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Medzinárodný deň športu 

pre rozvoj a mier svet prvý raz 

oslávi 6. apríla, SOV už 4. apríla 
usporiada v Bratislave konferenciu 

Spoločenský význam športu 

 

 
   Bratislava, 31. marca 2014 – Slovenský 

olympijský výbor (SOV) sa pripojil k výzve 

Organizácie spojených národov (OSN) a Me-

dzinárodného olympijského výboru (MOV) 

a v rámci prvého Medzinárodného dňa 

športu pre rozvoj a mier organizuje v piatok 

4. apríla národnú konferenciu pod názvom 

Spoločenský význam športu. 

KONFERENCIA O SPOLOČENSKOM 

VÝZNAME ŠPORTU 

   Celoslovenská konferencia Spoločenský 

význam športu pri príležitosti Svetového 

dňa športu pre rozvoj a mier sa uskutoční 

v piatok 4. apríla od 10. do 14. h v Aule 

prof. Stráňaia na Fakulte telesnej vý-

chovy a športu Univerzity Komenského 

v Bratislave. Otvorí ju prezident SOV Fran-

tišek Chmelár, ktorý ju bude aj moderovať. 

Medzi rečníkmi budú predovšetkým univer-

zitní profesori a ďalšie významné osobnosti. 

   S referátmi vystúpia podpredseda Európ-

skej komisie Maroš Šefčovič (Šport 

a mierová politika), Branislav Antala 

z Katedry športovej edukológie a športovej 

humanistiky FTVŠ UK (Šport a vzdelanie), 

predseda Slovenskej olympijskej akadémie 

Miroslav Bobrík (Šport a výchova), pred-

seda kultúrnej komisie SOV Štefan Šlachta 

(Šport, kultúra a umenie), predseda Slo-

venskej spoločnosti telovýchovného lekár-

stva Dušan Hamar (Šport a zdravie), 

predseda environmentálnej komisie SOV 

Juraj Bobula (Šport a životné pro-

stredie), prezident Slovenskej asociácie bo-

xerov amatérov pôsobiaci na Ministerstve 

spravodlivosti SR Marek Števček (Šport, 

etika a právo), podpredseda Slovenskej 

olympijskej akadémie Ján Grexa (Šport, 

sociálna integrita, národná identita 

a medzinárodné porozumenie), zástupca 

spoločnosti KPMG Ľuboš Vančo (Šport, 

ekonomika a sociálny rozvoj), prezi-
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dentka Slovenskej lyžiarskej asociácie Jan-

ka Gantnerová (Šport a cestovný ruch) 

a predseda mediálnej a edičnej komisie SOV 

Zdenko Kríž (Šport a médiá). 

CIELE MEDZINÁRODNÉHO DŇA 

ŠPORTU PRE ROZVOJ A MIER 

   OSN vyhlásila 6. apríl za Medziná-

rodný deň športu pre rozvoj a mier. Je 

to deň oslavy športu a podpory jeho sily 

v snahe o sociálne zmeny vo všetkých kú-

toch sveta. V tomto roku pôjde o jeho prvú 

celosvetovú oslavu. 

   Ciele Medzinárodného dňa športu pre 

rozvoj a mier: 

- propagovať šport a fyzickú aktivitu ako 

univerzálny jazyk a inovatívny nástroj 

vzdelávania, zdravotnej a sociálnej inklúzie, 

trvalej udržateľnosti, rozvoja mládeže 

a budovania mieru; 

- predstaviť existujúce iniciatívy olympij-

skej rodiny týkajúce sa športu pre sociálnu 

zmenu; 

- propagovať kvalitnú telesnú výchovu pre 

všetky deti a mládež; 

- prihovárať sa u vlád za potrebu inves-

tovať do športu (infraštruktúra, telesná vý-

chova, programy prístupu k športu pre 

všetkých); 

- povzbudzovať členov olympijského hnu-

tia, aby podporovali vlády pri oslave Me-

dzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier. 

   „Vítame aktivitu OSN a MOV, vďaka 

ktorej môžeme premiérovo oslavovať 

Medzinárodný deň športu pre rozvoj 

a mier. Uvedomujeme si, že neustálou 

podporou rozvoja športu, ako aj šírením 

a popularizovaním základných princípov 

a hodnôt olympizmu budujeme v našej 

spoločnosti návyky a motiváciu, aby sa 

čo najviac ľudí vydalo neľahkou, ale 

krásnou cestou športu, ktorá všetkých 

spája. Aj preto je motto Slovenského 

olympijského výboru ,Sme jeden tím´,“ 

uviedol prezident SOV František Chmelár. 
 

