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Prezidenta SOV Františka 

Chmelára v Ríme zvolili 

do exekutívy Európskych 
olympijských výborov! 

 
Prezident Slovenského olympijského výboru 
a nový člen exekutívy Európskych 
olympijských výborov František Chmelár. 

FOTO JÁN SÚKUP 

 

   RÍM 23. novembra (Pôvodná správa pre 

www.olympic.sk) – Prezidenta Sloven-

ského olympijského výboru (SOV) Fran-

tiška Chmelára zvolili v piatok večer na 

42. valnom zhromaždení Európskych 

olympijských výborov (EOV) v Ríme do 

exekutívy EOV. Jeho mandát je platný na 

štyri roka do novembra 2017. Po vlaňajšom 

víťazstve Danky Bartekovej vo voľbách do 

komisie športovcov Medzinárodného olym-

pijského výboru (MOV) a jej následnom 

prijatí za členku MOV je to v krátkom čase 

druhý výrazný diplomatický úspech Slo-

venského olympijského výboru. 

   V rímskom hoteli Cavalieri Hilton patril 

voľbám do orgánov EOV piatkový večer. 

V prípade štyroch najvyšších funkcií boli 

voľby len formalitou, pretože na každú sa 

prihlásil iba jeden uchádzač. Za prezidenta 

EOV na ďalšie štyri roky bol bez proti-

kandidáta znovu zvolený prezident Írskeho 

olympijského výboru a člen exekutívy MOV 

Patrick Hickey. Funkciu viceprezidenta 

EOV bude v najbližšom štvorročnom funk-

čnom období zastávať prezident Slovinského 

olympijského výboru Janez Kocijančič. Ge-

nerálnym sekretárom EOV zostáva Talian 

Raffaele Pagnozzi a pokladníkom EOV 

Cyperčan Kikis Lazarides. 

   Na ďalších 12 miest v exekutíve EOV 

kandidovalo spolu 17 zástupcov národných 

olympijských výborov, ďalší dvaja už dáv-

nejšie kandidatúru stiahli. O kompletnom 

tucte nových členov riadiaceho orgánu olym-

pijského hnutia v Európe sa rozhodlo v pr-

vom kole. František Chmelár bol zvolený 

počtom 37 z možných 49 hlasov, čo zna-

menalo jedenásty najlepší výsledok. Naj-

vyšší počet hlasov (47) dostal prezident 

Gréckeho olympijského výboru Spyros 
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Kapralos. Do exekutívy EOV boli zvolení 

títo zástupcovia národných olympij-

ských výborov (zoradení počtu hlasov): 47 

– Spyros Kapralos (Gréc.), po 45 – Ale-

jandro Blanco (Špan.) a Sebastian Coe 

(V. Brit.), 42 – Michael Vesper (Nem.), po 

40 – Hasan Arat (Tur.), Andrzej Kraś-

nicki (Poľ.) a Marc Theissen (Lux.), 39 – 

Alexander Kozlovskij (Rus.) a Efraim 

Zinger (Izr.), 38 – Niels Nygaard (Dán.), 

37 – FRANTIŠEK CHMELÁR (SR), 32 – 

Zlatko Mateša (Chor.). Pod čiarou sa ocitli 

Daina Gudzineviciute (Litva), Roman Kum-

pošt (ČR), Denis Masseglia (Franc.), Peter 

Mennel (Rak.) a Zsigmond Nagy (Maď.). 

   Doterajší člen komisie EOV pre styk s Eu-

rópskou úniou František Chmelár je histo-

ricky druhý Slovák zvolený do exekutívy 

EOV. V rokoch 2011 – 2005 bol v rovnakej 

funkcii Martin Benko. Na prvom zasadnutí 

novozvolenej exekutívy EOV sa prezident 

SOV zúčastní 17. januára 2014 v Lau-

sanne. Bude to len deň po 46. valnom 

zhromaždení SOV, ktoré schváli nomináciu 

slovenskej výpravy na zimné olympijské hry 

v Soči. 

