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46. valné zhromaždenie SOV
vo štvrtok schváli nomináciu
slovenskej výpravy na ZOH v Soči

BRATISLAVA (SOV) - Hlavným bodom
46. valného zhromaždenia Slovenského
olympijského výboru, ktoré sa uskutoční tento štvrtok, bude schválenie
nominácie slovenskej výpravy na XXII.
zimné olympijské hry v Soči.
Už v utorok naposledy pred hrami zasadne
štáb SOV pre ZOH v Soči, na ktorom jednotlivé športové zväzy predložia návrh nominácií svojich častí výpravy – športovcov,
aj členov ich sprievodu. V stredu sa komplexným návrhom nominácie bude zaoberať
výkonný výbor (VV) SOV a vo štvrtok pred-
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loží členka VV SOV poverená vedením štábu
a designovaná vedúca výpravy Janka Gantnerová predloží návrh celkového zloženia
výpravy na schválenie valnému zhromaždeniu SOV.
Na štvrtkovom pléne sa bude postupovať
podľa novelizovaných Stanov SOV, ktoré boli
schválené na 45. valnom zhromaždení SOV
27. apríla 2013. V dôsledku novelizácie
a júlového prijatia Danky Bartekovej za
členku MOV sa celkový počet členov
SOV po 45. VZ SOV znížil z 82 na 74,
pretože 9 členovia výkonného výboru SOV,
delegovaní právnickými osobami, stratili
mandát individuálnych členov SOV. V pléne
teraz zastupujú právnické osoby.
SOV má v súčasnosti 62 členov –
právnických osôb a 12 členov – fyzických osôb. Spolu disponujú 104 hlasmi.
Národné federácie olympijských športov,
ktorých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej
charty a príslušných vykonávacích predpisov
k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná
športová federácia, majú na valnom
zhromaždení SOV po dva hlasy. Týka sa to
spolu 30 federácií, ktoré tak disponujú
dovedna 60 hlasmi.
V štyroch olympijských športoch je na
Slovensku situácia, že šport riadený jedinou
medzinárodnou federáciou má na Slovensku
dva zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto
jedného olympijského športu. Ide o sloven-

ské federácie vodného slalomu a
rýchlostnej kanoistiky
(medzinárodne zastrešené
ICF), plávania a
vodného
póla
(medzinárodne
zastrešené FINA),
športovej
a modernej gymnastiky
(medzinárodne
zastrešené FIG),
resp.
krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne zastrešené
ISU). Tieto federácie majú na valnom zhromaždení SOV po jeden hlas, čiže spolu 8
hlasov. Všetci ostatní členovia SOV – fyzické
aj právnické osoby – majú po jednom hlase,
čiže spolu 35 hlasov.
Spolu 68 hlasov majú zväzy olympijských športov. Ďalších 5 hlasov v
pléne majú členovia komisie športovcov. Zväzy olympijských športov (resp.
ich delegáti) a delegovaní členovia komisie
športovcov SOV spoločne s prezidentom
SOV Františkom Chmelárom a s členkou
MOV Dankou Bartekovou tvoria tzv.
olympijskú väčšinu (definovanú v Stanovách SOV), ktorá disponuje 75 hlasmi.

Spoločne s 9 členmi výkonného výboru
SOV majú všetci členovia, tvoriaci olympijskú väčšinu, výhradné právo hlasovať
o otázkach
týkajúcich
sa
priamo
olympijských hier. To znamená, že aj o
nominácii výpravy na ZOH v Soči.
Podľa súčasného stavu plnenia kvalifikačných kritérií medzinárodných športových federácií (MŠF) na ZOH je isté, že
Slováci sa v Soči predstavia v nasledovných
športových odvetviach: ľadový hokej (25
hráčov), biatlon (5 mužov a 5 žien),
zjazdové lyžovanie (momentálne kritériá
MŠF spĺňa 5 žien a 4 muži), beh na lyžiach
(v tejto chvíli 2 muži a 2 ženy), akrobatické lyžovanie (2 ženy), sánkovanie
(5 mužov a 1 žena) a krasokorčuľovanie.
Otvorené sú ešte možnosti pre ďalšieho
zjazdára Siráňa i bežca na lyžiach Segeča,
ako aj pre snoubordistku Medlovú, skokana
na lyžiach Zmoraya a osádku štvorbobov
s pilotom Jagnešákom. Kľúčové pre nich
budú výsledky, ktoré dosiahnu v priebehu
tohto víkendu. Valné zhromaždenie SOV by
ich nomináciu mohlo schváliť podmienečne –
v prípade, že by tento víkend splnili kvalifikačné kritériá príslušných medzinárodných
športových federácií. Nejasná je zatiaľ
situácia okolo tanečného páru Testová –
Csӧlley, ktorý je na prvej náhradníckej pozícii.

