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ematiku 13. a 14. vydania našej Mládeže sme 

po�ali už trošku silvestrovo. Okrem vážnych 
i praktických informácií vás uvedieme na sú�aže, ktoré 
sme usporiadali a ktorých sme sa zú�astnili na prelome 
novembra a decembra 2012, slávnostné udalosti, 
ktorých sme boli ú�astníkmi, vysokoškolské, školské 
sú�aže a tréningy, ale urobíme si aj súhrn výsledkov 
slovenskej reprezentácie na juniorskom šampionáte 
Európy do 20 a 23 rokov.   

VK KOFI Tren�ín rastie so svojimi �lenmi. 
Hlavnou témou bude Viano�ný turnaj žien a diev�at, 
ktorý sa uskuto�nil pri príležitosti osláv klubového 
výro�ia. Seriál Letnej školy vzpierania 2012 v Tren�íne 
pokra�uje trochu nezvy�ajne, výtvarným okienkom.    

 
 

Po Novom roku sa ešte vrátime ku �alším 
zaujímavým pohybovým aktivitám letnej školy, 
o ktorých sme si zatia� nepísali. V sú�asnosti sa 
pripravuje usporiadanie �alšieho ro�níka letného 
podujatia. Netradi�ne sme pristúpili k textom v oblasti 
antidopingu. Silvestrovskou vsuvkou je �lánok Relax-
foto, približujúci atmosféru zimných sviato�ných dní. 
Naše vydania sa trochu oneskorili, silvestrovské 
vydania 13 a 14 sú z kapacitných dôvodov pripravené 
ako DVOJ�ÍSLO, iste budeme „dobieha�“ ešte na 
za�iatku roka, ke� nás �akajú vyhodnotenia i plány.  

Nuž, �o doda�, do nového roka sná� len to 
najlepšie, aby sme sa po �alších dvanástich 
mesiacoch za sebou ohliadli so spokojnos�ou 
a motiváciou na�alej na sebe pracova� a zlepšova� 
sa.

 
 

Mládež       �� ��������� 
žije športom      

����
Školský krúžok Baby Barbell 
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Viano�ný turnaj vo vzpieraní žien a diev�at pri príležitosti osláv 
založenia VK KOFI Tren�ín 
VIANO�NÝ TURNAJ A SPOMIENKA NA OSOBNOS� KAROLA WIENERA   
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Viano�ný turnaj vo vzpieraní žien a diev�at 
usporiadal VK KOFI Tren�ín pri príležitosti osláv 5. 
výro�ia založenia klubu 24. decembra 2012 v 
Tren�íne. Sériou medzinárodných viano�ných turnajov 
sa preslávilo tren�ianske vzpieranie doma aj 
v zahrani�í. Kategória žien a diev�at je zo strany 
športového zväzu za ostatné roky zanedbávanou 
oblas�ou. Na VK KOFI Tren�ín je vzpieranie žien 
naopak zastúpené v pomerne významnej miere, 
a tren�ianske vzpiera�ky preukazujú skvelú športovú 
formu a dosahujú úspechy na domácich 
aj zahrani�ných pódiách v pokra�ovaní miestnej 
tradície, ke� sa príprava slovenskej top-reprezentácie 
vo vzpieraní junioriek a žien sústre�ovala v Tren�íne, 
odkia� štartovala na vrcholné podujatia vrátane 
olympijských hier. Vedenie klubu už roky apeluje na 
zväzové odborné aj riadiace kapacity, aby opä� 
vytvorili priestor na systematickú prípravu žien 
a diev�at vo vzpieraní. Reprezenta�ná príprava 
jednotlivký� v ženskej kategórii bola rozdelená na 
základe veku. Ženy a juniorky boli pri�lenené 
k mužskej �asti, zatia� �o dorastenky a žia�ky 
k mládežníckemu repre-tímu dorastencov. 

         pokra�ovanie na nasledujúcej strane 
 

 
 
 