   Na 42. valnom zhromaždení Európskych 

olympijských výborov v Ríme, ktoré sa 

skončilo v sobotu, sa zúčastnili aj prezident 

MOV Thomas Bach, čestný prezident MOV 

Jacques Rogge a prezident celosvetovej 

Asociácie národných olympijských výborov 

šejk Ahmad al-Fahd al-Sabah.  

 

Tristočlennú olympijskú delegáciu 

na čele s prezidentom MOV prijal 

vo Vatikáne pápež František 

 
   Audiencia tristočlennej olympijskej dele-
gácie u pápeža Františka.  

                               FOTO CONI/www.coni.it 

 

   RÍM (SOV) - V rámci minulotýždňového 

42. valného zhromaždenia Európskych olym-

pijských výborov (EOV) sa uskutočnila aj 

audiencia zhruba tristočlennej medziná-

rodnej olympijskej delegácie u pápeža 

Františka vo Vatikáne. Okrem delegátov 

VZ EOV, medzi ktorými bol aj prezident 

Slovenského olympijského výboru (SOV) 

František Chmelár a generálny sekretár 

SOV Jozef Liba, sa na audiencii zúčastnili aj 

prezident Medzinárodného olympijského vý-

boru (MOV) Thomas Bach a čestný pre-

zident MOV Jacques Rogge, prezident celo-

svetovej Asociácie národných olympijských 

výborov (ANOV) šejk Ahmad al-Fahd al-

Sabah a zhruba štvrťstovka členov MOV.   

Thomas Bach, ktorý deň predtým absol-

voval súkromnú audienciu vo Vatikáne, na 

spoločnej audiencii odovzdal pápežovi 

Františkovi Olympijský rad v zlate. 

 

 
   Prezident MOV Thomas Bach (v strede) 
odovzdal pápežovi Františkovi Olympijský 
rad v zlate.           FOTO CONI/www.coni.it 
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   V krátkej sprievodnej reči uviedol, že je to 

ocenenie pápežovej výnimočnej úlohy v sna-

he o dosiahnutie svetového mieru. Zdôraz-

nil, že olympijské hnutie sa rovnako ako 

rímskokatolícka cirkev o lepší zajtrajšok pre 

mladú generáciu na zemeguli. Znovuzvolený 

prezident EOV Patrick Hickey odovzdal 

pápežovi Františkovi najvyššie vyzna-

menanie EOV. 

   Pápež František v reakcii na ocenenia 

uviedol, že povzbudzuje také organizácie 

a inštitúcie – medzi ne zaradil aj olympijské 

– ktoré sa snažia prostredníctvom športu 

osobitne pre mladú generáciu budovať mier, 

vzájomné porozumenie a harmonické spolu-

žitie ľudí. „Šport buduje mosty, nie mú-

ry,“ zdôraznil. Pripomenul, že olympijský 

symbol – päť prepletených kruhov – symbo-

lizuje bratstvo medzi ľuďmi. Upozornil aj na 

riziká, ktoré sa spájajú so snahou o víťaz-

stvá za každú cenu a s nazeraním na šport 

len cez ekonomické parametre. „Šport je 

forma výchovy,“ uviedol okrem iného. 

   Na záver audiencie sa pápež František 

zoznámil s novozvolenými členmi exekutívy 

EOV, vrátane Františka Chmelára.  

 

O usporiadanie ZOH 2022 
sa bude uchádzať okrem Krakova 

ďalších päť kandidátov 

 
   Lausanne 15. novembra (TASR, SOV) - O 

usporiadanie ZOH 2022 sa bude uchádzať 

šesť miest vrátane poľského Krakova, 

ktorého súčasťou kandidatúry je slovenské 

stredisko Jasná. Informovali o tom v pred-

stavitelia Medzinárodného olympijského vý-

boru (MOV). 

