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Na večere olympionikov v Radošinskom 

naivnom divadle v Bratislave odovzdali 
našim najúspešnejším olympionikom 

zo Soči symbolické šeky 

    
   Naši najúspešnejší olympionici zo Soči 
Anastasia Kuzminová a Adam Žampa pri 
ľadovej soche s logom Slovenského olym-

pijského výboru.               FOTO JÁN SÚKUP 

___________________________________ 

   BRATISLAVA 14. apríla (SOV) – Piatkový 

večer sa v Radošinskom naivnom divadle v 

Bratislave niesol v olympijskom duchu. Slo-

venský olympijský výbor (SOV) usporiadal 

večer olympionikov, na ktorom si naši 

najúspešnejší olympionici z februárových 

XXII. zimných olympijských hier v ruskom 

Soči, ako aj zástupcovia ich realizačných 

tímov, prevzali symbolické šeky na odmeny 

za popredné umiestenia na týchto hrách. 

 

ODMENY ZA SOČI 
V CELKOVEJ VÝŠKE 

130 230 EUR 
   Slovenskí olympionici získali v Soči 

päť umiestení v prvej šestke, čiže ako sa 

zvykne hovoriť – bodovaných umiestení. Po-

delili sa o ne piati športovci z dvoch od-

vetví, pričom štyri popredné výsledky sa 

zrodili v individuálnych súťažiach a je-

den v tímovej. 

   Najvyššie stojí zlato biatlonistky Ana-

stasie Kuzminovej v pretekoch na 7,5 

km, ktorým ako prvá žena v biatlonovej 

histórii obhájila olympijský triumf. Pridala k 

nemu ešte 6. miesto v stíhacích prete-

koch na 10 km a spoločne s Janou Ge-

rekovou, Pavlom Hurajtom a Matejom 

Kazárom sa podieľala aj na piatom mie-

ste slovenskej miešanej štafety. O ďalšie 

dve popredné umiestenia sa zaslúžil zjazdár 

Adam Žampa, piaty v superkombinácii a 

šiesty v slalome. 
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   Za tieto výsledky si olympionici aj ich 

realizačné tímy vyslúžili finančné odmeny 

v celkovej výške 130 230 EUR brutto, 

pričom 50 percent z tejto sumy bude 

vyplatených z marketingových zdrojov 

Slovenského olympijského výboru a 50 

percent z prostriedkov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

    Symbolické šeky na večere olympionikov 

odovzdávali predstavitelia Slovenského 

olympijského výboru na čele s prezidentom 

SOV Františkom Chmelárom, zástupcovia 

niektorých marketingových partnerov SOV a 

Slovenského olympijského tímu Soči 

(TIPOS, Mercedes-Benz, Západosloven-

ská energetika), ako aj ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR na čele 

s ministrom Dušanom Čaplovičom. 

 

 
   Za obhajobu olympijského zlata v pre-

tekoch na 7,5 km dostala biatlonistka Ana-
stasia Kuzminová z rúk prezidenta SOV 
Františka Chmelára symbolický šek na 
45 000 eur.                      FOTO JÁN SÚKUP 
___________________________________ 

 

    Najvyššie odmeny získala pochopiteľne 

Anastasia Kuzminová, ktorá si sama pre-

vzala dva symbolické šeky – za olympijské 

víťazstvo v pretekoch na 7,5 km na 

sumu 45 000 EUR a za šieste miesto 

v stíhacích pretekoch na 10 km na sumu 

8 000 EUR. Členom jej realizačného tímu 

prislúcha za tieto úspechy odmena vo výške, 

14 850 EUR, resp. 2 640 EUR. Naša olym-

pijská víťazka participovala aj na piatom 

mieste miešanej štafety v zložení Jana 

Gereková, Anastasia Kuzminová, Pavol 

Hurajt a Matej Kazár, ktorá si spoločne 

vyslúžia prémiu vo výške 32 500 EUR. 

Realizačnému tímu biatlonového kvarteta 

prislúcha odmena vo výške 3 300 EUR. 

 
   Miešaná biatlonová štafeta si za piate 
miesta na ZOH vyslúžila odmenu 32 500 eur. 
Symbolický šek má v rukách Pavol Hurajt, 
vedľa neho Matej Kazár.     FOTO JÁN SÚKUP 

 

   Zjazdár Adam Žampa si za piate miesto 

v superkombinácii prevzal symbolický šek 

na 10 000 EUR a za šieste miesto v 

slalome na 8 000 EUR. Jeho realizačnému 

tímu prislúcha odmena vo výške vo výške 

3 300 EUR, resp. 2 640 EUR. 

 

 
   Adam Žampa s otcom – trénerom a šéfom 
realizačného tímu Tomášom Žampom.   
                                          FOTO JÁN SÚKUP 

 

VYZNAMENANIA PRE 

OLYMPIONIKOV OD SOV 
AJ OD MINISTRA 

   Naši štyria úspešní sočskí olympionici – 

Adam Žampa, Jana Gereková, Pavol Hu-

rajt, Matej Kazár - si na večere olym-

pionikov prevzali z rúk Františka Chmelára 

aj Medailu SOV za účinkovanie na ZOH v 
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Soči, v prípade trojice biatlonistov s pri-

hliadnutím aj na ich už tretiu olympijskú 

účasť. 

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu 

SR Dušan Čaplovič v slávnostnej časti ak-

cie odovzdal viacerým členom našej výpravy 

na ZOH vyznamenania ministra – Me-

dailu profesora Vladimíra Černušáka. 

Udelil ju biatlonistom Anastasii Kuzmi-

novej, Jane Gerekovej, Pavlovi Huraj-

tovi, Matejovi Kazárovi a zjazdárovi Ada-

movi Žampovi, ako aj trénerom uvedených 

špičkových športovcov - Danielovi Kuzmi-

novi a Jurajovi Sanitrovi (Kuzminová), 

Milanovi Gašperčíkovi (Gereková), Man-

fredovi Geyerovi (Hurajt), Pavlovi Ko-

belovi (Kazár) a Tomášovi Žampovi 

(Žampa). 

 

 
   Sedmička ocenených Medailou profesora 

Vladimíra Černušáka: sprava Anastasia Kuz-
minová, Jana Gereková, Pavol Hurajt, Matej 
Kazár, Adam Žampa, Milan Gašperčík a To-
máš Žampa, v spoločnosti ministra Dušana 
Čaploviča a Ladislava Čambala. 

                                          FOTO JÁN SÚKUP 

 

ODOVZDANIE 
VÝROČNÝCH OCENENÍ SOV 

   Slovenský olympijský výbor každoročne 

udeľuje výročné ocenenia v rôznych ka-

tegóriách. Z celkového počtu 11 výročných 

ocenení – niektoré sú za dlhoročné výz-

namné aktivity v oblasti športu alebo sú-

visiace so športom, ďalšie za mimoriadne 

úspechy alebo činy v roku 2013 – bolo na 

večere olympionikov odovzdaných deväť. 

