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SOV predstavil oblečenie 
našej výpravy na ZOH v Soči, 

znovu s čičmianskym vzorom 
a s motívom srdca

 
 

   BRATISLAVA 8. novembra 2013 (SOV) – 

Slovenský olympijský výbor v piatok 8. 

novembra  prezentoval kolekciu ofi-

ciálneho oblečenia slovenskej výpravy 

na blížiace sa XXII. zimné olympijské 

hry v Soči, ktoré sa uskutočnia 7. – 23. 

februára 2014. Prezentácia oficiálneho 

oblečenia pod názvom Olympic Fashion 

Show on Ice prebehla netradične na ľa-

dovej ploche v bratislavskom Avion Shop-

ping Parku. 

   Slovenskí olympionici sa v Soči pred-

stavia v oblečení značky McKinley od 

spoločnosti Intersport, ktorá je hlavný 

partner Slovenského olympijského vý-

boru a hlavný partner Slovenského 

olympijského tímu Soči 2014. Odevné 

doplnky vyrába popradská firma Sport 

Cool a spoločenskú obuv dodala spoloč-

nosť Gabor, ktorá je dodávateľ Sloven-

ského olympijského tímu. Súčasťou ko- 

  

 
Bronislava Dobiášová a Jozef Beständig pri 
predvádzaní oblečenia.  

                     FOTO JAKUB SÚKUP 

26/2013 
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              FOTO JÁN SÚKUP, JAKUB SÚKUP 

lekcie oblečenia pre ZOH 2014 sú aj 

doplnky ako tašky, ruksaky či tepláky. 

Kompletná kolekcia slovenského olympij-

ského tímu Soči 2014 je doplnená rôznymi 

doplnkami od dodávateľov SOT, ako sú 

napríklad slnečné okuliare Bollé od spo-

ločnosti Regina Import Levice, či pro-

dukty Daylong od spoločnosti Spirig 

Easter. 

   Ústredným motívom kolekcie oblečenia 

našej výpravy je takisto ako pred vla-

ňajšími olympijskými hrami v Londýne 

čičmiansky vzor, ktorý je viditeľný na 

svetroch aj na doplnkoch. Na olympijských 

svetroch ho pekne dopĺňa motív srdca. 

„Chceme pokračovať v ľudovej tradícii 

a v motíve z nášho kultúrneho dedič-

stva. Čičmiansky vzor je tvarovateľný 

a rôznorodý motív na grafické stvár-

nenie a použitie. Dá sa s ním krásne 

pracovať vo viacerých variantoch. Vzor 

krásne vynikne ako celok i jednotlivo,” 

uviedol prezident Slovenského olympij-

ského výboru František Chmelár. 

 

   „S čičmianskym vzorom pracujeme 

aj v rámci reklamnej kampane. Srdce, 

ktoré sa objavuje na olympijskom 

oblečení, je prepojené v mediálnej 

prezentácii Slovenského olympijského 

tímu: je prepojené tak, aby pred-

stavovalo jeden tím. Chceme tým 

ukázať, že šport znamená pre Slo-

vákov hrdosť a česť. Česť súťažiť za 

Slovenskú republiku a zároveň ju s 

hrdosťou reprezentovať. Srdce nás 
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spája – Sme jeden tím,” uviedol 

predseda predstavenstva Slovenskej olym-

pijskej marketingovej, a.s., Daniel Líška. 

   Kolekcia oficiálneho oblečenia pre ZOH 

pozostáva z troch modelov pre ženy a 

mužov. Prvý model oblečenia – dámsky 

sveter s červenou vzorkou, čierne nohavice 

a tmavomodré tričko, resp. pánsky sveter 

s modrou vzorkou, čierne nohavice a 

tmavomodré tričko - je určený na zlo-

ženie slávnostného sľubu výpravy u 

prezidenta SR, ktorý sa uskutoční 30. 

januára 2014. 

                                    FOTO JÁN SÚKUP 

   Ďalší ženský i mužský model bude mať 

naša výprava oblečená počas slávnost-

ného otvorenia ZOH v Soči, ktoré sa 

bude konať 7. februára 2014. Túto kolekciu 

tvorí dámska vrchná bielo-čierna bunda, 

biele otepľovačky, biela softhshellová 

bunda, čierny rolák, čiapka, rukavice a šál, 

resp. pánska vrchná bielo-čierna bunda, 

čierne otepľovačky, modrá softhshellová 

bunda, biely rolák, čiapka, rukavice a šál. 

