
http//:www.olympic.sk 

 

                  
 

 

Olympijské festivaly detí a mládeže 

Slovenska 2010/2011: Pohár 
prezidenta SR pre Košický kraj 

 
 

   BRATISLAVA 11. novembra (SOV) – 

Košický kraj pred Trnavským krajom 

a Banskobystrickým krajom zvíťazil v 

celkovom hodnotení Olympijských 

festivalov detí a mládeže Slovenska 

(OFDMS) v školskom roku 

2010/2011. Verejnosť sa s výsledkami 

OFDMS 2010/11 zoznámila na slávnost-

nom vyhodnotení 11. novembra v Zr-

kadlovej sále Primaciálneho paláca v Bra-

tislave. Víťazný kraj získal Pohár pre-

zidenta Slovenskej republiky. Košický 

kraj dominoval aj v hodnotení OFDMS 

na materských a základných školách. 

V kategórii stredných škôl zvíťazil Tr-

navský kraj. Ocenenia najlepším krajom 

odovzdali prezident Slovenského olympij-

ského výboru (SOV) František Chmelár, 

predseda Združenia miest a obcí Sloven-

ska Jozef Dvonč, predseda Žilinského 

samosprávneho kraja Juraj Blanár a pri-

mátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Sláv-

nostný rogram s účasťou zhruba vyše 150 

ľudí vhodne prikrášlilo spevácke vystúpe-

nie skupiny Fragile. 

   Do festivalov sa v ich IV. ročníku 

zapojilo spolu 2565 materských, zá-

kladných a stredných škôl, čo je 

zhruba rovnaký počet  zúčastnených ako 

v predchádzajúcom ročníku 2009/2010. 

Na základe podkladov krajských štábov 

celoslovenské vyhodnotenie spracoval ús-

tredný štáb OFDMS na čele s Antonom 

Javorkom. Za najlepšie kraje ocenenia 

v súťaž o Pohár prezidenta SR prevzali: 

Košický kraj – vedúci Spoločného škol-

ského úradu v Smižanoch Dušan Sliva 

(zároveň predseda krajského štábu 

OFDMS), Trnavský kraj – pracovník 

odboru školstva Trnavského samospráv-

neho kraja zodpovedný za šport Anton 

Halenár, Banskobystrický kraj – pracov-

ník odboru školstva Banskobystrického 

samosprávneho kraja zodpovedný za 

šport Imrich Kováč. 

    Olympijské festivaly detí a mládeže 

Slovenska sa po štyroch rokoch pôso-

benia dostali do povedomia širokej ve-

rejnosti. Aj napriek tomu, že sa im ešte 

nepodarilo preniknúť cez brány všetkých 

slovenských škôl, o ich úspešnom vstupe 

na slovenskú mládežnícku športovo – 

olympijskú scénu nemožno vôbec po-
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chybovať. „Teší nás, že sa zvyšuje 

kvalita podujatí na školách, aj že 

športové aktivity sú čoraz viac do-

pĺňané kultúrnymi, vzdelávacími 

a inými,“ povedal pri hodnotení IV. roč-

níka OFDMS prezident SOV František 

Chmelár. Predseda ústredného štábu 

OFDMS Anton Javorka zase vyzdvihol: 

„Pozitívne hodnotíme, že školy čoraz 

viac vnímajú festivaly ako celoročný 

program a neobmedzujú sa len na 

jedno podujatie. Chceme, aby tzv. 

školské olympiády na záver škol-

ského roka boli nie hlavným cieľom, 

ale len vyvrcholením dlhodobých ak-

tivít v duchu olympizmu na školách. 

To je v radoch mládeže najlepšia pre-

vencia proti negatívnym celospolo-

čenským javom.“     

   Hlavným zmyslom organizovania 

OFDMS je podnietiť všetkých zodpoved-

ných k tomu, aby pochopili význam 

športu pre život a zdravý vývoj detí  

a mládeže, a aby v záujme naplnenia 

tohto cieľa vyvinuli väčšie úsilie smerom 

k jeho praktickej realizácii. Podstatou 

tohto takpovediac celonárodného, celo-

ročného snaženia je oslovenie všetkých 

detí a ich získanie pre pravidelný pohyb. 

V podstate ide o tri základné piliere  

rozvoja mládežníckeho športu na Slo-

vensku: 1) získavanie detí a mládeže pre 

šport, formovanie ich trvalého vzťahu k 

tejto činnosti, 2) spájanie športu s vý-

chovou, vzdelávaním a kultúrou, 3) vy-

hľadávanie talentov. Tieto ciele nemožno 

splniť jednorazovým podujatím. Preto je 

dôležité OFDMS chápať ako celoročný 

program od septembra do júna, ktorý  

vždy na konci jednej etapy (školského 

roka) vyvrcholí veľkolepým finálovým za-

končením. To má spravidla podobu škol- 

skej olympiády, Dňa  olympijských aktivít 

či na viacerých školách používaného Dňa 

Kalokagatie.  

   Olympijské festivaly detí a mládeže 

Slovenska sú dlhodobým projektom 

Slovenského olympijského výboru 

(SOV), ktorý je ich iniciátorom. Pri re-

alizácii projektu na školách, v obciach 

a mestách SOV od samého začiatku 

spolupracuje s ďalšími vyhlasovateľmi 

OFDMS - Ministerstvom školstva, ve-

dy, výskumu a športu SR, Združením 

miest a obcí Slovenska, Slovenskou 

asociáciou športu na školách a so 

Združením samosprávnych krajov SK 

8. Záštitu nad projektom OFDMS prevzal 

už pri jeho zrode prezident SR Ivan 

Gašparovič. 

 

 
   Zástupcovia najúspešnejších krajov 
v OFDMS 2010/2011 (v strede) po ich de-
korácii pohármi.   FOTO JAKUB SÚKUP

 
                 VYHODNOTENIE OFDMS 2010/2011 

Celkové hodnotenie krajov 
o Pohár prezidenta SR 

1. Košický kraj                         4  

2. Trnavský kraj                       8 

3. Banskobystrický kraj         10 
4.  Trenčiansky kraj                  12 

5.  Nitriansky kraj                     13 

6.  Žilinský kraj                        16 

7.  Bratislavský kraj                  21 

8.   Prešovský kraj 

číslo znamená súčet umiest. (MŠ,ZŠ,SŠ) 

Umiestenie krajov 
v jednotlivých kategóriách 

Materské školy: 

1. Košický kraj, 2. Trenčiansky kraj, 3. 

Nitriansky kraj 

Základné školy: 

1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Ban-

skobystrický kraj 

Stredné  školy: 

1. Trnavský kraj, 2. Košický kraj. 3. Ban-

skobystrický kraj 
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Ocenené školy na návrh 
krajských štábov OFDMS 

Materské školy: 

MŠ ul. Čs.brigády 2, Liptovský Mikuláš 

MŠ Polovnícka 12, Nové Mesto n/V. 

MŠ Nábrežná 9, Letanovce 

MŠ Poľná 2, Veľký Krtíš 

MŠ Budovateľská 8, Prešov 

MŠ s VJM Pribeta a MŠ s VJS Pribeta 

MŠ SNP Galanta 

Základné školy: 

ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok 

ZŠ s MŠ Centrum II. 87, Dubnica n/V. 

ZŠ Krosnianska 4, Košice 

ZŠ Komenského 34, Polomka 

ZŠ Strážnická 26, Ľubotice 

Spoj. katolícka škola s VJM, SNP 4, Šahy 

ZŠ Kúty 

Stredné školy: 

SŠ Rosinská cesta 4, Žilina 

Gymnázium Rastislavova 332, Nováky 

OA Watsonova 61, Košice 

Gymn. Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen 

SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

SOŠ Košická 20, Prešov 

SOŠ OaS, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

Športové gymnázium J. Herdu, Trnava 

Špeciálne školy: 

Diagn. centrum Skalka, Lietavská Lúčka 

Špeciálna ZŠ Radlinského, Bánovce n/B. 