Aspo� v krátkosti si predstavme �alší 
z termínov v pomyselnej slovenskej vzpiera�skej 
encyklopédii, a tým sú tren�ianske viano�né 
turnaje  

Tradícia sviato�ných koncoro�ných 
zakon�ení sezóny v Tren�íne odštartovala v roku 
1999, s podtextom sú�aže pre všetkých a 
hodnotením skuto�ne vo všetkých vekových 
kategóriách. Vo svojich pokra�ovaniach sa turnaj 
spájal s viacerými významnými momentmi, akými 
boli pridané pohárové ocenenia, exhibície žiackych 
talentov slovenských mládežníckych útvarov. Po 
dlhé roky býval pevnou sú�as�ou turnaja aj 
spomienkový memoriál na jednu z 
najvýznamnejších osobností v histórii slovenského 
vzpierania, Karola Wienera. Turnaj býval 
závere�ným podujatím sú�ažného roka a prevažná 
vä�šina slovenských klubov a oddielov vzpierania si 
ho nenechala ujs�. Viaceré ro�níky mali 
medzinárodný charakter. Pretekári a pretekárky boli 
spravidla hodnotení na poradie vo vekových 
kategóriách, mladší žiaci si na tren�ianskom pódiu 
vychutnávali viacboje, v nadhode si mohli smelo 
zasú�aži� i pred oficiálnym zavedením štvorboja. 

pokra�ovanie na strane 6 

Ú�astní�ky Viano�ného turnaja žien a diev�at 
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pokra�ovanie – Viano�ný turnaj žien 
 

          Po prijatí tohoto rozhodnutia 
nastal po�etný úbytok pri prechode do 
kategórie junioriek, a diev�atá, ktoré 
ešte zopár rokov kra�ovali sezónnym 
turnajom, sa za�ali z pódií vytráca�. 
V lepšom prípade športovú prípravu 
poskytne domáci klub, ak máte š�astie.  
          Z takého prostredia sú dnes 
slovenské vzpiera�ky nominované na 
vrcholné podujatia. V reprezentácii žien 
absentuje koncepcia, centrálna 
príprava, domáce sú�aže a zázemie ako 
také. Uznanie patrí tým klubom, ktoré to 
dokážu kompenzova�. V prípade 
potreby ženského reprezenta�ného 
tímu, ako to bolo v kvalifikácii na 
Londýn, sa športový zväz zobudil pol 
roka pred OH a siahol po hotových 
pretekárkach na kluboch.  

V porovnaní so susednými 
krajinami u nás juniorky a dorastenky už 
nemajú vyhlásenú ani vlastnú 
majstrovskú sú�až jednotlivký�, nieto 
ešte družstiev alebo nebodaj kategórie 
junioriek do 23 rokov. Ne�udo, že 
regimenty diev�at sa do vzpierania 
nehrnú, v športe bez sú�aží na to 
predsa nemajú dôvod. A to je aj 
aktuálne odpove� na otázku, pre�o 
žia�ky po dosiahnutí veku 15 rokov zo 
vzpierania postupne odchádzajú. 
Perspektívy, ktoré objavuje 6-9 –ro�ná 
prípravka na škole, v cvi�eniach pre 
„rovný chrbátik“, sa rozširujú nástupom 
na sú�ažné pódiá celoštátnych 
viacbojových sú�aží 10-12 –ro�ných 
mladších žia�ok, s úspešným dvoj-
ro�ným pokra�ovaním v dvojbojových 
žiackych sú�ažiach, a tam sa príbeh 
kon�í. V období po roku 2009 
z kalendára vymizli niektoré majstrovské 
sú�aže, pohárové sú�aže, i viaceré 
sezónne turnaje..  