   Tretí model pre ženy a mužov je 

označený ako medailové oblečenie. Slo-

venská verejnosť verí, že naši olympionici 

sa v Soči objavia aj na stupni víťazov. 

Model na túto príležitosť tvorí vrchná biela-

čierna bunda McKenley, softshellové no-

havice, tričko s dlhým rukávom, vesta, 

čelenka, rukavice a nákrčník s čič-

mianskym vzorom. 

   Olympijské oblečenie našej výpravy 

predvádzali poprední krasokorčuliari - 

olympionik zo Salt Lake City 2002 Jozef 

Beständig a účastníčka tohtoročného zim-

ného európskeho olympijského festivalu 

mládeže v Brašove Bronislava Dobiá-

šová, aj členovia skupiny Pussycat Dolls. 

Program spestrila svojim spevom ruských 

piesní sólistka Opery Slovenského národ-

ného divadla Jelena Šatochinová. 

                           FOTO JAKUB SÚKUP 

   Výber oblečenia bol podmienený aj 

poveternostnými podmienkami, ktoré sa 

dajú v Soči očakávať. “Štáb SOV pre ZOH 

v Soči mal veľmi zložitú úlohu vybrať 

vhodný typ oblečenia vzhľadom na 

teplotné rozdiely, ktoré tam panujú. 

Pri mori bude zrejme 14 až 20 stupňov 

a v horách sa to bude pohybovať od 0 

do -10. Škála je skutočne široká a 

oblečenie by tak malo byť zodpoved-

ajúce pre lyžiarov, bežkárov, či 

sánkarov, ale aj na teplé počasie. Celá 

výprava bude mať jednotné oblečenie 

s tým, že jednotlivé časti bude možné 

kombinovať," povedala pre TASR vedúca 

slovenskej výpravy v Soči Janka Gant-

nerová. 

   Návštevníci Olympic Fashion Show on Ice 

si okrem oficiálneho olympijského obleče-

nia v Soči mohli na korčuliaroch pozrieť aj 

nové reprezentačné dresy našich hoke-

jistov a reprezentačné kombinézy bežcov 

na lyžiach, biatlonistov i zjazdárov. 
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SOV vyhlasuje literárnu súťaž 
pre základné a stredné školy - 

Olympijské pohľadnice 
slovenským športovcom 

 
   BRATISLAVA 11. novembra (SOV) – 

Slovenský olympijský výbor (SOV) v spo-

lupráci s regionálnymi olympijskými klubmi 

vyhlasuje literárnu súťaž pre základné 

a stredné školy. Ústrednou témou súťaže 

sú olympijské pohľadnice určené pre 

slovenských športovcov. 

   Prostredníctvom olympijských pohľadníc 

bude môcť každý, kto sa chce do súťaže 

zapojiť, napísať odkaz, pozdrav, resp. 

prianie slovenským športovcom na 

XXII. zimných olympijských hrách v Soči. 

Odkaz musí smerovať konkrétnemu 

športovcovi a jeden účastník súťaže môže 

zaslať príspevky pre maximálne štyroch 

olympionikov. Text každého príspevku 

musí byť rozdielny a zameraný na kon-

krétnu osobu olympionika. Príspevky mô-

žu byť zaslané na predtlačenej po-

hľadnici vydanej SOV alebo na vy-

tlačenej elektronickej pohľadnici, zve-

rejnenej na www.olympic.sk. 

    Súťaž je rozdelená do troch kategórii 

podľa veku účastníkov (I. kategória do 12 

rokov, II. kategória od 12 do 15 rokov 

a III. kategória od 15 do 18 rokov). Všetky 

súťažné práce, ktoré splnia kritériá, budú 

predložené na posúdenie samotným 

športovcom a odbornej porote. SOV 

ocení víťazné práce vo všetkých kate-

góriách diplomom a vecnými cenami. 

   Každoročne vyhlasovaná súťaž je určená 

pre deti a mládež, ale aj pre všetkých ľudí 

v regiónoch Slovenska s cieľom netradič-

nou formou pritiahnuť pozornosť smerom 

k olympijským hodnotám a myšlien-

kam. Zároveň sa prostredníctvom nej 

upriamuje pozornosť na účasť slovenskej 

výpravy na XXII. zimných olympijských 

hrách v Soči. Sprievodným motívom je 

propagácia športu a pohybových 

aktivít ako súčasť zdravého životného 

štýlu celej spoločnosti.  