Spoj. škola internátna Breziny, Prakovce 

Špec. ZŠ internátna Viničná 12, Fiľakovo 

Spojená škola internátna – Špeciálna ZŠ 

internátna, Tovarnická 1632, Topoľčany 

Špeciálna ZŠ Školská 399, Jelka 

 
Najaktívnejší organizátori 

na návrh krajských štábov 
Oľga Fašková, Gymnázium Hlinská, Žilina 

Rudolf  Slíž, CVČ S. Chalupku, Prievidza 

Ľudmila Strache, Spišská Nová Ves 

Pavel Návoy, ZŠ Komenského, Polomka 

Ján Mižúr, ZŠ Haličská cesta, Lučenec 

Mária Vítková, CVČ Včielka, Púchov 

Eliška Hianiková, SOŠ Ivanská cesta, BA 

Angelika Révész, Spol. školský úrad, Šahy 

Jozefína Odehnalová, CVČ Kalokagatia,TT 

Lucia Malinovská, Prešov

Slávnostne vyhlásili výsledky 
umeleckých súťaží SOV v roku 2011 

   Slovenský olym-

pijský výbor vyhlásil 

v roku 2011 tri ume-

lecké súťaže – lite-

rárnu na tému „Fair 

play – čestne súťa-

žiť, čestne žiť“, vý-

tvarnú na tému 

„Olympijský oheň – 

symbol čistoty olym-

pijských hodnôt“ 

a fotografickú na 

tému „Naše športovisko – poriadok či ne-

poriadok?” Všetky tri súťaže boli vypísané 

pre základné a stredné školy a všetky boli 

rozdelené do dvoch kategórii – do 12 ro-

kov a od 12 do 18 rokov. Výsledky všet-

kých slávnostne vyhlásili v Primaciálnom 

paláci v Bratislave 11. novembra v rámci 

celoštátneho vyhodnotenia OFDMS. 

   Do literárnej súťaže SOV na tému 

„Fair play – čestne súťažiť, čestne žiť“ 

sa zapojili žiaci a študenti zo 44 zák-

ladných, stredných škôl a gymnázií. Sú-

ťažiaci zaslali spolu 148 súťažných prí-

spevkov – 67 v kategórii do 12 rokov a 

81 v kategórii 12 – 18 rokov. Šesťčlenná 

odborná porota sa rozhodla udeliť do-

vedna 14 ocenení. Súťaž vyhlásil SOV 

v spolupráci s Klubom fair play SOV. 

   Do výtvarnej súťaže SOV na tému 

„Olympijský oheň – symbol čistoty 

olympijských hodnôt“ zaslali účastníci 

zo 106 základných, stredných škôl, gym-

názií, základných umeleckých škôl, súk-

romných umeleckých škôl, školských klu-
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bov a centier voľného času dovedna 754 

súťažných prác. V kategórii do 12 rokov 

súťažilo 483 a v kategórii od 12 do 18 

rokov 272 účastníkov. Trojčlenná odborná 

porota ocenila osem prác. Súťaž vyhlásil 

SOV v spolupráci so Slovenskou olympij-

skou akadémiou. 

   Do fotografickej súťaže SOV na tému 

„Naše športovisko – poriadok či 

neporiadok?” sa zapojili žiaci a študenti 

spolu z 26 ZŠ, ŠŠ, gymnázií, špeciálnych 

a internátnych škôl. Zaslali dovedna 229 

fotografií, pričom súťažilo 17 účastníkov v 

kategórii do 12 rokov a 66 v kategórii od 

12 do 18 rokov. Štvorčlenná odborná 

porota ocenila dovedna desať prác. Súťaž 

vyhlásil SOV v spolupráci so svojou ko-

misiou pre šport a životné prostredie 

s cieľom podporiť deti a mládež v tvorivej 

činnosti, zdokumentovať znečistenie špor-

tovísk, vodných tokov, vodných plôch 

a životného prostredia okolo nás, pri-

tiahnuť pozornosť detí na problematiku 

znečistenia životného prostredia a špor-

tovísk a predstaviť myšlienky olympizmu 

a environmentálnej výchovy prostred-

níctvom inej, ako športovej dimenzie. 

  

Výsledky výtvarnej súťaže 
„Olympijský oheň – symbol 

čistoty olympijských hodnôt“    
KATEGÓRIA DO 12 ROKOV 

1. miesto: 

DANIELA BEŽOVSKÁ, Súkromná ZUŠ, Ok-

ružná 17, Michalovce 

2. miesto: 

ZUZKA DŽAČÁROVÁ, MŠ Budovateľská, 

Prešov 

3. miesto ex aequo: 

VERONIKA KAPCOVÁ, ZŠ Čierny Balog, 

Školská 511, Jánošovka  

TAMARA ZIGOVÁ, SZUŠ Dotyk, Štiavnická 

cesta 80, Ružomberok  

KATEGÓRIA OD 12 DO 18 ROKOV 

1. miesto: 

STANISLAVA KOLLÁROVÁ, ZŠ ul. Ing. Ko-

žucha 11, Spišská Nová Ves 

2. miesto: 

MARTIN HORVÁT, Súkromná ZUŠ, Okruž-

ná 17, Michalovce 

3. miesto ex aequo: 

MATEJ MAĎAR, ZŠ Komenského 1962/8, 

Trebišov  

MARTINA GONOVÁ, Spojená škola, Nová 

803, Dobšiná 

 

 
   Laureátky výtvarnej súťaže v kategórii 
od 6 do 12 rokov s predstaviteľmi SOV. 
                                FOTO JAKUB SÚKUP 

 

Výsledky fotografickej súťaže  
„Naše športovisko – poriadok 

či neporiadok?“ 
KATEGÓRIA DO 12 ROKOV 

1. miesto ex aequo: 

DAVID JANIŠ, ZŠ Turzovská Bukovina, 

Turzovka 

JÁN ŠUGÁR, Spojená škola, Belá 

2. miesto :  

ALEXANDRA GALETOVÁ, Gymnázium M. 

Rúfusa, Žiar nad Hronom 

3. miesto : 

ALŽBETA FRANČEKOVÁ, Spojená škola, 

Belá   

KATEGÓRIA OD 12 DO 18 ROKOV 

1. miesto ex aequo: 

PATRÍCIA JAMRIŠKOVÁ, Gymnázium sv. 

Františka z Assisi, Malacky 

MIROSLAV CHLÁDOK, Gymnázium, No-

váky 

2. miesto ex aequo: 

ANDREA SASÁKOVÁ, Praktická škola 

internátna, Prakovce  

BRANKO OKTAVEC, Mudrochova 13, 

Bratislava 

3. miesto ex aequo: 

JANA CIFROVÁ, ŠŠI Školská, Michalovce 

MAREK BERTA, ŠZŠ, Fiľakovo 
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Výsledky literárnej súťaže 

„Fair play – čestne súťažiť, 
čestne žiť“ 

KATEGÓRIA DO 12 ROKOV 

1. miesto: 

LÍVIA MELICHEROVÁ (ZŠ Komenského 

Čadca): Víťazstvo nad svedomím  

2. miesto: 

TOMÁŠ VALKOŠÁK (ZŠ Tatranská Lom-

nica): Fair play – príbeh o kamarátovi 

Dušanovi 

3. miesto: 

DIEGO DE CASILLATI (ZŠ Komenského 

Michalovce): Športujeme čestne 

Ceny poroty: 

VERONIKA KUPCOVÁ (ZŠ Jánošovka 

Čierny Balog): Chuligánstvo v športových 

halách 

NINA DUDÍKOVÁ (ZŠ Tatranská Lom-

nica): Fair play 

VERONIKA HREŇKOVÁ (ZŠ Komenského 

Michalovce): Športom k zdraviu? 