   Súpermi spoločného poľsko-slovenského 

projektu budú Oslo (Nórsko), Štokholm 

(Švédsko), Peking (Čína), Ľvov (Ukrajina) 

a Almaty (Kazachstan). O organizátorovi 

zimnej olympiády sa rozhodne 31. júla 2015 

na zasadnutí Medzinárodného olympijského 

výboru (MOV) v Kuala Lumpure. 

   "S radosťou môžem oznámiť, že do 

stanového termínu 14. novembra  

doručilo svoju kandidatúru na ZOH 

2022 šesť miest. Všetci kandidáti chá-

pu, aké benefity sú spojené s orga-

nizovaním olympiády a aké dlhotrva-

júce dedičstvo to môže priniesť pre 

jednotlivé regióny," zdôraznil prezident 

MOV Thomas Bach. 

   Poľsko-slovenská kandidatúra počíta s 

tým, že na Slovensku sa budú konať 

súťaže v alpskom lyžovaní s centrom v 

Jasnej. Hokejový turnaj privítajú Katovice, 

Osvienčim i Krakov. V centre ZOH v Krakove 

bude aj otvárací a záverečný ceremoniál 

i všetky korčuliarske disciplíny, pre ktoré má 

vo štvrti Czyzyny vyrásť najväčšia krytá hala 

v Poľsku. V Zakopanom sa uskutočnia 

súťaže v severskom lyžovaní, biatlone a 

snoubordingu. V Myšlenicach, na ceste 

medzi Krakovom a Zakopaným, má vyrásť 

sánkarská a bobová dráha s predpokla-

danými výdavkami 24 až 48 miliónov eur. 

 

 
   Katedrála krakovského hradu Wawel. 
          FOTO TASR/ADRIÁNA ANTOŠKOVÁ 
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Vedomostnú súťaž vysokoškolákov 

o olympizme vyhralo A-družstvo 

Fakulty športu Prešovskej univerzity 

 
   Členovia troch najlepších družstiev spo-
ločne s členmi poroty vedomostnej súťaže 
vysokoškolákov o olympizme. 
                                         FOTO DUŠAN NOGA 

 

   NITRA (mot) – Tohtoročná vedomostná 

súťaž o olympizme pre vysokoškolákov 

sa uskutočnila 19. novembra na Fakulte 

stredoeurópskych štúdií a Pedagogickej fa-

kulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Súťažilo v nej deväť družstiev z ôsmich 

vysokých škôl. Víťazstvo získalo A-družstvo 

Fakulty športu Prešovskej univerzity v 

Prešove (doktorandi Andrea Palanská, 

Beáta Soušková, Mário Jančošek) len 

s jednobodovým náskokom pred družstvom 

Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom 

Mikuláši (Martin Hanulík, Oliver Košiba, 

Michal Kočiš). Tretiu priečku obsadilo druž-

stvo Fakulty humanitných vied Univer-

zity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

(Martin Tišťan, Peter Tichý, Juraj 

Havír), ktoré pri rovnosti bodov v „roz-

strele“ zdolalo družstvo Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach. Zápolenie bolo dra-

matické, poradie v popredí sa často menilo. 

   Tematické zameranie súťaže Slovenského 

olympijského výboru (SOV) a Slovenskej 

olympijskej akadémie (SOA) bolo nasle-

dovné: 20. výročie založenia Sloven-

ského olympijského výboru, 150. vý-

ročie narodenia Pierra de Coubertin, 

Míľniky svetového športu. Študenti mu- 

seli vyplniť písomný test, ústne odpovedať 

na otázky, pracovať s obrazovým fotogra-

fickým materiálom, vystúpiť s powerpoin-

tovou prezentáciou a nakoniec ich čakala 

súťaž v halovom veslovaní na trenažéroch. 

Vedomosti študentov posudzovala šesť-

členná odborná porota v zložení Miroslav 

Bobrík, Viera Bebčáková, Dušan Noga, 

Mária Mračnová, Ivan Čierny a Igor 

Machajdík. Ako hosť prišiel medzi študen-

tov na besedu atlét, úspešný olympionik, 

Matej Tóth. Účastníkov súťaže na úvod pri-

vítali dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií 

UKF v Nitre Attila Komzsík a prodekanka 

pre vzdelávanie Jana Duchovičová. 