 
   Súťažné príspevky je potrebné za-

sielať na adresu SOV (Slovenský olym-

pijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 

Bratislava) do polnoci 15. januára 

2014. Výsledky budú oznámené po skon-

čení ZOH v Soči na webovej stránke SOV 

www.olympic.sk. Slovenský olympijský 

výbor ocení víťazné práce vo všetkých 

kategóriách diplomom a vecnými cenami. 

   Víťazi udeľujú organizátorom prednostné 

právo publikovať ich súťažné príspevky, 

uvádzať ich mená a priezviská spolu 

s adresou bydliska a fotografiami pri 

akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa 

bude týkať súťaže bez toho, že by takéto 

použitie priznávalo akékoľvek iné práva, 

ako vyhranú cenu. 

http://www.olympic.sk/
http://www.olympic.sk/
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Z valného zhromaždenia Združenia 

olympijských klubov SR, na ktorom 

vyhodnotili aj Olympijský odznak 
všestrannosti 2013 

   HORNÝ SMOKOVEC (SOV) – V Grand-

hoteli Bellevue v Hornom Smokovci sa 4. 

a 5. novembra uskutočnilo valné zhro-

maždenie Združenia olympijských klu-

bov (ZOK) SR. Zúčastnili sa na ňom zá-

stupcovia 19 z celkového počtu 20 regio-

nálnych olympijských klubov, chýbal len 

zástupca OK Trenčín. Delegáti si na úvod 

minútou ticha uctili pamiatku dvoch zos-

nulých predstaviteľov klubov – predsedu 

OK Nové Zámky Jozefa Mesiarkina 

a tajomníka OK Michalovce Ivana Pšenka. 

   Na celom dvojdňovom rokovaní VZ ZOK 

SR boli prítomní viceprezident Slovenského 

olympijského výboru (SOV) a predseda 

rady olympizmu SOV Vladimír Miller aj 

generálny sekretár SOV Jozef Liba. Druhý 

deň sa na rokovaní zúčastnil aj prezident 

SOV František Chmelár. Prezident SOV 

spoločne s predsedom Združenia olympij-

ských klubov SR Ivanom Čiernym odo-

vzdali počas zasadnutia zástupcom 

Olympijských klubov Lučenec, Banská 

Bystrica a Prešov diplomy k 20. vý-

ročiu založenia ich klubov ako poďa-

kovanie SOV za doterajšiu spoluprácu. 

 
   Zástupcovia OK Lučenec (Jaroslav Žin-
gor), Banská Bystrica (Imrich Kováč) a 

Prešov (René Pucher) si z rúk predsedu 

ZOK SR Ivana Čierneho a prezidenta SOV 
Františka Chmelára prevzali diplomy SOV k 
20. výročiu založenia ich klubov.  
                            FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

   Viceprezident SOV a predseda rady 

olympizmu Vladimír Miller sa na úvod 

svojho vystúpenia poďakoval olympijským 

klubom za každodennú prácu pri 

organizácii výborne zvládnutých projektov, 

ktoré dôstojne reprezentujú nielen činnosť 

klubov, ale aj celý Slovenský olympijský 

výbor. Informoval, že Organizácia spo-

jených národov nedávno schválila 6. 

apríl za Medzinárodný deň športu pre 

rozvoj a mier. Práve v tento deň sa ko-

nala prvá súťaž na Hrách I. olympiády 

v roku 1896 v Aténach. Prvý raz sa celo-

svetové oslavy Medzinárodného dňa športu 

pre rozvoj a mier uskutočnia v roku 2014, 

SOV k tomu pripraví samostatný projekt. 

    Vladimír Miller predstavil pripravovanú 

novú štruktúru aktivít SOV – tzv. 

Komunikačný model SOV „Sme jeden 

tím“. Štruktúra zahŕňa činnosť, aktivity a 

projekty v rámci rady olympizmu zame-

rané na olympijské dedičstvo a šírenie 

olympijského posolstva (s dvoma nosnými 

piliermi - Program výchovy športom a 

k športu a Program olympijskej vý-

chovy), ako aj činnosť, aktivity a projekty 

v rámci novoutvorenej športovej rady 

SOV, ktoré sa zameriavajú na športovú 

výnimočnosť (nosný pilier Športový pro-

gram SOV). „Spektrum aktivít SOV 

v oblasti rozvoja olympizmu je ob-

rovské, potrebujeme však zjednodušiť 

náš komunikačný model aj prezentáciu 

našej činnosti pred verejnosťou,“ 

uviedol V. Miller. 

