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Nadácia SOV spúšťa projekt 

Grant P&G pre olympijské nádeje 

 
 

   Bratislava, 18. marec 2014 (SOV) – 

Nadácia Slovenského olympijského vý-

boru spúšťa projekt „Grant P&G pre 

olympijské nádeje“. O získanie finančných 

prostriedkov sa môžu uchádzať športovci 

dosahujúci vrcholové výsledky v indivi-

duálnych olympijských športoch. Maximálna 

výška grantu pre jedného uchádzača je 

5 000 €, celkovo bude prerozdelených mi-

nimálne 25 000 €. Finančné prostriedky mô-

žu športovci využiť na športový výstroj 

a materiál, taktiež na cestovné, ubytovanie, 

štartovné, zdravotné zabezpečenie, či ces-

tovné a pobytové náklady na trénera a re- 

alizačný tím. Formulár a ďalšie podrobnosti 

grantového kola nájdu záujemcovia na 

stránke www.olympic.sk. 

    Vyplnené formuláre môžu uchádzači 

zasielať mailom do 4. apríla 2014 na adresu 

gantnerova@olympic.sk, alebo poštou na 

adresu Nadácie Slovenského olympijského 

výboru. Žiadosti posúdi odborná komisia a 

vybraní športovci budú predstavení na 

Olympijskom galavečere v apríli 2014. 

   Grantové kolo bude financované z pro-

striedkov spoločností Procter & Gamble a 

Coca-Cola. „Teší nás, že sa do kampane 

zapojili mnohí ľudia a ukázali tak svoju 

podporu slovenským športovcom,“ ho-

vorí Juraj Králik, zástupca spoločnosti Pro-

cter & Gamble. Nákupom produktov týchto 

značiek počas prvých dvoch mesiacov roku 

2014 v obchodnej sieti Tesco mohol totiž 

každý bez akejkoľvek ďalšej námahy či 

nákladov podporiť slovenských športovcov 

(viď príložený leták). 

   Z podpory olympijských nádejí má radosť 

aj generálny sekretár SOV Jozef Liba: „Je 

pre nás povzbudením, že komerčné 

spoločnosti svojou finančnou podporou 

oceňujú tvrdú prácu, snahu, disciplínu, 

obetavosť a nasadenie mladých špor-

tovcov. A navyše, že dávajú možnosť 

podpory aj ostatným občanom. Pevne 

verím, že naši nádejní olympionici ich 

získané prostriedky skutočne dobre vy-

užijú.“  

  3/2014 
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Päť uchádzačov o ZOH 2022 

predložilo na MOV oficiálne prihlášky, 

s Krakovom je v hre aj Slovensko  

  
 

   LAUSANNE 14. marca (sou) - V piatok 

14. marca bola uzávierka podávania 

oficiálnych prihlášok uchádzačov o us-

poriadanie XXIV. zimných olympijských 

hier v roku 2022. 

   Do sídla Medzinárodného olympijského 

výboru (MOV) v Lausanne doručilo svoje 

prihlášky všetkých päť dávnejšie známych 

uchádzačov, ktorí tak potvrdili svoj pred-

bežný záujem hostiť ZOH 2022. Medzi 

uchádzačmi je aj poľský Krakov, ktorý 

plánuje súťaže v zjazdovom lyžovaní na 

slovenskom území – v Demänovskej do-

line-Jasnej. Prípravný výbor Krakova ná-

sledne zverejnil oficiálne logo uchádzačské-

ho mesta. 

    Súpermi Krakova v boji o ZOH 2022 budú 

kazašské Almaty, čínsky Peking, ukra-

jinský Ľvov a nórske Oslo. Všetkých uchá-

dzačov čaká v najbližších mesiacoch prí-

prava podkladových materiálov s predsta- 

vením vízie a konceptu ZOH. Na ich základe 

bude možné spracovať základnú technickú 

analýzu jednotlivých ponúk. Zaoberať sa ňou 

bude exekutíva MOV, ktorá na zasadnutí 

v Lausanne 8. a 9. júla 2014 - v snahe 

eliminovať uchádzačov s najnižšími šancami 

a znížiť ich finančné náklady - zúži počet 

uchádzačov na troch s najreálnejšími po-

nukami. 