Vyšla knižná pamätnica 

XXII. zimných olympijských hier 

Soči 2014, oficiálna publikácia SOV  

       

   Kniha Soči 2014 je šiesta zimná a 

celkove dvanásta slovenská olympijská 

pamätnica. Od vzniku Slovenskej  repu-

bliky sa ani raz nestalo, že by Slovenský 

olympijský výbor nevydal oficiálnu public-

káciu z olympiády. Bez ohľadu na výsledky 

športovcov na nej. Vznikol tak vskutku 

unikátny knižný rad. 

   SOV pri vydávaní spolupracuje s renomo-

vanými vydavateľstvami. Najnovší prírastok 

vznikol v spolupráci s vydavateľstvami 

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 hoke-

jistov, ale ani spomienka na hrdinu pred-

chádzajúcej olympiády vo Vancouvri, 
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tragicky zahynuvšieho Pavla Demitru. Za-

chytené sú všetky športy, v ktorých súťažili 

slovenskí športovci. 

   Kniha ponúka najzaujímavejšie momenty, 

pútavé fotografie, všetky dôležité fakty 

a originálne postrehy z bielych hier v rus-

kom letovisku. Taktiež bohaté štatistiky, 

kompletný výsledkový servis, predstavenie 

všetkých slovenských reprezentantov, ako 

aj sumár dôležitého olympijského diania 

prehľadne 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 Medzi-

národného olympijského výboru Danka 

Barteková. Predslov napísal prezident SOV 

František Chmelár. 

   Autormi fotografií sú Ján a Jakub Sú-

kupovci, Ľubomír Souček, Ivana Mo-

tolíková a TASR, resp. TASR/ AP. 

   Publikáciu zostavil Milan Vranka, jej 

zodpovedný 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 výbo-

rom. Kniha vyšla s finančnou podporou 

Olympijskej solidarity Medzinárodného 

olympijského výboru a Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

    Publikácia Soči 2014 bude slávnostne 

uvedená do života v  piatok 11. apríla, jej 

“krstní rodičia” budú dvaja naši najúspeš-

nejší olympionici zo Soči, biatlonistka Ana-

stasia Kuzminová a zjazdár Adam Žam-

pa. Obaja sa v ten deň spoločne s niek-

torými ďalšími olympionikmi zúčastnia sa aj 

na besede na bratislavskej FTVŠ UK 

a potom vedno s množstvom ďalších členov 

našej sočskej výpravy na večere olym-

pionikov v Radošinskom naivnom diva-

dle. 

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

 

   Knihu Soči 2014 si možno zakúpiť v 

kníhkupectvách siete Panta Rhei a v ďalších 

dobrých kníhkupectvách, alebo si ju 

objednať na adrese: www.fortunalibri.sk. 

   Odporúčaná cena: 14,90 eur. 

 

Štartujú Olympijské festivaly Slovenska 

 
 

   BRATISLAVA 7. apríla (SOV) – Medzi-

národný olympijský výbor vyhlásil 6. 

apríl 2014 za „Medzinárodný deň športu 

pre rozvoj a mier“. Slovenský olym-

pijský výbor pri tejto príležitosti vyzýva 

na zapojenie sa slovenských škôl do 7. 

ročníka Olympijských festivalov Sloven-

ska.  

   Myšlienka Olympijských festivalov detí 

a mládeže Slovenska (OFDMS), ktoré sa 

od tohto ročníka zmenili Olympijské festi-

valy Slovenska (OFS), sa zrodila v roku 

2007 pred Hrami XXIX. olympiády v Pe-

kingu. V olympijskom roku ich vyhlásil Slo-

venský olympijský výbor spolu so svojimi 

partnermi. Záštitu nad týmto významným 

projektom hneď od začiatku prevzal pre-

zident Slovenskej republiky Ivan Gašpa-

rovič. 

   Zmyslom a hlavným cieľom organizovania 

OFS je podnietiť všetkých zodpovedných, ro-

dičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov 

štátnej správy a samosprávy, ale aj prí-

slušné inštitúcie, školy a školské zariadenia 

k tomu, aby si vo väčšej miere uvedomili 

význam športu pre život a zdravý vývoj detí 

a mládeže. Aby v záujme napĺňania tohto 

cieľa ponúkali deťom a mládeži vo všetkých 

slovenských krajoch možnosť „dotknúť sa 

športu a olympizmu“, inšpirovať sa skutoč-
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nými olympijskými hrami a v konečnom 

dôsledku tak formovať vzťah k športu. 