    

OLYMPIJSKÝ DEŇ: VYŠE 28-TISÍC 

ÚČASTNÍKOV, OLOV: TAKMER 11-

TISÍC ODZNAKOV 

   Účastníci VZ ZOK SR sa zoznámili s 

vyhodnotením osláv Olympijského dňa 

2013. V roku 2013 sa do Olympijského 

dňa (OD) v júni na celom Slovensku za- 

pojilo viac ako 28-tisíc účastníkov. Ak-
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tivity v rámci Olympijského dňa zastre-

šovalo dovedna 19 regionálnych olym-

pijských klubov (o bilancii OD 2013 sme už 

dávnejšie informovali samostatne).  

   Odborný pracovník oddelenia olympizmu 

Roman Hanzel predložil celkové vyhod-

notenie Olympijského odznaku vše-

strannosti (OLOV). Tento celoročný pro-

jekt SOV je pre všetky kluby jeden z 

prioritných. OLOV má výchovno-vzdelá-

vaco-umeleckú aj športovú časť. Z mimo-

športových aktivít v rámci plnenia odznaku 

dominovali envi-

ronmentálne a výt-

varné aktivity, ako 

aj besedy o olym-

pizme. 

   Na uskutočnenie 

regionálnych aktivít 

v rámci OLOV zaslal SOV olympijským klu-

bom tisícky odznaky, certifikátov, diplo-

mov, desiatky medailí a po dva kusy sto-

piek. Kritériá na udelenie odznaku pl-

nili v regiónoch 17 olympijských klu-

bov (s výnimkou OK Bratislava, Orava 

a Prešov). V 10 vekových kategóriách 

rozdali zástupcovia klubov dovedna 

554 strieborných OLOV (strieborné od-

znaky sa plnili len v regiónoch OK Žilina, 

Liptov a Nitra, v ktorých už v roku 2012 

plnili bronzové) a 10.356 bronzových 

OLOV. Najviac odznakov (48,1 % z cel-

kového počtu) udelili v kategórii druhého 

stupňa ZŠ. V počte udelených odznakov na 

prvom mieste figuruje región Vysoké 

Tatry (1760), nasledujú Kysuce (1089) 

a Nové Zámky (1067). 

   Na základe dopytu od jednotlivých škôl 

sa v športovej časti OLOV realizoval 

testovací rok. Prostredníctvom portálu 

MŠVVŠ SR sa prihlásilo 77 škôl z celého 

Slovenska. Súťažilo sa v štyroch športo-

vých disciplínach, tímy tvorili družstvá 

zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat. 

V kategórii prvého stupňa základných škôl 

sa uskutočnili tri krajské finálové kolá 

OLOV - stredoslovenské 27. septembra 

v Banskej Bystrici, východoslovenské 4. 

októbra v Michalovciach a západoslovenské 

10. októbra v Trnave. Poradie škôl v kraj-

ských finále - stredoslovenské: 1. ZŠ Ďum-

bierska Banská Bystrica 1359 b, 2. ZŠ 

Moskovská Banská Bystrica 1334, 3. ZŠ 

Karpatská Žilina 1253, východoslovenské: 

1. ZŠ Krosnianska Košice 1063, 2. ZŠ 

Šarišské Bohdanovce 1060, 3. ZŠ Okružná 

Michalovce 1031, západoslovenské: 1. ZŠ 

NSUT Trnava 1207, 2. ZŠ Bottova Trnava 

1090, 3. ZŠ Lajosa Pongrácza Šahy 1089. 

   Na budúci rok sa bude všade re-

alizovať prostredníctvom klubov len 

kompletný OLOV, športová časť ne-

bude samostatná. V troch kluboch (OK 

Žilina, Liptov a Nitra) budú prvý raz ude-

ľovať aj zlaté odznaky. 

 

SOV PODPORIL KLUBY DOTÁCIOU 

V OBJEME TAKMER 70-TISÍC EUR 

   Predseda ZOK SR Ivan Čierny sa po-

ďakoval všetkým klubom za obetavú prácu 

a plnenie úloh. „V mnohých kluboch sa 

robí kus dobrej práce,“ konštatoval. 

