02/2014

V slovenskej výprave na ZOH
v Soči definitívne 62 športovcov,
v hre zostal ešte tanečný pár

BRATISLAVA 27. januára (SOV) – Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru (VV SOV) na svojom
mimoriadnom zasadnutí v pondelok
27. januára s definitívnou platnosťou
schválil zloženie slovenskej výpravy

http//:www.olympic.sk

na XXII. zimných olympijských hrách
v Soči (7. – 23. februára 2014). V našej
výprave, ktorú povedie členka VV SOV a
prezidentka Slovenskej lyžiarskej asociácie
Janka Gantnerová, bude 62 športovcov.
Tento počet by mohol rozšíriť už iba tanečný pár Lukáš Csӧlley – Federica
Testa. Náš pár je v pozícii prvých náhradníkov a teoreticky by ešte aj počas
konania hier v prípade zranenia niektorého
kvalifikovaného páru mohol dostať pozvanie od Medzinárodnej korčuliarskej únie
na účasť v súťaži.
Výkonný výbor SOV na mimoriadnom zasadnutí využil splnomocnenie zo 46.
valného zhromaždenia SOV (konalo sa 16.
januára), ktoré schválilo zloženie výpravy
SR aj s náhradníkmi. Na základe splnenia
kritérií príslušných medzinárodných federácií tak do výpravy pribudla osádka
štvorbobov v zložení Milan Jagnešák,
Lukáš Kožienka, Martin Tešovič a Juraj
Mokráš (na účasť v súťaži dvojbobov Slováci nespĺňajú kritériá FIBT) a zjazdár
Andreas Žampa. Zvýšený počet športovcov umožnil schváliť aj ďalších členov
sprievodu, pričom niektorí sa prestriedajú
s inými.
Viaceré zmeny nastali v tíme hokejistov.
Namiesto zranených obrancov Dominika
Graňáka a Michala Sersena do nominá-

zmenu v nominácii, výkonný výbor SOV
jednomyseľne potvrdil nomináciu Rajičovej.
Práve 18-ročná Nicole Rajičová (nar.
13. 8. 1995) bude najmladšia členka slovenskej výpravy na ZOH v Soči. O dva mesiace staršia je zjazdárka Petra Vlhová.
Naopak, najstarší slovenský športovec bude 44-ročný pilot štvorbobov Milan
Jagnešák (nar. 29. 8. 1969), ktorý sa na
ZOH zúčastní už štvrtý raz. Piatu olympijskú účasť si pripíše bežec na lyžiach
Martin Bajčičák a už šiesty raz sa na OH
či ZOH objaví vo výprave bývalý vzpierač
a dnes bobista Martin Tešovič, ktorý však
v Pekingu 2008 pre zranenie v súťaži
vzpieračov nesúťažil.

cie z náhradníckych pozícií postúpili Milan
Jurčina a René Vydarený, medzi náhradníkov pribudol ďalší obranca Ivan
Švarný. Šiesti zo siedmich hokejových náhradníkov pocestujú aj do Soči, kde budú
môcť zotrvať ako tréningoví sparingpartneri
do príchodu hráčov z NHL. Žiaľ, nenaplnili
sa očakávania, že by v Soči mohli od nás
štartovať aj snoubordistka či skokan na
lyžiach, pretože rebríčkové umiestenie
Klaudie Medlovej ani Tomáša Zmoraya
na to nepostačovalo.
Ako jediný problém sa na mimoriadnom
zasadnutí VV SOV riešila nominácia na
súťaž krasokorčuliarok. Na 46. valné
zhromaždenie SOV bola schválená nominácia Nicole Rajičovej, pričom ako náhradníčka bola schválená Monika Simančíková. Vedenie Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu však minulý týždeň
rozhodlo presne opačne. Na zasadnutie
exekutívy bola preto prizvaná aj prezidentka zväzu Felicitas Babušíková.
Prezident SOV František Chmelár na
zasadnutí konštatoval, že výkonnému výboru SOV neprislúcha posudzovať výkonnosť oboch pretekárok, ale z právneho
hľadiska musí VV SOV rešpektovať
uznesenie valného zhromaždenia ako
najvyššieho orgánu. Keďže 46. VZ SOV
schválilo do výpravy Rajičovú a nebol preukázaný žiadny vážny dôvod (ani choroba,
ani zranenie), ktorý by oprávňoval na
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INFORMÁCIE ZO 46. VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA SOV
Vo štvrtok 16. januára schválilo 46. valné zhromaždenie návrh nominácie výpravy, ktorý predložila vedúca štábu SOV
pre ZOH v Soči Janka Gantnerová, jednomyseľne a bez pripomienok v podobe, v akej ho o deň skôr schválil
výkonný výbor. V prípade športovcov VV
SOV plne rešpektoval návrhy zväzov, v prípade ich sprievodu spravil v návrhoch len
drobné úpravy.

Momentka zo 46. VZ SOV. Vedľa prezidenta SOV Františka Chmelára minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
FOTO JÁN SÚKUP

Na pléne sa hlasovalo už podľa
novelizovaných Stanov SOV, čiže za
zloženie našej olympijskej výpravy mohli
hlasovať
výlučne
zástupcovia
zväzov
olympijských športov a členovia výkonného

výboru SOV (z nich jeden je člen MOV a
jeden predseda komisie športovcov SOV,
ktorá na zasadnutí nemala iného delegáta).
Na rokovaní VZ SOV boli prítomní aj
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Dušan Čaplovič a veľvyslanec Ruskej
federácie na Slovensku Pavel Martovič
Kuznecov.

Na tlačovke po skončení rokovania zľava
viceprezident SOV pre zimné športy Igor
Nemeček, vedúca olympijskej výpravy
Janka Gantnerová, generálny sekretár SOV
Jozef Liba a hlavný tlačový atašé výpravy
Ľubomír Souček. FOTO JÁN SÚKUP

Valné zhromaždenie súhlasilo s menovaním disciplinárnej komisie SOV počas
trvania ZOH v zložení: prezident SOV
František Chmelár, viceprezident SOV
pre zimné športy Igor Nemeček, vedúca
výpravy Janka Gantnerová, generálny
sekretár SOV Jozef Liba, zástupca vedúcej výpravy Roman Buček a za športovcov kapitán tímu hokejistov Zdeno
Chára. Komisia sa v prípade prehrešku
niektorého z našich olympionikov bude zaoberať disciplinárnym postihom.