 

 
   Momentka zo zápolenia na veslárskom tre-
nažéri.     FOTO DUŠAN NOGA 

 

    Výsledky súťaže: 1. Fakulta športu 

Prešovskej univerzity Prešov A 46 bodov, 2. 

Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš 

45, 3. Fakulta humanitných vied Univerzity 

Mateja Bela Banská Bystrica 43, 4. Uni-

verzita P. J. Šafárika Košice 43, 5. Fakulta 

športu Prešovskej univerzity Prešov A 41, 6. 

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína 

Filozofa Nitra 40, 7. Fakulta telesnej vý-

chovy a športu Univerzity Komenského Bra-

tislava 32, 8. Pedagogická fakulta Prešov-

skej univerzity Prešov 27, 9. Fakulta stre-

doeurópskych štúdií UKF Nitra 25. 
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Olympijský architekt Igor Petro sa stal 
in memoriam laureátom Ceny Emila Belluša 

za celoživotné dielo v oblasti architektúry 
   BRATISLAVA 14. novembra (TASR, SOV) - 

Spolok architektov Slovenska vo štvrtok 14. 

novembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 

paláca udelil výročné ceny za architektonic-

kú tvorbu. Laureátom 

Ceny Emila Belluša 

za celoživotné dielo 

v oblasti architektúry 

sa in memoriam stal 

architekt-urbanista 

Igor Petro. 

   Keď bola v roku 1994 

podaná prvá oficiálna 

kandidatúra Popradu-

Tatier na usporiadanie 

zimných olympijských hier v roku 2002, 

práve Igor Petro spoločne s ďalším ar-

chitektom-urbanistom Vojtechom Horá-

kom (ten tvoril už štúdiu kandidatúry Vy-

sokých Tatier na usporiadanie ZOH 1984, 

ktorá však napokon nebola podaná) pri-

pravoval urbanistickú stránku kandidátskeho 

projektu. A priamo na „tvári miesta“ tat-

ranský projekt prezentoval na jeseň 1994 

členom hodnotiacej komisie Medzinárodného 

olympijského výboru na čele s Thomasom 

Bachom. 

   Po neúspechu prvej kandidatúry Popradu-

Tatier na ZOH sa Igor Petro ešte viac an-

gažoval v ďalšej kandidatúre s výhľadom na 

rok 2006. Ako šéf Ateliéru Olympia, do 

ktorého prijal aj mladých architektov, bol 

hlavný riešiteľ štúdie a autor projektov 

druhej kandidatúry Popradu-Tatier na us-

poriadanie ZOH 2006. Z tejto pozície znovu 

priamo v teréne predstavoval celý projekt 

na jeseň 1998 hodnotiacej komisii MOV na 

čele s Čiharum Igajom.  
 

Vláda SR súhlasí, aby SOV mohol 

spravovať majetok štátu 

   Bratislava 20. novembra (TASR) – Slo-

venská vláda odsúhlasila návrh po-

slancov Smeru-SD, podľa ktorého má 

Slovenský olympijský výbor (SOV) zís-

kať právomoc spravovať majetok štátu. 

Poslanecký návrh vláde odporučil odsúhlasiť 

rezort školstva, ktorý má na starosti aj 

agendu športu. "Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky vo všeobecnosti súhlasí so 

zámerom poslancov NR SR, ktorého 

cieľom je skvalitnenie materiálnych 

podmienok na činnosť SOV a s pred-

loženým návrhom sa stotožňuje," napí-

sal rezort vo svojom stanovisku. SOV by mal 

získať právomoc spravovať majetok štátu od 

januára 2014. 