KATEGÓRIA OD 12 DO 18 ROKOV 

1. miesto: 

PETER HOFERICA (Gymnázium J. Let-

tricha Martin) Nafučanec 

2. miesto ex aequo: 

 MAGDALÉNA VYHLÍDALOVÁ (ZŠ Tren-

čianska Teplá): Zajac na olympiáde 

ĽUBICA VÁCLAVÍKOVÁ (ZŠ Komenského 

Čadca): Svedomie 

3. miesto ex aequo: 

MAREK ČIŽMÁR (ZŠ Moldava nad Bod-

vou): Rytieri z betónového ihriska 

DIANA KRNOVÁ (ZŠ J. Horáka Banská 

Štiavnica): Výhra za každú cenu 

Ceny poroty: 

EMÍLIA KOSZTOLÁNYIOVÁ (Osemročné 

gymnázium Šahy): Čestne súťažiť, čestne 

žiť 

MICHAL BADIN (SOŠ Dvory nad Žitavou): 

Fair play - čestne súťažiť, čestne žiť 

HENRIETA BARTKOVÁ (ZŠ Trstené pri 

Hornáde): Môj príbeh

 

Na valnom zhromaždení ZOK SR 

v Prievidzi prijali v poradí 

19. klub - OK Michalovce 

a ocenili oživenie OK Bratislava 

 
Pohľad na predsednícky stôl počas zasad-
nutia VZ ZOK SR.  FOTO VILIAM MJARTAN 

_________________________________ 

    PRIEVIDZA (SOV) - V prievidzskom 

hoteli Preuge sa 4. a 5. novembra us-

kutočnilo valné zhromaždenie Zdru-

ženia olympijských klubov SR (ZOK 

SR). Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 16 

z momentálne pôsobiacich 18 regionál-

nych olympijských klubov (chýbali len 

zástupcovia OK Dunajská Streda a OK 

Martin), i predseda ZOK SR Ivan Čierny. 

Prítomní boli aj najvyšší predstavitelia 

Slovenského olympijského výboru (SOV). 

Na rokovaní odzneli správy o činnosti jed-

notlivých klubov, vyhodnotenie tohtoroč-

ných podujatí, na ktorých sa kluby ak-

tívne podieľali (vedomostná súťaž o olym-

pizme, Olympijský deň 2011, Olympijské 

festivaly detí a mládeže Slovenska 2010/ 

11) a hovorilo sa aj o projektoch a akti-

vitách plánovaných na budúci rok. 

 

VYHODNOTENIE TOHTOROČNÝCH 

AKTIVÍT SOV SO ZAPOJENÍM KLUBOV 

   Prezident SOV František Chmelár sa 

poďakoval klubom za tohtoročnú prácu 

a za ich aktivity, ktoré sú ukážkou do-
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brovoľníckej práce. Na budúci rok kluby 

skoncentrujú svoje aktivity predovšetkým 

do obdobia, keď do miest ich sídla zavíta  

Olympijská štafeta s názvom Posolstvo 

Hrám XXX. olympiády 2012 v Londýne. 

   Generálny sekretár SOV Jozef Liba ho-

voril o finančnom zabezpečení realizácie 

projektov SOV v jednotlivých regiónoch, 

ktorá ležala práve na pleciach olympij-

ských klubov. Financovanie prebehlo 

z väčšej časti zo zdrojov SOV. J. Liba 

požiadal, aby OK v prípade náročnejších 

vlastných projektov, na ktoré chcú žiada 

príspevok od SOV, predložili požiadavku 

na dotáciu minimálne rok vopred. Ďalej 

zdôraznil, že na všetkých materiáloch vy-

dávaných OK (diplomy, plagáty, poz-

vánky ) sa môže olympijská symbolika 

(olympijské kruhy) používať výlučne v sú-

lade s platným zákonom. 

   Prezident SOV František Chmelár 

stručne zhodnotil rôzne aktivity SOV, na 

ktorých sa v priebehu roka podieľali 

olympijské kluby. Zmienil napríklad me-

dzinárodný olympijský tábor mládeže 

v Liptovskom Mikuláši, hlavný Olympijský 

deň v Banskej Bystrici, finále vedo-

mostnej súťaže základných škôl o olym-

pizme v Žiline, mestské a obecné OFDMS, 

i ďalšie podujatia. Podpredseda ZOK SR 

Viliam Mjartan predložil predbežné hod-

notenie tohtoročnej činnosti OK podľa 

stanovených kritérií. Výkonný výbor ZOK 

SR dostal za úlohu do januára 2012 ak-

tualizovať kritériá bodového hodnotenia 

činnosti jednotlivých klubov. 

 

Pohľad na časť účastníkov VZ ZOK. 
                            FOTO VILIAM MJARTAN 

_____________________________ 

   Tajomník ZOK SR Roman Hanzel obo-

známil prítomných s vyhodnotením 

Olympijského dňa 2011. Jeho orga-

nizáciu v regiónoch zabezpečovali predo-

všetkým olympijské kluby. Na OD 2011 

zaevidovali organizátori 49 820 účast-

níkov, čo v porovnaní s predošlým rokom 

znamenalo nárast takmer o dvadsaťtisíc 

ľudí. Do budúcnosti bude treba vyriešiť 

nahlasovanie počtu zúčastnených, pre-

tože vypĺňanie návratiek za jednotlivé OK 

nie je objektívny ukazovateľ. Navrhuje 

sa, aby si každý OK od riaditeľa školy 

organizujúcej Olympijský deň vyžiadal 

potvrdenie o počte zúčastnených. Počty 

účastníkov totiž tvoria jednu z hodno-

tených položiek, na základe ktorých OK 

získavajú body a následne aj dotácie na 

činnosť od SOV.  

   Predseda komisie olympijskej výchovy 

Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) 

Dušan Noga predložil vyhodnotenie 

tohtoročnej vedomostnej súťaže 

o olympizme pre základné školy a 

poďakoval sa OK Žilina za kvalitné us-

poriadanie májového celoslovenského fi-

nále. Tajomníčka SOA Ivana Motolíková 

informovala o témach na vedomostnú 

súťaž pre rok 2012: 1. Antické olympij-

ské hry 2. Novoveké olympijské hry 

3. Hry XXX. olympiády Londýn 2012. 

Témy nadväzujú na blízke vydanie pu-

blikácií SOV od autorov Jana Grexu a 

Ľubomíra Součka. Obe budú zakrátko 

sprístupnené na www.olympic.sk a za-

čiatkom roka sa budú distribuovať do škôl 

na celom Slovensku. Finančne a mate-

riálne bude SOV podporovať regionálne 

kolá vedomostných súťaží pre základné 

a stredné školy, ale celoslovenské fi-

nále sa v roku 2012 uskutoční len pre 

stredné školy. V niektorých vytypova-

ných OK (Spišská Nová Ves, Košice, 

Prievidza, Žilina, Nitra) prebehne vedo-

mostná súťaž v spolupráci s Klubom fair 

play SOV formou hry, ktorú pripravila 

národná ambasadorka pre šport, tole-

ranciu a fair play Katarína Ráczová. 

   Predseda ústredného štábu Olympij-

ských festivalov detí a mládeže Slovenska 

Anton Javorka informoval o priebehu 

OFDMS 2010/2011 a o ich celoštátnom 

vyhodnotení 11. novembra v Bratislave. 

Predsedníčka Klubu fair play SOV Janka 

Stašová sa poďakovala klubom za spolu-

http://www.olympic.sk/
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prácu pri oceňovaní činov fair play. 