Ďalšie budú odovzdané pri inej vhodnej 

príležitosti. 

   TROFEJ SOV (za aktuálny prínos v 

propagácii olympijského hnutia a pre-

hlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, 

výchovu a spoločnosť): STREDISKO 

ŠTÁTNEJ ŠPORTOVEJ REPREZENTÁCIE 

MINISTERSTVA VNÚTRA SR – Dlhodobo 

sa významne podieľa na utváraní sociálnych 

podmienok pre špičkových športovcov v in-

dividuálnych letných aj zimných športoch. 

Medzi jeho najznámejších a najúspešnejších 

reprezentantov v súčasnosti patria vodní 

slalomári Peter a Pavol Hochschornerovci, 

strelci Zuzana Štefečeková, Danka Barte-

ková, Erik Varga, Pavol Kopp, rýchlostní 

kanoisti Erik Vlček, Juraj Tarr, Ivana Kme-

ťová, Martina Kohlová, či bežec na lyžiach 

Martin Bajčičák. 

 
    Za SŠŠR MV SR prevzal Trofej SOV z rúk 
Františka Chmelára riaditeľ strediska Marián 

Kukumberg. Za strelca Erika Vargu pre-vzal 

aj Cenu Pavla Schmidta.     FOTO JÁN SÚKUP 

 

   CENA PAVLA SCHMIDTA (za najhod-

notnejší individuálny výkon roka): ERIK 

VARGA - Športový strelec minulý rok za-

žiaril v seriáli Svetového pohára trapistov. 

Najprv vyhral preteky SP v Nikózii a potom 

aj finále seriálu v Abú Zabí. 

   CENA ONDREJA NEPELU (pre kolektív 

do 23 rokov, u ktorého sa výrazne 

prejavila športová perspektíva): 

ŠTVORKAJAK rýchlostných kanoistov 

v zložení Viktor Demin, Gábor Jakubík, 

Marek Krajčovič a Matej Michálek - 

Takzvaný mladý štvorkajak triumfoval v ka-

tegórii do 23 rokov na olympijskej trati 1000 
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m tak na svetovom šampionáte vo Wel-

lande, ako aj na európskom šampionáte 

v Poznani. Medzi mužmi obsadil na MS 

v Duisburgu siedme miesto. 

   CENA PAVLA DEMITRU (za mimo-

riadny pozitívny prínos k reprezentácii 

Slovenskej republiky v spojení s vyni-

kajúcimi výkonmi): MIROSLAV KARHAN 

- Slovenský rekordér v početných odohra-

ných medzištátnych zápasov vo futbalovom 

reprezentačnom drese (107). V drese 

s dvojkrížom debutoval v roku 1995 a skon-

čil 7. októbra 2011. Je jediný slovenský 

futbalista v histórii, ktorý v reprezentačnom 

drese prekročil magickú stovku. 

    CENA JÁNA ZACHARU (pre trénera 

mládeže, ktorý dlhodobo dosahuje prenikavé 

výsledky): TIBOR HLAVAČKA - Dlhé roky 

patrí v európskom meradle k popredným 

boxerským trénerom mládeže. Viedol ešte 

federálnu reprezentáciu juniorov a po-

tom reprezentáciu Slovenska postupne vo 

všetkých vekových kategóriách. Jeho zve-

renci - syn Pavol Hlavačka, Anton Dydi, On-

drej Molnár, Milan Marko, Róbert Blažo 

a Rastislav Kováč - získali medaily na eu-

rópskych šampionátov juniorov aj kadetov.   

 

 
   Laureáti výročných ocenení SOV v spoloč-
nosti členov VV SOV (zľava) Ľubora Štarka 
a Zdenka Kríža: Miroslav Karhan, Tibor Hla-
vačka, tréner mladého štvorkajaka Róbert 
Erban a za SŠŠR MV SR Marián Kukumberg. 

                                         FOTO JÁN SÚKUP 

 

   CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA (za 

propagáciu a šírenie olympijských myš-

lienok najmä v pedagogickom procese): 

EVA PAVLÍKOVÁ - Učiteľka telesnej vý-

chovy na ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach patrí 

medzi najaktívnejších pedagógov, ktorí vedú  

 
   Zľava predseda OK Liptova Roman Králik, 

Igor Piačka, Anton Zerer a Eva Pavlíková. 
                                         FOTO JÁN SÚKUP 

 

mládež k športu a olympizmu. Žiaci z jej 

školy v posledných rokoch patria medzi naj-

úspešnejších účastníkov celoslovenských fi-

nále vedomostnej súťaže ZŠ o olympizme. 

Organizuje na škole Olympijské festivaly 

detí a mládeže Slovenska aj Olympijský od-

znak všestrannosti. Aktívna členka Olym-

pijského klubu Košice vykonáva aj cennú 

lektorskú prácu pri propagovaní olympizmu 

a fair play. 

   CENA MIROSLAVA PROCHÁZKU (za 

aktuálne dielo v oblasti literatúry a žur-

nalistiky): ANTON ZERER - Renomovaný 

slovenský športový publicista s výraznou 

orientáciou na olympijskú problematiku. Je 

autorom pozoruhodnej, výpravnej a roz-

siahlej knižnej publikácie o najväčších osob-

nostiach v histórii slovenského športu s náz-

vom SLOVENSKÝ OLYMP a s podtitulom 

Dvorana slávy nášho športu (sto portrétov 

1896 – 2012), ktorú v roku 2013 vydal vo 

vlastnom vydavateľstve. 

   CENA LADISLAVA CHUDÍKA (za vý-

tvarné diela propagujúce šport a olym-

pizmus): IGOR PIAČKA - Tradičný autor 

výtvarnej podoby slovenských poštových 

známok so športovou a olympijskou 

problematikou. Utvoril napríklad aj grafiku 

slovenských poštových známok k OH 2012 

v Londýne a k ZOH 2014 v Soči. 

   CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJ-

SKÝ KLUB ROKA (pre olympijský klub, 

ktorý vyvíjal najvýraznejšie aktivity pri 

plnení úloh SOV a v propagácii olym-

pizmu): OLYMPIJSKÝ KLUB LIPTOVA – 
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OK Liptovský Mikuláš sa vďaka kvalite 

a množstvu organizovaných podujatí a ak-

tivít stal víťazom bodovacej súťaže re-

gionálnych olympijských klubov za rok 2013. 

 

ODOVZDANIE GRANTU VO VÝŠKE 

29 500 EUR 10 MLADÝM ŠPORTOVCOM 

   Nadácia Slovenského olympijského vý-

boru, Slovenská olympijská marketin-

gová (SOM), a.s., a marketingoví partneri 

slovenského olympijského hnutia, spoloč-

nosti Procter&Gamble a Coca-Cola, spus-

tili v marci projekt podpory mladých špor-

tovcov v individuálnych olympijských špor-

toch. 

