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V sobotu 21. decembra vyjde 

Olympijská revue 2/2013, 
vložená do denníka Pravda 

 
 

   BRATISLAVA (SOV) - V sobotu 21. de-

cembra vychádza druhé tohtoročné čís-

lo Olympijskej revue – časopiseckého 

magazínu Slovenského olympijského 

výboru (SOV) a Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s. Rovnako ako júnové 

prvé tohtoročné číslo vychádza na 48 

plnofarebných stranách vložené do den-

níka Pravda. Magazín je plný zaujímavého 

čítania od renomovaných publicistov a pú-

tavých fotografií. 

   Olympijská revue pokračuje v novom šate, 

čo znamená atraktívnejší vzhľad (nová 

grafika, väčší počet fotografií) aj obsah, 

ktorý je v porovnaní s minulosťou pestrejší, 

tematicky bohatší a viac ladený publicistic-

ky. Obsah OR 2/2013 je dominantne 

zameraný na blížiace sa zimné olym-

pijské hry v Soči. Avizuje to už obálka, na 

ktorej sa skvie oficiálne oblečenie našej 

olympijskej výpravy. Úvodník prezidenta 

SOV Františka Chmelára s názvom Z Pa-

tagónie až na Olymp(iádu) sa však za-

meriava nielen na naše prípravy na ZOH 

v Soči, ale aj na ďalšiu kľúčovú tímu čísla – 

septembrové zasadnutie Medzinárod-

ného olympijského výboru v Buenos Ai-

res, na ktorom boli prijaté viaceré výz-

namné rozhodnutia. 

   Sočský blok v Olympijskej revue 2/2013 

sa začína predstavením dejiska ZOH 2014 

z pera Ľubomíra Součka s titulkom Svet 

mieri v zime do letoviska. Obsiahly ro-

zhovor s vedúcou slovenskej výpravy v Soči 

28/2013 
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a s trojnásobnou olympioničkou v zjazdo-

vom lyžovaní Jankou Gantnerovou s náz-

vom Verím v silu tímu pripravil Stano 

Ščepán. Ľubomír Souček v texte Dve de-

saťročia v znamení dvojkríža sumarizuje 

historické účinkovanie Slovákov na bielych 

olympiádach s osobitným dôrazom na ob-

dobie účasti samostatných výprav SR poč-

núc ZOH 1994 v Lillehammeri. Text s do-

minanciou fotografií s titulkom Takto pôj-

deme do Soči približuje oblečenie našej 

výpravy na ZOH 2014. V individuálnych 

športoch sa v Soči naša výprava bude 

opierať predovšetkým o trojicu žien, ktorú 

v roku 2014 oslávia tridsiatku – biatlonistky 

Anastasiu Kuzminovú, Janu Gerekovú 

a bežkyňu na lyžiach Alenu Procházkovú. 

Ich športové príbehy a ambície v texte 

Tromfy budú tridsiatničky predstavujú 

autori Pavol Komár a Boris Vanya. Rov-

naká autorská dvojica pripravila aj naj-

rozsiahlejší materiál čísla – rozhovor s ho-

kejistom Miroslavom Šatanom o jeho 

piatich zimných olympiádach s názvom Naj-

väčšie zážitky mám z Lillehammeru, ale 

najlepšie sme hrali vo Vancouvri. 

 

 
 

    Téme zimných olympijských hier sú 

venované aj ďalšie dva texty, ale už sa 

netýkajú Soči. Marián Šimo v „retročlánku“ 

s titulkom Biele hry mali ťažký pôrod 

približuje okolnosti, ktoré predchádzali zrodu 

ZOH a vyústili v ich úspešnú premiéru (so 

schválením za ZOH až dodatočne) pred 90 

rokmi v Chamonix 1924. Ľubomír Souček 

zase pod titulkom Šanca na olympiádu aj 

pod Chopkom? píše o snahe Krakova (so 

slovenskou spoluúčasťou) získať právo us-

poriadať ZOH v roku 2022. Rovnaký autor 

pripravil aj prezentáciu troch noviniek do 

knižnice priaznivcov olympijskej literatúry 

(F. Seman: Pedagogický odkaz Pierra de 

Coubertin; F. Chmelár, Ľ. Souček: Olym-

pijské symboly, ceremoniály, hodnoty a 

princípy; A. Zerer: Slovenský Olymp), 

ako aj štvorstranový sumár aktivít SOV a 

ním zastrešovaných subjektov v uplynulých 

mesiacoch so spoločným titulkom Ľudia, 

kruhy, udalosti. 

   Dovedna šesť strán je v Olympijskej revue 

2/2013 venovaných 125. zasadnutiu MOV 

v Buenos Aires. O novom prezidentovi MOV 

Thomasovi Bachovi i o jeho predchodcovi 

Jacquovi Roggem v širších súvislostiach 

v texte s titulkom Olympizmus má šťastie 

na lídrov píše prezident SOV František 

Chmelár. Gabriel Bogdányi v článku Hry 

sa po 56 rokoch vrátia do Tokia: stávka 

a tradíciu a ekonomickú istotu približuje 

zvolenie Tokia za dejisko Hier XXXII. olym-

piády v roku 2020. Exkluzívne sa o svojich 

zážitkoch z Buenos Aires podelila s čitateľmi 

úspešná slovenská strelkyňa Danka Bar-

teková (Útok na rozum aj na city), ktorá 

sa ako nová členka MOV podieľala na 

všetkých rozhodnutiach zasadnutia MOV, 

vrátane zotrvania zápasenia v olympij-

skom programe aj na OH 2020. 

   Športový riaditeľ SOV Roman Buček po 

novembrovej návšteve v Riu de Janeiro 

v texte Rio tisíc dní pred Hrami 2016 

predstavuje prípravy brazílskeho veľkomesta 

na usporiadanie OH 2016. Olympijská revue 

takisto približuje v texte Aj Európa bude 

mať hry – prvé o rok a pol v Baku aj 

prípravy azerbajdžanského Baku na us-

poriadanie I. európskych hier v roku 2015. 

Záver čísla patrí sumarizácii okrúhlych 

jubileí slovenských olympijských osobností 

a úmrtí významných osobností slovenského 

športu a olympijského hnutia v druhom pol-

roku 2013. 
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Dve novinky do olympijskej 
knižnice z produkcie SOV 

   V rámci svojho dlhodobého Programu 

olympijskej výchovy vydal Slovenský 

olympijský výbor v edícii Olympizmus 

v praxi koncom roka dve knižné no-

vinky, ktoré sú zverejnené na www. 

olympic.sk v sekcii Publikácie. 

 

 
 

   Prvého januára 2013 si celý kultúrny svet 

pripomenul 150. výročie narodenie veľkého 

francúzskeho humanistu, vizionára a olym-

pijského nadšenca Pierra de Coubertin. K to-

muto jubileu zakladateľa moderného olym-

pijského hnutia a obnoviteľa antických olym-

pijských hier v novovekej ére vydal SOV 

publikáciu Pedagogický odkaz Pierra de 

Coubertin od autora Františka Semana. 