Upozornil však na dôležitosť dodržiavania 

stanovených termínov, predovšetkým pri 

vyúčtovaní dotácie SOV. Na činnosť 20 

olympijských klubov v roku 2013 SOV 

poskytol dotáciu (finančnú aj mate-

riálnu) v celkovom objeme takmer 70-

tisíc eur.  Predseda ZOK SR uviedol, že 

záujmom SOV je podporovať tie kluby, 

ktoré naozaj pracujú a zapájajú sa do ak-

tivít. Kluby by si mali v budúcnosti vyberať 

projekty, na ktoré reálne majú podmienky. 

   Podpredseda ZOK SR Viliam Mjartan 

informoval o priebežnom hodnotení OK SR 

za I. polrok 2013 z podkladov, ktoré poslali 

jednotlivé kluby. Konštatoval, že vyhod-

notenia neboli správne dodané – kluby ich 

buď posielali na zlých formulároch, alebo  

nepoužili formulár vôbec. Ku kritériám 

hodnotenia klubov, ktoré majú vplyv na 

výšku časti dotácie od SOV, neboli 

predložené žiadne pripomienky ani návrhy. 

 
   Pohľad za predsednícky stôl počas pr-
vého dňa.              FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 
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   Jednotliví zástupcovia 19 prítomných 

olympijských klubov v trojminútovom 

časovom limite informovali o svojich ak-

tivitách v priebehu tohto roka, ktoré usku-

točnili predovšetkým v rámci Olympij-

ského dňa, Olympijského odznaku vše-

strannosti a Olympijských festivalov 

detí a mládeže Slovenska (OFDMS). V 

následnej diskusii rezonovali aj problémy, 

s ktorými klubmi musia bojovať – napríklad 

pasivita značnej časti členskej základne 

jednotlivých klubov, či ich minimálny vplyv 

na dianie na stredných školách tam, kde 

OK nemajú úzky kontakt na VÚC. V dis-

kusii vystúpili nielen zástupcovia klubov, 

ale aj hostia z radov čelných predstaviteľov 

Slovenského olympijského výboru, 

Slovenskej olympijskej akadémie, 

Klubu fair play SOV, environmentálnej 

komisie SOV, ale aj Slovenskej aso-

ciácie športu na školách a Jednoty dô-

chodcov Slovenska. 

 

 
 

   Plán činnosti Združenia olympijských 

klubov SR na rok 2014 zahŕňa pokra-

čovanie v realizácii zámerov SOV: napr. 

pomáhať pri organizovaní OFDMS, OD, 

OLOV, vedomostných súťaží, výtvarných, 

literárnych a fotografických súťaží; vo ve-

domostnej súťaži dosiahnuť v regiónoch 

90-percentnú zapojenosť; snažiť sa 

pokračovať šírením ducha fair play v re-

giónoch; nezanedbávať sociálne problémy 

starších olympionikov a hlavne finalistov 

a medailistov z OH a ZOH; intenzívne po-

kračovať v snahe o zriadenie Národného 

pamätníka olympionikov na Národnom cin-

toríne v Martine. 

Z VYSTÚPENIA PREZIDENTA SOV 

FRANTIŠKA CHMELÁRA 

   Prezident SOV František Chmelár vo 

svojom obsiahlom prejave vyzdvihol prácu 

olympijských klubov, poďakoval sa za ňu 

a vyjadril vieru, že kluby naďalej budú po-

máhať SOV pri napĺňaní jeho poslania. 

„Budeme spolu naďalej bojovať za to, 

aby šport získal lepšie celospolo-

čenské postavenie, aj aby sa vďaka 

športu zlepšila kvalita života. Potre-

bujeme na to aj pomoc vyšších územ-

ných celkov a Slovenskej asociácie 

športu na školách. SAŠŠ má aj krajské 

organizácie, ktoré Slovenskému olym-

pijskému výboru v jeho štruktúre chý-

bajú. Kluby by mali využiť možnosť 

spolupráce s nimi,“ uviedol. 

   František Chmelár dal do pozornosti aj 

možnosť spolupráce klubov s Jednotou 

dôchodcov Slovenska, ktorá vyvíja roz-

manité aktivity aj v oblasti športu, na-

príklad organizuje Športové hry dôchodcov. 