Ako hosť SOV z radov olympionikov
pôjde do Soči bývalý zjazdár Peter Jurko,
účastník ZOH 1988 v Calgary (skončil tam
piaty v kombinácii a trinásty v slalome) a
1992 v Albertville.
SCHVÁLILI ODMENY
ZA ZOH 2014 AJ 2016
Plénum SOV schválilo aj odmeny pre
našich úspešných reprezentantov nielen na XXII. zimných olympijských
hrách v Soči, ale na Hrách XXXI.
olympiády v Riu de Janeiro 2016. Výška odmien sa v porovnaní s predchádzajúcim olympijským cyklom nezmenila,
takisto stále platí aj princíp, že polovicu
odmien uhradí SOV a polovicu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR.
Zlatí medailisti v individuálnych športoch dostanú prémie vo výške 45.000 eur,
strieborní 35.000 a bronzoví 25.000. Odmeny pre športovcov na 4. - 8. mieste sú
odstupňované takto: 15.000 - 10.000 –
8000 – 6000 - 4000 eur. V súťažiach
štafiet, viacčlenných družstiev a posádok
(do počtu 4 pretekárov) v individuálnych
športoch sa za každého ďalšieho športovca
pripočíta k stanovenej čiastke ďalších 75
percent. Súčet odmien členov realizačných
tímov je 33 percent z výšky odmien športovcov. U viacčlenných družstiev sa výška
vypočíta zo základnej sumy, bez pripočítania za ďalšieho člena. V kolektívnych
športoch dostanú jednotliví členovia tímu
za zlato po 15.000, striebro 13.000 a bronz
11.000 eur, na 4. - 6. mieste 9000, 6000 a
4000 eur. Prémia pre členov realizačného
tímu je navyše v celkovej výške maximálne 10 percent z odmeny družstva.

Zloženie výpravy SR na XXII. zimné olympijské hry 2014 v Soči
VEDENIE VÝPRAVY
Vedúca výpravy JANKA GANTNEROVÁ
Pobrežná olympijská dedina:
Administrátor a zástupca vedúcej výpravy
pre Pobrežnú dedinu BORIS DEMETER
Lekár VLADIMÍR LUPTÁK
Ďalší tlačový atašé TOMÁŠ ŠTULAJTER
Maséri a fyzioterapeuti BRANISLAV PROKOP, MICHAL NEMČEK
Vytrvalostná olympijská dedina
Zástupca vedúcej výpravy ROMAN BUČEK
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Lekár VLADIMÍR VACHALÍK
Maséri a fyzioterapeuti JAKUB HUDÁK,
MAREK VRBA
Horská olympijská dedina
Administrátorka a zástupkyňa vedúcej
výpravy pre Horskú dedinu PETRA GANTNEROVÁ
Hlavný lekár BRANISLAV DELEJ
Hlavný tlačový atašé ĽUBOMÍR SOUČEK
Maséri a fyzioterapeuti IGOR ADAMUS,
JAKUB VEŠKRNA, BORIS ŽBIRKA

ĽADOVÝ HOKEJ
Vedúci tímu a generálny manažér OTTO
SÝKORA
Hlavný tréner VLADIMÍR VŮJTEK
Asistenti trénera PETER OREMUS, VLADIMÍR ORSZÁGH
Videoanalytik IGOR ANDREJKOVIČ
Kustódi MICHAL MALINA, SAMUEL PETRÁŠ
Kondičný tréner ROMAN ŠVANTNER
Manažér VIKTOR MATYS
ŠPORTOVCI (25+0) Brankár PETER BUDAJ, JAROSLAV HALÁK, JÁN LACO, Obrancovia IVAN BARANKA, ZDENO CHÁRA, MILAN JURČINA, MARTIN MARINČIN, ANDREJ MESZÁROŠ, ANDREJ
SEKERA, ĽUBOMÍR VIŠŇOVSKÝ, RENÉ
VYDARENÝ, Útočníci MILAN BARTOVIČ,
MARIÁN GÁBORÍK ,MICHAL HANDZUŠ,
MARCEL HOSSA, MARIÁN HOSSA, TOMÁŠ JURČO, TOMÁŠ KOPECKÝ, TOMÁŠ
MARCINKO, MICHEL MIKLÍK, PETER
ÖLVECKÝ, RICHARD PÁNIK, TOMÁŠ
SUROVÝ, TOMÁŠ TATAR, TOMÁŠ ZÁBORSKÝ. Náhradníci* (6 zo 7) JAROSLAV
JANUS, TOMÁŠ STAROSTA, MAREK ĎALOGA, IVAN ŠVARNÝ, BRANKO RADIVOJEVIČ, JURAJ MIKÚŠ, MÁRIO BLIŽŇÁk
*Do príchodu hráčov NHL
KRASOKORČUĽOVANIE
Vedúci TOMISLAV RAJIČ
ŠPORTOVEC (0+1) NICOLE RAJIČOVÁ
Náhradníci LUKÁŠ CSÖLLEY - FEDERICA
TESTA*, Tréner ROBERTO PELIZZOLA*
*V prípade pozvania od ISU
ŠORT TREK
Vedúci a tréner IGOR BODÓ
ŠPORTOVEC (0+1) TATIANA BODÓVÁ
BIATLON
Vedúci a tréner PAVEL KOBELA
Tréneri MANFRED GEYER, JOSEF OBERERLACHER, MILAN GAŠPERČÍK, JURAJ
SANITRA, DANIEL KUZMIN
Servismani DUŠAN OTČENÁŠ, LUKÁŠ
DAUBNER, JAKUB LEŠČINSKÝ, ROMAN
REGULY, FABIEN BLONDEAU, QUENTIN
BLONDEAU
Psychológ PETER BIELIK
ŠPORTOVCI (5+5) PAVOL HURAJT, MATEJ KAZÁR, TOMÁŠ HASILLA, MIRO-
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SLAV MATIAŠKO, MARTIN OTČENÁŠ,
ANASTASIA KUZMINOVÁ, JANA GEREKOVÁ, PAULÍNA FIALKOVÁ, TERÉZIA
POLIAKOVÁ, MARTINA CHRAPÁNOVÁ
BEH NA LYŽIACH
Vedúci PETER BARTOŇ
Tréneri JÁN VALUŠKA, STANISLAV HOLIENČÍK
Servismani ONDREJ BENKA-RYBÁR, BENEDIKT PROCHÁZKA, DANIEL NOVOTA, ERWIN KOBELT
ŠPORTOVCI (2+2) MARTIN BAJČIČÁK,
PETER MLYNÁR, ALENA PROCHÁZKOVÁ, DANIELA KOTSCHOVÁ
ZJAZDOVÉ DISCIPLÍNY
Vedúci a tréner JURAJ GANTNER
Tréneri/servismani MATTEA FREO, MATEJ GEMZA, ANDREJ GYÜRE, IVAN IĽANOVSKÝ, DUŠAN KANTOR, ĽUBOMÍR
MARTINČEK, BORIS VLHA, BOHUMÍR
ZEMAN ml., TOMÁŠ ŽAMPA, SLÁVKA
ŽAMPOVÁ
Servisman STANISLAV VOZÁRIK
ŠPORTOVCI (4+5) MARTIN BENDÍK, MATEJ FALAT, ADAM ŽAMPA, ANDREAS
ŽAMPA, JANA GANTNEROVÁ, PETRA
VLHOVÁ, BARBARA KANTOROVÁ, BARBORA LUKÁČOVÁ, KRISTÍNA SAALOVÁ
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE
Vedúci a tréner TOMÁŠ MURGÁČ
Tréner LUKÁŠ MIKULA
ŠPORTOVCI (0+2) NATÁLIA ŠLEPECKÁ,
ZUZANA STROMKOVÁ
SÁNKOVANIE
Vedúci WALTER MARX st.
Tréneri ĽUBOMÍR MICK, WALTER MARX
ml., RASTISLAV DRAJNA
ŠPORTOVCI (5+1) JOZEF NINIS, JOZEF
PETRULÁK, MARIÁN ZEMANÍK, MAREK
SOLČANSKÝ, KAROL STUCHLÁK, VIERA
GBÚROVÁ
BOBY
Vedúca ZDENKA JAGNEŠÁKOVÁ
Tréner VLADIMÍR JAGNEŠÁK
Servisman PATRIK SUBALLY
ŠPORTOVCI (4+0) MILAN JAGNEŠÁK,
LUKÁŠ KOŽIENKA, JURAJ MOKRÁŠ,
MARTIN TEŠOVIČ

