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Dnes je presne sto dní do 
slávnostného otvorenia zimných 

olympijských hier 2014 v Soči 

 
 

 
   Symbolická stovka, ktorú zo svojich tiel 
utvorili pred hokejovou halou Boľšoj v Soči 

olympijskí dobrovoľníci.         FOTO©MOV 

 

   SOV (Ľubomír Souček) - Prípravy na 

XXII. zimné olympijské hry v ruskom 

Soči sa dostávajú do konečnej fázy. V 

stredu 30. októbra večer v meste na 

pobreží Čierneho mora slávnostne 

spustia odpočítavanie posledných sto 

dní do ich slávnostného otvorenia. 

Podľa správy, ktorú organizátori zverejnili 

tento pondelok, sa samotné otvorenie ZOH 

2014 začne v piatok 7. februára o 20:14 h 

miestneho času (t. j. o 17:14 h SEČ). "Čas 

začiatku symbolizuje rok konania pr-

vých ZOH v Rusku," uvádza sa vo 

vyhlásení organizačného výboru. Ceremo-

niál na Olympijskom štadióne Fišt má trvať 

približne tri hodiny. 

 

 
    Prezidenti MOV Thomas Bach (vľavo) 
a Ruska Vladimir Putin pri pondelňajšom 
otváraní železničného terminálu v Adleri. 
                                     FOTO TASR/AP 

 

   Dva dni pred spustením odpočítavania 

poslednej stovky dní do začiatku ZOH do 

Soči zavítal novozvolený prezident Medzi-

národného olympijského výboru (MOV)  
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   Pohľad na Olympijský park v Soči.  

FOTO FLICKR SOCHI 2014 WINTER GAMES 

 
   Prímorská olympijská dedina v Soči.       
FOTO FLICKR SOCHI 2014 WINTER GAMES 

_______________________________________

   Biatlonový aeál Laura. 

FOTO FLICKR SOCHI 2014 WINTER GAMES 

 

Thomas Bach. Spoločne s ruským pre-

zidentom Vladimirom Putinom, ktorý 

osobne dozerá na prípravy hier a na roko-

vania vlády požaduje pravidelne pred-

kladanie informácií o ich stave, v pondelok 

otvorili obrovský železničný terminál v soč-

skej mestskej časti Adler, v blízkosti Olym-

pijského parku. Podľa odhadu organizá-

torov by terminál mal zvládnuť hodinovú 

záťaž 15 000 cestujúcich. Cez terminál pô-

jdu tak ľudia prichádzajúci do Olympij-

ského parku, ako aj návštevníci horských 

športovísk v Červenej Poľane. 

  Prezident MOV pri tejto príležitosti 

vyjadril presvedčenie, že ZOH v Soči budú 

mať vysokú úroveň. "Soči a celý región  

urobili veľmi veľký a úspešný posun 

vpred a sme ním naozaj očarení," 

konštatoval Bach. Predovšetkým v reakcii 

na rozsiahlu medzinárodnú kritiku, ktorá sa 

spustila po nedávnom prijatí ruského zá-

kona o zákaze propagácie menšinovej se-

xuálnej orientácie typu LGBT, Vladimir 

Pu-tin ubezpečil Thomasa Bacha, že 

urobí všetko pre to, aby sa športovci i náv-

števníci ZOH v Soči cítili dobre bez ohľadu 

na národnosť, rasu či sexuálnu orientáciu. 