V nominácii hokejistov Slovenska na ZOH v
Soči aj mladíci Marinčin a Jurčo, chýba
Šatan, kapitán bude Chára
Bratislava 7. januára (TASR) - Tréner
slovenskej
hokejovej
reprezentácie
Vladimír Vůjtek zaradil do záverečnej
nominácie na zimnú olympiádu 2014 aj
mladíkov Tomáša Jurča a Martina Marinčina. Verejnosť sa presne mesiac pred
začiatkom hier v Soči dozvedela tiež to, že v
užšom olympijskom kádri po prvý raz v ére
samostatnosti chýba Miroslav Šatan. Kapitán výberu bude Zdeno Chára, jeho
asistentmi Michal Handzuš a Marián
Hossa.
V 25-člennom tíme (3 brankári, 8 obrancov, 14 útočníkov) je naopak trochu
prekvapujúco Tomáš Marcinko, a to ako
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jediný zástupca domácej extraligy. Inak
menoslov obsahuje 14 hráčov z NHL a desiatku z KHL. Trojicu brankárov tvoria Jaroslav Halák, Peter Budaj a Ján Laco.
Ďalšie zmeny v nominácii môžu nastať len v
prípade vážnych zdravotných problémov
niektorého hráča. K takým úpravám pravdepodobne aj dôjde, keďže Vladimír Vůjtek zaradil na súpisku momentálne zranených obrancov Ľubomíra Višňovského
(otras mozgu), Michala Sersena (slabiny) i
útočníka Mariána Gáboríka (po operácii
kľúčovej kosti).
Olympijský hokejový turnaj v Soči sa
uskutoční od 12. do 23. februára 2014. Odo-

Kapitán nášho tímu na ZOH v Soči bude
takisto ako vo Vancouvri Zdeno Chára (na
snímke v debate s Rusom Ovečkinom) a
v základnej skupine nás znovu čaká tím
Ruska, tentoraz domáci. FOTO JÁN SÚKUP

hrá sa s dvanástimi účastníkmi podľa
rovnakého modelu ako pred štyrmi rokmi vo
Vancouveri.
Slovenskí
reprezentanti
nastúpia v základnej A-skupine postupne
proti USA (13. februára o 13.30 h SEČ),
Slovinsku (15. februára o 9.00) a Rusku
(16. februára o 13.30). Do vyraďovacej fázy
postúpia všetky tímy zo skupinovej časti,
štyri najlepšie tímy z kombinovanej tabuľky
všetkých troch skupín budú nasadené
priamo do štvrťfinále, ostatných osem si
zahrá jeden zápas navyše o postup medzi
najlepšiu osmičku. Ďalej turnaj pokračuje
klasickým pavúkom, štvrťfinále sa uskutoční
19. februára, semifinále 21. februára, duel o

bronz 22. februára a finále je na programe
23. februára.
Hokejová nominácia SR na ZOH 2014
v Soči - brankári: Peter Budaj (Montreal
Canadiens, Kan./NHL), Jaroslav Halák (St.
Louis Blues, USA/NHL), Ján Laco (Donbass
Doneck, Ukr./KHL), obrancovia: Ivan Baranka (Avangard Omsk, Rus./KHL), Dominik
Graňák (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Zdeno
Chára (Boston Bruins, USA/NHL), Martin
Marinčin (Edmonton Oilers, Kan./NHL, Oklahoma City Barons, USA/AHL), Andrej Meszároš (Philadelphia Flyers, USA/NHL),
Andrej Sekera (Carolina Hurricanes, USA/
NHL), Michal Sersen (Slovan Bratislava,
KHL), Ľubomír Višňovský (New York Islanders, USA/NHL), útočníci: Milan Bartovič
(Slovan Bratislava, KHL), Marián Gáborík
(Columbus Blue Jackets, USA/NHL), Michal
Handzuš (Chicago Blackhawks, USA/NHL),
Marcel Hossa (Dinamo Riga, Lot./KHL),
Marián Hossa (Chicago Blackhawks, USA/
NHL), Tomáš Jurčo (Detroit Red Wings,
USA/NHL, Grand Rapids Griffins, USA/AHL),
Tomáš Kopecký (Florida Panthers, USA/
NHL),
Tomáš
Marcinko
(HC
Košice/
extraliga), Michel Miklík (Slovan Bratislava,
KHL), Peter Ölvecký (Slovan Bratislava,
KHL), Richard Pánik (Tampa Bay Lightning,
USA/NHL), Tomáš Surový (Dinamo Minsk,
Biel./KHL), Tomáš Tatar (Detroit Red Wings,
USA/NHL), Tomáš Záborský (Salavat Julajev
Ufa, Rus/KHL).

Stručný sumár bohatých aktivít
Slovenského olympijského
výboru v roku 2013
BRATISLAVA (SOV) – Slovenský olympijský výbor aj v neolympijskom roku 2013
realizoval množstvo aktivít. Podrobné informácie o nich boli priebežne zverejňované na
www.olympic.sk, uvádzame stručne ich
chronologický sumár:
- Vo februári 2013 SOV vyslal výpravu na
XI. zimný európsky olympijský festival
mládeže (EYOF) v rumunskom Brašove.
Vo výprave bolo 32 športovcov, viedol ju
Branislav Delej.
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- SOV spustil vo februári
projekt pre ženy vo veku
od 50 rokov vyššie pod
názvom
Vykročte
za
zdravím. Rozbehol sa
v Bratislave, od septembra sa k nemu pridali aj
v Spišskej Novej Vsi a
záujem oň prejavili aj
v ďalších regiónoch Slovenska.

