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PARALYMPIONIK
Príloha Slovenského paralympijského výboru





Výprava našich zjazdárov štartovala na IPC
MS v alpskom lyžovaní v kanadskom stredis-
ku Panorama. Necestovala naša najúspešnej-
šia lyžiarka Henrieta Farkašová, v Kimberly
sa ešte zranil Jakub Krako. Našťastie zabral
Miroslav Haraus a výsledkom boli štyri
medaily, z toho jedna zlatá.

STRANY 4 – 5

„Kvalitou patríme do B skupiny MS. Na „áčko“,
kde hrá 8 najlepších tímov sveta, zatiaľ nemáme. Na
svete je 9-10 krajín, kde hrajú hokej profesionáli,
ktorí za to dostávajú peniaze. Nemôžeme sa im rov-
nať jednoducho preto, lebo nemôžeme trénovať
toľko ako oni,“ konštatuje kapitán slovenského tímu
Peter Štít.                        STRANY 6 – 7

Cieľ, ktorí si stanovili naši curleri pred
MS 2015, bol splnený. Získali sedem
bodov do paralympijskej bodovacej súťa-
že a majú istotu, že na budúcoročných
MS vo švajčiarskom Luzerne môžu zabo-
jovať o ďalšie. Štvrtým miestom v Lohja
sa už výrazne priblížili k účasti na ZPH
2018 v Pjongčangu.

STRANA 9

Holandský Apeldoorn bol v dňoch 26. – 29. marca
dejiskom UCI MS v dráhovej cyklistike. Slovenským far-
bám priniesli dvojnásobnú medailovú radosť. Nový para-
cyklistický fenomén Jozef Metelka získal na pevnom kilo-
metri striebro a v stíhacích pretekoch na štyri kilometre sa
stal opäť svetovým šampiónom! STRANA 11

„Jednou z priorít SZĽH je postaviť do
dvoch rokov Národné tréningové centrum.
Pôvodný zámer bol v Piešťanoch, ale teraz
to skôr vyzerá na Senec. Mal by slúžiť ju-
niorským kategóriám, áčku, ale vďaka bez-
bariérovým prechodom aj sledge hokejis-
tom,“ hovorí prezident SZĽH Igor Neme-
ček. STRANY 16 – 18
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prvé tohtoročné vyda-
nie prílohy Paralympio-
nik sa vám dostáva do
rúk práve v období, keď
Slovensko žije športom
na viacerých frontoch
a šport sa dostáva do
popredia v rôznych
oblastiach. Z pohľadu

budúcnosti športu je asi najdôležitejšia disku-
sia k pripravovanému novému zákonu o špor-
te. Je potešiteľné, že tvorba tejto legislatívnej
normy prebieha aj formou diskusie so športo-
vou obcou. Tento fakt môže v budúcnosti, ak
sa zákon podarí aj prijať, výrazne pomôcť jej
správnemu nastaveniu, pretože široká športová
verejnosť ju bude náležite využívať a zrejme sa
často na ňu aj odvolávať. Chcem vás preto aj
touto cestou požiadať, aby ste si našli čas na
prečítanie návrhu a prispeli svojimi pripomien-
kami a skúsenosťami k jeho vylepšeniu.  

Táto príloha vychádza v čase konania naj-
významnejšieho medzinárodného podujatia
v športe zdravotne znevýhodnených v roku
2015 na území Slovenska – Palma Slovakia
Open 2015 v stolnom tenise. Dňa 26. apríla
sme si pripomenuli 500 dní do otvorenia PH
2016, čo poznačilo aj účasť. Tá je v tomto roč-
níku rekordná – viac ako 500 hráčov a členov
realizačných tímov zo 42 krajín, 80 rozhodcov
a 50 zberačov loptičiek. Ak sa práve nachádza-
te v Bratislave, príďte podporiť slovenských
hráčov v bojoch o získanie nominácie do Ria
2016. 

O máji sa hovorí, že je to mesiac lásky. Ja
vám želám, aby vás napĺňala nielen v máji, ale
počas celého roka pri všetkých vašich činnos-
tiach. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na
stretnutie na Zimnom štadióne Ondreja Nepe-
lu. 

PhDr. Ján RIAPOŠ, PhD., 
predseda SPV

Vážení čitatelia, 

Vystrihnite si opäť kupón s logom Slovenského paralympijského výboru
a nalepte ho na korešpondenčný lístok. Odpoveď pošlite najneskôr do 31. mája
2015 na adresu: Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho 5, 811 05 Bratisla-
va 1. Na korešpondenčný lístok uveďte Vašu adresu a telefonický kontakt. Traja
výhercovia získajú ceny od Slovenského paralympijského výboru. 

OTÁZKA: Na ktorom mieste skon-
čili na MS B skupiny 2015 slovenskí
hokejisti na sánkach? 

A: na treťom   
B: na štvrtom  
C: na piatom

HRAJTE S NAMI A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY!

Správna odpoveď na otázku, akú medailu vybojoval lukostrelec Marcel Pavlík na ME 2014 je A, zlatú.

SÚŤAŽ Z NOVEMBROVÉHO VYDANIA PRÍLOHY PARALYMPIONIK

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali troch výhercov. Tretiu cenu - dvoj CD Roba Opatovského získava JÁN BULOŇ, 027 13 SUCHÁ HORA 75.
Druhú cenu  – knihu Mal som (vždy) šťastie s podpisom Jána Riapoša posielame na adresu MILOSLAV MARČOK, Gorlická 13, 085 01 BARDEJOV. 
Prvá cena – knižná publikácia Soči 2014 poputuje na adresu PETER FRÝVALDSKÝ, Včelárska 22, 821 05 BRATISLAVA. 

Víťazom srdečne gratulujeme! 
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Neúčasť našej jednotky
bola dávno známa, keďže je
v dlhodobej rekonvalescen-
cii po operácii kolena. Špor-
tovci sa teda vybrali na seve-
roamerický kontinent bez
nej už 18. februára. Od
pristátia v Calgary až po
odlet z tejto brány Skalna-
tých hôr strávili v Kanade
takmer mesiac. „Bolo toho
už veľa,“ skomentoval dlhý
pobyt v zámorí Maroš
Hudík, ktorý ako navádzač
priviedol Miroslava Harausa
k spomínaným štyrom cen-
ným kovom. 

Okrem medailovej dvoji-
ce nás reprezentovali Jakub
Krako (navádzač Martin
Motyka), Michal Beladič 
(n. Martin Pavlák), Marek
Kubačka (n. Mária Zaťovi-
čová), telesne postihnutí sto-
jaci Petra Smaržová a Martin
France. Desiatku športovcov
dopĺňal realizačný tím –
vedúci výpravy Tomáš Bar-
talský, hlavný tréner Roman
Petrík, asistent trénera Mar-
tin Makovník a fyzioterape-
ut Stanislav Kliman.

Prvou zastávkou bolo stre-
disko Kimberly, kde si prete-
kári v rámci Severoameric-
kého pohára (NORAM Cup)
23. – 26. februára otestovali
pred šampionátom svoje
schopnosti a aktuálnu formu
v rýchlostných disciplínach.
Po štyroch meraných trénin-
goch v zjazde boli na prog-
rame dva „ostré“ zjazdy
a superkombinácia. Už
výsledky z tejto prípravy
naznačovali, že Haraus to
môže tentokrát dotiahnuť

ďaleko a vynahradiť si Soči,
kde po striebre v zjazde už
na medailové pódium v ďal-

ších disciplínach nedosiahol.
„Tam som išiel s dobrou for-
mou, ale zastihli ma problé-
my s chrbtom. Bol som na
injekciách a jazdil som
napriek bolesti za hranicami
svojich síl. Navyše v Roza
Chutor (dejisko súťaží na
ZPH 2014 - pozn. red.) bolo
teplo a nedržal sneh. Na MS
v Kanade vládli iné pod-
mienky. Trať bola ľadová
a keďže som skôr silový typ
pretekára, na takejto podlož-
ke som si to užíval,“  konšta-
toval lyžiar, ktorý je najviac
„doma“ práve v rýchlost-
ných disciplínach. 

Smola si však vybrala svoj
diel u štvornásobného para-
lympijského šampióna Jaku-
ba Kraka, ktorého koleno
nevydržalo záťaž. „Stalo sa
to v Kimberly pri voľnom
lyžovaní. Mal som dlhé lyže
a koleno sa mi vyvrtlo,“
povedal po vystúpení z mik-
robusu pred sídlom SPV, kde
lyžiari absolvovali hneď po
návrate večerné stretnutie so
zástupcami médií. V čase
uzávierky ešte chodil po
lekároch, ktorí zisťovali 
rozsah poškodenia väzov
a menisku. Jakub napokon
na MS so sebazaprením štar-
toval a napriek bolestivému
zraneniu skončil v „obráku“
z našich zrakovo postihnu-
tých lyžiarov najvyššie... 

Prvú bronzovú medai-
lu vybojoval Haraus hneď
v prvej disciplíne – zjazde,
následne si rovnaký výsle-
dok zopakoval aj v Super G.
„Hoci som veľmi túžil po
titule majstra sveta, v Super

Zjazd
Zrakovo postihnutí: 3. Miroslav

Haraus (n. Maroš Hudík) 
Telesne postihnutí stojaci: 10.

Martin France

Super G
Zrakovo postihnutí: 3. Miroslav

Haraus (n. Maroš Hudík)... 9. Ma-

rek Kubačka (n. Mária Zaťovičová),
10. Michal Beladič (n. Martin
Pavlák), 12. Jakub Krako (n. Martin
Motyka) 

Telesne postihnutí stojaci: 8.
Martin France, 10. Petra Smaržová

Obrovský slalom
Zrakovo postihnutí: 7. Jakub

Krako (n. Martin Motyka), 8. Marek

Kubačka (n. Mária Zaťovičová), 11.
Michal Beladič (n. Martin Pavlák)
..... Miroslav Haraus (n. Maroš
Hudík) nedokončil

Telesne postihnutí stojaci: 4.
Petra Smaržová, 5. Martin France

Superkombinácia
Zrakovo postihnutí: 1. Miroslav

Haraus (n. Maroš Hudík) 

Telesne postihnutí stojaci: 9.
Petra Smaržová, 11. Martin France

Slalom
Zrakovo postihnutí: 2. Miroslav

Haraus (n. Maroš Hudík)..... 8.
Michal Beladič (n. Martin Pavlák)

Telesne postihnutí stojaci: 8.
Martin France, Petra Smaržová
nedokončila 

VÝSLEDKY SLOVÁKOV NA IPC MS 2015 V ALPSKOM LYŽOVANÍ

VVýýpprraavvaa  nnaaššiicchh  zzjjaazzddáárroovv  ššttaarrttoovvaallaa  vv ddňňoocchh  2288..  ffeebbrruuáárraa  ––  1100..  mmaarrccaa
nnaa  IIPPCC  MMSS  vv aallppsskkoomm  llyyžžoovvaanníí  vv kkaannaaddsskkoomm  ssttrreeddiisskkuu  PPaannoorraammaa,,  kkddee
oobbhhaajjoovvaallaa  ppoozzíícciiuu  SSlloovveennsskkaa  aakkoo  vveeľľmmooccii  vv ttoommttoo  ššppoorrttee..  NNeeššttaarrttoovvaallaa
nnaaššaa  nnaajjúússppeeššnneejjššiiaa  llyyžžiiaarrkkaa  HHeennrriieettaa  FFaarrkkaaššoovváá,,  vv KKiimmbbeerrllyy  ssaa  eeššttee  zzrraa--
nniill  JJaakkuubb  KKrraakkoo..  NNaaššťťaassttiiee  zzaabbrraall  MMiirroossllaavv  HHaarraauuss  aa vvýýsslleeddkkoomm  bboollii  ššttyyrrii
mmeeddaaiillyy,,  zz ttoohhoo  jjeeddnnaa  zzllaattáá..  

Slovensko skončilo s bilanciou 4 (1 – 1 – 2) na 8. mieste z 23 zúčastnených krajín 

NNaarrooddeennýý:: 1. 8. 1986, Prešov
PPoossttiihhnnuuttiiee:: zrakové, B2
PPoovvoollaanniiee:: fyzioterapeut
KKlluubb:: ŠK Kinex Bytča
VVzzoorr:: Marcel Hirscher
NNaajjvvääččššiiee  úússppeecchhyy:: ZPH - Soči 2014

2. miesto (zjazd), Vancouver 2010 – 2
x 3. miesto (Super - G, superkombiná-
cia), MS - Panorama 2015 1. miesto
(superkombinácia), 2. miesto (sla-
lom), 2 x 3. miesto (zjazd, Super G),
La Molina 2013 2 x 2. miesto (slalom,
superkombinácia), Gangwon-Do 2009
2 x 3. miesto (slalom, Super G)

Žije v Ľubovci pri Prešove. So zra-
kovým hendikepom sa už narodil.
Diagnóza nystagmus spôsobuje rýchle
a trhavé kmitanie očí, nemôže zaostriť
zrak. Lyžovať začal ako dvanásťročný
na Špeciálnej základnej škole pre nevi-
diacich a slabozrakých v Levoči. V roku
2004 štartoval na svojich prvých MS
v rakúskom Wildschönau. Na ZPH
debutoval v roku 2006 v Turíne. 

VIZITKA

MIROSLAVA

HARAUSA

Netradičný odvoz slo-
venskej výpravy z otvá-
racieho ceremoniálu.

Maroš Hudík a Miroslav Haraus s medailovou zbierkou.

Haraus vystúpil z tieňa a prevzal

Slovenská vlajka na najvyššom stožia-
ri – sen každého z našich športovcov.
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G som sa musel uspokojiť
s bronzovou medailou. Jazda
v tejto súťaži sa mi vydarila,
ale drobné chybičky, ktorých
som sa počas nej dopustil,
ma odsunuli na tretie mies-
to,“ komentoval svoj výkon.
Zároveň však jasne deklaro-
val, že má veľké odhodlanie
vypočuť si v Panorame slo-
venskú hymnu.

A v superkombinácii sa
mu to podarilo! „Tvrdo som
pracoval, veľa som čakal
a nakoniec to prišlo. Preteky
boli skvelé, podmienky tiež,
Super G trochu náročnejší
ako v stredu, ale som šťastný,
že som zvíťazil,“ vychrlil zo
seba čerstvé dojmy po tom,
ako sa ocitol na „debne“
pred Rusom Francevom
a Španielom Santacanom. 

Z piatich pretekov nedo-
siahol na medailu iba
v obrovskom slalome, ktorý
nedokončil. V rýchlosti,
ktorú zbožňuje, sa mu zare-

zala lyža a vynieslo ho
z trate. V záverečnom slalo-
me však získal striebro
a skompletizoval svoju 
zbierku z Panoramy. "Vedel
som, že mojou silnou discip-
línou okrem super G je aj
superkombinácia. A práve
v nej sa mi podarilo prvýkrát
v kariére na veľkom sveto-
vom podujatí získať zlatú
medailu. Splnil sa mi jeden
z mojich športových snov,“
dodal po návrate. „Mira
tento šampionát zastihol vo
veľmi dobrej športovej
forme. Na kvalitne priprave-
ných tratiach predviedol
veľmi dobré jazdy, ktoré ho
zaslúžene vyniesli až na stu-
peň pre víťazov", doplnil
jeho navádzač Maroš Hudík. 

Ako chodili priebežné
správy z Kanady, v médiách
sa často skloňovalo, že
Haraus konečne vystúpil
z tieňa Farkašovej a Kraka.
„Škoda, že nemohli súťažiť,
určite by to bolo zaujímavej-
šie i z pohľadu umiestnenia
slovenskej výpravy. Necítil
som však žiadnu zodpoved-
nosť. Aj keď sme tím, tak
v súťaži každý jazdí za seba.
Mal som šťastie, že som
mohol vyrastať pri takých
osobnostiach ako Iveta Chle-
báková a Rado Dudáš. Veľkú
zásluhu na mojich úspe-
choch má aj manažér nášho
klubu Kinex Bytča Karol
Mihok. Bez nich by som
medaily nezískal,“ zdôraznil
pre Denník Šport čerstvý
majster sveta, ktorý, mimo-
chodom, „zdedil“ svojho
súčasného navádzača práve
po Dudášovi...

Hlavný tréner slovenskej
reprezentácie Roman Petrík
vyzdvihol aj vyrovnané
výkony Petry Smaržovej,
ktorú v obrovskom slalome
iba malé zaváhanie na trati
pripravilo o bronzovú me-
dailu. O niečo väčší kúsok
od medaily bol Martin Fran-
ce, ktorý skončil v rovnakej
disciplíne piaty. Najlepším
umiestnením Michala Bela-
diča bolo 8. miesto v slalo-
me, rovnako ako u jediného
nevidiaceho pretekára Mare-
ka Kubačku v obrovskom
slalome. 

FOTO 
TOMÁŠ BARTALSKÝ
A ROMAN BENICKÝ

Rovnako ako v Soči aj tu pretekal iba
v jednej disciplíne – crosse, hoci na MS sa
už jazdil aj slalom. „Slalom si vyžaduje inú
výstroj aj techniku, takže zatiaľ ho vyne-
chávame,” zdôvodnil tréner ešte pred odle-
tom. „Naším cieľom bolo skončiť do pätná-
steho miesta, čo sa nám aj podarilo.
S výsledkom som teda spokojný. Po 19.
mieste na ZPH 2014 v Soči a 18. mieste na
vlaňajšom šampionáte v slovinskom Mari-
bore tak ide o jeho, doposiaľ, najlepšie
umiestnenie, “ skonštatoval po skončení
MS. Je však presvedčený, že výsledok
mohol byť lepší. „Do finálovej jazdy dostal
Marek ako sparinga zlatého medailistu zo
ZPH, a hoci zašiel svoju jazdu veľmi dobre,
nestačilo to. Za zlatým Američanom zao-
stal len o dve sekundy, no do záverečného
finále postupovali iba víťazi. Išlo teda
o klasickú vyraďovačku,“ vrátil sa k šampi-
onátu v španielskych Pyrenejach s odstu-
pom času.  