Na Slovensku ide o prvú komplexne poňatú 

prácu, venovanú nielen svetovo najzná-

mejšiemu Coubertinovmu počinu – obno-

veniu olympijských hier, ale aj celému jeho 

dlhoročnému pôsobeniu v neraz idealistickej 

snahe o významnú reformu výchovy pro-

stredníctvom športu a uplatňovania olympij-

ských ideálov. 

 

 
 

   Útlejšia rozsahom je brožúra Olympijské 

symboly, ceremoniály, hodnoty a prin-

cípy autorov Františka Chmelára a Ľubo-

míra Součka. Publikácia stručne sumarizuje 

a vysvetľuje všetky kľúčové pojmy obsiah-

nuté v jej názve: olympijský symbol a jeho 

používanie; olympijská vlajka, heslo, hym-

na; olympijský oheň, pochodeň, štafeta; 

olympijské emblémy; maskoti olympijských 

hier; symbolika SOV; olympijské piktogra-

my; otvorenie a ukončenie olympijských 

hier, odovzdávanie medailí; olympijské me-

daily; kandidátsky proces; Olympijské prí-

merie; olympijské hodnoty; univerzalita a 

olympijská solidarita; princípy fair play. 

http://www.olympic.sk/
http://www.olympic.sk/
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V brožúre je zverejnený aj slovenský pre-

klad Coubertinovej Ódy na šport, pre-

básnenej Milanom Richterom. V prílohách sú 

uvedené druhy medzinárodných aj sloven-

ských olympijských ocenení a vyznamenaní, 

ako aj mená slovenských laureátov naj-

významnejších medzinárodných ocenení. 

   Publikáciu dopĺňajú dva plagáty so spoloč-

ným názvom Olympijské emblémy. Sú na  

 

 

 
 

 

nich zvečnené emblémy Medzinárodného 

olympijského výboru, celosvetovej i kon-

tinentálnych asociácií národných olympij-

ských výborov a emblémy všetkých 204 ná-

rodných olympijských výborov sveta. 

   O pútavý vzhľad oboch publikácií aj pla-

gátov sa postaral tradičný grafik SOV Peter 

Buček z Artwell Creative. 

 

Národná rada SR schválila, že SOV 
bude môcť spravovať štátny majetok 

   Bratislava 5. a 13. 

decembra (TASR) – Slo-

venský olympijský vý-

bor (SOV) od 15. ja-

nuára 2014 získa prá-

vomoc spravovať maje-

tok štátu. Vyplýva to z 

novely zákona o použí-

vaní a ochrane olym-

pijskej symboliky a o 

Slovenskom olympij-

skom výbore z dielne 

poslancov vládneho Smeru-SD Ľubomíra 

Petráka, Mojmíra Ma-mojku, Miroslava 

Číža a Dušana Jarjabka, ktorú vo štvrtok 

5. decembra 90 hlasmi schválil parlament. 

   Poslanci pripomínajú, že SR podporuje 

činnosť SOV dotáciami zo štátneho rozpočtu, 

pričom efektívnym spôsobom podpory jeho 

činnosti bez potreby zvýšenia výdavkov 

štátneho rozpočtu je umožniť SOV spra-

vovať majetok štátu. "Týmto spôsobom sa 

vytvoria lepšie materiálne podmienky 

na činnosť SOV a olympijskej repre-
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zentácie a súčasne štát nebude vyna-

kladať finančné prostriedky na udr-

žiavanie majetku štátu, ktorý je ne-

využívaný alebo využívaný iba čias-

točne," argumentujú členovia Smeru-SD. 

   Inštitút správy majetku štátu znamená, že 

vlastníkom zostáva štát, pričom má správca 

majetku oprávnenia i povinnosti prakticky 

na úrovni vlastníka. Majetok však bude môcť 

využívať iba na plnenie svojich úloh. 

   Prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič podpísal novelu zákona o 

používaní a ochrane olympijskej sym-

boliky a o Slovenskom olympijskom vý-

bore 13. decembra, takže zákon nado-

budne právoplatnosť k danému termínu. 

 

Z medzinárodného kongresu 

v Bratislave na tému Aktuálne problémy 

telovýchovného lekárstva 
   BRATISLAVA (del) - V dňoch 22. a 23. 

novembra sa konal v Bratislave medzi-

národný kongres telovýchovného le-

kárstva na tému aktuálnych problémov 

v tomto odbore. V spolupráci so Sloven-

skou spoločnosťou telovýchovného lekár-

stva, Národným športovým centrom a s Mi-

nisterstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR ho zorganizovala komisia 

športovej medicíny a športových vied 

Slovenského olympijského výboru. Kon-

gres bol určený predovšetkým telový-

chovným lekárom, fyzioterapeutom a tré-

nerom, ale aj športovcom. 

   Úvodný blok prednášok viedol predseda 

komisie športovej medicíny a športových 

vied SOV Branislav Delej, hlavný orga-

nizátor kongresu. Tento blok bol venovaný 

ZOH 2014 v Soči. Následne odzneli pred-

nášky s tematikou športovej traumatológie, 

fyziatrie a rehabilitácie, boja proti dopingu 

(vrátane noviniek v tejto oblasti), diagnos-

tiky trénovanosti a sledovania pohybovej 

aktivity detí a dorastu. 

   Počas kongresu si účastníci pripomenuli 

pamiatku nedávno zosnulého zakladateľa 

telovýchovného lekárstva na Slovensku 

Pavla Handza a jeho zásluhy o rozvoj tohto 

odboru. 

   Na kongrese sa odprezentovalo 95 

účastníkov. Prednášatelia boli zo štyroch 

krajín - z Čiech, Maďarska, Poľska a Sloven-

ska. Počas dvoch dní odoznelo 42 pred-

nášok. Kongres bol účastníkmi hodnotený 

ako veľmi vydarený. V týchto aktivitách 

plánuje komisia pokračovať aj v budúcnosti. 

   Zborník z kongresu je zverejnený na 

www.olympic.sk v sekcii Publikácie. 

 

Bronzový krasokorčuliar zo ZOH 

Jozef Sabovčík oslávil päťdesiatku  

   Bratislava (TASR, sou) - Životné jubileum 

50 rokov oslávil 4. decembra slovenský 

krasokorčuliar Jozef Sabovčík. Bronzový 

medailista zo ZOH 1984 v Sarajeve, majster 

Európy 1985 a 1986, resp. vicemajster 

starého kontinentu z roku 1983 vo svete 

známy pod prezývkou Jumping Joe, je prvý 

krasokorčuliar na svete, ktorý v súťaži skočil 

štvoritý skok. Je zatiaľ posledný slovenský a 

zároveň bratislavský krasokorčuliar, ktorý 

získal olympijskú medailu po Karolovi Di-

vínovi (striebro na ZOH 1960 v Squaw Val-

ley) a už nebohom Ondrejovi Nepelovi 

(zlato na ZOH 1972 v Sappore). 

   Ako amatér získal 

Sabovčík šesť titulov 

majstra Českoslo-

venska, na majstrov-

stvách sveta 1984 a 

1985 skončil štvrtý. 

Na ZOH 1984 v Sara-

jeve sa pred neho 

dostali len zlatý Ame-

ričan Scott Hamil-

ton a strieborný Ka-

naďan Brian Orser. 