   Odborná komisia spomedzi 51 žiadateľov 

vybrala 10 držiteľov grantov pre olym-

pijské nádeje v juniorskom veku. Sú to 

rýchlokorčuliarka na krátkej dráhe Alica 

Porubská, krasokorčuliar Marco Klepoch, 

bežec na lyžiach Ján Koristek, zjazdári 

Andreas Žampa a Matej Falat, rýchlostná 

kanoistka Patrícia Skovajsová, atléti Pa-

trik Spevák a Tomáš Veszelka, šermiar 

Ján Cipár a bedmintonistka Martina Re-

piská. 

   O rozdelení grantov v celkovej výške 29 

500 EUR rozhodla odborná komisia. Fi-

nančné prostriedky na tieto granty sa získali 

nákupom produktov spoločností Procter  

& Gamble a Coca-Cola počas prvých dvoch 

mesiacov roku 2014. Symbolický šek zá-

stupcom mladých športovcov odovzdali 

predstavitelia SOM, a.s., a spoločností 

Procter&Gamble a Coca-Cola. 

 

 
   Štyria z desiatich mladých talentov, ktoré 
využijú grant v celkovej hodnote 29 500 

eur, v spoločnosti zástupcov spoločností 
Procter&Gamble a Coca-Cola Juraja Králika, 
Mariána Pavelku (vľavo) a predsedu pred-
stavenstva SOM, a.s., Daniela Líšku. 

                                         FOTO JÁN SÚKUP                        

 

   Po skončení slávnostnej časti večera 

olympionikov si účastníci pozreli predsta-

venie Radošinského naivného divadla 

Jáánošííík po 300 rokoch.  
 

Granty v rámci projektu Nadácie SOV 
podporia 10 nádejných slovenských juniorov 

v individuálnych olympijských športoch 

   
  

  BRATISLAVA 10. apríla (SOV) - Nadácia 

Slovenského olympijského výboru 

(SOV), Slovenská olympijská marketin-

gová (SOM), a.s. a marketingoví partneri 

slovenského olympijského hnutia, spoloč-

nosti Procter&Gamble a Coca-Cola, 

spoločne spustili v projekt podpory mla-

dých športovcov v individuálnych olym-

pijských športoch.  

   Podporiť športovcov mohol každý 

nákupom produktov spoločností Procter & 

Gamble a Coca-Cola v sieti Tesco počas 

prvých dvoch mesiacov roku 2014. 

Suma, ktorú obe spoločnosti mladým 

olympijským ná-dejam napokon venovali, sa 

vyšplhala na 29 500 EUR.  

   O rozdelení „Grantu P&G pre olympijské 

nádeje“ medzi žiadateľov v juniorskom veku 

rozhodla päťčlenná odborná komisia na čele 
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s prezidentom SOV Františkom Chmelá-

rom. O granty sa uchádzalo dovedna 51 

žiadateľov z 13 športových odvetví. Nie 

všetci žiadatelia však spĺňali podmienku 

juniorského veku. Spomedzi ostatných boli 

uprednostnení tí, ktorí nemajú možnosť 

čerpať štátne dotácie v rámci projektu 

vybraných športovcov MŠVVŠ SR, ani 

podporu v rámci prípravy na olympijské hry 

mládeže 2014 v Nankingu. 

   Vo vybranej desiatke sú športovci z ôs-

mich odvetví – rovných dielom z letných aj 

zimných: rýchlokorčuliarka na krátkej dráhe 

Alica Porubská, kraso-korčuliar Marco 

Klepoch, bežec na lyžiach Ján Koristek, 

zjazdári Andreas Žampa a Matej Falat, 

rýchlostná kanoistka Patrícia Skovajsová, 

atléti Patrik Spevák a To-máš Veszelka, 

šermiar Ján Cipár a bed-mintonistka 

Martina Repiská.  
 

Knižnú pamätnicu SOČI 2014 slávnostne 
uviedli do života naši najúspešnejší zo ZOH 
2014, Anastasia Kuzminová a Adam Žampa 

 
   Momentka z krstu publikácie Soči 2014. 
Anastasia Kuzminová a Adam Žampa za asi-

stencie prezidenta SOV Františka Chmelára 
posypali knihu snehom, prizerali sa mode-
rátor Dado Nagy (vpravo) a zástupca autor-
ského kolektívu Ľubomír Souček.  
                                  FOTO JÁN SÚKUP 
___________________________________ 

 

   BRATISLAVA 14. apríla (SOV) - V kníh-

kupectve Panta Rhei na Poštovej ulici 

v Bratislave v piatok popoludní sláv-

nostne uviedli do života knihu SOČI 

2014 – oficiálnu pamätnicu XXII. zim-

ných olympijských hier. Jej predaj pre-

bieha už dva týždne, s oficiálnym „krstom“ 

sa však čakalo až na príchod dvoch našich 

najúspešnejších sočských olympionikov zo 

zahraničia. „Krstnými rodičmi“ výpravnej 

publikácie sa stali dvojnásobná olym-

pijská víťazka v biatlone Anastasia Kuz-

minová a zjazdár Adam Žampa, ktorý sa 

na ZOH v Soči blysol piatym a šiestym mies-

tom. 

   Anastasia Kuzminová a Adam Žampa 

knihu Soči 2014 vypravili na cestu k či-

tateľom posypaním snehom, čo je médium, 

ktoré oboch našich zimných športovcov spá-

ja. Asistovali im pritom prezident Sloven-

ského olympijského výboru (SOV) Fran-

tišek Chmelár a autor najväčšieho počtu 

textov v knihe a zároveň jej zodpovedný 

redaktor Ľubomír Souček. Besedu s touto 

štvoricou viedol Dado Nagy. 

   Kniha Soči 2014 je šiesta zimná a celkove 

dvanásta slovenská olympijská pamätnica. 

Od vzniku Slovenskej republiky sa ani raz 

nestalo, že by Slovenský olympijský vý-

bor nevydal oficiálnu publikáciu z olym-

piády. Bez ohľadu na výsledky športovcov 

na nej. Vznikol tak vskutku unikátny knižný 

rad. 

 

   O autogramy našich najúspešnejších soč-

ských olympionikov v knižnej pamätnici bol 
po skončení krstu veľký záujem. 
                                          FOTO JÁN SÚKUP 
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   SOV pri vydávaní spolupracuje s reno-

movanými vydavateľstvami. Najnovší prí-

rastok vznikol v spolupráci s vydavateľ-

stvami Fortuna Libri a Perex. 

