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Celoštátne vyhodnotenie 

VI. ročníka OFDMS 2012/2013: 

Pohár prezidenta SR tretí raz 

za sebou pre Košický kraj 

 
   HORNÝ SMOKOVEC 5. novembra (SOV) 

– Pohár prezidenta Slovenskej repu-

bliky za najlepšie výsledky v rámci VI. 

ročníka Olympijských festivalov detí a 

mládeže Slovenska (OFDMS) získal 

Košický kraj. Kraj mal najlepšie celo-

štátne hodnotenie v kategórii materských 

aj základných škôl, v kategórii stredných 

škôl bol tretí. Druhé miesto v súťaži 

o Pohár prezidenta SR obsadil Bansko-

bystrický kraj (druhý vo všetkých troch 

kategóriách škôl) a tretie Trnavský kraj, 

ktorý bol najlepší v kategórii stredných 

škôl. Pohár prezidenta SR v zastúpení 

prezidentskej kancelárie odovzdal striebor-

ný olympionik v ľadovom hokeji Dárius 

Rusnák. 

   Slávnostné vyhodnotenie OFDMS 

2012/13 sa uskutočnilo 5. novembra v 

Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci 

a nadviazalo na dvojdňové valné zhro-

maždenie Združenia olympijských klu-

bov SR. Slávnosť moderoval viceprezident 

pre olympizmus Vladimír Miller. Boli na 

nej ocenené aj najlepšie materské, 

základné a stredné školy z jednot-

livých krajov, ako aj najaktívnejší 

organizátori. Všetky ocenené školy do-

stanú od SOV športový materiál v hodnote 

po 200 eur. 

 

 
   Pohár prezidenta SR prevzal Peter Koščo 

z odboru školstva Košického samo-
správneho kraja. Naľavo Dárius Rusnák, 
vpravo prezident SOV František Chmelár.  
                                      FOTO JÁN SÚKUP 

_________________________________ 
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   Predseda ústredného štábu OFDMS An-
ton Javorka so zástupkyňami ocenených 
materských škôl.           FOTO JÁN SÚKUP 
_________________________________ 

 

   Predseda ústredného štábu OFDMS 

Anton Javorka v hodnotení pre www. 

olympic.sk uvádza, že uplynulý ročník 

festivalov priniesol v porovnaní s minulos-

ťou stagnáciu. Hneď však dodáva, že ju 

očakával. „Od spustenia tohto projektu 

v roku 2008 sme každoročne zazna-

menávali neustále stúpajúcu tenden-

ciu. Teraz sa, žiaľ, prvý raz stalo, že 

nastal mierny pokles zapojenosti škôl. 

Myslím si však, že tento útlm je jed-

norazový. A podľa mňa bol zákonitý,“ 

konštatuje Anton Javorka a vysvetľuje: 

„V roku 2012, keď Slovenský olym-

pijský výbor realizoval celoslovenskú 

štafetu s posolstvom Londýnu, bola 

všade v regiónoch aj na školách veľká 

eufória a konalo sa množstvo podujatí. 

V poolympijskom období sa u mnohých 

pedagógov prejavila pochopiteľná 

únava. Mám však poznatky, že mnohí 

nadšení učitelia aj zorganizovali škol-

skú olympiádu, ale jednoducho ne-

zaslali o tom hlásenia, pretože už 

nemali silu na papierovanie. Do bu-

dúcnosti budeme musieť premyslieť, 

ako ich motivovať, aby zvládli aj túto 

nepopulárnu časť práce. Ďalší námet 

na premýšľanie je, či napriek celo-

ročnému charakteru OFDMS neprejsť 

aj na kampane dvakrát do roka. Kam-

pane by mohli byť údernejšie a mohli 

by viesť k zvýšeniu zapojenosti škôl, 

pretože by mali burcujúci charakter.“ 

 

O OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOCH DETÍ 

A MLÁDEŽE SLOVENSKA 

   Olympijské festivaly detí a mládeže 

Slovenska sú najväčší celoročný pro-

jekt Slovenského olympijského výboru 

(SOV). Pod záštitou prezidenta SR sa 

OFDMS konajú každoročne od roku 

2008. Festivaly spoločne so SOV vyhlasujú 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, Združenie miest a obcí 

Slovenska, Slovenská asociácia športu 

na školách a samosprávne kraje na 

Slovensku. 

 

    Sála v Grandhoteli Bellevue počas vy-
hodnotenia VI. ročníka OFDMS.  
                                         FOTO JÁN SÚKUP 

 

   Hlavný zmysel organizovania festivalov 

je podnietiť všetkých zodpovedných – ro-

dičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov 

štátnej správy a samosprávy na úrovni 

krajov, miest a obcí, ale aj príslušné in-

štitúcie, školy a školské zariadenia, špor-

tové subjekty, obce a ďalšie organizácie k 

tomu, aby pochopili význam športu pre 

život a vývoj detí a mládeže a v zá-

ujme toho vyvinuli väčšie úsilie sme-

rom k jeho praktickej realizácii. Pod-

stata tohto snaženia tkvie v oslovení 

všetkých detí a ich získaní pre pravidelné 

športovanie aj v budúcnosti. 

   Pohybové aktivity v rámci OFDMS sa 

komplexne prepájajú aj s olympij-

skými aktivitami, ako sú vedomostné 

a umelecké súťaže, propagácia fair 

play, starostlivosť o životné prostredie 

a pod. SOV obsahovo prepája všetky 

stupne podujatí a súťaží v rámci OFDMS 

a zabezpečuje štandardizovanie názvov, 

http://www.olympic.sk/
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pojmov, ceremoniálov a symbolov 

olympizmu. 