Vystúpil aj predseda komisie SOV pre 

šport a životné prostredie Juraj Bobuľa, 

ktorý hovoril o úlohách SOV a OK v ob-

lasti ochrany životného prostredia.  

 

ROK 2012 PRINESIE OLYMMPIJSKÚ 

ŠTAFETU AJ OLYMPIJSKÝ ODZNAK 

VŠESTRANNOSTI 

   Prezident SOV František Chmelár in-

formoval o pripravovaných projektoch pre 

rok 2012, ktorý bude mať špecifický 

charakter. Základnú osnovu bude tvoriť 

Olympijská štafeta s názvom Posol-

stvo Hrám XXX. olympiády 2012 

v Londýne. Štafeta, ktoré prejde cez 

väčšinu Slovenska, bude trvať takmer tri 

mesiace. SOV žiada všetky olympijské 

kluby, aby svoje pripravované aktivity 

skoncentrovali do termínu, keď olympij-

ská pochodeň zavíta do mesta, v ktorom 

sídli príslušný klub. 

   Prezident SOV predstavil schému šta-

fety. Hlavným koordinátorom medzi jed-

notlivými etapovými mestami bude 

SOV, hlavnými koordinátormi v etapo-

vých mestách však budú olympijské 

kluby. Dôležitá bude spolupráca členov 

OK s členmi ústredného štábu OFDMS pri 

príprave a organizovaní podujatí v danom 

termíne. Podrobný popis projektu obdržali 

všetci predstavitelia OK. Materiál k pri-

pravovanému projektu bude dostupný na 

stránkach www.stafeta2012.webnode.sk 

a www.olympic.sk. 

   Odborný referent oddelenia rozvoja 

olympizmu SOV Roman Hanzel pred-

stavil nový projekt SOV - Olympijský 

odznak všestrannosti (OLOV), ktorý 

sa naplno rozbehne v roku 2012. V tomto 

roku prešiel fázou testovania, ktoré re-

alizovali OK v Žiline, Spišskej Novej Vsi, 

Liptovskom Mikuláši a v Prešove. Projekt 

OLOV je určený pre širokú verejnosť a má 

predovšetkým sociálno-zdravotné posla-

nie. Jeho podstatou je obnovenie záujmu 

o šport, aktivácia všetkých vekových sku-

pín (od 5 do 75 rokov), objavovanie no-

vých nielen športových talentov a účelné 

využívanie voľného času. 

   Projekt Olympijského odznaku vše-

strannosti (OLOV) prepája pohybové a 

kultúrno-vzdelávacie aktivity. V nich 

účastníci získavajú body a následne jed-

notlivé stupne odznakov (zlatý, strie-

borný, bronzový). Jedna časť realizácie sa 

zameriava na získavanie jednotlivých 

stupňov odznakov konštantnej hodnoty, 

druhá časť na tabuľkové prideľovanie bo-

dov na základe dosiahnutých výkonov. To 

umožní zorganizovať okresné, krajské 

aj celoslovenské finále. Už sa konalo ško-

lenie lektorov, ktorí budú zodpovední za 

realizáciu OLOV. František Chmelár po-

znamenal, že prideľovanie jednotlivých 

stupňov odznakov bude výlučne v réžii 

OK. Všetky OK obdržali materiál s pod-

robným popisom projektu. Doplnené 

a aktualizované informácie budú do-

stupné na www.olov.webnode.sk a na 

www.olympic.sk. 

 

PRIJATIE OK MICHALOVCE 

A OŽIVENIE ČINNOSTI 

OK BRATISLAVA 

   Predseda novozaloženého OK Mi-

chalovce Jozef Ucháľ informoval o za-

ložení v poradí devätnásteho olympij-

ského klubu a o zámeroch jeho činnosti. 

Všetci prítomní predsedovia OK schválili 

prijatie OK Michalovce za člena ZOK 

SR. Keď získa vznik OK Michalovce aj sú-

hlas výkonného výboru SOV, bude môcť 

klub požiadať o registráciu na Minister-

stve vnútra SR. Črtá sa aj oživenie čin-

nosti dlhodobo neaktívneho OK Brati-

slava. V Prievidzi sa ako jeho nová pred-

sedníčka predstavila Katarína Liptá-

ková, ktorá zároveň informovala o zá-

meroch činnosti klubu. 

 

 
Pohľad na časť účastníkov VZ ZOK. 
                            FOTO VILIAM MJARTAN 

http://www.stafeta2012.webnode.sk/
http://www.olympic.sk/
http://www.olov.webnode.sk/
http://www.olympic.sk/
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   Všetkých klubov sa bude týkať pripra-

vované zjednotenie obsahu ich stanov 

podľa spoločného vzoru MV SR platného 

pre občianske združenia, aby boli v sú-

lade so Zákonom č. 83/90 Z. z. 

 

OSLAVY 20. VÝROČIA 

OLYMPIJSKÉHO KLUBU PRIEVIDZA 

   V rámci podujatia sa v piatok večer 

uskutočnili oslavy 20. výročia hosti-

teľského Olympijského klubu Prie-

vidza, ktorý patrí medzi najstaršie kluby 

na Slovensku. Na slávnosti predseda OK 

Prievidza Vladimír Revický predstavil 

novú publikáciu „Klenotnica športovcov 

Hornej Nitry“, vydanú s finančnou 

podporou SOV. 

 
 

   Najvyšší predstavitelia SOV na slávnosti 

odovzdali vyznamenania SOV dlhoročným 

členom OK Prievidza a podporovateľom 

klubu. Výkonný výbor SOV schválil ude-

lenie vyznamenaní nasledovne: Strie-

borný odznak SOV – Arpád Tarnóczy,  

 

Bronzový odznak SOV – Vladimír Re-

vický, Dušan Bohňa, Viliam Ugróczy, 

Peter Tichý, Florián Leitman, Medaila 

SOV – Boris Lukášik, Plaketa SOV – 

Dana Hagarová, Ján Mojžiš, Vladimír 

Mečiar, Vlasta Švikruhová, Marta Per-

nišová-Pӧsová, Nadácia Orchidamos 

Slovakia, Čestné uznanie SOV – OK 

Prievidza, mesto Prievidza, mesto 

Handlová, mesto Bojnice, mesto No.-

váky. Okrem toho bývalý popredný bas-

ketbalista Ivan Chrenka dostal Čestné 

uznanie Klubu fair play SOV. 

 

 
   Prezident SOV František Chmelár 
(vpravo) spolu s predsedom OK Prievidza 
Vladimírom Revickým a aktívnym členom 
tohto OK Mariánom Grmanom, ktorý 

pôsobí na Gymnáziu v Novákoch.  
                              FOTO VILIAM MJARTAN 

Zo seminára SOV  
Šport a medzinárodné vzťahy 
   BRATISLAVA (SOV)– Slovenský olym-

pijský výbor (SOV) 7. novembra us-

poriadal v bratislavskom hoteli Gate 

One seminár na tému „Šport a medzi-

národné vzťahy“. S referátmi na ňom 

vystúpili predstavitelia športovej obce, 

špičková športovkyňa, zástupcovia dvoch 

ministerstiev - zahraničných vecí SR i 

školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj 

šéfka personálnej agentúry Adecco Group 

Slovakia. Zúčastnili sa predovšetkým de-

legáti športových spolkov. Podobný semi-

nár usporiadal SOV prvý raz už pred viac 

než piatimi rokmi. 

