. Čestným uznaním profesora 

Karola Stráňaia za celoživotné pôsobenie v 

oblasti športu minister ocenil Pavla Blahu, 

Jána Filca, Štefana Kopčíka, Michala 

Čaplu a Eugena Lacza. 

   Na slávnosti niektorí ocenení chýbali. Za 

Petra Sagana prevzal ocenenie prezident 

Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara, 

za Luciu Klocovú manažér Alfons Juck.  
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Cyklistická UCI otvorila rozhovory s WADA, nový 
prezident Cookson chce únii vrátiť dobrú povesť 

   Londýn 11. októbra (TASR) – Medzi-

národná cyklistická únia (UCI) otvorila 

diskusiu so Svetovou antidopingovou 

agentúrou (WADA) o zriadení nezávislého 

vyšetrovania postupov UCI v predchádza-

júcich dopingových škandáloch. UCI bola 

mnohokrát kritizovaná za prístup počas 

kauzy amerického cyklistu Lancea Arm-

stronga. Dokonca sa objavili pochybnosti, 

že UCI bola Armstrongov komplic. 

   Nový prezident únie Brian Cookson, 

deklaroval, že jeho hlavný cieľ je obnova 

dôveryhodnosti UCI a prebudovanie vzťahov 

s antidopingovými úradmi. "Začali sme 

pracovať na tom, aby sme s WADA 

viedli dialóg na vysokej úrovni a 

naplánovali postup ďalšieho vyšetro-

vania minulých krokov UCI. Taktiež sme 

nadviazali kontakt aj s ďalšími zain-

teresovanými stranami," povedal. 
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