Počas deviatich dní čakal na pretekárov
pestrý program, začínajúci otváracím cere-
moniálom. Marek Hlavina priznal, že to
bol pre neho obrovský zážitok. „Cítil som
sa ako v nejakej rozprávke. Radosť prete-
kať. Musím priznať, že na lepšej trati som
ešte nejazdil. Dokonca ani v Soči.“ Hoci
tréner bol s výkonom svojho zverenca spo-
kojný, Marek vie, že to mohlo byť aj lepšie.
„Aj keď sa snažím udržiavať vo forme celú
sezónu, aj v lete na longboarde či v posil-
ňovni, mrzí ma, pre nízky rozpočet sa
nemôžeme zúčastňovať viacerých prete-
kov, pretože práve na nich získava športo-

vec drahocenné skúsenosti.“ K tomuto pro-
blému sa vyjadril aj tréner: „Bohužiaľ,
v momentálnej situácii je 14. miesto naším
vrcholom. Veríme však, že sa nám podarí
získať lepšie športové vybavenie a budeme
atakovať prvú desiatku“.

Pod pojmom športové vybavenie má na
mysli predovšetkým zakúpenie viacerých
snoubordov. K dispozícii majú len jeden
a ten používajú na tréningy aj na preteky.
Chceli by tiež vyskúšať slalom, keďže na
Slovensku sú naň vytvorené lepšie pod-
mienky ako na cross. K tomu však potre-
bujú aj špeciálny slalomový snoubord. 

Parasnoubording je v porovnaní s ostat-
nými paralympijskými športami menej
známy nielen na Slovensku, aj vo svete,
keďže ide o jednu z „najmladších“ discip-
lín. Svoju premiéru na paralympiáde zažil
práve v spomínanom Soči. Nová skúsenosť
to bola aj pre nášho priekopníka Hlavinu:
„Viacerí sa ma snažili prehovoriť na lyže,
no snoubord ma fascinoval viac. Pokojne
som teda vyčkával na moment, keď túto
disciplínu otvoria. A dočkal som sa. V roku
2012 mi zavolal tréner a spýtal sa ma, či
ešte mám chuť a záujem. Od radosti som
bol celý bez seba,“ spomína Marek, ktorý
je spätý s lyžiarskym strediskom Remata,
neďaleko Handlovej, kde trénuje. Spolu
s trénerom sa zhoduje aj v rastúcej popula-
rite parasnoubordingu. „V Soči nás prete-
kalo 40, ale záujemcov o tento rýchly šport
neustále pribúda,“ dodal slovenský repre-
zentant.

PATRIK HREBEŇÁR, vg

PPaarraassnnoouubboorrddiissttaa  MMaarreekk  HHllaavviinnaa  ssaa  ssppoollooččnnee  ss  ttrréénneerroomm  
PPaavvlloomm  MMaattiiaašškkoomm  zzúúččaassttnniill  vv  ddňňoocchh  2233..  ––  2288..  ffeebbrruuáárraa  
nnaa  IIPPCC  mmaajjssttrroovvssttvváácchh  ssvveettaa  vv  ššppaanniieellsskkoomm  ssttrreeddiisskkuu  LLaa  MMoolliinnaa..  
VV  ssiillnneejj  kkoonnkkuurreenncciiii  oobbssaaddiill  nnáášš  rreepprreezzeennttaanntt  1144..  mmiieessttoo..

Parasnoubord: po crosse sa chcú
zamerať aj na slalomúlohu lídra

MMaarreekk  
HHllaavviinnaa

PPaavveell  
MMaattiiaašškkoo
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G som sa musel uspokojiť
s bronzovou medailou. Jazda
v tejto súťaži sa mi vydarila,
ale drobné chybičky, ktorých
som sa počas nej dopustil,
ma odsunuli na tretie mies-
to,“ komentoval svoj výkon.
Zároveň však jasne deklaro-
val, že má veľké odhodlanie
vypočuť si v Panorame slo-
venskú hymnu.

A v superkombinácii sa
mu to podarilo! „Tvrdo som
pracoval, veľa som čakal
a nakoniec to prišlo. Preteky
boli skvelé, podmienky tiež,
Super G trochu náročnejší
ako v stredu, ale som šťastný,
že som zvíťazil,“ vychrlil zo
seba čerstvé dojmy po tom,
ako sa ocitol na „debne“
pred Rusom Francevom
a Španielom Santacanom. 

Z piatich pretekov nedo-
siahol na medailu iba
v obrovskom slalome, ktorý
nedokončil. V rýchlosti,
ktorú zbožňuje, sa mu zare-

zala lyža a vynieslo ho
z trate. V záverečnom slalo-
me však získal striebro
a skompletizoval svoju 
zbierku z Panoramy. "Vedel
som, že mojou silnou discip-
línou okrem super G je aj
superkombinácia. A práve
v nej sa mi podarilo prvýkrát
v kariére na veľkom sveto-
vom podujatí získať zlatú
medailu. Splnil sa mi jeden
z mojich športových snov,“
dodal po návrate. „Mira
tento šampionát zastihol vo
veľmi dobrej športovej
forme. Na kvalitne priprave-
ných tratiach predviedol
veľmi dobré jazdy, ktoré ho
zaslúžene vyniesli až na stu-
peň pre víťazov", doplnil
jeho navádzač Maroš Hudík. 

Ako chodili priebežné
správy z Kanady, v médiách
sa často skloňovalo, že
Haraus konečne vystúpil
z tieňa Farkašovej a Kraka.
„Škoda, že nemohli súťažiť,
určite by to bolo zaujímavej-
šie i z pohľadu umiestnenia
slovenskej výpravy. Necítil
som však žiadnu zodpoved-
nosť. Aj keď sme tím, tak
v súťaži každý jazdí za seba.
Mal som šťastie, že som
mohol vyrastať pri takých
osobnostiach ako Iveta Chle-
báková a Rado Dudáš. Veľkú
zásluhu na mojich úspe-
choch má aj manažér nášho
klubu Kinex Bytča Karol
Mihok. Bez nich by som
medaily nezískal,“ zdôraznil
pre Denník Šport čerstvý
majster sveta, ktorý, mimo-
chodom, „zdedil“ svojho
súčasného navádzača práve
po Dudášovi...

Hlavný tréner slovenskej
reprezentácie Roman Petrík
vyzdvihol aj vyrovnané
výkony Petry Smaržovej,
ktorú v obrovskom slalome
iba malé zaváhanie na trati
pripravilo o bronzovú me-
dailu. O niečo väčší kúsok
od medaily bol Martin Fran-
ce, ktorý skončil v rovnakej
disciplíne piaty. Najlepším
umiestnením Michala Bela-
diča bolo 8. miesto v slalo-
me, rovnako ako u jediného
nevidiaceho pretekára Mare-
ka Kubačku v obrovskom
slalome. 
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Rovnako ako v Soči aj tu pretekal iba
v jednej disciplíne – crosse, hoci na MS sa
už jazdil aj slalom. „Slalom si vyžaduje inú
výstroj aj techniku, takže zatiaľ ho vyne-
chávame,” zdôvodnil tréner ešte pred odle-
tom. „Naším cieľom bolo skončiť do pätná-
steho miesta, čo sa nám aj podarilo.
S výsledkom som teda spokojný. Po 19.
mieste na ZPH 2014 v Soči a 18. mieste na
vlaňajšom šampionáte v slovinskom Mari-
bore tak ide o jeho, doposiaľ, najlepšie
umiestnenie, “ skonštatoval po skončení
MS. Je však presvedčený, že výsledok
mohol byť lepší. „Do finálovej jazdy dostal
Marek ako sparinga zlatého medailistu zo
ZPH, a hoci zašiel svoju jazdu veľmi dobre,
nestačilo to. Za zlatým Američanom zao-
stal len o dve sekundy, no do záverečného
finále postupovali iba víťazi. Išlo teda
o klasickú vyraďovačku,“ vrátil sa k šampi-
onátu v španielskych Pyrenejach s odstu-
pom času.  

Počas deviatich dní čakal na pretekárov
pestrý program, začínajúci otváracím cere-
moniálom. Marek Hlavina priznal, že to
bol pre neho obrovský zážitok. „Cítil som
sa ako v nejakej rozprávke. Radosť prete-
kať. Musím priznať, že na lepšej trati som
ešte nejazdil. Dokonca ani v Soči.“ Hoci
tréner bol s výkonom svojho zverenca spo-
kojný, Marek vie, že to mohlo byť aj lepšie.
„Aj keď sa snažím udržiavať vo forme celú
sezónu, aj v lete na longboarde či v posil-
ňovni, mrzí ma, pre nízky rozpočet sa
nemôžeme zúčastňovať viacerých prete-
kov, pretože práve na nich získava športo-

vec drahocenné skúsenosti.“ K tomuto pro-
blému sa vyjadril aj tréner: „Bohužiaľ,
v momentálnej situácii je 14. miesto naším
vrcholom. Veríme však, že sa nám podarí
získať lepšie športové vybavenie a budeme
atakovať prvú desiatku“.

Pod pojmom športové vybavenie má na
mysli predovšetkým zakúpenie viacerých
snoubordov. K dispozícii majú len jeden
a ten používajú na tréningy aj na preteky.
Chceli by tiež vyskúšať slalom, keďže na
Slovensku sú naň vytvorené lepšie pod-
mienky ako na cross. K tomu však potre-
bujú aj špeciálny slalomový snoubord. 

Parasnoubording je v porovnaní s ostat-
nými paralympijskými športami menej
známy nielen na Slovensku, aj vo svete,
keďže ide o jednu z „najmladších“ discip-
lín. Svoju premiéru na paralympiáde zažil
práve v spomínanom Soči. Nová skúsenosť
to bola aj pre nášho priekopníka Hlavinu:
„Viacerí sa ma snažili prehovoriť na lyže,
no snoubord ma fascinoval viac. Pokojne
som teda vyčkával na moment, keď túto
disciplínu otvoria. A dočkal som sa. V roku
2012 mi zavolal tréner a spýtal sa ma, či
ešte mám chuť a záujem. Od radosti som
bol celý bez seba,“ spomína Marek, ktorý
je spätý s lyžiarskym strediskom Remata,
neďaleko Handlovej, kde trénuje. Spolu
s trénerom sa zhoduje aj v rastúcej popula-
rite parasnoubordingu. „V Soči nás prete-
kalo 40, ale záujemcov o tento rýchly šport
neustále pribúda,“ dodal slovenský repre-
zentant.

PATRIK HREBEŇÁR, vg
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Parasnoubord: po crosse sa chcú
zamerať aj na slalomúlohu lídra
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Hovorí sa, že na začiatku všetkého
veľkého musí stáť nejaký fanatik.
V prípade hokeja na sánkach na Slo-
vensku sa našli dvaja. Peter Štít pre-
svedčil svojimi argumentmi okrem
predsedu SPV aj vtedajšieho športo-
vého manažéra Petra Hamaja a ten sa
spolu s ním podujal vytlačiť povestný
„sizyfovský“ balvan na vrchol kopca.
„Riziko bolo veľké, prínosy neisté.
Som rád, že sa vtedy na SPV rozhodli
správne,“ konštatuje. 

DRUHÝ POKUS VYŠIEL
Začiatky vôbec neboli jednoduché.

Slovenský hokej na sánkach už mal za
sebou jeden neúspešný pokus o štart
po návrate zo ZPH 2006 v Turíne.
Symbolom, okolo ktorého sa vtedy
začali zgrupovať adepti tohto športu,
bol v tom čase iba 9-ročný Martin
Joppa. Jeho príbeh je mnohým známy.
Chlapec, ktorý odmalička túžil byť
hokejovým brankárom, prišiel
v zlomku sekundy vinou nezodpoved-
ného vodiča o obe nohy. V Turíne
mohol potom na pozvanie SPV sledo-
vať hokejový turnaj. Projekt však
„vyšumel“ po prvých sústredeniach
do stratena, hoci mal aj podporu 
od známych hokejistov. Našťastie,
podobný osud nepostihol talent a vôľu
malého Martina. V súčasnosti už 17-
ročný študent je hviezdou nášho tímu
ako hráč v poli! 

Približne v tom čase sa aj Peter Štít
prvýkrát dozvedel o hokeji na sánkach
(ice sledge hockey) od kamaráta
a hneď ho tento šport zaujal. „V roku
2007 sme bývali na Morave, v Kyjo-
ve. Odtiaľ je len 60 km do Zlína. Pri-
hlásil som sa a začal chodiť na trénin-
gy. Už vtedy mali veľmi kvalitný tím
a dosť hráčov. Možno ani neverili, že

zo mňa môže niečo byť. Prvé mesiace
som si len jazdil bokom od nich a sna-
žil som sa to naučiť sám,“ spomína na
začiatky. Už pár rokov je však stabil-
ným členom tímu a na konci tejto
sezóny sa dočkal druhého majstrov-
ského titulu! 

VODU IBA ZAMRZNUTÚ 
Rodák z Námestova, ktorý sa živí

ako programátor, o sebe hovorí, že
v mládežníckych rokoch ho zo športu
bavilo všetko – futbal, stolný tenis,

basketbal, lukostreľba. Súťažne hrával
šach a k tomu by sa raz chcel vrátiť.
Práve tento šport ho aj ľudsky vystihu-
je. Keď hovorí, myšlienky formuluje
uvážene a ucelene. Rovnako pôsobí aj
na ľade. V chlapskom hokeji, kde sa
treba v každej sekunde pobiť o čierne
gumené čudo, ako by mal v hlave
mikropočítač a vopred vedel vypočítať
trajektóriu jeho odrazu od mantinelu.
Aj preto vždy pôsobí o krok vpredu
pred svojimi súpermi a ešte stíha ako
správny kapitán dirigovať spoluhrá-
čov. 

„Nepochádzam zo športovej rodiny,
iba mama vždy rada korčuľovala. Už
na strednú som odišiel do Bratislavy,
kde som absolvoval aj Ekonomickú
univerzitu. Hlavné mesto sa mi stalo
nadlho domovom a opustil som ho až
v roku 2007 ako 33-ročný. Vďaka
tomu som si ešte na gymnáziu pár
mesiacov zatrénoval aj s neskoršími
paralympijskými medailistkami v plá-
vaní.“ Ale bazén nebola jeho šálka
kávy a jedinú súťaž v tomto športe
dokončil niekde na chvoste. S nadsa-
dením dodáva, že v súčasnosti je jeho
maximom neutopiť sa. „Voda mi
zostala, ale musí byť zamrznutá,“
hovorí. Kým nebol na programe dňa
hokej, najradšej hral futbal. Aj s bar-
lou poskakoval medzi kamarátmi
a naháňal koženú. 

ŠTART VO VIEDNI 
A ako sa vlastne rodil slovenský

hokejový tím? „Najviac mi s tým
pomohla manželka a dovolím si tvrdiť,
že bez jej podpory by na Slovensku
hokej na sánkach nebol. Bolo také
obdobie, že som bol u nás jediný 
sledge hokejista. Urobil som webovú
stránku a rozprával som o tomto špor-

te ľuďom. Postupom času sa mi ozva-
lo pár záujemcov. Oslovil som SPV, či
by boli ochotní financovať prvé sústre-
denie. Sane sme si vtedy vždy na
víkend požičali z Olomouca, výstroj
sme mali hokejbalový alebo žiadny.
Veľa chalanov, ktorí to vtedy skúšali,
mali postihnutia, s ktorými sa hokej dá
hrať len veľmi ťažko alebo vôbec.
Nemali sme s tým žiadnu skúsenosť.
Boli to ťažké časy,“ dodáva. Okrem
manželky mu veľmi pomohol aj Mar-
tin Šóš, ktorý robí už pár rokov fyzio-
terapeuta nášmu tímu, hlavne svojou
energiou. „Zlomom bolo, keď sme
zohnali trénera Mira Drába. Vtedy sa
začalo pracovať poctivejšie a tvrdšie.
Mnohí to vzdali, ale prišli noví.“

Po tréningových sústredeniach
v Dolnom Kubíne prišiel deň D – 23.
septembra 2011 sa naši prvýkrát pred-
stavili v reprezentačných dresoch na
Turnaji Helmuta Zilka vo Viedni.
V prvom zápase sme dostali očakáva-
nú „nakladačku“ od Kórey (0:9),
s Talianmi sme prehrali 1:13 a s Rakú-
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2 x majster Česka so Zínom (2012, 2015)

PETER ŠTÍT

Začiatok v septembri 2011 vo Viedni. Pozdrav so spoluhráčmi … 



šanmi (posilnenými Čechmi) 1:4
a 2:3. Zaplatili sme „učňovské“, ale
slovenský tím v hokeji na sánkach už
bol na svete! „Vedel som, v akej fáze
sa nachádzame. Mal som v tom čase
už skúsenosti z turnajov so Zlínom.
Ale nejako sme začať museli. Fajn
bolo, že zhruba v rovnakom čase
začali Rakúšania. Mohli sme sa ťahať
a aj súperiť. “

NAGANSKÉ SNÍVANIE 
Už o pol roka neskôr, v marci 2012

sa na Zimnom štadióne Vladimíra
Dzurillu v bratislavskom Ružinove
uskutočnil historicky prvý medzištát-
ny dvojzápas na území SR. Naším
súperom bolo Rakúsko. Do tímu sa už
zapracovali dve výrazné osobnosti –
Marek Gergely a Marián Ligda.
Rakúšanom sme nedali šancu a po
drvivej prevahe sme ich prevalcovali
5:0 a 7:2. Úvodné buly druhého zápa-
su hodil Miroslav Šatan, ktorý prišiel
osobne povzbudiť náš tím. 

V marci 2013 sme v ďalekom Naga-

ne absolvovali ďalšiu historickú pre-
miéru – účasť na MS B skupiny.
V hale, kde náš olympijský výber utr-
pel v roku 1998 potupnú prehru
s Kazachstanom a nepostúpil do hlav-
ného turnaja. „Už dopredu som vedel,
čo všetko mi prebehne hlavou. Boli
sme nastúpení na modrej pred prvým
zápasom na MS v slovenskej histórii.
Proti nám Nemecko. Pre mňa pamät-
ná chvíľa a veľké zadosťučinenie.
A v siedmej sekunde sme prehrávali
0:1... Niekedy nie je čas snívať. Ale
užili sme si to po víťazstve s Poľskom.
Aj vlajka išla hore, aj hymna bola...“
V marci tohto roku viedol Slovákov
ako kapitán už na druhom šampionáte
vo Švédsku... 