  POHĽADY Z DVOCH MINISTERSTIEV 

   Riaditeľ odboru kultúrnej diplomacie Mi-

nisterstva zahraničných vecí SR Igor Ot-

čenáš v úvodnom referáte hovoril o výz-

name medzinárodnej spolupráce 

a aktivít v športe pre zahraničnú poli-

tiku SR. Povedal, že šport a olympiády 

prestavujú globálny fenomén, preto pre-

miérová účasť výpravy samostatnej 

Slovenskej republiky na zimných olympi-
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jských hrách 1994 v Lillehammeri zna-

menala medzinárodné etablovanie mla-

dého štátu naozaj v globálnom rozsahu. 

Dodal, že významné športové podujatia – 

účasť na nich, ako aj ich usporiadanie – 

významne zvyšujú viditeľnosť krajiny vo 

svete. Ale zároveň konštatoval, že mar-

ketingový potenciál veľkých športových 

podujatí Slovenská republika nevyužíva 

dostatočne, na čom sa do určitej miery 

podieľa aj chýbajúca koordinácia úsilia 

v tejto oblasti. 

 

 Pohľad na auditórium počas vystúpenia 
Igora Otčenáša. FOTO JAKUB SÚKUP 

______________________________ 

   Generálny riaditeľ sekcie štátnej sta-

rostlivosti o šport Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Ladislav Križan 

sa vo svojom vystúpení pozrel na úlohy, 

možnosti a aktivity ministerstva 

v otázke medzinárodnej spolupráce 

v športe cez prizmu verejného záujmu. 

Medzi priority v tejto oblasti zaradil och-

ranu života a zdravia občanov počas zá-

pasov reprezentačných tímov, ochranu 

zdravia športovcov (predovšetkým mla-

dých), zachovanie integrity športu bojom 

proti ovplyvňovaniu výsledkov súťaží 

a prípravu duálnych kariér športovcov. 

Ďalej konštatoval, že napriek rešpek-

tovaniu nezávislosti športových organizá-

cií riadiacimi orgánmi Európskej únie mô-

žu opatrenia na úrovni EÚ priniesť v ob-

lasti športu významnú pridanú hodnotu. 

NEVYUŽITÉ MOŽNOSTI, 

KTORÉ POSKYTUJÚ EUROFONDY 

   Prezident SOV František Chmelár sa 

zameral na nové výzvy rozvoja športu 

v SR po vstupe do Európskej únie 

(EÚ). K tejto téme mal čo povedať aj ako 

člen komisie Európskych olympijských vý-

borov (EOV) pre styk s EÚ. EOV v Bruseli 

už dávnejšie zriadili svoj úrad pre styk 

s orgánmi EÚ. 

   Prezident SOV popísal vývoj vzťahu 

Európskej únie k oblasti športu, ktorá 

v rámci integrácie nebola dlhý čas nikde 

osobitne zmieňovaná. Prvé európske 

športové fórum sa síce uskutočnilo už 

v roku 1991, ale prelom znamenalo až 

prijatie tzv. Bielej knihy o športe 

a Akčného programu Coubertin v roku 

2007. Vtedy sa prvý raz v oficiálnych do-

kumentoch orgánov EÚ objavila športová 

tematika. Následne sa v Lisabonskej 

zmluve, prijatej členskými krajinami EÚ 

v roku 2009, zmienky o športe dostali do 

textácie článkov 6 a 165. Vlani Európska 

rada (najvyšší politický výkon orgán 

štátov EÚ) prijala rezolúciu o boji proti 

dopingu. A tohto roku Európska komisia 

schválila dokument o rozvíjaní európ-

skeho rozmeru v športe, i Zelenú kni-

hu o stávkovaní v športe. 

   František Chmelár zdôraznil, že špor-

tové hnutie so svojou členskou 

základňou niekoľko desiatok milió-

nov organizovaných členov vo viac 

než 750 000 kluboch je najmaso-

vejšie v Európe. A Nemecká olympijská 

a športová konfederácia (DOSB) s 28 

miliónmi členov je dokonca najväčšia 

organizácia na svete. Európska únia vní-

ma význam športu a rozvinula štruktu-

rálny dialóg so športovým hnutím. V máji 

ministri športu krajín EÚ prijali pracovný 

plán pre šport v piatich tematických 

okruhoch. Prezident SOV v tejto súvislosti 

kritizoval, že na rozdiel od praxe v iných 

krajinách EÚ na Slovensku rezortné mi-

nisterstvo nominovalo do piatich pracov-

ných skupín výlučne „svojich“ ľudí bez 

konzultácie so športovými spolkami. 

   Napriek tomu, že EÚ sa v posledných 

rokoch už oficiálne zaoberá aj športovou 

oblasťou, v tomto sedemročnom rozpoč- 

tovom období EÚ (do konca roku 2013) 

sú možnosti participovania športovej obce 

na programoch EÚ ešte obmedzené. Na-

priek tomu okolité krajiny a ďalšie ne-

ďaleko od Slovenska dokázali veľa vyťažiť 
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   František Chmelár pri svojom vystú-

pení.               FOTO JAKUB SÚKUP 

_________________________________ 

aj zo súčasných možností. Prezident SOV 

upozornil, že predovšetkým Slovinsko je 

v tomto smere veľmi úspešné. Zreali-

zovali tam až pätnásť projektov buď pria-

mo z rozpočtu Európskej komisie, alebo 

z rôznych fundov EÚ, napríklad výstavbu 

nového veslárskeho areálu na Blede. Kon-

štatoval, že takýto úspech predpokladá 

výbornú spoluprácu jednotlivých subjek-

tov, ale aj podporu štátu, ktorý uvedené 

projekty čiastočne spolufinancuje. Dôleži-

té je aj využívanie podpory europos-

lancov pre projekty z ich krajín, čo v na-

šej realite zatiaľ nefunguje. 

   František Chmelár uviedol, že je 

veľkou výzvou pre Slovensko zapojiť sa 

do programov EÚ a najmä dôkladne sa 

pripraviť na blížiace sa obdobie plat-

nosti nového rozpočtového obdobia 

EÚ (2014 – 2020), keď sa možnosti 

financovania športových projektov výraz-

ne rozšíria. Preto navrhol na jar 2012 

usporiadať ďalší seminár s osobitným 

zameraním na participáciu Slovenska 

na programoch EÚ. 

MOV AKO GLOBÁLNY „HRÁČ“ –  

BUDE V ŇOM AJ SLOVENKA? 

   Generálny sekretár SOV Jozef Liba sa 

vo svojom referáte zameral na medzi-

národné olympijské hnutie a činnosť 

Slovenského olympijského výboru. 

Zdôraznil globálny význam Medziná-

rodného olympijského výboru (MOV), 

ktorý sa ako prvá športová organizácia na 

svete pred dvoma rokmi stal pozoro-

vateľom v Organizácii spojených náro-

dov (OSN), pričom už od roku 1994 OSN 

z iniciatívy MOV vyhlasuje počas trvania 

olympijských hier a ZOH Olympijské 

prímerie. Rezolúciu o takomto prímerí 

počas OH 2012 v Londýne nedávno 

schválilo všetkých 193 členských krajín 

OSN, čo sa stalo prvý raz v histórii. MOV 

zároveň vďaka svojmu vysoko rozvinu-

tému marketingu môže významne finanč-

ne podporovať olympijské hnutie v celom 

svete, vrátane národných olympijských 

výborov. Využíva na to predovšetkým 

inštitúciu Olympijskej solidarity MOV. Z 

jej programov dlhodobo profituje aj SOV. 

   Pokiaľ ide o zakotvenie Slovenska v 

medzinárodných olympijských štruktú-

rach, v súčasnosti má SOV zastúpenie 

len v troch komisiách Európskych 

olympijských výborov (František 

Chmelár, Jozef Liba a Igor Nemeček). 

V MOV v roku 2001 vypršalo riadne 

členstvo Vladimírovi Černušákovi, kto-

rý je odvtedy len čestným členom MOV. 