   Vybrané mestá potom dostanú status 

oficiálnych kandidátov a budú musieť 

spracovať rozsiahle kandidátske knihy. 

Tie, spoločne s príslušnými garanciami, mu-

sia kandidáti na MOV doručiť do 7. januára 

2015. Vo februári, resp. v marci 2015 

navštívi všetky kandidátske mestá hod-

notiaca komisia MOV, ktorá priamo „v te-

réne“ porovná plány v kandidátskych kni-

hách s reálnymi možnosťami. 

   Správa hodnotiacej komisie MOV bude 

zverejnená v máji 2015, následne sa v Lau-

sanne uskutoční stretnutie kandidátskych 

miest s členmi MOV. Voľby dejiska ZOH 

2022 sa uskutočnia na zasadnutí MOV 

31. júla 2015 v malajskom Kuala Lum-

pure. 

   Najbližšie ZOH v roku 2018 sa uskutočnia 

v juhokórejskom Pjongčangu. Tento fakt 

znevýhodňuje kandidátov z Ázie (Almaty a 

Peking), keďže OH 2000 budú v japon-

skom Tokiu. Je otázne, či členovia MOV 

budú chcieť tri olympiády za sebou v Ázii.

 

Prvý olympijský medailista v histórii 

SR a člen VV SOV Jozef Gönci má 40 
   Košice (TASR) - Primát prvého olym-

pijského medailistu v samostatnej ére 

Slovenska už Jozefovi Göncimu nikto 

nezoberie. Bývalý reprezentant v športovej 

streľbe 25. júla 1996 vybojoval na OH v 

Atlante historický bronz v disciplíne ľubo-

voľná malokalibrovka 60 a navždy sa zapísal 

do análov slovenského športu (na snímke 

Jána Súkupa s medailou). O osem rokov 

neskôr v Aténach zopa-

koval umiestenie na stupni 

víťazov, keď vo vzduchovej 

puške 60 získal druhú 

bronzovú olympijskú me-

dailu v kariére. 

   V utorok 18. marca 

2014 oslávil Jozef Gönci 

40. narodeniny. 
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   "Obe olympijské medaily majú pre 

mňa rovnakú cenu. Navždy mi budú pri-

pomínať to, čo som dosiahol. Na pocit, 

keď som sa stal prvým olympijským 

medailistom v ére samostatnosti Slo-

venska, sa pamätám veľmi dobre. 

Nechcel som tomu uveriť. Potreboval 

som, aby ma niekto uštipol a ja som sa  

vrátil do reality. Bolo to celé také 

zvláštne, ale zároveň nádherné," zaspo-

mínal si pre TASR rodený Košičan. 

   Okrem dvoch cenných kovov z olym-

pijských hier má Gönci na svojom konte titul 

svetového šampióna, štyri tituly majstra 

Európy a množstvo prvenstiev v pretekoch 

Svetového pohára. Ako zdôrazňuje portál 

olympic.sk, v rokoch 1998 a 1999 ho 

Medzinárodná federácia športovej streľby 

(ISSF) vyhlásila za najlepšieho strelca sveta. 

S aktívnou činnosťou sa rozlúčil po OH 2012 

v Londýne. Ako predseda komisie špor-

tovcov Slovenského olympijského výboru sa 

stal členom výkonného výboru SOV, okrem 

toho v súčasnosti pôsobí ako tréner 

puškových disciplín. 

   "V prvom rade chcem pomôcť slo-

venskému športu. Či na trénerskom 

poste alebo v pozícii funkcionára. Baví 

ma oboje. Som za to, že ak sa má daný 

šport vyvíjať správnym smerom, musia 

sa mu venovať odborníci. Moja prax a 

skúsenosti čo sa týka športovej streľby 

sú verejnosti dobré známe. Samo-

zrejme, musím sa toho ešte veľa naučiť, 

najmä o tom, ako správne a efektívne 

pracovať v exekutíve," hovorí bývalý 

úspešný strelec. 