VZOROM LEPŠIE JA
Nedá sa však nespýtať, či to pri

množstve peripetií nemal niekedy aj
chuť vzdať. „Hranie nie, organizovanie
veľakrát. Hokej na sánkach je fantas-
tický šport, sadol mi k povahe. Orga-
nizujem ho len kvôli tomu, aby som
ho za Slovensko mohol hrať. Keby sa
našiel niekto, komu by som dôvero-
val, že to potiahne, veľmi rád mu ten
batoh zavesím na chrbát. Ale hranie,
to by som nevymenil za nič. Mám 40
rokov, po ťažkých zápasoch a sústre-
deniach už cítim svaly, o ktorých som
ani nemal potuchy, že existujú. Ale
kým vládzem, budem hrať.“

Na otázku, čo by dnes urobil inak,
odpovedá jednoznačne: „Nezvyknem
sa obzerať dozadu. Veľa vecí sme
nerobili dokonale. Ale v daných pod-
mienkach s obmedzenými zdrojmi
a skúsenosťami si myslím, že sme
obstáli. Aj dnes mi veľa ľudí hovorí, že
by bolo dobré tamto alebo ono. Moja
odpoveď je väčšinou, že nám nechý-

bajú nápady, ale ľudia, ktorí by ich zre-
alizovali.“

Peter Štít je človek, ktorý nemá rád
vzory, životné kréda ani prázdne reči
o veľkých cieľoch. „Ale chcel by som
si užiť čo najviac víťazstiev so sloven-
ským tímom. A čo sa vzorov týka –
vždy, keď som nejaký mal, po čase
som ho lepšie spoznal a prestal byť
vzorom. Teraz už mám za vzor len
nejaké lepšie ja. Zo známych tvárí
ľadovej plochy sa osobne poznám len
s Janom Lašákom, ktorého považu-
jem za fajn chlapa. Morálna podpora
od známych hokejistov by nám pomo-
hla. Ale nezháňame ju za každú cenu.“

LEN NASADENIE
NESTAČÍ 

Napriek ukotveniu slovenského
tímu vo svetovej hierarchii musíme
mať ako hokejová krajina vyššie ciele.
Tie sú však dané možnosťami. „Kvali-
tou patríme do B skupiny MS. Na
„áčko“, kde hrá 8 najlepších tímov
sveta, zatiaľ nemáme. Na svete je 9 –
10 krajín, kde hrajú hokej profesioná-
li, ktorí za to dostávajú peniaze.
Nemôžeme sa im rovnať jednoducho
preto, lebo nemôžeme trénovať toľko
ako oni. To sú veci, ktoré sa nedajú
nahradiť odhodlanosťou, bojovnosťou
alebo pozitívnym prístupom. Myslím,
že za súčasných podmienok sa blíži-
me k svojmu stropu. Ale nič sa nede-
je, hokej nás baví, snažíme sa a bude-
me sa snažiť aj v budúcnosti. Aj
v zlepšovaní podmienok.“ Na margo
účasti v Pjongčangu 2018 hovorí, že
sa určite treba o to pokúsiť. Ale úspech
nie je podľa jeho slov podmienený len
športovým nasadením. „Niektoré veci
sa ním nedajú nahradiť,“ zdôrazňuje. 

Ťažšie to bude mať v blízkej budúc-

nosti aj on osobne. Vlani sa presťaho-
vali kvôli lepšej pracovnej ponuke pre
manželku z Dolného Kubína do Ban-
skej Bystrice. Tým to má ďalej aj do
Zlína. „Nielen to. Dcéra chodí do
škôlky, syn začal chodiť na hokej... Aj
kvôli tomu som sa rozhodol v budúcej
sezóne nehrať českú ligu. S rodinným
životom a pracovnými povinnosťami
sa to nedá spojiť. Pravidelné zápasy mi
budú chýbať, ale človek si musí určiť
priority. Chcem však naplno trénovať
so slovenskou reprezentáciou.“

SIBÍRSKE IMPRESIE 
S hokejom sa však už stihol pozrieť

aj do sveta. Dokonca do ďalekého
Japonska, ako sme už spomínali.
„Všade sme boli príliš krátko, aby
sme naozaj pochopili a precítili kultúr-
ne odlišnosti, ale aj to nakuknutie stálo
za to. V Japonsku ma napríklad zauja-
la prívetivosť ľudí a ich ochota. My
sme tam boli trochu ako mimozemšťa-
nia.“

Fascinovalo ho však sibírske 
Chanty-Mansijsk. „Je to neuveriteľné
mesto, bohaté, v šírej ruskej krajine.
Jedného večera som sa po ňom sám
prechádzal. Dostal som až na kraj
k rieke Irtyš. Zišiel som na zasneženú
zamrznutú rieku, bola tma, ticho, sne-
žilo. Za mnou ďaleko boli svetlá mesta
a predo mnou stovky kilometrov ničo-
ho. Len mlčiaca príroda. Naozaj silný
pocit.“ 

A čo by slovenskému hokeju na
sánkach pomohlo v budúcnosti naj-
viac? „Publicita. Keby sa tá šanca
správne využila, noví záujemcovia,
sponzori, inštitúcie, dobrovoľníci, fa-
núšikovia – všetci by sa o nás dozve-
deli,“ dodáva reprezentačný kapitán. 

FOTO ROMAN BENICKÝ 
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… a hneď do jamy levovej – prvý súboj s Kórejčanmi. 

Pri historickej 
premiére na

domácom ľade
s Rakúšanmi

a krátkym 
strihom.
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Na turnaji
štartovalo šesť
tímov. Pôvod-
ne sa malo

hrať „naganským“ modelom
– dve skupiny po troch účast-
níkoch a zápas do kríža
o umiestnenie. Napokon 
sa kompetentní priklonili
k systému „každý s kaž-
dým“, ktorý je síce náročnej-
ší, ale spravodlivejší. 

Súčasný svet hokeja na
sánkach je rozdelený do
troch skupín. Na vrchole je
špička – USA, Kanada
a Rusko, ktorých kvality
nedosahuje žiadny zo súpe-
rov. Potom nasleduje
sedmička Nórsko, Česko,
Taliansko, Nemecko, Japon-
sko, Kórea a Švédsko. Keďže
v elitnej A skupine môže hrať
iba 8 tímov, dve z tejto de-
siatky vždy vypadnú do
„béčka“ a následne sa vrátia.
Je potešiteľné, že na čelo
„tretej vlny“ sa po Östersun-
de dostalo Slovensko. A hoci
sme kľúčový zápas so Švéd-
mi prehrali pomerne vysoko,
boli sme jediní, kto im mohol
trochu nahnať strach. Najmä
po našom znížení na 1:2
a vzápätí veľkej nevyužitej
šanci na vyrovnanie... Víťaz-
ná Kórea - to už bol úplne
iný level. Denne viacfázovo
trénujúci profesionáli...

„Pred šampionátom sme
nevedeli, na čom sme. Uro-
bili sme síce kus roboty, ale
nevedeli sme, kde sa kvalita-
tívne nachádzajú naši súperi.
Preto sme mali skromnejší
cieľ – umiestniť sa do 4.
miesta,“ začal hodnotenie
kapitán Peter Štít. V prvom
stretnutí sme však „rozbili“
Britov. „Bolo to nečakané
jednoznačné víťazstvo nad
súperom, ktorý bol pred
zápasom favoritom. Veď
obhajoval bronz z MS
2013,“ pridal sa reprezentač-
ný tréner Miroslav Dráb. 

V nasledujúcich dvoch
dňoch nás však čakali súperi,
pre ktorých bolo povinnos-
ťou všetko vyhrať a vrátiť sa
späť medzi elitu. „Tieto stret-

nutia nám ukázali, na čom
musíme v najbližšom období
popracovať, aby sme sa
mohli priblížiť k muž-
stvám A kategórie,“ zdôraz-
nil. V priamom súboji
o bronz s Poliakmi hralo
mužstvo podľa jeho slov
veľmi zodpovedne, bez zby-
točných faulov, neustále
v pohybe a zaslúžene vyhra-
lo. Rovnako aj posledný
zápas s Rakúskom, v ktorom
dostali príležitosť všetci
hráči, vrátane náhradného
brankára Mariána Hutku.

„Turnaj bol pre nás fyzic-
ky veľmi náročný. Je nás
stále málo na striedanie a na
takúto záťaž nie sme zvyknu-
tí. Preto je bronz veľkým
úspechom a zadosťučinením
za robotu, ktorú sme doteraz
odviedli. Ukázalo sa, že na-
ozaj ideme dobrým sme-
rom,“ zhodnotil turnaj kapi-
tán. Podľa trénera všetci hrá-
či odohrali šampionát na hra-
nici svojich optimálnych
schopností. „Mužstvo zazna-
menalo progres na medziná-
rodnej úrovni, čoho výsled-
kom je dosiahnuté tretie
miesto. Moje poďakovanie
patrí nielen hráčom, ale aj
realizačnému tímu, partne-
rom a SPV. Vytvorila sa
dobrá partia, ktorá dosiahla
úspech.“

Peter Štít našiel aj ďalšie

pozitíva: „Ja osobne som
ešte nezažil tak profesionál-
ne odohratý turnaj z našej
strany. A to sa týka aj progra-
mu mimo zápasov, čiže tré-
ningov, regenerácie a taktic-
kej prípravy. Proste všetko
sme podriadili úspechu. Na
nehokejové aktivity v meste
nám takmer nezostal žiadny
čas.“ 

Zjavný je podľa neho aj
pokrok v skladbe tímu. Prvá

päťka je síce kvalitatívne ešte
stále ďaleko pred druhou, ale
oproti Naganu je to rozdiel.
„Tam boli náhradníci naozaj
náhradníkmi, ktorí takmer
nehrali. Tu zabrali, keď sme
potrebovali oddychovať.
Najmä proti Kórei a Švéd-
sku, keď už bolo rozhodnuté.
Tým nám dosť pomohli ušet-
riť sily na dôležitý zápas
s Poľskom.“ 

A budúcnosť? „V súčas-

ných podmienkach sa
nachádzame približne na
svojom vrchole. Aby sme sa
zlepšili, potrebujeme viacej
hráčov, profesionalizovať
realizačný tím a hrať pravi-
delne ťažké zápasy. Naj-
schodnejšou cestou je aktuál-
ne účasť v českej lige,“ dodal
kapitán. 

Veľkou posilou bol Erik
Fojtík. Po matke Slovák,
ktorý donedávna reprezento-
val susedné Česko, sa rozho-
dol pomôcť svojimi skúse-
nosťami nášmu tímu. Strelec-
ky sa presadzovali okrem
neho najmä Ligda a Joppa,
ktorí mali vo Švédsku fantas-
tickú fazónu. Títo štyria hráči
boli v práve skončenej sezó-
ne členmi majstrovského
SHK LAPP Zlín a svojimi
výkonmi výrazne prispeli
k titulu v českej lige. Krás-
nym gólom sa proti Švédom
uviedol novic Stašák. Škoda,
že bol v tomto zápase náš
jediný... Ďalšiu šancu zabo-
jovať o postup medzi elitu
budú mať Slováci v roku
2017. 

FOTO JÁN GRAJCIARIK

Hokejový bronz zo severu Európy 
ŠŠvvééddsskkyy  ÖÖsstteerrssuunndd  bbooll  vv ppoolloovviiccii  mmaarrccaa  
ssvveeddkkoomm  ddrruuhhééhhoo  vvyyssttúúppeenniiaa  sslloovveennsskkeejj  
rreepprreezzeennttáácciiee  vv hhookkeejjii  nnaa  ssáánnkkaacchh  
nnaa  ssvveettoovvoomm  ššaammppiioonnááttee  BB sskkuuppiinnyy..  
PPoo  ppiiaattoomm  mmiieessttee  vv rrookkuu  22001133  vv NNaaggaannee  ssmmee
tteennttookkrráátt  oobbssaaddiillii  bbrroonnzzoovvúú  pprriieeččkkuu..  

K bronzu nás naštartoval úvodný zápas s Veľkou Britániou, v ktorom sme nečakane jasne
zvíťazili.

Náš bronzový tím po medailovom ceremoniáli.

ZZááppaassyy  SSlloovveennsskkaa:: 16.3. Veľká Británia 6:0 (3:0, 1:0, 2:0), 17.3. Švédsko 1:5 (0:2, 1:1, 0:2), 18.3. Kórea 1:9 (0:2, 1:5, 0:2), 20.3.
Poľsko 4:1 (1:0, 2:1, 1:0), 21. 3. Rakúsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

GGóóllyy  SSlloovveennsskkaa:: Ligda 5, Joppa a Fojtík po 4, Štít a Stašák po 1
TTaabbuuľľkkaa:: 1. Kórea 47:3, 15 bodov, 2. Švédsko 29:8, 12 bodov, 3. SLOVENSKO 15:15, 9 bodov, 4. Poľsko 8:29, 5 bodov, 5. Veľká Bri-

tánia 6:26, 4 body, 6. Rakúsko 1:25, 0 bodov 
SSlloovveennsskkáá  vvýýpprraavvaa:: Miroslav PASTUCHA, Marián HUTKA (brankári), Peter ŠTÍT (kapitán), Marián LIGDA, Martin JOPPA, Erik FOJTÍK,

Miroslav STAŠÁK, Aleš RAUŠ, Miroslav KARDOŠ, Jakub TRŠKA, Stanislav BIATH, Marek ZANOVIT (hráči v poli), Miroslav DRÁB (hlavný tré-
ner), Radoslav BIELEČKA (asistent trénera), Maroš ČAMBAL (vedúci výpravy), Martin ŠÓŠ (fyzioterapeut), Ján GRAJCIARIK (kustód) 

MS B SKUPINY V HOKEJI NA SÁNKACH 
● ÖSTERSUND ●15. – 21. MARCA 
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„Z dlhodobého
hľadiska je pre repre-
zentačné družstvo
dôležité vybojovať si
účasť na ZPH 2018,

kde bude štartovať 10 tímov – domá-
ca Kórea a deväť družstiev s najväč-
ším počtom bodov z MS 2015, 2016
a 2017. Preto bolo hlavným cieľom
slovenského družstva na MS vo Fín-
sku udržať sa vo svetovej elite, aby
sme získali body do celkového hod-
notenia aj na budúcich MS. Potrebo-
vali sme na to umiestnenie do sied-
meho miesta medzi elitnou desiat-
kou,“ začal svoje hodnotenie repre-
zentačný tréner František Pitoňák. 

Dejisko Kisakallio Sports Institute
naši dôverne poznali a vedeli, ako sa
majú pripraviť. Tréningovú prípravu
nasmerovali na tento vrchol sezóny
a všetko prebiehalo podľa plánu. Škrt
však trénerom urobil zdravotný stav
hráčov. Tesne pred odletom mali až
traja z piatich zdravotné problémy
a boli napokon radi, že všetci mohli
vycestovať. Aj priamo v dejisku
museli dvakrát zamieriť do miestnej
nemocnice.

RADIKÁLNY OBRAT
Šampionát sa pre slovenskú repre-

zentáciu nezačal dobre. Po troch
zápasoch mala na konte tri porážky.
Tréneri preto museli prestriedať hrá-
čov a urobiť zmeny. V ďalšom zápa-
se sme zdolali Nemecko a všetci
dúfali, že to bude už len lepšie.
Nasledovala však prehra s Čínou.
Priebežná bilancia po piatich zápa-
soch bola jedna výhra, štyri prehry
a v tabuľke účastníkov šampionátu
beznádejne vyzerajúca posledná 
priečka. Na našich však čakali ešte
štyri zápasy...

„Na večernom rozbore zápasov
sme si opäť museli prehovoriť do
duše a motivovať všetkých hráčov.
Verili sme, že ešte nič nie je stratené
a že musíme dohrať šampionát so
cťou. Aj napriek spomínaným zdra-
votným problémom sa opäť prejavil
obrovský duch tohto tímu. Hráči
zabojovali zo všetkých síl. Na ďalší
deň prišlo najskôr víťazstvo proti
Švédsku a potom aj proti medailisto-
vi z paralympiády v Soči Škótsku,“
rozobral tréner zlomový moment
majstrovstiev. 

Odrazu sa šanca našich na záchra-
nu zvýšila. Čakal ich však súboj
s trojnásobným paralympijským
víťazom Kanadou. Tentokrát síce bez
legenárneho skipa Jima Armstronga,

duše tímu, ale aj tak stále silnej.
„Vedeli sme, že tento zápas nám
môže definitívne zabezpečiť účasť na
budúcoročnom šampionáte. Preto
sme sa sami dostali hneď na začiatku
zápasu pod tlak a po prvom ende
sme prehrávali 3:0. Postupne sme
začali náskok súpera sťahovať a po
šiestom ende sme prehrávali už len
5:6. V siedmom ende sme vyrovnali
a záverečný end bol naozaj nervy
drásajúci. Kanaďania mali výhodu
posledného kameňa. My sme ich
však presnými kameňmi donútili
k chybám a po poslednom ešte dlho
neveriacky krútili hlavami, že sme
ich porazili…,“ pridal sa skip nášho
tímu Radoslav Ďuriš. 

VYROVNANÉ POLE 
Svetový šampionát bol veľmi

vyrovnaný. Svedčí o tom aj fakt, že
ešte pred záverečným 9. kolom
základnej časti malo osem z desia-
tich zúčastnených družstiev šancu na
postup do štvorčlenného play-off.
Zároveň bolo osem družstiev ohro-

zených vypadnutím.
Posledný zápas základnej skupiny

proti Nórsku bol plne v slovenskej
réžii. Naši hráči po famóznom obra-
te na šampionáte už nič nenechali na
náhodu a zvíťazili 8:5. Do karát im
zahrali aj výsledky v ostatných zápa-
soch a stali sa opäť po troch rokoch
účastníkom semifinále.

Tam už v spoločnosti družstiev
Ruska, Číny a domáceho Fínska
toľko športového šťastia nemali.
Záverečný súboj o medaily prebieha
v curlingu vozíčkarov trochu odlišne
od iných športov. Naši obsadili
v základnej skupine štvrté miesto
a tak sa museli popasovať s tretím
Fínskom o právo vyzvať porazeného
z dvojice najlepších o finálovú mies-
tenku. Tento súboj sme ako jediný
z troch záverečných zvládli, ale
cenný kov nám to neprinieslo.
V súboji prvého s druhým totiž
dovtedy suverénni Rusi prepustili
víťazstvo Číne (1:3) a museli pred
finále absolvovať prekážku navyše.
Bohužiaľ, zápas sa skončil ich hlad-

kým triumfom a nám zostal iba súboj
o bronz. V ňom nám Fíni vrátili poži-
čané, keď o ich víťazstve rozhodol
štvrtý end – prehrali sme ho 0:5... 