Prezident SOV František Chmelár v do-

datku k vystúpeniu Jozefa Libu doplnil, 

že v súčasnosti sa jediná aká-taká šanca 

na členstvo Slováka v MOV črtá cez ko-

misiu športovcov MOV. Do volieb jej šty-

roch nových členov, ktoré prebehnú po-

čas OH 2012 v Londýne, SOV nominoval 

známu strelkyňu - olympioničku, dvoj-

násobnú majsterku Európy a svetovú re-

kordérku v streľbe na skeet Danku Bar-

tekovú. 

 
   Danka Barteková.  FOTO JAKUB SÚKUP 

_________________________________ 

ŠPORTOVKYŇA 

O „DIPLOMATOCH V TEPLÁKOCH“ 

   Práve Danka Barteková, ktorá nad-

väzuje na magisterské štúdium medziná-
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rodných vzťahov v súčasnosti ako dok-

torantka, mala referát na tému poslania 

športovcov v otázke budovania a pre-

hlbovania medzinárodných vzťahov. 

Konštatovala, že šport má veľký potenciál 

ovplyvniť aj medzinárodné vťahy, pričom 

v tejto oblasti pôsobí ako nízko nákladový 

a zároveň vysoko efektívny prostriedok.  

Predniesla zaujímavý historický exkurz o 

konaní športovcov, ktoré  malo  buď pria- 

priamo z ich iniciatívy (napr. prípady 

gymnastky ČSSR Věry Čáslavskej či 

atlétov USA Tommieho Smitha a Johna 

Carlosa na OH 1968), alebo pri an-

gažovaní športových hviezd zo strany 

národných vlád či OSN (napr. americký 

boxer Muhammad Ali, či mnohí vyslanci 

dobrej vôle OSN) priamy alebo nepriamy 

dosah aj na politické dianie a na medzi-

národné vzťahy. Športovci sa neraz v his-

tórii premenili na „diplomatov v teplá-

koch“. 

ADECCO GROUP A MEDZINÁRODNÁ 

POMOC ŠPORTOVCOM V ICH 

POSTŠPORTOVEJ KARIÉRE 

   Na zaujímavý aspekt hlavnej témy se-

minára poukázala hlavná manažérka me-

dzinárodnej personálnej agentúry Adec-

co Group pre Slovensko Bruna Beata 

Jakubová. Hovorila o vplyve globálnej 

spoločnosti na skvalitňovanie medzi-

národných vzťahov v oblasti športu. 

Adecco Group – najstaršia a najväčšia 

personálna agentúra na svete – už v roku 

1999 nadviazala prvú spoluprácu s MOV. 

Naplno sa začala rozvíjať od roku 2002, 

keď Adecco Group začala pripravovať 

medzinárodný program podpory špor-

tovcov po skončení ich športovej kariéry. 

   Výsledkom bolo spustenie tzv. IOC 

Athlete Career Programme (Kariérny 

program MOV pre športovcov), ktorý 

sa dnes realizuje v 24 krajinách sveta. Do 

programu sa za osem rokov zapojilo už 

vyše 8000 športovcov. Program sa zame-

riava na vzdelávanie, rozvoj životných 

zručností a napokon sprostredkovanie 

zamestnania pre športovcov, ktorí sa 

vďaka IOC ACP plynulo pripravujú na 

zvládnutie neraz problémového prechodu 

od športovej kariéry k civilnej. Slovenský 

olympijský výbor sa k programu pripojil 

v roku 2008. Na rok 2012 Adecco Group 

Slovakia pripravuje pre športovcov semi-

nár „Ako odštartovať vlastný biznis“. 

MÁLO SLOVÁKOV VO VYSOKÝCH 

MEDZINÁRODNÝCH FUNKCIÁCH 

   Záverečné vystúpenie na seminári pa-

trilo generálnemu sekretárovi Konfede-

rácie športových zväzov SR, prezidentovi 

Slovenského stolnotenisového zväzu 

a členovi výkonného výboru SOV Zden-

kovi Krížovi. Náš najdlhšie pôsobiaci šéf 

národného športového zväzu sa zameral 

na súčasnú pozíciu Slovenska v me-

dzinárodnom športovom hnutí a na to, 

ako postupovať ďalej. S nadsádzkou ko-

mentoval, že na Slovensku je ľahšie stať 

sa olympijským víťazom, než šéfom sve-

tovej športovej federácie – lebo tým 

Slovák doteraz nebol. 

 

    
   Zdenko Kríž pri vystúpení, v pozadí 
František Chmelár.  FOTO JAKUB SÚKUP 

_________________________________ 

   Na seminár Zdenko Kríž spracoval 

prieskum zastúpenia Slovákov vo sve-

tových a európskych športových štruktú-

rach. Podobný prieskum spracoval prvý 

raz pred piatimi rokmi. Porovnanie výs-

ledkov oboch nevyznelo pre súčasnosť 

kladne. Pred piatimi rokmi malo Slo-

vensko v uvedených štruktúrach o 12 

percent vyššie zastúpenie – a už vtedajší 

stav vyvolával nespokojnosť. Z 38 slo-

venských zväzov olympijských špor-

tov dnes dovedna 56 ľudí pôsobí cel-
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kove v 67 funkciách (v 40 vo svetovom 

a v 27 v európskom meradle). Väčšina 

Slovákov však zastáva nižšie funkcie, 

najčastejšie sú nevolenými členmi ko-

misií. Viac než polovicu z počtu 67 funkcií 

pritom zastávajú reprezentanti len troch 

športov (lyžovanie, futbal a stolný tenis). 

   Z. Kríž uviedol, že medzi volenými 

funkcionármi spomedzi Slovákov zastáva 

najvyšší post viceprezident Medzinárodnej 

biatlonovej únie (IBU) Ivor Lehoťan. 

V najvyšších orgánoch svetových fede-

rácií sú okrem neho ešte Juraj Široký 

(ľadový hokej), Mária Jasenčáková 

(sánkovanie), Ján Novák (gymnastika) 

a Zdenko Kríž (stolný tenis). Medzi pro-

fesionálnymi zamestnancami medzinárod-

ných federácií má najvýznamnejšie 

postavenie dlhoročný športový riaditeľ 

Medzinárodnej basketbalovej federácie 

(FIBA) Ľubomír Kotleba. V „Európe“ má 

najvyššie volené postavenie viceprezident 

Európskej kanoistickej asociácie (ECA) 

Miroslav Haviar. Členmi riadiacich or-

gánov európskych federácií sú Slováci 

ešte vo futbale, volejbale, basketbale, 

bedmintone a v pozemnom hokeji. 

   „Z našich dlhodobo úspešných 

športov majú Slováci adekvátne 

zastúpenie len v biatlone, ľadovom 

hokeji  a v kanoistike,“ konštatoval 

Zdenko Kríž. Vo svojom vystúpení po-

núkol aj objasnenie príčin súčasného ne-

radostného stavu, ktoré sú subjektívne aj 

objektívne. Naznačil aj námety, akými 

cestami by sa mohlo zvýšiť zastúpenie 

Slovákov v medzinárodných športových 

štruktúrach. Stanovenie dlhodobej kon-

cepcie slovenskej športovej diplomacie 

a jej uplatňovania však predpokladá ne-

malé finančné zdroje nielen na prípravu 

a medzinárodné pôsobenie slovenských 

športových diplomatov, ale aj na orga-

nizáciu významných športových podujatí, 

ktoré si zase vyžadujú špičkové špor-

toviská (a tie u nás vieme spočítať na 

prstoch jednej ruky). „Robiť koncepciu 

dnes je preto science fiction,“ zakončil 

generálny sekretár Konfederácie športo-

vých zväzov SR s dodatkom, že dnes 

slovenské športové zväzy žijú v mučivej 

neistote a bojujú o holé prežitie. 