- K 150. výročiu narodenia Pierra de Coubertin SOV a Slovenská olympijská akadémia usporiadali 11. marca v Bratislave
veľkú konferenciu Život a dielo Pierra de
Coubertin. Koncom roka SOV v rámci svojho Programu olympijskej výchovy vydal
publikáciu Františka Semana s názvom
Pedagogický odkaz Pierre de Coubertin.
- V apríli sa za účasti prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Gašparoviča uskutočnili
oslavy 20. výročia SOV. V ich rámci boli
slávnostne uvedené do života dve publikácie
k jubileu SOV – Naše olympijské začiatky
od autorky Márie Mračnovej o pôsobení
Olympijskej spoločnosti Slovenska, predchodcu SOV, a dielo kolektívu autorov s názvom Slovenské olympijské memorabílie
(za roky 1993 – 2012).
- V regiónoch 17 olympijských klubov sa po
predchádzajúcom testovacom ročníku rozbehol nový celoročný projekt SOV – Olym-

Nová členka MOV Danka Barteková.
FOTO JÁN SÚKUP

pijský odznak všestrannosti. V 10 vekových kategóriách bolo udelených takmer
11-tisíc odznakov.
- Na mimoriadnom zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v Lausanne bola
3. júla za členku MOV vďaka víťazstvu vo
voľbách do komisie športovcov MOV počas
OH v 2012 v Londýne prijatá strelkyňa
Danka Barteková.
- V júli SOV zorganizoval vo Vysokých
Tatrách Medzinárodný olympijský tábor
mládeže. Zúčastnili sa na ňom deti z krajín
Visegrádskej štvorky.
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- V júli SOV vyslal výpravu na XII. letný
európsky olympijský festival mládeže
v holandskom Utrechte. Vo výprave bolo
53 športovcov, viedol ju Jozef Gӧnci. Mladí
športovci sa vrátili domov s dvoma zlatými
medailami tenistiek, o ktoré sa postarali
Viktória Kužmová vo dvojhre a spoločne
s Terezou Mihalíkovou aj v štvorhre.
Striebro pridala v behu na 400 m prek.
atlétka Michaela Pešková.
- V septembri SOV v Bratislave odštartoval
nový projekt pre mládež s názvom Dotkni
sa hviezd. V jeho rámci sa v októbri uskutočnilo audiovizuálne predstavenie s účasťou
viacerých slovenských olympijských medailistov. Videozáznam SOV z tohto podujatia
poslúži ako inštruktážny materiál na realizáciu projektu v iných miestach Slovenska.
- V novembri sa v Hornom Smokovci
uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka Olympijských festivalov
detí a mládeže Slovenska, čo je najväčší
dlhodobý projekt SOV. Pohár prezidenta SR
už tretí raz za sebou získal Košický samosprávny kraj.
- Z iniciatívy SOV bol v novembri na Národnom cintoríne v Martine položený základný kameň Národného pamätníka
olympionikov.
- Prezidenta SOV Františka Chmelára
zvolili na 43. valnom zhromaždení Európskych olympijských výborov 22. novembra
v Ríme za člena exekutívy EOV.
- V novembri SOV v Bratislave zorganizoval
konferenciu Športová diplomacia. Komisia pre športovú medicínu a športové
vedy usporiadala v Bratislave medzinárodný
kongres na tému Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva.
- Koncom roka SOV v rámci svojho Programu olympijskej výchovy vydal publikáciu
Františka Chmelára a Ľubomíra Součka
s názvom Olympijské symboly, ceremoniály,
hodnoty
a princípy,
doplnenú
dvoma plagátmi Olympijské emblémy.
- V júni a v decembri vydal SOV na 48
časopiseckých stranách magazín Olympijská revue, vložený do denníka Pravda.

Výsledky prieskumu verejnej mienky
na Liptove výrazne v prospech
zjazdového lyžovania v Jasnej
v projekte Krakova na ZOH 2022
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (SOV) - V dňoch
5. - 9. decembra 2013 uskutočnila
agentúra Focus telefonický prieskum
verejnej mienky v súvislosti s plánovaním súťaží v zjazdovom lyžovaní
v rámci kandidatúry poľského Krakova
na ZOH 2022 v stredisku Jasná – Nízke
Tatry. Prieskum si objednal Slovenský
prípravný výbor ZOH Krakov 2022 a
agentúra Focus ho uskutočnila na území
mesta Liptovský Mikuláš a dotknutých
obcí (Demänovská Dolina, Pavčina Lehota,
Liptovský Ján, Lazisko, Závažná Poruba)
na vzorke 500 respondentov vo veku
od 18 rokov.
Celkovo
viac
ako
tri
štvrtiny
opýtaných (79%) súhlasia s tým, aby
sa v stredisku Jasná – Nízke Tatry konali