NEVĎAČNÝ „ZEMIAK“ 
„Je to nevďačná zemiaková me-

daila, ktorá nás aj trochu mrzí. Všet-
ci ale vieme, aké sme mali zdravotné
problémy počas šampionátu a s akou
bilanciou sme sa v polovici šampio-
nátu nachádzali na dne tabuľky,“
konštatoval reprezentačný tréner. Iba
na okraj: vo finále si už Rusi poradi-
li s Čínou 7:4... 

Cieľ, ktorý si stanovili pred MS,
bol však splnený. Získali sedem
bodov do paralympijskej bodovacej
súťaže a majú istotu, že na budúco-
ročných MS vo švajčiarskom Luzer-
ne môžu zabojovať o ďalšie. Štvrtým
miestom v Lohja sa už výrazne pri-
blížili k účasti na ZPH 2018 v Pjong-
čangu. 

„Chcel by som poďakovať všet-
kým hráčom za bojovnosť, odhodla-
nie a silu kolektívu, ktorú im môžu
všetci závidieť. Takisto všetci ďaku-
jeme SZTPŠ a Slovenskému curlin-
govému zväzu za podporu a obrov-
skú pomoc pri tréningovej príprave
a v príprave na šampionát. Sľubuje-
me, že na ďalších šampionátoch si už
povieme: ,Do tretice všetko dobré‘,
a tú medailu získame pre nás aj pre
všetkých našich fanúšikov,“ dodal
František Pitoňák. 

FOTO ROMAN BENICKÝ

Slovenskí curleri krok od medaily
FFíínnsskkee  LLoohhjjaa  bboolloo  vv ddňňoocchh  77..  ––  1133..  ffeebbrruuáárraa  ddeejjiisskkoomm  ttoohh--
ttoorrooččnnééhhoo  ssvveettoovvééhhoo  ššaammppiioonnááttuu  vv ccuurrlliinngguu  nnaa  vvoozzííkkuu..  
SSlloovveennsskkýý  ttíímm  mmáá  nnaa  ttoottoo  mmeessttoo  ttiiee  nnaajjlleeppššiiee  ssppoommiieennkkyy..

PPrráávvee  ttuu  vv rrookkuu  22001111  nnaaššttaarrttoovvaall  ssvvoojjuu  cceessttuu  mmeeddzzii  ssvveettoo--
vvúú  eelliittuu,,  kkttoorráá  ppookkrraaččoovvaallaa  ššttvvrrttýýmm  mmiieessttoomm  nnaa  MMSS  22001122
vv KKóórreeii  aa ššiieessttyymm  nnaa  mmiinnuulloorrooččnnýýcchh  ZZPPHH  vv SSooččii..

Najviac zápasov sme na MS 2015 vybojovali proti domácim Fínom. Stretli sme sa spolu až trikrát. 

Radoslav Ďuriš (skip), Branislav Jakubec, Dušan Pitoňák, Monika Kunkelová, Imrich Lyócsa, František Pitoňák
(reprezentačný tréner), Pavol Pitoňák (asistent trénera)

Výsledky: 

ZZáákkllaaddnnáá  sskkuuppiinnaa:: Fínsko 8:11, USA 7:9, Rusko 6:11, Nemecko 11:3, Čína 3:8, Švédsko 6:4, Škótsko 6:5, Kana-
da 7:6, Nórsko 8:5

PPllaayy--ooffff::  Fínsko 6:5, sseemmiiffiinnáállee:: Rusko 1:12, oo ttrreettiiee  mmiieessttoo:: Fínsko 5:8

Slovenský curlingový tím na MS 2015 v Lohja:



NA CESTE DO RIA PARALYMPIONIK

Viacerí sa zhodli, že
to bola ďalšia skúška
prekonávania problé-
mov, pretože medzi
vystupujúcimi taneč-
níkmi rôznych štýlov

boli aj vozičkári. Program sa začal
sériou nahraných odkazov v rôz-
nych jazykoch, oznamujúcich „500
dní do paralympijských hier“. K tan-
cujúcim skupinám sa následne pridal
aj oficiálny maskot hier Tom.

Medzinárodný paralympijský vý-
bor (IPC) očakáva, že hry zlomia
doterajšie rekordy televíznej sledo-
vanosti a v globále prvýkrát prekro-
čia magickú hranicu štyroch miliárd
divákov. Hry v Pekingu 2008 a Lon-
dýne 2012 videlo 3,8 mld. ľudí na
celom svete. Uviedol pri tejto príleži-
tosti jeho prezident Sir Philip Cra-
ven. 

„Už teraz 500 dní pred začiatkom
hier máme nakontrahovaný oveľa
väčší objem televízneho vysielania
ako v rovnakom čase pred Londý-
nom 2012. To podčiarkuje rýchlo
rastúci záujem televíznych spoloč-

ností o paralympijské dianie,“
zdôraznil. 

V tejto fáze pred Londýnom bola
podpísaná zmluva s jediným vysiela-
teľom - britským Channel 4. Ten
zostáva naďalej veľkým podporova-
teľom paralympijského športu, ale
pribudli už k nemu aj ďalší. „Už teraz
máme dohody v USA s NBC,
v Kanade s CBC a so spoločnosťou
Movil pre Latinskú Ameriku, čo
predstavuje viac pokrytia ako kedy-
koľvek predtým,“ dodal. Rekordné
množstvo prenosov plánuje aj najsle-
dovanejšia austrálska platforma
Seven Network, NHK v Japonsku
a viaceré spoločnosti, združené
v Európskej vysielacej únii.

V poradí XV. paralympijské hry
sa uskutočnia od 7. do 18. septembra
a bude na nich štartovať asi 4350
športovcov (z toho 1700 žien) zo 178
krajín, ktorí budú v 22 športových
disciplínach zápoliť o 528 medailo-
vých sád. Športmi, ktoré sa v najväč-
šej krajine Južnej Ameriky predsta-
via prvýkrát, budú parakanoistika
a paratriatlon. 
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Rio si pripomenulo 500 dní do otvorenia PH 2016
VV nneeddeeľľuu  2266..  aapprrííllaa  zzaaččaall  kkaalleennddáárr  uukkrraajjoovvaaťť  ppoosslleeddnnýýcchh
550000  ddnníí  ddoo  oottvvoorreenniiaa  bbuuddúúccoorrooččnneejj  ppaarraallyymmppiiááddyy..  OOrrggaa--
nniizzááttoorrii  ssii  pprriippoommeennuullii  tteennttoo  mmííľľnniikk  kkuullttúúrrnnyymm  pprrooggrraammoomm
nnaa  iikkoonniicckkeejj  pplláážžii  CCooppaaccaabbaannaa..  ÚÚččiinnkkuujjúúcciicchh  aa ddiivváákkoovv
nneeooddrraaddiill  aannii  kkrrááttkkyy,,  aallee  ťťaažžkkýý  lleejjaakk..

500 dní do – aj Copacabanu zmáčal dážď... 

Maskot PH 2016 Tom (vpravo) so svojím olympijským kolegom Viniciusom. 

1. Barra
Barra da Tijuca, nazvaný

Barra, bude srdcom hier.
Nachádza sa v západnej
časti mesta. Stane sa domo-
vom pre Barra Olympic
Park s najväčšou koncentrá-
ciou športových komplexov,
plus výstaviská Riocentro
a nové golfové ihrisko
Olympic. Celkom bude mať
14 športovísk pre 21 olym-
pijských disciplín a 12 para-
lympijských. Zóna bude tiež
domovom pre olympijskú
a paralympijsku dedinu,
Atletický park, tlačové cent-
rum OH a PH.  Po skončení
PH zostanú športoviská
v zóne Barra vo forme ná-
rodného športového centra
s plochou 40 000 m2. 

2. Copacabana
Pravdepodobne najzná-

mejšia časť Ria de Janeiro.
Práve v tejto oblasti bude
umiestnená Beach Volejbal
Aréna, ktorá sa vracia na
miesto svojho duchovného
domova. Okrem volejbalu si

tu dočasný domov nájde
otvorené plávanie, cestná
cyklistika, triatlon a para-
triatlon. 

3. Deodoro
Deodoro Park bude druhý

najväčší súťažný komplex
na hrách v Riu, sľubuje mix
tradičných a novších špor-
tov. Deodoro bude spolu
hostiť jedenásť olympijských
a štyri paralympijské športy.

4. Maracaná
Zóna Maracaná sa na-

chádza v severnej časti Ria,
v blízkosti centra mesta.
Svetoznámy štadión Mara-
caná bude využitý počas
otváracieho a záverečného
ceremoniálu a taktiež po-
čas futbalových zápasov.
Sambódromo, domov kar-
nevalového sprievodu, ktorý
bude hostiť maratón a luko-
streľbu. Olympijský štadión,
postavený pre potreby Pana-
merických hier, známy ako
„Engenhao“ bude domo-
vom atletiky. 

Slovensko – predpoklad v 11 športoch 
Intenzívne sa do Ria pripravujú aj slovenskí športovci.

Podľa aktuálneho stavu to vyzerá na zastúpenie v 11 špor-
toch (atletika, boccia, cyklistika, paradrezúra, lukostreľba,
paratriatlon, plávanie, tlak na lavičke, streľba, stolný tenis,
tenis na vozíku). V Londýne 2012 sa slovenskí reprezentan-
ti zapojili do deviatich športov. Chýbala paradrezúra, v kto-
rej Katarína Jobbágyová štartovala na PH 2008 v Pekingu,
ale do metropoly Veľkej Británie sa neprebojovala. Šancu
máme aj v novom športe – paratriatlone, kde dosahuje
nádejné výsledky bývalý reprezentant v cyklistike Jaroslav
Švestka. Na rok 2015 je zaradených do prípravy 40 športov-
cov + 1 navádzač.

Šport Športovec Navádzač + RT*
atletika A. Matušík, H. Kolníková, M. Margoč +2
boccia S. Andrejčík, R. Mezík, J. Nagy, T. Král, L. Baláži,

R. Ďurkovič, M. Strehársky +5
cyklistika J. Metelka, V. Janovjak, A. Oroszová Ľ. Bugáň +3
paradrezúra K. Jobággyová +2
lukostreľba P. Kinik, P. Kaščák, M. Pavlík, M. Marečák +3
paratriatlon J. Švestka +1
plávanie K. Petrikovičová, V. Kemény, F. Vešelényiová +2
stolný tenis J. Riapoš, R. Revúcky, M. Ludrovský, P. Mihálik,

R. Csejtey, A. Kánová, M. Jambor, A. Mészáros +4
streľba V. Vadovičová, R. Malenovský, J. Široký, 

V. Bučkuliaková, R. Morvay, Š. Varga +3
tenis na vozíku M. Gergely +1
tlak na lavičke E. Sládková, J. Kuboši, P. Štefanides +1
spolu 40 28
*realizačné tímy

KDE SA BUDE ŠPORTOVAŤ?
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„Tento ročník
bude rekordný.
Do Bratislavy
prišlo vyše 500
hráčov a členov

realizačných tímov zo 42 krajín, aby
si vylepšili svoju bilanciu v kvalifi-
kácii o PH Rio 2016. Dopĺňa ich 80
rozhodcov a 50 zberačov loptičiek.
Organizačný výbor však urobil
maximum, aby sme podujatie zvlád-
li,“ uviedol riaditeľ turnaja Ján Ria-
poš, ktorý sa, samozrejme, predstaví
aj za hracím stolom. 

Pôvodne sa Slovakia Open hráva-
la v Piešťanoch. Z dôvodu rekon-
štrukcie tamojšieho zimného štadió-
na sa v roku 2012 presťahovala do
našej najmodernejšej arény v hlav-
nom meste a odvtedy ju neopustila.
Tohto roku sa prvýkrát dostalo do
názvu meno generálneho partnera
podujatia – spoločnosti Palma, a.s.
„Sme radi, že tento turnaj, s fakto-

rom 40, si drží svoj vysoký kredit
a máme naň od zahraničných účast-
níkov tie najlepšie odozvy. Ale za to,
že môžeme každoročne zvyšovať
jeho úroveň, musíme poďakovať
našim partnerom, podporovateľom
a dobrovoľníkom,“ zdôraznil štvor-
násobný paralympijský víťaz. 

Samotný turnaj prebehne počas
štyroch dní od 13. do 16. mája. Naj-
skôr sú tradične na programe duely

jednotlivcov, v druhej polovici sa
predstavia družstvá. Slovensko
reprezentuje týchto 16 hráčov: Mar-
tin Polkoráb, Marián Kamien, Mar-
tin Barbierik (TT1), Ján Riapoš,
Martin Ludrovský, Rastislav Revúc-
ky, Michal Bábeľa, Lukáš Kližan
(TT2), Alena Kánová (TT3), Peter
Mihálik, Andrej Mészáros (TT4),
Gabriel Csémy, Alexander Nagy
(TT6), Richard Csejtey, Miroslav
Jambor a Jozef Kršiak (TT8). Člen-
mi realizačného tímu sú Saša Dra-
gaš, Andrej Bardoň, Jozef Bardoň,
Roman Cibulka, Ján Lackovič,
Pavol Valko a Ľuboš Dobrotka.
„Verím, že sa slovenskí hráči v tejto
silnej konkurencii nestratia. Ak ste
práve v Bratislave, príďte nás
povzbudiť na zimák v boji o Rio,“

odkázal priaznivcom Ján Riapoš.
Turnaj vyvrcholí v sobotu večer
v hoteli Double Tree Hilton závereč-
ným banketom, na ktorom budú opäť
vyhlásení aj dvaja držitelia (hráč
a hráčka) Ceny Márie Pillárovej,
ktorá stála pri zrode tohto turnaja. 

Naši stolní tenisti začali rok 2015
medzinárodnou vozičkárskou ligou
v Hodoníne. V prvej polovici marca
štartovali Ján Riapoš a Alena Káno-
vá na turnaji Hungarian Open 2015
v Egeri, kde si Riapoš pripísal
prvenstvo a Kánová skončila druhá.
Zvyšok tímu zamieril do Talianska,
kde na Lignano Open 2015 zažil pre-
miéru vo funkcii reprezentačného
trénera Saša Dragaš. Slovensko tu
vybojovalo dve bronzové medaily –
Martin Ludrovský v súťaži jednotliv-
cov a ten istý hráč spolu s Rastisla-
vom Revúckym v družstvách. 

V čase uzávierky tohto čísla štarto-
vali naši reprezentanti na ďalšom tra-
dičnom turnaji Slovenian Open 2015
v Lašku (5. – 10. mája), odkiaľ sa
spolu s ostatnými výpravami z celé-
ho sveta premiestnili na PALMA
SLOVAKIA OPEN 2015 do Brati-
slavy. Celá tohtoročná príprava je
zameraná na jesenný vrchol, ktorým
budú ME v dánskom Vejle (9. – 18.
októbra).

28-ročný rodák
z Piešťan, dlhodo-
bo žijúci vo Veľkej
Británii, obhájil

v dvoch pretekoch umiestnenia spred
roka na MS v mexickom Aguasca-

lientes. Tam vybojoval svoj premié-
rový titul a ako nováčik šokoval
paracyklistický svet. „Ako by nám
spadol z inej galaxie,“ skomentoval
vtedy jeho vystúpenie reprezentačný
tréner Branislav Režňák. V Apel-

doorne mu to nevyšlo iba v posled-
nom preteku – scratchi, kde skončil
siedmy. Vlani v Mexiku bral striebro
aj z tejto disciplíny.  

Ako prvé sa opäť išli preteky na 1
km s pevným štartom a rovnako ako
vlani dokázal Metelku poraziť iba
Brit Jody Cundy, na ktorého stratil
2,505 sekundy. Ale stíhacie preteky
na 4 km už boli plne v réžii sloven-
ského reprezentanta v kategórii MC4
(podkolenná amputácia). Najskôr
vyhral kvalifikáciu, v ktorej časom
4:31.841 min doslova deklasoval
svojich súperov. Vo finále potom
nedal šancu rumunskému pretekáro-

vi Carolovi-Eduardovi Novakovi.
Tretí skončil Kolumbijčan Duenas
Gomez. Zlatú medailu odovzdal
Metelkovi prezident UCI Brian
Cookson (na snímke).

„So svojím výkonom na dráhe
v Apeldoorne som naozaj spokojný.
Verím, že to bude dobrý odrazový
mostík do cestnej sezóny a teším sa
na Svetový pohár v časovke a maj-
strovstvá sveta, ktoré budú koncom
júla vo Švajčiarsku,“ uviedol po
návrate z Holandska športovec, ktorý
je v súčasnosti jednou z najväčších
slovenských medailových nádejí pre
Rio 2016.

Metelka opäť majstrom i vicemajstrom sveta

Stolnotenisová elita po roku opäť v Bratislave

HHoollaannddsskkýý  AAppeellddoooorrnn  bbooll  vv ddňňoocchh  2266..  ––  2299..  mmaarrccaa  ddeejjiiss--
kkoomm  UUCCII  MMSS  zzddrraavvoottnnee  zznneevvýýhhooddnneennýýcchh  ššppoorrttoovvccoovv
vv ddrrááhhoovveejj  ccyykklliissttiikkee..  SSlloovveennsskkýýmm  ffaarrbbáámm  pprriinniieessllii  ddvvoojjnnáá--
ssoobbnnúú  mmeeddaaiilloovvúú  rraaddoossťť..  NNoovvýý  ppaarraaccyykklliissttiicckkýý  ffeennoomméénn
JJoozzeeff  MMeetteellkkaa  zzíísskkaall  nnaa  ppeevvnnoomm  kkiilloommeettrrii  ssttrriieebbrroo  aa vv ssttííhhaa--
ccíícchh  pprreetteekkoocchh  nnaa  ššttyyrrii  kkiilloommeettrree  ssaa  ssttaall  ooppääťť  ssvveettoovvýýmm
ššaammppiióónnoomm!!

VV ddňňoocchh  1122..  ––  1177..  mmáájjaa  hhoossttíí  BBrraattiissllaavvaa  nnaajjvvääččššiiee  ppoodduujjaa--
ttiiee  vv ššppoorrttee  zzddrraavvoottnnee  zznneevvýýhhooddnneennýýcchh,,  oorrggaanniizzoovvaannéé
vv rrookkuu  22001155  nnaa  úúzzeemmíí  SSRR  ––  XXVVIIII..  rrooččnnííkk  mmeeddzziinnáárrooddnnééhhoo
ttuurrnnaajjaa  vv ssttoollnnoomm  tteenniissee  PPAALLMMAA  SSLLOOVVAAKKIIAA  OOPPEENN  22001155..
JJeehhoo  ddeejjiisskkoomm  jjee  ooppääťť  ZZiimmnnýý  ššttaaddiióónn  OOnnddrreejjaa  NNeeppeelluu
vv BBrraattiissllaavvee..  
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Vo finále párov BC 4 zdo-
lali naši Veľkú Britániu, tretie
skončilo Portugalsko. Róbert
Ďurkovič postúpil do finále
v individuálnej súťaži po
semifinálovom víťazstve nad
Portugalcom Domingosom
Vierom 4:3. Vo finále prehral
s Britom Steerom 2:5. Ďalší
naši zástupcovvia v BC4
skončili nasledovne: 10.
Samuel Andrejčík, 18. Mar-
tin Strehársky.