   Dvanásty diel z edície tradičných olym-

pijských pamätníc zachytáva najemotív-

nejšie chvíle na nedávnych XXII. zimných 

olympijských hrách v Soči. Ponúka príbehy 

slovenských športovcov aj najväčších sve-

tových hviezd. Dominuje zlatá slovenská 

biatlonistka Anastasia Kuzminová, veľká 

slovenská zjazdárska nádej Adam Žampa, 

nechýba účinkovanie slovenských hokejis-

tov, ale ani spomienka na hrdinu pred-

chádzajúcej olympiády vo Vancouvri, tra-

gicky zahynuvšieho Pavla Demitru. Zachy-

tené sú všetky športy, v ktorých súťažili 

slovenskí športovci. 

   Kniha ponúka najzaujímavejšie momenty, 

pútavé fotografie, všetky dôležité fakty a 

originálne postrehy z bielych hier v ruskom 

letovisku. Taktiež bohaté štatistiky, kom-

pletný výsledkový servis, predstavenie všet-

kých slovenských reprezentantov, ako aj su-

már dôležitého olympijského diania pre-

hľadne deň po dni.  

   Plnofarebná knižná publikácia vy-

chádza na 152 stranách formátu A4. 

Knihu napísal 12-členný autorský kolektív v 

zložení Ľubomír Souček, Pavol Komár, 

Boris Vanya, Marián Šimo, Stanislav 

Ščepán, Rastislav Hríbik, Vojtech Jur-

kovič, Peter Fukatsch, Peter Pašuth, 

Milan Vranka, Peter Račko a Štefan 

Žilka. Autorsky prispela aj členka Medziná-

rodného olympijského výboru Danka 

Barteková. Predslov napísal prezident SOV 

František Chmelár. 

 
   Na krste knihy Soči 2014 boli aj ďalší 
členovia našej sočskej výpravy – tréner 
lyžiarskeho freestyle Tomáš Murgáč i biatlo-
nisti Pavol Hurajt a Jana Gereková, ktorí sa 
predtým spoločne s Adamom Žampom a so 
zástupcami SOV zúčastnili na besede na 
FTVŠ UK.                         FOTO JÁN SÚKUP 

_______________________________ 

 

   Autormi fotografií sú Ján a Jakub Sú-

kupovci, Ľubomír Souček, Ivana Moto-

líková a TASR, resp. TASR/AP. 

   Publikáciu zostavil Milan Vranka, jej zod-

povedný redaktor bol Ľubomír Souček. 

Knihu graficky upravil Peter Buček/ 

Artwell Creative. 

   Knihu vydalo vydavateľstvo Fortuna Libri 

v spolupráci s vydavateľstvom Perex a so 

Slovenským olympijským výborom. 

Kniha vyšla s finančnou podporou Olym-

pijskej solidarity Medzinárodného olym-

pijského výboru a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.  

 

Environmentálna komisia SOV vyzýva ľudí k zapojeniu sa 
do projektu Deň Zeme, ktorým je každoročne 22. apríl 

   Bratislava 14. apríla (SOV) - 22. apríl 

je každoročne označovaný ako Deň 

Zeme. Tento sviatok bol venovaný oslavám 

jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V 

modernom ponímaní ide o ekologicky 

motivovaný medzinárodný sviatok, ktorý 

upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného 

prostredia. 

   Všetci obyvatelia tejto planéty potrebujú 

k svojmu životu zdravé a kvalitné životné 

prostredie. Nie všetci ho však majú. Niektorí 

obyvatelia pociťujú nedostatok pitnej vody, 

niektorí žijú v mestách zamorených 

exhalátmi z fabrík a dopravy, iných sužujú 

prírodné katastrofy. V poslednom období 

sme svedkami stúpajúceho počtu eko-

logických havárií a ničivých prírodných ka-

tastrof, ktoré sú zapríčinené ľudskou 

činnosťou.  

   Naša planéta je krehká a zraniteľná. 

Skúsme zmeniť naše postoje a správanie 

a zmiernime negatívny dopad nášho pô-
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sobenia na životné prostredie. Environ-

mentálna komisia SOV podľa  hesla AGENDY 

21 „Mysli globálne, konaj lokálne“ vyzýva čo 

najväčší počet ľudí zapojil do envi-

ronmentálnych akcií podľa potreby v  mieste 

svojho bydliska. Ak je potrebné, vyčistite si 

športoviská a vodné plochy. Ak je potrebné 

zväčšite plochy zelene vysadením nových 

stromčekov a okrasnej zelene, ak je po-

trebné, pozbierajte neporiadok, vysepa-

rujte ho a odovzdajte do zberných surovín. 

Skrášlite si okolie, v ktorom žijete. Šetrite 

vodu a energie, ktorých je čoraz menej. 

Alebo jednoducho choďte do prírody so 

svojimi najbližšími a priateľmi a na zdravom 

vzduchu oslávte Deň Zeme aktívnym 

pohybom a športovaním.. Staňte sa aj Vy 

stúpencami  zdravého spôsobu života a 

podporovateľmi aktivít pre  zlepšenie  

životného prostredia na planéte Zem, 

ktorá je široko ďaleko jedinou planétou, 

na ktorej  je život. 

 

Automobilový partner Slovenského olympijského výboru
   BRATISLAVA (SOV) - Slovenský olym-

pijský výbor má od konca marca nového 

automobilového partnera. Stala sa ním 

spoločnosť Autoprofit z Galanty, ktorá 

poskytla SOV na užívanie počas jedného 

roka spolu päť automobilov.  
 

 

Vedomostnú súťaž stredoškolákov nitrianskeho kraja 
o olympizme v Šahách ozvláštnila návšteva olympionikov 

 
   Momentka zo slávnostného otvorenia ve-
domostnej súťaže. 

 

   ŠAHY (rév) - Olympijský klub Alojza 

Szokolyiho v Šahách zorganizoval 8. apríla 

regionálne kolo tradičnej tradičnú 

vedomostnú súťaž o olympizme pre 

stredné školy v Nitrianskom kraji. Na 

súťaži sa zúčastnilo 13 družstiev, na sláv-

nostnom otvorení bol prítomný aj zástupca 

primátora Šiah Tomáš Baráti. 

   Súťaž pozostávala z troch častí – z pí-

somného testu a ústnych odpovedí na 

otázky z troch tematických okruhov (an-

tické olympijské hry, 120. výročie 

založenia Medzinárodného olympij-

ského výboru, resp. ZOH 2014 v Soči), 

ako aj z praktickej časti, v rámci ktorej 

žiaci mali nakresliť maskota školskej 

olympiády. Celkovým víťazom sa stalo 

družstvo zo Strednej priemyselnej školy 

Šaľa,  druhé skončilo družstvo z Gym-

názia v Topoľčanoch a tretie družstvo 

zo SOŠ HSaO Nové Zámky. Víťazný 

kolektív postúpil do celoslovenského finále 

vedomostnej súťaže stredoškolákov. 

