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47. VZ SOV v prítomnosti početnej 

českej delegácie zhodnotilo 

slovenskú účasť na ZOH v Soči, aj 

schválilo rozpočet SOV na rok 2014 
   BRATISLAVA 25. ap-

ríla (SOV) – „Dnešný 

deň je trochu v zna-

mení česko-sloven-

skej vzájomnosti,“ 

poznamenal na úvod 

piatkového 47. valné-

ho zhromaždenia Slo-

venského olympijské-

ho výboru (SOV) pre-

zident SOV František 

Chmelár. Oprávnene, 

pretože na 47. VZ 

SOV sa zúčastnila početná delegácia z Čes-

ka s viacerými významnými osobnosťami. 

   Od začiatku bola na rokovaní prítomná 

čestná predsedníčka Českého olympijského 

výboru a bývalá legendárna gymnastka Vě-

ra Čáslavská (následne zvolená za čestnú 

členku SOV), potom prišli predseda ČOV Jiří 

Kejval a predseda komisie športovcov ČOV, 

legendárny atlét Jan Železný (dostal Zlatý 

odznak SOV) a napokon v spoločnosti mi-

nistra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Dušana Čaploviča aj delegácia českého 

ministerstva školstva, mládeže a športu, 

v ktorej boli minister Marcel Chládek, jeho 

prvý námestník Jindřich Fryč a ako po-

radca ministra bývalý slávny hokejista Jiří 

Šlégr. 

 
   47. VZ SOV poctili svojou prítomnosťou 
dve megahviezdy svetového športu z Česka 
– mnohonásobní olympijskí víťazi Věra Čás-
lavská a Jan Železný. FOTO JAKUB SÚKUP 

 

   Krátke vystúpenie českého ministra Mar-

cela Chládeka sa stretlo s veľmi pozitívnou 

odozvou, pretože po vyjadrení ľútosti, že bý-

valí vrcholoví športovci v Česku aj na Slo-

vensku žijú neraz v zlých sociálnych pod-

mienkach, povedal: „Včera sme sa so slo-

venským ministrom Dušanom Čaplo-

vičom dohodli, že pripravíme projekt 

renty pre bývalých špičkových špor-

tovcov. A dúfam, že urobíme viacero 

spoločných projektov.“ 

  6/2014 
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   Prezident SOV František Chmelár (vpravo) 
medzi hosťami privítal aj dvoch ministrov, 
zastrešujúcich oblasť športu - českého 
Marcela Chládeka a slovenského Dušana 
Čaploviča.             FOTO JAKUB SÚKUP 

 

NOVÝMI ČLENMI SOV 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU 

NA ŠKOLÁCH A FLORBALOVÝ ZVÄZ, 

V DR SOV MARIÁN LINDER 

   Priebeh 47. VZ SOV bol veľmi pokojný, 

hlasovania takmer o všetkých bodoch boli 

jednomyseľné. Za nových členov SOV boli 

prijaté dve organizácie - Slovenská aso-

ciácia športu na školách a Slovenský 

zväz florbalu. Delegáti zobrali na vedomie 

informáciu, že slovenskí olympionici na ZOH 

v Soči zvolili za nových členov komisie špor-

tovcov SOV za zimné športy Milana Jag-

nešáka, Janu Gerekovú, Ivana Bátoryho 

a Jozefa Ninisa. 

   Na programe bola aj voľba jedného čle-

na dozornej rady SOV, čo vyplýva z no-

vely Stanov SOV. Vo voľbe uspel kandidát 

Slovenského šermiarskeho zväzu Marián 

Linder, ktorý zdolal kandidáta Slovenského 

zväzu ľadového hokeja Dáriusa Rusnáka 

27:19. 

   Plénum schválilo aj účasť výpravy SR na 

augustových II. olympijských hrách 

mládeže v čínskom Nankingu. Nomináciu 

výpravy schvália členovia SOV z radov tzv. 

olympijskej hlasovacej väčšiny korešpon-

denčným hlasovaním. 

 

HODNOTENIE ÚČASTI NA ZOH V SOČI 

BEZ PRIPOMIENOK 

   Plénum hodnotilo účasť slovenskej vý-

pravy na februárových XXII. zimných  

 
 

olympijských hrách v ruskom Soči. 

Vedúca výpravy, členka výkonného výboru 

SOV Janka Gantnerová, predložila roz-

siahlu písomnú správu, ktorú stručne do-

plnila ústne. Konštatovala, že misia dôstojne 

reprezentovala krajinu na poli športovom i 

diplomatickom. 

 

 
    Správu o vystúpení slovenskej výpravy na 

ZOH v Soči predniesla jej vedúca Janka 
Gantnerová.                  FOTO JAKUB SÚKUP 

 

   Naša výprava získala na februárových 

ZOH jeden cenný kov - zlato zásluhou bia-

tlonistky Anastasie Kuzminovej a v me-

dailovom hodnotení krajín sa umiestnila na 



 

 3 

21. priečke. Okrem Kuzminovej správa vy-

zdvihla aj výkony zjazdára Adama Žampu 

(5. miesto v superkombinácii, 6. miesto v 

slalome), výsledky miešanej štafety v bia-

tlone (5. miesto) či päťnásobného olym-

pionika Martina Bajčičáka (14. miesto v 

behu na 50 km). 

   "Veľmi pekné umiestenia dosiahli Pe-

tra Vlhová (19. miesto v slalome), Matej 

Kazár (15. miesto v súťaži na 15 km v 

biatlone) a mladá dvojica sánkarov Pe-

trulák, Zemaník (12. miesto dvojsedad-

lové sane). Naši športovci v neofi-

ciálnom olympijskom bodovaní vybojo-

vali 13 bodov," uvádza sa v správe. "Ne-

naplnili sa odhady zisku medailí re-

nomovaných prediktorov (4-5 medailí), 

ani očakávania vedúcej výpravy. Silu 

našej výpravy oslabili zranenia a ne-

účasť viacerých našich špičkových špor-

tovcov - Veroniky Velez Zuzulovej, Ma-

riána Gáboríka, Ľubomíra Višňovského, 

Miroslava Šatana. Účinkovanie našich 

športovcov však nemožno hodnotiť ako 

neúspešné. Historicky ide o druhú naj-

úspešnejšiu účasť Slovenskej republiky 

na ZOH v ére jej samostatnosti," píše sa 

ďalej v oficiálnom hodnotení. 