   Prvý ročník OFDMS sa realizoval na jar 

2008 ako modelový. Pohár prezidenta SR 

sa udeľuje od školského roka 2008/09, 

takže v Hornom Smokovci bol udelený 

piaty raz. 

   Uvádzame poradie troch najús-

pešnejších krajov v doterajších roč-

níkoch: 

   2008/09: 1. Trenčiansky kraj, 2. Tr-

navský kraj, 3. Košický kraj 

   2009/10: 1. Banskobystrický kraj, 2. 

Košický kraj, 3. Trnavský kraj 

   2010/11: 1. Košický kraj, 2. Trnavský 

kraj, 3. Banskobystrický kraj 

   2011/12: 1. Košický kraj, 2. Trnavský 

kraj, 3. Banskobystrický kraj 

   2012/13: 1. Košický kraj, 2. Bansko-

bystrický kraj, 3. Trnavský kraj  

 

VÝROČNÁ TROFEJ MOV „ŠPORT – 

ŠKOLA ŽIVOTA“ VIERE BEBČÁKOVEJ 

   V rámci slávnosti v Hornom Smokovci si 

dlhoročná významná predstaviteľka Slo-

venskej olympijskej akadémie (SOA) a 

vysokoškolská pedagogička Viera Beb-

čáková prevzala výročnú trofej Me-

dzinárodného olympijského výboru 

k 150. výročiu narodenia Pierra de 

Coubertin s názvom „Šport - škola 

života“. MOV jej ho udelil na návrh SOV 

za dlhodobú propagáciu a šírenie olym-

pijských myšlienok v pedagogickom pro-

cese aj v rámci aktivít SOA. 

 

 
   Viera Bebčáková s výročnou trofejou 
MOV spolu s prezidentom SOV Františkom 
Chmelárom.            FOTO JÁN SÚKUP 

 

    Diplom MOV za oblasť ženy a šport si 

prevzala telovýchovná pedagogička a dlho-

ročná gymnastická trénerka i rozhodkyňa 

Květoslava Perečínska. Podpredseda 

SOA Ján Junger si prevzal Bronzový 

odznak SOV. 

   Ocenenia si prevzali aj víťazi ume-

leckých súťaží SOV. Študentka Školy 

úžitkového výtvarníctva v Košiciach Kris-

tína Uličná zvíťazila vo výtvarnej sú-

ťaži SOV na tému maskota členov 

Slovenského olympijského tímu na 

ZOH 2014 v Soči očami detí na 

Slovensku. Jej návrh maskota – kamzíka 

Kamza – je obsiahnutý aj v odznaku SOT 

Soči. Žiak ZŠ v Tatranskej Lomnici Arno 

Hubáč zase  s prácou „Preteky v jazde 

na bicykli“ najlepšie uspel v kategórii do 

12 rokov v literárnej súťaži SOV na tému 

„Šport je krásny, neberte nám ilúzie“. 

   

VÝSLEDKY VI. ROČNÍKA OFDMS 

2012/2013 – CELOŠTÁTNE 
VYHODNOTENIE  

 

CELKOVÉ HODNOTENIE KRAJOV 

O POHÁR PREZIDENTA SR 

(poradie zostavené podľa súčtu umiestení 

v hodnotení materských, základných 

a stredných škôl): 

   1. Košický kraj (MŠ 1. miesto, ZŠ 1. 

miesto, SŠ 3. miesto) 5, 2. Bansko-

bystrický kraj (MŠ 2. miesto, ZŠ 2. 

miesto, SŠ 2.miesto) 6, 3. Trnavský kraj 

(MŠ 3. miesto, ZŠ 3. miesto, SŠ 1. miesto) 

7, 4.Nitriansky kraj 12, 5. Bratislavský 

kraj 16, 6. Žilinský kraj 17. Trenčiansky 

kraj a Prešovský kraj nedodali kompletné 

vyhodnotenie. 

   Materské školy: 1. Košický kraj 44,7% 

(percentuálna zapojenosť škôl zo 

samosprávneho kraja), 2. Banskobystrický 
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kraj 26,1%, 3. Trnavský kraj 24%, 4. 

Nitriansky kraj 16,7%, 5. Bratislavský kraj 

9,5%, 6. Žilinský kraj 5%. 

   Základné školy: 1. Košický kraj 48,9%, 

2. Banskobystrický kraj 44,4%, 3. Tr-

navský kraj 28,2%, 4. Nitriansky kraj 

19%, 5. Žilinský kraj 16,2%, 6. Brati-

slavský kraj 12%. 

   Stredné školy: 1. Trnavský kraj 72%, 

2. Banskobystrický kraj 67,3%, 3. Košický 

kraj 60%, 4. Nitriansky kraj 56,7%, 5. 

Bratislavský kraj 16,7%, 6. Žilinský kraj 

12,7%. 

OCENENÉ ŠKOLY 

           (na návrh krajských štábov) 

   Materské školy: MŠ Bzovická Brati-

slava, MŠ Nábrežie Hlohovec, MŠ Tekovská 

Levice, MŠ Stodoláčik Liptovský Mikuláš, 

MŠ Centrum Zvolen, MŠ Ernesta Rótha 

Rožňava, MŠ Nová Kelča. 

   Základné školy: ZŠ Turnianska Brati-

slava, ZŠ Komenského Senica, ZŠ Hlavné 

námestie Dvory nad Žitavou, ZŠ s MŠ 

Trenčianska Turná, ZŠ M. R. Martákovej 

Liptovský Mikuláš, ZŠ s MŠ M. Kolibiara 

Detvianska Huta, ZŠ Krosnianska Košice, 

ZŠ a MŠ Šarišské Bohdanovce. 

   Stredné školy: SOŠ nám. Sv. Martina 

Holíč, SZŠ Farská Nitra, Gymnázium M. M. 