   Novelu zákona o používaní a ochrane 

olympijskej symboliky a o Slovenskom 

olympijskom výbore z dielne poslancov 

Smeru Ľubomíra Petráka, Mojmíra Ma-

mojku, Miroslava Číža a Dušana Jar-

jabka posunul parlament koncom októbra 

do druhého čítania. Poslanci pripomínajú, že 

SR podporuje činnosť SOV dotáciami zo 

štátneho rozpočtu, pričom efektívnym spô-

sobom podpory jeho činnosti bez potreby 

zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu je 

umožniť SOV spravovať majetok štátu. 

   "Týmto spôsobom sa vytvoria lepšie 

materiálne podmienky na činnosť SOV a 

olympijskú reprezentáciu a súčasne štát 

nebude vynakladať finančné prostriedky 

na udržiavanie majetku štátu, ktorý je 

nevyužívaný alebo využívaný iba čias-

točne," argumentujú členovia Smeru-SD. 

   Inštitút správy majetku štátu znamená, že 

vlastníkom zostáva štát, pričom ale správca 

majetku má oprávnenia i povinnosti prak-

ticky na úrovni vlastníka. Majetok však bude 

môcť využívať iba na plnenie svojich úloh. 
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V Banskej Bystrici oslávili 60. výročie organizovanej 
gymnastiky na Slovensku, prítomní boli prezidenti FIG aj 

UEG i nová čestná členka SGF Věra Čáslavská 
   Banská Bystrica 16. novembra (sou) – V 

sobotu 16. novembra sa v aule Fakulty hu-

manitných vied Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici uskutočnili oslavy 60. 

výročia organizovanej gymnastiky na 

Slovensku. Prezident Slovenskej gymnas-

tickej federácie (SGF) a dlhoročný člen 

parlamentu Medzinárodnej gymnastickej 

federácie (FIG) Ján Novák v ústrednom 

prejave pripomenul kľúčové osobnosti a 

udalosti slovenskej gymnastiky nielen z up-

lynulých 60 rokov, ale aj z dávnejšieho ob-

dobia, keď sa niektorí gymnasti zo Slo-

venska dokázali ako jednotlivci presadiť aj 

na medzinárodnej scéne. 

 

 
   Noví čestní členovia SGF - zľava Vladimír 

Kovačič, Karol Špaček, Věra Čáslavská, Du-
šan Bohňa a Viktor Porada. 
                               FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

   Pod Urpín prišli aj osobnosti svetovej 

gymnastiky – prezident Medzinárodnej 

gymnastickej federácie Bruno Grandi (FIG, 

založená v roku 1881, je najstaršia medzi-

národná športová federácia na svete) aj 

prezident Európskej gymnastickej únie 

(UEG) Georges Guelzec. Najväčší potlesk 

zožala – dokonca opakovane – sedem-

násobná olympijská víťazka v športovej 

gymnastike a bývalá predsedníčka Českoslo-

venského i Českého olympijského výboru 

Věra Čáslavská. Mimochodom, ani jedna 

žena v olympijskej histórii nezískala v in-

dividuálnych disciplínach hodnotnejšiu me-

dailovú zbierku ako táto kráľovná OH 1964 

 
   Věra Čáslavská a historicky posledná slo-

venská medailistka z vrcholnej gymnastickej 
súťaže Jana Valachová-Labáková (bronz na 
bradlách na ME 1983).  

                           FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

v Tokiu i OH 1968 v Mexico City, ktorá ne-

dávno venovala dve svoje zlaté olympijské 

medaily Slovensku. Vlani prepožičala svoje 

meno gymnastickej telocvični v Trnave. 