   K ZOH v Soči sa vo 

svojom prejave vrátil 

aj prezident Sloven-

ského olympijského 

výboru František 

Chmelár (na foto-

grafii Jakuba Súku-

pa). Podľa jeho slov 

prebehli hry v Soči 

bezproblémovo a vý-

sledky slovenských 

reprezentantov vníma 

ako reálne. "Napriek 

všetkému, čo sa 

popísalo vo sveto-

vých médiách pred ZOH, musíme kon-

štatovať, že to boli jedny z najlepšie 

pripravených a zorganizovaných hier v 

olympijskej histórii. Čo sa týka našej 

výpravy, nevyskytol sa žiadny problém, 

ktorý by bránil športovcom podať čo 

najlepšie výkony. Výsledky považujeme 

za solídne a reálne, bolo by naivné oča-

kávať viac. Športovci preukázali maxi-

málnu snahu podať čo najlepšie výkony 

a potvrdiť oprávnenosť nominácie," kon-

štatoval.  

   Podľa prezidenta SOV niektorí slovenskí 

olympionici výkonnostne na konkurenciu 

nestačili: "To však neznamená, že v Soči 

nemali byť. Teší nás, že sa ukázali mladí 

športovci Adam Žampa, Paulína Fial-

ková, Zuzana Stromková a mnohí ďalší. 

Veľká vďaka patrí aj Martinovi Bajčičá-

kovi, Janke Gerekovej, Matejovi Ka-

zárovi či Pavlovi Hurajtovi. Odviedli vý-

bornú robotu. A Nasťa Kuzminová? To 

je niečo výnimočné a jedinečné. Ťažko 

vyjadriť slovami hodnotu jej opä-

tovného víťazstva, patrí jej srdečná 

vďaka. Zároveň pre nás plynie jedno 

závažné poučenie - jednoliaty olym-

pijský tím musíme budovať dlhodobo, 

systematicky a cielene. Starať sa o 

športovcov, o ich rozvoj, zdokonaľovať 

ich športovú výkonnosť a to nielen rok 

pred ZOH, ale v dostatočnom čase." 

 

SOV VLANI HOSPODÁRIL VYROVNANE, 

NA ROK 2014 PREDPOKLADÁ PRÍJMY AJ 

VÝDAVKY VO VÝŠKE 1.555.614 EUR 

   Na 47. VZ SOV odznela správa o hos-

podárení SOV za rok 2013. Slovenský 

olympijský výbor vlani hospodáril s vyrov-

naným rozpočtom, s príjmami aj vý-

davkami vo výške 1.666.443 EUR. Z ve-

rejných zdrojov (dotácie Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR) pochá-

dzalo 56 percent príjmov SOV. Zvyšných 

44 percent SOV získal z vlastného mar-

ketingu a zo zdrojov Medzinárodného 

olympijského výboru. 

 
   Pohľad na účastníkov 47. VZ SOV, v po-
predí hostia z ČOV, ktorý zastupoval aj jeho 

predseda Jiří Kejval (vľavo). 
                                     FOTO JAKUB SÚKUP 
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   Pokiaľ ide o výdavky, najviac prostried-

kov išlo na projekty v rámci športového 

oddelenia SOV – spolu 718.188 EUR. Z toho 

účasť na ZOH v Soči stála 409.333 EUR, 

výška štipendií športovcom dosiahla 

133.030 EUR a na európske olympijské fes-

tivaly mládeže v Brašove (zima) a v Utrech-

te (leto) sa použilo spolu 175.825 EUR. Ná-

klady na projekty v rámci rozvoja olym-

pizmu boli spolu 224.878 EUR, na činnosti 

v rámci komunikačného oddelenia 134.653 

EUR a na činnosť sekretariátu a výdaje mi-

mo ostatných oddelení spolu 588.724 EUR. 

   Schválený rozpočet SOV na rok 2014 

je znovu koncipovaný ako vyrovnaný, 

s celkovými príjmami aj výdavkami vo 

výške 1.555.614 EUR. Naplnenie jeho príj-

movej časti sa predpokladá na 61 percent 

z dotácii MŠVVŠ SR a na 39 percent 

z vlastných príjmov SOV. Na aktivity 

v rámci športového oddelenia sa predpo-

kladajú výdavky v celkovej výške 649.864 

EUR, na rozvoj olympizmu 215.000 EUR, na 

komunikačné oddelenie 223.550 EUR a na 

prevádzkové a fixné náklady 462.200 EUR. 

 

CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ 

JANKE GANTNEROVEJ, DIPLOM MOV 

JURAJOVI BOBULOVI 

   V rámci slávnostnej časti 47. VZ SOV si 

vedúca slovenskej výpravy na ZOH 2014 

Janka Gantnerová a bývalá vynikajúca 

zjazdárka prevzala výročné ocenenie SOV - 

Cenu Matyldy Pálfyovej, ktorá sa kaž-

doročne udeľuje ženám za ich športové vý-

sledky, aktivitu v športe a v olympijskom 

hnutí. Trojnásobná olympionička v zjazdo-

vom lyžovaní sa v Sarajeve 1984 blysla pia-

tym miestom v zjazde. Ešte pod diev-

čenským menom Šoltýsová dosiahla ako vô-

bec prvá zjazdárka z Východnej Európy ví-

ťazstvo v pretekoch Svetového pohára. Dlhé 

roky pôsobí v štruktúrach Medzinárodnej 

lyžiarskej federácie. Niekoľko rokov je pre-

zidentka Slovenskej lyžiarskej asociácie a už 

druhé funkčné obdobie členka VV SOV. 