Okrem dvoch medailí sme
zaknihovali aj dve štvrťfiná-
lové účasti. V BC2 zastavil
Róberta Mezíka ďalší Brit
Rowe (2:4) a náš reprezen-
tant skončil celkove na 7.
mieste. Podobne dopadol
v BC1 Lukáš Baláži, ktorý
po vyradení vo štvrťfinále
skončil na 8. priečke. Ostat-

né výsledky Slovákov: BC1:
12. Jakub Nagy, 19. Lenka
Ďurdinová, BC2: 20. Tomáš
Král, BC3: 27. Adam Buriá-
nek. Tím BC1/BC2 nepostú-
pil zo skupiny. „Tieto výbor-
né umiestnenia nás, samoz-
rejme, tešia. Akurát všetci
dúfame, že v Riu sa to už

zlomí a slovenská boccia si
privezie cenný kov aj z para-
lympijských hier,“ povedal
reprezentačný tréner Martin
Gabko. 

Podujatie pod názvom
Boccia 2015 European Con-
tinental Cup sa uskutočnilo
v dňoch 1. – 4. apríla.

Po februárovej roz-
cvičke na streleckom
maratóne v rakúskom
Neusiedl am See sa
naši strelci pustili do

série pretekov Svetového pohára,
ktorú otvorilo britské paralympijské
stredisko Stoke Mandeville v dňoch
29. marca – 2. apríla. Veronika Vado-
vičová vyhrala hneď úvodnú disciplí-
nu R3 vzduchová puška v stoji

a zlatú medailu jej prišiel odovzdať
prezident IPC Sir Philip Craven (na
snímke). 

V R3 v ľahu obsadila druhé mies-
to. "Na predposlednej finálovej rane
som strelila 9,9, čo ma stálo prvé
miesto. Dovtedy som viedla,“ sko-
mentovala priebeh súťaže, ktorú
napokon vyhral domáci miláčik Matt
Skelhon.  Medailovú zbierku skom-
pletizovalo družstvo v zložení Vero-

nika Vadovičová, Jozef Široký
a Radoslav Morvay tiež v disciplíne
R3 v ľahu ziskom bronzu. Okrem
spomínanej trojice štartoval ešte na
tomto podujatí z našich aj Štefan
Varga. 

Nasledoval poľský Štetín v dňoch
18. – 21. apríla, kde nielenže Veroni-
ka svoju disciplínu vyhrala, ale do-
siahla navyše svetový rekord! Tento-
krát to bola R3 vzduchová puška
v ľahu. Naši strelci vyhrali aj súťaž
družstiev, tentokrát v zložení Veroni-
ka Vadovičová – Jozef Široký –
Viera Bučkuliaková. Vadovičová pri-
dala aj striebro v R2.

Priamo zo Štetína putovala naša
výprava do nemeckého Hannoveru
na podujatie ISCH (25. – 30. apríla).
Trojicu Veronika Vadovičová, Jozef
Široký, Viera Bučkuliaková doplnili

Margita Prokeinová a Jana Maceko-
vá, ktorá tu absolvovala aj zdravotnú
klasifikáciu. A Slovensko neodišlo
ani z metropoly Dolného Saska bez
medaily. Vadovičová vyhrala discip-
línu R3 vzduchová puška v ľahu,
v R2 skončila druhá a družstvo
v rovnakom zložení ako v Štetíne
zvíťazilo pred Veľkou Britániou
a Kórejskou republikou.   

„So začiatkom sezóny som 
spokojná, ale do Ria je ešte ďaleko,“
uviedla slovenská reprezentantka,
ktorá je členkou Strediska štátnej
športovej reprezentácie MV SR.
Oproti pôvodnému kalendáru prete-
kov na rok 2015 pribudlo jedno kolo
Svetového pohára v chorvátskom
Osijeku, kde si bude možné v prvej
polovici júla priamo vystrieľať leten-
ky do Ria 2016.
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K prvenstvám Vadovičovej sa pridalo družstvo

NNaaššaa  rreepprreezzeennttaannttkkaa  vv ššppoorrttoovveejj  ssttrreeľľbbee  VVeerroonniikkaa  VVaaddoovvii--
ččoovváá  ssii  ppooččaass  cceellééhhoo  oobbddoobbiiaa  mmeeddzzii  LLoonnddýýnnoomm  22001122
aa RRiioomm  22001166  uuddrržžuujjee  ffoorrmmuu,,  kkttoorrúú  jjeejj  mmôôžžuu  mmnnoohhíí  iibbaa  
zzáávviiddiieeťť..  VVyyrroovvnnaannéé  vvýýkkoonnyy  aa pprrvveennssttvváá  nnaa  vviiaacceerrýýcchh  
ssúúťťaažžiiaacchh  ddáávvaajjúú  nnááddeejj,,  žžee  oo rrookk  aa ppooll  mmôôžžee  ppoodd  
CCuukkrroovvoouu  hhoommooľľoouu  ooppääťť  ssiiaahhnnuuťť  ppoo  nnaajjcceennnneejjššoomm  kkoovvee
aakkoo  nnaa  PPHH  22000088  vv PPeekkiinngguu..  

Boccisti z Katalánska 
so zlatom a striebrom

NNaa  EEuurróóppsskkoomm  ppoohháárrii  vv bboocccciiii  vv SSaanntt  CCuuqqaatt  pprrii  BBaarrcceelloonnee  zzíísskkaallii  sslloo--
vveennsskkíí  rreepprreezzeennttaannttii  pprrvveennssttvvoo  vv ssúúťťaažžii  ppáárroovv  BBCC44  aa ffiinnáálloovvúú  úúččaassťť
vv ssúúťťaažžii  jjeeddnnoottlliivvccoovv  rroovvnnaakkeejj  sskkuuppiinnyy  vvďďaakkaa  RRóóbbeerrttoovvii  ĎĎuurrkkoovviiččoovvii..
NNaa  ppoodduujjaattíí  ššttaarrttoovvaalloo  ddeevvääťť  SSlloovváákkoovv..

Bronzová žatva našich 
plavcov na IDM v Berlíne
TTrrii  bbrroonnzzoovvéé  mmeeddaaiillyy  VViikkttoorraa  KKeemméénnyyhhoo
aa jjeeddnnuu  mmeeddaaiilluu  rroovvnnaakkeejj  hhooddnnoottyy  TTaattiiaannyy
BBllaattttnneerroovveejj  zzíísskkaallaa  vvýýpprraavvaa  sslloovveennsskkýýcchh
ppllaavvccoovv  nnaa  ttrraaddiiččnnýýcchh  mmeeddzziinnáárrooddnnýýcchh  pprree--
tteekkoocchh  IIDDMM  ((IInntteerrnnaattiioonnaallee  DDeeuuttsscchhee  MMeeiiss--
tteerrsscchhaafftt))  vv BBeerrllíínnee  vv ddňňoocchh  1166..  ––  1199..  aapprrííllaa..

Náš telesne postihnutý
reprezentant ich získal
v disciplínach 200 m prsia,
100 m znak a 100 m prsia.
Nevidiaca Tatiana Blattne-
rová pridala bronz v dis-
ciplíne 400 m znak. Okrem
tejto dvojice splnila
A a B limity IPC pre účasť
na júlových MS 2015
v Glasgowe aj zrakovo
postihnutá Karina Petriko-
vičová. V Berlíne štartova-
li z našich aj Jadranka
Marič, Adam Riečičiar,
Patrícia Ščasnárová, Rado-
mír Pacák, Gabriel Izsóf
a Miroslav Šušnyák. 

Dvojica Kemény – Šuš-
nyák štartovala v dňoch 
1. – 3. mája aj na medziná-

rodnom podujatí Orca Cup
2015 v Bratislave, kde
súperili v bazéne so zdra-
vými plavcami za veľkého
aplauzu zaplnenej plavárne
na Pasienkoch.
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Vyhral všetkých 5. kôl
Slovenského pohára, získal
titul Majstra SR jednotliv-
cov i v družstvách v súťa-
žiach Slovenského lukostre-
leckého zväzu (SLZ), aj na
M-SR TPŠ. Právom si
v januári z rúk predsedu
SLZ Matúša Durného pre-
vzal cenu a titul „Lukostre-
lec roka SR“. Marián Mare-
čák po získani tretieho mies-
ta v SP pridal striebro z M-
SR TPŠ. Dvaja TPŠ z troch
na stupni víťazov v SP sved-
čia o veľmi dobrej práci
v kežmarskom klube. 

„V mládežnickej kategórii
nám rastú vynikajúci borci,
bratia Denis a Dávid Ivanov-
ci. Vo svojich kategóriách, aj
u zdravých, sa s pravidelnos-

ťou umiestňujú na pódio-
vých umiestneniach. Dávid
Slovenský pohár vyhral
a Denis obsadil druhú prieč-
ku. Aj naše dievčatá dosiahli
veľmi pekné výsledky. Hlav-
ne Diana Pashchenková,
ktorá je pred svojím prvým
veľkým pretekom v Holand-
sku, výkonnostne rastie, čo
je prísľubom vytvorenia
u nás novej disciplíny Com-
poud MIX teamu. Po kvalifi-
kácii 60 rán na 18 m nasle-
dovala vyraďovačka, ktorej
sa zúčastnili všetci strelci
bez rozdielu. Aj tu Marcel
nikoho nenechal na pochy-
bách a v piatich sadách za
sebou zaznamenal plný
počet 150 bodov. Prekvapu-
júce druhé miesto obsadil

nováčik Milan Kašiak z Pro-
fícia a tretí skončil Marián
Marečák. Prví traja dostali
hodnotné ceny od firmy
Whirpool,“ uviedol repre-
zentačný tréner Vladimír
Majerčák.

Celkovo na M-SR až
deväť strelcov nastrieľalo
viac ako 500 bodov zo 600
možných, čo je vysoká úro-

veň. Za veľmi dobre pripra-
vené podujatie patrí poďako-
vanie všetkým, ktorí na ňom
participovali. Z účasti sa
ospravedlnili Mária Barto-
šová, Imrich Lyócsa, Franti-
šek Velčic a Ján Štefanek.
„M-SR sa zúčastnilo 12
strelcov a čo je potešujúce,
z toho päť mládežníkov.
Nadštardandné podmienky

sa podpísali na veľmi pek-
ných výsledkoch,“ dodal
reprezentačný tréner. 

Lukostrelcov čaká už od
piatka Dutch Tournament
v holandskom Almere (16. –
23. mája). Vrcholom sezóny
bude svetový šampionát
v nemeckom Donaueschin-
gene v dňoch 23. – 30.
augusta. 

Pavlík potvrdil aj v hale svoju dominanciu
NNaaššii  lluukkoossttrreellccii  ššttaarrttoovvaallii  vv ddňňoocchh  33..  ––  44..  aapprríí--
llaa  nnaa  MMaajjssttrroovvssttvváácchh  SSRR  tteelleessnnee  ppoossttiihhnnuuttýýcchh
ššppoorrttoovvccoovv  ((TTPPŠŠ))  vv hhaalloovveejj  lluukkoossttrreeľľbbee  vv KKeežž--
mmaarrkkuu..  NNaajjhhooddnnoottnneejjššíí  vvýýkkoonn  ppooddaall  MMaarrcceell
PPaavvllííkk  ((557788  bb..)),,  kkttoorrýý  ttaakk  aakkoo  ppoo  cceellúú  hhaalloovvúú
sseezzóónnuu  nneeddaall  nniikkoommuu  žžiiaaddnnuu  ššaannccuu..

Slovenský reprezentant v tenise na vozíku Marek Gergely zví-
ťazil na premiérovom ročníku turnaja Wilson Cup v poľskom
meste Toruň (13. - 15. marca), keď vo finále zdolal domáceho
Piotra Jaroszewského, bývalého hráča prvej svetovej dvadsiatky,
6:2, 6:3.

„Tento výsledok ma posunul na 45. miesto vo svetovom rebríčku.
Hoci to bol menší turnaj s prevahou domácich hráčov, bol výborne
zorganizovaný. Predpokladám, že v budúcnosti si ho obľúbia aj ďalší
hráči a bude kvalitou rásť. Jedinou nevýhodou je takmer 800 km 
vzdialenosť od Bratislavy. Cieľ, s ktorým som sem išiel, som splnil na
sto percent,“ povedal náš najlepší hráč.

Počas ďalšieho víkendu absolvoval na Morave opäť turnaj kategó-
rie ITF Future Series – Karvina Indoor. Aj tu sa mu darilo, prehral až
v semifinále s neskorším víťazom Nemcom Stefanom Sommerfel-
dom. Prehru mu vrátil vo finále štvorhry, kde bol jeho partnerom
Maďar Roland Németh. Sommerfeld nastúpil na kurt spolu s mladým
českým hráčom Petrom Utíkalom. 

Cieľom našej tenisovej jednotky, ktorá sa v čase uzávierky čísla
nachádzala na 48. mieste svetového rebríčka, je vybojovať si účasť na
PH 2016 v Riu. Gergely bol zatiaľ najvyššie na 31. priečke v augus-
te 2010. 

V Riu 2016 dostane
rýchlostná kanoistika po
prvýkrát možnosť predsta-
viť sa na paralympijských
hrách. Zástupcovia Slo-
venského zväzu rýchlost-
nej kanoistiky (SZRK)
veria, že už na ďalšej para-
lympiáde v Tokiu 2020
budú o medaily bojovať aj
dvaja slovenskí reprezen-
tanti.

„V blízkej budúcnosti
podpíšeme memoran-
dum o spolupráci, vďaka
ktorému sa môžeme
začať prezentovať aj ako
šport pre zdravotne zne-
výhodnených športov-
cov. Od Slovenského
paralympijského výboru,
konkrétne od jeho pred-
sedu Jána Riapoša, sme
dostali prísľub o všemož-
nej podpore. V NRC
Kováčová by sme mali
v dohľadnom čase absol-
vovať prezentáciu, kde
predstavíme možnosti
pre zdravotne znevýhod-
nených ľudí, ako by sa
mohli začať venovať
rýchlostnej kanoistike.
Pripravíme prezentačné
video i brožúrku, ktorá
bude k dispozícii všet-

kým záujemcom. To
budú prvé kroky,“ uvie-
dol športový riaditeľ
SZRK Filip Petrla.

Ako ďalej uviedol, bu-
de potrebné vytvoriť sys-
tém, ako naučiť zdravot-
ne znevýhodnených špor-
tovcov jazdiť na kajakoch
a kanoe, trénerov zasa
oboznámiť so základný-
mi princípmi tréningovej
práce. „Máme indície
z klubov, že aj na Sloven-
sku sú zdravotne znevý-
hodnení ľudia, ktorí jazdia
na vode, ale zrejme by už

nestihli dostať sa na poža-
dovanú medzinárodnú
úroveň do konania PH
2016. Predsa len, nomi-
načné kritériá sú prísne.
Reálnejšie je myslieť na
paralympiádu v Tokiu
v roku 2020. Tam by sme
chceli poslať dvoch našich
športovcov. Verím, že sa
nám to podarí a o rých-
lostnú kanoistiku ako
o paralympijský šport
bude záujem. A že časom
budeme mať pretekárov,
ktorí budú úspešní aj na
najvyššej úrovni,“ dodal.

Gergelyho úspechy 
na ceste za letenkou do Ria

Tokio 2020 aj so slovenskými 
parakanoistami? 
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BBrraattiissllaavvaa  bboollaa  vv  nneeddeeľľuu  33..  mmáájjaa  jjeeddnnoouu  zz  3355  llookkaallíítt,,  kkttoorráá
hhoossttiillaa  cceelloossvveettoovvýý  bbeehh  WWiinnggss  ffoorr  LLiiffee  WWoorrlldd  RRuunn  22001155..
ZZoo  sslloovveennsskkýýcchh  ppaarraallyymmppiioonniikkoovv  ssaa  ddoo  nneehhoo  zzaappoojjiillii  hhookkee--
jjiissttaa  MMaarriiáánn  LLiiggddaa,,  ccuurrlleerr  BBrraanniissllaavv  JJaakkuubbeecc  aa  aattlléétt  MMaarreekk
MMaarrggoočč..

Ligda, ktorý bol
zároveň ambasádo-
rom na vozíku pre

tento beh, napokon skončil na 11.
km. "Počítal som, že dám maximál-
ne 5 km. Prekvapil som aj sám
seba," priznal po skončení behu.

Celkove sa v 35 lokalitách 33
krajín sveta zapojilo do behu 68 791
bežcov (zaregistrovaných bolo 101
280), v Bratislave ich odštartovalo

2 205. Vyhral Rakúšan Phillip Aig-
ner, ktorý zabehol 68,5 km, čo slo-
venskú časť zaradilo na 13. miesto
vo svetovom rebríčku. Zo žien sa
najďalej dostala Romana Komár-
ňanská, ktorú zastavili na 42. km.
Podstatou tohto behu je udržať sa
pred stíhacím vozidlom. Po pred-
behnutí ním účastník behu končí.
Výťažok z podujatia putuje na
výskum poranení miechy.

Po jeho smrti sa
šírenia myšlienky
aktívneho boja
proti zákernej civi-

lizačnej chorobe ujal Slovenský
paralympijský výbor, ktorý v Cen-
tráli reprezentovali člen jeho čest-
ného predsedníctva Pavol Múdry
a projektová manažérka Katarína
Kleinová (na snímke). Prítomným
sa prihovorila aj prezidentka part-
nerskej Nadácie Výskum rakoviny
Margita Klobušická.

V tomto roku sú v pláne kampa-
ne dve veľké akcie - 24. júna
v rodisku Radovana Kaufmana
v Partizánskom a 9. augusta tradič-
ný velký benefičný koncert pod
zámkom v Smoleniciach. Samo-
zrejme, „kolesá“ nebudú chýbať ani
na VI. ročníku podujatia Paráda na
Zelenej vode (6. júna), na XXVII.