Hodžu Liptovský Mikuláš, SŠ Kremnička 

Banská Bystrica, OA Watsonova Košice, 

SOŠ drevárska Vranov nad Topľou. 

   Špeciálne školy: Špeciálna ZŠ Školská 

Jelka, Spojená špeciálna škola Dolný Ku-

bín, OUI V. Gaňu Banská Bystrica, Špe-

ciálna ZŠ Brezno, SŠ Vojenská Košice. 

  

    Ocenení učitelia spolu s prezidentom 
SOV Františkom Chmelárom.  
                       FOTO JÁN SÚKUP 

 

 NAJAKTÍVNEJŠÍ ORGANIZÁTORI 

OFDMS: 

   Róbert Schnurmacher (MsÚ miestnej 

časti BA-Petržalka), Miroslava Vodová-

Dubovská (Gymnázium Pierre de Coubertin 

Piešťany), Miklós Kálmán (Gymnázium 

Vámbéry Dunajská Streda), Mária Be-

záková (ZŠ Škultétyho Topoľčany), Jozef 

Olos (riaditeľ ZŠ s MŠ Ľubochňa), Iveta 

Krížová (ZŠ s MŠ Školská Hriňová), Ra-

dovan Sojka (CVČ Magnet Lučenec), Dušan 

Sliva (Spoločný úrad Smižany), Božena 

Baliová (ZŠ Masarykova Košice), Mária 

Burcáková (MŠ Nová Kelča). 

 

Na Národnom cintoríne 
v Martine položili základný 

kameň Národného 
pamätníka olympionikov 

   MARTIN, 6. novembra 2013 (SOV) – Na 

Národnom cintoríne v Martine bol v 

stredu 6. novembra počas sláv-

nostného aktu položený základný 

kameň Národného pamätníka olym-

pionikov. Vďaka iniciatíve Sloven-

ského olympijského výboru (SOV) si 

na tomto mieste 

Slováci po vyhoto-

vení pamätníka bu-

dú môcť pripome-

núť významných 

slovenských olympionikov zo Sloven-

ska a vyjadriť im svoju úctu.  
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   Slávnostný akt položenia základného 

kameňa Národného pamätníka olympio-

nikov, na ktorom je uvedené „Národný 

pamätník olympionikov. Česť pamiatke 

tých, čo preslávili Slovensko”, prebiehal 

za účasti významných slovenských osob-

ností zo športového a verejného života. 

   Úvodného slova sa zhostil predseda 

kultúrnej komisie Slovenskej olympijskej 

akadémie Štefan Šlachta. „Národný 

cintorín v Martine je kultové miesto slo-

venského národa a naši najlepší športovci 

tu majú oprávnené miesto. Naša povinnosť 

je zveľadiť a rozvíjať odkaz popredných 

olympionikov,” uviedol v príhovore. 

   Predseda Žilinského samosprávneho 

kraja Juraj Blanár okrem iného povedal: 

„Slováci si už dvadsať rokov budujú 

vlastnú štátnosť, ale zároveň uctievajú 

svoju históriu - a olympijské hnutie tvorí 

súčasť našej histórie.” 

   Na jeho slová nadviazal primátor mesta 

Martin Andrej Hrnčiar, ktorý pripomenul 

svoje rokovanie na pôde Slovenského 

olympijského výboru o realizácii myšlienky 

zriadenia Národného pamätníka olympio-

nikov: „Takéto niečo na Slovensku chýbalo 

- a Národný cintorín v Martine je najlepšie 

miesto na umiestnenie tohto pamätníka.” 

   Viceprezident SOV pre olympizmus Vla-

dimír Miller konštatoval: „Pre slovenskú 

olympijskú rodinu je toto historická chvíľa.” 

Pripomenul, že zo Slovenska vzišlo doteraz 

79 olympijských medailistov, ktorí repre-

zentovali viaceré štátne útvary – Uhorsko, 

Československo a Slovenskú republiku. Z 

nich 24 už nie je medzi nami. 

   Krátko prehovoril aj autor návrhu po-

doby Národného pamätníka olympionikov 

Mojmír Vychodil. Vyjadril želanie: „Nech 

počet našich olympijských medailistov 

stale rastie a nech mien na pamätníku 

bude pribúdať.” Treba dodať, že pamätník 

nebude venovaný len našim zosnulým 

olympijským medailistom, ale aj všetkým 

žijúcim, ktorých mená sa tam tiež objavia. 

   Na slávnostnom akte boli prítomní aj 

štyria slovenskí olympionici – okrem at-

létov Lucie Klocovej a Štefana Balošáka 

aj dvaja naši dvojnásobní olympijskí víťazi 

vo vodnom slalome – Michal Martikán a 

Elena Kaliská. „Je to veľká chvíľa pre 

olympionikov. Je to uctenie si športovcov, 

ktorí inšpirovali nielen nás, ale aj mládež,” 

povedal Michal Martikán. „Zriadenie 

pamätníka je skvelá myšlienka,” doplnila 

ho Elena Kaliská. 

 

 
   Michal Martikán pri poklepaní základného 

kameňa. Za ním zľava Jozef Liba, Vladimír 
Miller, Mojmír Vychodil a Elena Kaliská. 
                            FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

   Predseda Združenia olympijských klubov 

SR Ivan Čierny, ktorý posledné tri roky 

neúnavne bojoval za realizáciu tejto 

myšlienky – už dávnejšie s ňou vyšiel 

čestný predseda SOV Vladimír Černušák, 

potom ju opakovane verejne prezentoval 

čestný člen SOV a dvojnásobný olympijský 

medailista vo volejbale Bohumil Golian, 

už zosnulý, na ktorého nadviazal on – pri-

pomenul, že v mnohých okolitých krajinách 

takéto pamätníky už majú a svojich 

olympijských medailistov si tam spoločnosť 

cení viac ako u nás. 