„Táto organizácia má vybudovanú 

štruktúru v župách, okresoch aj mes-

tách. Jej ponúkanú pomoc by mali klu-

by tiež využiť. Prakticky všetky naše 

aktivity sú zamerané na mládež, ale 

mali by sme robiť niečo aj pre se-

niorov. Spolupráca s Jednotou dôchod-

cov Slovenska by mohla obohatiť aj 

činnosť komisie SOV pre ženy a šport, 

ktorá sa podieľala tohto roku na spu-

stení úspešného projektu Vykročte za 

zdravím.“ 

   Prezident SOV informoval o najnovších aj 

prebiehajúcich aktivitách Slovenského 

olympijského výboru a predstavil pláno-

vaný projekt Zimného olympijské po-

solstva pre Soči a Krakov, tzv. Štafetu 

okolo Tatier. Hlavné úlohy tohto projektu 

majú byť propagácia účasti slovenskej vý-

pravy na ZOH 2014, propagácia kandi-

datúry Krakova na ZOH 2022 so slo-

venskou spoluúčasťou, šírenie olympij-

ských myšlienok, ideálov a hodnôt v se-

verných okresoch SR, mestách a obciach 

Slovenska, ako aj propagácia zimných 

športov smerom k verejnosti. František 

Chmelár požiadal zástupcov klubov o súh-

las s realizáciou tejto myšlienky. Odozva z 

pléna bola pozitívna. 
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Potrebujeme silnú športovú 

diplomaciu, zdôraznil na konferencii 

SOV na tému Športová diplomacia 
prezident SOV František Chmelár  

 
   Pohľad do auditória počas konferencie. 
                FOTO MZVEZ/VLADIMÍR BENKO 

 

   Bratislava 12. novembra (TASR, SOV) - 

Športová diplomacia bola nosnou té-

mou medzinárodnej konferencie, ktorú 

na Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR v Bratislave 

zorganizoval v utorok 12. novembra 

Slovenský olympijský výbor (SOV). Pre-

zident SOV František Chmelár v rámci 

nej zdôraznil potrebu silnej športovej di-

plomacie ako prostriedku na posilnenie 

imidžu krajiny i na presadzovanie jej kon-

krétnych záujmov. 

   "Sme malá krajina, mnohokrát po-

trebujeme presadiť svoje záujmy a po-

treby a bez diplomacie to pôjde ťažko. 

Takže je to pre nás konkrétny pro-

striedok pre to, aby sme v spolo-

čenskej, športovo-politickej i špor-

tovo-ekonomickej oblasti dosiahli ur-

čité ciele. A najmä o tom je táto kon-

ferencia, aby sme si o diplomacii viac 

povedali a poučili sa, ako ďalej," po-

vedal pre TASR František Chmelár.  

   Prezident SOV si je vedomý, že hnutie 

musí vyvíjať konkrétne kroky pri posil-

ňovaní pozície Slovenska na poli športovej 

diplomacie. "My sa v SOV snažíme už od 

začiatku prispievať k zlepšeniu imidžu 

Slovenska. Sme mladá krajina, mladý 

olympijský výbor a chceme, aby sme 

svojimi výsledkami a prácou urobili 

Slovensko trochu známejšie a dove-

ryhodnejšie. Samozrejme, je to pro-

ces, pretože sú krajiny, ktoré majú 

dlhú históriu, majú storočnú tradíciu 

olympijských výborov a sú v tomto 

oveľa ďalej než my. Práve takéto 

stretnutia nás ale môžu posunúť ďalej. 

Pretože šport, ako bolo spomínané aj v 

príspevkoch, je konkrétnym prostried-

kom, ktorý môže pomôcť krajine v pre-

sadzovaní si svojich záujmov a k jej 

propagácii," dodal prezident SOV. 

 

 
   Za rečníckym pultom zahraničný lektor 
Thierry Zintz, za predsedníckym stolom 
zľava Elena Malíková, Žigmund Bertók a 

František Chmelár.  
               FOTO MZVEZ/VLADIMÍR BENKO 

 

   František Chmelár predniesol na kon-

ferencii úvodný referát na tému Význam 

športovej diplomacie. Ďalší rečníci ho-

vorili na nasledovné témy - Žigmund 

Bertók (riaditeľ odboru riadenia ekono-

mickej diplomacie Ministerstva zahranič-

ných vecí a európskych záležitostí SR): 