Vo veku 15 rokov si dnes mladá 
vzpiera�ka prelistuje slovenský sú�ažný 
kalendár a zistí, že ak nebude dvíha� 
popri žiackych štartoch, tak vlastne 
neštartuje. Teoreticky by prichádzala 
do úvahy ešte sú�až žien, lenže u žia�ok 
dorastenka ocenená nebude, a u žien 
má na najbližších 5 rokov výkonnostné 
šance na vymetanie spodných 
prie�ok poradí. Klubová cesta môže 
by� priechodná, však odklonená iba na 
sú�ažné pódiá v zahrani�í.  

pokra�ovanie 
 
 
 

Vyhodnotenie kategórie diev�at do 11 rokov 

Vyhodnotenie kategórie diev�at do 15 rokov 

Ví�azka kategórie dorasteniek 
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pokra�ovanie – Viano�ný turnaj žien 
 

Tren�ianske vzpiera�ky 
dosahujú úspechy na sú�ažiach 
susedných krajín, kde si susedia môžu 
iba láma� hlavu, pre�o tieto ženy doma 
neštartujú.  

V období pred kalendárovými 
zmenami dostali juniorky na Slovensku 
dar�ek v podobe sú�aže študentskej 
asociácie, podmienkou ú�asti na ktorej 
bolo vysokoškolské štúdium, po�núc 
maturitným ro�níkom. Vieme, že pri 
kalendárových úpravách zväzu bola 
ohrozená aj táto oblas� realizovania sa 
žien, a úbytok diev�at v sú�ažiach 
neskôr neobišiel ani študentské sú�aže.      

 
VK KOFI Tren�ín, zabezpe�ujúci 

systematickú športovú prípravu 
svojich �leniek, i iniciátor spomínaných 
študentských sú�aží, preto venoval 
viano�ný turnaj pri oslavách svojho 
výro�ia práve kategórii žien a diev�at. 
Na výkladnej stránke športového zväzu 
túto atraktívnu sú�až budete h�ada� 
márne..  

Preh�ad sú�asnej domácej 
scény lepšie poskytlo neštandardné 
rozdelenie pretekárok do skupín, 
v ktorom sa vekové kategórie jemne 
prelínali. Štart mali vypísané všetky 
vekové kategórie žien, od prípravky 
a mladších žia�ok do 11 rokov, 
mladších žia�ok až dorasteniek do 15 
rokov, dorasteniek až junioriek do 19 
rokov po ženy nad 20, kde nebol 
vylú�ený ani štart veteránok. 
V uvedených skupinách prebiehala 
sú�až v disciplínach olympijského 
dvojboja, s hodnotením na poradia 
pod�a bodov, s použitím nie�oho, �o je 
u nás už takmer nevídané, ženských 
koeficientov.  

Na viano�ný turnaj pricestovali 
ženy a diev�atá odved�a, z Centra 
vo�ného �asu Nového Mesta nad 
Váhom, zo slne�ného juhu Ve�kého 
Medera, a tatranských štítov, z Popradu. 
Tren�ianska ženská reprezentácia sa 
zbehla aj zo Žiliny, Košíc �i UK 
Bratislavy.  

Sú�až prebiehala v posil�ovni, 
bývalej rozcvi�ovni športovej haly Dukla 
v Tren�íne.  

pokra�ovanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slávnostný nástup pretekárok, rozhodky�a Mgr. Z. Svr�ková 

Ví�azky vyhlásil Mgr. Milan Ková� 

Vyhodnotenie kategórie žien 
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pokra�ovanie – Viano�ný turnaj žien 
 
 

Trofejami pre ví�azky boli poháre 
a vecné ceny od sponzorov. Výkony 
rozhodovali Mgr. Zuzana Svr�ková a Mgr. 
František Šaržík. Viaceré z diev�at, ktoré 
štartovali po�as roka v reprezentácii zväzu, sa 
do viano�nej sú�aže neprihlásili.  

V sú�aži najmladšej A-skupiny bolo 
povolené použi� aj detskú športovú �inku Baby 
Barbell. Naša prípravka však už prekro�ila 6 -
kilovú hmotnos� a v trhu sa odvážila ís� 
zhodne až po 14 kilogramov. Súboj o trofej sa 
odohral medzi mladšími žia�kami. 
S naj�ažšími �inkami si poradila Silvia Egrecká 
z Ve�kého Medera, ale ví�azstvo na body si 
odniesla Laura Mikušová do Nového Mesta. 
Diev�atá pristupujú k �inke skuto�ne 
svedomito, z predvedených 24 pokusov bolo 
až 21 pokusov platných.  