Po pondelňajšom stretnuti s Vladimirom 

Putinom a jeho prísľube Thomas Bach 

pre americký portál Around the Rings spo-

kojne povedal: „Nemožno to povedať 

jasnejšie, ako to odznelo na našom 

mítingu aj potom – že každý bude 

v Soči vítaný a na ZOH nebude žiadna 

forma diskriminácie. Sme veľmi spo-

kojní s týmto potvrdením jeho pos-

toja.“ Pre ATR ešte dodal: „Jasne mô-

žete cítiť veľkú zaangažovanosť pre-

zidenta do týchto hier.“ 

   Hodno pripomenúť, že prezident MOV 

predtým viackrát ruských predstaviteľov 

varoval, že MOV na hrách nebude tolerovať 

diskrimináciu žiadneho druhu. „MOV nie 

je ako vláda, ktorá určuje zákony a 

obmedzenia. Ale dávame jasne najavo, 

že nebudeme tolerovať žiadnu formu 

diskriminácie. Úloha MOV je, aby sa 

stopercentne dodržiavala Olympijská 

charta,“ vyhlásil Bach po slávnostnom za-

pálení ohňa pre ZOH v Soči 29. septembra 

v antickej Olympii. Podľa Olympijskej char-

ty je „akákoľvek diskriminácia voči štátu 

alebo osobe z dôvodu rasy, náboženstva, 

politického presvedčenia, pohlavia alebo z 

akéhokoľvek iného dôvodu“ nezlučiteľná 

s príslušnosťou k olympijskému hnutiu. 

   Vyše sto dní pred otvorením zimných 

olympijských hier bolo v subtropickom Soči 

krásne počasie. V meste bola teplota plus 

osemnásť a nad neďalekými horami žiarila 

jasnomodrá obloha. Pred týždňom na 

horách Západného Kaukazu napadol 

prvý sneh – údajne skôr, než je v týchto 

končinách zvyčajné. Organizátori hier ve- 
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ria, že v tejto zime bude na horách snehu 

dosť, ale poistili sa aj pre prípad jeho 

nedostatku. Od predošlej zimy skladujú 

pod izolačnými fóliami zhruba 500.000 

kubíkov lanského snehu. Ak by však boli 

naozaj nútení ho použiť, olympijské 

lyžiarske a biatlonové súťaže v prímorskom 

regióne s nestálym a vlhkým počasím by 

sa vzhľadom na miešanie rôznych snehov 

mohli zmeniť na ozajstnú servismanskú 

lotériu... 

 
   Snehová idylka v horskej oblasti 

Červenej Poľany. 
FOTO FLICKR SOCHI 2014 WINTER GAMES 

 

   Olympijská štafeta zatiaľ púta oveľa 

pozornosť Ruska, než zahraničia. Štafeta 

pokračuje v 65.000 kilometrov dlhej púti 

po území najväčšej krajiny sveta, ktorá sa 

začala 7. septembra a vzhľadom na re-

kordne dlhú národnú trasu potrvá rovné 

štyri mesiace – až do slávnostného otvo-

renia ZOH 7. februára. Hodno však pri-

pomenúť, že na rozdiel od predošlých ZOH  

sa v Soči a v Červenej Poľane olympijské 

súťaže (v krasokorčuľovaní, snoubordingu 

a v akrobatickom lyžovaní) rozbehnú už 

deň pred oficiálnym otvorením hier. 

   Štafeta sa na jednotlivých miestach 

Ruska stretáva s obrovským záujmom. 

Minulý týždeň ju privítali v jednom z naj-

starších miest Ruska - v Novgorode. Na 

uvítacom ceremoniáli na mieste pôvodného 

osídlenia z 9. storočia olympijský oheň 

privítalo 73.000 ľudí! Pochodeň minulý týž-

deň srdečne pozdravovali aj v Petrohrade 

i v najzápadnejšom ruskom meste Kalinin-

grad, ale 25. októbra ju najväčší atómový 

ľadoborec na svete priviezol aj na ľudo-

prázdny Severný pól. Na budúci týždeň – 

7. novembra – olympijskú pochodeň 

(samozrejme, zhasnutú) vynesú prvý raz 

v histórii aj do kozmu, na Medzinárodnú 

vesmírnu stanicu ISS. 

   Pokiaľ ide o slovenské prípravy, pred-

bežne sa na ZOH v Soči predpokladá účasť 

56 – 60 našich športovcov. Momentálne 

má Slovensko istých 34 miesteniek – 23 

pre tím hokejistov, 10 pre biatlon a 1 pre 

krasokorčuľovanie. V ďalších športoch 

kvalifikačný proces ešte beží. Z lyžiarov sú 

v rebríčkoch 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 jedným. Okrem toho 

krasokorčuliarsky tanečný pár Testová – 
Csӧlley je po nedávnej olympijskej 

kvalifikácii na pozícii prvých náhradníkov.