Vo štvrtok sľub výpravy, v piatok
odlet jej hlavnej časti do Soči
Vo štvrtok 30. januára sa na bratislavskom Hrade uskutoční slávnostný
sľub slovenskej výpravy do rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Účasť
prisľúbilo viac než 80 členov našej olympijskej výpravy.

Anastasia Kuzminová a Martin Bajčičák
FOTO JÁN SÚKUP

V mene všetkých olympionikov sľub zložia
obhajkyňa zlata i striebra z Vancouvru
2010, biatlonistka Anastasia Kuzminová
a bežec na lyžiach, čochvíľa už päťnásobný
olympionik Martin Bajčičák. Na sľube sa
zúčastní viac než 40 športovcov zo slovenskej výpravy – napríklad všetci športovci z biatlonu, sánkovania, bobov, väčšina zjazdárov aj bežcov na lyžiach, obe
pretekárky v akrobatickom lyžovaní, jedna
v šort treku a menšia časť hokejistov spolu
s viacerými náhradníkmi, plus 40 členov
ich sprievodu.
Hneď po sľube sa uskutoční prezentácia
slovenskej poštovej známky, aj prezentácia slovenskej kolekcie euromincí k ZOH
v Soči.
Slovenská
pošta, a. s.,
vydala 15. januára
2014
poštovú
známku
k
XXII. zimným
olympijským
hrám v Soči. Známka s nominálnou hod-
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notou 0,90 € zobrazuje typický zimný šport
– biatlon. Je na nej stvárnený detail
športovkyne počas streľby v stoji. Súčasne
s poštovou známkou vyšla obálka prvého
dňa (FDC) a domicilom mesta Bratislava na
pečiatke. Motívom prítlače FDC je šprint
biatlonistiek do cieľa. Na FDC pečiatke je
stvárnený beh biatlonistky na lyžiach.
Autorom výtvarného návrhu poštovej
známky a FDC ako aj návrhu FDC pečiatky
je akad. mal. Igor Piačka.
V spolupráci Mincovne Kremnica,
štátny podnik, s Národnou bankou Slovenska a so Slovenským olympijským
výborom vychádza k ZOH v Soči súbor
slovenských
obehových
mincí
s
ročníkom razby 2014.
Súbor euromincí Soči 2014 pokračuje
v úspešnej edícii s motívom olympijských
hier. Samotný súbor pozostáva z farebného papierového obalu s potlačou a
textami viažúcimi sa k OH v Soči a mincí
uložených v ochrannej priehľadnej fólii.
Obálke dominuje fotografia z legendárneho
samostatného nájazdu slovenského hokejistu Pavla Demitru, ktorý na ZOH 2010 vo
Vancouvri rozhodol o víťazstve nášho tímu
nad Ruskom.

V piatok 31. januára odletí do Soči
špeciálom
z Viedne
hlavná
časť
slovenskej výpravy. Oficiálne prijatie
Slovenska
v olympijskej
rodine
sa
uskutoční 5. februára na poludnie
v horskej olympijskej dedine v Červenej
Poľane, kde bude v tom čase najväčšia
koncentrácia našich olympionikov.

Vlajkonosič slovenskej výpravy SR
na otvorení ZOH v Soči bude Zdeno Chára

Na snímke zo ZOH 2010 vo Vancouvri
Zdeno Chára ako kapitán v semifinále proti
Kanade.
FOTO JÁN SÚKUP

BRATISLAVA 16. januára (SOV) - Na 46.
valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru oznámila vedúca slovenskej
výpravy na XXII. zimných olympijských
hrách v Soči Janka Gantnerová rozhodnutie výkonného výboru SOV, že vlajkonosič slovenskej olympijskej výpravy na ZOH v Soči bude kapitán tímu
našich hokejistov a jeden z najlepších hokejových obrancov sveta Zdeno Chára.
Zdeno Chára dostal ako jediný hráč
výnimku od vedenia zámorskej NHL. Na
rozdiel od ostatných hráčov, ktorých kluby
uvoľnia až 9. februára, príde kapitán
Bostonu Bruins už pred otvorením hier.
"Je pre nás veľká česť, že sa nám to
podarilo. Takúto výnimku nedostal ani
kapitán kanadskej hokejovej reprezentácie Sidney Crosby či ruské eso
Alexander Ovečkin," uviedol na valnom
zhromaždení prezident SOV František
Chmelár.
Na ZOH 2006 aj 2010 bol Chára najvyšší spomedzi všetkých účastníkov. To sa
zrejme zopakuje aj v Soči.

Príprava a účasť športovcov na ZOH aj ZPH
v Soči sú finančne zabezpečené
športu (MŠVVŠ). Informoval o tom hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.
"Vybraní reprezentanti, ako aj SOV
a SPV už dostali viac ako 80 percent
zo schválenej dotácie na tento rok.
Tá bola v prípade podpory prípravy
vybraných reprezentantov schválená
v celkovej výške viac ako 3,2 milióna
eur," povedal minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Dušan Čaplovič
(Smer-SD).
Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor majú na svoje
úlohy, predovšetkým na zabezpečenie
účasti Slovenska na zimnej olympiáde a
paralympiáde, podľa ministra schválených
približne 1,149 milióna eur.