V roku 1985 vyhral 

prestížne zámorské 

http://www.olympic.sk/
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podujatia Ame-

rickú a Kanadskú 

korčuľu. V roku 

1986 sa podrobil 

operácii kolena a 

ukončil amatér-

sku kariéru. Odi-

šiel do Nemec-

ka, odtiaľ neskôr 

do Kanady, kto-

rej má aj ob-

čianstvo. Naďalej 

jazdil medzi pro-

fesionálmi, v ro-

ku 1996 si dokonca vybojoval titul majstra 

sveta. 

   Do učebníc krasokorčuľovania dostal 

Jozefa Sabovčíka jeho súťažný štvoritý 

skok, hoci rozhodcovia tvrdili, že sa pri ňom 

dotkol ľadu, takže prvenstvo sa často pri- 

pisuje Kanaďanovi Kurtovi Browningovi. 

Ako prvý na svete sa naučil skákať aj salto 

dozadu s dopadom na jednu nohu. 

   Z Kanady sa presídlil do amerického Salt 

Lake City. Počas otváracieho ceremoniálu 

ZOH 2002 v tomto hlavnom meste štátu 

Utah si vyslúžil celosvetovú pozornosť, keď v 

pohybovej kreácii stvárnil v jednej z hlavnej 

úloh programu oheň (na fotografii Jána 

Súkupa s vlasmi vo farbe ohňa). Okrem 

toho v Salt Lake City pôsobil ako atašé 

slovenskej výpravy. 

 

Gymnastický olympionik, strieborný z ME 
a úspešný tréner Jozef Konečný 60-ročný 

   BRATISLAVA 2. decembra (sou) - Bývalý 

úspešný gymnasta, olympionik a popredný 

tréner Jozef Konečný je od 2. decembra 

šesťdesiatnik. Oslavy mal už v sobotu – 

a ako inak, v telocvični. Účastník olympij-

ských hier 1980 v Moskve (člen šiesteho 

družstva ČSSR), troch majstrovstiev sveta 

a predovšetkým strieborný medailista v pre-

skoku z majstrovstiev Európy 1979 v Es-

sene, sa už viac než tri desaťročia venuje 

trénerskej práci. Bratislavský rodák spojil 

celý svoj život s gymnastikou. Robí to dobre 

a poctivo. Z mladých tovarišov gymnas-

tického fachu kreše nielen majstrov (kedysi 

Československa, dnes Slovenska), ale aj 

poriadnych ľudí. Klub fair play Slovenského 

olympijského výboru ho za to už dávno oce-

nil diplomom za celoživotné pôsobenie 

v duchu fair play. 

V bratislavskom Osemročnom športovom 

gymnáziu i v Slávii UK Jozef Konečný vedie 

mladých adeptov jedného z najnáročnejších 

športov. Absolútny majster ČSSR v roku 

1981 v minulosti ako tréner priviedol Ma-

rtina Modlitbu k pozícii domácej jednotky 

aj k štartu na OH 1992 v Barcelone. Viedol 

aj súčasného reprezentačného trénera mu-

žov Martina Zvala. Ten zúročuje naučené 

pri vedení najlepšieho slovenského gym-

nastu posledných rokoch a účastníka OH 

2012 Samuela Piaseckého. Konečného  

dnešní zverenci sa od Piaseckého môžu učiť 

pri tréningoch v telocvični v bratislavskej 

Petržalke. Symbolicky sa tak prenáša štafeta 

poznatkov a vedomostí, ktoré Jozef Kone-

čný kedysi ako aktívny pretekár získaval 

pod trénerským vedením osobností, ako ne-

bohý Ladislav Kornoš a Stanislav Fiala. 

 

 
 

Životný úspech dosiahol Jozef Konečný 

na majstrovstvách Európy 1979 v Essene, 

keď vo finále preskoku podľahol iba o 25 

tisícin bodu Bogdanovi Makucovi z bý-

valého ZSSR. Podľa našincov, ktorí tú súťaž 

videli, mal Slovák vyhrať – ale to by 

rozhodcovský zbor na tomto náradí nesmel 

viesť Makucov krajan... 
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Vyšla publikácia o olympionikovi 
– bežcovi na lyžiach Rudolfovi Čillíkovi 

 
 

   KREMNICA (mtk) – Od piatka 6. decembra 

2013 je reinštalovaná expozícia Stálej 

expozície lyžovania na Slovensku v 

Kremnici prístupná verejnosti v Bellovom 

dome (historickej budove v susedstve 

Mestského úradu na Štefánikovom  nám č.  

14) každý piatok až nedeľu (mimo štátnych 

sviatkov) v čase od 11. do 15. h. Zatiaľ 

verejnosti sprístupnili časť venovanú stálej 

expozícii. Súčasťou sprístupnenia expozície  

a zároveň pilotnou akciou k budúcoročnému  

stému výročiu lyžovania v Kremnici bol krst 

publikácie, ktorú pripravilo SZTK - Múzeum 

telesnej kultúry v SR v edícii 

„Z depozitára múzea“ s názvom „Rudolf 

Čillík“. Publikácia v náklade 300 výtlačkov 

vyšla  s finančnou podporou Slovenskej ly-

žiarskej asociácie a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Nepredajná 

publikácia je zverejnená na www. 

muzeumsportu.sk aj www.olympic.sk. 

   Brožúra prináša autentický prepis denníka 

Rudolfa Čillíka, ktorý si písal počas účasti 

na  VIII. zimných olympijských hrách 1960 

v Squaw Valley. Denník, spolu s množstvom 

iných cenných predmetov a  dokumentov 

z aktívnej športovej a funkcionárskej čin-

nosti, daroval olympionik a popredná osob-

nosť slovenského lyžovania do zbierok SZTK 

– Múzea telesnej kultúry v SR. Rudolf Čillík 

je zároveň jeden z iniciátorov a spoluza-

kladateľov kremnickej expozície lyžovania. 

   Na krste knihy sa spolu s členmi lyžiarskej 

a športovej kremnickej verejnosti zúčastnili 

aj prezidentka Slovenskej lyžiarskej aso-

ciácie Janka Gantnerová a primátorka 

Mesta Kremnica Zuzana Balážová. V prí-

hovore si Rudolf Čillík zaspomínal na ob-

dobie svojich začiatkov i vrcholných ús-

pechov, trénerskú aj funkcionársku činnosť.  

 

Predseda OK Košice a zápasnícky olympionik 
Miroslav Luberda oslávil päťdesiatku 

   KOŠICE (kaf) – V stredu 18. decembra 

oslávil 50. narodeniny predseda Olym-

pijského klubu Košice a zápasnícky voľ-

noštýliarsky olympionik zo Soulu 1988, 

rodák z Ostravy-Vítkovíc Miroslav Lu-

berda. Zápaseniu sa začal venovať ako 14-

ročný v Lokomotíve Košice. Vo farbách tohto 

oddielu získal viacero titulov majstra ČSSR 

aj Slovenska. Zápasnícky rástol pod rukami 

trénerov  Letka, Tokára,  Kleina, Mičeka, Bo-

risa, Juhása, Timka a 

Splíteka a ďalších. V ro-

koch 1980 – 1992 s vý-

nimkou dvojročnej vojen-

činy v Rudej hvězde Praha 

bol člen Strediska 

vrcholo-vého športu 

Košice. Po-tom sedem 

rokov pôsobil v 

nemeckom klube ASV 

http://www.olympic.sk/
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Botnang Štuttgart. 