Športových hrách v NRC Kováčo-
vá či v oravskej obci Vavrečka, kde
sa premiérovo predstavili vlani
a získali si tu veľkú obľubu. V pre-
došlých dňoch už prebehli akcie aj
na Základnej škole s materskou
školou v Urminciach a na Gymná-
ziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.  

V roku 2014 bola zbierka rozde-
lená na dve časti, pretože 1. júla
2014 nadobudol účinnosť zákon
č.162/2014 Z. z. o verejných zbier-
kach a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. Celkovo na účet 
zbierky bola v období od 1. 5. do
31. 7. poukázaná čiastka 2699,37
eur a od 15. 8. do 31. 12 pribudlo
5564,17 eur. 

V roku 2014 sa zapojili do kam-
pane ZŠ s MŠ Krajné, ZŠ Radova-
na Kaufmana Partizánske, Evanje-
lická ZŠ Zlatice Oravcovej Rimav-

ská Sobota, ZŠ Nováky, ZŠ s MŠ
Skačany, ZŠ Holubyho Piešťany,
ZŠ A. Kmeťa Levice, ZŠ Hlohovec,
ZŠ Dunajská Lužná, ZŠ s MŠ
Mlynky, ZŠ Kovarce, ZŠ Lipová,
ZŠ s MŠ Klenová, Spojená škola
Piešťany, Špeciálna škola internátna
Michalovce, Spojená škola Barde-
jov, Spojená škola Poprad, Spojená
škola Topoľčany, NRC Kováčová,

Obec Ľubotín, Gymnázium A. Ein-
steina, Mesto Partizánske, Mesto
Piešťany, ZŠ s MŠ Solčany, ZŠ
Škultétyho Topoľčany, obec Smole-
nice, obec Vavrečka, mesto Žilina,
ZŠ s MŠ Urmince, ZŠ s MŠ Praši-
ce.

Bližšie informácie o kampani
i jednotlivých aktivitách nájdete
na www.nakolesach.sk

V sobotu 28. marca sa
konal v Bratislave Nutrilite
minimaratón (4,2 km), na
ktorom sa vo veternom
počasí zúčastnili aj zástup-
covia paralympijskej ro-
diny. Minimaratón bol
súčasťou „veľkého“ ČSOB
maratónu, ktorý sa konal
na druhý deň a mal okrem
športových aktivít aj boha-
tý sprievodný kultúrno-
spoločenský program. Na
trať vyrazili okrem iných
bronzový medailista z PH
2012 v cyklistike Vladi-

slav Janovjak, handbiker
Ladislav Bočkor, ale aj
zdravotne znevýhodnené
deti Števko Bartek, Krištof
Kubala, Paulína Ryšavá
a Filip Puškáč na handbiku
spolu s členom výkonného
výboru SPV, zodpovedné-
ho za mládež, Pavlom Bíli-
kom. Akciu prišli podporiť
osobnou účasťou aj zjazdá-
ri Martin France a Jakub
Krako, ktorý sa však
v dôsledku zranenia kolena
tentokrát nemohol aktívne
zapojiť. 

Charitatívny beh Wings for Life World Run 2015

VV rráámmccii  pprrooggrraammuu  kkuu  DDňňuu  vvýýsskkuummuu  rraakkoovviinnyy,,  kkttoorrýý  ssaa  vv ppiiaa--
ttookk  66..  mmaarrccaa  uusskkuuttooččnniill  vv bbrraattiissllaavvsskkoomm  nnáákkuuppnnoomm  cceennttrree
CCeennttrrááll,,  bbooll  ooffiicciiáállnnee  ooddššttaarrttoovvaannýý  aajj  XXIIIIII..  rrooččnnííkk  cceelloosslloovveenn--
sskkeejj  kkaammppaannee  „„NNaa  kkoolleessáácchh  pprroottii  rraakkoovviinnee““,,  kkttoorreejj  zzaakkllaaddaa--
tteeľľoomm  bbooll  ppaarraallyymmppiijjsskkýý  vvííťťaazz  RRaaddoovvaann  KKaauuffmmaann..

Marián Ligda na trati a Branislav Jakubec vľavo.

Kolesá za zdravie sa už roztočili





Inklinovali ste k športu odmalič-
ka? 

Áno, pretože som vyrastal v športo-
vej rodine. Môj nebohý otec sa celý
život angažoval v športe, mal viacero
funkcií a napokon ho toto vyťaženie
po štvrtom infarkte stálo život. Anga-
žoval sa hlavne v plávaní, takže som
chodieval veľa na plaváreň, ale mňa
vždy najviac priťahoval hokej. Jedno-
ducho povedané, vodu mám radšej
v tuhom skupenstve. 

V čom je podľa vás hokej iný,
zaujímavejší ako iné športy? 

Je to v prvom rade dynamická hra,
takže ma vždy fascinovala najmä tá
rýchlosť. Navyše pri hokeji vám nikto
nič nedaruje. 

Trénovali ste aj v zahraničí. Ako
s odstupom rokov spomínate na
toto obdobie, resp. čo vám dalo? 

Bolo to v rokoch po revolúcii
a dalo mi to naozaj veľa. Začal som sa
pozerať na niektoré veci úplne inak.
Týkalo sa to aj pozície trénera, ktoré-
ho postavenie bolo na inej úrovni ako
u nás, pomohlo mi to aj v oblasti jazy-
kových znalostí. Vždy sa tam radi
vraciame, lebo domáci nás nikdy
nebrali ako tých, ktorí im berú prácu
natrvalo, keďže sme tam boli dočasne.
A pomohlo to aj rodine, lebo sme
všetci žili v inom svete. Napríklad
syn dnes aj vďaka tomu rozpráva
tromi jazykmi. Ale deväť rokov stači-
lo a keď som dostal ponuku, ktorá sa
neodmieta, vrátil som sa v pozícii
medzinárodného manažéra do nášho
hokeja a bol som pri všetkých jeho
najväčších úspechoch. 

Ako si spomínate na toto úspešné
obdobie, najmä na zlatý Göteborg
2002? 

Ten bol takou čerešničkou na torte.
Zišla sa tam skvelá partia, dobrý
manažment, aj športové šťastie. Na-
príklad v zápase s Kanadou sme už
boli takmer von z hry, ale vrátili sme
sa a vyhrali šampionát, čo bola nao-
zaj veľká vec. Napriek tomu, že nám
pred MS asi nikto nedával veľké
šance. 

Naopak, vyskytol sa v spojitosti
s hokejom aj nejaký moment, ktorý

by ste najradšej vymazali z pamä-
te? 

Veľmi ťažké bolo obdobie okolo
MS 2008 v Kanade, kde sme tak-
mer vypadli z A kategórie. Mali sme 
iné predstavy o našom účinkovaní, 
ale nakoniec sme boli radi, že sme
zvládli boj o záchranu. Na tieto chví-
le sa mi spomína ťažko. Aj pre ľudí,
ktorí nám nepriali a hľadali len to
zlé...

Tradičná otázka pospolitého
ľudu: čo treba urobiť, aby sa zlaté
göteborské časy čo najskôr vrátili? 

Nie je to jednoduché. Hokej išiel za
posledné roky veľmi hore. Vidíme
vyrovnanosť tímov vo svetovej de-
siatke, resp. dvanástke. Dnes sa už

nedá povedať, že Švajčiarov, Dánov,
Nórov či Slovincov ľahko porazíme.
Ale keď sa zídu správne okolnosti,
vieme zabojovať aj o úplný vrchol.
Napríklad v roku 2012 sme nemali
žiadny dream team a išli sme iba
bojovať o účasť na ZOH 2014. Napo-
kon sme skončili druhí. Šport je pros-
te nevyspytateľný. Ale ako si často
sami hovoríme, musíme ísť od zápasu
k zápasu, lebo odohrať taký dlhý tur-
naj je veľmi náročné.  

Súhlasíte s tvrdením, že kvalita
reprezentačných tímov je priamo
úmerná počtu a kvalite hráčov
v NHL, kde počty Slovákov
v poslednom čase klesajú? 

To bolo v minulosti, že iba pár
tímov zo svetovej desiatky malo
početné zastúpenie v NHL. Navyše,
dnes sú už veľmi kvalitné ligy aj
v Európe, či už je to KHL, švédska,
fínska, švajčiarska či nemecká. Ak sa
momentálne pozrieme napríklad na
švajčiarsku ligu, tam už majú hráči
z iných krajín pomaly problém sa
dostať. Samotní Švajčiari majú hrá-
čov aj v NHL, ale aj bez nich sú
schopní postaviť veľmi kvalitný tím.
Ide o to, aby hráči hrali v najkvalit-
nejších ligách a potom to zúročili na
MS. 

OLYMPIZMUS
Nie je vám ako rodákovi z Brati-

slavy smutno pri pohľade na miz-
núce športoviská a zelené plochy
v hlavnom meste, resp. na objekty,
ktoré už mali byť dávno nahradené
modernejšími? 

Na Slovensku a špeciálne v Brati-
slave odchádza do stratena veľa špor-
tovísk, ktoré sú na voľných plochách
a idú tam developeri s veľkými pro-
jektmi. Je to škoda, pretože nevyras-
tajú alternatívy. Infraštruktúra väčšiny
športovísk na Slovensku je v žalost-
nom stave. To je to, čo sa snažíme
stále pripomínať politikom, ale aj ďal-
ším ľuďom, ktorí to môžu ovplyvniť.
Aj okolité krajiny si uchovávajú svoje
športové stánky. My na jednej strane
chceme niečo stavať, ale na druhej
nám padá aj to, čo tu máme, lebo sa to
nerekonštruuje. Peniaze nemá štát,
mestá, VÚC ani kluby a športoviská

chátrajú. Viaceré zväzy by chceli
organizovať MS alebo ME, majú
schopných organizátorov, ale narazia,
lebo niet kde to organizovať. To je
záväzok do budúcnosti. Nedá sa urči-
te všetko naraz, ale ak sa to rýchle
nezmení, možno o chvíľu nebude kde
športovať. 

Jedna vec je infraštruktúra,
druhá ľudský potenciál. Myslíte si,
že sa u nás rodí menej talentov
alebo sa s nimi nedarí pracovať tak
kvalitne ako v minulosti? 

Vidíme to napríklad v hokeji. My
máme dosť talentov, ktoré treba pod-
chytiť. Ale dnes je iná doba ako
v minulosti, nazvime to rovno za
socializmu. Deti vtedy chodili iba do
školy a mali zabezpečený tréningový
proces s kompletným výstrojom.
Mohli sa realizovať iba v týchto
dvoch sférach. Navyše mali možnosť
využívať tzv. sídliskové športoviská.
Dnes majú úplne iný zmysel života –
počítače, smartfóny, sociálne siete.
Veľkú úlohu dnes zohrávajú rodičia –
záleží od nich, či pritiahnu svoje deti
k športu. Ak áno a dieťa má talent, tak
ho musia podporiť. Má to však aj
druhú stranu mince. Často sa stáva, že
dieťa nemá záujem, ale rodič sa v ňom
vidí a chce mať z neho hráča NHL
alebo NBA, hoci na to nemá.
A možno zaberá miesto talentovanej-
šiemu, ktorý zasa nemá na to finanč-

ROZHOVOR ROMAN VÉGH
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Nechcem odísť 
od rozrobených projektov

VV rrookkuu  22001111  ssaa  ssttaall  nnaajjvvyyššššíímm  pprreeddssttaavviitteeľľoomm  ľľaaddoovvééhhoo  hhookkeejjaa  nnaa  SSlloovveennsskkuu..  PPrreeddttýýmm
ss nníímm  zzaažžiill  jjeehhoo  nnaajjhhvviieezzddnneejjššiiee  cchhvvííllee,,  aallee  aajj  bboojj  oo zzáácchhrraannuu  vv AA sskkuuppiinnee..  TTeerraazz  ssaa
cchhyyssttáá  ddrruuhhýýkkrráátt  kkaannddiiddoovvaaťť  nnaa  pprreezziiddeennttaa  SSZZĽĽHH  aa uužžššiiee  ssppoolluupprraaccoovvaaťť    ssoo  SSlloovveennsskkýýmm
ppaarraallyymmppiijjsskkýýmm  vvýýbboorroomm  vv oobbllaassttii  rroozzvvoojjaa  hhookkeejjaa  nnaa  ssáánnkkaacchh..  IIGGOORR  NNEEMMEEČČEEKK..  

HOKEJ
NNaarrooddeennýý::  28. augusta 1961 v Bratislave
FFuunnkkcciiee:: prezident SZĽH, viceprezident SOV

pre zimné športy 
VVzzddeellaanniiee:: FTVŠ UK v Bratislave (1984) 
V rokoch 1985 – 1987 pracoval ako metodik

TJ Slovan Bratislava. Ďalšie štyri roky pôsobil ako
tréner mládeže na Slovenskom zväze ľadového
hokeja. V rokoch 1991 – 1999 trénoval v Rakús-
ku a Taliansku. V roku 1999 sa stal medzinárod-
ným manažérom SZĽH, od júna 1999 do konca
roka 2009 pôsobil vo funkcii generálneho sekre-
tára SZĽH. Ako manažér slovenskej hokejovej
reprezentácie má na svojom konte 2. miesto z MS
2000 v Petrohrade, zlato z MS 2002 v Göteborgu
a 3. miesto z MS 2003 v Helsinkách. Od roku
2011 prezident SZĽH, od roku 2012 člen exekutí-
vy IIHF. V rokoch 2006 a 2010 vedúci slovenskej
výpravy na ZOH v Turíne, resp. Vancouvri.

PaedDr. IGOR NEMEČEK



ne. Šport sa stáva nákladným aj preto,
lebo chýbajú prostriedky, ktoré voľa-
kedy išli do klubov a tie sú dnes odká-
zané na samofinancovanie. Takže
talenty sú, len treba s nimi pracovať.
Nebude ich síce toľko ako v minulos-
ti, ale určite to netreba vidieť tak čier-
ne, ako to mnohí maľujú.   

Pýtam sa tak zoširoka hlavne
preto, lebo okrem hokeja ste aj
viceprezidentom SOV. Kritika,
ktorá sa ušla zo všetkých strán
našim olympionikom po Londýne,
je pamätná dodnes. Myslíte si, že
v Riu dopadneme lepšie? 

Verím, že áno. Navyše letné športy
sú u nás medailovejšie ako zimné. Je
tam ešte potenciál staršej garnitúry,
ale aj mladých. Nevidel by som to
nijak pesimisticky. Ťažko hovoriť
dopredu o nejakých cieľoch, ale pre
Slovensko má každá medaila svoju
cenu, rovnako ako každé umiestnenie
do šiesteho miesta. V tomto roku sa
budú plniť kritériá, takže uvidíme, 
aká početná bude naša výprava. Me-
dzitým sú ešte Európske hry v Baku,
aj tam sa ukáže sila našich športov-
cov. 

PARALYMPIZMUS 
V Riu nebudú chýbať ani sloven-

skí paralympionici. Spomínate si,
kedy ste sa prvýkrát stretli s para-
lympijským športom? 

Bolo to v čase, keď som začal pra-
covať v štruktúrach olympijského
výboru. V roku 2002 som sa zúčast-
nil na ZOH v Salt Lake City a vní-
mal som, že po skončení olympiády
nastúpia na športoviská paralympio-
nici. Tí naši boli vždy úspešnejší
a prinášali viacej kovov ako olym-
pionici, čo je zásluha SPV, ako pra-
cuje s týmito športovcami a aké 
im vytvára podmienky. Rozhodne to
však neberiem ako nejakú konkuren-
ciu medzi olympionikmi a zdravotne
znevýhodnenými športovcami. 

Koho z nich poznáte osobne,
resp. čo obdivujete na paralympij-
ských športovcoch? 

Samozrejme, osobne sa poznám
s predsedom SPV pánom Riapošom
a s viacerými lyžiarmi. Naozaj
úprimne obdivujem, ako títo ľudia so
zrakovým či telesným hendikepom
zvládajú športové disciplíny. My sa
do toho ani nemôžeme vedieť vžiť,
ale sledovať ich výkony na lyžiach,
pri stolnom tenise či iných športoch,
môžem povedať jediné - klobúk
dolu! 

Paralympizmus prešiel v posled-
ných rokoch dynamickým vývo-
jom. Ako vnímate jeho súčasný
trend k profesionalizácii a komer-
cionalizácii? 

Ako každý šport, aj ten paralym-
pijský je nákladný, keďže okrem PH

sa zúčastňujú aj na rôznych šampio-
nátoch či ďalších súťažiach a musia
sa venovať tréningovému procesu.
Ťažko očakávať, že šport na vrcholo-
vej úrovni budú robiť ľudia, ktorí si
odrobia osem a pol hodiny a potom
sa mu začnú venovať. Určite to pôjde
ďalej týmto smerom a stále výraznej-
šie. 

HOKEJ NA SÁNKACH
(SLEDGE HOKEJ) 

Zaznamenali ste bronz nášho
tímu na nedávnych MS B skupiny
vo Švédsku? 

Samozrejme. Napokon o tomto
športe dlhodobo komunikujeme
najmä s generálnym sekretárom SPV
Samuelom Roškom. Pred rokmi sme
podporili štart sledge hokeja u nás
darovaním výstroja začínajúcim hrá-
čom. Sledujeme to, vieme, že tento
šport sa rozvíja či už cez základňu
v Dolnom Kubíne alebo účinkovanie
niektorých našich hráčov v českej
lige. Keďže som aj členom exekutívy
IIHF, aj na tejto platforme o ňom dis-
kutujeme. Viem, že SPV má záujem,
aby napredoval a SZĽH je priprave-
ný pomôcť či už poskytnutím roz-
hodcov, trénerov alebo aj ďalšími
spôsobmi, ktoré sú v jeho možnos-
tiach. 

Začiatkom decembra minulého
roku došlo k podpisu memoranda
medzi IIHF a IPC ohľadom spo-
ločného postupu pri rozvoji sledge
hokeja. Je tam viacero bodov, ale
jedným z najdôležitejších je deba-
rierizácia hokejových štadiónov...