  
V sú�aži vekovej skupiny B štartovali 

mladšie a staršie žia�ky z Nového Mesta 
a Ve�kého Medera. Ví�azstvo si predstihom 
takmer 20 bodov zaistila Mirka Skovajsová 
z Považanu. Barbora Abrahámová ú�inkovala 
s porovnate�nou váhou �inky. Na turnaji 
nestú�ažíme v hmotnostných kategóriách, 
takže bodový rozdiel, ktorý ur�il ví�azku, 
vznikol rozdielnou telesnou hmotnos�ou 
pretekárok. Simone Neš�ákovej žia� nevyšli 
závere�né pokusy, obsadila tretiu pozíciu. 
Pekný výsledok dosiahla aj Barbora 
Monozlaiová, so šiestimi platnými pokusmi. V 
tretej skupine, vyhradenej pre dorastenky, 
sme už v ú�as� sná� ani neverili. Neskuto�né 
sa však stalo skuto�ným, a na pódiu sa 
predstavila Jarmila Popíková z Popradu. 
Vlastnou hmotnos�ou sotva presahujúc 
naj�ahšiu dorasteneckú kategóriu, 
za�iato�ní�ka predviedla 6 pekných pokusov 
s 52 kg v dvojboji.  
 Na záver štartovala skupina žien v zložení 
osved�eného tren�ianskeho družstva. 
Katarína Králiková ví�azstvom potvrdila svoje 
miesto v celoslovenskej elitnej štvorke nad 
200 bodov. Lenka Horná dosiahla pekný 
výsledok vzh�adom na to, že iba nedávno 
pricestovala zo svetového študentského 
šampionátu, a medzi tým ešte navštívila turnaj 
u susedov v Ostrave. Poradie uzatvoril 
sympatický študentský výsledok Dominiky 
Srnákovej.    
 
 
 
 
 
 
 

Pretekárky najmladšej kategórie 

Julka Kuráková 

Dominika Dobiášová 
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pokra�ovanie – Viano�ný turnaj žien 

   
„Viano�ný turnaj vo vzpieraní žien a diev�at 

je úspešne ukon�ený. Celková krásna ú�as� v 
4 vekových kategóriach 12 vzpiera�iek ! Ceny 
do sú�aže venoval Kros a VK KOFI Tren�ín. 
V radostnej predviano�nej amosfére boli 
vytvorené osobné rekordy, takmer všetkých 
zú�astnených,“ zhrnul výsledkovú �as� turnaja 
usporiadate� a tren�iansky tréner Mgr. Milan 
Ková�, a jedným dychom dodal : „�o potvrdilo 
potrebu vä�šieho po�tu ženských sú�aží. A 
prehodnotenie postoja k vytvoreniu ženskej 
ligy, alebo Slovenského pohára žien vo 
vzpieraní pre budúci OH cyklus ! Ve� 
vzpiera�ky VK KOFI Tren�ín štartovali už 
druhý rok mimo sú�až v �eskej lige..“ na�rtol 
�as� klubových návrhov pre budúci systém 
domácich sú�aží, aj olympijskú prípravu žien. 
Tren�ianske družstvo žien sa zú�ast�uje 
ligovej sú�aže u susedov mimo hodnotenia, 
ale zato s výsledkami v medailových výšinách.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dokon�enie zo strany 2 
Veru, mnohé rekordy padli práve na 