   V najťažšej hmotnostnej kategórii získal 

Miroslav Luberda štyri tituly majstra 

ČSSR – tri vo farbách Lokomotívy Košice a 

jeden počas pôsobenia v RH Praha. V roku 

1987 ho vyhlásili za najlepšieho zá-

pasníka v ČSSR. V tom roku dosiahol aj 

najväčšie úspechy na vrcholných súťažiach - 

v kategórii do 130 kg bol štvrtý na sve-

tovom šampionáte v Clermont Ferrande 

aj na európskom šampionáte vo Veli-

kom Tarnove. K medaile mal blízko aj na 

ME 1991 v Štuttgarte, kde skončil piaty. Na 

Hrách XXIV. olympiády v Soule 1988 sa 

delil o 13. miesto. 

   Po skončení zápasníckej kariéry pôsobí 

Miroslav Luberda v privátnej sfére, ale 

začal sa postupne venovať aj funkcionárskej 

práci v športe. V rokoch 2004 – 2008 stál 

na čele Slovenského zápasníckeho zvä-

zu. V roku 2008 ho zvolili za podpredsedu 

Olympijského klubu Košice, v súčasnom 

funkčnom období (2013 – 2016) je na čele 

OK Košice ako jeho predseda. 

    Slovenský olympijský výbor Miroslava 

Luberdu v roku 2012 ocenil udelením 

Medaily SOV. 

 

 

 

Veronika Velez-Zuzulová po operácii kolena 
bez olympiády, krátkodobo zranená je Petra Vlhová 

  
   V olympijskej sezóne víťaznú radosť Ve-
roniky Velez-Zuzulovej neuvidíme... 
                                 FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 

___________________________________ 

    Bratislava (TASR) – V slovenskej výprave 

na zimnej olympiáde v Soči bude chýbať 

jedna z najlepších slalomárok sveta Ve-

ronika Velez-Zuzulová. Špičková lyžiarka 

a jedna z mála adeptiek na medailu sa 

začiatkom decembra musela podrobiť ope-

rácii kolena. Velez-Zuzulová v októbri 

spadla na ľadovci v Hintertuxe a natrhla si 

krížny väz v kolene. Nedošlo však k jeho 

oddeleniu a po sérii vyšetrení špecialisti v 

Lyone pripustili alternatívu, že nebude mu-

sieť podstúpiť operáciu a ku koncu no-

vembra môže začať s tréningom na snehu.  

Po dňoch s ortézou podstúpila v sanatóriu 

cvičenia pod dohľadom fyzioterapeuta. Po 

niekoľkých kondičných tréningoch sa dostala 

na lyže o niekoľko dní skôr, 26. novembra. 

   "Veronika v prvých oblúkoch na snehu 

cítila, že lyžuje nie po úraze, ale po od-

dychu. Mala z toho výborný pocit. Lenže 

v jednom oblúku pocítila prasknutie a 

známu bolesť, noha ju neudržala a po 

páde už bolo jasné, že sa operácii ne-

vyhne,“ smutne informoval Veronikin ma-

nažér Róbert Magát. 

   Jedenásteho decembra sa zranila aj ďalšia 

talentovaná slalomárka, 18-ročná Petra 

Vlhová, v jej prípade olympijská absencia 

predbežne nehrozí. Zranenie však určite 

naruší jej prípravu a gradovanie športovej 

formy na februárový vrchol sezóny, pričom 

je aj jediným výrazným želiezkom v ohni na 

nasledujúcich domácich MSJ v Jasnej.  

   "Petra má natrhnutý upínací sval v 

ramene a má ho teda nepohyblivé," 

informoval Vlhovej tréner Ivan Iľanovský. 

Petra Vlhová obsadila pred rokom v 

slalome Svetového pohára v Semmeringu 

senzačné 11. miesto, predtým sa jej po-

darilo vyhrať preteky Európskeho pohára. Vo 

svojej obľúbenej disciplíne získala zlato na 

zimnej olympiáde mládeže a bronz na ju-

niorských majstrovstvách sveta, nedávno 

vyhrala znovu preteky Európskeho pohára. 
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Na úvod SP v Östersunde Kuzminová na 15 km druhá 
Östersund 28. novembra (TASR) - Vytr-

valostné preteky žien 1. kola SP na 15 km 

dopriali vo švédskom Östersunde slovenskej 

slovenskej biatlonistke Anastasii Kuzmino-

vej. Obsadila 2. miesto, od víťaznej Češky 

Gabriely Soukalovej ju delilo 1,2 s. Tretia 

priečka patrila Francúzke Marie Laure Bru-

netovej so stratou 16,2 s. "Už deň pred-

tým som sa cítila dobre pripravená, no  

teraz to bolo ešte lepšie. Už som si viac  

ustrážila psychiku a pocitovo mi to pri-

pomínalo dobrý tréning. Len jednu chy-

bu som spravila. Nasadila som priveľmi 

rýchle tempo v prvom kole a spo-

trebované sily mi potom chýbali vo 

finiši. V porovnaní s Gabrielou Souka-

lovou som v poslednom kole bežala 

pomalšie. Dobre namazané lyže ma síce 

hnali vpred, no svaly boli unavené 

a štrajkovali," hodnotila Kuzminová. Vý-

sledky - 15 km: 1. Soukalová (ČR) 47:56,0 

(2), 2. Anastasia Kuzminová (SR) +1,2 

(2), 3. Brunetová (Fr.) 16,2 (1). 

    Hochfilzen 7. decembra (TASR) - V pre-

tekoch štafiet žien v 2. kole SP biatlonistiek 

v rakúskom Hochfilzene sa najviac darilo 

Ukrajinkám. Veľmi dobrý dojem zanechali 

slovenské ženy, keď štafeta v zložení Jana 

Gereková, Anastasia Kuzminová, Te-

rézia Poliaková a Paulína Fialková ob-

sadila 6. miesto. 

 

 
   Anastasia Kuzminová.     FOTO TASR/AP 

 
Vo veku 85 rokov zomrel popredný gymnastický 

funkcionár, tréner i rozhodca Antonín Beran  
   Bratislava 29. novembra (TASR) – Slo-

venská športová gymnastika smúti, v 

stredu 27. novembra 

zomrel vo veku 85 ro-

kov dlhoročný tréner, 

funkcionár a medziná-

rodný rozhodca Anto-

nín Beran. Narodil sa 

vo Vlastibořiciach 15. 

februára 1928. 

   V 50. rokoch minulé-

ho storočia bol Antonín 

Beran aktívny gymnasta v českých 

oddieloch. Neskôr pôsobil ako učiteľ 

telesnej výchovy v armáde, potom ako 

tréner, ktorý vychoval viacero po-

predných gymnastov. Pomerne skoro 

začal aj ako funkcionár. Už v roku 1954 

bol v predsedníctve federálneho zväzu 

a tiež bol jeden z prvých medziná-

rodných rozhodcov na Slovensku. Za 

predsedu Slovenského gymnastického 

zväzu ho zvolili v Žiline v roku 1965. 