   Základný kameň Národného pamätníka 

olympionikov kladivkom pred niekoľkými 
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desiatkami hostí poklepali rečníci a prí-

tomní olympionici, ako aj generálny sek-

retár SOV Jozef Liba a predseda Matice 

Slovenskej Marián Tkáč. Viacerí rečníci 

vyjadrili vieru, že pamätník sa podarí vy-

hotoviť a osadiť na mieste blízko pri plá-

novanom novom vstupe do Národného 

cintorína v časovom horizonte jedného 

roka. Primátor mesta Andrej Hrnčiar 

vyslovil prísľub, že mesto naň prispeje.  

   Návrh podoby Národného pamätníka 

olympionikov vzišiel z výtvarnej súťaže or-

ganizovanej Slovenským olympijským vý-

borom. Spomedzi 19 návrhov porota vy-

brala dielo Mojmíra Vychodila z Brati-

slavy (jeho vizualizácia je na fotografii). 

Dominantou jeho návrhu pamätníka je päť 

žulových gúľ, symbolizujúcich päť 

olympijských kruhov a umiestnených na 

vyvýšenom čiernom podklade. Na čiernej 

podkladovej ploche sa predpokladá umiest-

nenie zlatých, strieborných a bronzových 

dlaždíc s menami olympijských medailistov 

zo Slovenska. 

 

 

Spoločnosť Slovak Telekom sa stala 

generálnym partnerom SOV 
a Slovenského olympijského tímu 

       

   BRATISLAVA 1. novembra (SOV) - 

Spoločnosť Slovak Telekom sa 1. no-

vembra 2013 stala generálnym part-

nerom Slovenského olympijského vý-

boru (SOV) a Slovenského olym-

pijského tímu do konca roka 2014 s 

opciou na ďalšie dva roky. Značka Te-

lekom tak bude spätá so športovými vý-

konmi našich reprezentantov na XXII. 

zimných olympijských hrách, ktoré sa 

uskutočnia vo februári 2014 v Soči. 

   „Šport je jeden zo základných 

pilierov dlhodobej sponzoringovej 

stratégie skupiny Deutsche Telekom. 

Sme preto radi, že takýmto spôsobom 

môžeme podporiť slovenskú olympij-

skú reprezentáciu v zápolení s naj-
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lepšími športovcami z celého sveta. 

Naša spoločnosť je priaznivcom olym-

pijskej tradície a kvalitného športu 

vôbec, čo potvrdzuje nielen toto part-

nerstvo, ale aj naše tohtoročné te-

levízne akvizície. Vďaka nim priná-

šame na slovenský televízny trh naj-

viac športu a ten olympijský nebude 

výnimkou,“ uviedol predseda predstaven-

stva a generálny riaditeľ Slovak Telekomu 

Miroslav Majoroš. 

   “Sme veľmi radi, že sa opäť obnovila 

spolupráca SOV a SOM, a.s., so spo-

ločnosťou Slovak Telekom. Naše part-

nerstvo v roku 2012 a projekt „Olym-

pijská“ Magio pláž ako exkluzívne 

miesto olympijskej fanúšikovskej zóny 

v Bratislave, to bol veľmi úspešný 

model prezentácie športu a zapájania 

verejnosti do olympijského diania. 

Ďakujeme spoločnosti Slovak Telekom 

za jej prínos a podporu aj zimných 

športov, ako aj aktivít SOV pri rozvoji 

olympizmu. Pevne veríme, že na obra-

zovkách budeme môcť v Soči sledovať 

medailové úspechy našich olympio-

nikov, napínavé hokejové zápasy a 

rýchlosť v alpských disciplínach. Sme 

jeden tím,” povedal člen výkonného vý-

boru SOV a predseda predstavenstva Slo-

venskej olympijskej marketingovej (SOM), 

a.s., Daniel Líška. 

    Slovak Telekom bol partnerom SOV už 

v dávnejšom období. Spoluprácu so SOV 

spoločnosť znovu nadviazala v lete 2012, 

keď Slovak Telekom utvoril na brati-

slavskej Magio pláži jediný oficiálny 

priestor pre slovenských fanúšikov olym-

pijských hier v Londýne. 

 

Poľský Krakov sa už oficiálne 

uchádza o usporiadanie ZOH 2022 
so slovenskou spoluúčasťou 

   Varšava 7. novembra (TASR) - Poľský 

Krakov sa bude so slovenskou spo-

luúčasťou oficiálne uchádzať o uspo-

riadanie zimných olympijských a zim-

ných paralympijských hier v roku 

2022. Zástupcovia oboch národných olym-

pijských výborov vo štvrtok podpísali vo 

Varšave dokumenty potrebné na podanie 

prihlášky. Za slovenskú stranu sa na ofi-

ciálnom akte zúčastnil prezident Sloven-

ského olympijského výboru (SOV) Fran-

tišek Chmelár, za poľskú jeho náprotivok 

Andrzej Krašnicki a ministerka športu a 

turizmu Joanna Muchová. 

   "V mene Poľského olympijského vý-

boru mám tú česť oficiálne predstaviť 

mesto Krakov ako uchádzača o úlohu 

hostiteľa XXIV. zimných olympijských 

hier a XIII. zimných paralympijských 

hier v roku 2022," píše sa v úvode ofi-

ciálneho kandidačného listu adresovaného 

prezidentovi Medzinárodného olympijského 

výboru (MOV) Thomasovi Bachovi. 