   Predseda environmentálnej komisie SOV 

Juraj Bobula si prevzal diplom Medzi-

národného olympijského výboru Šport 

a životné prostredie. MOV jeho udelením 

ocenil jeho osobný prínos k zavádzaniu 

výnimočných praktík v ochrane životného 

prostredia prostredníctvom športu. 

 
    Juraj Bobula v spoločnosti členky MOV 
Danky Bartekovej.         FOTO JAKUB SÚKUP 

 

PREZIDENT SOV INICIOVAL ZASLANIE 

LISTOV NOV UKRAJINY AJ RUSKA 

   Prezident SOV František Chmelár vo 

svojej správe pripomenul blížiace sa 30. vý-

ročie bojkotu olympijských hier v Los An-

geles zo strany vtedajšieho Československa 

aj ďalších socialistických krajín (SOV už pred 

10 rokmi vyjadril poľutovanie nad týmto 

rozhodnutím bývalého ČSOV ako svojho 

bývalého predchodcu) a akcentoval, že 

športu sa možno venovať len v mieri. 

V súvislosti s výbušnou situáciou na území 

susednej Ukrajiny konštoval, že SOV by 

nemal zostať nečinný. 

   Valné zhromaždenie následne F. Chme-

lára na základe jeho iniciatívy poverilo 

zaslať listy národným olympijským vý-

borom Ukrajiny aj Ruska. List adresovaný 

NOV Ukrajiny bude obsahovať deklaráciu 

solidarity a spolupatričnosti SOV so špor-

tovým hnutím na Ukrajine a pripravenosti 

pomôcť jej športovcom podľa ich potrieb, 

a v súlade s reálnymi možnosťami SOV. List 

adresovaný NOV Ruska bude obsahovať 

apel, aby ROV bol v rámci svojich možností 

všemožne nápomocný pri riešení nebez-

pečného konfliktu medzi Ruskom a Ukra-

jinou, ktorý poškodzuje aj obrovské hodnoty 

utvorené športovcami oboch krajín. 
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   Správa prezidenta SOV odznela ústne, ale 

delegáti dostali v písomnej podobe dva 

písomné materiály ako prílohy k nej. Jeden 

bol návrh Memoranda o utvorení streš-

nej organizácie slovenského športového 

hnutia. František Chmelár ho predložil na 

vyjadrenie členom SOV (predovšetkým ko-

lektívnym) na základe návrhov zhruba 

dvadsiatich kľúčových športových zväzov, 

s ktorých zástupcami sa stretol na pôde SOV 

17. apríla. Z diskusie vzišla potreba oživenia 

snáh o utvorenej strešnej organizácie slo-

venského športu, pričom za prirodzeného 

lídra tohto procesu väčšina účastníkov 

označila práve SOV. Na základe vyhod-

notenia písomného vyjadrenia súhlasu 

alebo nesúhlasu členov SOV so znením 

memoranda prezident SOV navrhne po-

kračovanie v tejto aktivite, alebo jej ukon-

čenie. 

   Písomne bol predložený aj sumár návr-

hov a odporúčaní SOV v rámci projektu 

MOV Agenda 2020, zameraného na 

diskusiu o možných zmenách v medziná-

rodnom olympijskom hnutí. Návrhy odporú-

čaní na zmeny v olympijskom hnutí v piatich 

tematických okruhoch spracovali na základe 

výzvy MOV vedúci predstavitelia a pracovníci 

sekretariátu SOV. 

 

Legendu československého i svetového 
športu a poslednú predsedníčku ČSOV Věru 

Čáslavskú zvolili za čestnú členku SOV 

 
   Nová čestná členka SOV Věra Čáslavská v 

spoločnosti prezidenta SOV Františka Chme-
lára a členky MOV Danky Bartekovej.  

                               FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

   BRATISLAVA 25. apríla (SOV)  - Na 47. 

valnom zhromaždení Sloven-ského 

olympijského výboru (SOV) sa ako hosť 

zúčastnila aj legenda českoslo-venského 

i svetového športu a posledná 

predsedníčka bývalého Českosloven-

ského olympijského výboru Věra Čás-

lavská. Fenomenálnu športovkyňu, vše-

obecne uznávanú aj ako mimoriadnu 

morálnu autoritu, zvolilo plénum jed-

nomyseľne za čestnú členku SOV – ako 

vôbec prvú osobnosť v histórii, ktorá 

nie je Slovenka. Bolo to ocenenie výni-

močnej osobnosti svetového mena a jej 

mimoriadnych zásluh o rozvoj športu i olym-

pizmu. Zároveň sa stala držiteľkou Zla-

tého odznaku SOV. Diplom čestnej členky 

SOV a Zlatý odznak SOV jej odovzdali pre-

zident SOV František Chmelár a členka 

Medzinárodného olympijského výboru na 

Slovensku Danka Barteková. 

 
   Zľava Marianna Némethová-Krajčírová, 
František Chmelár, Věra Čáslavská a Zdenka 
Letenayová.          FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

   „Je to pre mňa obrovská česť. Cítim sa 

na Slovensku doma a som aj vaša,“ po-

vedala Věra Čáslavská po zvolení za 
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čestnú členku SOV. A následne v prítomnosti 

svojej bývalej gymnastickej „spolubojov-

níčky“ Marianny Némethovej-Krajčírovej 

odovzdala prezidentovi SOV Františkovi 

Chmelárovi a riaditeľke SZTK – Múzea te-

lesnej kultúry v SR Zdenke Letenayovej 

oficiálne diplomy k svojim dvom zlatým 

olympijským medailám, ktoré prostred-

níctvom Múzea telesnej kultúry v SR vlani 

venovala Slovensku.  

 

Odovzdanie množstva vyznamenaní SOV 
   BRATISLAVA 25. apríla (SOV) – Na 47. 