Neskôr pôsobil ako vedúci tréner Tré-

ningového strediska mládeže v Bra-

tislave a ako tréner TJ Vinohrady Bra-

tislava. Mimoriadny bol jeho vklad pri 

výstavbe prvej špecializovanej gym-

nastickej haly v Bratislave. 

   Česť jeho pamiatke! 

 

Katarínu Ráczovú a Júliusa Králika uviedli 
do Siene slávy svetového šermu 

   PARÍŽ – Koncom novembra oslávila Me-

dzinárodná šermiarska federácia (FIE) 

storočnicu. V súčasnosti združuje FIE 148 

členských organizácií. Pri príležitosti os-

láv stého výročia pripravila FIE pod ve-

dením prezidenta Alishera Usmanova via-

ceré podujatia, medzi inými aj založenie 

Siene slávy svetového šermu. Každý zo 
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148 národných zväzov mal možnosť poslať 

až desať návrhov na uvedenie do nej. Ko-

misia FIE vybrala sto osobností, ktoré si 

zaslúžia toto prestížne ocenenie. 

   Spomedzi Slovákov sa do spoločnosti 

najvýznamnejších šermiarskych osobností 

sveta dostali Július Králik, ktorý počas 

svojho dlhoročného a neúnavného funkcio-

nárskeho a organizačného pôsobenia vý-

razne prispel k zviditeľneniu šermiarskeho 

hnutia a najúspešnejšia slovenská šer-

miarka v histórii Katarína Ráczová, troj-

násobná olympionička, 13-násobná maj-

sterka Československa v šerme fleuretom, 

vicemajsterka sveta a akademická maj-

sterka sveta. 

   Oslavy storočnice FIE vyvrcholili v 

slávnej parížskej budove Grand Palais. Na 

galavečere sa zúčastnilo približne 1000 

pozvaných hosti. Slávnostné zhromaždenie 

na úvod privítala francúzska ministerka 

športu Valerie Fourneyronová a šer- 

miarsku rodinu prišli pozdraviť aj čestný 

prezident Medzinárodného olympijského 

výboru (MOV) Jacques Rogge a súčasný 

prezident MOV Thomas Bach - bývalý  

šermiar a zlatý olympijský medailista v sú-

ťaži družstiev vo fleurete z OH 1976. Slo-

vensko na slávnosti zastupovali predseda 

Slovenského šermiarského zväzu Miroslav 

Baránik a členovia novozaloženej šer-

miarskej Siene slávy - Katarína Ráczová 

a Július Králik.  

 

 
   Slovenskí zástupcovia na galavečere - 

zľava Július Králik, Katarína Ráczová a Mi-
roslav Baránik. 

 

Prezidentom Slovenskej volejbalovej federácie 
naďalej viceprezident SOV Ľubor Halanda 

   Poprad 30. novembra (TASR) – Pre-

zidentom Slovenskej volejbalovej federácie 

(SVF) bude aj v ďalšom štvorročnom ob-

dobí viceprezident Slovenského olympij-

ského výboru (SOV) pre letné športy Ľubor 

Halanda, ktorého zvolili delegáti na 10. 

konferencii SVF v hoteli Aqua City Poprad v 

Poprade. Tak ako pred štyrmi rokmi bol je-

diný kandidát na post prezidenta. V tajnom 

hlasovaní dostal Halanda od delegátov 50 

hlasov, tri boli neplatné. Na čele slo-

venského volejbalového hnutia stojí od 6. 

novembra 2005. 

   Konferencia prijala za čestných členov 

Slovenskej volejbalovej federácie Štefana 

Pipu a Jozefa Labudu.  

 

Slovenský hokej budú na olympijskom turnaji v Soči 
reprezentovať aj rozhodcovia Valach a Kúdeľová 

 Zürich 2. decembra (TASR) - Medzi čia-

rovými rozhodcami bude mať na ZOH 2014 

v Soči svoje zastúpenie aj slovenský hokej. 

V nominácii na mužský hokejový turnaj 

figuruje medzi arbitrami Miroslav Valach 

a pre ženský turnaj sa dostala na zoznam 

čiarových rozhodkýň aj Michaela Kúde-

ľová. Informoval o tom oficiálny portál 

Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). 

   IIHF vybrala na oba hokejové turnaje 

celkovo 43 rozhodcov a rozhodkýň, pričom 

v mužskom turnaji budú rovnako ako na 

ZOH 2010 vo Vancouvri v akcii rozhodcovia 

z Európy i z NHL.  
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Slovenský strelecký zväz vyhlásil svojich 
najúspešnejších športovcov za rok 2013 

 
    Erik Varga.             FOTO JÁN SÚKUP 

 

   Bratislava 4. decembra (TASR) - Tradične 

v petržalskom hoteli Bonbón dal slávnostnú 

bodku za rokom 2013 Slovenský strelecký 

zväz. Stalo sa ňou v prítomnosti prezidenta 

SOV Františka Chmelára vyhlásenie naj-

úspešnejších športovcov a ich trénerov. Ab-

solútnu prevahu v olympijských disciplínach  

mali brokári, ktorí mali až 7-násobné za-

stúpenie - Danka Barteková, Jana Me-

zeiová, Filip Praj, Nina Slamková, Ve-

ronika Sýkorová, Zuzana Štefečeková a 

Erik Varga, ktorý však chýbal z rodinných 

dôvodov. Jedno miesto sa ušlo pištoliarovi 

Jurajovi Tužinskému a tohtoročný výkvet 

najlepších doplnila zdravotne postihnutá 

Veronika Vadovičová. Úplne vypadla, v 

minulosti najmä zásluhou Jozefa Gönciho, 

parádna slovenská disciplína puška a medzi 

najlepších sa v tomto roku nedostali ani 

strelci na bežiaci terč. 

   V tomto roku získali slovenskí strelci na 

seniorských a juniorských svetových a 

európskych šampionátoch dovedna 7 medailí 

(0-3-4). Ďalšie medailové úspechy slávili vo 

Svetovom pohári, keď Zuzana Štefe-

čeková zvíťazila v Granade, Erik Varga v 

Nikózii a potom aj v samotnom finále SP v 

Abú Zabí. 

 

Alexander Slafkovský a Jana Dukátová víťazmi ankety 
Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode 

   Modra 6. decembra (TASR) – Najús-

pešnejšími slalomármi sezóny sa podľa 

ankety Slovenského zväzu kanoistiky na 

divokej vode (SZKDV) o Kanoistu roka 2013 

stali singlista Alexander Slafkovský a 

kajakárka Jana Dukátová. Všetkých 

laureátov v rôznych kategóriách vyhlásili 

slávnostne v piatok v Elesko Wine Parku v 

Modre. Singlista Alexander Slafkovský 

naplno zabral na najdôležitejšom podujatí 

roka, keď na MS v pražskej Troji sa stal 

vicemajstrom sveta a k striebru pridal aj 

zlato v pretekoch družstiev. Prvýkrát sa 

stalo, že prenikol až na úplné výslnie 

ankety. Naopak kajakárke Jane Dukátovej 

sa to podarilo už tretí raz po rokoch 2010 a 

2012. Do Siene slávy SZKDV uviedli 

mnohonásobných majstrov sveta i Európy 

v zjazde na divokej vode Vladimíra Valu 

a Jaroslava Slučika. 