viano�ných podujatiach, a nielen domáce. Ich 
špecifická atmosféra, pod�iarknutá svietivo 
vyzdobeným viano�ným strom�ekom, 
zasadeným do kotú�a �inky, �i Mikulášom v 
dlhom �ervenom kabátiku, rozdávajúcim 
sladkosti a ovocie všetkým štartujúcim 
mladším žiakom, vytvorila z turnaja udalos�, 
ktorú si považovali vzpiera�ské kluby aj zo 
vzdialeného okolia, aj priaze� fanúšikov, 
nadšencov a médií si hravo vybojovala. 
Nezabudnute�ná pre regiment rozhodcov a 
trénerov, potrebných na zvládnutie náro�ného 
sú�ažného d�a, fanúšikov, rodiny, priate�ov a 
obdivovate�ov našich vzpiera�ov, �i pre 
ví�azov, ktorí neskoro po zotmení pochodovali 
s trofejami po tren�ianskej vlakovej stanici, a 
mediálne ohlasy, ktoré si každá zo sú�aží 
zaslúžila.  

Aká je situácia s tren�ianskymi 
viano�nými turnajmi dnes ? V ostatných 
rokoch ustúpila viano�ná tradícia zmenám, 
ktoré sa dotkli k�ú�ových oblastí vo vzpieraní, 
a bola by sná� zanikla podobne, ako �alšie 
tradi�né a ob�úbené sú�aže. Sú�až, ur�ená 
pôvodne pre všetkých, nadobudla v pokuse 
o záchranu tradície mono-tematický charakter, 
stáva sa takre�no „jedno-druhovou“. Svoju 
viano�nú sú�až usporiadalo ne�aleké 
Považie, a Tren�ín nadviazal viano�nou 
sú�ažou pre mladšie žiacke kategórie. Dnes 
sa program opä� sústre�uje na konkrétnu 
oblas� a hlavnými aktérkami v roku 2012 sú na 
tren�ianskom pódiu ženy a diev�atá. 
�

Dominika Srnáková 

Lenka Horná 

Katarína Králiková 
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pokra�ovanie – Viano�ný turnaj žien 
 

Pripome�me si osobnos� 
KAROL WIENER 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

  
�ia tvár na divákov h�adela z �ierno-bielej 

fotografie vystavenej po�as sú�aže na pódiu ? 
Karol Wiener bol jedným z najvýznamnejších 

slovenských funkcionárov vo vzpieraní v období, ke� 
Slovensko reprezentovalo na vrcholných športových 
podujatiach v spolo�nom štáte s �eskou republikou 
(pod ozna�ením TCH, ako �eskoslovensko, skratka 
vychádzala z anglického prepisu názvu krajiny). 
�innos� Karola Wienera sa nesústre�ovala iba na 
vzpieranie, ale v tom �ase aj zápasenie. Pracovne 
pôsobil v Bratislave, býval v dom�eku ne�aleko 
historického centra.  

Významné funkcie zastával Karol Wiener na 
pôde Európskej federácie vzpierania. V období od 20. 
septembra 1969 do 7. júla 1977 bol �lenom 
Audítorskej komisie EWF a v období od 7. júla 1977 
do 13. septembra 1981 už jej predsedom. 13. 
septembra 1981 nadobudol �estné �lenstvo v EWF 
až do svojho úmrtia 6. júna 1994 vo veku 76 rokov 
(tzn. b.r. 95. výro�ie narodenia). Bol medzinárodným 
rozhodcom vzpierania.  

Publikoval (�asopisy, knižne) s tematikou 
výsledkov sú�aží, histórie i metodického slova o 
vzpieraní na Slovensku, v riadení ktorého spravidla 
zaujímal poprednú funkciu.  

Na pána Karola Wienera nespomínajú doma 
iba na vzpieraní, svojim serióznym a obetavým 
prístupom si získal úctu a uznanie v celom športovom 
hnutí.  

V Tren�íne bola založená celozväzová 
tradícia decembrového spomienkového turnaja na 
poprednú osobnos�, prístup a zásluhy ktorej by mali 
by�, v záujme rozvoja vzpiera�ského športu na 
Slovensku, príkladným vzorom pre všetkých 
nasledovníkov.  