   V priebehu šiestich rokov sa Olympijské 

festivaly detí a mládeže Slovenska pevne 

etablovali v širokom spektre olympijských 

aktivít, úspešne prenikli do povedomia 

širokej verejnosti. Významne prispievajú 

k formovaniu trvalého vzťahu detí a mládeže 

k športu, k spájaniu športu s kultúrou, vý-

chovou a vzdelávaním. V záujme napĺňania 

ušľachtilej myšlienky olympizmu prispievajú 

spolupráci viacerých organizácií. 

   Slovenský olympijský výbor a ústredný 

štáb Olympijských festivalov Slovenska pre-

to vyzýva všetkých zainteresovaných, aby 

svojou aktivitou dali úspešnému projektu 

nový impulz, aby pokračovali v úspešnej 

práci s cieľom zapojiť do neho čo najviac 

slovenských škôl. 

   Sme presvedčení, že spoločným úsilím sa 

nám to podarí. Táto výzva nech je zároveň 

konkrétnym pozdravom k 120. výročiu 

založenia Medzinárodného olympijského 

výboru.  

Metodické pokyny 
k organizovaniu 7. ročníka 

Olympijských festivalov 
Slovenska (OFS) 

   Olympijské festivaly Slovenska v roku 

2014 pokračujú svojim 7. ročníkom, ktorý je 

dôstojným príspevkom k 120. výročiu 

založenia Medzinárodného olympijského vý-

boru. Na rozdiel od predchádzajúcich roč-

níkov sa prechádza z režimu školských 

rokov na kalendárne roky, rozdelené do 

dvoch období. Aj v tomto ročníku budú 

festivaly prebiehať pod tradičným heslom 

„Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne 

a v priateľstve“.  

   Hlavný zmysel a cieľ: Podnietiť všetkých 

zodpovedných k tomu, aby výraznejším 

spôsobom vytvárali podmienky na špor-

tovanie detí a mládeže, propagovali šport 

ako cestu k zdraviu a harmonickému roz-

voju, k telesnej zdatnosti a psychickej odol-

nosti.  

   Vyhlasovateľ: Slovenský olympijský 

výber so svojimi partnermi - Ministerstvom 

školstva vedy, výskumu a športu SR, 

Združením miest a obcí Slovenska, sloven-

skými samosprávnymi  krajmi a so Slo-

venskou asociáciou športu na školách. 

   Termíny: 16. – 29. júna a 22. septembra 

– 5. októbra 2014. 

   Kategórie: deti z materských škôl, žiaci 

základných škôl, žiaci stredných škôl, 

experimentálne – študenti vysokých škôl 

   Podmienky účasti: 

   Za účasť v OFS možno považovať splnenie 

nasledovných podmienok: 

1. Zorganizovanie školskej olympiády naj-

menej v jednom z dvoch vyššie uvedených 

termínov. Školská olympiáda môže mať aj 

charakter Dňa (týždňa) olympijských aktivít, 

Dňa (týždňa) Kalokagatie a pod. Školská 

olympiáda alebo iné na jej úroveň postavené 

olympijské aktivity, môžu byť spoločným 

podujatím viacerých škôl – napríklad pod 

gesciou mesta, obce, centra voľného času. 

Týka sa to najmä regionálnych podujatí 

z dlhoročnou tradíciou. 

2. Účasť žiakov základných a stredných škôl 

minimálne v jednej z celoštátne vyhlásených 

olympijských aktivít – športových, vzde-

lávacích, kultúrno-umeleckých a environ-

mentálnych. Podujatia môžu byť vyhlásené 

SOV, ale aj jeho partnermi pri organizovaní 

OFS, a sú zverejnené v zozname ústredného 

štábu (ÚŠ). Podujatia v zozname ÚŠ OFS 

môžu byť na návrh krajských štábov do-

plnené adekvátnou ponukou regionálneho 

charakteru.  

   Hodnotenie: OFS sú súťažou krajov SR. 

Ich poradie sa stanoví súčtom umiestení 

v troch kategóriách škôl (MŠ,ZŠ,SŠ).  