 

 
   Z besedy s účastníkmi ZOH v Soči. Zľava 
Jana Gereková, Martin Očenáš, Michaela 

Kúdeľová a moderátor Ladislav Gáspár. 

 

   V prestávke medzi písomnou a ústnou 

časťou súťaže sa uskutočnila beseda s 

účastníkmi ZOH v Soči – s biatlonistami 
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Janou Gerekovou a Martinom Očená-

šom i s hokejovou rozhodkyňou Micha-

elou Kúdeľovou, ktorú moderoval pa-

ralympijský víťaz Ladislav Gáspár. 

Prítomné boli aj ďalšie významné športové 

osobnosti – bývalá halová majsterka 

Európy v skoku do diaľky Eva Murková 

a viacnásobný majster sveta v silovom 

trojboji Jozef Péter.  Priestory divadelnej 

sály v Šahách umožnili vystaviť najnovšie 

panely miestneho olympijského klubu, 

venované olympijským témam od antiky až 

po súčasnosť, ako aj sprístupniť záujemcom 

putovnú výstavu Múzea telesnej kultúry v 

SR „Óda na šport“.   

   Po slávnostnom vyhodnotení výsledkov 

súťaže sa jej účastníci spoločne vybrali do 

obce Bernecebaráti v Maďarsku, kde 

navštívili pamätný dom a hrob prvého 

olympionika zo Slovenska Alojza Szo-

kolyiho, účastníka Hier I. olympiády 

v Aténach 1896.  
 

Delegácia izraelských športových funkcionárov strávila 
týždňový študijný pobyt v Bratislave, navštívila aj SOV 

    Momentka z návštevy izraelskej delegácie 
v sídle SOV.          FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 
___________________________________ 

 

   BRATISLAVA 10. apríla (SOV) - V dňoch 

3. - 10. apríla  2014  absolvovala náv-

števu Bratislavy skupina izraelských 

športových funkcionárov a manažérov, 

ktorú viedol zástupca izraelského Mini-

sterstva kultúry a športu Ghazi Nu-

jeidat, koordinátor medzinárodných vzťahov 

v športe. Cieľom pobytu izraelskej delegácie 

bolo zoznámenie sa so štruktúrou, strate-

gickými cieľmi aj s financovaním športu na 

Slovensku a s následným využitím získaných  

poznatkov na zvýšenie úrovne športu a na 

zlepšenie systému v Izraeli. Delegácia získa-

la zaujímavé informácie zo stretnuti s pred-

staviteľmi Slovenského olympijského 

výboru aj Národného športového centra,   

prijali ju zástupcovia Slovenského zväzu 

kanoistiky na divokej vode, Slovenského 

tenisového zväzu, Slovenského atletického 

zväzu, aj Slovenského šermiarskeho zväzu, 

aj sekcie štátnej starostlivosti o šport Mini-

sterstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

   Na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu 

UK sa hostia z Izraela zaujímali o možnosti 

spolupráce v rámci výmeny študentov a 

doktorandov. Delegácia si prezrela  viaceré 

bratislavské športoviská, napríklad Športovú 

halu Mladosť či gymnastické centrum Slávie 

UK. Hostia z Izraela sledovali 8. ročník 

Školskej olympiády pre žiakov 1. stupňa ZŠ, 

tlieskali našim úspešným tenistom počas 

daviscupového zápasu  Slovensko – Rakús-

ko, v areáli Divoká voda v  Čunove si vy-

skúšali rafting a aktívne sa zúčastnili na 9. 

ročníku bratislavského maratónu. 

   Izraelských hostí počas návštevy v 

Bratislave sprevádzala národná ambasá-

dorka pre šport, toleranciu a fair play Ka-

tarína Ráczová. 
 

 Významná osobnosť behu na lyžiach Stanislav 
Baluch oslávila osemdesiatku  

   VYSOKÉ TATRY (SOV) – Osemdesiatych 

narodenín sa 8. apríla dožila významná 

osobnosť slovenského bežeckého lyžovania, 

rodák z Bratislavy Stanislav Baluch. Ako 

aktívny športovec súťažil vo viacerých špor-

toch, na reprezentačnej 

úrovni v atletike, ale 

postupne sa začal viac 

venovať behu na  lyžiach. 

Zlom v jeho športovej 
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kariére nastal po príchode do Vysokých 

Tatier, kde sa pretekal najprv za TJ Tatran 

Tatranská Lomnica a potom za TJ Vysoké 

Tatry. Pod vedením trénera Jána Te-

rezčáka sa prebojoval do reprezentačného 

družstva ČSR v behu na lyžiach. V roku 

1961 sa ako prvý Slovák v histórii stal 

majstrom Československa v maratóne na 50 

km. Bol nominovaný na MS 1962 v Za-

kopanom, pre chorobu však na nich na-

pokon neštartoval. 

   Stanislav Baluch popri športovaní a 

neskôr zamestnaní vyštudoval trénerstvo na 

Fakulte telesnej výchovy a športu. Začal sa 

venovať trénerskej práci s mládežou. Po 

vzniku Strediska vrcholového športu FMV ČH 

Štrbské Pleso ho menovali za strediskového 

trénera žien a bol aj asistent repre-

zentačného trénera. Neskôr v stredisku za-

bezpečoval aj tréningový proces mužov. 

   Zaslúžilý tréner Stanislav Baluch sa 

podpísal na raste bežeckých osobností, ako 

boli Anna Pasiarová, Gabriela Sekajová-

Svobodová, Viera Klimková, Ľubomíra 

Iľanovská-Balážová, Ľubomír Buchta, 

Stanislav Ježík či Ivan Hudač. Vo fe-

derálnej reprezentácii sa podieľal aj na ve-

dení viacnásobných medailistiek z vrchol-

ných podujatí Blanky Paulů a Květy Pec-

kovej-Jeriovej. Ako tréner sa zúčastnil na 

ZOH 1992 v Albertville. 

   Slovenský olympijský výbor jubilan-

tovi Stanislavovi Baluchovi srdečne 

blahoželá! 
 

Legendárna basketbalová trénerka Natália Hejková ma 60 

 
   Natália Hejková s pohárom pre víťaza 
Euroligy 2000 spoločne s kapitánkou niek-
dajšieho hviezdneho tímu ružomberských 
basketbalistiek Ivetou Bielikovou.       

                                               FOTO TASR 

 

   BRATISLAVA (SOV) - Slovenský bas-

ketbal nemal vo svojej histórii ús-

pešnejšiu trénerku (ani trénera), než je 

čerstvá šesťdesiatnička Natália Hejková 

(nar. 7. apríla 1954 v Žiline). Mimoriadne 

výrazne sa presadila aj na medzinárodnej 

scéne a aj v európskom meradle sa zaradila 

medzi ozajstné trénerské legendy. Slo-

venská basketbalová Trénerka storočia sa 

môže pochváliť štyrmi víťazstvami svojich 

tímov v Európskej lige, ziskom 16 ligových 

titulov štyroch krajinách, aj podielom na 

medailách z olympijských hier i majstrov-

stiev Európy. Dvakrát viedla výber sveta 

v zápase All Star game FIBA proti špičkovým 

európskym klubovým tímom. 