VZ SOV odovzdali množstvo vyznamenaní 

Slovenského olympijského výboru. Väčšina 

ocenených si ich prevzala osobne. Boli me-

dzi nimi aj traja držitelia Zlatého odznaku 

SOV – najúspešnejšia športová gymnastka 

v slovenskej histórii Marianna Németho-

vá-Krajčírová, prezident Slovenskej gym-

nastickej federácie Ján Novák a legen-

dárny český atlét Jan Železný, ktorý prvé 

roky svojej hviezdnej oštepárskej kariéry 

prežil na Slovensku. 

   Uvádzame kompletný zoznam ocenených, 

vrátane tých, ktorí sa na 47. VZ SOV 

nezúčastnili. 

 

  ZLATÝ ODZNAK SOV (za výnimočný 

prínos pre olympijské hnutie a šport) 

   MARIANNA NÉMETHOVÁ-KRAJČÍRO-

VÁ - najúspešnejšia športová gymnastka 

v slovenskej histórii. Trojnásobná olympio-

nička sa podieľala na strieborných me-

dailách družstva ČSSR na OH 1964 v Tokiu 

a na OH 1968 v Mexico City, aj na titule 

majsteriek sveta 1966 a bronze z MS 1970. 

Individuálne získala dve bronzové medaily 

na majstrovstvách Európy 1967. Na OH 

v Mexico City bola v preskoku štvrtá a vo 

viacboji deviata. Úspešne sa venovala aj 

trénerskej práci, viedla viacero juniorských 

reprezentantiek ČSSR. Prevzala si aj 

STRIEBORNÉ KRUHY SOV, ktoré jej boli 

udelené už v roku 2003. 

   JÁN NOVÁK - už bezmála štvrťstoročie 

stojí na čele Slovenskej gymnastickej 

federácie a od roku 2000 je člen rady 

Medzinárodnej gymnastickej federácie. Je 

dlhodobo dušou tohto športu v meste. 

Bývalý pretekár sa úspešne venoval aj tré-

nerskej práci, keď viedol napríklad aj 

olympioničku Zuzanu Sekerovú. Jeho zás-

luhou Slovensko v posledných rokoch hos-

tilo kongres svetovej aj európskej gym-

nastickej federácie. 

   JAN ŽELEZNÝ - patrí k najúspešnejším 

športovcom v histórii Československa 

a Česka, pričom prvé roky svojej výni-

močnej kariéry prežil na Slovensku v ASVŠ 

Dukla Banská Bystrica. Päťnásobný olym-

pionik v atletike je najúspešnejší oštepár 

svetovej histórie. Získal tri zlaté (Barcelona 

1992, Atlanta 1996, Sydney 2000) a jednu 

striebornú olympijskú medailu, tri tituly 

majstra sveta a utvoril päť svetových re-

kordov – prvý v roku 1987 v Nitre. V-

ýkonom 98,48 m dodnes drží svetový 

rekord. Štyrikrát ho vyhlásili za českého 

športovca roka, dvakrát za najlepšieho 

atléta Európy a v roku 2000 za najlepšieho 

atléta sveta. Dnes sa s veľkým úspechom 

venuje trénerskej práci. Oštepárka Barbora 

Špotáková pod jeho vedením získala 

olympijské víťazstvo v Londýne 2012 a 

Vítězslava Veselého vlani priviedol k zisku 

titulu majstra sveta. V Česku spoluzakladal 

Úniu profesionálnych trénerov. Je predseda 

komisie športovcov ČOV a v rokoch 2004 – 

2012 bol za komisiu športovcov MOV člen 

MOV.  

 
   Zľava Marianna Némethová-.Krajčírová, 
Ján Novák a Jan Železný.  
                                FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 
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STRIEBORNÝ ODZNAK SOV (za výrazný 

prínos pre olympijské hnutie a šport) 

   NATÁLIA HEJKOVÁ - najúspešnejšia 

trénerka v histórii slovenského basketbalu. 

Bývalá popredná hráčka získala ako 

trénerka v 4 krajinách dovedna 16 ligových 

titulov. Tím SCP Ružomberok priviedla v 

roku 1998 k druhému miestu v neofi-

ciálnych MS klubov a v rokoch 1999 a 2000 

k víťazstvám v Európskej lige. Dvakrát sa 

tešila z víťazstva v Európskej lige aj ako 

trénerka ruského tímu Spartaka Moskovská 

oblasť. Ako asistentka trénera slovenskej 

reprezentácie žien prispela k zisku striebra 

na ME 1997. Pri ruskej reprezentácii sa po-

dieľala na zisku olympijského bronzu v 

Pekingu 2008 a na titule majsteriek Európy 

2007. 

   PAVOL MLYNÁR - 

bývalý popredný be-

žec na lyžiach je po 

trénerskom pôsobení 

už viac než tridsať 

rokov činný ako 

športový funkcionár. 

V SŠŠR MV SR sa 

významne pričinil o 

rozvoj zimných špor-

tov. K športu privie-

dol aj svojich synov, 

pričom Peter je dvojnásobný olympionik 

v behu na lyžiach. Je aktívny člen Olym-

pijského klubu Vysoké Tatry. 

   BRANISLAV SLAMKA - reprezentačný 

tréner v streľbe na trap. Ako osobný tréner 

Zuzany Štefečekovej sa výrazne podieľal na 

najväčších úspechy slovenskej streľby 

v posledných rokoch – zisku strieborných 

olympijských medailí v Pekingu 2008 aj 

v Londýne 2012, ako aj titulu majsterky 

sveta 2010. Vedie aj ďalších úspešných 

trapistov – majstra sveta Mariána Ko-

vačócyho, majstra Európy Erika Vargu, 

i ďalšieho olympionika Mária Filipoviča. 

 

BRONZOVÝ ODZNAK SOV (za dlhodobú 

prácu a prínos pre rozvoj olympijského 

hnutia a športu) 

   PAVEL ANETTA - dlhoročný šéftréner a 

predseda komisie riadenia reprezentácie 

Slovenského streleckého zväzu. S jeho 

pôsobením sa spája najúspešnejšia éra 

rozvoja tohto športu u nás. 