Bratislava 20. januára (TASR) – Príprava a účasť slovenských športovcov na ZOH v Soči sú finančne zabezpečené. K 10. januáru tohto roka
mali Slovenský olympijský výbor (SOV),
Slovenský paralympijský výbor (SPV) a
športové zväzy zimných športov na svojich účtoch potrebné peniaze od ministerstva školstva, vedy, výskumu a
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Vyšiel oficiálny media guide
našej výpravy na ZOH v Soči
Who is Who Slovensko/Slovakia

BRATISLAVA (SOV) - Aj na nadchádzajúcich XXII. zimných olympijských
hrách v Soči sa Slovensko – tak ako sa
stalo už tradíciou - bude môcť pochváliť vizuálne pútavou, pestro ilustrovanou a obsahovo i faktograficky
veľmi bohatou brožúrou Who is Who
Slovensko/Slovakia. Brožúru vydal Slovenský olympijský výbor. Jej autorom
i zostaviteľom je rovnako ako v prípade
ZOH 2006 v Turíne, OH 2008 v Pekingu,
ZOH 2010 vo Vancouvri aj OH 2012
v Londýne manažér mediálnej komunikácie
SOV Ľubomír Souček, ktorý bude v Soči
pôsobiť ako hlavný atašé slovenskej
výpravy.
Slovensko-anglický media guide Who is
Who Slovensko/Slovakia je mediálny
sprievodca
určený
pre
žurnalistov
z celého sveta, ktorí budú akreditovaní na
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hrách v Soči. Z praktických dôvodov zahraničné médiá budú môcť využiť elektronickú verziu na CD-nosiči alebo na USBkľúči. Dá sa aj stiahnuť zo stránky
www.olympic.sk. Pre naše médiá, členov
našej výpravy, slovenských štátnych predstaviteľov a ďalšie významné osobnosti sú
určené papierové výtlačky s praktickou
a obľúbenou hrebeňovou väzbou.
Najväčšia časť obsahu knihy na 230
plnofarebných stranách formátu A5 je
venovaná faktografickému predstaveniu všetkých športovcov v slovenskej výprave na ZOH v Soči (vrátane
náhradníkov, ktorí boli známi ku dňu
tlačovej uzávierky 19. januára) a ich
sprievodu. Dopĺňajú ho vizitky slovenských
športových zväzov, ktoré budú mať svojich
reprezentantov v Soči. Samozrejme, nemalý priestor zaberá predstavenie dejiska
ZOH, troch olympijských dedín aj jednotlivých športovísk.
Veľká časť media guide Who is Who
Slovensko/Slovakia
je
zameraná
na
históriu ZOH. Čitateľ nájde kľúčové informácie o doterajšej účasti športovcov zo
Slovenska na zimných olympijských hrách
s podrobnou faktografiou účast výprav
samostatnej Slovenskej republiky počnúc
Lillehammerom 1994 až po Vancouver
2010. Osobitný priestor dostali olympijskí
medailisti zo Slovenska a športovci, ktorí
sa umiestili v prvej šestke, ako aj športovci
s najvyšším počtom účastí na ZOH.
V publikácii je aj spomienka na nášho tragicky zosnulého vancouverského hrdinu
Pavla Demitru a zaujímavosti okolo slovenských zimných olympionikov. Brožúra
obsahuje aj základné fakty z histórie ZOH,
prehľad najúspešnejších športovcov aj
medailovo najúspešnejších krajín.
V sočskom media guide Who is Who
Slovensko/Slovakia nechýbajú ani informácie o Slovenskom olympijskom výbore a jeho predstaviteľoch, či o členke
a čestnom členovi Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku.

Slovak Point v Soči bude na novom
železničnom terminále v Adleri
Bratislava 28. januára (TASR) – Slovenský dom na zimných olympijských
hrách v Soči budú mať napokon k dispozícii
aj slovenskí športovci a návštevníci ZOH.
Podarilo sa to vďaka enormnému úsiliu
mnohých nadšencov a podporovateľov myšlienky olympizmu, rovnako zo súkromnej,
ako aj štátnej sféry. Povedal to v rozhovore pre TASR generálny sekretár
Slovenského olympijského výboru (SOV)
Jozef Liba. Podľa jeho slov ešte pred
niekoľkými dňami nebolo jasné, či tradičný
dom, ktorý Slovensko doteraz dôstojne
reprezentoval
prakticky
na
všetkých
olympiádach, bude existovať aj v Soči.
Organizačný výbor ZOH mal nereálne finančné požiadavky na prenájom priestorov.
Pomocnú ruku v tejto situácii podal
všetkým olympionikom slovenský podnikateľ, majiteľ Tatravagónky Poprad Alexander Beľjajev, ktorý má dobré obchodné vzťahy s ruskými železnicami. Tieto

vďaka jeho intervencii poskytli pre potreby
Slovákov priestory na novom železničnom
terminále v sočskej časti Adler. "Slovensko bude mať v Soči svoj dôstojný
stánok. Bez ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí Miroslava
Lajčáka, ale aj bez predstaviteľov rezortov financií, hospodárstva, dopravy,
pôdohospodárstva a v neposlednom
rade Slovenskej agentúry pre cestovný
ruch a mnohých ďalších, by jeho
realizácia bola nemožná," zdôraznil
Jozef Liba.
Slovak Point na olympiáde v Soči bude
mať nielen kultúrno-športový a spoolčenský rámec, ale aj ekonomicko-podnikateľský rozmer. Rusko je totiž významným obchodným partnerom Slovenska
a Slovensko práve tu bude mať prostredníctvom svojich sponzorov prezentáciu tak gastronomickú so zameraním na
krajové špeciality, ako aj turistickú,
predstavujúcu krásy a rarity Slovenska.