Možnosti a účel spolupráce športových 

zväzov a organizácií so zastupiteľ-

stvami SR v zahraničí, Elena Malíková 

(riaditeľka odboru vzdelávania a medzi-

národnej spolupráce v športe Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR): 
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Úlohy a aktivity Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v otázke 

posilňovania spolupráce v športe, 

Thierry Zintz (jediný zahraničný lektor - 

univerzitný profesor z Louvainu a vicepre-

zident Belgického olympijského a inter-

federálneho výboru): Riadenie olympij-

ských športových organizácií a diplo-

macia. Medzinárodný kontext a príklad 

Belgicka, Jozef Liba (generálny sekretár 

SOV): Súčasný stav a zámery Sloven-

ského olympijského výboru v oblasti 

športovej diplomacie, Danka Barte-

ková (členka Medzinárodného olympi-

jského výboru na Slovensku): Medziná-

rodný olympijský výbor – štruktúra 

a možnosti pôsobenia športovcov a 

športových funkcionárov v rámci tejto 

organizácie, Peter Tarcala (predseda 

medzinárodnej komisie SOV, generálny 

sekretár Slovenského zväzu bedmintonu): 

Aktuálna pozícia Slovenska v medziná-

rodnom športovom hnutí. 

 
   Pohľad do auditória. 
               FOTO MZVEZ/VLADIMÍR BENKO 

 

   Na konferencii SOV sa zúčastnilo takmer 

sto delegátov - prevažne zástupcov špor-

tových spolkov, ale aj slovenských a za-

hraničných diplomatov, vysokoškolských 

pedagógov, študentov medzinárodných 

vzťahov a zástupcov médií. Podrobné spra-

vodajstvo z konferencie je zverejnené na 

www.olympic.sk. 
 

Členka MOV na Slovensku Danka Barteková 

pobeží v regióne Soči s olympijským ohňom 

    
   Bratislava 11. novembra (TASR) – Slo-

venská športová strelkyňa Danka Bar-

teková absolvuje pred začiatkom zimných 

hier v Soči beh s olympijskou pochodňou. 

Členka MOV pobeží s ohňom v regióne Soči 

predbežne niekedy v termíne medzi 4. a 7. 

februárom, následne bude počas ZOH 

vykonávať činnosť pri volebnej kampani. 

   "Hneď, ako bolo jasné, že sa stanem 

členkou komisie športovcov, spolu s 

ďalšou trojicou - Francúzom Tonym 

Estanguetom, Austrálčanom Jamesom 

Tomkinsom a s Kirsty Coventryovou zo 

Zimbabwe, dostali sme ponuku bežať s 

olympijským ohňom. Z nás všetkých 

nepobeží len Estanguet. Veľmi sa na to 

teším," uviedla pre TASR bronzová 

medailistka v skeete z londýnskej olym-

piády Danka Barteková.  

   Dvadsaťdeväťročná Slovenka odletí do 

Soči už 2. februára, keďže okrem bežeckej 

misie s pochodňou ju čakajú v dejisku hier 

aj ďalšie povinnosti spojené s členstvom v 

MOV. "Už 3. februára máme zasadnutie 

komisie športovcov a následne za-

sadnutie MOV. Počas olympiády sa 

budem podieľať na volebnej kampani 

všetkých kandidátov do komisie špor-

tovcov a budem nahovárať ľudí, aby 

volili," uviedla Barteková. 

   Slovenská strelkyňa sa stala členkou 

komisie športovcov MOV v lete tohto roka. 

Okrem účinkovania na olympijských hrách 

sa tak zapojí aj do diania tých zimných. 

"Myslím, že len niekoľko Slovákov 

doteraz bežalo s olympijským ohňom. 

Teším sa na to, pretože neviem, či v 

budúcnosti budem mať ešte niekedy 

podobnú možnosť. Bežať s olympij-

ským ohňom je veľká výsada, ktorú 

nedostane každý," dodala Danka Bar-

teková.

http://www.olympic.sk/
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Olympijská pochodeň pre ZOH v Soči zažila 
premiéru v otvorenom vesmíre 

 
   Olympijská pochodeň prvý raz v histórii 
v otvorenom kozme.   FOTO TASR/AP/NASA 

   Moskva 9. novembra (TASR) - Ruskí koz-

monauti Sergej Riazanskij a Oleg Kotov 

vystúpili v sobotu 9. novembra s olympij-

skou pochodňou po prvý raz v histórii do 

otvoreného vesmíru vo výške viac ako 400 

kilometrov. Vzhľadom na nedostatok kyslíka 

pochodeň nehorela, informovala agentúra 

DPA. 