   V popredí Olympijský park v Soči, v pozadí hory Západného Kaukazu. 
FOTO FLICKR SOCHI 2014 WINTER GAMES
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Vo veku 94 rokov zomrel čestný člen SOV 
a držiteľ Zlatého odznaku SOV, 

priekopník telovýchovného lekárstva 
na Slovensku profesor Pavel Handzo 

   Bratislava 

25. októbra 

(TASR, SOV) 

- Vo veku 94 

rokov zom-

rel v piatok 

25. októbra 

profesor Pa-

vel Handzo, 

jedna z naj-

výraznejších 

osobností 

zdravotnej 

starostlivost

i o športov-

cov a prie-

kopník telovýchovného lekárstva na 

Slovensku. Bol slovenský lekársky re-

kordér v počte účastí na hrách olym-

piády. V rokoch 1948 až 1972 ich ab-

solvoval šesť, v Mníchove 1972 bol 

dokonca šéflekár čs. výpravy. Sloven-

ský olympijský výbor (SOV) ho v roku 

2007 prijal za svojho čestného člena, v 

roku 2011 mu udelil Zlatý odznak SOV. 

   Pavel Handzo (na snímke Jána Súkupa) 

bol rodák z gemerského Ľubeníka, 

ktorý však mladosť strávil už v Bra-

tislave. So športom začínal od žiakov 

ako talentovaný futbalista ŠK Mestské 

závody. Krátko po prechode medzi 

dospelých utrpel také vážne zranenie 

kolena, že sa musel s futbalom roz-

lúčiť. Priatelia ho prilákali pod bas-

ketbalové koša, kde koleno tak ne-

bolelo a mohol vyrásť na ligového 

hráča ŠK Bratislava a reprezentanta 

Bratislavy. 

   Hneď po skončení vysokoškolského 

štúdia medicíny sa Pavel Handzo vrátil 

k futbalu ako lekár. Pôsobil v rozlič-

ných funkciách, od žiakov ŠK Brati-

slava až po dospelých a čs. repre-

zentáciu. Mal záslužný podiel na vzni-

ku a zveľaďovaní systému zdravotnej 

starostlivosti o športovcov. Prevzal 

funkciu tajomníka odbočky českoslo-

venskej Spoločnosti telovýchovného 

lekárstva a pôsobil v nej vyše 15 ro-

kov. V roku 1947 stál pri vzniku prvej 

Telovýchovno-lekárskej poradne na 

Slovensku, ako aj pri založení Ústavu 

telovýchovného lekárstva. Vyvrcho-

lením tejto mimoriadne dôležitej or-

ganizátorskej činnosti sa stalo vy-

tvorenie Kliniky telovýchovného lekár-

stva Fakultnej nemocnice, ktorá sa od 

roku 1975 stala Zdravotníckym cen-

trom vrcholového športu. 

   V rámci svojej rozsiahlej publikačnej 

činnosti Pavel Handzo napísal 108 ve-

deckých a odborných prác, 335 popu-

lárno-vedeckých statí a 31 knižných 

publikácií. Bol autor obľúbeného se-

riálu "Lekár radí športovcom." Získal 

množstvo významných ocenení a uz-

naní. 

   Česť jeho pamiatke! 
 

Agentúra Media In sa stala 
komunikačným partnerom SOV 

    
 

  Bratislava, 29. októbra 2013 (SOV) – 

Public relations a marketingová agen-

túra Media In sa stala komunikačným 

partnerom Slovenského olympijského 

výboru. Prostredníctvom agentúry Media 

In bude SOV informovať svojich partnerov i 

širokú verejnosť o príprave a účasti slo-

venskej športovej výpravy na olympijských 

hrách ako i na ďalších svetových a európ-

skych olympijských podujatiach. Význam-
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nou úlohou agentúry bude aj propagácia 

aktivít zameraných na uchovávanie olym-

pijského dedičstva a šírenie kľúčového po-

solstva na Slovensku. 