súťaže v zjazdovom lyžovaní v rámci ZOH
Krakov 2022, pričom s konaním týchto
súťaží „rozhodne súhlasí“ 57% opýtaných a
„skôr súhlasí“ 22% opýtaných.
Naopak, s konaním súťaží v zjazdovom
lyžovaní v rámci ZOH 2022 v stredisku
Jasná – Nízke Tatry nesúhlasí celkovo
15% respondentov, pričom „skôr nesúhlasí“ 6% respondentov a „rozhodne
nesúhlasí“ 9% respondentov. K otázke sa
nevedelo vyjadriť 5% opýtaných.
V rámci prieskumu si až 62%
opýtaných myslí, že prípadné uskutočnenie súťaží v zjazdovom lyžovaní v
rámci ZOH Krakov 2022 v stredisku
Jasná – Nízke Tatry by prinieslo pre
okolitý región viac výhod ako nevýhod.

Dizajn medailí pre II. OH mládeže
v Nankingu vytvoril slovenský student
Matej Čička, tretí skončil ďalší Slovák
losvetovú súťaž vyhlásenú Medzinárodným
olympijským výborom na návrh dizajnu
medaily. Na obrázku je jeho víťazný návrh. Tretie miesto v súťaži obsadil ďalší
študent Fakulty architektúry STU Csaba
Szitás.
Čičkov návrh medaily s názvom The
Track of the Winners vybrala porota
spomedzi 300 návrhov z viac ako 50 krajín
sveta. Porota ju hodnotila ako "modernú,
sviežu a dynamickú". "Nakreslil som
stovky nákresov a radil som sa s učiteľmi, ktorý návrh je ten najlepší.
Inšpirovali ma stopy športovcov," povedal Matej Čička pri preberaní víťaznej
ceny. Pedagógovia víťazného študenta sú
Jozef Turlík a Michala Lipková z Ústavu
dizajnu Fakulty architektúry STU.

Bratislava 10. januára (TASR) - Dizajn
medailí, ktorými budú dekorovať medailistov z celého sveta na augustových II.
olympijských hrách mládeže v čínskom
Nankingu, vytvoril študent Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratislave Matej Čička. Vyhral ce-
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SOV vyhlasuje vedomostnú súťaž stredných
škôl o olympizme v roku 2014
BRATISLAVA (SOV) - Slovenský olympijský výbor (SOV) prostredníctvom
Slovenskej olympijskej akadémie (SOA)
vyhlasuje na rok 2014 vedomostnú
súťaž o olympizme pre stredné školy.
Olympijské kluby môžu organizovať súťaž aj
pre základné školy, tie však v roku 2014 nepostupujú do celoslovenského kola.
Súťaž pre stredné školy prebieha v prvej
fáze na krajskej úrovni a zabezpečujú ju
jednotlivé olympijské kluby. Pozostáva z vedomostného testu, ústnych odpovedí a výtvarnej časti. Tá by v sebe mala niesť tematiku zameranú na tvorbu plagátov, loga
alebo maskota športového podujatia. Jednotlivé olympijské kluby môžu do súťaže za-

radiť
aj
jednoduchú
športovú
súťaž.
Do súťaže sa môžu prihlasovať trojčlenné
družstvá študentov stredných škôl a pedagóg z príslušnej strednej školy. Pre rok
2014 sú aktuálne tri témy: Antické olympijské hry, 120. výročie založenia Medzinárodného
olympijského
výboru,
ZOH 2014 v Soči.
Celoslovenské
kolo
sa uskutoční
v termíne medzi 22. a 30. aprílom pod
patronátom Olympijského klubu Lučenec. Finále vedomostnej súťaže bude spojené aj s vyhlásením slovenských cien cien
fair play.
Podrobnejšie
informácie
o súťaži
sú
zverejnené na www.olympic.sk.