   Bývalá hráčka klubov Slávia VŠ Praha 

(1972-1979, v roku 1973 majsterka ČSSR, v 

roku 1976 víťazka Pohára Ronchettiovej) a 

SCP Ružomberok (1979-1986) dosiahla naj-

väčšie trénerské úspechy práve s tímom 

SCP Ružomberok, v ktorom v spolupráci s 

generálnym manažérom Jozefom Smo-

lekom pôsobila v rokoch 1987 – 2003. Ru-

žomberčanky v tom období získali dva 

federálne a potom v rade desať slovenských 

ligových titulov. 

 
    Natália Hejková, najúspešnejšia trénerka 
v histórii slovenského basketbalu.  
                        FOTO TASR 

 

    V rokoch 1999 a 2000 priviedla Na-

tália Hejková tím Ružomberka k ví-

ťazstvám v Európskej lige. Dovedna šesť-

krát sa jej zverenky prebojovali na turnaj 
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Final Four najprestížnejšej európskej klu-

bovej súťaže. V roku 1998 skončil tím 

Ružomberka druhý na neoficiálnych 

klubových majstrovstvách sveta – Gol-

den Cupe v brazílskej Londrine. 

   Natália Hejková bola úspešná aj počas 

ďalších rokov pôsobenia dominantne v za-

hraničí – postupne v maďarskom MKB 

Euroleasing Sopron, v ruských kluboch 

Spartak Moskovská oblasť (dosiahla 

s ním víťazstvá v Európskej lige 2007 aj 

2008) a Dinamo Moskva, v španielskom 

Ros Caseres Valencia a napokon až do 

súčasnosti v českom USK Praha. 

   Významné bolo trénerské pôsobenie 

Natálie Hejkovej aj pri reprezentačných 

družstvách. Ako asistentka trénera slo-

venského tímu Tibora Vasiľka sa podieľala 

na zisku striebra na ME 1997 v Bu-

dapešti. Potom bola hlavná trénerka re-

prezentácie, s ktorou postúpila na OH 

2000 v Sydney, ale vzhľadom na vzťahové 

problémy s vedením Slovenskej basketba-

lovej asociácie sa vedenia tímu pred olym-

piádou vzdala. K slovenskej reprezentácii sa 

znovu na kratší čas vrátila až v roku 2011. 

Počas pôsobenia v Rusku bola asistentka 

trénera ruskej reprezentácie, s ktorou 

získala titul majsteriek Európy 2007 

a bronz na olympijských hrách 2008 

v Pekingu. 

   Slovenský olympijský výbor jubilantke 

Natálii Hejkovej srdečne blahoželá!

 
 

Na ME v grécko-rímskom zápasení István Lévai do 66 kg 
bronzový, voľnoštýliar Mykola Bolotňuk do 65 kg piaty 

 
   István Lévai (v červenom drese). 
                                            FOTO TASR 

___________________________________ 

 

   Vantaa 5. apríla (TASR) - Slovenský 

reprezentant v zápasení grécko-rímskym 

štýlom István Lévai získal na maj-

strovstvách Európy vo fínskom Vantaa 

bronzovú medailu. V semifinále prehral s 

Rusom Adamom Kurakom, ktorý napokon 

získal titul majstra Európy. Na ceste do 

semifinále slovenský reperezentant najskôr 

v predkole vyhral nad Chorvátom Do-

minikom Etlingerom, v osemfinále si po-

radil s Arménom Arsenom Julfalakjanom 

a vo štvrťfinále zdolal domáceho Tera 

Valimäkiho. Po semifinálovej prehre uspel 

v následnej repasáži a získal bronz. 

Dvadsaťtriročný zápasník VŠC Dukla Banská 

Bystrica István Lévai dosiahol už tretí 

cenný kov na vrcholnom podujatí. Vlani na 

ME v gruzínskom Tbilisi vybojoval bronz, v 

roku 2012 bol majstrom Európy. 
   Vantaa 1. apríla (TASR) – Na ME voľ-

noštýliarov vo Vantaa sa zo Slovákov naj-

viac darilo Mykolovi Bolotňukovi, ktorý do 

65 kg obsadil veľmi pekné piate miesto. 

Bolotňuk si najprv v osemfinále poradil so 

Švajčiarom Stevenom Grafom, vo štvrť-

finálovom súboji potom nestačil na Serveta 

Coskuna. Keďže ale Turek postúpil až do 

finále, poslal slovenského voľnoštýliara po-

chádzajúceho z Ukrajiny do repasáže. V nej 

najprv vyradil Maďara Norberta Lukácsa a 

potom sa stretol s Bulharom Borislavom 

Novačkovom. V prípade víťazstva by získal 

bronzovú medailu, lenže bulharský zápasník 

bol nad jeho sily. Dvadsaťpäťročný 

Bolotňuk piatym miestom dosiahol svoj 

najlepší výsledok v kariére na vrcholnom po-

dujatí, keď si o dve priečky vylepšil 

umiestenie z vlaňajších ME v Tbilisi. 
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Jana Čepelová v Charlestone zdolala svetovú jednotku 
S. Williamsovú, vo finále podľahla Nemke Petkovicovej 

 
   Dvojnásobná medailistka z OH mládeže 
2010 v Singapure Jana Čepelová zdolala 

v Charlestone aj svetovú jednotku Serenu 
Williamsovú.                  FOTO TASR/AP 

 

   Charleston 6. apríla (TASR) - Slovenská 

tenistka Jana Čepelová neuspela vo svo-

jom prvom finále dvojhry na okruhu WTA. V  

dueli o titul na turnaji v americkom 

Charlestone (dotácia 700.000 USD) prehrala 

na zelenej antuke so štrnástou nasadenou 

Nemkou Andreou Petkovicovou za 79 

minút v dvoch setoch 5:7 a 2:6. V úvodnom 

dejstve nevyužila za stavu 5:4 setbal, čo bol 

zlomový moment zápasu. Napriek prehre s 

bývalou svetovou desiatkou dosiahla Če-

pelová v Charlestone životný úspech. Z po-

dujatia Family Circle Cup si odnáša prémiu 

64.000 USD a 305 bodov do rebríčka WTA. 

V jeho novom vydaní bude figurovať naj-

vyššie v kariére, keď sa posunie zo 78. na 

51. miesto a na pozícii slovenskej štvorky 

vystrieda Annu Karolínu Schmiedlovú. 