 

Olympizmus v praxi na ZŠ O. Kožucha 

v Spišskej Novej Vsi 
   SPIŠSKÁ NOVÁ VES (mur) – Dňom za-

čiatku XXII. ZOH 2014 v Soči od-

štartovali aj aktivity žiakov ZŠ Ing. O. 

Kožucha v Spišskej Novej Vsi. Olympijský 

krúžok na škole pripravil množstvo aktivít 

pre žiakov prvého aj druhého stupňa. 

   V januári sa žiaci zapojili do literárnej 

súťaže SOV. Príspevky zasielali na pred-

tlačených pohľadniciach vydaných SOV. Deti 

písali športovcom, povzbudzovali ich, držali 

palce na ZOH alebo jednoducho napísali, že 

ich obdivujú. Z 5169 zaslaných pohľadníc 

ešte počas ZOH vybrali športovci tie naj-

lepšie a medzi nimi bola aj žiačka zo 6.A 

Alica Matisová. 

   Vo februári sa odohrávalo na ZŠ najviac 

aktivít. Študenti utvorili panely (plagáty, 

obrázky športovcov, členov slovenskej vý-

pravy), ktoré boli umiestnené vo vstupnom 

vestibule školy. V spolupráci s Olympij-

ským klubom Spiš boli nainštalované aj 

banery o antických a novovekých olympij-

ských  hrách. V triedach si žiaci utvorili 

nástenky z plagátov a obrázkov, ktoré im 

poskytol OK Spiš a doplniť podľa vlastnej 

fantázie. Na začiatku mesiaca sa v školskej 

jedálni mohli žiaci zoznámiť s ruskou ku-

chyňou. 

   Ďalšia aktivita bolo oblečenie vo farbách 

olympijských kruhov. Každý druhý deň bola 

vyhlásená iná farba. A tak škola svietila 

žltou, červenou, modrou, zelenou a čiernou 

farbou. Počas hodín informatiky sa žiaci za-

pojili do dvoch súťaži. Na stránke Slovenskej 

asociácie športu na školách vypracovali 

otázky k Veľkému olympijskému kvízu. Na 
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stránkach SOV sa zase zapojili do súťaže 

s vlastnou fotkou a odznakom – fandíme 

Slovenským olympionikom v Soči.  

   Žiaci prvého stupňa sa oboznámili so 

symbolmi olympizmu, i s antickými a novo-

vekými olympijskými hrami pri prezen-

táciách, ktoré im pripravili a prezentovali 

deti olympijského krúžku. Naopak, žiaci 

druhého stupňa si už nadobudnuté vedo-

mosti overili v školskej súťaži o olympizme. 

ZŠ O. Kožucha sa taktiež zapojila do zberu 

vrchnákov v olympijských farbách. Na konci 

mesiaca z nich spravili olympijské kruhy. 

   Veľký úspech mala netradičná zimná 

olympiáda pre 1. – 4. ročník. Deti si vy-

skúšali biatlon, bežky, hokej, kraso-

korčuľovanie, snoubording, či sánkovanie. 

Asi najemotívnejšia aktivita bol záverečný 

ceremoniál. Nástup športovcov, živých 

olympijských kruhov, bohýň s holubicou, 

vavrínovým vencom a ohňom, ukončil 

celomesačný kolotoč olympijských aktivít. 

Podujatiu dodala punc jedinečnosti aj 

prítomnosť priamych účastníkov ZOH v Soči 

– Tatiany Bodóvej (šort trek) a Tomáša 

Murgáča (slopestyle).  

 

Za Športovú osobnosť Košíc 2013 vyhlásili 
hádzanára Richarda Štochla, za legendu 

gymnastku Mariannu Némethovú-Krajčírovú 

   KOŠICE (okke) – Olympijský klub (OK) 

Košice sa zúčastnil na vyhlásení ocenení 

Športová osobnosť Košíc 2013. Na návrh 

OK bola v kategórii legenda ocenená 

dvojnásobná olympijská medailistka a ex-

majsterka sveta v športovej gymnastike 

Marianna Krajčírová-Némethová, rodáč-

ka z Košíc. 