 

Čestný predseda SOV Vladimír Černušák 
si z rúk rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave Karola Mičietu prevzal 
Veľkú zlatú medailu UK 

   BRATISLAVA 10. novembra (SOV) – 

Čestný predseda Slovenského olym-

pijského výboru (SOV) a čestný člen 

Medzinárodného olympijského výbo-

ru (MOV) prof. PhDr. Vladimír Čer-

nušák, CSc., si vo štvrtok 10. no-

vembra na pôde Univerzity Komen-

ského v Bratislave prevzal z rúk rek-

tora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, 

PhD., Veľkú zlatú medailu Univerzity 

Komenského (na fotografii Mariana Ku-

kana). Na slávnostnom akte sa zúčastnilo 

približne sto zástupcov pedagogickej obce 

(vrátane štyroch prorektorov UK a de-

kanov väčšiny fakúlt UK), olympijského a 
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športového hnutia, bývalých či súčasných 

kolegov, ako aj bývalých žiakov Vladi-

míra Černušáka.   S bratislavskou Alma 

mater bol profesor Vladimír Černušák 

desaťročia spojený najprv ako študent 

geografie a telesnej výchovy na Príro-

doveckej fakulte UK, potom ako vyso-

koškolský pedagóg na Pedagogickej fa-

kulte a následne na Fakulte telesnej 

výchovy a športu (FTVŠ; predtým Inštitút 

TVŠ, na ktorom pôsobil ako prodekan pre 

štúdium). V rokoch 1963 – 66 bol pro-

rektorom UK pre vzdelávanie. 

   Univerzita Komenského udelením 

svojho najvyššieho vyznamenania 

krátko pred 90. narodeninami 

Vladimíra Černušáka (rodák z Nového 

Mesta nad Váhom sa ich dožíva 25. 

novembra) ocenila jeho dlhoročnú 

pedagogickú i vedecko-výskumnú 

a funkcionársku prácu na 

univerzitnej pôde, ako aj jeho 

celoživotné šírenie humanistického 

posolstva prostredníctvom športu 

a olympizmu. 

   K odovzdaniu Veľkej zlatej medaily UK 

Vladimírovi Černušákovi došlo na 

slávnostnom zasadnutí vedeckej rady UK 

a FTVŠ UK, ktoré sa konalo s účasťou 

množstva hostí. Osobnosť oceňovaného 

jubilanta všetkým predstavil dekan 

Fakulty telesnej výchovy a športu UK doc. 

PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 

Pripomenul predovšetkým pedagogické 

pôsobenie Vladimíra Černušáka. V roku 

1969 zvolený aj za dekana FTVŠ UK, no 

nestihol sa ujať funkcie, pretože ho 

zakrátko zvolili za predsedu Slovenskej 

organizácie Československého zväzu 

telesnej výchovy. Tú vykonával štrnásť 

rokov. 

   Na slávnostnom zasadnutí vedeckej 

rady UK a FTVŠ UK vystúpil aj prezident 

SOV František Chmelár. Konštatoval, že 

Vladimír Černušák je výnimočnou 

osobnosťou histórie nielen slovenského 

športu, ale aj Fakulty telesnej výchovy 

a športu i celej Univerzity Komenského. 

„Väčšina z nás v tejto sále sme jeho 

bývalí žiaci – v škole, ale aj mimo 

nej,“ povedal. Vyzdvihol, že ako peda- 

góg,  tréner a  vedec V. Černušák šport 

 

 
 

obohatil prinesením nového pohľadu na 

prípravu športovo talentovanej mládeže a 

zavedením systému športových tried, 

pričom však vždy zdôrazňoval, že výber 

a príprava talentov musí vždy ísť ruka 

v ruke so vzdelávaním a výchovou. Mi-

moriadny kus práce zanechal na olym-

pijskom poli – či už ako historicky je-

diný Slovák, ktorý pôsobil ako člen 

MOV (v rokoch 1981 – 2001), alebo ako 

historicky prvý predseda SOV (1992 – 

1999). Fotografia Mariana Kukana je z 

vystúpenia prezidenta SOV Františka 

Chmelára. 

   Rektor Univerzity Komenského prof. 

RNDr. Karol Mičieta, PhD., pred sa-

motným slávnostným aktom vyzdvihol 

nielen pôsobenie Vladimíra Černušáka 

na akademickej pôde, ale aj dedičstvo, 

ktoré zanechal v oblasti športovej prí-

pravy (predovšetkým v plávaní) a pri na-

pĺňaní humanistických ideí Pierra de 

Coubertin v olympijskom a športovom 

hnutí. Uviedol, že návrh na udelenie 

Veľkej zlatej medaily UK prof. PhDr. 

Vladimírovi Černušákovi, CSc., spo-

ločne predložili Fakulta telesnej vý-

chovy a športu UK a Prírodovedecká 

fakulta UK. 

   Vladimír Černušák v ďakovnej reči 

povedal, že udelenie Veľkej zlatej medaily 

Univerzity Komenského je preňho veľkou 

cťou. Dodal, že pri výkone svojich 

športových funkcií nikdy nezabudol 

pripomenúť, že je absolventom štúdia na 

UK. So študentskými i pedagogickými 

rokmi ho spája veľa krásnych a prí-

jemných spomienok, ale konštatoval, že 

dôležitá nie je minulosť, ale prítomnosť a 

 



 14 

 
 

budúcnosť. „Nemáte dnes pri výchove 

mladej generácie ľahkú úlohu,“ pri-

hovoril sa auditóriu, v ktorom prevažovali 

pedagógovia, športoví funkcionári a tré-

neri. Zakrátko už prijímal gratulácie od 

množstva účastníkov slávnostného aktu, 

medzi ktorými boli aj najvyšší pred-

stavitelia SOV – prezident František 

Chmelár, všetci traja viceprezidenti – 

Ľubor Halanda, Vladimír Miller aj Igor 

Nemeček, i generálny sekretár Jozef Li- 

 

 

ba, ako aj predseda dozornej rady SOV 

Marián Kukumberg. Na fotografiách 

Mariana Kukana vľavo ďakovné vystú-

penie Vladimíra Černušáka a vpravo jeho 

zápis do pamätnej knihy po slávnostnom 

akte. 

 
 

   Slovenský olympijský výbor pri-

pravuje oficiálnu gratuláciu k 90. na-

rodeninám svojho čestného predsedu 

Vladimíra Černušáka na pondelok 14. 

novembra. 

 

Jasná bude tesne po ZOH 2014 v Soči  hostiť juniorské 
majstrovstvá sveta v alpských lyžiarskych disciplínach  

   Schladming 8. novembra (TASR) - 

Slovenské zimné stredisko Jasná v Nízkych 

Tatrách bude v marci 2014 hostiteľom ju-

niorských MS v alpských lyžiarskych disci-

plínach. Rozhodla o tom rada Medziná-

rodnej lyžiarskej federácie (FIS) na svojom 

zasadnutí v rakúskom Schladmingu. Podu-

jatie pre slovenský šport podčiarkne riadne 

nabitú zimu, keďže vo februári sa v ruskom 

rezorte Soči uskutoční zimná olympiáda. 

Jasná svoje možnosti smerom k šampio-

nátu otestuje už v tejto sezóne. Najprv 

pretekmi Európskeho pohára žien v super-

G a superkombinácii 7. a 8. februára 2012. 

V Nízkych Tatrách domáca sezóna v marci 

vyvrcholí majstrovstvami Slovenska. 

 

Vo veku 79 rokov zomrel popredný telovýchovný 

pedagóg a „otec“ hokejových tried Jaroslav Starší 
   Banská Bystrica 8. novembra (TASR) - 

Vo veku 79 rokov zomrel v Banskej Bystrici 

po dlhej a ťažkej chorobe Jaroslav Starší. 