Po zmenách na vzpieraní v roku 2009 sa 
spomienkový turnaj neuskuto�nil. Vzpiera�ské 
a športové hnutie venovalo tichú spomienku, 
s uvedomením si vážnosti tejto situácie. Tren�ín 
naštartoval úspešný pokus o obnovenie tradície vo 
vlastnej réžii o rok neskôr.  

 
Výsledková tabu�ka (skrátená) – Viano�ný turnaj žien a diev�at 

 

R Meno Ro�. Klub Tel. 
hm. 

Trh / Nadhod / 
Dvojboj 

Sincl. 

         

A - skupina, prípravka a ml. žia�ky do 11 rokov 
1 MIKUŠOVÁ Laura 2002 CV� 38,5 22  28  50 94,85 
2 EGRECKÁ Szilvia 2001 VME 57,2 29  39  68 90,24 
3 KURÁKOVÁ Júlia 2004 KTN 43,4 14  25  39 65,40 
4 DOBIÁŠOVÁ Dominika 2004 KTN 43,9 14  20  34 56,39 

B - skupina, mladšie a st. žia�ky do 15 rokov 
1 SKOVAJSOVÁ Miriam 1999 CV� 54,7 37  52  89 122,09 
2 ABRAHÁMOVÁ Barbora 2000 VME 66,7 36  50  86 103,28 
3 NEŠTÁKOVÁ Simona 1999 CV� 43,9 24  32  56 92,87 

4 MONOZLAIOVÁ Barbora 1998 VME 56,5 25  36  61 81,68 
C - skupina, dorastenky a juniorky do 19 rokov 

1 POPÍKOVÁ Jarmila 1995 HIP 44,4 21  31  52 85,31 
D - skupina, ženy 

1 KRÁLIKOVÁ Katarína 1979 KTN 72,3 80  95  175 201,16 
2 HORNÁ Lenka 1985 KTN 60,5 66  78  144 183,80 

3 SRNÁKOVÁ Dominika 1987 KTN 62,4 41  52  93 116,32 
 

* CV� = Považan 
 
 
 
 
 
 
 

5 rokov VK 
KOFI 



�

 
8 

SILVESTROVSKÉ VYDANIE 1 

Mládež žije športom 
 
 
 
 
 

Pri 3. kole školskej ligy sa uskuto�nil aj Mikulášsky ve�ierok 
ŠKOLSKÁ BABY BARBELL LIGA 2012 / 2013�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
 

Tretie kolo školskej ligy 
v štvorboji prípravky 2012/2013 
bolo závere�ným v kalendárnom 
roku 2012, nasledujúce sa 
uskuto�nia až v novom roku. 
V Tren�íne na Základnej škole 
Kubranská cesta sa 12. decembra 
stretli družstvá krúžku Baby Barbell 
z Tren�ína (KOFI) a krúžku Zdravá 
chrbtica Centra vo�ného �asu Nové 
Mesto nad Váhom (PNM). 

Prípravka sú�ažila v hode 
medicinbalom, pri�om mladšie 
ro�níky mali 1 kg loptu a tie staršie 2 
kg loptu, �alej v trojskoku znožmo 
z miesta, v trhu a nadhode, 
v ostatných spomenutých 
disciplínach hodnotených na (6 kg) 
�inke Baby Barbell na technické 
body.  

 

„Hoci v telocvi�ni bola zima, tri disciplíny 
skok, trh a nadhod prebehli v teple 
tréningových priestorov Baby Barbell krúžku, 
hod sme absolvovali v telocvi�ni s o to vä�ším 
zápalom. Deti predviedli skuto�né krásne 
výkony, neustále sa zlepšujú, �o je 
prís�ubom do budúcnosti.“ priblížil nám 
atmosféru predviano�nej sú�aže tréner 
tren�ianskeho krúžku Mgr. Milan Ková�. 
Prikladáme výsledkové tabu�ky v jednotlivých 
športových disciplínach a súhrnnú v štvorboji. 