 

Na svetovej zimnej univerziáde zlatá biatlonistka 
Prekopová a strieborná zjazdárka Gantnerová 

   Lago di Tesero + Passo San Pelegrino 13. 

decembra (TASR) - Slovenská biatlonistka 

Natália Prekopová získala v piatok 13. 

decembra pre Slovensko prvú zlatú medailu 

na 26. svetovej zimnej univerziáde v pre-

tekoch na 15 km. Ďalšia Slovenka Martina 

Chrapánová skončila tesne za stupňom 

víťazov na štvrtom mieste. 

   Prvú medailu na SZU 2013 získalo Slo-

vensko v rovnaký deň o niečo skôr. V zjazde 

žien si striebro vybojovala Jana Gant-

nerová. Slovenku od zlatej Rusky Va-

lentiny Golenkovovej delilo len 12 stotín 

sekundy. Je to už Gantnerovej druhá uni-

verziádna medaila – pred dvoma rokmi bola 

v slalome tretia. 
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Sánkari Ninis, Gbúrová i Zemaník s Petrulákom 
s olympijskou miestenkou, istá je aj ďalšia dvojica  

     
   Jozef Ninis      Viera Gbúrová 
                                        FOTO JÁN SÚKUP 

 

   Park City 14. decembra (TASR) - Na ZOH 

2014 v Soči sa predstaví šesť slovenských 

sánkarov. Na základe aktuálneho poradia 

vo Svetovom pohári majú olympijskú 

miestenku istú Jozef Ninis, Viera Gbú- 

rová a dvojica Marián Zemaník, Jozef 

Petrulák. O druhom slovenskom tandeme 

rozhodne výkonný výbor Slovenského 

zväzu sánkarov. V lepšej pozícii sú Marek 

Solčanský s Karolom Stuchlákom, oba-

ja sú v SP celkovo na 16. mieste. Jánovi 

Harnišovi s Branislavom Regecom, 

ktorí skončili na ZOH 2010 vo Vancouvri na 

11. mieste, patrí až 18. priečka. Z každej 

krajiny môžu v Soči štartovať maximálne 

dve dvojice. 

    "Zemaník s Petrulákom si kvalit-

nými výkonmi vyjazdili miestenku do 

Soči. O druhej dvojici definitívne roz-

hodne výkonný výbor po konzultácii s 

reprezentačným trénerom Ľubomírom 

Mickom," povedala pre TASR generálna 

sekretárka Slovenského zväzu sánkarov 

Mária Jasenčáková. 
 

Tomáš Klobučník na ME v krátkom bazéne štvrtý a šiesty, 

Katarína Listopadová ôsma, vo finále aj štafeta žien 
   Štyri finálové umiestenia dosiahli slovenskí 

plavci na decembrových majstrovstvách Eu-

rópy v krátkom bazéne v dánskom Hernin-

gu, pričom utvorili spolu 15 slovenských 

rekordov. Najlepšie obstál Tomáš Klobuč-

ník, ktorý na 100 m prsia v novom osobnom 

maxime 57,75 s skončil štvrtý a na 200 m 

prsia takisto v novom rekorde SR 2:04,97 

min šiesty. O ďalšie dve finále sa zaslúžili 

ženy. Katarína Listopadová na 100 m po-

lohové preteky skončila časom 1:00,69 min 

ôsma. Deviate miesto v slovenskom rekorde 

1:50,08 min obsadila štafeta na 4x50 m pol. 

pret. v zložení Katarína Listopadová, 

Andrea Podmaniková, Barbora Mišen-

dová a Miroslava Syllabová. 

   "Celkove som s touto sezónou veľmi 

spokojný. Vyšli mi MS v dlhom bazéne, 

Svetové poháre i ME v krátkom bazéne. 

Teší ma, že som sa dokázal zaradiť 

medzi európsku prsiarsku špičku a 

výrazne sa zlepšiť na všetkých tra-

tiach," povedal pre TASR Tomáš Klo-

bučník.

 

Za najúspešnejšieho športovca roka v rezorte obrany 
vyhlásili vodného slalomára Alexandra Slafkovského 

         
Alexander Slafkovský.  FOTO JÁN SÚKUP 

   Banská Bystrica 17. decembra (TASR) - 

Najúspešnejším športovcom v armád-

nom rezorte sa stal vodný slalomár 

Alexander Slafkovský. Na slávnostnom 

vyhlásení v banskobystrickom Ministry Of 

Fun najviac zarezonovalo jeho striebro na 

MS v pražskej Troji v individuálnych pre-

tekoch singlistov, ku ktorému pripojil aj 

zlato v družstvách. Okrem najviac uzná-

vanej hlavnej kategórie s olympijskými 

športami vyhlásili aj ďalšie. V neolympij-

ských športoch sa na piedestále ocitol ka-
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ratista Klaudio Farmadín, medzi juniormi 

kajakár Jakub Grigar. V kategórii do 23 

rokov boli ocenení vodní slalomári Patrik 

Gajarský, Martin Halčin a vzpierač Matej 

Kováč. 

   Najúspešnejší v roku 2013 – olym-

pijské športy, víťaz: Alexander SLAF-

KOVSKÝ – vodný slalom, tréner Stanislav 

Gejdoš, top výsledok: striebro na MS v 

Prahe v C1, zlato v družstvách 3xC1, zlato 

na ME v Krakove v družstvách 3xC1, bez 

poradia 2.–6. miesto: Anastasia KUZMI-

NOVÁ – biatlon, tréneri Juraj Sanitra, 

Daniel Kuzmin, top výsledok: 4. miesto vo 

vytrvalostných pretekoch na MS v Novom 

Měste na Morave, István LÉVAI – zá-

pasenie, tréner Karol Lengyel, top výsledok: 

bronz v gréckorímskom štýle na ME v Tbilisi 

do 60 kg, Milan RANDL – džudo, tréner 

Marek MATUSZEK, top výsledok: zlato na 

armádnych MS v Astane (Kazach.), Matej 

TÓTH – atletika, tréner Juraj Benčík, top 

výsledok: 5. miesto na MS v Moskve na 50 

km, Miroslav ZAŤKO - Ľubomír BEŇO – 

rýchlostná kanoistika, tréner Radovan Ši-

močko, top výsledok: striebro na Svetovej 

univerziáde v Kazani (Rus.). 

 

Osobnosti slovenského športu v knihe 
Slovenský Olymp 

   Vydavateľstvo Play Fair vydalo výpravnú 

publikáciu Slovenský Olymp od autora 

Antona Zerera. Známy športový publicista 

v nej spracoval príbehy viac než stovky 

osobností, ktoré počnúc prvým olympio-

nikom zo Slovenska Alojzom Szokolom písali 

v uplynulých dvanástich desaťročiach histó-

riu slovenského športu (štyri pätiny z nich 

súťažili aj pod piatimi kruhmi). Medzi vy-

branými osobnosťami sú aj dve funkcio-

nárske – čestný predseda SOV Vladimír 

Černušák a historicky prvý generálny ta-

jomník SOV Ján Mráz. V príbehoch es z ko-

lektívnych športov rezonujú aj najväčšie 

úspechy Slovákov na medzinárodnej scéne 

vo futbale, ľadovom hokeji, basketbale, vo-

lejbale či v hádzanej. 