   Za Športovú osobnosť Košíc 2013 or-

ganizátori vyhlásili hádzanára Richarda 

Štochla. V kategórii “nádej” boli ocenení 

študenti Športového gymnázia v Košiciach - 

futbalista Ondrej Duda a basketbalistka 

Žofia Hruščáková, v kategórii hendikovaný 

športovec vozičkárka Anna Oroszová.  

 
   Medzi čestnými hosťami boli aj hádza-
nárska legenda Anton Frolo a futbaloví 
medailisti z OH Anton Švajlen a Stanislav 
Seman, všetci v dámskej spoločnosti.

 

 

 
 

Na Slovensku aktívne športuje len tretina detí 
   BRATISLAVA 27. február 2014 - Šport je 

pre značnú časť detí a mládeže na Slo-

vensku finančne nedostupný. Mnohí rodičia 

si nemôžu dovoliť platiť trénerov, špor-

toviská či výstroj. V dôsledku toho strácame 

nielen talenty, ktoré by mohli na olym-

piádach reálne zápoliť o medaily, ale zá-

roveň vychovávame generáciu, pre ktorú je 

typický nezdravý životný štýl. 

   Potvrdil to aj reprezentatívny kvantitatívny 

prieskum, ktorý si nechala vypracovať 

spoločnosť Procter & Gamble, jeden zo 

sponzorov ZOH v Soči. Cieľom prieskumu, 

ktorý realizovala výskumná agentúra AKO, 

bolo zistiť názory Slovákov na financovanie 

mládežníckeho športu a možnosti jeho 

podpory cez odvádzanie podielov z predaja 

výrobkov konkrétnych značiek. 
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Športové kluby nemajú 

dostatok talentov 

   Osem z desiatich Slovákov si myslí, že 

podpora mládežníckeho športu je u nás 

slabá. Vyše 26 percent respondentov je 

presvedčených, že je „úplne nedostatočná“ a 

ďalších 57 percent ju považuje za „skôr 

nedostatočnú“. Prieskum ďalej ukázal, že 

aktívne športuje len necelá tretina detí, 

navyše iba 10 percent navštevuje športové 

kluby, pričom najväčšej popularite sa tešia 

futbal (28 %), bojové umenia (17 %) a 

hokej, hokejbal a florbal (15%). Až 40 

percent rodičov uviedlo, že ich deti sa 

aktívne žiadnemu športu nevenujú. 

   V kluboch aktívne športujú najmä deti 

rodičov, ktorých zamestnanie má prevažne 

duševný charakter alebo ktorí dosahujú 

priemerné príjmy. Deti manuálne pracu-

júcich rodičov síce športujú pravidelne, ale 

nie v kluboch. Deti, ktoré sa pravidelnému 

športu vôbec nevenujú, pochádzajú z rodín 

nezamestnaných, ale paradoxne aj z rodín 

podnikateľov, čiže z prostredia, ktoré má 

najnižšie a najvyššie príjmy. 

 

Ľudia sa nebránia podpore 

formou kúpy výrobkov 

   Takmer polovica opýtaných (45,2 %) nie 

je ochotná osobne prispievať na podporu 

mladých športovcov. Naopak, štvrtina res-

pondentov (24,2 %) deklarovala, že už tak v 

minulosti urobila. Najpreferovanejšie formy 

podpory sú odvádzanie dvoch percent daní 

pre mládežnícku športovú organizáciu alebo 

nadáciu (63 % z tých, čo už nejakým 

spôsobom prispeli) a finančný dar kon-

krétnemu športovému oddielu (21 % z tých, 

čo už nejakým spôsobom prispeli). Až s 

veľkým odstupom nasledujú ďalšie formy 

finančnej podpory, ako sú SMS, vecný dar či 

verejná zbierka. 

   Viac než polovica účastníkov prieskumu 

(51,4 %) pripustila, že podpora budúcich 

slovenských olympionikov firmami je pre 

nich dôvod, aby si kupovali výrobky týchto 

firiem. Napríklad spoločnosti Procter & 

Gamble a Coca-Cola venujú jedno percento 

z predaja svojich výrobkov v obchodnej sieti 

Tesco v januári a februári olympijským 

nádejam. Sumu v hodnote najmenej 35 000 

eur prerozdelí Nadácia Slovenského olym-

pijského výboru mladým vrcholovým špor-

tovcom. 