   Zľava prezident SOV František Chmelár, 
Stanislav Baluch, Jaroslav Burian, Juraj 
Kadnár, Vladimír Kolář, Félix Masár, členka 

MOV Danka Barteková, Július Nyarjas, Ivan 
Piaček a Štefan Sedláček.  
                            FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK  
__________________________________ 

   STANISLAV BALUCH - bývalý čs. 

reprezentant v behu na lyžiach, majster 

ČSSR v maratóne 1961. Dlhé roky sa 

venoval trénerskej práci v SVŠ FMV ČH 

Štrbské Pleso, najprv s mládežou, potom 

ako vedúci tímu žien. Bol asistent 

reprezentačného trénera žien a zúčastnil sa 

na ZOH 1992 v Albertville. 

   JAROSLAV BURIAN - bývalý predseda 

Slovenského kraskorčuliarskeho zväzu sa 

ako pracovník SŠŠR MV SR dlhé roky 

významne podieľa na rozvoji zimných 

športov. 

   JURAJ KADNÁR - bývalý vynikajúci 

rýchlostný kanoista, účastník OH 1992 

v Barcelone (člen 4. štvorkajaka) a OH 

1996 v Atlante, exmajster sveta i Európy. 

Po skončení kariéry sa venuje funkcio-

nárskej práci a rýchlostnej kanoistike po-

máha aj ako poslanec BBSK i mestskej 

časti Karlova Ves. Je podpredseda Olym-

pijského klubu Bratislava. 

   VLADIMÍR KOLÁŘ - bývalý dlhoročný 

tréner atletiky v Žiline a profesionálny telo-

výchovný funkcionár v TJ ZVL a v TJ Slávia 

VŠDS Žilina. 

   VOJTECH KRÁL - bývalý dlhoročný 

basketbalista oddielov TJ LB Spišská Nová 

Ves, Slovan a Inter Bratislava, potom 15 

rokov tréner basketbalu v Spišskej Novej 

Vsi a zároveň funkcionár. Desať rokov 

viedol TJ LB Spišská Nová Ves, potom jej 

futbalový klub. Od roku 2001 je pod-

predseda Olympijského klubu Spiš. 
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   DANIEL KUZMIN - kondičný tréner 

Anastasie Kuzminovej, výrazne sa podieľal 

na jej zisku dvoch zlatých a jednej 

striebornej medaily na ZOH 2010 vo 

Vancouvri a 2014 v Soči, titule vice-

majsterky sveta i na dvoch tituloch maj-

sterky Európy. 

   FÉLIX MASÁR - bývalý dlhoročný ús-

pešný čs. reprezentant v rýchlostnej ka-

noistike, bronzový medailista v K1 na 1000 

m MS 1979 v Duisburgu, šiesty v rovnakej 

disciplíne na OH 1980 v Moskve. Dlhé roky 

sa venuje trénerskej práci, v súčasnosti 

vedie štvorkajak vlaňajších majstrov sveta 

i Európy v kategórii do 23 rokov. 

   JÚLIUS NYARJAS - dlhoročný atletický 

funkcionár, bývalý podpredseda Sloven-

ského atletického zväzu. Je hlavný orga-

nizátor medzinárodných chodeckých pre-

tekov Dudinská päťdesiatka a Európskeho 

pohára v chôdzi. 

    IVAN PIAČEK - bývalý dlhoročný funk-

cionár v Kanoe Tatra Klube Liptovský Mi-

kuláš, organizátor Medzinárodného tatran-

ského slalomu, tréner mládeže a až do vla-

ňajška 50 rokov rozhodca pretekov v kano-

istike na divokej vode. 

   ŠTEFAN SEDLÁČEK - už štyridsať rokov 

popredný funkcionár slovenského boxu. 

Pôsobil ako prezident aj viceprezident Slo-

venskej asociácie boxerov amatérov. 

    VLADIMÍR SLAMKA - na OH 1996 v At-

lante sa šiestym miestom v streľbe na trap 

postaral o zisk historicky prvého bodo-

vaného umiestenia športovca zo samo-

statnej SR na hrách olympiády. Stále ak-

tívny strelec dnes trénersky vedie svoju 

dcéru, nádejnú juniorku Ninu Slamkovú. 

   MIROSLAV STANOVSKÝ st. – zaklada-

teľ vodného slalomu v Dolnom Kubíne, 

predseda tamojšieho klubu ŠKP,  dlhoročný 

tréner a rozhodca tohto športu. Bývalý tré-

ner čs. juniorskej reprezentácie na divokú 

vodu priviedol aj svojho syna, olympionika 

z Atlanty 1996 a medailistu z majstrovstiev 

Európy Miroslava Stanovského mladšieho. 

 

MEDAILA SOV (pre úspešných 

účastníkov OH a ZOH) 

   MARTIN BAJČIČÁK – päťnásobný 

účastník ZOH v behu na lyžiach (1998 –  

2014), najlepšie výsledky si pripísal v Tu-

ríne 2006, kde v skiatlone aj v tímovom 

šprinte spolu s Ivanom Bátorym obsadil 

ôsme miesto. 

   MILAN JAGNEŠÁK – zakladateľ bobo-

vého športu na Slovenska, predseda zväzu 

a účastník štyroch ZOH (2002 – 2014). Je-

ho najlepšie olympijské výsledky sú dve 20. 

miesta – v Turíne 2006 v štvorboboch a vo 

Vancouvri 2010 v dvojboboch. 

   JAROSLAV JOKEĽ – ako vzpierač štarto-

val na OH 1992 a 1996, v Barcelone 1992 

skončil do 100 kg štrnásty. 

   PATRIK POLLÁK – jediný reprezentant 

slovenského jachtingu, ktorý štartoval až 

na troch OH (1996, 2000 a 2008), súťažil 

vo windsurfingu. 

   VERONIKA SABOLOVÁ – trikrát štar-

tovala na ZOH v sánkovaní (2002 – 2010), 

najlepší výsledok – 14. miesto – dosiahla 

vo Vancouvri 2010.  