Valné zhromaždenie SOV prijalo prezidenta SR
Ivana Gašparoviča za čestného člena SOV
BRATISLAVA 16. januára (SOV) – Členovia pléna SOV na návrh výkonného
výboru jednomyseľne schválili prijatie
prezidenta Slovenskej republiky Ivana
Gašparoviča za čestného člena SOV, s
čím je spojené aj udelenie Zlatého odznaku SOV. Hlava štátu bude pozvaná na
aprílové 47. valné zhromaždenie SOV.
Titul Čestný člen SOV sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa príkladne zaslúžili o
rozvoj a úspechy olympizmu na Slovensku,
a to účasťou a popredným umiestením na
olympijských hrách, alebo dlhodobou angažovanosťou v konkrétnych činnostiach a
orgánoch SOV.
__________________________________
Na fotografii zo Slovenského domu v
Londýne 2012 prezident SR Ivan Gašparovič pri blahoželaní Danke Bartekovej k
zisku
bronzovej
olympijskej
medaily.
FOTO JÁN SÚKUP
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Už v mladom veku sa Ivan Gašparovič
výrazne angažoval v športe, predovšetkým
v ľadovom hokeji. V rokoch 1966 – 1989
pôsobil ako podpredseda medzinárodnej
komisie československého zväzu. Dlhodobo
bol činný aj v Slovenskom zväze ľadového
hokeja a v hokejovom oddiele Slovana
Bratislava. Aj v najvyššej ústavnej funkcii
prejavoval a neustále prejavuje neobyčajnú náklonnosť a úprimný vzťah k
športu, aj k olympijskému hnutiu. Je dlhodobý patrón najväčšieho projektu Slovenského
olympijského
výboru
–
Olympijských festivalov detí a mládeže

Slovenska, pričom pre víťazný kraj
venoval Pohár prezidenta SR. Často sa
zúčastňuje na podujatiach SOV, aj na
olympijských i
zimných olympijských
hrách. Významne sa svojim vplyvom zasadil za zachovanie športu v rezorte
obrany. V roku 2012 aktívne vystúpil na
slovenskom športovom fóre v Bratislave,
kde vyslovil veľkú podporu požiadavkám
slovenského športového hnutia. Viacero
významných slovenských športových osobností na čele s olympijskými medailistami
poctil udelením štátnych vyznamenaní.

Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022
odštartoval činnosť
Žilina 23. januára (TASR) – Spolupráca
s poľskou stranou a podpora pri činnostiach
súvisiacich s prípravou kandidatúry Krakova
na organizovanie zimných olympijských hier
(ZOH) 2022 je hlavnou úlohou Slovenského prípravného výboru (SPV) ZOH
Krakov 2022. Prvé valné zhromaždenie
odštartovalo jeho činnosť na pôde Úradu
Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
v stredu 22. januára. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Hana Danová. SPV
ZOH Krakov 2022 je záujmové združenie
právnických osôb zastúpených ŽSK, Slovenským olympijským výborom (SOV),
mestom Liptovský Mikuláš a obcou Demänovská dolina.
"Slovensko by malo priložiť ruku
k spoločnej kandidatúre realizovaním
súťaží v zjazdovom lyžovaní v areáli
Jasná – Nízke Tatry. Areál je takmer
pripravený a po špecifických úpravách
bude
schopný
organizovať
súťaže
v zjazdových disciplínach. Trate v lyžiarskom stredisku Jasná je však potrebné dobudovať jednu zjazdovú trať
FIS II so zasnežovaním, ktorú navrhovali už pri kandidatúre na olympiádu
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Poprad – Tatry 2006. Olympijská dedina
bude umiestnená v areáli Akadémie
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
v Liptovskom
Mikuláši,
ktorý
bude
potrebné upraviť a rekonštruovať pre
potreby približne 320 športovcov, 300 –
400 členov realizačných tímov a 600
rozhodcov a technického personálu,"
doplnila hovorkyňa ŽSK.
Predseda ŽSK Juraj Blanár zdôraznil, že
dôležitou súčasťou pri organizácii tak veľkého podujatia je spolupráca dotknutých
samospráv a subjektov, s prihliadnutím na
verejnú mienku. "Je pozitívne, že myšlienku kandidatúry Krakova so spoluúčasťou Slovenska podporujú aj občania Liptova, ktorí sa v prieskume verejnej mienky vyjadrili za jej organizáciu. Prieskum verejnej mienky sa
uskutočnil aj v Poľsku a takisto ako
Slováci, aj Poliaci vyjadrili súhlas
s olympiádou. Kandidatúru mesta Krakov podporuje 81 percent občanov Poľska, 79 percent obyvateľov Malopoľského vojvodstva a 66 percent obyvateľov mesta Krakov," uviedol župan
Blanár.

Kapitán strieborného tímu futbalistov ČSSR
z Tokia 1964 Anton Urban oslávil osemdesiatku!
BRATISLAVA 15. januára (sou) - Vo
štvrtok 16. januára oslávil rodák z Kysaku
Anton Urban osemdesiatku, ale až na
horšiu chôdzu navonok pôsobí dojmom, ako
keby sa nemenil. Stále živo sleduje športové
dianie, diskutuje o ňom, zapája sa do práce
v Klube fair play SOV.
Kapitán strieborného futbalového tímu ČSSR na OH 1964 v Tokiu Anton
Urban si vlani v Bojniciach za celoživotné
vystuovanie v duchu fair play prevzal Cenu
Jána Popluhára. Práve vedno so svojím o
rok mladším rovesníkom Po-pluhárom dlhé
roky tvorili piliere obrany bratislavského
Slovana, pričom obaja boli známi nielen
futbalovými
schopnosťami,
ale
aj
rytierskosťou na trávniku.
Anton Urban za 15 rokov v Slovane
Bratislava odohral 279 ligových zápasov,
majstrovského titulu sa však nedočkal. V Atíme Československa odohral len 4 zápasy,
do medailových tímov na ME 1960 ani na
MS 1962 sa v silnej konkurencii neprebil.
Vrchol jeho kariéry preto jednoznačne
znamenali olympijské hry 1964 v Tokiu. Ako
kapitán a v 30 rokoch najstarší hráč tímu
nastúpil na všetkých šesť zápasov a strelil
jeden gól.
„Olympijské hry v Tokiu – to je pre
mňa posvätná spomienka. Už samotná
účasť na nich bola veľká vec. Keď som

videl to množstvo športovcov z celého
sveta – a mnohých veľmi slávnych –
cítil som sa veľmi skromnučký. A keď
som si na začiatku hier prezrel prekrásny Olympijský štadión, len som
sníval, aké by to bolo zahrať si na ňom
finále. A stalo sa! Dokonca som to zažil
v úlohe kapitána....“, spomína Anton
Urban.