Celkové poradie krajov sa určí na základe 

súčtu ich umiestnení v jednotlivých kategó-

riách  - materské školy, základné školy 

a stredné školy. Poradie krajov v uvedených 

kategóriách sa stanoví percentuálnym 

pomerom zúčastnených škôl k celkovému 

počtu škôl daného typu v kraji (MŠ, ZŠ, SŠ). 

   Ocenenia: Najúspešnejší kraj v celkovom 

hodnotení získa putovný pohár OFS, prvé 

tri kraje v poradí obdržia poháre a diplomy.  

Poháre a diplomy získajú aj prvé tri kraje 

v jednotlivých kategóriách škôl.  Všetky 

zúčastnené školy na Slovensku dostanú 

účastnícky diplom podpísaný prezidentom 

SOV. Najaktívnejšie školy z každého kraja – 

materské, základné, stredné a špeciálne 

školy - budú ocenené osobitne na 

celoštátnom vyhodnotení.  

  

  Viac informácií na www.olympic.sk. 
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Poľský Krakov ako uchádzač o ZOH 2022 

oficiálne predstavil svoj koncept, v ktorom 
počíta so zjazdovým lyžovaním v Jasnej 

   KRAKOV (SOV) – Prípravný výbor kan-

didatúry poľského Krakova na uspo-

riadanie zimných olympijských hier 

v roku 2022 v pondelok 24. marca ofi-

ciálne predstavil svoj koncept hier, 

v ktorom sa počíta s usporiadaním sú-

ťaží v zjazdovom lyžovaní na sloven-

skom území – v Jasnej pod Chopkom. 

Udialo sa tak 11 dní po podaní oficiálnej 

prihlášky mesta na Medzinárodný olympijský 

výbor (MOV) vo švajčiarskom Lausanne. 

Celú dokumentáciu konceptu Krakova prí-

pravila švajčiarska firma Event Knowledge 

Services. 

   Predsedníčka prípravného výboru Krako-

va, trojnásobná olympionička v snoubor-

dingu a poslankyňa poľského Sejmu Jagna 

Marczulajtisová-Walczaková, na úvod 

prezentácie zdôraznila, že snahy Krakova 

o získanie práva usporiadať ZOH 2022 sa od 

začiatku stretávali so silnou podporou poľ-

ského premiéra, celej vlády, Sejmu i za-

interesovaných samospráv v Krakove a jeho 

okolí. Primátor mesta Jacek Majchrowski 

povedal, že usporiadanie olympiády by ce-

lému regiónu prinieslo obrovský civilizačný 

skok a Krakovu i celej oblasti Tatier veľkú 

propagáciu. 

 

 
   Prezident SOV František Chmelár pri vy-

stúpení v Krakove.  FOTO PKOL 

 

   Na prezentácii konceptu Krakova sa 

priamo v hlavnom meste Malopoľského voj-

vodstva zúčastnil aj prezident Slovenského 

olympijského výboru (SOV) František 

Chmelár. V rovnaký deň sa v Žiline us-

kutočnilo zasadnutie prípravného výboru SR 

pre kandidatúru Krakova.  

 

DVE TERITORIÁLNE ZÓNY 

   V samotnom Krakove sa plánuje us-

poriadanie turnajov v ľadovom hokeji 

mužov i žien (na štadióne Cracovie, resp. 

v aréne Wisla – náklady na ich rekonštrukciu 

sú vyčíslené na 64,82, resp. 53,56 milióna 

USD), v rýchlokorčuľovaní (ľadová hala 

AWF – náklady 50,08 milióna USD), v kra-

sokorčuľovaní a v šort treku (Krakov 

Arena) a v curlingu (Kolna Arena – 13,66 

milióna USD). V priľahlých Myśleniciach má 

vyrásť nový tobogan pre sánkovanie, bo-

by a skeleton. Plánované investície do tejto 

stavby – 102,73 miliónov dolárov - sú spo-

medzi všetkých športových stavieb v kon-

cepte Krakova najvyššie. 

   Samozrejme, v centre hier by sa mali 

odohrať otvárací aj záverečný ceremoniál 

(na futbalovom štadióne Wisly), má tam byť  

hlavná olympijská dedina pre 3500 ľudí 

(53,39 milióna USD) a na výstavisku EXPO 

aj hlavné mediálne centrum (12,30 milióna 

USD). 