   ĽUBOMÍR ŠVAJLEN – bývalý výborný 

hádzanársky brankár, účastník OH 1988 (6. 

miesto) a OH 1992 (9. miesto). 

 

 
   Zľava František Chmelár, Jaroslav Jokeľ, 
Milan Jagnešák, Danka Barteková, otec Pat-

rika Polláka, Veronika Sabolová a Ľubomír 
Švajlen.                 FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

 

PLAKETA SOV (pre osobnosť, ktorá 

svojou činnosťou významne prispieva k 

rozvoju olympizmu a športu) 

   JÁN MOKOŠ -  ako dlhoročný primátor 

Vysokých Tatier významne podporuje 

olympijské hnutie a šport v tomto meste. 

Spoluprácu s ním vysoko oceňuje Olym-

pijský klub Vysoké Tatry. 
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Prispejte na Pamätník slovenských 
olympionikov na Národnom cintoríne v Martine! 
   BRATISLAVA 30. apríla (SOV) - S pote-

šujúcou informáciou vystúpil v rámci dis-

kusie na 47. valnom zhromaždení Slo-

venského olympijského výboru predseda 

Združenia olympijských klubov SR Ivan 

Čierny, hlavný iniciátor zriadenia Pamät-

níka slovenských olympionikov na Ná-

rodnom cintoríne v Martine. Konštatoval, 

že práce na jeho utvorení už nadobúdajú 

reálne kontúry. Uskutočnilo sa výberové 

konanie na realizáciu schváleného 

návrhu pamätníka a Mestský úrad 

v Martine zriadil špeciálny účet, na 

ktorom sa budú zhromažďovať peniaze 

z verejnej zbierky na tento účel. 

   Mesto Martin už schválilo na pamätník 

príspevok vo výške 20.000 EUR. Ivan 

Čierny iniciatívne oslovil na prispenie do 

verejnej zbierky regionálne olympijské kluby 

aj športové zväzy – najmä zo športov, v kto-

rých sa Slovensko môže pochváliť olym-

pijskými medailistami. Ako prvý z nich pri-

spel sumou 1200 EUR Slovenský zväz 

kanoistiky na divokej vode, spomedzi 

známych športovcov ako prvý prispel Matej 

Tóth. Viaceré olympijské kluby už prisľúbili 

zaslanie finančného daru. 

   Delegáti dostali písomný materiál s kľú-

čovými informáciami o pamätníku, aj o spô-

sobe verejnej zbierky prostredníctvom da-

rovacích zmlúv. Do verejnej zbierky sa 

môže zapojiť každý z vás! Bližšie infor-

mácie o spôsobe prispenia nájdete na 

www.olympic.sk.  

   Pamätník bude venovaný všetkým 

olympionikom zo Slovenska, ale na 

tabuľkách na ňom budú uvedené mená 

zosnulých olympijských medailistov. 

Jeho slávnostné otvorenie sa plánuje na 

jeseň 2014. 

 

 

 
Výzva SOV ku Dňu Zeme mala dobrú odozvu  
   Bratislava, 23. apríla (SOV) – Aj regio-

nálne olympijské kluby sa pripojili svo-

jimi aktivitami na podporu ochrany 

životného prostredia, zdravého život-

ného štýlu a robili osvetu. Reagovali tak 

na výzvu "Mysli globálne, konaj lo-

kálne", ktorú k celosvetovému Dňu 

Zeme (22. apríl) zverejnila environ-

mentálna komisia Slovenského olym-

pijského výboru (SOV). Deň Zeme je 

medzinárodný ekologicky motivovaný svia-

tok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia 

životného prostredia. 
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   Environmentálna komisia SOV rozposlala 

na svoje olympijské kluby výzvu "Mysli 

globálne, konaj lokálne". Požiadala ich, 

aby sa zapojili do environmentálnych akcií 

podľa potrieb a možností v mieste ich 

bydliska. V prípade potreby, aby si vyčistili 

športoviská a vodné plochy, zväčšili zelené 

plochy vysadením nových stromčekov 

a okrasnej zelene, pozbierali neporiadok, 

vyseparovali ho a odovzdali do zberných 

surovín, a teda skrášlili si okolie, v ktorom 

žijú. Aby šetrili vodou a energiami, ktorých 

je čoraz menej. V prípade, že všetky tieto 

úlohy nemusia riešiť, a všetko je u nich 

v poriadku, aby šli do prírody so svojimi 

najbližšími a priateľmi a na zdravom vzdu-

chu oslávili Deň Zeme aktívnym pohybom 

a športovaním.   

DEŇ ZEME V MICHALOVCIACH 

   Touto eko-výzvou sa inšpirovali v Micha-

lovciach. V rámci výzvy pripravili Olympij-

ský klub Michalovce a ZŠ Školská 

Michalovce ešte pred Veľkou nocou (16.4. 

apríla) prehliadku eko-výrobkov žiakov ško-

ly. V tento deň študenti prezentovali svoje 

príspevky o problémoch našej planéty na 

minikonferencii a prezreli si výstavu hornín a 

minerálov, ktorú pripravili ich spolužiaci. 

Upratali okolie školy a svoje poznatky 

zúročili v minikvíze.  Akciu zdokumentovali a 

pripravili krátku prezentáciu, ktorú zverejnili 

na kanáli Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=4

vTwx-v6GTk  
 

DEŇ ZEME V LUČENCI 

   Aj Olympijský klub Lučenec sa v dňoch 

16. - 22. apríla zapojil do environmentálnej 

akcie ku Dňu Zeme "Mysli globálne, konaj 

lokálne" a v spolupráci so strednými školami 

- Gymnáziom B. S. Timravy Lučenec, 

SOŠ Zvolenská a SOŠ Technická 

Lučenec – jeho členovia odpracovali viac 

ako 38 hodín na úprave školských špor-

tových areálov a ich okolia. Účastníci boli 

odmenení suvenírmi SOV a OK Lučenec.  