Na archívnej fotografii z Tokia 1964 Anton
Urban na stupni víťazov ako kapitán strieborného družstva ČSSR.
FOTO ARCHÍV

______________________________________
Slovenský olympijský výbor Antonovi
Urbanovi
srdečne
blahoželá
k
osemdesiatke!

Vo veku 86 rokov na následky zranení
pri lyžiarskom tréningu zomrel zjazdársky
olympionik Vladimír Krajňák
BRATISLAVA 16. januára (sou) - V deň
schvaľovania
nominácie
slovenskej
výpravy na ZOH v Soči prišla z Tatier
smutná správa. Vo veku 86 rokov
zomrel na následky zranení utrpených
pri nedávnom lyžovaní jeden z najstarších slovenských olympionikov, 86ročný Vladimír Krajňák (nar. 24. Septembra 1927 v Kežmarku). Počas
tréningu na veteránske preteky na Nový
rok v Bachledovej doline narazil do
slalomovej tyče. Vyletel z trate a dopa-
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dol na trávnatý terén. Pri páde utrpel
zlomeninu lonovej kosti a ďalšie vnútorné zranenia, s ktorými sa už ani jeho
trénovaný organizmus nevedel vyrovnať. Hospitalizovali ho v nemocnici v
Poprade. Veril, že sa k milovanému
lyžovaniu ešte vráti, ale už sa tak
nestane. Počas nekonečne dlhej športovej kariéry Vladimír Krajňák utrpel na
zjazdovkách množstvo zranení, vážne aj
pred dvoma rokmi. Tie novoročné sa mu
však stali osudné…

Vladimír Krajňák ako jeden z bežcov v slovenskej štafete s olympijským ohňom pred
OH v Londýne.
FOTO JURAJ BOBULA

Vladimír Krajňák patril dlhší čas medzi najlepších zjazdárov v Československu, ale milovanému športu sa
venoval aj dávno do odchode do dô-

chodku. Zvyčajne lyžoval spoločne s o
tri roky starším bratom Ottom Krajňákom. Často sa spoločne zúčastňovali
na veteránskych pretekoch. Ich športová dlhovekosť vzbudzovala všeobecný
obdiv a vo Vysokých Tatrách sa stali
legendami. Vlani v máji na oslavách 100
rokov organizovaného lyžovania na
Slovensku v Hornom Smokovci dostali
spomedzi všetkých oceňovaných najväčší potlesk.
V zjazdovom lyžovaní sa Vladimír
Krajňák dvakrát zúčastnil na zimných
olympijských hrách. Na prvých povojnových ZOH v roku 1948 v St. Moritzi po
tréningovom páde napokon nesúťažil,
ale o osem rokov neskôr v Cortine
d´Ampezzo 1956 nastúpil na všetky tri
disciplíny. V obrovskom slalome obsadil
38. mieste, slalom nedokončil, v zjazde
bol diskvalifikovaný. Šesťnásobný majster Československa štartoval aj na
majstrovstvách sveta 1954 v Aare – v
zjazde obsadil 27. miesto.
Jeho úmrtím naše lyžovanie utrpelo
veľkú stratu a prišlo o legendu.
Slovenský olympijský výbor vyslovuje
hlbokú sústrasť rodine zosnulého.

Národné športové centrum ocenilo svojich najlepších
Bratislava 13. januára (TASR) - Národné
športové centrum (NŠC)
ocenilo vyše
štyridsať svojich najúspešnejších športovcov
a trénerov za rok 2013. Medzi ocenenými
boli viacerí účastníci na nadchádzajúcich
ZOH v Soči - zjazdárky Jana Gantnerová a
Barbara Kantorová, bežkyňa na lyžiach
Alena Procházková, či biatlonisti Paulína
Fialková, Terézia Poliaková a Tomáš
Hasilla.

Ceny v kategórii seniorov si prevzali
napríklad vodná slalomárka Jana Dukátová, karatistka Jana Vojtikevičová, atléti
Jozef Repčík a Marcel Lomnický, či
triatlonista Richard Varga. Objavom roka
sa stala triatlonistka Ivana Kuriačková,
ktorá si v uplynulom roku vybojovala titul na
ME v duatlone v holandskom Horst aan de
Maas a 2. miesto na juniorskom svetovom
šampionáte v Ottawe.

Kajakármi roka 2013 Gelle a Kohlová, kanoistom Rusnák
Bratislava 17. januára (TASR) - Najlepším
športovcom Slovenského zväzu rýchlostnej
kanoistiky v kategórii kajakárov sa stal po
tretí raz v kariére Peter Gelle. Medzi
kajakárkami triumfovala Martina Kohlová,
ktorá prerušila nadvládu Ivany Kmeťovej.
Honor najlepšieho kanoistu získal Matej
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Rusnák. Kategóriu Výkon roka ovládol mladý štvorkajak v zložení Marek Krajčovič,
Gábor Jakubík, Matej Michálek, Viktor
Demin, ktorý získal zlato na ME juniorov a
pretekárov do 23 rokov v poľskej Poznani i
na MS v kanadskom Wellande. Medzi juniormi sa z prvenstva tešil Denis Myšák.

Do štvorice ocenených najlepších trénerov
sa dostali Radovan Šimočko, Felix Masár,
Ľubomír Hagara a Róbert Erban.
Gelle na MS v Duisburgu v K1 na 500 m
aj na 1000 m skončil na 7. mieste
a
v ankete predstihol Juraja Tarra a Erika
Vlčeka. Kohlová v roku 2013 zaujala
výbornými výkonmi v singlových disciplínach. Na MS v Duisburgu skončila v K1 na
200 m na 6. mieste, na ME v portugalskom
Montemore bola piata. Vďaka týmto
výsledkom zosadila po dlhom čase z prvého
miesta Kmeťovú, ktorá kraľovala v ankete

dlhých sedem rokov. Rusnák skončil v roku
2013 na ME i na MS štvrtý v C1 na 5000 m,
na Svetovej letnej univerziáde v Kazani bol
C1 na 500 m šiesty a na 1000 m štvrtý.
Štvorkajak do 23 rokov získal vo svojej
vekovej kategórii zlato na MS aj na ME a
premiérovo sa predstavil aj na seniorských
MS. V Duisburgu skončil vo finále siedmy.
Pozíciu najlepšieho juniora obhájil Myšák,
ktorý predbehol svojho parťáka z lode
Tibora Linku. Obaja spoločne získali v
Poznani titul juniorských majstrov Európy v
K2 na 500 m.

Najlepší športovci rezortu vnútra za uplynulý rok
Bratislava 20. januára (TASR) – Ministerstvo vnútra SR ocenilo najlepších športovcov a trénerov rezortu vnútra za minulý
rok - jednotlivci: Danka Barteková
(športová streľba), Matej Beňuš (vodný
slalom), Roman Čavara (športová streľba),
Sandro Dirnfeld (box), Pavol a Peter
Hochschornerovci (vodný slalom), Ivana
Kmeťová, Martina Kohlová (rýchlostná
kanoistika), Marián Kovačócy (športová
streľba), Jana Mezeiová (športová streľba),
Andrea Stranovská (športová streľba),
Ladislav a Peter Škantárovci (vodný sla-

lom), Zuzana Štefečeková (športová
streľba), Monika Štibravá (športová streľba), Veronika Vadovičová (športová
streľba), Erik Varga (športová streľba),
tréneri: Pavol Hlavačka (box), Peter
Hochschorner (športová streľba), Félix
Masár
(rýchlostná
kanoistika),
Juraj
Minčík (vodný slalom), Pavel Ostrovský
(vodný slalom), Vanessa Prajová (športová streľba), Juraj Sedlák (športová streľba), Vladimír Slamka (športová streľba) a
Jozef Široký (športová streľba).