   Ako ukázal prieskum, pomoc mládež-

níckemu športu kúpou výrobkov upred-

nostňujú najčastejšie ľudia, ktorých deti 

športujú v kluboch. Výrazne menšiu podporu 

má táto forma v rodinách, kde deti síce 

športujú, ale mimo klubov. Ide pritom o 

jednu z najjednoduchších možností, ako mô-

že každý finančne podporiť mladých špor-

tovcov bez toho, aby ho to stálo čokoľvek 

navyše. 

 

Petra Vlhová získala v Jasnej 
titul juniorskej majsterky sveta v slalome 

 
   Petra Vlhová sa stala juniorskou maj-
sterkou sveta len týždeň po štarte na ZOH  

v Soči.                             FOTO JAKUB SÚKUP 

   Jasná 28. februára (TASR) - Slovenská 

lyžiarka Petra Vlhová získala na 

majstrovstvách sveta juniorov v Jasnej zlatú 

medailu v slalome. Účastníčka ZOH 2014 v 

Soči triumfovala s náskokom 17 stotín pred 

Švédkou Charlottou Säfvenbergerovou. 

Bronz putuje do Nemecka zásluhou Mariny 

Wallnerovej (+0,59). Na MSJ v talianskom 

Roccarase v roku 2012 vybojovala Vlhová v 

slalome bronz, na zimných olympijských 

hrách mládeže v Innsbrucku ukoristila v 

tejto disciplíne zlato. Vo februári 2011 sa 

stala vo švajčiarskej Crans Montane 

juniorskou majsterkou sveta v obrovskom 

slalome v kategórii do 18 rokov. 

    Petra Vlhová mala zo zisku zlata na 

domácej pôde veľkú radosť. "Dala som do 
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toho všetko a vyšlo to. Som veľmi rada, 

že sa mi to podarilo po dlhej pauze 

spôsobenej zranením. Teší ma, že som 

titul získala doma. Ďakujem všetkým, 

ktorí sa starali o trať, rodičom, 

trénerovi, i Veronike cVelez-Zuzulovej, 

ktorá ma tu naozaj podporovala," 

povedala šťastná Vlhová v cieli. Úspech ju 

teší o to viac, že ho dosiahla v domácom 

prostredí. "Počas sezóny som mala aj 

kus smoly, keďže som mala zranené 

rameno. Myslím si však, že víťazstvo na 

MS je dobrý úspech a o to viac ma to 

teší, že je to doma. Som megašťastná," 

dodala. 

 

Snoubordistka Klaudia Medlová tretia 
na pretekoch SP v slopestyle v Kreischbergu 

   Kreischberg 6. marca (TASR) – Snou-

bordistka Klaudia Medlová dosiahla na 

podujatí Svetového pohára v rakúskom 

Kreischbergu najväčší úspech vo svojej 

kariére, keď vo štvrtkovom finále olym-

pijskej disciplíny slopestyle obsadila 3. 

miesto. Doposiaľ najlepším umiestením 20-

ročnej Slovenky bola jedenásta priečka z 

decembrových pretekov SP v kanadskom 

Stonehame. Víťazkou finále sa stala Češka 

Šárka Pančochová, druhá skončila Fínka 

Henna Ikolaová.  

   Klaudia Medlová je 5-násobná víťazka 

pretekov Európskeho pohára a do portfólia 

jej úspechov sa radí aj zisk bronzovej me-

daily v disciplíne Big Air z MSJ 2010 v 

novozélandskej Cardrone. Na ZOH v Soči sa 

neprebojovala. 

 

Antidopingová agentúra SR v roku 2013 vykonala 
791 dopingových kontrol, 12 bolo pozitívnych  

   Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenská 

antidopingová agentúra SR (ADA SR) 

vykonala v roku 2013 spolu 791 do-

pingových kontrol z toho 671 súťažných a 

120 mimosúťažných, pričom testy potvrdili 

12 pozitívnych dopingových nálezov. Medzi 

tuctom hriešnikov figuruje aj slovenský 

reprezentant v silovom trojboji Denis 

Tangelmayer, ktorý mal dostal za júnový 

pozitívny nález na norandrosterón dvojročný 

dištanc. 