 

Český NOV udelil slovenskému hokejistovi 

Tomášovi Slovákovi hlavnú Cenu fair play 
   Praha 16. apríla (TASR) - Slovenský ho-

kejista Tomáš Slovák (na fotografii 

TASR) dostal od Českého olympijského 

výboru hlavnú Cenu fair play.  Okrem 31-

ročného obrancu Škody Pl-zeň si v pražskom 

Centre pohybovej me-dicíny prevzali 

rovnaké ocenenie aj motocyklový pretekár 

David Pabiška a cyklista Jan Smolík. 

   Tomáš Slovák preukázal pri svojom čine 

roka pevné nervy a veľký zmysel pre fair 

play. V rozhodujúcom siedmom stretnutí 

vlaňajšieho finále hokejovej extraligy proti 

Zlínu sa priznal k tomu, že tečoval puk, 

ktorý skončil v hľadisku. Stalo sa tak len 14 

sekúnd pred koncom riadneho hracieho času 

za stavu 3:2 pre Plzeň. Rozhodcovia si 

Slovákov teč nevšimli a nariadili vhadzo-

vanie v strednom pásme, po rozhovore so 

skúseným bekom však svoj verdikt zmenili a 

posunuli ho do obrannej tretiny Plzne. Súper 

krátko po buly vyrovnal a o víťazovi muselo 

rozhodnúť až 

predĺženie. 

Plzeň 

nakoniec 

zásluhou 

Martina 

Straku 

v druhom 

predĺžení 

rozhodla a 

získala svoj 

premiérový 

ex-traligový 

titul.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vTwx-v6GTk
https://www.youtube.com/watch?v=4vTwx-v6GTk
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Boxer Michal Takács sa prebojoval na OH mládeže v Nankingu  
   Sofia 22. apríla (TASR) - Slovenský 

boxer Michal Takács si vybojoval účasť 

na OH  mládeže, ktoré sa uskutočnia v 

auguste v čínskom Nankingu. V roz-

hodujúcom súboji v kategórii do 56 kg na 

svetovom šampionáte mládeže v Sofii zdolal 

Alžírčana Tammu, ktorého rozhodca dis-

kvalifikoval v treťom kole. 

   Člen ŠKP Bratislava Michal Takács pred-

viedol v bulharskej metropole skvelú formu, 

keď štyri zápasy vyhral a zdolal ho len vo 

štvrťfinále majster Ázie Sultan Zaurbek z 

Kazachstanu. "Michal bol od začiatku 

utorkového súboja aktívny. Alžírčan ho 

neustále držal a ringový rozhodca ho po 

troch verejných napomenutiach diskva-

lifikoval. Aj keby sa zápas skončil, o bo-

dovom víťazstve Michala nebolo po-

chýb. V konkurencii 58 boxerov vo svo-

jej váhe  sa dostal medzi šesť najlepších 

na OH mládeže," povedal pre TASR re-

prezentačný tréner Pavol Hlavačka. 

 

Kráľovnou biatlonovej stopy už šiesty raz za sebou 
Anastasia Kuzminová  

   Banská Bystrica 22. apríla (TASR) – Krá-

ľovnou biatlonovej stopy sa za uplynulú 

zimnú sezónu stala už šiestykrát za 

sebou Anastasia Kuzminová. Olympijskej 

víťazke zo Soči sa podaril obdivuhodný 

úspech, keď v šprinte ako jediná v 

doterajšej histórii ZOH obhájila zlato v 

rovnakej individuálnej disciplíne. 

   Okrem Kuzminovej výsledkov zarezonovali 

na slávnostnom vyhlásení 20. ročníka an-

kety v hoteli Kaskády neďaleko Banskej 

Bystrice v Sielnici aj ďalšie úspechy slo-

venského biatlonu. Obdiv si zaslúžila 5. 

priečka miešanej štafety na ZOH v Soči v 

zložení Jana Gereková, Anastasia Kuz-

minová, Pavol Hurajt, Matej Kazár, 

a právom ju ocenili titulom 'významný 

výsledok'. Pocta najúspešnejšej mládej 

športovkyne patrí Ivone Fialkovej hlavne 

za 9. miesto na MS junioriek v americkom 

Presque Isle v šprinte. 

  Anastasia Kuzminová pripojila k 

olympijskému zlatu aj pridanú hodnotu vo 

Svetovom pohári. Šieste miesto v celkovom 

hodnotení SP bolo dosiaľ najlepšie v kariére, 

dve víťazstvá v samom závere vo finále v 

nórskom Holmenkollene jej navyše 

dopomohli v stúpajúcom trende a aj 

mnohých okolo nej utvrdili v konštatovaní, 

čo sezóna, to progres. 

 

Päť medailí Slovákov na MS vo vodnom slalome juniorov 

a pretekárov do 23 rokov v Penrithe 
   Penrith 25. – 27. apríla (TASR) – Sloven-

ská výprava slalomárov na divokej vode sa 

na MS juniorov a kategórie do 23 rokov v 

austrálskom Penrithe si počas víkendu 

vybojovala spolu päť medailí. V piatok 

získala bronz hliadka kajakárov do 23 rokov 

v zložení Martin Halčin, Andrej Málek a 

Miroslav Urban. V pretekoch jednotlivcov 

vlaňajší majster Európy do 23 rokov Martin 

Halčin skončil rovnako ako vlani štvrtý. 

Zrejme doplatil aj na rozruch okolo krádeže 

svoje lode. Obhajcovia zlata v C2 Matúš 

Gewissler - Juraj Skákala obsadili 9. 

priečku. V sobotu Slováci pridali dva indi-

viduálne bronzy v K1 juniorov aj junioriek. 

Zaslúžili sa o ne juniori obhajca titulu Jakub 

Grigar a Paulína Matulániová, v K1 ju-

niorov pridal Richard Macúš šieste miesto. 