Dominika Cibulková vo finále Australian Open podľahla
Na Li 6:7, 0:6, dovtedy jej set vzala len Šarapovová

Na fotografii po finále Australian Open
Cibulková s víťazkou Na Li v spoločnosti
hviezdy minulosti Chris Evertovej.
FOTO TASR/AP

___________________________________
Melbourne 25. januára (TASR) - Slovenská
tenistka Dominika Cibulková vo finále
dvojhry žien na grandslamovom turnaji
Australian Open ako nasadená dvadsiatka
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prehrala so štvorkou "pavúka" Číňankou Na
Li za 97 minút v dvoch setoch 6:7 (3) a 0:6.
Tridsaťjedenročná
rodáčka
z
Wuhanu
premenila tretí finálový pokus v Melbourne
vo vytúžený titul a získala druhú cennú
trofej z podujatí veľkej štvorky, v roku 2011
triumfovala na antukovom Roland Garros v
Paríži.
Cibulková napriek prehre s Na Li dosiahla
na Australian Open životný úspech a stala sa
historicky
prvou
slovenskou
singlovou
grandslamovou finalistkou. Medzi mužmi si
zo Slovákov grandslamové finále zahral iba
Miloslav Mečíř (na US Open 1986 a na
Australian Open 1989). Cibulková na ceste
do finále vyradila dve grandslamové šampiónky Talianku Francescu Schiavoneovú i
Rusku Mariu Šarapovovú (pred finále
jediný set stratila v súboji s ňou). V semifinále zmietla z kurtu Poľku Agnieszku
Radwaňskú. Vo finále proti skúsenej Na Li

však ani v piatom vzájomnom zápase nenašla recept. Z Melbourne si odniesla prémiu
1,325 milióna austrálskych dolárov a vo
svetovom rebríčku WTA sa posunula na 13.
miesto.
Dominika Cibulková bola napriek finálovej prehre so svojím vystúpením v
Melbourne spokojná. "Prežila som na
Australian Open fantastické dva týždne.
Ani neviem, čo na to povedať, tlačia sa
mi do očí slzy. Ďakujem celému môjmu
tímu za podporu - trénerovi Maťovi
Liptákovi, priateľovi Michalovi, fyzio-

terapeutke, kondičnému trénerovi, rodičom doma. Ďakujem aj všetkým fanúšikom, ktorí mi držali palce na
Slovensku. Na Li blahoželám k zisku
titulu, zaslúžila si ho. Chris Evertovej
som vďačná za to, že som mohla vlani
na jeseň absolvovať skvelú prípravu v
jej akadémii. Australian Open sa odrazu
stal mojim najobľúbenejším grandslamovým turnajom, diváci v Melbourne mi
dodávali veľa energie," povedala vo
svojom prejave Cibulková po prevzatí
taniera pre finalistku.

Na ME v sánkovaní Ninis siedmy, štafeta v SP celkove ôsma
Sigulda 26. januára (TASR) - Taliansky
sánkar Armin Zöggeler zajazdil v lotyšskej
Sigulde najrýchlejší čas v oboch kolách a
stal sa po tretí raz v kariére majstrom
Európy. Slovenský reprezentant Jozef Ninis
obsadil siedme miesto, keď za Zöggelerom
zaostal o 0,684 s. Dosiahol tak životný
úspech na vrcholnom podujatí a druhý
najlepší historický výsledok slovenského
sánkovania v kategórii mužov. Maximom
zostáva
bronz
Jaroslava
Slávika
z
Oberhofu 2004. "Škoda prvej jazdy, ktorá
bola katastrofálna. Druhá jazda bola
podstatne lepšia a vďaka tretiemu najrýchlejšiemu času som sa v rámci ME
vyšvihol na siedmu priečku. Keby ne-

bolo pokazenej prvej jazdy, mohol som
bojovať minimálne o štvrté miesto, na
ktorého som si trúfal," povedal pre TASR
Jozef Ninis.
Altenberg 19. januára (TASR) - Družstvo
Ruska v zložení Tatiana Ivanovová, Albert Demčenko, Vladislav Jušakov a
Vladimir Machnutin sa stala v nemeckom
Altenbergu víťazom záverečných pretekov
Svetového pohára v sánkovaní štafiet. Z
celkového triumfu v SP sa tešila štafeta
Nemecka. Štafeta Slovenska v zložení
Viera Gbúrová, Jozef Ninis, Ján Harniš a
Branislav Regec obsadila so stratou 2,071
s 5. miesto a v konečnom hodnotení
Svetového pohára 8. priečku.

Pred ZOH v Soči sa najviac hovorí o bezpečnosti

PREZIDENT PUTIN:
RUSKÉ ÚRADY UROBIA
PRE BEZPEČNOSŤ VŠETKO MOŽNÉ
Moskva 18. januára (TASR) - Pre
bezpečnosť ZOH v Soči urobia ruské úrady
všetko možné, vyhlásil
ruský prezident
Vladimir Putin. Taktiež zdôraznil, že pred
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teroristami si štát nemôže dovoliť ukázať
žiadnu slabosť. Agentúra RIA Novosti
poznamenala, že ide o prvé vyjadrenie
Putina k otázke bezpečnosti olympijských
hier od dvoch decembrových samovraždených útokov vo Volgograde, pri ktorých
zahynuli desiatky ľudí. "Ak ukážeme slabosť a strach, znamená to, že pomôžeme teroristom dosiahnuť svoj
cieľ," uviedol ruský prezident Vladimir
Putin v rozhovore s redaktormi viacerých
ruských televíznych staníc.
"Myslím si, že medzinárodná komunita by sa mala vo všetkých sférach humanitárnej, politickej a hospodárskej
- zjednotiť v boji proti takým neľud-