   "Keď nám mesto Krakov dalo návrh 

na spoločné usporiadanie olympij- 

 
   Na fotografii zľava prezident POV 
Andrzej Kraśnicki, poľská ministerka špor-
tu a turistiky Joanna Muchová, primátor 

Krakova Jacek Majchrowski, predsedníčka 
výboru kandidatúry Krakova Jagna Mar-
czulajtisová-Walczaková a prezident SOV 
František Chmelár.               FOTO PKOL 

 

ských hier v roku 2022, veľmi nás to 

potešilo. Našu spoluúčasť na organi-

zácii hier plne podporuje športové 

hnutie na Slovensku, rovnako ako na-

ša vláda. Domnievam sa tiež, že táto 
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myšlienka sa stretne s pozitívnym oh-

lasom aj u obyvateľov regiónu, kde sa 

súťaže uskutočnia. Urobíme všetko pre 

to, aby sme podporili úsilie Krakova v 

snahe usporiadať toto podujatie," 

cituje poľská verzia stránky Eurosport slo-

vá prezidenta SOV Františka Chmelára 

zo stretnutia v Olympijskom centre vo 

Varšave. 

   Poľsko-slovenský projekt počíta s 

tým, že na Slovensku sa budú konať 

súťaže v alpskom lyžovaní s centrom v 

Jasnej. Hokejový turnaj privítajú Kato-

vice, Osvienčim i Krakov. V centre ZOH 

Krakove bude aj otvárací a záverečný 

ceremoniál i všetky korčuliarske disciplíny, 

pre ktoré má vo štvrti Czyzyny vyrásť 

najväčšia krytá hala v Poľsku. V Zako-

panom sa uskutočnia súťaže v severskom 

lyžovaní, biatlone a snoubordingu. V Myś-

lenicach, na ceste medzi Krakovom a Za-

kopaným, má vyrásť sánkarská a bobová 

dráha s predpokladanými výdavkami 24 až 

48 miliónov eur. "Nebudú to iba hry 

krakovské," zdôraznil starosta Krakova 

Jacek Majchrowski. "Budú to hry, 

ktoré sa uskutočnia v Malopoľsku a na 

Slovensku. Kedysi sa o organizáciu 

ZOH snažili Zakopané i Poprad. Ne-

podarilo sa a tak sme teraz sily 

spojili." 

   O usporiadanie ZOH 2022 už oficiálne 

prejavili záujem aj Peking, ukrajinský 

Ľvov, kazašské Almaty a nórske Oslo. V 

hre je aj Mníchov, kde o prípadnej kan-

didatúre rozhodne ešte víkendové refe-

rendum. Uchádzači musia poslať oficiálnu 

prihlášku Medzinárodnému olympijskému 

výboru do 14. novembra. Dejisko ZOH 

2022 vyberú členovia MOV v júli 2015.  

  

Minister financií Kažimír: Kandidatúru 
Krakova na ZOH v roku 2022 so slovenskou 

spoluúčasťou vníma vláda SR realisticky   

 
 

   Bratislava 30. októbra (TASR) - Príprava 

na kandidatúru na Zimné olympijské hry 

(ZOH) Krakov 2022 so slovenskou spo-

luúčasťou má Slovensko do konca júla 

2015 stáť asi 481.000 eur. Vyplýva to zo 

Správy o stave prípravy kandidatúry mes-

ta Krakov na organizovanie XXIV. imných 

olympijských hier Krakov 2022 za spo-

luúčasti SR, ktorú na rokovaní odobrila 

vláda. 

   "Tieto prostriedky nie sú roz-

počtované v kapitole ministerstva a 

ani splnomocnenca vlády SR pre mlá-

dež a šport, preto bude potrebné tieto 

prostriedky schváliť nad rámec plá-

novaného rozpočtu rezortu školstva 

na roky 2014 a 2015," píše sa v ma-

teriáli. Suma 310.000 eur zahŕňa per-

sonálne a prevádzkové náklady v roku 

2014, viac ako 40 percent z celkových 

nákladov tvoria služby súvisiace s prí-

pravou kandidatúry ako štúdie, expertízy 

či posudky, vyše 35 percent zas cestovné 

náklady a náklady spojené s realizáciou 

pracovných stretnutí. V rozpočte nie sú 

kalkulované náklady na marketingové ak-

tivity spojené s kandidatúrou, keďže 

kandidujúce mesto Krakov marketingovú 

stratégiu ešte len pripravuje. 

   Podľa prezidenta SOV Františka Chme-

lára sa tieto peniaze použijú najmä na 

expertízy vplyvov z hľadiska životného 

prostredia, dopravnej infraštruktúry, prí-

pravy projektov, náklady na cestovanie 

členov prípravného výboru. "Najmä v tej 

druhej etape v budúcom roku bude 

treba viac cestovať, začať pomaly lo-

bovať," povedal po rokovaní vlády 

Chmelár. 
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   Kandidatúru mesta Krakov na uspo-

riadanie ZOH 2022 so slovenskou spolu-

účasťou vníma vláda realisticky. Po ro-

kovaní vlády to povedal minister financií 

Peter Kažimír (Smer-SD). Peniaze by sa 

pritom mali podľa neho míňať len na to, 

čo bude Slovensku slúžiť aj po skončení 

ZOH, a to napríklad cesty, ktoré sú dnes v 

zlom stave. "Slovensko má určite šan-

cu, keď sa v správnom čase rozhodne 

spojiť so správnymi krajinami, v tom-

to prípade je to Poľsko a mesto 

Krakov," povedal šéf rezortu financií. 

   Podobný názor má člen prípravného 

výboru František Chmelár. Najväčším 

konkurentom Krakova podľa neho môže 

byť nemecký Mníchov, keďže je kom-

plexne pripravený. Silnými hráčmi by 

podľa neho mohli byť aj nórske Oslo, či 

švédsky Štokholm. 