   Symbol ZOH 2014 v Soči priviezla na 

Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) loď 

Sojuz TMA-11M s rusko-americko-japonskou 

posádkou v zložení Michail Ťurin, Rick 

Mastracchio a Koiči Wakata. Deväť členov 

posádky ISS zorganizovalo v piatok na sta-

nici vlastný "beh" s pochodňou. 

 

V sobotu 9. novembra bolo tisíc dní do otvorenia OH 2016 
v Riu de Janeiro, organizátori zverejnili piktogramy športov

   RIO DE JANEIRO 

(SOV) - V sobotu 

9. novembra bolo 

presne tisíc dní do 

slávnostného ot-

vorenia Hier XXXI. 

olympiády v bra-

zílskom Riu de Ja-

neiro. 

   Organizátori OH 

2016 krátko pred 

týmto medzníkom 

zverejnili pikto-

gramy športov 

nielen pre olym-

pijské, ale aj pre následné paralympijské 

hry. 

   Dovedna ide o 41 olympijských a 23 

paralympijských piktogramov, ktoré mô-

žu zdobiť a označovať športoviská tak 

v dvojfarebnej modro-bielej verzii, ako aj 

v inofarebných verziách. 
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Mníchov na ZOH 2022 kandidovať nebude, Krakov 
so slovenskou spoluúčasťou by mal mať päť súperov 

   
   MNÍCHOV 11. novembra (SOV) - Nemecký 

Mníchov sa nebude uchádzať o usporia-

danie zimných olympijských hier v roku 

2022. Rozhodlo o tom hlasovanie obyvateľov 

v hlavnom meste Bavorska a v dotknutom 

regióne. Vo všetkých štyroch miestach, kde 

sa konalo referendum o kandidatúre Mní-

chova na ZOH 2022, sa väčšina účastníkov 

vyslovila proti. Účasť v referende však bola 

nízka, priamo v kandidátskom meste hlaso- 

valo len 28,9 percenta oprávnených voličov.  

V samotnom Mníchove sa proti vyslovilo 

52,1 % hlasujúcich, v Garmisch-Partenkir-

chene 51,56 %, v Berchtesgadene 64,1 % 

a v Traunsteine 59,7 %. 

    V prípade úspešného výsledku referenda 

by Mníchov patril medzi favoritov v súboji 

o ZOH 2022. Hlasovanie občanov už v marci 

zmarilo šance ďalšieho z favoritov – švaj-

čiarskej dvojice Davos a St. Moritz. 

   O ZOH 2022 sa so slovenskou spolu-

účasťou (zjazdové lyžovanie na Chop-

ku) uchádza aj poľský Krakov. Okrem 

toho kandidatúru ohlásili kazašské Almaty, 

ukrajinský Ľvov, čínsky Peking (dejisko OH 

2008), nórske Oslo (dejisko ZOH 1952), 

ktoré sa teraz dostalo do pozície najväčšieho 

favorita a švédsky Štokholm (dejisko OH 

1912 a jazdeckých súťaží OH 1956). 

Uzávierka podávania prihlášok záujemcov je 

do polnoci 14. novembra. 

 

Nový športový riaditeľ MOV je Novozélanďan 
Kit McConnell 

   Do funkcie nového športového riaditeľa 

Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 

pre olympijské hry bol menovaný 40-ročný 

Novozélanďan Kit McConnell. Vo funkcii 

nahradí Christopha Dubiho, ktorý v ja-

nuári preberie pozíciu výkonného riaditeľa 

MOV pre olympijské hry. V nej vzhľadom na 

odchod do dôchodku skončí Gilbert Felli, 

ktorý patril na sekretariáte MOV medzi 

veteránov. 

   Kit McDonnell v súčasnosti končí pôso-

benie vo funkciu Medzinárodnej ragbyovej 

rady (IRB) pre Svetový pohár a turnaje 

RWC. V olympijskom hnutí však nie je no-

váčik. V rokoch 2000 – 2002 už pôsobil na 

sekretariáte MOV, pričom mal na starosti 

koordináciu športových plánov organizač-

ných výborov OH 2000 v Sydney a ZOH 

2002 v Salt Lake City s plánmi jednotlivých 

medzinárodných športových federácií. 
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