   Hold mimoriadnej osobnosti Věre Čá-

slavskej, preslávenej nielen fantastickými 

športovými úspechmi, ale aj morálnym 

apelom a odvážnymi osobnými postojmi, za 

ktoré v prechádzajúcom režime kruto py-

kala, zložili prakticky všetci rečníci na čele 

s ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR Dušanom Čaplovičom. Věra 

Čáslavská si z rúk prezidenta Slovenskej 

gymnastickej federácie (SGF) Jána Nováka 

prevzala diplom čestnej členky SGF. Spo-

ločne s ňou sa čestnými členmi SGF stali aj 

bývalí predsedovia federálneho gymnas-

tického zväzu zo Slovenska Karol Špaček 

(na slávnosť prišiel z Prahy spoločne s naj-

vyššími predstaviteľmi Českého gymnas-

tického zväzu) a Juraj Kniežo, bývalí pred-

sedovia slovenského zväzu Vladimír Ko-

vačič a Stanislav Mikuláš, ako aj bývalý 

čs. reprezentant Viktor Porada (dnes kri-
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minalistický odborník medzinárodného me-

na, žijúci v Česku) a dlhoročný popredný 

tréner a funkcionár Dušan Bohňa. 

   Uznanlivý potlesk si za niektoré svoje kon-

štatovania vyslúžil od publika minister škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR Dušan 

Čaplovič. Gymnastiku označil za kráľovský 

šport pre rozvoj všetkých športov. „To, že 

aj futbalisti potrebujú gymnastiku, ilu-

stroval najnovšie Juraj Kucka saltom, 

ktoré predviedol po góle Poliakom,“ po-

znamenal s úsmevom a zdôraznil, že popri 

loptových kolektívnych hrách považuje gym-

nastiku vedno s atletikou za kľúčový šport. 

„Musíme financovať športy, ktoré tu 

majú tradíciu a potenciál na rozvoj 

športu ako takého. Investície do atle-

tiky a gymnastiky budem presadzovať 

napriek nevôli členov mojej rady pre 

šport. Potrebujeme financovať aj vyba-

venosť telocviční na školách,“ uviedol 

a na záver zaželal politikom vo vzťahu ku 

gymnastike viac pokory. 

   Slovenská gymnastická federácia k jubileu 

vydala druhý diel publikácie História gym-

nastiky na Slovensku. Na prvý diel vydaný 

k päťdesiatročnici slovenskej gymnastiky 

v roku 2003 (za obdobie 1953 – 2002) 

nadviazal druhý diel (2003 - 2013). Oslavy 

spestrili rozmanité cvičebné vystúpenia - 

počnúc malými deťmi až po seniorky, ako aj 

kultúrny program.  

 

Slovensko bude na ZOH v Soči v šort treku 
na 1500 m reprezentovať Tatiana Bodová 

   Spišská Nová Ves 24. novembra (TASR) - 

Slovenská šortrekárka Tatiana Bodová (na 

fotografii Jána Súkupa) získala pre Slo-

venský rýchlokorčuliarsky zväz jedno miesto 

na ZOH v Soči. Jej účasť na olympiáde 

oficiálne potvrdila Medzinárodná korčuliar-

ska únia (ISU). 

   Do olympijskej kvalifikácie sa započítali 

posledné dve súťaže Svetového pohára z 

talianskeho Turína a ruskej Kolomny. Bo-

dovej sa síce počas predchádzajúceho ví-

kendu v Rusku príliš nedarilo, keď zajazdila 

čas 2:42,689 min. a obsadila 47. pozíciu, no 

o týždeň skôr v Turíne sa umiestnila na 30. 

mieste v slovenskom rekorde 2:25,847 min. 

V súčte bodov jej patrila 36. pozícia, uza-

tvárajúca počet pre-

tekárok, ktoré sa 

predstavia v Soči na 

1500-metrovej trati. 

   "Sme radi, že sa 

jej podarilo pre-

bojovať v dobrej 

konkurencii aspoň 

v jednej disciplíne. 

Veríme, že sa jej 

bude v Soči dariť. 

Je to mladá pretekárka, ktorá by sa 

mohla ešte zúčastniť prípadne aj na 

ďalšej olympiáde," uviedol pre TASR 

predseda Slovenského rýchlokorčuliarskeho 

zväzu Ján Magdoško. 