Jednou z priorít SZĽH, o ktorej
som už informoval aj predsedu SPV,
je postaviť do dvoch rokov Národné
tréningové centrum. Pôvodný zámer
bol v Piešťanoch, ale teraz to skôr
vyzerá na Senec. Pracujeme na tom,
aby mesto Senec, ktoré má o tento
projekt veľký záujem, bolo jeho
garantom. Mal by slúžiť juniorským
kategóriám, áčku, ale vďaka bezba-
riérovým prechodom aj sledge hoke-
jistom. Okrem hokeja by v lete bol
využiteľný aj pre in-line hokej, ktorý
tiež zastrešuje SZĽH. V budúcnosti
by ho aj SPV mohlo využívať na
organizáciu svojich podujatí, pretože
v súčasnosti je práve bariérovosť
našich štadiónov tým neuralgickým
bodom a toto by ho mohlo pomôcť
odstrániť. Ak spojíme úsilie, verím,
že štadión v Senci sa nám podarí
postaviť a bude slúžiť pre oba subjek-
ty. 

Nedávno sa objavilo video
s Crosbym a ďalšími hviezdami
NHL, ktoré sa posadili do sánok
a týmto promom sa rozhodli
pomôcť propagácii hokeja na sán-
kach. Naši sledge hokejisti by uví-
tali podobnú pomoc od známych
slovenských hráčov. Vie SZĽH po-
môcť aj tomto smere? 

Je to iba otázka komunikácie.
Viem, že už v začiatkoch pomáhali

niektorí chlapci, najmä Jano Lašák,
konkrétne Martinovi Joppovi, keď
prišiel o nohy. Naši reprezentanti sú
aj zo svojich klubov naučení angažo-
vať sa v podobných projektoch, takže
je to skôr o nájdení vhodného termí-
nu a určite by nemali problém sa
zapojiť.

AKTUÁLNE
Momentálne rezonuje nový zá-

kon o športe. Ako kľúčový sa javí
konflikt záujmov veľkých a ma-
lých zväzov v oblasti financovania.
Aká je vaša predstava, aby bola
spokojná aspoň väčšina zaintere-
sovaných? 

Dôležité je, aby bol zákon prijatý
a začal platiť od 1. januára budúceho
roka, lebo slovenský šport ho naozaj
potrebuje. Určite bude lepší ako ten
súčasný. Po právnej stránke lídrujú
jeho prípravu prostredníctvom svo-
jich zástupcov futbal a hokej. Mali
sme niekoľko stretnutí aj s väčšími
zväzmi, ako sú basketbal, hádzaná,
volejbal, atletika, cyklistika, pláva-
nie. Menšie zväzy musia pochopiť,
že nikto ich nechce odpísať, ale pri
tom vysokom počte zväzov na Slo-
vensku je veľmi ťažké vyjsť v ústrety
všetkým. Musí tu byť nejaká hierar-
chia. Všetka teória je už spísaná
a prichádzame do finále – teda
k financovaniu zo štátnych, ale
i súkromných zdrojov a k právnej
úprave pôsobenia športovcov v jed-
notlivých kluboch. A toto už nie je
len záležitosť ministerstva školstva,
ale aj rezortov práce a financií. Mys-
lím, že tento nový zákon by mohol
posunúť šport na Slovensku vyššie.
Ale nemôžeme sa už baviť iba
v intenciách aktuálneho stavu finan-
cií, lebo ten je nepostačujúci na to,
čo chceme od jednotlivých zväzov,
aby dosiahli s reprezentáciou, mlá-
dežou alebo dokonca vo výstavbe
športovej infraštruktúry. 

Jedným z najväčších hokejo-
vých projektov má byť organizácia
MS v roku 2019. Definitívne ju má
schváliť kongres počas tohtoročné-
ho svetového šampionátu v Prahe
... (rozhovor vznikol pred začiat-
kom MS 2015 – pozn. red.) 

Prvýkrát sa MS konali u nás
v roku 2011. Sprevádzala ich fanúši-
kovská eufória v Bratislave i Koši-
ciach a výborná odozva od zahranič-
ných účastníkov aj IIHF. Preto sme
uvažovali o organizácii ďalšieho
šampionátu v rokoch 2018 - 2020.
Napokon sme od prvého dátumu
upustili, pretože v roku konania
ZOH bývajú MS v ich tieni. Po tom,
ako sa Švajčiari rozhodli presunúť
svoju kandidatúru o rok neskôr, sme
zostali pre rok 2019 jedinými kandi-
dátmi. Napriek ich odstúpeniu je
naše úsilie stále rovnaké, ako keby
sme bojovali s dvomi - tromi proti-
kandidátmi. Prezentácia musí byť na
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najvyššej úrovni, aby sme všetkých
presvedčili, že Slovensko je tou
správnou krajinou pre organizáciu
ďalšieho veľkého podujatia. Ale
v súčasnosti už máme odklepnutú aj
organizáciu MS 18 - ročných a MS
v in-line hokeji. Oba šampionáty sa
budú konať v roku 2017. Iná je situ-
ácia okolo MS 20-ročných. Severná
Amerika, špeciálne Kanada, vie
z toho urobiť veľký biznis s 20-tisí-
covými návštevami, ktorému nedo-
káže Európa konkurovať. Navyše, 
do roku 2022 je organizácia MS 20
uzatvorená. 

Oznámili ste opätovnú kandida-
túru na post prezidenta SZĽH, ale
so záujmom prevziať zodpoved-
nosť za hokej na Slovensku sa už
odprezentovala aj skupina býva-
lých reprezentantov okolo Richar-
da Lintnera. Čím hodláte presved-
čiť delegátov kongresu, aby podpo-
rili vás? 

Nechcem odísť od nedokončených
projektov, ktoré sú na zväze rozrobe-
né, či už je to aktívny podiel na záko-
ne o športe, organizácia troch spomí-
naných šampionátov, výstavba
Národného tréningového centra
v Senci alebo skvalitnenie práce
s mládežou. V prvom rade zhodno-
tím štvorročnú prácu môjho tímu,
takže delegáti kongresu SZĽH budú
o všetkom podrobne informovaní,
a následne predstavím víziu, ako by
som si predstavoval zmeny v niekto-
rých oblastiach. Som si vedomý, že
nie všetko sa podarilo, ale snažíme sa
ísť krok za krokom tak, aby sa tie
vízie naplnili a hokej išiel ďalej.
Samozrejme, kto hľadá iba negatíva,
vždy bude vidieť všetko len v zlom
svetle. Treba si uvedomiť, že v súčas-
nosti nemôžeme každý rok nosiť
medaily z MS v ktorejkoľvek kategó-
rii. Z môjho pohľadu je pozitívne, ak
je naše áčko každoročne vo svetovej
osmičke a podarí sa nám priamo kva-
lifikovať na ZOH. Chcem presvedčiť
delegátov, aby mne a ľuďom, ktorých
si vyberiem, dali šancu dokončiť roz-
pracované projekty a po svetovom
šampionáte v roku 2019 to zhodnoti-
li na ďalšom volebnom kongrese. 

Účasť Slovana v KHL je určite
prínosom zo športovej i spoločen-
skej stránky. Ale nebolo by v glo-
bále pre slovenský hokej najlepšie,
ak by pôsobil v našej lige? 

Pred tromi rokmi to bola veľká
dilema, či tam Slovan má ísť alebo
nie. Myslím si, že splnil to, čo sme
očakávali. Hlavne v tom prvom roč-
níku, keď sa dostal do play-off. Teraz
je situácia taká, aká je. Verím, že
Slovan bude od budúcej sezóny hrať
opäť v slovenskej extralige. Je to,
samozrejme, iný level ako KHL, ale
veľmi to pomôže marketingu, ostat-
ným klubom aj celkovému záujmu
o hokej na Slovensku. O tom som
presvedčený.

(Dokončenie zo strany 17)

Hry bude pod
p a t r o n á t o m
EPV organizo-

vať Chorvátsky paralympijský
výbor a športovci si počas nich
zmerajú sily v štyroch športoch –
atletike, boccii, plávaní a v stol-

nom tenise. Ešte je otvorený turnaj
vo volejbale sediacich. Podmien-
kou je však prihláška aspoň šty-
roch krajín. 

Projekt hier nadväzuje na úspeš-
ný prvý ročník z roku 2012, keď sa
v Brne stretlo spolu 350 účastníkov

zo 14 krajín Európy. Slovenská
výprava bola najúspešnejšou kraji-
nou a nebude chýbať ani na hrách
2015. SPV už zaslal prihlášku a do
bojov o medaily by sa malo zapojiť
až 11 mladých slovenských špor-
tovcov. Súťaže budú prebiehať
podľa pravidiel medzinárodných
federácií a IPC a ako informoval
člen exekutívy EPV Samuel Roško
po marcovom zasadaní Výkonné-
ho výboru EPV vo Viedni, Chorvá-
ti už dostali prihlášky zo 14 kra-
jín. Očakáva sa účasť do 250 
športovcov. Viac sa dozviete na:
www.europaralympic.org

Letné športové kempy zdravot-
ne znevýhodnenej mládeže pod
názvom „Hľadáme talenty“ už majú
za sebou naozaj bohatú tradíciu
a mnohí súčasní reprezentanti
v paralympijskom hnutí začínali so
športom práve v športových kem-
poch na Remate. Preto už tradične
v prázdninových letných mesiacoch
pripravujeme v tomto stredisku
športu zdravotne znevýhodnených
podmienky pre deti z celého Slo-
venska, aby tu v lone prírody mohli
stráviť týždeň plný pohybu, športo-
vých aktivít, besied, prezentácií,
dobrej nálady a tímovej súdržnosti.

Tohtoročné letné športové kempy
Hľadáme talenty 2015 sa uskutoč-
nia v troch termínoch - 1. kemp: 
5. - 11. júla 2015, 2. kemp: 2. – 8.
augusta 2015. Uzávierka prihlášok
na prvé dva kempy je do piatku 19.
júna 2015. Pre 3. nadstavbový
kemp v termíne 16. – 22. augusta
2015 je uzávierka prihlášok do
piatku 10. júla 2015! Každý rok je
o športové kempy veľký záujem
a uspokojiť všetkých záujemcov
o ne je veľmi náročné. Preto je dôle-
žité splniť všetky podmienky účasti
a prihlášku podať radšej skôr, preto-
že dátum jej podania je jedným
z kritérií výberu.

Prvý a druhý športový kemp bude
určený pre zdravotne znevýhodne-
né deti a mládež, ktoré sa takejto
športovej aktivity ešte v minulosti
nezúčastnili. Tomu bude zodpove-
dať aj program kempu, v ktorom
budú mať jeho účastníci možnosť
každý deň sa oboznámiť s dvomi
novými športovými odvetviami.
Absolvujú ukážky týchto športov,
improvizovaný tréning či súťaž.
Športovými aktivitami ich budú už

tradične sprevádzať naši úspeš-
ní paralympionici. Osobnosti ako
Veronika Vadovičová, Jakub Krako
a mnohí ďalší dodávajú každoroč-
ne mladým účastníkom nielen
obrovskú motiváciu, ale aj zdravý
pohľad na život a úspešnú realizáciu
v ňom. Prvé dva kempy sú hrade-
né v plnom rozsahu z prostried-
kov Slovenského paralympijského
výboru, účastníci si musia zabezpe-
čiť iba dopravu do miesta konania
kempu.

Podmienky účasti na 1. a 2.
kempe: zdravotné znevýhodnenie,
vek do 18. rokov vrátane, v prípade
osoby, vyžadujúcej osobnú asisten-
ciu, účasť rodiča či asistenta, bez
účasti na predchádzajúcich aktivi-
tách „Hľadáme talenty“ v minulom
období. 

Tretí nadstavbový kemp bude
obsahovo zameraný na mladých
športovcov, ktorí už v minulosti
absolvovali základný motivačný
kemp a majú už prvé skúsenosti so
športom. Tentokrát bude okrem
všeobecného rozvoja pohybových
schopností zameraný tak trochu

adrenalínovo, pričom sa účastníci
môžu stretnúť s aktivitami ako
paintball, jazda na koni, či základy
skalolezectva a pobytu v prírodnom
prostredí. Na jeho programe bude 
aj zdokonaľovanie sa vo vybra-
ných športových odvetviach, ktoré
ich posunie od základov k plnohod-
notnému športovému tréningu.
Tento kemp je hradený z prostried-
kov Slovenského paralympijského
výboru iba čiastočne, preto je
potrebné uhradiť účastnícky popla-
tok vo výške 120 eur, pričom jeden
rodič či asistent k dieťaťu s požia-
davkou na osobnú asistenciu má
účasť na kempe zdarma. Podmien-
ky účasti na 3. nadstavbovom
kempe: zdravotné znevýhodnenie,
vek do 23. rokov vrátane, v prípade
osoby, vyžadujúcej osobnú asisten-
ciu, účasť asistenta, uhradenie účast-
níckeho poplatku 120 eur po doru-
čení faktúry so splatnosťou
07.8.2015.

Prihlášky posielajte výlučne 
poštou na adresu: Pavel Bílik, 

Slovenský paralympijský výbor,
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava.

Európske mládežnícke hry – EPYG’2015

Leto opäť v znamení talentov
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„K športu zrakovo postihnutých
som sa dostal prostredníctvom halo-
vého veslovania, ktoré je na Sloven-
sku oficiálne registrované od roku
2002. Je to dobrovoľná záujmová
organizácia, združujúca halových
veslárov a taktiež aj ostatných záu-
jemcov o halové veslovanie. V roku
2011 sme do programu Majstrov-
stiev Slovenska v halovom veslova-
ní zaradili kategóriu pre zrakovo
postihnutých športovcov a ako 
prvý sa do nej prihlásil Milan Lac-
kovič – v súčasnosti už dvojnásob-
ný majster sveta a Európy. Toho
spolu s naším ďalším reprezentan-
tom Mariánom Tóthom povzbudzo-
vala 1. marca tohto roku v Bostone
pri obhajobe titulu aj naša hokejová
hviezda Zdeno Chára,“ začal svoje
rozprávanie Banskobystričan Pavol
Valent, zároveň predseda Slovenskej
asociácie halového veslovania. Plé-
num vtedajšej SNSŠS mu vyjadrilo
viac ako dvojtretinovú podporu a od
augusta minulého roku je aj na čele
slovenského športu zrakovo postih-
nutých. 

ZMENA NÁZVU
I STANOV

V roku 2013 sa majstrovstiev Slo-
venska v halovom veslovaní zúčast-
nil aj vtedajší predseda SNSŠS Šte-
fan Kopčík s ďalšími členmi sekcie
a navrhol Pavlovi Valentovi etablo-
vanie tohto športu aj v rámci SNSŠS
a zároveň vytvorenie športovo-tech-
nickej komisie. „Na ďalšom stretnu-
tí v roku 2014 mi pán Kopčík na-
vrhol kandidatúru na predsedu
SNSŠS. Najprv som odmietol, ale
po dlhšom zvažovaní som si pove-
dal, že kandidatúru príjmem. Šiel
som do toho s tým, že skúsenosti zo

športovej činnosti mám a pomôžem
tým dobrej veci,“ konštatuje P.
Valent. Keďže je aj šéfom halových
veslárov, vedel, o čom to bude.
Štruktúra je podobná, ale samozrej-
me špecifická tým, že sa jedná
o športy zrakovo postihnutých. 

„Prvé veci, ktoré sme zmenili na
mimoriadnom pléne SNSŠS boli
zmena stanov a názvu občianskeho
združenia. Stanovy po vyše dvadsia-
tich rokov činnosti už skutočne
potrebovali nový obsah, ale aj
názov. A preto delegáti na Mimo-
riadnom pléne SNSŠS odhlasovali
nové stanovy a názov zmenili na
Slovenskú asociáciu zrakovo postih-
nutých športovcov. Ďalšou zmenou
je naša „vizitka“ voči verejnosti –
webová stránka. Na modernej webo-
vej stránke, ktorú si môžu záujemco-
via pozrieť na www.sazps.sk ešte
priebežne pracujeme, hlavne čo sa
týka histórie, ale už sú tam všetky
základné informácie.“

Jedným z poslaní, ktoré má aso-
ciácia pred sebou, je vytváranie
materiálnych a organizačných pod-
mienok pre jednotlivé súťaže a špor-
ty. Zrakovo postihnutí športovci
majú obmedzenú možnosť vo výbe-
re športov. „Preto sa venujeme zlep-
šeniu podmienok v každom jednotli-
vom športe tak, aby sa mohol každý
člen SAZPŠ realizovať podľa svojich
predstáv v tom svojom. To je
základná myšlienka, ktorú bude
predsedníctvo počas svojho voleb-
ného obdobia presadzovať. Peniaze
sú síce v dnešnej dobe stavané na
prvé miesto, ale osobne si myslím,
že na prvom mieste je srdce, ktoré
do práce dávame. Tak ako všade, aj
v našej organizácii sú takzvané
,ťažné a chovné kone‘. Úlohou vede-

nia asociácie je nájsť viac tých ťaž-
ných. Mojou najťažšou úlohou je
zmeniť myslenie ľudí po viac ako
dvadsiatich rokoch a zároveň urobiť
generačnú výmenu funkcionárov
a športovcov. Práca pre túto komuni-
tu ľudí je pre mňa výzvou. Určite by
som mal pokojnejší život, keby som
nebol kandidoval, ale rozhodol som
sa takto a určite neľutujem. Verím,
že na konci môjho funkčného obdo-
bia nebudú ľutovať ani členovia aso-
ciácie, že som stál na jej čele,“
poodhalil svoje základné predsavza-
tia. 

ČERPAŤ BUDÚ ZO ŠKÔL
Na programe dňa boli aj ďalšie

organizačné zmeny. Sídlo sekcie
bolo v Bratislave na Junáckej
a sekretariát v Poprade, čo spôsobo-
valo aj nemalé problémy s poštou.
V súčasnosti je už všetko na jednej
adrese v Banskej Bystrici. Na sekre-
tariáte zamestnali absolventku Uni-
verzity Mateja Bela, odbor telesná
výchova, čo je základný predpoklad
pre kvalitnú prácu v oblasti športu.
Po svojom predchodcovi zdedil aj
takmer dve stovky šanónov, ktoré
treba archivovať. „Čiže nie je to len
o športe, ale aj o nevďačnej kancelár-
skej práci. Základnou úlohou, ktorú
som si však dal, je hľadanie a tvorba
novej generácie športovcov z radov
mládeže. V čase, keď má mládež
plno rôznych lákadiel a nechce sa jej
potiť pri športovaní, je to mimoriad-
ne ťažké. Základom, z ktorého bude-
me čerpať, sú naše dve základné
školy pre zrakovo postihnuté deti
v Bratislave a Levoči, plus stredná
škola v Levoči. Ale pri slabom mate-
riálnom vybavení a podvyživenom
rozpočte na šport, je to takmer sizy-

fovská úloha. Navyše pedagógovia
sa výchove športovcov trvale venujú
vo svojom voľnom čase a zadarmo.
Je iba otázkou, dokedy to budú zvlá-
dať alebo chcieť.“

NAJBLIŽŠIE MS
V KOLKOCH 

V súčasnosti sa okrem reorganizá-
cie venuje predseda SAZPŠ prípra-
ve Majstrovstiev sveta v kolkoch
zrakovo postihnutých športovcov.
Tie sa uskutočnia posledný májový
týždeň v modernej kolkárni v obci
Rakovice neďaleko Piešťan. „Nepo-
chybujem, že tento šampionát bude
zorganizovaný na vysokej úrovni.
Veľkú pomoc nám na začiatku ponú-
kol starosta obce pán Dušan Daloš
a tiež Slovenský kolkársky zväz.
Postupom času sa pripájajú aj ďalší -
primátor Piešťan, predseda Trnav-
ského samosprávneho kraja a ďalší
partneri. Mimo športovej roviny
predstavíme región a Slovensko ako
príjemnú a zaujímavú krajinu, do
ktorej sa budú všetci účastníci radi
vracať,“ objasnil svoje predstavy
ohľadom nadchádzajúceho šampio-
nátu. 