 

Naši hokejisti pôjdu na ZOH v Soči 
so slovami slovenskej hymny na dresoch 

 
  

  Bratislava 5. novembra (TASR) - 

Slovenskí hokejisti budú počas zimnej 

olympiády v Soči hrať v nových dre-

soch, ktoré zdobia slová štátnej hym-

ny. Kolekciu predstavili v utorok krátko 

pred zrazom národného tímu pred Ne-

meckým pohárom. Na nových dresoch 

dominujú symboly Slovenska. Okrem slov 

hymny samozrejme nechýba ani štátny 

znak a slovenská trikolóra. Reprezentanti 

dostali bielu a modrú verziu. 

   "Nové dresy, v bielej a modrej 

farbe, budú mať premiéru na zimných  

olympijských hrách v Soči vo februári 

budúceho roku. Slovenská reprezen-

tácia v nich potom bude taktiež hrať 

na nasledujúcich štyroch svetových 

šampionátoch, počnúc majstrov-

stvami sveta v bieloruskom Minsku v 

máji 2014," povedal generálny sekretár 

Slovenského zväzu ľadového hokeja 

(SZĽH) Otto Sýkora. "Dostali sme 

možnosť pripraviť návrh nového dre-

su. Rozhodli sme, že dres hokejovej 

reprezentácie budú zdobiť aj slová 

štátnej hymny," uviedol prezident SZĽH 

Igor Nemeček. 

   Nové dresy vyrobili s použitím 

najmodernejších technológií. Majú obme-

dzené švy, čo umožnilo zníženie hmot-

nosti dresu, špeciálne vetranie po stra-

nách poskytuje hráčom väčší komfort pri 

zápase a tvarované rukávy umožňujú 

väčší rozsah pohybu. Každý je navyše 

vyrobený zo sedemnástich recyklovaných 

PET fliaš. Fanúšikovia si môžu zakúpiť 

dresy od decembra 2013. 

 

 

Eurobarometer zaznamenal alarmujúcu nespokojnosť 
obyvateľov Bratislavy a Košíc s kvalitou športovísk 

   BRATISLAVA (SOV) - V októbri 2013 

zverejnila Európska komisia výsledky prie-

skumu týkajúceho sa kvality života v 

európskych mestách. Prieskum mapoval 

sitáciu v 28 členských štátoch Európskej 

únie, na Islande, v Nórsku, Švajčiarsku a 

Turecku. Týkal sa rôznych oblastí života, 

pričom jednou z tém bola i spokojnosť 

obyvateľov s možnosťami a podmien-

kami na športové vyžitie. Z výsledkov 

vyplynulo, že vo väčšine prípadov (72 z 83) 

boli obyvatelia so stavom športovísk viac-

menej spokojní.   Alarmujúco však pôsobí 

výsledok na samom konci rebríčku 



 

 10 

prieskumu, kde sa umiestnili dve 

najväčšie slovenské mestá Bratislava a 

Košice. Práve v týchto mestách vyjadrilo až 

57, resp. 50% obyvateľov najvyššiu 

nespokojnosť. 

   Z pohľadu hlavných miest, najspokojnejší 

občania žijú v Helsinkách, zatiaľ čo naj-

nespokojnejší v Aténach a Bratislave. V 

siedmich európskych metropolách menej 

ako polovica opýtaných vyjadrila spokojnosť 

so športovými kapacitami vo svojom meste. 

Takýmito mestami sú Atény, Bratislava, 

Sofia, Vilnius, Bukurešť, Valetta, Riga. 

   Konkrétne v Bratislave sa celková spo-

kojnosť znížila v porovnaní s rokom 

2009 o 16%. 

 

FIS sa postavila proti plánu presunúť MS 2022 vo futbale na 
zimné mesiace, obavu z konkurencie pre ZOH má aj MOV 

   Berlín 4. novembra (TASR) - Predstavitelia 

Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) 

vyzvali zástupcov ďalších zimných športov, 

aby sa postavili voči plánu na usporiadanie 

futbalových majstrovstiev sveta 2022 v 

zime. Medzinárodná futbalová federácia 

(FIFA) sa pohráva s myšlienkou presunúť 

svetový šampionát, ktorý sa má uskutočniť 

v Katare, z letných mesiacov na januárový 

termín. 

   "FIS predostrie ostatným šiestim me-

dzinárodným športovým asociáciám ná-

vrh na spoločný podpis rezolúcie proti 

zorganizovaniu majstrovstiev sveta 

2022 počas zimnej sezóny," uvádza sa 

vo vyhlásení lyžiarskej federácie. FIS sa už 

dlhšie obáva, že futbalové MS, najväčšie a 

najpopulárnejšie športové podujatie na 

svete, odtiahne počas lyžiarskej sezóny 

divákov a sponzorov. 

   Katar dostal pri kandidatúre na MS 2022 

prednosť pred USA, Austráliou, Japonskom a 

Kórejskou republikou. Prezident FIFA Sepp 

Blatter neskôr vyhlásil, že bolo chybou 

udeliť futbalový šampionát emirátu na 

Arabskom polostrove, v ktorom panujú v 

lete neznesiteľné horúčavy. FIFA teraz uva-

žuje o zmene termínu konania MS, čo okrem 

FIS znepokojilo aj predstaviteľov Medzi-

národného olympijského výboru (MOV). Tí 

sa obávajú, že by to mohlo ovplyvniť zimné 

olympijské hry 2022.  