   Čítavý ob-

sah 448-

stranovej 

plnofarebnej 

knihy for-

mátu A4 do-

pĺňa hod-

notná fak-

tografická 

príloha. 

                                        

(sou) 

 

 

Tristočlennú olympijskú delegáciu prijal vo Vatikáne 
pápež František, prezident MOV Thomas Bach mu 

odovzdal Olympijský rad v zlate 
   RÍM (SOV) - V rámci nedávneho 42. val-

ného zhromaždenia Európskych olympij-

ských výborov (EOV) sa uskutočnila aj au-

diencia zhruba tristočlennej medzinárodnej 

olympijskej delegácie u pápeža Františka 

vo Vatikáne. Okrem delegátov VZ EOV, me-

dzi ktorými boli aj prezident Slovenského 

olympijského výboru (SOV) František 

Chmelár a generálny sekretár SOV Jozef 

Liba, sa na audiencii zúčastnili aj prezident 

Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 

Thomas Bach a čestný prezident MOV Jac-

ques Rogge, prezident celosvetovej Aso-

ciácie národných olympijských výborov 

(ANOV) šejk Ahmad al-Fahd al-Sabah a 

zhruba štvrťstovka členov MOV. 
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   Prezident MOV (v strede) odovzdal pá-
pežovi Františkovi Olympijský rad v zlate. 
                               FOTO CONI/www.coni.it 

 

   Thomas Bach, ktorý deň predtým ab-

solvoval súkromnú audienciu vo Vatikáne, 

na spoločnej audiencii odovzdal pápežovi 

Františkovi Olympijský rad v zlate. 

V krátkej sprievodnej reči uviedol, že je to 

ocenenie pápežovej výnimočnej úlohy v sna- 

he o dosiahnutie svetového mieru. Zdôraz-

nil, že olympijské hnutie sa rovnako ako 

rímskokatolícka cirkev o lepší zajtrajšok pre 

mladú generáciu na zemeguli. Znovuzvolený 

prezident EOV Patrick Hickey odovzdal 

pápežovi Františkovi najvyššie vyzna-

menanie EOV. 

   Pápež František v reakcii na ocenenia 

uviedol, že povzbudzuje také organizácie 

a inštitúcie – medzi ne zaradil aj olympijské 

– ktoré sa snažia prostredníctvom športu 

osobitne pre mladú generáciu budovať mier, 

vzájomné porozumenie a harmonické spolu-

žitie ľudí. „Šport buduje mosty, nie mú-

ry,“ zdôraznil. Pripomenul, že olympijský 

symbol – päť prepletených kruhov – symbo-

lizuje bratstvo medzi ľuďmi. Upozornil aj na 

riziká, ktoré sa spájajú so snahou o víťaz-

stvá za každú cenu a s nazeraním na šport 

len cez ekonomické parametre. „Šport je 

forma výchovy,“ uviedol okrem iného. 

   Na záver audiencie sa pápež František 

zoznámil s novozvolenými členmi exekutívy 

EOV, medzi ktorými je aj prezident SOV 

František Chmelár. 

 

Uzávierku nominácií na olympijský hokejový turnaj 
posunuli na 7. januára 

    Soči 27. novembra (TASR) – Medzinárod-

ná hokejová federácia (IIHF) po dohode s 

predstaviteľmi zámorskej NHL a hráčskej 

asociácie NHLPA posunula termín uzávierky 

nominácií na olympijský hokejový turnaj 

mužov v Soči z 31. decembra 2013 na 7. 

január 2014 (18.00 SEČ). Za nový termín 

podľa TSN lobovali európske krajiny na čele 

s Ruskom, Švédskom, Fínskom a Českom. 

Návrh museli okrem IIHF odsúhlasiť aj NHL 

a NHLPA.       

   Nová uzávierka dáva reprezentačným 

trénerom viac času na vyhotovenie finálnych 

súpisiek. Dátum 7. januára zvolila IIHF aj 

kvôli tomu, aby vyhlasovanie nominácií 

nekolidovalo s majstrovstvami sveta hráčov 

do 20 rokov, ktoré vyvrcholia v nedeľu 5. 

januára.     

   Olympijské kádre budú pozostávať z 25 

mien, z toho traja budú brankári. Hokejový 

turnaj ZOH 2014 v Soči sa začína 12. 

februára. 
  

Prezident MOV Thomas Bach vyjadril sústrasť rodine 
Nelsona Mandelu, olympijskú vlajku spustili na pol žrde 

   Lausanne + Costa do Sauipe 6. decembra 

(TASR) - Prezident Medzinárodného 

olympijského výboru (MOV) Thomas 

Bach vyjadril sústrasť rodine zosnulého 

bývalého juhoafrického prezidenta Nel-

sona Mandelu. Laureát Nobelovej ceny 

za mier a bojovník proti apartheidu 

Nelson Mandela zomrel 5. decembra vo 

veku 95 rokov. „Olympionici smútia nad 

stratou priateľa a hrdinu ľudskosti,“ 

citovala slová prezidenta MOV agentúra 

DPA. Olympijská vlajka pred sídlom 

MOV v Lausanne bola na tri dni 

spustená na pol žrde. 

   Aj v sídle Medzinárodnej futbalovej 

federácie (FIFA) v Nyone stiahli vlajky 

všetkých členských asociácií na pol 

žrde. 



 

 15 

Aktuality z príprav Soči a Ruska na ZOH 2014 

 
Panoráma Olympijského parku v Soči, v pozadí hory Červenej Poľany. FOTO©SOCHI FLICKR 

 

   Rusi sľubujú počas ZOH zmrazenie 

cien hotelového ubytovania v Soči, aj 

leteniek. Moskva 28. novembra (TASR) - Aj 

keď sa v súvislosti s prípravou zimných 

olympijských hier v Soči (uskutočnia 7. - 23. 

februára 2014) vykonalo množstvo kvalitnej 

práce, stále chýba veľa k dokonalosti. 

Uviedol to ruský prezident Vladimir Putin, 

ktorý v rozhovore pre agentúru Itar-Tass 

povedal: "Je zrejmé, že sa urobilo úža-

sné množstvo práce. Či bola spravená 

kvalitne, ukáže až samotná prevádzka 

olympijských športovísk. Verím, že to 

tak bude." Ruský prezident varoval orga-

nizátorov, že ich práca sa nekončí posled-

ným dňom ZOH 2014 a žiadal ich, aby zo-

stali v strehu až do 18. marca, keď v prí-

morskom letovisku vyvrcholia paralympijské 

hry. Putin takisto žiadal flexibilitu zo strany 

usporiadateľov pri nastavení cien, aby si 

návštevu Soči mohli dovoliť všetky vrstvy. 