Chcete sa ísť vzdelávať do Olympie?
Slovenský olympijský výbor a Slovenská olympijská akadémia vypisujú
výberové konanie na obsadenie účastníckeho miesta na 21. medzinárodný
seminár olympijských štúdií pre študentov doktorandského štúdia v gréckej
Olympii (1. septembra - 29. septembra
2014).
Hlavná téma: „Olympijské hry a olympijské hnutie. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Analýza z historického, filozofického a sociálneho pohľadu.“ Špeciálna téma: „Olympijské hodnoty vo
výchove.“
Termín výberového konania: 17. február
2014. Miesto konania výberového konania:
Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26,
Bratislava
Podmienky účasti: muž alebo žena vo
veku do 45 rokov, aktívny študent/ka doktorandského štúdia, ktorého/ktorej téma
práce je zameraná na problematiku športu
a olympizmu, aktívny vzťah k športu a olympijskej problematike, výborná znalosť anglického jazyka. Náklady spojené s pobytom
(ubytovanie, strava, miestna preprava
z Atén do Olympie a späť) hradí Medzinárodná olympijská akadémia. Letenku hradí
Slovenský olympijský výbor. Podrobnejšie
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informácie
o výberovom konaní sú zverejnené na www.olympic.sk.
•
•
•
Slovenský olympijský výbor a Slovenská olympijská akadémia vypisujú
výberové konanie na obsadenie dvoch
účastníckych miest na 54. medzinárodné zasadnutie mladých účastníkov
v gréckej Olympii (15. júna – 29. júna
2014).
Hlavná téma: „Olympijské hodnoty.“
Špeciálna téma: „Olympijské hodnoty:
Rešpektovanie rôznorodosti.“
Termín výberového konania: 17. február
2014. Miesto konania výberového konania:
Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26,
Bratislava
Podmienky účasti: muž alebo žena vo veku
20 – 35 rokov, aktívny vzťah k športu
a olympijskej problematike, výborná znalosť
anglického
alebo
francúzskeho
jazyka
(doklad o absolvovanej skúške z jazyka).
Náklady spojené s pobytom (ubytovanie,
strava, miestna preprava z Atén do Olympie
a späť) hradí Medzinárodná olympijská
akadémia.
Letenku
hradí
Slovenský
olympijský výbor. Podrobnejšie informácie
o výberovom konaní sú zverejnené na
www.olympic.sk.

Cyklista Peter Sagan a basketbalistky Good Angels Košice
víťazmi ankety OVB Športovec roka 2013, za Športovú
legendu vyhlásili hádzanára Antona Frola

Víťaz novinárskej ankety cyklista Peter
Sagan.
FOTO JÁN SÚKUP

BRATISLAVA 20. decembra (sou) – Na
slávnosti
v
opernej
sále
novostavby
Slovenského národného divadla v Bratislave
vyhlásili výsledky tradičnej ankety Klubu
športových
redaktorov
Slovenského
syndikátu novinárov OVB Športovec
roka 2013. V kategórii jednotlivcov
triumfoval cyklista Peter Sagan pred
hokejistom
Mariánom
Hossom
a
zjazdárkou Veronikou Velez-Zuzulovou. V
kategórii kolektívov v najtesnejšom súboji v
histórii ankety basketbalistky Good Angels
Košice zvíťazili len o dva body pred
družstvom tenistiek Slovenska v Pohári
federácie. Už po štvrtý raz bola vyhlásená aj
Športová legenda, o ktorej rozhodol výbor
KŠR SSN. Ocenenie si prevzal najlepší
slovenský hádzanár 20. storočia, držiteľ
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štyroch medailí z majstrovstiev sveta (aj
zlatej z MS 1967) Anton Frolo.
Najúspešnejší športovec Slovenska 20123
Peter Sagan. FOTO JÁN SÚKUP
Peter Sagan, ktorý v tomto roku dosiahol
v svetovom
profesionálnom
pelotóne
najvyšší počet víťazstiev - 22, zvíťazil
presvedčivo a zavŕšil tak pozoruhodnú
„postupku“ – v roku 2011 skončil v ankete
tretí, vlani tesne druhý. Jeho meno tohto
roku chýbalo len na dvoch hlasovacích
lístkoch a až 90 zo 102 hlasujúcich ho
zaradilo na prvé miesto. Druhého v ankete,
hviezdu
hokejovej
NHL
a jedného
z najlepších hráčov tímu víťaza Stanleyho
pohára
Chicaga
Blackhawks
Mariána
Hossu, predstihol výrazne - o 210 bodov.
Spomedzi tohtoročných laureátov má práve
Hossa
najviac
umiestení
v top
10
v doterajších ročníkoch ankety – až osem.
Tretie miesto so značným odstupom
obsadila
zjazdárka
Veronika
VelezZuzulová, ktorá v predošlej sezóne skončila
tretia v celkovej klasifikácii slalomu vo
Svetovom pohári, keď vyhrala dva slalomy
SP.
Velez-Zuzulová sa v prvej desiatke
objavila už piaty raz, rovnako ako hokejista
Zdeno Chára, ktorý skončil piaty. Kapitána
finalistu Stanleyho Cupu, tímu Bostonu
Bruins, predstihol ešte ďalší hokejista
Chicaga Black Hawks Michal Handzuš na
štvrtom mieste. Handzuš sa do prvej
desiatky dostal premiérovo, takisto ako aj
šiesty v poradí, motocyklista Ivan Jakeš,
ôsmy chodec Matej Tóth, i desiaty vodný
slalomár Alexander Slafkovský. Spomedzi
doterajších víťazov novinárskej ankety sa do
tohtoročnej top 10 dostala len biatlonistka
Anastasia Kuzminová na siedmom mieste.
Medzi elitou sa objavila už štvrtý raz. Druhý
raz je medzi najlepšími futbalista Marek
Hamšík. Tesne za prvou desiatkou skončila
víťazka ankety z roku 2012, strelkyňa Zuzana Štefečeková.