 

Petra Vlhová vyhrala slalom Európskeho pohára v Levi  
   Levi 24. novembra (TASR) - Slovenská 

zjazdárka Petra Vlhová vyhrala nedeľňajší 

slalom alpského Európskeho pohára vo 

fínskom Levi. Osemnásťročná talentovaná 

pretekárka, ktorá viedla už po prvom kole, 

triumfovala s náskokom 54 stotín sekundy 

pred Nórkou Monou Lösethovou. Výs-

ledky - slalom EP v Levi: 1. Petra VL-

HOVÁ (SR) 1:49,08 min, 2. M. Lösethová 

(Nór.) +0,54, 3. Gisinová (Švajč.) +1,02, ... 

16. Jana GANTNEROVÁ +3,46. 
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Návštevníci Soči sa budú musieť počas konania ZOH 
povinne registrovať 

 
 

   Soči 15. novembra (TASR) - V súvislosti 

so ZOH 2014 nariadil ruský prezident Vla- 

dimír Putin vyhláškou povinné registro-

vanie návštevníkov Soči. Výnimkou budú 

Rusi a cudzinci akreditovaní ako športovci, 

členovia výprav a zástupcovia médií, in-

formuje agentúra dpa. 

   Kritici označili prijaté bezpečnostné opa-

trenia za "národné väzenie pod abso-

lútnou kontrolou tajnej služby, polície a 

armády". 

   V auguste vydal V. Putin vyhlášku, ktorá 

drasticky obmedzuje dopravu. V dejisku 

ZOH sú tiež zakázané všetky demonštrácie.  
 

Zákon o zákaze propagácie homosexuality bol 
zle načasovaný, hovorí ruský minister športu  

   Moskva 18. novembra (TASR) - Podľa 

ruského ministra športu Vitalija Mutka bolo 

chybou otvoriť kontroverzný zákon o zákaze 

propagácie homosexuality, ktorý takmer 

viedol k bojkotu ZOH 2014 v Soči. Za 

nesprávny krok však nepovažuje obsah 

zákona, ale jeho načasovanie. 

   "Možno by bolo lepšie počkať. Štátni 

predstavitelia určite mali počítať s 

reakciou Západu, najmä teraz pred za-

čiatkom ZOH," citovala agentúra AP mi-

nistra Vitalija Mutka.  

   Zákon zakazuje propagáciu "netradičných 

sexuálnych vzťahov" a ukladá pokuty or-

ganizátorom zhromaždení homosexuálov. 

   Ruská vláda po prijatí zákona začala čeliť 

mohutnej kritike vo svete, niektorí jed-

notlivci dokonca vyzývali k bojkotu bu-

dúcoročných zimných olympijských hier v 

Soči.

 

Nový prezident WADA je Craig Reedie, tresty 
pre dopingových hriešnikov budú dvojnásobné 

 
   Nový prezident WADA Craig Reedie. 

 

   Johannesburg 15. – 17. novembra (TASR) 

- Craiga Reedieho zvolili za nového pre-

zidenta Svetovej antidopingovej agen-

túry WADA. Informovala agentúra AP. 

Viceprezident Medzinárodného olympijského 

výboru (MOV) z Veľkej Británie bol jediný 

kandidát na post po austrálskom politikovi 

Johnovi Faheym. 

   Reedieho zvolili jednomyseľne v piatok 

na Svetovej konferencii o dopingu v športe v 

JAR. Za viceprezidenta WADA vymenovali 

Makhenkesiho Stofilea z JAR, pričom oba-

ja muži nastúpia do novej funkcie na dva 

roky od 1. januára. 

   Reedie je bývalý šéf Britskej olympijskej 

asociácie a Medzinárodnej bedmintonovej 

federácie. Stofile je zase niekdajší juho-
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africký minister športu a v súčasnosti veľ-

vyslanec svojej krajiny v Nemecku. 