Podľa predsedu organizačného výboru ZOH 

Dmitrija Černyšenka vláda zmrazila ceny 

izieb v hoteloch v celom Krasnodarskom 

kraji. "Ubytovanie sa dá zohnať veľmi 

lacno," vyhlásil Černyšenko, podľa ktorého 

sa priemerná cena za ubytovanie v hoteli v 

Soči pohybuje okolo 65 dolárov za noc. Šéf 

organizačného výboru doplnil, že až 70 per-

cent návštevníkov Soči bude pochádzať z 

Ruska. "Mesto je cenovo prístupné, 

k dispozícii je množstvo ubytovacích 

zariadení," uviedol Černyšenko, podľa 

ktorého vláda podpísala s 15 leteckými spo-

ločnosťami dohodu o zmrazení cien leteniek 

pred a počas zimných olympijských hier. 

   Na ZOH v Soči bude pôsobiť 25 000 

dobrovoľníkov. Moskva 5. decembra 

(TASR) - Organizačný výbor budúcoročnej 

zimnej olympiády v Soči vo štvrtok uviedol, 

že na hrách bude spolupracovať 25-tisíc do-

brovoľníkov. Organizátori zverejnili správu 

zámerne 5. decembra, keďže tento deň je už 

od roku 1985 Medzinárodným dňom dobro-

voľníctva. Ako informovala agentúra Sin-

chua, dobrovoľníkov vyberali v 26 trénin-

gových centrách po celom Rusku. V Soči sa 

predstaví asi aj dvetisíc zahraničných po-

mocníkov najmä z USA, Kanady, Ukrajiny, 

Veľkej Británie a Kazachstanu, ale zastú-

penie budú mať napríklad aj Japonsko, Nový 

Zéland, Kamerun či Pakistan. Priemerný vek 

dobrovoľníkov je 25 rokov, pričom asi 930 

ich má nad 60 rokov. Šesťdesiat percent 

tvoria muži, zvyšok ženy. Dobrovoľníkom sa 

mohol stať každý, kto bude mať 6. januára 

2014 od 18 do 80 rokov. 

   Rusko nakoniec povolí demonštrácie 

počas ZOH v Soči. Moskva 6. decembra 

(TASR) - Ruská vláda nebude brániť pro-

testným skupinám v politických demon-

štráciách počas ZOH v Soči. Federálna 

bezpečnostná služba (FSB) zmenila de-

krét vydaný prezidentom Vladimirom Pu-

tinom, ktorý zakazoval podobné demon-

štrácie v čiernomorskom letovisku z bezpeč-

nostných dôvodov. Opatrenie bolo terčom 

kritiky najmä zo strany aktivistov bojujúcich 

za práva gejov a lesbičiek, ktorí chceli v Soči 

demonštrovať na protest proti nedávno 

schválenej legislatíve zakazujúcej propagá-

ciu homosexuality. Podľa agentúry DPA je  



 

 16 

   
zmena postoja výsledkom tlaku medziná-

rodných organizácií, ktoré žiadali garanto-

vanie slobody prejavu počas ZOH 2014.  

   Demonštrácie v dejisku ZOH 2014 

Soči sa budú môcť konať len v špe-

ciálnych zónach. Lausanne 10. decembra 

(TASR) - Organizačný výbor budúcoročných 

ZOH v Soči sa rozhodol vyčleniť pre de-

monštrantov špeciálne zóny, kde budú môcť 

vyjadriť svoj názor na akúkoľvek proble-

matiku. V utorok to oznámil Medzinárodný 

olympijský výbor. "Privítali sme rozhod-

nutie organizačného výboru, že v Soči 

budú protestné zóny, ktoré sú určené 

ľuďom demonštrujúcim proti čomukoľ-

vek," citovala agentúra Reuters prezidenta 

MOV Thomasa Bacha. 

   V Soči bude počas ZOH dostatok sne-

hu, predpovedajú ruskí meteorológovia. 

Moskva 13. decembra (TASR) - Ruskí mete-

orológovia predpovedajú, že počas ZOH 

2014 v Soči budú mať športovci dostatok 

snehu. Informovala agentúra AP. V Soči 

museli tento rok vo februári zrušiť dve 

podujatia, pretože namiesto snehu v čier-

nomorskom stredisku pršalo. Riaditeľ Rus-

kého meteorologického úradu Roman Vil-

fand informoval, že počas hier bude na 

športoviskách dostatok prírodného snehu. 

Pozitívny signál je, že už teraz je v Soči 52 

cm bielej pokrývky. 

   V Soči je väčšina športovísk pri-

pravená, vyhlásil ruský premiér Dmitrij 

Medvedev. Moskva 16. decembra (TASR) - 

Ruský premiér Dmitrij Medvedev v pon-

delok vyhlásil, že väčšina športovísk pre 

blížiace sa zimné olympijské hry v Soči je 

už pripravená. "Prevažná väčšina de-

jísk olympiády ako horských, tak aj po-

brežných je na sto percent pripravená," 

povedal Medvedev. "Podmienky sú tak 

dobré, že organizátori ďalších olympij-

ských hier budú mať problémy to 

zopakovať," dodal premiér po inšpekcii na 

brehu Čierneho mora. Medvedev vyžado-

val, aby Soči ponúkalo komfortné a moderné 

podmienky pre športovcov a aj pre divákov, 

ktorí olympiádu navštívia. Medvedev v 

pondelok zároveň podpísal pravidlá sprá-

vania sa pre návštevníkov počas po-

dujatia, ktoré vstúpia do platnosti 20. 

januára 2014. Na ZOH bude celkovo pri-

bližne 6000 ľudí zo všetkých delegácii, z 

čoho je asi polovica športovcov. Olympiáda 

v Soči potrvá od 7. do 23. februára 2014 a 

celkovo sa bude bojovať v 98 disciplínach.  

 

MOV investuje 10 miliónov libier do boja proti dopingu, 
korupcii a čiernym stávkam  

   Londýn 14. decembra (TASR) - Prezident 

Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 

Thomas Bach oznámil, že MOV investuje 

10 miliónov libier do rozvoja metód anti-

dopingových testov a boja proti korupcii. 

Podľa informácií agentúry AP šéf MOV vyzval 

vlády svetových štátov k podpore boja proti 

dopingu. Výdatná investícia má taktiež och-

rániť športovcov v súvislosti s manipulo-

vaním výsledkov pri stávkovaní. MOV pod-

píše na začiatku roka 2014 dohodu s In-

terpolom o monitorovacej stráži proti "čier-

nym stávkam" počas zimných olympijských 

hier v Soči. 
 

Zmena hmotnostných kategórií v mužskom zápasení  
   Ženeva 17. decembra (TASR) – Medzi-

národná zápasnícka federácia (FILA) ozná-

mila, že od 1. januára 2014 nastane zmena 

hmotnostných kategórii v mužských discip-

línach s výhľadom na OH 2016 v Riu de Ja-

neiro. FILA už skôr plánovala zníženie počtu 

mužských kategórii zo sedem na šesť a na-

opak pridanie ďalších dvoch ženských. Podľa 

nových pravidiel nebudú voľnoštýliari súťažiť 

v kategóriách do 55, 60 a 66 kg, ale iba do 

57 a 65 kg. Zostane do 74 kg, nasledovať 

budú do 86, 97 a 125 kg. V grécko-rímskom 

zápasení zostanú do 59 a 66 kg, okrem nich 

budú kategórie do 75, 85, 98 a 130 kg. 
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Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií 

aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na: 

http://www.olympic.sk 
Olympijské @ktuality 28/2013 
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