„Verím, že sa nám s podporou
rezortného ministerstva, Slovenské-
ho paralympijského výboru (SPV),
ďalších inštitúcií a našich podporo-
vateľov podarí zlepšiť podmienky
pre zrakovo postihnutých športov-
cov. A že sa s mnohými z nich stret-
neme na oslavách 25. výročia zalo-
ženia našej organizácie v septembri
tohto roku, kde sú všetci vítaní,“
dodal Pavol Valent. 

SAZPŠ je členom SPV a po Slo-
venskom zväze telesne postihnutých
športovcov (SZTPŠ) má druhú naj-
väčšiu členskú základňu.

Prioritou budovanie generácie mladých športovcov
NNaa  ppoossttee  pprreeddsseedduu  SSeekkcciiee  ssllaabboozzrraakkýýcchh  aa nneevviiddiiaacciicchh  ššppoorrttoovvccoovv  SSlloovveennsskkaa  ((SSNNSSŠŠSS))  ddooššlloo  ppooččaass  kkoonnaanniiaa  pplléénnaa  
2233..  aauugguussttaa  22001144  kkuu  zzmmeennee..  PPoo  2244  rrookkoocchh  ooppuussttiill  ssvvoojj  ppoosstt  ŠŠtteeffaann  KKooppččííkk  aa nnaahhrraaddiill  hhoo  PPaavvooll  VVaalleenntt..  NNáásslleeddnnee  ddooššlloo
aajj  kk  pprreemmeennoovvaanniiuu  tteejjttoo  oorrggaanniizzáácciiee  nnaa  SSlloovveennsskkúú  aassoocciiáácciiuu  zzrraakkoovvoo  ppoossttiihhnnuuttýýcchh  ššppoorrttoovvccoovv  ((SSAAZZPPŠŠ))..

Dvojnásobný svetový i európsky šampión v halovom veslovaní Milan Lackovič (prvý zľava) na fotografii z Bostonu spolu so Zdenom Chárom a ďal-
šími členmi našej výpravy. 
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EPV bude i v roku 2015 realizá-
ciou projektov pokračovať v napĺňa-
ní svojej stratégie športu zdravotne
znevýhodnených, schválenej Val-
ným zhromaždením v roku 2011
v Moskve. Ide o projekty a aktivity,
ktoré môžu napomôcť a zlepšiť pod-
mienky pre šport, zvýšiť povedomie
a úroveň podujatí. Zintenzívňuje sa
spolupráca s Európskym olympij-
ským výborom pri výmene skúse-
ností v organizačnom zabezpečení
Európskych hier a festivalov mláde-
že, kde je predpoklad integrovania
a zaradenia niektorých športov

zdravotne znevýhodnených do pro-
gramu budúcich festivalov. 

Podobné úsilie EPV už má kon-
krétny výsledok v univerzitnom
športe. V roku 2016 budú na pro-
grame Európskych univerzitných
hier EUG 2016 v Záhrebe aj dva
paralympijské športy – plávanie
a stolný tenis. Takže naši vysoko-
školáci budú mať možnosť súťažiť na
najväčšom univerzitnom podujatí
v Európe. Okrem toho by mala Uni-
verzita v Záhrebe poskytnúť od roku
2015 až do 150 zahraničných šti-
pendií, vrátane pre zdravotne zne-

výhodnených športovcov, na študij-
ný program MBA. Podmienky
a podrobnosti by mali byť známe
najneskôr v júni tohto roku.

Novým projektom, ktorý bol
odštartovaný koncom roka 2014, je
príprava a vzdelávanie mladých
ambasádorov športu v Európe, tzv.
Yamba Project. Ten realizuje EPV
s podporou nadácie IPC Agitos a je
v ňom zaradených 25 mladých špor-
tovcov vo veku do 25 rokov z 15
krajín Európy. Za Slovensko je
v tíme štvornásobný paralympijský
víťaz v zjazdovom lyžovaní Jakub
Krako. Osem z týchto 25 športov-
cov bolo vybraných pre štyri kon-
krétne regióny Európy (severný,
južný, západný, východný) s cieľom
lepšieho poznania potrieb, komuni-
kácie a očakávaní mladých para-
lympijských športovcov. Za región
východnej Európy sú ambasádormi
maďarská atlétka Zsofia Lengyel
a slovinský lyžiar Gal Jakič. 

Poskytnutie priestoru na dialóg
pre mladých bez rozdielu pohlavia,
športu či krajiny by malo taktiež
pomôcť k cielenému rozvoju aktivít
mladej generácie športovcov na
miestnej, národnej a celoeurópskej
úrovni. Projekt si dáva tiež za cieľ
mať v každej krajine mladého para-
lympijského ambasádora a vybudo-
vanie potrebnej databázy. Ôsmi
vybraní ambasádori absolvovali
koncom marca prvý zo série vzdelá-
vacích kempov v Rakúsku. V záve-
re sa stretli s členmi exekutívy EPV
vo Viedni, kde sa každý z členov
exekutívy stal tútorom niektorého
z ambasádorov. EPV si od tejto pre-
viazanosti exekutívy so športovca-
mi sľubuje užšie prepojenie a spolu-
prácu s mladou generáciou. Viac
informácií o projekte i samotných
ambasádoroch nájdete na oficiál-
nej stránke EPV www.europara-
lympic.org.

SAMUEL ROŠKO

Paralympijská Európa s novými projektmi

Projekt PARALELA pomáha sociálnej inklúzii

KKoonnccoomm  mmaarrccaa  ssaa  zziiššllii  nnaa  ssvvoojjoomm  pprraavviiddeellnnoomm  rrookkoovvaanníí
ččlleennoovviiaa  eexxeekkuuttíívvyy  EEuurróóppsskkeehhoo  ppaarraallyymmppiijjsskkééhhoo  vvýýbboorruu
((EEPPVV)),,  aabbyy  zzhhooddnnoottiillii  ččiinnnnoossťť  vv  rrookkuu  22001144,,  aallee  hhllaavvnnee
sscchhvváálliillii  aakkttiivviittyy  aa  pprroojjeekkttyy  pprree  rrookk  22001155..  NNaa  jjeehhoo  sskklloonnkkuu
ssaa  bbuuddee  kkoonnaaťť  aajj  zzaassaaddaanniiee  nnaajjvvyyššššiieehhoo  oorrggáánnuu  EEPPVV  ––
VVaallnnééhhoo  zzhhrroommaažžddeenniiaa..  VV  ddňňoocchh  22..  ––  33..  ookkttóóbbrraa  22001155
hhoo  bbuuddee  hhoossttiiťť  ppoorrttuuggaallsskkýý  LLiissaabboonn..  

Hlavným cieľom tohto pilotného
projektu je podpora aktivácie
a sociálnej integrácie osôb so zdra-
votným postihnutím inovatívnymi
metódami pomoci. Motivátori
z radov paralympionikov po absol-
vovaní vzdelávacej fázy pomáhajú
zdravotne znevýhodneným oso-
bám, predovšetkým klientom NRC
Kováčová, svojimi radami, osob-
nými skúsenosťami a prostredníc-

tvom svojich životných príbehov
v návrate do normálneho života.
V práci motivátorov sa realizujú
naši úspešní reprezentanti, medai-
listi z paralympiád, MS či ME ako
Jakub Krako, Alena Kánová, Vero-
nika Vadovičová, Martin France,
Marcel Pavlík, Vladislav Janovjak
či Miroslav Jambor. Odborným
garantom projektu je predseda SPV
Ján Riapoš. 

V stredu 22. apríla popo-
ludní sa foyer Strojníckej
fakulty STU v Bratislave pre-
menilo na stolnotenisovú
halu, v ktorej sa odohral už
VI. ročník podujatia pod
názvom „Ping pong bez ba-
riér 2015“. Tak ako každý
rok, aj teraz si v ňom zmerali
sily slovenskí paralympioni-
ci, študenti a zamestnanci SjF
STU a pracovníci Veľvysla-
nectva Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného
Írska na Slovensku. Nechýbal
ani veľvyslanec Andy Garth,
ktorý sa aj aktívne zapojil do
športového zápolenia. Vyda-
rený poldeň za zelenými stol-
mi vyvrcholil tradičnou

večernou recepciou na pôde
rezidencie britského veľvy-
slanca. Táto pekná tradícia sa

začala v roku 2009, keď sa 
na rovnakom mieste odohral
prvý ročník. 

VV nnoovveemmbbrrii  mmiinnuullééhhoo  rrookkuu  bbooll  vv ssppoolluupprrááccii  ss MMiinniisstteerrssttvvoomm
pprrááccee,,  ssoocciiáállnnyycchh  vveeccíí  aa rrooddiinnyy  SSRR  ssppuusstteennýý  ooppeerraaččnnýý  pprroo--
ggrraamm  ZZaammeessttnnaannoossťť  aa ssoocciiáállnnaa  iinnkkllúúzziiaa  ppoodd  nnáázzvvoomm  PPrroo--
jjeekktt  PPAARRAALLEELLAA,,  kkttoorrýý  ppoottrrvváá  ddoo  kkoonnccaa  ttoohhttoo  rrookkaa..  

Motivátori počas vzdelávania v piešťanskom ADELI Medical Centre.

Do Ria 2016 
s maskotom papagájom 

Takmer 4 400 detí zo špe-
ciálnych škôl sa zapojilo do
16. ročníka výtvarnej súťaže
Mesiac detskej tvorby profe-
sora Karola Ondreičku. Jed-
nou z tém bol maskot pre Slo-
venské paralympijské druž-

stvo Rio 2016. Autorom víťazného návrhu sa stal
13-ročný Dávid Žiga, ktorý navštevuje Špeciálnu
základnú školu v Spišskom Štiavniku. Maskot
bude mať podobu papagája, na jeho meno opäť
vyhlási SPV súťaž. 

Ide v poradí už o siedmeho maskota, ktorý sa
od Atén 2004 zrodil práve z tejto súťaže. Na
poslednej letnej paralympiáde v Londýne dodá-
val silu našim športovcom kocúr Tomi. Vlani
v Soči bola maskotom našich lyžiarov a curlerov
hviezdička Snežko. 

Ďalší vydarený „Ping pong bez bariér“
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Napísali, povedali o nás 
Ostrý vietor, ktorý sa rozpútal nad kopcami švédskeho Falunu, pre-

kvapil ešte aj meteorológov, ktorí predpovedali na Svetový pohár v sko-
koch na lyžiach zlé počasie. Jury bola nútená preteky prerušiť. Keď sa na
chvíľu zdalo, že prudký vietor sa zmiernil, boli povolené dva neoficiálne
tréningové skoky. Traja slovenskí združenári stáli pripravení na mostíku,
no spustiť sa mohol len jeden. Dušan Pitoňák, devätnásťročný chalan,
plný odvahy, ktorý mal jediný pripnuté lyže, skočil. Na nič ďalej si už
nepamätá... Dušan odvtedy poskytol množstvo rozhovorov. Pri tých
posledných sa mu niekedy zdá, že tento ,,zážitok“ sa ho netýka. Dnes je
z neho úspešný paralympijský reprezentant v curlingu a vďaka jeho tré-
nerovi a priateľom v družstve je nielen so životom vyrovnaný, ale víťazí
v úplne inej disciplíne. Na Dušana, ktorý je pohodový človek a ktorého
už máločo dokáže vyviesť z rovnováhy, čakalo pred siedmimi rokmi
niečo natoľko vážne a zaujímavé, že mu to úplne obrátilo život. ,,Keď
som uvidel hrať vozičkárov curling, bolo to rovnako vzrušujúce, ako keď
som sa prvýkrát postavil vďaka plastovým dlahám na vlastné nohy.
V sekunde som vedel, že to chcem hrať. Opäť je to neuveriteľné, ale práve
vtedy som stretol môjho menovca Františka Pitoňáka, ktorý pripravoval
prvé slovenské paralympijské curlingové družstvo. Dnes som v ňom ja,
Rado Ďuriš, Branislav Jakubec, Monika Kunkelová a paralympijský
víťaz v lukostreľbe Imrich Lyócsa. V druhej lige hráme aj proti zdravým
hráčom, ale osobné aj svetové úspechy dosahujeme medzi vozičkármi
v medzinárodných súťažiach.“ Slovenka; 1. apríla 2015

Úspešná zrakovo hendikepovaná alpská lyžiarka Henrieta Farkašová
podstúpila v decembri minulého roka operáciu kolena. Aktuálne sa venu-
je doliečovaniu. Pomaly končiacu sezónu vynechala. Na prelome febru-
ára a marca prebehli v kanadskom stredisku Panorama MS v alpskom
lyžovaní. Dianie na šampionáte, aj keď len zo Slovenska, samozrejme,
sledovala. "Myslím si, že výsledky kolegov nezaostali veľmi za očaká-
vaniami“. V súčasnosti ju naplno zamestáva doliečovanie. "Chce to ešte
čas. Do plnej záťaže budem môcť ísť až o tri či štyri mesiace. "Je teda
možné, že by sme ju uvideli v budúcej sezóne na svahoch, resp. v prí-
prave na budúcu sezónu? „Tak úvahy sú, no bližšie sa budem vedieť
k tomu vyjadriť po uplynutí doby rekonvalescencie,“ uzavrela Farkašo-
vá. korzar.sme.sk; 26. marca 2015

Má len pätnásť a už je kapitánom lukostreleckého klubu. I napriek
tomu, že je telesne postihnutý, súťaží so zdravými športovcami. A aktu-
álne, talentovaný Popradčan Dávid Ivan, svojimi výkonmi a prístupom
mieri na paralympiádu v Rio de Janeiro. (...) Pred lukostreľbou skúšal aj

hokej. „Žiaľ, môj zdravotný stav mi nedovoľoval venovať sa hokeju viac.
Lukostreľbu sme spolu s rodičmi sledovali už dávnejšie. Vedeli sme, že
lukostreľbou sa už dvadsať rokov zaoberajú v Kežmarku a keď nám Ivan
Šimo predstavil fungovanie klubu vo Svite, neváhali sme ani chvíľu,“
povedal o svojich začiatkoch Dávid Ivan. Jeho výkony si všimli aj repre-
zentační tréneri, ktorí ho pozvali na sústredenie do Liptovského Mikulá-
ša. „Pozvánku do tréningového kempu som dostal od reprezentačného
trénera Daniela Kraváčeka. Darilo sa mi na slovenských majstrovstvách
a preto si ma tréner všimol. V kempe sme strieľali päť dní vkuse, 12
hodín denne. Ďalšie stretnutie by sa malo uskutočniť v lete. Dalo mi to
skúsenosti hlavne v technike a v znalosti o lukoch,“ chválil si pobyt
v kempe mladý lukostrelec. O jeho pokroku v tréningoch sa vyjadril aj
prezident LK Lukostreľba Svit K. Havlíček. „Zo začiatku to Dávidovi
strieľalo všade, len nie do terča, ale po prvom turnaji sa iba zlepšoval.
Sám pozoroval ostatných, študoval a zbieral informácie z internetu. Už
ho rešpektujú aj na Slovenskom lukostreleckom zväze a jeho spolupráca
s trénerom telesne postihnutých športovcov pánom Majerčákom z Kež-
marku mu, verím, otvorí dvere na súťaže do zahraničia. Všetci v klube
dúfame, že Dávid úspešne absolvuje kvalifikáciu a bude nominovaný na
paralympiádu do Ria v roku 2016.“ poprad.dnes24.sk; 1. marca 2015

V utorok 28. apríla sa v telocvični ZŠ s MŠ v Predajnej uskutočnil tur-
naj v stolnom tenise. Piaty ročník Horehronských stolnotenisových
nádejí sa aj tento rok konal pod záštitou úspešného slovenského para-
lympionika Jána Riapoša a už tradične ho organizoval Slavomír Pôbiš.
Súťažiaci sa nevedeli dočkať, kedy to celé vypukne. Ráno prišli do telo-
cvične medzi prvými a hneď sa išli rozcvičiť. Postupne prichádzali žiaci
z iných škôl a keď prišli všetci, turnaj sa mohol začať. Rozdelili ich do
troch kategórií: mladší žiaci, starší žiaci a dievčatá, pričom v základných
skupinách bolo päť súťažiacich. Breznianske ECHO; 7. mája 2015

V súťaži jednotlivcov na kvalitne obsadenom podujatí zdravotne zne-
výhodnených stolných tenistov Slovenian Open v slovinskom Lašku sa
spomedzi Slovákov najviac darilo Jánovi Riapošovi. Šéf Slovenského
paralympijského výboru vybojoval v kategórii TT2 bronzovú medailu,
keď premožiteľa našiel až v semifinále. Ostatní Slováci sa do bojov
o medaily nedostali. Riapoš si v skupine poradil s Brazílčanom Guilher-
mem Marciom da Costom 3:0, Poliakom Tomaszom Jakimczukom 3:1
a Talianom Federicom Crosarom 3:0. V osemfinále vyradil po výsledku
3:0 Kórejčana Kim Kong-jonga, s ktorým hral v Aténach finále PH 2004,
a vo štvrťfinále jeho krajana Park Jin-cheola 3:2. Zastavil ho až v semi-
finále tretí Kórejčan - svetová jednotka Kim Min-gju (0:3). Bronzové
medaily pripadli obom zdolaným semifinalistom. Vo finále si Čech Jiří
Suchánek poradil s Kim Min-gjuom 3:2. osporte.sk; 8. mája 2015