Bývalý aktívny hokejista v Liptovskom Mi-

kuláši, Bratislave (NV a Slávia) a Banskej 

Bystrici, kde prežil väčšinu svojho plod-

ného života, neskôr ako tréner, funkcionár, 

odborný asistent, docent a napokon pro-

fesor na Fakulte humanitných vied UMB v 

Banskej Bystrici, sa nezmazateľne zapísal 

do histórie ľadového hokeja na Slovensku. 

   Rodák z Topoľčian (nar. 4. mája 1932) 

bol autorom návrhu pre vznik športových 

hokejových tried, ktoré v rokoch 1965 - 
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2000 umožnili výrazný nárast kvality 

hokeja na Slovensku. V rámci svojej di-

zertačnej práce v marci 1966 navrhol 

utvoriť v Banskej Bystrici športové 

hokejové triedy. Pozoruhodná bola aj pu-

blikačná činnosť Jaroslava Staršieho. Bol 

autorom odborných publikácií, vysokoškol-

ských učebníc a skrípt, zborníkov so 

športovou tematikou a vedeckých štúdií v 

odbornej tlači. S mladším bratom Jánom 

Starším, trénerom dvojnásobných maj-

strov sveta, členom Siene slávy IIHF i 

Siene slávy slovenského hokeja, obohatili v 

roku 1981 odbornú hokejovú literatúru 

nosným dielom Športová príprava v 

ľadovom hokeji. 

 

 

MOV oznámil pravidlá poltuctu kandidátov bojujúcich 
o OH 2020, ich kampaň bude kratšia a lacnejšia 

   Lausanne 5. novembra (TASR, AP) - 

Zástupcovia šestice miest bojujúcich o 

usporiadanie olympijských hier v roku 

2020 - Baku, Dauhy, Istanbulu, Mad-

ridu, Ríma a Tokia - absolvovali dvoj-

dňové stretnutie s členmi Medzinárodného 

olympijského výboru (MOV), ktorí im spre-

snili pravidlá kandidatúry i rozsah uspo-

riadania hier. Výsledkom by mala byť naj-

mä kratšia a lacnejšia kampaň. Najväčšou 

zmenou je redukcia fázy medzinárodnej 

propagácie. Namiesto začiatku medziná-

rodného lobovania 16 mesiacov pred hla-

sovaním budú môcť kandidáti oficiálne túto 

fázu začať až v januári 2013. V máji potom 

výkonný výbor MOV rozhodne, či v hre 

ostanú všetci šiesti kandidáti, alebo ich 

počet zredukuje.   MOV zvolí dejisko OH 

2020 tajným hlasovaním 7. septembra 

2013 v Buenos Aires. 

 

Olympijská pochodeň pred OH 2012 v Londýne 
zavíta do všetkých kútov Veľkej Británie  

   Londýn 7. novembra (TASR, AP) – Olym-

pijská pochodeň (na fotografii TASR) zavíta 

pred príchodom do londýnskeho dejiska 

budúcoročných olympijských hier do naj-

známejších britských turistických stredísk. 

Fakľa neobíde starodávny Stonehenge, 

preplaví sa cez mýtmi opradené jazero 

Loch Ness a vystúpi aj na Snowdon, naj-

vyšší vrchol Walesu. Oheň navštívi až 1000 

britských dedín, mestečiek i veľkomiest po 

celej krajine a zastaví sa napríklad aj v 

severoírskej samote Bready len s 93 oby-

vateľmi. 

   Cieľom 70-dňovej púte pred Hrami XXX. 

olympiády bude predovšetkým priniesť 

oheň k bežným obyvateľom Britských os-

trovov a ich príbytkom. "Našim úmyslom 

je dostať sa k čo najväčšiemu počtu 

ľudí," vyhlásil šéf organizačného výboru 

Sebastian Coe pri predstavovaní celej tra-

sy pochodne. 

   Púť štafety na britskom území odštartuje 

na cornwallskom myse Land's End na ju-  

hozápadnom cípe 

Anglicka 19. mája. 

Oheň pocestuje po-

pri majákoch, hra-

doch a historických 

pamiatkach. Na par-

níku sa povezie cez 

jazero Windermere, 

na pramici na Temži, 

ocitne sa aj na kon-

skom chrbte. Štafe-  

ta s olympijským oh-

ňom dovedna preko-

ná trasu dlhú 8000 

míľ (takmer 13.000 

kilometrov), ktorá je naplánovaná tak, že 

až 95 percent britskej populácie (62 mi-

liónov ľudí) to bude mať k ohňu menej ako 

hodinu jazdy autom. Štafeta s fakľou bude 

podstatne skromnejšia ako pred štyrmi 

rokmi pri pekinskej olympiáde a s vý-

nimkou Grécka, kde oheň tradične zapália, 

pôjde od 18. mája len po britskom území.  
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Zomrel slávny boxer, olympijský víťaz 1964 Joe Frazier 

   Philadelphia 8. novembra (TASR, AP) - 

Spojené štáty americké zasiahla šokujúca 

správa o úmrtí legendárneho boxera Joa 

Fraziera. Zomrel vo Philadelphii vo veku 

67 rokov na rakovinu pečene. 

   V roku 1964 na OH v Tokiu získal Joe 

Frazier pre USA zlatú medailu. Potom 

prestúpil do profesionálneho ringu, v kto-

rom z 37 duelov zaznamenal 32 víťazstiev, 

z toho 27 K. O. Štvornásobný svetový 

šampión v ťažkej váhe (1970 - 1973) v 

marci 1971 v Madison Square Garden 

v New Yorku ako prvý zdolal v "Bitke 

storočia" Muhammada Aliho. 

   Tri súboje Fraziera s Alim tvoria mi-

moriadne dôležitú kapitolu v dejinách 

boxu. V tom prvom v roku 1971 dosiahol 

Joe Frazier pamätné víťazstvo, v ďalších 

dvoch prehral, pričom ich súboj v roku 

1975 v Manile sa stal legendárnym. Frazier 

vždy bol v tieni svojho úhlavného soka, 

napriek tomu sa Aliho meno zakaždým 

spája s jeho osobou. 

__________________________________ 

   Joe Frazier (vľavo) v súboji s Muham-
madom Alim v roku 1971, keď Alimu uš-
tedril prvú prehru v profesionálnom ringu. 

Obaja borci sa honosili aj titulmi 
olympijských víťazov.  FOTO TASR/AP 

 

 

Zomrel olympijský víťaz a exmajster Európy vo futbale 
Valentin Ivanov 

   Moskva 8. novembra (TASR, Reuters) - 

Vo veku 76 rokov zomrel po dlhej chorobe 

bývalý útočník niekdajšieho ZSSR Va-

lentin Ivanov, ktorý bol súčasťou prvých 

medzinárodných úspechov sovietskeho 

futbalu. 

   Valentin Ivanov získal olympijské zlato 

na OH 1956 v Melbourne, kde zborná vo 

finále zdolala bývalú Juhosláviu 1:0. Bol aj 

pri tom, keď ZSSR ukoristil prvý európsky 

primát na ME 1960 v Paríži, kde sovietski 

reprezentanti zdolali opäť Juhosláviu (2:1). 

O štyri roky neskôr sa tešil z titulu 

európskeho vicemajstra po finálovej prehre 

so Španielskom. Na MS 1962 v Chile sa 

Ivanov stal so štyrmi gólmi najlepším ka-

nonierom turnaj spoločne s ďalšími piatimi 

hráčmi. 
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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 25/2011  

       vydal Slovenský olympijský výbor 11. novembra 2011. 
       Redaktor: Ľubomír SOUČEK. 
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