 

Nová bezplatná mobilná aplikácia MOV “Olympic Hub” 
spája športovcov a ich fanúšikov 

 
   LAUSANNE – Pri príležitosti 100 dní do 

začiatku XXII. zimných olympijských hier 

v ruskom Soči spustil Medzinárodný olym-

pijský výbor (MOV) na dvoch najpouží-

vanejších mobilných platformách bezplatnú 

aplikáciu „Olympic Hub“. Mobilná apli-

kácia by mala byť akýmsi spojením medzi 

olympionikmi a ich fanúšikmi v mobilnom  

prostredí. Olympic Hub v sebe sústredí ko-

munikáciu olympionikov prostredníctvom 

sociálnych sietí. Okrem Facebooku 

a Twitteru môžete vďaka nej sledovať aj 

fotografie a videá športovcov na Insta-

grame. Aplikácia zároveň prinesie možnosť 

pre športovcov komunikovať navzájom me-

dzi sebou a tiež s predstaviteľmi MOV. 

   „Mobilná aplikácia Olympic Hub je 

ďalším príkladom neustálej snahy MOV 

o bližší kontakt medzi športovcami a ich 

fanúšikmi,“ zhodnotila strieborná olympij-

ská medailistka v šerme a súčasná pred-

sedníčka komisie športovcov MOV Claudia 

Bokelová. „Hub je skvelým nástrojom 

pre nás, športovcov, na komunikovanie 

s verejnosťou a zároveň medzi sebou. 
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Navyše ide o inovatívny a zábavný spô-

sob komunikácie.“ 

   Používateľ môže v aplikácii vyhľadávať 

športovcov nielen podľa mena, ale aj na 

základe krajiny pôvodu, športovej disciplíny 

alebo podľa jednotlivých olympiád. Fanú-

šikom tiež ponúka možnosť odomknúť si 

v nej tajné tréningové tipy športových ve-

likánov. V systéme olympijského hubu je 

momentálne viac ako päťtisíc preverených 

profilov olympionikov na sociálnych sieťach 

a ich počet neustále rastie aj s blížiacim sa 

začiatkom ZOH v Soči. 

   Mobilnú aplikáciu Olympic Hub si do svoj-

ho mobilného zariadenia s operačným sys-

témom Android, resp. iOS môžete stiahnuť 

v Google Play Store, resp. v iTunes App 

Store.

  

Olympijskú pochodeň pre ZOH v Soči priviezli na 

vesmírnu stanicu ISS, v sobotu do otvoreného vesmíru 

 
   Kozmonauti (zľava) Wakata, Ťurin a Mas-
tracchio s olympijskou pochodňou. 

                                           FOTO TASR/AP 

________________________________ 

   Moskva 7. novembra (TASR) - Ruská 

kozmická loď Sojuz s trojčlennou po-

sádkou priviezla vo štvrtok na Me-

dzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) 

olympijskú pochodeň, pre februárové 

XXII. zimné olympijské hry 2014 v rus-

kom Soči. Raketa s kozmickou loďou Sojuz, 

ozdobená logom Soči 2014 a pestro-

farebným obrázkom snehovej vločky, od- 

štartovala z kozmodrómu Bajkonur v Ka-

zachstane predpoludním miestneho času. S 

orbitálnou stanicou vyše 420 kilometrov na 

Zemou sa Sojuz TMA-11M spojil po približne 

šiestich hodinách. Pochodeň, z bezpeč-

nostných dôvodov nezapálená, bola sú-

časťou nákladu kozmickej lode, ktorej po-

sádku tvorili Michail Ťurin z Ruska, Rick 

Mastracchio z USA a Koiči Wakata z Ja-

ponska. 

   V sobotu by olympijskú pochodeň ma-

li dvaja ruskí kozmonauti po prvý raz v 

histórii vyniesť aj do otvoreného 

vesmíru. Na ISS ich doviezli dosiaľ už dva-

krát, v amerických raketoplánoch pred 

olympiádami v rokoch 1996 a 2000, avšak 

vtedy ich nevzali do otvoreného kozmu. 

  Pochodeň sa má vrátiť na Zem v pondelok 

11. novembra a bude pokračovať v 65.000 

kilometrov dlhej trase, ktorá sa zavŕši 

štartom olympijských hier 7. februára v 

rekreačnom stredisku Soči na pobreží 

Čierneho mora. Olympijskú pochodeň už v 

októbri doviezol ľadoborec na severný pól a 

Rusko plánuje jej ďalšie neobyčajné zas-

távky, dno Bajkalského jazera a 5642 m 

vysoký vrch Elbrus v Kaukaze.  

 

Organizácia spojených národov prijala rezolúciu 
o Olympijskom prímerí počas ZOH 2014 v Soči 

   NEW YORK 7. novembra (SOV) – Na 

základe iniciatívy Medzinárodného olym-

pijského výboru prijala Organizácia spo-

jených národov (OSN) na 68. zasadnutí 

Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 

rezolúciu o Olympijskom prímerí počas 

blížiacich sa XX. zimných olympijských 

hier 2014 v ruskom Soči (uskutočnia sa 7. 

– 23. februára 2014). 

    Rezolúcia VZ OSN bola prijatá v stredu 6. 

novembra na návrh Ruskej federácie ak-

lamačne bez hlasovania. 

   Ruská delegácia predniesla návrh z po-

verenia Medzinárodného olympijského vý-

boru (MOV). MOV má od roku 2009 status 

stáleho pozorovateľa vo Valnom zhromaž-

dení OSN a z jeho iniciatívy OSN nedávno 

s platnosťou od roka 2014 vyhlásila 6.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fanappz.ufa
https://itunes.apple.com/ch/app/olympic-athletes-hub/id728241169?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/olympic-athletes-hub/id728241169?l=en&mt=8
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apríl za Medziná-

rodný deň športu 

pre rozvoj a mier. 