V kategórii kolektívov sa odohral najdramatickejší súboj o víťazstvo v histórii ankety. Basketbalistky Good Angels Košice,
štvrtý najlepší tím predošlého ročníka Európskej ligy, premenili vo víťazstvo hneď
prvé umiestenie v najlepšej trojke. Tesne za
nimi skončilo družstvo tenistiek Slovenska,
ktoré postúpilo do semifinále Pohára federácie a tesne mu ušiel postup do finále.
Družstvo tenistiek SR (samozrejme,
v inom zložení) je v top 3 kolektívov druhý
raz. Tretia skončila vodnoslalomárska
hliadka 3xC1, ktorú športoví novinári
vybrali do najlepšej trojky už štvrtý raz. Je
pozoruhodné, že víťazstvá na majstrovstvách sveta aj Európy dosiahla hliadka
v nerovnakom zložení, keď so Slafkovským
a Beňušom pádloval na MS Martikán a na
ME Baďura.
Športová legenda: Anton Frolo
(hádzaná): Narodil sa 20. apríla 1934 v
Ružomberku. Hral za Tatran Prešov, Duklu
Praha (v roku 1957 víťaz I. ročníka EPM a
majster Československa) a VSŽ Košice na
poste pivota. Bol dlhoročný reprezentant

ČSSR, majster sveta 1967, strieborný na MS
1958 a 1961, bronzový na MS 1964. Člen
Klubu
ligových
kanonierov.
Najlepší
hádzanár Slovenska 20. storočia. V roku
2011 ho uviedli do Siene slávy slovenskej
hádzanej.

Športová legenda Anton Frolo.
FOTO ARCHÍV

Zjazdár Adam Žampa druhý v slalome
na svetovej zimnej univerziáde
Pozza di Fasa 19. decembra (TASR) Slovenský lyžiar Adam Žampa skončil v
mužskom slalome na 26. svetovej zimnej
univerziáde na 2. priečke časom 1:32,25
min a na víťaza Joonasa Christera Rasanena z Fínska stratil 0,16 s. Tretí bol

Čech Kryštof Kryzl so stratou 0,63 s. Ďalší
Slovák Matej Falat postúpil do 2. kola so
stratou 1,89 s na vedúceho Žampu zo 16.
priečky, no v druhej jazde si deviatym
časom 1:34,04 min v konečnom poradí
polepšil na konečné 9. miesto.

Chodec Matej Tóth Atlétom roka, druhý kladivár Lomnický
Bratislava 19. decembra (TASR) - Chodec
Matej Tóth sa stal podľa očakávania
Atlétom roka za rok 2013. O poradí
rozhodla anketa, v ktorej Matej Tóth jasne
dominoval s 547 hlasmi, druhý v poradí
kladivár Marcel Lomnický nazbieral o vyše
sto menej, presne 444. Najlepších atlétov
slávnostne vyhlásili v Bratislave.
Matej Tóth zvíťazil v ankete druhýkrát,
vrátane roka 2006, a na piedestál ho vynieslo hlavne jeho 5. miesto na majstrovstvách sveta v Moskve na 50 km trati.
Na atletickom tróne vystriedal bežkyňu
Luciu Klocovú, ktorá triumfovala v ankete
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v olympijskom roku 2012. Prekvapením roka
sa stal prekážkar Martin Kučera, ktorý
získal zlatú medailu v behu na 400 m cez
prekážky na svetovej univerziáde v Kazani.
Do Siene slávy slovenskej atletiky na
večernej slávnosti uviedli tieto osobnosti: Alojz Szokol, Móric Kóczán, Eva
Glesková-Lehocká, Anna ChmelkováBlanáriková, Mária Mračnová- Faithová,
Eva Šuranová-Kucmanová, Jozef Plachý,
Pavol Glesk, Ján Hajdócy, Rudolf Holzer, Peter Berčík, Anton Ihring, Jozef
Pribilinec.

Dominika Cibulková a Lukáš Lacko Tenistami roka

Úspešné družstvo tenistiek z Pohára
federácie 2013. Zľava Hantuchová, Rybáriková, kapitán Lipták, Cibulková a Čepelová.
FOTO TASR

Bratislava
19.
decembra
(TASR)
Najlepšími tenistami Slovenska za rok

2013 sa stali Dominika Cibulková a
Lukáš Lacko. Cibulková triumfovala v
tradičnej ankete Slovenského tenisového
zväzu po piaty raz, zo zisku ocenenia sa
tešila aj vlani, v rokoch 2011, 2009 a 2008.
Lacko je najlepším slovenským tenistom
druhýkrát, po prvý raz si odniesol trofej v
roku 2010. Najlepším tímom sa rovnako ako
pred rokom stalo fedcupové družstvo
Slovenska, ktoré sa po triumfe 3:2 nad
Srbskom prebojovalo do semifinále svetovej
skupiny. V ňom zverenky kapitána Mateja
Liptáka po veľkej dráme podľahli domácemu Rusku 2:3. Do Siene slávy slovenského tenisu uviedli Jozefa Mariána
Filla, Lýdiu Melišovú (oboch in memoriam), Karola Kučeru a Katarínu Studeníkovú.