   Zverenka trénera Martina Zathureckého 

predviedla v Južnej Karolíne spanilú jazdu. V 

2. kole senzačne vyradila svetovú i na-

sadenú jednotku Američanku Serenu Wil-

liamsovú, v 3. kole si poradila s trinástou 

nasadenou Ruskou Jelenou Vesninovou. 

Vo štvrťfinále urobila krátky proces s oveľa 

skúsenejšou kolegyňou zo slovenského 

fedcupového tímu Danielou Hantuchovou 

a v semifinále eliminovala aj talentovanú 

Švajčiarku Belindu Bencicovú. Zastavila ju 

až Petkovicová. 

 

FIBA pozastavila členstvo Slovenskej basketbalovej 
asociácie, dlhy musí splatiť do konca mája 

   Bratislava 8. apríla (TASR) - Medzinárodná 

basketbalová federácia (FIBA) dočasne po-

zastavila členstvo Slovenskej basketbalovej 

asociácie (SBA) vo svojich štruktúrach. Ako 

TASR v utorok informoval generálny se-

kretár slovenskej asociácie Ľubomír Ry-

šavý, dôvodom sú neuhradené záväzky z 

rokov 2008 až 2012. 

   "Ide aj o pôžičku SBA od FIBA Eu-

rope. Chcel by som však zdôrazniť, že 

problémy sa vzťahujú na spomínaný 

interval do roku 2012 a odvtedy fun-

gujeme úplne štandardne, a to sa týka 

aj platieb. Našou povinnosťou je teraz 

uhradiť dlhy najneskôr do konca mája, 

aby nám činnosť obnovili a aby naše 

reprezentantky mohli 8. júna nastúpiť 

na prvý zápas kvalifikácie majstrovstiev 

Európy. Ide o to, aby sme mohli štar-

tovať na medzinárodných podujatiach, 

tie domáce bežia ďalej normálne," 

povedal Ľubomír Ryšavý, ktorý dodal: "Zo 

strany FIBA ide o štandardný postup pri 

vyrovnaní pohľadávok vo vzťahu k 

národným federáciám. Momentálne sa 

uskutočňujú rokovania s FIBA o vy-

rovnaní podlžností a o zrušení poza-

stavenia členstva." 
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Na ME vo vzpieraní Richard Tkáč do 77 kg siedmy 
   Tel Aviv 8. apríla (TASR) - Slovenský 

vzpierač Richard Tkáč obsadil na maj-

strovstvách Európy v izraelskom Tel Avive 

dvojbojovým výkonom 330 kg 7. miesto. V 

trhu vzoprel iba základných 150 kg (6. 

miesto), v nadhode dostal v druhom pokuse 

nad hlavu 180 kg (8. miesto), v treťom bolo 

nad jeho sily 188 kg. Zverenec trénera 

Rudolfa Lukáča naposledy štartoval na ME 

v Rusku, kde pred tromi rokmi v Kazani 

pôvodne obsadil štvrté miesto. Bronzový 

Rumun Rosu však dopoval a Slovák do-

datočne získal bronz v dvojboji. Tkáč 

neprekonal svoje osobné maximá, ktoré 

utvoril na minuloročnom svetovom šam-

pionáte v poľskom Vroclave, kde obsadil 

siedme miesto - dvojboj 338 kg, trh 153 kg 

a nadhod 185 kg. 

 

Strelkyňa Danka Barteková zvíťazila v úvodných 
pretekoch SP v skeete v americkom Tucsone 

   Tucson 14. apríla (TASR) - Slovenská 

reprezentantka Danka Barteková sa stala 

víťazkou úvodných pretekov Svetového 

pohára 2014 v streľbe z brokových zbraní v 

disciplíne skeet. V americkom Tucsone 

dosiahla v rámci seriálu SP piate víťazstvo 

v kariére. Zverenka trénera Juraja 

Sedláka bola najlepšia už v dopoludňajšej 

kvalifikácii, v ktorej rovnako ako Američanka 

Kimberly Rhodeová trafila 73 terčov. V 

dramatickom semifinále zdolala až po 

rozstrele práve Rhodeovú. Vo finále trafila 

členka SŠŠR MV SR prvých deväť terčov, 

zaváhala iba v tretej sérii, v ktorej dvakrát 

minula. I to jej však napokon stačilo na 

celkové víťazstvo. "Je to najlepší pocit, 

aký môže športovec mať. Zlato v ná-

ročnej súťaži. Ďakujem všetkým za 

podporu," uviedla Danka Barteková na 

svojom profile na sociálnej sieti Facebook. 

 

 
 

Šéf FIS Gianfranco Kasper vystriedal na čele združenia 
zimných športových federácií hokejového šéfa Fasela 

   Belek 8. apríla (TASR) - Staronovým 

šéfom Asociácie medzinárodných federácií 

zimných športov sa stal prezident Medzi-

národnej lyžiarskej federácie Gian-Franco 

Kasper, keď uspel vo voľbách v tureckom 

Beleku. Vo funkcii šéfa zimných športov 

strieda 70-ročný Švajčiar svojho krajana 

Reného Fasela. Prezident Medzinárodnej 

hokejovej federácie šéfoval zimných 

športom od roku 2002. 

   Kasper už v minulosti bol prvým mužom 

združenia zimných športov v rokoch 2000 - 

2002. Asociácia združuje sedem zimných 

olympijských športových federácií.  
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Problémy uchádzačov o ZOH 2022: Nóri v prieskume 
vyjadrili nesúhlas s Oslom, šéfka Krakova odstúpila, Ľvov 

predbežne pozastavil proces uchádzania sa o hry 
   Oslo 7. apríla (TASR) - Nórske hlavné 

mesto Oslo nemá podporu medzi oby-

vateľmi krajiny v kandidatúre na zimné 

olympijské hry 2022. Prieskum inštitútu 

Sen-tio Research ukázal, že až 59,2 percent 

opýtaných nesúhlasí s organizovaním hier. 

Opačný názor zastáva je 34,7 percent opý-

taných, zvyšných šesť percent nevedelo od-

povedať na otázku, či by sa malo Oslo 

uchádzať o usporiadanie ZOH 2022 alebo 

nie. 

   V samotnom hlavnom meste sa vyjadrilo 

proti kandidatúre 55,8 percent opýtaných, 

41,4 bolo za a 2,8 percent ľudí nebolo roz-

hodnutých. Prieskum prebiehal od 24. do 

28. marca na vzorke 1000 ľudí. 

   Nórsko hostilo ZOH už dvakrát - v roku 

1952 v Oslo a v 1994 Lillehammeri. 
  •     •     • 

   Krakov 13. apríla (TASR) - Šéfka kan-

didatúry Krakova na usporiadanie zimných 

olympijských hier v roku 2022 Jagna 

Marczułajtisová-Walczaková v sobotu re-

zignovala na svoju funkciu. Ako dôvod 

uviedla stupňujúcu sa štvavú kampaň voči 

jej osobe a rodine.  