   „Naše kľúčové projekty ako Olym-

pijské festivaly Slovenska, Olympijský 

odznak všestrannosti a Olympijský top 

tím Slovensko majú na Slovensku bo-

hatú históriu. Som rád, že naše úsilie 

aj touto cestou osloví širokospektrálne 

publikum viacerých vekových kategórií 

a naviaže na poslanie SOV, vyjadrené 

v slogane Sme jeden tím,” uviedol prezi-

dent SOV František Chmelár. 

 

  

Vo finále SP v skeete žien Danka Barteková šiesta 
   Abú Zabí 27. októbra (TASR) - Slovenská 

reprezentantka Danka Barteková (SŠŠR 

MV SR Bratislava) obsadila vo finále Sve-

tového pohára v skeete žien v Abú Zabí 

šieste miesto. Zvíťazila Nemka Christine 

Wenzelová, ktorá v boji o zlato zdolala 

Rusku Oľgu Panarinovú 15:13. Dvadsať-

deväťročná Barteková v konkurencii 11 

strelkýň v kvalifikácii skončila na treťom 

mieste výkonom 71 bodov (24-24-23). Zví-

ťazila v nej Panarinová, ktorá so 74 bodmi 

vyrovnala svetový rekord. V semifinále mala 

Slovenka najslabší výkon (13), ktorý ju 

odsunul z boja o medailové priečky. 

   Danka Barteková vo finále SP v roku 

2005 skončila v Dubaji desiata, v roku 2011 

v Al Aine získala striebro. Vlani v Pragersku 

získala zlato. 

 

Vo veku 80 rokov zomrel čestný prezident Slovenského 
zväzu tanečného športu Milan Štiavnický

  Bratislava 28. októbra (TASR) - Vo štvr-

tok 24. októbra zomrel vo veku 80 

rokov čestný prezident Slovenského 

zväzu tanečného športu (SZTŠ) Milan 

Štiavnický. Patril medzi legendy slo-

venského a československého taneč-

ného športu. Bol viacnásobný majster 

Slovenskej republiky, Československa, 

rozhodca WDSF, choreograf a tréner 

Interklubu Bratislava. Ako formačný 

tréner získal pre Slovensko sériu vy-

nikajúcich výsledkov - zlato v Black-

poole, či na German Open. 

 

Vedenie ukrajinského mesta Ľvov podporilo kandidatúru 
na ZOH 2022, pre NOV Ukrajiny je to národná priorita 

   Ľvov 28. októbra (TASR, SOV) - Mestské 

zastupiteľstvo v ukrajinskom Ľvove vy-

jadrilo podporu ukrajinskej kandidatúre na 

zimné olympijské hry v roku 2022. Kan-

didatúra však ešte potrebuje konečné 

schválenie Ukrajinského olympijského 

výboru, ktorý má svoje najbližšie zasadnutie 

5. novembra. Starosta Ľvova Andrij Sado-

vyj skonštatoval, že "to je skvelá príle-

žitosť a obrovská zodpovednosť pre na-

še mesto." Šéf národného olympijského 

výboru a bývalý svetoznámy žŕdkar Sergej 

Bubka vo svojom vyhlásení uviedol, že 

"tento projekt je národnou prioritou a 

celá Ukrajina podporí našu kandi-

datúru." 

   Okrem Ľvova prejavili záujem organizovať 

zimnú olympiádu v roku 2022 aj v ka-

zašskom Almaty (mesto už ako prvé podalo 

prihlášku), nemeckom Mníchove, nórskom 

Osle a v poľskom Krakove s podporou 

Slovenska. Španielska Barcelona, ktorá 

pôvodne tiež avizovala záujem, oznámila, že 

o ZOH 2022 sa nebude uchádzať. 
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Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií 

aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na: 

http://www.olympic.sk 
Olympijské @ktuality 24/2013 

vydal Slovenský olympijský výbor  30. októbra 2013. 
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