V ankete Zlatý pedál štvrtý raz triumfoval Peter Sagan
Bratislava 28. decembra (TASR) - Peter
Sagan zavŕšil čistý hetrik v ankete Zlatý
pedál. Dvadsaťtriročný jazdec stajne Cannondale sa tretíkrát v rade stal absolútnym
víťazom ocenenia pre najlepšieho slovenského cyklistu. Celkovo má na konte už
štyri triumfy, prvýkrát sa tešil ešte v roku
2008. Na druhom mieste skončil rovnako
ako vlani Peter Velits, tretiu priečku ob-

sadila cyklotrialistka Tatiana Janíčková,
ktorá si v auguste vybojovala titul majsterky
sveta. Sagan získal aj titul cestný cyklista
roka. V dráhovej zvíťazila Alžbeta Pavlendová, v horskej sa o ceny podelili
Michal Lami (cross country) a Marek
Peško (zjazd), v cyklokrose dominoval
Martin Haring a v kategórii cyklotrial
Tatiana Janíčková.

Prezident SR podpísal zákon o organizovaní verejných
športových podujatí, výtržníci dostanú zákaz vstupu
Bratislava
23.
decembra
(TASR)
Výtržníkov na športových akciách bude
štát od februára 2014 trestať tak, že im
zakáže účasť na verejných podujatiach.
Vyplýva to zo zákona o organizovaní
verejných športových podujatí z dielne
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, ktorý podpísal prezident SR
Ivan Gašparovič. Od februára tiež bude
platiť, že na rizikových zápasoch sa budú
môcť podávať, predávať a piť len alkoholické
nápoje, ktorých obsah alkoholu nie je vyšší
ako 4,1 percenta, čo zodpovedá desaťstupňovému pivu.
Zmeny vypracoval rezort školstva v
spolupráci
s
ministerstvami
vnútra,
spravodlivosti, Generálnou prokuratúrou SR,
Slovenským futbalovým zväzom, Slovenským zväzom ľadového hokeja a Združením
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miest a obcí Slovenska. "Cieľom zákona je
regulovať predovšetkým tie podujatia, na
ktorých dochádza k neslušnostiam či
dokonca diváckemu násiliu (futbal, hokej),
ako aj podujatia, kde je bezpečnostné riziko
dané prítomnosťou väčšieho počtu osôb
alebo
naplnením
kapacity
hľadiska
športového zariadenia," píše sa vo vládnom
materiáli.
Zákon zároveň definuje medzinárodné
podujatie, podujatie s osobitným režimom a
rizikové podujatie a ich organizátorom
vymedzuje konkrétne povinnosti. Právna
norma sa pritom netýka malých podujatí do
300 účastníkov. Ak by však malé podujatie
bolo označené ako rizikové alebo by sa malo
konať mimo športového zariadenia, bude sa
naň vzťahovať tento zákon v celom rozsahu.
Rizikové podujatie je podľa zákona také,

ktoré takto označil organizátor, športový
zväz, obec alebo Policajný zbor, keďže pri
nich hrozí narušenie verejného poriadku
alebo
ohrozenie
bezpečnosti,
zdravia,
mravnosti, majetku či životného prostredia.
Podujatia s osobitným režimom majú byť
napríklad zápasy s účasťou 4000 divákov
alebo vysokou obsadenosťou štadióna.
Vstupenky na rizikové podujatie pre
divákov podporujúcich hosťujúce družstvo
budú vystavované na meno a priezvisko
diváka a na podujatie bude môcť vstúpiť až
po overení totožnosti. Organizátor bude tiež
musieť zabezpečiť, aby pri domácich
podujatiach
nevnášali
účastníci
štátne
symboly iných štátov. V záujme posilnenia
prevencie sa nesmú vnášať ani tzv.
extrémistické symboly vyjadrujúce potláčanie základných ľudských práv a slobôd na
podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude
posudzovať ako priestupok diváckeho násilia
ešte pred vyvesením transparentu s
nelegálnym obsahom na štadióne.
Podľa zákona musia byť vyčlenené samostatné sektory pre priaznivcov domáceho
družstva a pre priaznivcov hostí. V sekto-

roch hostí musí byť aspoň jedna časť pre
divákov so vstupenkami vyššej kategórie a
aspoň jedna časť pre divákov so vstupenkami nižšej kategórie.
Výtržníkov bude môcť súd potrestať až
desaťročným zákazom účasti na verejných
podujatiach. Trest má hroziť tomu, kto sa
dopustí úmyselného trestného činu v
súvislosti s účasťou na verejnom podujatí,
alebo ak to vyžaduje ochrana verejného
poriadku, zdravia, mravnosti alebo majetku.
Mladistvým
sa
účasť
na
verejných
podujatiach bude môcť zakázať maximálne
na päť rokov. Zákon stanovuje aj pokuty za
priestupky diváckeho násilia, a to vo výške
1500 eur, priestupky vykonané na rizikovom
podujatí môžu stáť výtržníkov až 3000 eur.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) a
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) majú dostať povinnosť vytvárať a prevádzkovať
informačný systém. Ten bude evidovať
osoby so zákazom účasti na verejných
podujatiach, či tie, ktoré boli odsúdené za
trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou
na verejnom podujatí.