   Druhú teritoriálnu zónu, ktorá zahŕňa 

aj územie Slovenska, predstavujú Tatry. 

Beh na lyžiach plánujú v Zakopanom 

(náklady na úpravu 27,66 milióna USD), 

skoky na lyžiach v komplexe Krokwa 

(21,64 milióna USD), biatlon na Koście-

lisku (16,59 milióna USD), snoubording 

i akrobatické lyžovanie v lyžiarskom 

centre Hawrań v Jurgowe (12,07 milióna 

USD) a celé zjazdové lyžovanie v Demä-

novskej doline-Jasnej (náklady na 

terénne úpravy sú vyčíslené na 12,81 mi-

lióna USD). 

   V zóne Tatier sa počíta s dvoma olym-

pijskými dedinami – väčšia pre 2500 ľudí má 

byť 7 km od Zakopaného (76,54 milióna 

USD) a menšia pre zjazdárov v priestoroch  
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vojenskej akadémie v Demänovskej doline 

(náklady na rekonštrukciu 17,20 milióna 

USD). 

   Ďalšie investície sa v koncepte Krakova 

plánujú predovšetkým do dopravnej, ale aj 

ubytovacej infraštruktúry. Na poľskom úze-

mí majú prebudovať viacero ciest, moder-

nizovať niektoré železničné trate a vybudo-

vať nové električkové. Úpravu si vyžaduje aj 

cesta v Demänovskej doline. 

   Agentúra TASR 4. apríla informovala, že 

obyvatelia Krakova budú 25. mája hlasovať  

v referende o podpore kandidatúry mesta 

na ZOH 2022. Referendum bude prebiehať v 

rovnaký deň ako voľby do Európskeho par-

lamentu. Hovorkyňa starostu Krakova Mo-

nika Chylaszeková vo štvrtok pre agentúru 

AP uviedla, že v prípade ak ľudia vyjadria 

nesúhlas, juhopoľské mesto stiahne svoju 

kandidatúru. 

 

PÄŤ UCHÁDZAČOV O ZOH 2022 

   Podaním prihlášky svoj záujem o ZOH 

2022 potvrdili v predchádzajúcich dňoch 

oficiálne potvrdili aj ďalší štyria uchádzači - 

kazašské Almaty, čínsky Peking, ukra-

jinský Ľvov a nórske Oslo. Z nich Oslo 

hostilo ZOH 1952 (v Nórsku boli aj ZOH 

1994 v Lillehammeri) a Peking OH 2008. 

   Exekutíva MOV 9. júla vyberie z tejto 

pätice trojicu, ktorá získa status oficiálnych 

kandidátov na usporiadanie ZOH 2022. 

Voľby dejiska ZOH 2022 sa uskutočnia 

na zasadnutí MOV 31. júla 2015 v Kuala 

Lumpure.  
 

Prezident MOV menoval nové zloženie 
komisií MOV, Danka Barteková je v troch 

   LAUSANNE 4. apríla (SOV) – Me-

dzinárodný olympijský výbor (MOV) 

tento týždeň oznámil nové zloženie 

všetkých  komisií MOV, ktoré menoval v 

septembri zvolený nový prezident MOV 

Thomas Bach. 

   Členka MOV na Slovensku Danka Bar-

teková je v troch komisiách z celkového 

počtu 29. Do komisie športovcov bola na 

osem rokov zvolená olympionikmi z celého 

sveta počas Hier XXX. olympiády v Londýne 

2012 a do koordinačnej komisie pre OH 

mládeže 2018 bola menovaná vlani. Naj-

novšie je už aj členka komisie MOV pre 

medzinárodné vzťahy. Túto komisiu vedie 

bývalý člen exekutívy MOV Mario Pes-

cante, stály zástupca MOV ako pozorovateľa 

vo Valnom zhromaždení Organizácie spo-

jených národov. 

   Okrem Danky Bartekovej je v komisiách 

MOV už len jedna Slovenka. V zahraničí ži-

júca Andrea Čárska je naďalej medzi 

expertmi komisie pre ženy a šport. 

   Tlačová správa MOV upozorňuje na ďalší 

nárast univerzality v zložení jednotlivých 

komisií. Na ich čele aj medzi členmi sa zvýšil 

počet žien (o dve, resp. o 22 viac než 

v minulom roku) a výrazne narástol počet 

členov komisií z Afriky a Oceánie. 