   Prijatiu rezolúcie 

o Olympijskom 

prímerí na pôde 

OSN predchádzalo 

vystúpenie pre-

zidenta MOV Tho-

masa Bacha, ktorý 

hovoril na ústrednú 

tému stredajšieho 

rokovania - Šport za mier a rozvoj: 

budovanie mierového a lepšieho sveta 

prostredníctvom športu a olympijských 

ideálov. Zdôraznil, že šport je jediná ľudská 

aktivita, ktorá sa riadi „univerzálnymi 

pravidlami, platiacimi všade na svete“ a 

„globálnou etikou fair play, tolerancie a 

priateľstva“. Okrem iného povedal: „Olym-

pijské princípy sú aj princípy OSN.“ Pred 

delegátmi z celého sveta okrem prezidenta 

MOV prehovoril aj šéf organizačného výboru 

ZOH v Soči Dmitrij Černyšenko. 

 

   Olympijské prímerie je tradícia, ktorá 

pochádza ešte z čias antických olym-

pijských hier v Olympii. Na prímerí sa 

zhodli grécke mestské štáty, ktoré medzi se-

bou inak neraz bojovali. V presne vyme-

dzenom období pred začiatkom hier v Olym-

pii a počas nich museli rešpektovať všeo-

becné prímerie. Takisto museli všetkým 

športovcom, ktorí išli súťažiť do Olympie, 

zaručiť bezpečný prechod cez vlastné úze-

mie. Ktorý štát to porušil, bol z účasti na 

hrách vylúčený. 

   MOV oživil tradíciu Olympijského prímeria 

v spojitosti s olympijskými hrami v rook-

vaniach s OSN v rokoch 1992 a 1993. OSN 

prvý raz vyhlásila Olympijské prímerie 

(Olympic Truce) v roku 1994 pred ZOH 

v Lillehammeri. Od roku 2004 prijíma 

Valné zhromaždenie Organizácie spojených 

národov pred každými hrami olympiády aj 

zimnými olympijskými hrami rezolúciu 

o Olympijskom prímerí. V jej rámci vyzýva 

vlády všetkých krajín sveta, aby sa v čase 

konania olympijských hier zdržali vojnových 

alebo iných ozbrojených konfliktov a aktivít. 

Na X. svetovej konferencii o športe a životnom 

prostredí v Soči o zmene dneška pre lepší zajtrajšok 
   SOČI (SOV) – Od 29. októbra do 2. no-

vembra sa v ruskom Soči uskutočnila jubi-

lejná X. konferencia o športe a život-

nom prostredí, ktorú usporiadal Medzi-

národný olympijský výbor (MOV) v spolu-

práci s Organizáciou spojených národov – 

Programom ochrany prírody (UNEP) a s 

Ruským národným olympijským výborom. 

Na konferencii pod názvom „Meníme dne-

šok pre lepší zajtrajšok“ sa akreditovalo 

416 delegátov z viac ako stovky krajín, 

zastupujúcich národné olympijské výbory 

(NOV), športové federácie, vládne aj mimo-

vládne odborné a environmentálne orga-

nizácie. Slovenský olympijský výbor na kon-

ferencii zastupoval predseda environment-

tálnej komisie SOV Juraj Bobula. 

   Prezident MOV Thomas Bach zhodnotil 

činnosť olympijského hnutia a spoluprácu 

s UNEP v oblasti životného prostredia, ktorá  

sa vykonala od roku 1994, keď sa MOV pri-

hlásil k Agende 21 – aktivitám v prospech 

ochrany a zlepšenia životného prostredia na 

našej planéte. Za toto obdobie je to  

 
   Aktuálny pohľad na Olympijský park v 
Soči.           FOTO JURAJ BOBULA 
___________________________________ 

 

množstvo aktivít, projektov a konkrétnych 

činov, ktoré vykonali  MOV a NOV v spolu-

práci s UNEP, štátnymi, neštátnymi a od-

bornými organizáciami na všetkých piatich 

kontinentoch našej planéty.  
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   Zhoršujúci sa stav životného prostredia na 

Zemi, zdravotný stav obyvateľstva, civili-

začné choroby, hlad, nezamestnanosť, ne-

gramotnosť nás nútia urýchlene konať 

v prospech riešenia týchto aktuálnych pro-

blémov. Preto bolo aj také naliehavé a ak-

tuálne heslo konferencie na zmenu. Zás-tu-

pcovia NOV, športových federácií, odborných 

organizácií, organizačných výborov posled-

ných OH a ZOH prezentovali na konferencii 

svoje aktivity a programy na odstránenie 

negatívnych zdrojov a dopadov a iné pro-

gramy a projekty zase na zlepšenie a skva-

litnenie životného prostredia a jeho udr-

žateľný rozvoj.  

   Na záver konferencie prijali jej účastníci 

deklaráciu:  

- vyzývajú MOV a UNEP naďalej spo-

lupracovať s krajinami celého sveta, 

- uvádzať do života programy na zlepšenie 

životného prostredia na našej planéte, 

- znižovať  negatívne dopady na životné pro-

stredie na našej planéte, 

- podporovať a uvádzať do života všetky 

možnosti a programy ako aj fyzické aktivity 

- šport, oddych, rekreácia na zlepšenie 

zdravotného stavu obyvateľstva a jeho po-

hybového aparátu, najmä detí a mládeže,  

- podporovať a zvyšovať zamestnanosť 

najmä mladých ľudí v tzv. zelenej ekono-

mike, 

- implementovať závery konferencie Rio+20 

do praxe, 

- apelovať na MOV, NOV, športové federácie, 

aby podporovali  hodnoty športu, využívali 

obrovskú silu olympijského hnutia, olym-

pijskej filozofie a jej ideálov pre zlepšenie 

životného prostredia a zdravia obyvateľstva. 
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