Zomrel bývalý kapitán čs. hokejovej reprezentácie a
spolutréner majstrov sveta 1976 a 1977 Karel Gut

Karel Gut (v strede) so spolutrénerom tímu ČSSR Jánom Starším a s Jiřím Holečkom.
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Praha 6. januára (TASR) - Vo veku 86
rokov zomrel po dlhej chorobe bývalý
československý hokejový reprezentant
a úspešný tréner Karel Gut. O jeho
úmrtí informoval Český zväz ľadového
hokeja (ČSLH), na ktorého čele stál v
rokoch 1994 až 2004.
Niekdajší vynikajúci obranca s ofenzívnym herným prejavom bol uvedený
do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej
federácie (IIHF) i do Siene slávy českého hokeja.
V 50. rokoch minulého storočia viedol
Karel Gut reprezentačné družstvo ako
kapitán, v 114 reprezentačných štartoch dal ako obranca 35 gólov. V roku
1955 ho vyhlásili za najlepšieho obrancu majstrovstiev sveta. Gut, ktorý

strávil 11 sezón v pražskej Sparte, hral
na troch zimných olympijských hrách a
šiestich svetových šampionátoch, pričom na MS získal tri bronzové medaily.
Na zlato siahol až ako tréner. Československú reprezentáciu doviedol v

spolupráci so Slovákom Jánom Starším
k titulom v rokoch 1976 a 1977. Vo
funkcii predsedu zväzu si vychutnal aj
ďalšie štyri české tituly z MS a zlato zo
ZOH 1998 v Nagane.

Vo veku 76 rokov zomrel trojnásobný olympijský víťaz
v behu na lyžiach Fín Eero Mäntyranta
Helsinki 30. decembra (TASR) – Vo veku
76 rokov zomrel trojnásobný olympijský šampión v behu na lyžiach z Fínska
Eero Mäntyranta. Zomrel v nemocnici v
meste Oulu na západe Fínska. Bol už
dlhodobo chorý.
Eero Mäntyranta pomohol Fínsku k
olympijskému triumfu v štafetových
pretekoch na 10 km na ZOH 1960 v

Squaw Valley a triumfoval aj v
individuálnych pretekoch na 15 km a 30
km na ZOH 1964 v Innsbrucku. V jeho
zbierke figurujú ešte aj dve strieborné a
dve bronzové olympijské kovy, rovnako
ako dva tituly majstra sveta zo šampionátov 1966 v Oslo a 1962 v Zakopanom.

Prezident MOV Thomas Bach: Na olympiáde v Soči
nie je miesto pre terorizmus a politiku

Berlín 1. januára (TASR) - Na blížiacich sa
zimných olympijských hrách v Soči nie je
miesto pre terorizmus a politiku, sviatok pod
piatimi kruhmi musí patriť športovcom. Len
niekoľko dní po bombových výbuchoch v
ruskom Volgograde to uviedol prezident
Medzinárodného olympijského výboru (MOV)

Thomas Bach. Informovala agentúra dpa.
Šéf olympijského hnutia vo svojom
novoročnom
odkaze
odsúdil
bombové
atentáty v Rusku, ktoré si vyžiadali 34 ľudských obetí. Thomas Bach očakáva od
ruských organizátorov bezpečný priebeh
olympijských hier, ktoré sa uskutočnia 7.23. februára.
"Olympiáda v Soči by mala byť
demonštráciou jednoty rôznorodosti,
takže by nemala stáť na politickej
platforme," uviedol Bach. "Toto bude
ešte dôležitejšie po posledných teroristických útokoch v Rusku. Terorizmus
nesmie nikdy zvíťaziť," dodal prezident
MOV.

Dvanásť kilometrov od Soči v parku v meste Chosta
zriadili zónu pre demonštrantov počas ZOH
Moskva 10. januára (TASR) - Ruské úrady
vyčlenili priestor pre prípadné protesty
počas nadchádzajúcich zimných olympijských hier v Soči. Oznámil to ruský vicepremiér Dmitrij Kozak, ktorý dohliada na
prípravy hier. Uviedol, že ako "protestná
zóna" bude slúžiť park v meste Chosta. Nachádza sa na pobreží Čierneho mora medzi
Soči a olympijským parkom, približne 12 km
od najbližšieho olympijského športoviska. "V
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parku v Choste budú môcť ľudia slobodne vyjadrovať svoje názory bez toho, aby porušovali práva iných občanov
alebo Olympijskú chartu," dodal Kozak.
Podľa agentúry AP Moskva očakáva na
protestoch ľudí, ktorí prídu vyjadriť svoj
nesúhlas napríklad s ruským zákonom o
zákaze propagácie homosexuality medzi
deťmi či s porušovaním ľudských práv v
krajine.

Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií
aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na:

http://www.olympic.sk

Olympijské @ktuality 1/2014
vydal Slovenský olympijský výbor 13. januára 2014.
Redaktor: Ľubomír SOUČEK.

12