 

Na čele jednotlivých komisií MOV 

v súčasnosti stoja: 

 

   Komisia športovcov – Claudia Bokelová 

(členka Danka Barteková) 

   Komisia pre nominácie do MOV – an-

glická princezná Anna 

   Koordinačná komisia pre OH 2016 v Riu 

de Janeiro – Nawal el Moutawakelová 

   Koordinačná komisia pre ZOH 2018 

v Pjongčangu – Gunilla Lindbergová 

   Koordinačná komisia pre OH 2020 v Tokiu 

– John Coates 

   Koordinačná komisia pre OH mládeže 

2014 v Nankingu – Alexander Popov 

   Koordinačná komisia pre ZOH mládeže 

2016 v Lillehammeri – Angela Ruggierová 

   Koordinačná komisia pre OH mládeže 

2018 v Buenos Aires – Frank Fredericks 

(členka Danka Barteková) 
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   Komisia pre kultúru a olympijskú výchovu 

– Lambis Nikolaou 

   Komisia pre televízne práva a nové médiá 

– Thomas Bach 

   Komisia pre sprievod športovcov (en-

tourage) – Sergej Bubka 

   Etická komisia – Youssoupha Ndiaye 

   Hodnotiaca komisia pre ZOH mládeže 

2020 – Jang Jang 

   Hodnotiaca komisia pre ZOH 2022 – Ale-

xander Žukov (členovia budú menovaní 

v júli) 

   Komisia pre ženy a šport – Lydia Nse-

kerová (expertka Andrea Čárska) 

 

   Finančná komisia – Ser Miang Ng 

   Audítorská komisia – Pierre-Olivier Bec-

kers-Viejuant 

   Právna komisia – John Coates 

   Marketingová komisia – Cunekazu 

Takeda 

   Lekárska komisia – Ugur Erdener 

   Komisia pre filateliu, numizmatiku a olym-

pijské memorabílie – Čing-kuo Wu 

   Tlačová komisia – Larry Probst 

   Komisia pre olympijský program – Franco 

Carraro 

   Rozhlasová a televízna komisia – Gerardo 

Werthein 

   Komisia pre medzinárodné vzťahy – Mario 

Pescante (členka Danka Barteková) 

   Komisia olympijskej solidarity – šejk Ah-

mad Al-Fahd al-Sabah 

   Komisia šport a právo – John Coates 

   Komisia pre šport a životné prostredie – 

monacké knieža Albert II. 

   Komisie pre šport pre všetkých – Sam 

Ramsamy 

 
 

Stromková štvrtá a Šlepecká šiesta v SP vo freestylovom 
slopestyle v Silvaplane, Stromková celkove piata 

   Silvaplana 22. marca (TASR) - Slovenská 

akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková 

obsadila v pretekoch Svetového pohára v 

slopestyle vo švajčiarskej Silvaplane 4. 

miesto. Z triumfu sa tešila Nemka Lisa 

Zimmermannová. Ďalšia Slovenka Natália 

Šlepecká skončila šiesta. "Podmienky boli 

veľmi náročné, počasie ako už klasicky 

na finále Svetového pohára nevyšlo, ale 

obe reprezentantky sa s traťou popaso-

vali statočne. Zuzke Stromkovej ušlo 

pódium o 1,2 b, a keby nebolo pádu v 

prvej jazde, tak by sme sa dočkali me-

daily zo Svetového pohára. Stromková 

skončila v celkovom hodnotení Sve-

tového pohára na 5. mieste," informoval 

TASR reprezentačný tréner SR v akroba-

tickom lyžovaní Tomáš Murgáč. 

 

Kuzminovej víťazná dupľa na záver Svetového pohára, 
v seriáli SP celkove skončila šiesta 

   Holmenkollen 20. - 23. marca (TASR, 

SOV) - Slovenská biatlonistka Anastasia 

Kuzminová (na fotografii Jána Súkupa) 

zakončila sezónu Svetového pohára v nór-

skom Holmenkollene triumfálnym spôso-

bom. V piatkových druhých pretekoch na 

7,5 km obsadila 6. miesto (v tých prvých na 

rovnakom mieste obsadila Paulína Fial-

ková o deň skôr 10. miesto, čím dosiahla 

svoj životný úspech). Cez víkend už naša 

dvojnásobná olympijská víťazka na 7,5 km 

Anastasia Kuzminová nenašla premoži-

teľku. V sobotu s dvoma trestnými kolami 

zvíťazila v stíhacích pretekoch na 10 km 

pred Nórkou Torou Ber-gerovou (+41,8 s) 

a Ruskou Oľgou Vi-luchinovou (+54,0). V 

nedeľu Kuzminová triumfovala 12,5 km s 

hromadným štartom s náskokom 3,8 s pred 
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Slovinkou Tejou Gregorinovou a 8,3 s 

pred Francúzkou Marie Dorinovou Haber-

tovou. 