   Okrem Tangelmayera, ktorému odoberali 

vzorky v Malackách, mala pozitívny nález na 

Európskom pohári v Dudinciach aj ruská 

chodkyňa Jekaterina Medvedevová. Tej 

našli v tele prítomnosť rastového  hormónu 

a EPO. Talianska fitneska Anne Pezzová 

neprešla testami pre nálezy na furosemid a 

tamoxifén. Český dostihový jazdec Zdeněk 

Bodlák má zasa dočasne pozastavenú 

licenciu za prítomnosť alkoholu pred 

augustovými pretekmi v Bratislave. Mená 

ďalších ôsmich dopingových hriešnikov ADA 

SR zatiaľ nezverejnila. 

   ADA SR vykonala v roku 2013 plné 

močové testy (339), multi-screeningové 

testy (132), alkoholové testy (233), testy na 

THC (40) a krvné testy (47). "Z pohľadu 

vykonaných kontrol hovoríme o vyko-

naní dopingovej misie, ktorá spočíva od 

odobratia vzorky až vykonanie analýzy. 

Celkove sme urobili 791 testov, ale tie 

čísla sú relatívne. Napríklad najviac 278 

testov sme vykonali v dostihovom 

športe, kde boli testy zo 70% zamerané 

na alkohol a ľahké spoločenské drogy. 

Počas Európskeho pohára v atletike v 

Dudinciach sme robili 46 testov, vrá-

tane krvných na biologický pas. Testy 

sme vykonávali napríklad aj počas 

Svetového a Európskeho pohára vo vod-

nom slalome v Čunove, resp. v Lip-

tovskom Mikuláši," informoval riaditeľ 

ADA SR Miroslav Motyčík. 
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Peter Sagan vyhral 3. etapu pretekov 
seriálu WorldTour Tirreno-Adriatico 

   Arezzo 14. marca (TASR) - Slovenský 

reprezentant Peter Sagan sa stal víťazom 

3. etapy cyklistických pretekov Tirreno-

Adriatico, ktorá viedla z Casciny do Arezza a 

merala 210 kilometrov. Člen tímu Can-

nondale triumfoval časom 5:10:17 h, keď v 

záverečnom špurte do mierneho kopca zdo-

lal v priamom súboji lídra celkovej kla-

sifikácie Poliaka Michala Kwiatkowského 

zo stajne Omega Pharma-Quick Step.  

   "Víťazstvo má pre mňa veľkú cenu, 

zdvihne sebavedomie mne i celej stajni. 

Chcel by som sa poďakovať kolegom z 

tímu za podporu, v závere to bolo 

náročné. Tretiu etapu som si vytypoval 

už v príprave na tieto preteky, vedel 

som, že profilovo mi môže sedieť," 

povedal v cieli Sagan, ktorý dosiahol druhý 

etapový triumf v tomto roku, z toho pre-

miérový v prestížnom seriáli WorldTour.  

 

V pretekoch SP v Pokljuke na 12,5 km s hromadným 
štartom aj v Kontiolahti na 7,5 km Kuzminová štvrtá 

   Anastasia Kuzminová na fotografii zo ZOH 
v Soči.            FOTO JAKUB SÚKUP 
___________________________________ 

   Pokljuka 9. a Kontiolahti 15. marca 

(TASR) – V siedmom kole Svetového pohára  

v biatlone v slovinskej Pokljuke v pretekoch 

na 12,5 km s hromadným štartom obsadila 

slovenská biatlonistka a olympijská víťazka 

zo Soči na 7,5 km Anastasia Kuzminová 

štvrté miesto so stratou 1:06,4 min na  

víťaznú Bielorusku Darju Domračevovú, 

čerstvú trojnásobnú olympijskú víťazku.  