   Účastníci konferencie odsúhlasili prísnejšie 

tresty pre dopingových hriešnikov. Upravený 

Svetový antidopingový kódex, podľa kto-

rého budú za podvádzanie v športe udelené  

dvojnásobne vysoké tresty, vstúpil v piatok 

do platnosti.  Informovala agentúra Reu-

ters.  Vynovený kódex schválila WADA na 

záver Svetovej konferencie o dopingu 

v športe. 

   "Teraz sme už vyzbrojení na to, aby 

sme nastavili pravidlá najlepším mož-

ným spôsobom. Je to dobrý deň pre 

šport, športovcov a našu budúcnosť," 

povedal doterajší prezident WADA John 

Fahey. 

   Svetová antidopingová agentúra pohrozila 

tri mesiace pred začiatkom zimných olym-

pijských hier v Soči skúšobnému laboratóriu 

v Moskve odobratím akreditácie. Predsta- 

vitelia WADA vo svojom vyhlásení uviedli, že 

pokiaľ laboratórium nezlepší svoju činnosť a 

do 1. decembra nepredloží správu o kva-

litnom programe na zvýšenie jeho dôvery-

hodnosti, odoberú mu na šesť mesiacov 

akreditáciu na výkon dopingových testov. 

 

 
 

   WADA už pred časom zrušila akreditáciu 

laboratóriu v brazílskom Rii de Janeiro, kde 

sa mali vykonávať testy počas futbalových 

MS. V prípade, ak by bola moskovskému 

stredisku odobratá akreditácia, museli by 

byť vzorky posielané na náklady organi-

zátorov ZOH do iného laboratória.  

 

MOV dá preskúmať staré vzorky z olympiád novými 

testovacími metódami  
   Zürich 19. novembra (TASR) – Medzi-

národný olympijský výbor (MOV) oz-

námil, že opäť otestuje zmrazené dopingové 

vzorky z bývalých olympiád. Informovala 

o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na 

nemeckú televíznu stanicu ARD. 

   Laboratóriá už v minulosti s využitím 

nových metód identifikovali množstvo vzo-

riek moču, v ktorých sa našli zakázané 

látky, pričom pri starých testoch zostali ne-

objavené. Preskúmanie vzoriek odporučila aj 

Svetová antidopingová agentúra. 

 

Prezident MOV Thomas Bach pripúšťa teoreticky 
možnosť, že na OH 2020 v Tokiu budú aj bezjbal a softbal 
   Tokio 20. novembra (TASR, sou) – Pre-

zident Medzinárodného olympijského výboru 

(MOV) Thomas Bach pripustil, že na OH 

2020 v Tokiu budú možno zaradené aj 

bejzbal a softbal. Obe športové disciplíny, 

ktoré sú v krajine vychádzajúceho slnka 

veľmi populárne, vypadli po OH 2008 zo 

zoznamu olympijských športov. "Budeme o 

tom ešte diskutovať," povedal Bach na 

stredajšej tlačovej konferencii v Tokiu. "Pr-

výkrát už na rokovaní exekutívy MOV v 

decembri, potom sa tým vedenie bude 

zaoberať ešte na stretnutí v Soči." 

   Bejzbal a softbal boli v programe olym-

pijských hier v rokoch 1996 – 2008, no 

neudržali sa v ňom. Napriek tomu, že vlani 

utvorili spoločnú medzinárodnú federáciu a 

kandidovali na zaradenie do programu OH 

2020 ako jeden šport (bejzbal pre mužov a 

softbal pre ženy), v septembrovom hlaso-

vaní na zasadnutí MOV v Buenos Aires 

neuspeli. Lenže Tokio žiada o ich zaradenie 

do programu OH 2020 v krajine, kde je 

najmä bejzbal mimoriadne populárny. 

Možno tak príde k precedensu, pretože 

prezident MOV začal hovoriť o potrebe byť 

flexibilný. 

   "Som otvorený väčšej flexibilite v 

olympijskom programe," povedal Tho-

mas Bach a dodal: "Najskôr však zis-

tíme, čo si myslí zvyšok mojich kolegov 

vo vedení MOV." 
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