   Až v záverečných pretekoch sa rozhodlo o 

celkovej víťazke SP. Fínka Kaisa Mäkä-

räinenová zdolala Nórku Toru Bergerovú 

len o štyri body. V konečnom poradí Sve-

tového pohára obsadila Anastasia Kuz-

minová šieste miesto, v klasifikácii pretekov 

s hromadným štartom skončila druhá, v 

stíhacích pretekoch deviata a na 7,5 km 

dvanásta. 

 

   Kuzminovej vyšiel Holmenkollen dokonale 

a z impozantného záveru sa radoval aj jej 

manžel a tréner Daniel Kuzmin, ktorý po-

vedal: "Bežecký výkon podala vynika-

júci, no a streľba jej vyšla akurát vtedy, 

keď ju potrebovala. Priebeh bol mimo-

riadne dramatický a aj ja som už klesal 

v nádeji, že sa z priebežného poradia a 

23. miesta posunie výrazne vpred. Na 

strelnici fúkalo, veľa sa upravovali mie-

ridlá a Nasti na poslednú chvíľu vyšlo 

'cvakanie' stopercentne. Inak streľba 

stojmo bola u nej počas víkendu veľmi 

dobrá. Teší nás, že si utvorila výsled-

kové maximá, veď malý krištáľový 

glóbus jej v ,masse´unikol len o jedno 

miestečko a k tomuto druhému miestu 

pridala šieste v celkovom hodnotení 

pohára, takže paráda." 

   Konečné hodnotenie SP (20 z 22 pre-

tekov, dva sa škrtali): 1. Mäkäräinenová 

(Fín.) 860, 2. Bergerová (Nór.) 856, 3. 

Domračevová (Biel.) 793, 4. Soukalová (ČR) 

613, 5. Viluchinová (Rus.) 612, 6. Ana-

stasia Kuzminová 606, … 31. Jana Ge-

reková 267, 62. Paulína Fialková (všet-

ky SR) 48. Konečné poradie v pretekoch 

s hromadným štartom (3 z 3): 1. Dom-

račevová 151, 2. Kuzminová 139, 3. Mä-

käräinenová 130.  

 

Na Dudinskej päťdesiatke Matej Tóth postrašil 
chodecký svet, na 20 km predviedol skvelý výkon 

   Dudince 24. marca (TASR) – Na 33. 

ročníku Dudinskej päťdesiatky najlepší slo-

venský chodec Matej Tóth vystrašil svetovú 

špičku. Čas na 20 km pod 1:20 h ho 

zaraďuje do užšej skupiny, ktorá hocikedy a 

hocikde môže medailovo vyniknúť. Skalp od 

trojnásobného olympijského medailistu Aus-

trálčana Jareda Tallenta získal časom 

1:19:48 h spôsobom, ktorý bol pre pro-

tinožca až zdrvujúci, na Tótha zasa za-

pôsobil ako palivo s najvyšším oktánovým 

číslom. 

   Šéftréner reprezentácie Roman Benčík 

prejavoval maximálnu spokojnosť. "Ktokoľ-

vek by tu bol, tak by mal čo do činenia s 

Matejom Tóthom. Už dlhšie v tréningu 

ukazuje, že disponuje veľkou formou a 

na jeho ďalšie štarty sa môže každý 

tešiť." 

   Tréner Matej Spišiak dodal: "Matejovi 

zatiaľ všetko klape. Je zdravý, v po-

hode, môže siahať na najvyššie méty. 

Dôležité bolo, že prelomil hranicu 1:20 

h. Aj jeho ďalšie osobné rekordy na 

kratších vzdialenostiach naznačujú, že 

by mohol chodiť aj rýchlejšie. Na päť-

desiatke bude ťažšie stláčať maximum. 

Podstatné zostáva, že môže pomýšľať 

na medailu, túžba získavať vzácne kovy 

neustále silnie." 