Takisto štvrtá skončila Kuzminová aj v 

rýchlostných pretekoch na 7,5 km na pre-

tekoch 8. kola SP vo fínskom Kontiolahti. Na 

víťaznú Fínku Kaisu Mäkäräinenovú, ktorá 

si upevnila vedúce postavenie v SP, stratila 

18,1 s. 

   V rovnakej disciplíne na rovnakom mieste 

deň predtým v rámci pretekov SP obsadila 

ďalšie slovenská olympionička Paulína Fial-

ková desiate miesto, čím dosiahla svoj 

životný úspech. 

 

Slovenskí paralympionici si v Soči vybojovali sedem medailí 
   Bratislava 17. marca (TASR, SOV) - V 

pondelok popoludní sa leteckým špeciálom 

zo Soči do Viedne a následne autobusom do 

Bratislavy vrátilo z XI. paralympijských 

hier v Soči slovenskí reprezentanti, 

ktorí získali spolu 7 medailí, z toho 3 

zlaté, dve strieborné a 2 bronzové. Slo-

vensko skončilo v medailovom hodnotení 

krajín na 6. priečke. Vo Vancouvri 2010 

skončila SR na 4. mieste so ziskom 11 

medailí (6-2-3). 

   Najcennejšiu medailovú zbierku si vy-

bojovala zrakovo postihnutá zjazdárka 

Henrieta Farkašová, ktorá získala dve 

zlaté a jednu bronzovú medailu. Spoločne s 

medailami z Vancouvru 2010 má v zbierke 

už päť zlatých a po jednom striebornom i 

bronzovom kove, čo z nej robí medailovo 

najúspešnejšiu slovenskú paralympioničku 

histórie. O tretie sočské zlato sa na zjaz-

dovkách v Roza Chutore postaral takisto 

zrakovo postihnutý Jakub Krako, ktorý si 

vybojoval aj jednu striebornú medailu 

a v historickom rebríčku našich najúspeš-

nejších paralympionikov je so zbierkou 4-2-

0 druhý. Zrakovo postihnutý zjazdár Mi-

roslav Haraus pridal do slovenskej zbierky 

v Soči striebro a telesne postihnutá zjaz-

dárka Petra Smaržová bronz. 

   Medailisti a aj tí slovenskí paralympioncii, 

ktorí sa umiestili na 4. - 6. mieste, dostanú 

vopred vypísané finančné odmeny z pro-
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striedkov Ministerstva školstva, vedy, výs-

kumu a športu SR (za 1. miesto - 22 500, 2. 

miesto - 17 500, 3. miesto 1250 eur, atď.). 

   Slovenskí medailisti zo zimnej para-

lympiády v Soči – ZLATO: HENRIETA 

FARKAŠOVÁ (zrakovo postihnutá zjazdár-

ka) – zjazd a obrovský slalom, JAKUB 

KRAKO (zrakovo postihnutý zjazdár) – su-

per-G, STRIEBRO: MIROSLAV HARAUS 

(zrakovo postihnutý zjazdár) – zjazd, 

JAKUB KRAKO – obrovský slalom, BRONZ: 

HENRIETA FARKAŠOVÁ – slalom, PETRA 

SMARŽOVÁ (telesne postihnutá zjazdárka) 

– slalom. 

 

Vo veku 86 rokov zomrela popredná 
krasokorčuliarska trénerka Ľudmila Lojkovičová-Dulková, 

viedla Drahovú, Bartosiewicza aj Sabovčíka 
   BRATISLAVA (zle) - Vo veku 86 rokov 

zomrela 16. marca 2014 v Bratislave 

známa krasokorčuliarka a trénerka 

Ľudmila Lojkovičová, rodená Dulková. 

Narodila sa 14. decembra 1927 v Bra-

tislave. Bola majsterka Slovenska v ro-

ku 1947. Okrem sólového kraso-

korčuľovania sa venovala aj tancom na 

ľade. S partnerom Emilom Skákalom sa 

predstavili aj na majstrovstvách 

Európy v roku 1947. 