ským prejavom, ako sú akty terorizmu a
vraždy nevinných ľudí," povedal šéf
Kremľa. "Našou úlohou je poskytnúť
bezpečnosť účastníkom olympiády a
návštevníkom tohto športového festivalu. Urobíme pre to všetko možné,"
dodal ruský prezident.
Jeho slová zazneli niekoľko hodín po tom,
čo čečenský prezident Ramzan Kadyrov
oznámil, že vodca islamských povstalcov na
ruskom severnom Kaukaze Doku Umarov
je mŕtvy. Lídra samozvaného "Kaukazského
emirátu", ktorý hrozil prekazením olympiády
a ktorý figuruje na ruskom aj americkom
zozname teroristov, vraj zabili bezpečnostné
zložky. Zdroje z ruských tajných služieb
však túto informáciu zatiaľ nepotvrdili,
uviedla RIA Novosti. Pripomenula, že Kadyrov označil Umarova za mŕtveho už
viackrát, pričom nikdy neposkytol dôkaz.
RUSKO VYZVALO NA IGNORÁCIU
MAILOV S TERORISTICKÝMI HROZBAMI
Moskva 23. januára (TASR) - Rusko
vyzvalo ostatné krajiny, aby ignorovali maily
a listy s teroristickými hrozbami pred ZOH v
Soči. Varovania označili ruskí funkcionári za
falošné, informovala agentúra Reuters.
Viaceré národné olympijské výbory vrátane slovenského dostali výstražný mail s
teroristickými hrozbami. Ako prvý na túto
skutočnosť upozornil maďarský výbor, následne slovinský. Mail s rovnakým obsahom
dostali rakúsky, taliansky a nemecký výbor i
Olympijský výbor USA. "Myslím si, že je to
provokácia a odporúčame, aby tomu
naši kolegovia z ostatných krajín ne-

venovali pozornosť," povedal na tlačovej
konferencii šéf Ruského olympijského výboru Alexander Žukov.
Predstavitelia MOV celú záležitosť už
predtým komentovali krátkym vyhlásením,
že mail nepredstavuje hrozbu, resp. že
bezpečnosť v žiadnom prípade nepodcenia.
"MOV berie bezpečnostné riziká veľmi
vážne, no v tomto prípade zrejme nejde
o reálnu hrozbu," citovala zo stanoviska
agentúra DPA.
NATO POMÔŽE RUSKU
PRI ZABEZPEČENÍ ZOH V SOČI
Brusel 23. januára (TASR) – Severoatlantická aliancia (NATO) pomôže Ruskej
federácii pri zabezpečovaní ZOH v Soči. V
Bruseli o tom vo štvrtok informoval vrchný
veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe,
americký generál Philip M. Breedlove.
"Dohodli sme sa, že budeme hovoriť o
viacerých schopnostiach v zaobchádzaní s improvizovanými náložami a
ešte aj o iných veciach," citovala slová
Breedlova tlačová agentúra DPA. "Nechcem zachádzať do podrobností. Avšak
s blížiacou sa olympiádou budeme
kooperatívni voči našim ruským bratom
a sestrám," dodal generál. Podľa jeho slov
prebehli medzi Ruskom a mnohými štátmi
rozhovory o ZOH. On osobne sa v stredu
stretol s náčelníkom ruského generálneho
štábu, prvým námestníkom ministra obrany
Valerijom Gerasimovom. "Vymenili sme
si informácie a dohodli sa, že budeme
vzájomne komunikovať počas olympijských hier," uviedol Breedlove.

Známa huslistka Vanessa Mae bude štartovať v Soči
v zjazdovom lyžovaní za Thajsko
Bangkok 20. januára (TASR) - Husle vymení za lyže. Svetoznáma sláčiková virtuózka Vanessa Mae bude na ZOH v Soči
reprezentovať Thajsko v alpskom lyžovaní.
Tridsaťpäťročná Vanessa Mae sa narodila
v Singapure thajskému otcovi a čínskej
matke. Po ich rozvode sa s rodinou pre-
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sťahovala do Anglicka, vyrastala v Londýne
a má aj britské občianstvo. Rozhodla sa ale
reprezentovať Thajsko a súťaží pod priezviskom jej otca ako Vanakornová. V Soči
by mala štartovať v slalome a obrovskom
slalome, keď kvalifikačné kritériá splnila cez
víkend na pretekoch v Slovinsku.

Štokholm sa vzdal boja o ZOH 2022, Krakovu odpadol súper
Štokholm 17. januára (TASR) - Štokholm
sa nebude uchádzať o organizáciu ZOH 2022
z ekonomických dôvodov. Kandidatúre Krakova so slovenskou podporou tak odpadol
jeden súper. V hre o olympiádu v roku 2022
zostali okrem Krakova ešte Oslo, Peking,
ukrajinský Ľvov a kazašské Almaty.
"Organizácia ZOH si vyžaduje obrovské investície do nových športových
stredísk pre olympiádu, napríklad novú
sánkarskú a bobovú dráhu. Po olym-

piáde však už nebude potreba takýchto
zariadení," uvádza sa vo vyhlásení vládnucej politickej strany v krajine.
"Zdalo sa nám, že odhadované náklady budú vyššie ako prípadné zisky.
Štokholm je síce mesto zimných športov, no neodporučíme to. Aj keď do
budúcnosti sme otvorení konaniu zimnej olympiády," povedal šéf štokholmskej
mestskej rady Sten Nordin.

Vo veku 63 rokov zomrel český hokejista Milan Kajkl,
strieborný olympionik a dvojnásobný majster sveta
PRAHA 20. januára (SOV) – Krátko po
správe o smrti bývalého výborného
českého hokejistu a úspešného trénera,
neskôr aj predsedu Českého zväzu ľadového hokeja Karla Guta, prišla spoza
rieky Moravy správa o úmrtí ďalšej
významnej osobnosti českého a československého hokeja. V noci z piatka

na sobotu zomrel vo veku 63 rokov
bývalý výborný obranca Škoda Plzeň a
československej reprezentácie Milan
Kajkl. Mal v zbierke trofejí striebornú
olympijskú medailu z Innsbrucku 1976
a dva tituly majstra sveta (1976 a
1977).

Rozpočet olympijských a paralympijských hier 2016 v Riu
de Janeiro narástol o 27 percent na 2,93 miliardy dolárov

Rio de Janeiro 24. januára (TASR) Operačný
rozpočet
na
olympiádu
a
paralympiádu v roku 2016 v Rio de Janeiro
sa zvýšil o 27 percent na čiastku 2,93
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miliardy amerických dolárov (7 miliárd brazílskych reálov). Informovala o tom agentúra
Reuters. Brazílski
organizátori
a
funkcionári uviedli, že nová celková suma je
stále menšia ako bola na OH 2012 v
Londýne, pričom nárast rozpočtu spôsobili
faktory ako inflácia a zavádzanie nových
technológií.
Od víťaznej kandidatúry Ria v roku 2009
však pribudli na zoznam letných hier nové
športy – na OH sedmičkové ragby a golf, na
PH parakanoistika a paratriatlon. "Našim
cieľom je zorganizovať očarujúce hry.
Chceme mať vyrovnaný rozpočet,"
skonštatoval prezident Brazílskeho olympijského výboru Artur Nuzman.

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

http://www.olympic.sk
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