 

 



 

 9 

Vo veku 43 rokov náhle zomrel Miloslav Dolník, bronzový 
na 50 m znak na ME 1994 v plaveckých šprintoch 

   Bratislava 23. marca (TASR) - Vo veku 

43 rokov v noci z piatka na sobotu 22. 

marca v Prievidzi náhle skonal Miloslav 

Dolník. Bývalý slovenský reprezentant v 

plávaní získal v roku 1994 výkonom 

25,93 s bronzovú medailu na 50 m znak 

na vtedajších šprintérskych ME v 

nórskom Stavangeri. V prvých dvoch 

rokoch samostatnosti SR bol laureátom 

titulu Plavec roka. 

 

Peter Sagan vyhral preteky E3 Harelbeke a prvú etapu 
na Tri dni De Panne-Koskijde, na Gent - Wevelgem tretí 

   Harelbeke 28. marca + Wewelgem 30. 

marca + Zotegem 1. apríla (TASR) – Slo-

venský cyklista Peter Sagan sa v po-

sledných dňoch výrazne presadil na bel-

gických cestách. Jazdec stajne Cannondale 

najprv triumfoval v pretekoch E3 Harelbeke. 

keď sa presadil v špurte štvorčlennej ve-

dúcej skupinky v súboji s Holanďanom 

Nikim Terpstrom a s Britom Geraintom 

Thomasom. Pre dvadsaťštyriročného Petra 

Sagana to bolo už tretie tohtosezónne ví-

ťazstvo. Predtým triumfoval v 4. etape Oko-

lo Ománu a v 3. etape na Tirreno–Adriatico, 

kde zároveň vyhral aj bodovaciu súťaž.  

   Na klasických pretekoch z Gentu do We-

velgemu potom Sagan skončil tretí za 

Nemcom Johnom Degenkolbom a Fran-

cúzom Arnaudom Demarem. Následne už 

tretí rok po sebe zvíťazil v úvodnej etape 

podujatia Tri dni De Panne-Koskijde z De 

Panne do Zotegemu. V cieli predstihol svoj-

ho tímového kolegu Oscara Gatta, tretiu 

priečku obsadil Kenneth Van Bilsen. 

 

Na ME voľnoštýliarov Mykola Bolotňuk do 65 kg piaty 

   Vantaa 1. apríla (TASR) - V úvodný deň 

majstrovstiev Európy v zápasení vo Fínsku 

sa na žinenkách predstavili traja slovenskí 

reprezentanti vo voľnom štýle, pričom naj-

viac sa z nich darilo Mykolovi Bolotňukovi. 

Dvadsaťpäťročný borec Vihorlatu Snina ob-

sadil v hmotnostnej kategórii do 65 kg veľmi 

pekné piate miesto. Dosiahol svoj najlepší 

výsledok v kariére na vrcholnom podujatí, 

keď o dve priečky vylepšil umiestnenie z 

vlaňajších ME v Tbilisi. Jeho úspech je o to 

cennejší, že počas prípravy mal zdravotné 

problémy. Niekoľko dní mal zapálené hrdlo a 

bojoval s teplotami. Bolotňuk si najprv v 

osemfinále poradil so Švajčiarom Stevenom 

Grafom, vo štvrťfinálovom súboji potom 

nestačil na Serveta Coskuna. Keďže ale 

Turek postúpil až do finále, poslal slo-

venského voľnoštýliara pochádzajúceho z 

Ukrajiny do repasáže. V nej najprv vyradil 

Maďara Norberta Lukácsa a potom sa 

stretol s Bulharom Borislavom Novač-

kovom, ktorému podľahol. V prípade ví-

ťazstva by išiel do boja o bronz.     

 

 
 

Šéf koordinačnej komisie pre ZOH v Soči 
Jean-Claude Killy rezignoval na členstvo v MOV  

   Paríž 28. marca (TASR) - Francúz Jean-

Claude Killy rezignoval na svoje členstvo v 

Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV). 

Niekdajší skvelý zjazdár a troj-násobný 

olympijský víťaz o tom informoval šéfa MOV 

Thomasa Bacha v oficiálnom liste. Killyho 

odstúpenie sa očakávalo, keďže už pred 

niekoľkými mesiacmi vy-hlásil, že rezignuje 

po skončení ZOH 2014. Sedemdesiatročný 

Francúz bol šéf koordinačnej komisie MOV 

pre ZOH v Soči a dozeral na ich prípravu. V 

MOV bol 19 rokov. 
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