   Na ľade sa Ľudmila Lojkovičová zoz-

námila aj so svojím životným part-

nerom Jozefom Lojkovičom, ktorého 

meno dnes nesú preteky Slovenského 

pohára v krasokorčuľovaní, organi-

zované Kraso klubom Žilina. Spoločne 

s manželom a s Ottom Prokopom stáli 

v roku 1953 pri zrode prvého krasokor-

čuliarskeho oddielu  v Žiline - TJ Iskra 

Slovena. V Žiline Ľudmila Lojkovičová 

s manželom pôsobila až do opätovného 

návratu do Bratislavy v roku 1969. V 

hlavnom meste od roku 1975 trénovala 

v Stredisku vrcholového športu spo-

ločne s  Hildou Múdrou a s Agnesou 

Buřilovou- Wlachovskou. 

   Najúspešnejšou zverenkyňou Ľudmi-

ly Lojkovičovej bola Liana Drahová, 

ktorá pod jej vedením získala bronzovú 

medailu v súťaži žien na ME 1974 

v Záhrebe. Úspešná trénerka stála aj 

pri začiatkoch a raste Petra Barto-

siewicza, ktorý po maturite odišiel štu-

dovať do Bratislavy a ako prvý Žilinčan 

bol účastníkom v kategórii športových  

dvojíc na ZOH 1964 aj 1968. Osem 

rokov viedla aj neskoršieho bron-

zového olympijského medailistu zo 

ZOH 1984 Jozefa Sabovčíka, pod jej 

vedením sa zdokonalil najmä v troji-

tých skokoch. 

 

 
   Trénerka Ľudmila Lojkovičová pred de-
saťročiami s malým Jozefom Sabovčíkom. 
                         FOTO ARCHÍV MTK V SR 

_______________________________ 

   Posledná rozlúčka s Ľudmilou 

Lojkovičovou bude vo štvrtok 20. 

marca 2014 o 13. h na Martinskom 

cintoríne v Bratislave. 

   Česť jej pamiatke! 
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Švédsky hokejista Bäckström dostane medailu zo ZOH aj 
napriek pozitívnemu testu, s nálezom poľský bobista Zalewski 

   Lausanne 14. marca (TASR) - Švédsky 

hokejový reprezentant Nicklas Bäckström 

dodatočne dostane striebornú medailu zo 

ZOH v Soči. Stane sa tak aj napriek tomu, 

že pre pozitívny dopingový test nenastúpil 

na finálový duel proti Kanade (0:3). 

   Medzinárodný olympijský výbor (MOV) 

oznámil, že provizórna suspendácia Bäck-

ströma, ktorú uvalili na švédskeho centra 

dopingoví komisári iba niekoľko hodín pred 

olympijským finále, bola podľa pravidiel. 

MOV však dodal, že v jeho prípade nešlo 

o vedomé porušenie antidopingového kó-

dexu či snahu zlepšiť športový výkon za-

kázanými látkami. 

   Dopingoví komisári ocenili aj fakt, že 

útočník tímu NHL Washington Capitals s nimi 

spolupracoval, preukázal sa lekárskymi 

správami o pravidelnom užívaní lieku proti 

alergii, ktorý obsahoval zakázaný pseudo-

efedrín. 

                -------------------- 

   Varšava 15. marca (TASR) - Poľský bobis-

ta Daniel Zalewski neprešiel počas zim-

ných olympijských hier v Soči dopingovou 

kontrolou. Poľský olympijský výbor infor-

moval, že 22-ročný pretekár mal 23. fe-

bruára pozitívny test na zakázaný stimulant. 

Podľa portálu eurosport.onet.pl našli Za-

lewskému v krvi stopy po látke N-metyl-1-

fenyl-bután-2-amín. Jej prítomnosť potvrdila 

A- i B-vzorka. Zalewski bol členom poľských 

štvorbobov, ktorý skončil na ZOH v súťaži 

štvorbobov na 27. mieste, dve priečky za 

slovenskou posádkou na čele s Milanom 

Jagnešákom. Zalewski je siedmy športovec, 

ktorý mal počas ZOH v Soči pozitívny do-

pingový test.  

 

 

 

        Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií 

aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na: 

http://www.olympic.sk 
Olympijské @ktuality 3/2014 

vydal Slovenský olympijský výbor 19. marca 2014. 
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