V nedeľu sa o obe medaily postarali hliadky 

singlkanoistov. Juniorská hliadka v zložení 

Marko Gurecka, Marko Mirgorodský, 

Martin Mračna získala zlato a hliadka do 23 

rokov v zložení Patrik Gajarský, Jerguš 

Baďura, Tomáš Džurný striebro. V ind-

ividuálnych pretekoch boli v C1 do 23 rokov 

Jerguš Baďura piaty a Patrik Gajarský 

desiaty a medzi juniormi Martin Mračna 

šiesty a Marko Gurecka siedmy.  
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Novou šéfkou výboru kandidatúry Krakova na ZOH 2022 
viceprimátorka mesta Magdalena Sroková 

   Varšava 17. apríla (TASR) - Zastupujúca 

primátorka Krakova Magdalena Sroková 

sa stala novou líderkou kandidatúry 

tohto poľského mesta na ZOH 2022. 

Magdalenu Srokovú zvolili vo štvrtok na post 

šéfky organizačného výboru, na ktorý v 

polovici apríla rezignovala Jagna Marczu-

lajtisová-Walczaková. Informovala o tom 

agentúra AP. Bývalá olympijská snoubor-

distka Marczulajtisová-Walczaková odstúpe-

ním reagovala na medializované obvinenia 

proti jej mužovi Andrzejovi Walczakovi, 

ktorý si údajne "kupoval" pozitívne články u 

žurnalistov. 

   Krakov kandiduje na zimnú olympiádu v 

roku 2022, pričom v projekte ráta aj so 

Zakopaným a so slovenským lyžiarskym 

strediskom Jasná. Jeho súpermi sú Almaty, 

Ľvov, Peking a Oslo. Medzinárodný olym-

pijský výbor (MOV) rozhodne v júli, ktoré 

mestá postúpia do záverečnej fázy výberu. 

O konečnom dejisku olympiády rozhodne 

MOV 31. júla 2015 na zasadnutí v Kuala 

Lumpure.  

 

Viceprezident MOV John Coates: Prípravy OH 
v Riu de Janeiro sú najhoršie, aké som kedy videl 

   Sydney 29. apríla (TASR) - Viceprezident 

Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 

John Coates ostro kritizoval kvalitu a 

rozsah prípravných prác pred OH 2016 v Rio 

de Janeiro. Coates, ktorý navštívil Rio šesť-

krát ako člen koordinačnej komisie MOV, 

označil prípravu "za najhoršiu, akú kedy 

videl". Coates na olympijskom fóre v Syd-

ney uviedol, že MOV po prvý raz v histórii 

musel zasiahnuť do fungovania Brazílskeho 

olympijského výboru v snahe zabezpečiť 

plynulý priebeh organizačných prác. Vice-

prezident MOV dodal, že situácia v Brazílii je 

kritická a MOV už pracuje na vytvorení 

špeciálnych pracovných skupín, ktoré budú 

prísnejšie dohliadať na prácu brazílskych 

funkcionárov. 

 

MOV a OSN podpísali zmluvu o posilnení spolupráce, 
čestný prezident MOV Rogge sa stal špeciálnym 

vyslancom generálneho tajomníka OSN 
   LAUSANNE 29. apríla (MOV/SOV) – 

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) 

oznámil, že prezident MOV Thomas 

Bach a generálny tajomník Organizácie 

spojených národov (OSN) Pan Ki-mun 

podpísali zmluvu o posilnení vzájomnej 

spolupráce. V zmluve sa zdôrazňuje, že 

MOV aj OSN zdieľajú rovnaké hodnoty 

snažiac sa prostredníctvom športu o lepší 

a mierový svet. „Šport má veľkú moc 

spájať ľudí, zlepšovať verejné zdravie, 

povzbudzovať tímovú prácu a podporiť 

vzájomný rešpekt,“ uviedol po podpise 

Pan Ki-mun. K podpisu zmluvy došlo počas 

zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v sí-

dle organizácie v New Yorku na stretnutí 

v rámci premiérovo vyhláseného Medziná-

rodného dňa športu pre rozvoj a mier 

(OSN na návrh  MOV vyhlásil za tento deň 6. 

apríl). Po podpise menoval generálny 

tajomník OSN Pan Ki-mun čestného 

prezidenta MOV Jacqua Roggeho za 

svojho špeciálneho vyslanca pre 

mladých utečencov a šport. V tejto pozícii 

bude Jacques Rogge úzko spolupracovať 

s vysokým komisárom OSN pre utečencov. 

   V delegácii MOV spoločne s Thomasom 

Bachom a Jacquom Roggem boli nový 

člen MOV, osemnásobný olympijský víťaz 
v biatlone Ole Einar Bjӧrndalen, generálny 
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sekretár NOV USA Scott Blackmun a strie-

borný olympijský medailista v maratóne 

z Atén 2004 Meb Keflezighi, ktorý hovoril 

o tom, ako jeho život zmenil šport. Ako de-

saťročný opustil vojnou zmietanú Eritreu 

a vo svojej novej vlasti – v USA – našiel 

niečo, čo je pre utečenca pred vojnou 

mimoriadne dôležité: nádej. „Chcem poch-

váliť MOV a OSN za to, že využívaním 

športu prinášajú nádej do utečeneckých 

táborov a mier do oblastí sužovaných 

násilím. Viem, že takéto snahy niečo 

menia,“ povedal Keflezighi. 

   MOV má už od roku 2009 ako vôbec prvá 

a zatiaľ jediná športová organizácia na svete 

status pozorovateľa v OSN. Podpis zmlu-

vy však otvára možnosti vzájomnej spolu-

práce v rôznych oblastiach v celosvetovom 

meradle. V tlačovej správe MOV sa uvádza, 

že spoločné športové iniciatívy s cieľom 

sociálnej integrácie a ekono-mického 

rozvoja budú zahŕňať aktivity v týchto 

oblastiach: zlepšenie prístupu k športu pre 

znevýhodnené a marginalizované skupiny 

obyvateľsta, skvalitnenie telesnej výchovy 

v školských zariadeniach, posilnenie vý-

chovy a rozvoja zručností mládeže, 

posilnenie dievčat a žien, budovanie mieru 

a dialógu medzi komunitami, propagácia 

zdravotného životného štýlu a udržateľnosť 

životného prostredia. 
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