   Jagna Marczułajtisová-Walczaková če-

lila v Poľsku obvineniam, že jej manžel 

ponúkal novinárom finančné odmeny, ak 

budú písať pozitívne články o kandidatúre 

Krakova. "Vzhľadom na špinavú kampaň 

a všeobecne nežičlivú klímu obkole-

sujúcu tento projekt som sa rozhodla 

odstúpiť zo svojej funkcie. Verím, že to 

v konečnom dôsledku pomôže dosiah-

nuť náš cieľ a Krakov sa stane us-

poriadateľským mestom zimnej olym-

piády v roku 2022," citoval Marczu-

łajtisovú-Walczakovú portál gamesbids. 

com.  

   Doterajšia šéfka však nespochybnila 

správy poľských médií. "Počas konfe-

rencie v tureckom Beleku som nemala 

žiadne vedomosti o aktivitách môjho 

manžela Andrzeja Walczaka. Ak tak 

konal, tak na vlastnú päsť a v žiadnom 

prípade nereprezentoval názory prí-

pravného výboru," dodala bývalá poľská 

snoubordistka.       

   Obyvatelia Krakova budú 25. mája 

hlasovať v referende o podpore kan-

didatúry mesta na ZOH 2022. Spoluorga-

nizátorom hier by malo byť aj slovenské 

stredisko Jasná, kde by sa v prípade ús-

pešnej kandidatúry mali konať súťaže v 

zjazdovom lyžovaní. 

    Podľa premiéra Donalda Tuska má 

Krakow stále šancu hostiť ZOH 2022. "Ľu-

tujem Jagnin odchod, ale Poľsko a su-

sedné Slovensko stále majú šancu 

podujatie získať," cituje slová politika 

agentúra AP.  

  •     •     • 

    Ľvov + Kyjev 10. a 14. apríla (TASR) - 

Predstavitelia kandidatúry ukrajinského 

mesta Ľvov na usporiadanie ZOH v roku 

2022 dočasne pozastavili proces uchádzania 

sa o usporiadanie hier. Ukrajinci sa podľa 

vyhlásenia, ktoré sprostredkovala agentúra 

Reuters, v blízkom čase stretnú so zá-

stupcami Medzinárodného olympijského 

výboru (MOV) a budú debatovať o ďalších 

krokoch. Dôvodom pozastavenia kandida-

túry je nestabilná politická situácia na 

Ukrajine. "Procesná komisia urobila 

všetko pre to, aby splnila nároky MOV 

pri podaní prihlášky. Napätá politická 

situácia v našej krajine však skompli-

kovala kandidátsky proces. O tom, či sa 

Ľvov bude aj naďalej uchádzať o 

usporiadanie ZOH 2022, sa rozhodne až 

po prezidentských voľbách, ktoré sú na 

Ukrajine na programe 25. mája," uvádza 

sa v stanovisku. 

   Definitívne rozhodnutie o kandidatúre 

mesta Ľvov na usporiadanie ZOH 2022 ešte 

nepadlo. Podľa šéfa Ukrajinského olympij-

ského výboru Sergeja Bubku sa čaká na 

upokojenie nestabilnej politickej situácie v 

krajine.  "Vrátime sa k tomu, keď sa 

situácia upokojí a vláda sa na túto vec 

bude môcť opäť viac koncentrovať," 

povedal Bubka pre nemecký denník 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

•      •      • 

   O ZOH 2022 sa okrem Osla, Krakova 

a Ľvova uchádzajú aj čínsky Peking a ka-

zašská Alma-Ata. 
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Situácia v dejisku OH 2016 Riu de Janeiro je veľmi vážna, 
hovorí šéf združenia svetových federácií ASOIF Ricci Bitti 

       
    Belek 8. a 9. apríla (TASR) - Prezident 

Asociácie medzinárodných federácií letných 

športov (ASOIF) Francesco Ricci Bitti 

vyslovil obavy v súvislosti s prípravami 

olympijských hier 2016 v Rio de Janeiro.  

 

   Podľa Taliana musí konať aj brazílska 

vláda. Ricci Bitti agentúre AP povedal, že 

prípravy OH 2016 dostávajú vážne trhliny a 

už dosiahli kritickú úroveň. 

   "Situácia je veľmi vážna a musíme 

okamžite konať. Práce meškajú a keď 

to pôjde v takomto štýle aj naďalej, tak 

sa nevyhneme vážnym problémom," 

povedal Ricci Bitti, podľa ktorého podobnú 

situáciu nezažili za posledných dvadsať ro- 

kov. "Počúvame početné sťažnosti zá-

stupcov medzinárodných federácií. Po-

žadujú rýchle rozhodnutia, alebo plán 

B," dodal. 

   Medzinárodný olympijský výbor (MOV) 

zriadi pracovné skupiny na posúdenie 

problémov pri organizovaní OH 2016 v Riu 

de Janeiro. "Musíme prijať špeciálne 

opatrenia. Budeme mať niekoľko 

pracovných skupín, ktoré budú 

dozorovať práce v Riu. Prvá sa bude 

zaoberať výstavbou športovísk. 

Pracovať začne už čoskoro," cituje 

agentúra dpa slová športového riaditeľa 

MOV Christopha Dubiho.  

Robotníci na stavbe Olympijského parku stále štrajkujú 

 
   Legendárny futbalový štadión Maracaná 
v Riu de Janeiro.                  FOTO TASR/AP 

 

   Rio de Janeiro 14. apríla (TASR) - Približne 

2500 robotníkov stále neprerušilo štrajk a 

nepokračuje v prácach na výstavbe Olym-

pijského parku, ktorý bude hlavným de-

jiskom OH 2016 v Riu de Janeiro. Robot-

níci požadujú podľa agentúry AP vyššie 

mzdy a lepšie pracovné podmienky. 

   Robotníci prestali pracovať 3. apríla a nie 

je známe, kedy štrajk ukončia. Do Ria by o 

pár dní mali pricestovať predstavitelia Me-

dzinárodného olympijského výboru (MOV), 

aby podporili mesto v urýchlení výstavby 

športovísk.  "Neviem, ako dlho budeme v 

štrajku. Nezačneme pracovať skôr, ako 

dostaneme ponuku, čo sa doposiaľ ne-

stalo. Zdá sa, že to skončí na súde," 

povedal prezident únie robotníkov Sintra-

const-Rio Antonio Figueiredo Souza.      

    Prípravy historicky prvých letných olym-

pijských hier v Južnej Amerike sa stretávajú 

od začiatku s veľkými problémami, sú vo 

výraznom časovom sklze a na niektorých 

miestach sa ešte ani nezačalo pracovať. V 

Brazílii sa onedlho uskutočnia aj futbalové 

majstrovstvá sveta a prípravy turnaja tiež 

čelia problémom.  
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