 

Sú�až rozhodovali Milan Kubák a Mgr. 
Milan Ková�, pod vedením Mgr. Zuzany 
Svr�kovej, výkony zapisoval Erik Baj�ík. 
„�alšie kolo sa uskuto�ní už v roku 2013 v 
Novom Meste nad Váhom, d�a 16.1. o 16,00 v 
Centre vo�ného �asu.“ Na záver dnešného 
stretnutia zaželal tréner Mgr. Milan Ková� 
de�om a rodi�om príjemné viano�né sviatky a 
š�astlivý nový rok, a po�akoval za dosiahnuté 
výkony.  

Pri sú�aži sa uskuto�nil aj Mikulášsky 
ve�ierok pre rodi�ov. Pohybové vystúpenie 
na �om predviedli tí najmladší vzpiera�i 
z Tren�ína : „Ostatné deti z domáceho klubu, 
ktoré nevzpierali, sa zú�astnili mikulášskeho 
ve�ierka pre rodi�ov, kde predviedli nacvi�ený 
mikulášsky program, za �o zožali zaslúžený 
potlesk.“ uzavrel tréner, hrdý na svojich 
zverencov.  

pokra�ovanie 
 
 
 
 

Vzpieranie dvojíc 
nie je sú�ažnou disciplínou 

Hod medicinbalom 

Rozcvi�ovanie 
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pokra�ovanie – Školská liga v Tren�íne 
 

Výsledky 3. kola školskej Baby Barbell ligy 
 

Ro�. Hod medicinbalom Tel. 1 2 3 
   hm. 1 kg (dm) 

2006 Oleg Nagy KOFI 21 31 38 30 
Laura Svr�ková KOFI 31,8 65 62 63 

2005 
Andrej Bartoš KOFI 23,6 56 52 44 

    2 kg (dm) 
2004 Emka �achová KOFI 25,5 30 29 30 

Adam Benka PNM 37,6 44 56 54 
David Luká� PNM 41,5 38 37 37 2003 
Martin Mikuš PNM 37 40 45 45 
Laura Mikušová PNM 39,6 75 64 58 
Jakub Kosterec PNM 34,7 27 67 70 

ml. 
ž. 

Daniel Mago PNM 40 67 69 57 
 

Ro�. Trojskok z miesta Tel. 1 2 3 
   hm. (dm) 

2006 Oleg Nagy KOFI 21 38 40 40 
Laura Svr�ková KOFI 31,8 43 43 47 

2005 
Andrej Bartoš KOFI 23,6 49,5 50 51 

2004 Emka �achová KOFI 25,5 46 45 45 
Adam Benka PNM 37,6 49 49 49 
David Luká� PNM 41,5 44 45 47 2003 
Martin Mikuš PNM 37 44 43 44 
Laura Mikušová PNM 39,6 50 49 51 
Jakub Kosterec PNM 34,7 46 49 44 

ml. 
ž. 

Daniel Mago PNM 40 55 56 56 
 

Ro�. Trh Tel. 1 2 3 
   hm. body 

2006 Oleg Nagy KOFI 21 12 12 9 
Laura Svr�ková KOFI 31,8 15 15 15 

2005 
Andrej Bartoš KOFI 23,6 15 15 15 

2004 Emka �achová KOFI 25,5 15 12 15 
Adam Benka PNM 37,6 15 15 15 
David Luká� PNM 41,5 15 15 15 2003 
Martin Mikuš PNM 37 9 12 12 
Laura Mikušová PNM 39,6 15 15 15 
Jakub Kosterec PNM 34,7 15 15 12 ml. 

ž. 
Daniel Mago PNM 40 12 15 15 

 
pokra�ovanie 

 
 
 

Družstvo VK KOFI Tren�ín 
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dokon�enie – výsledky 3. kola školskej Baby Barbell ligy 
 

Ro�. Nadhod Tel. 1 2 3 
   hm. body 

2006 Oleg Nagy KOFI 21 9 15 15 
Laura Svr�ková KOFI 31,8 12 15 15 

2005 
Andrej Bartoš KOFI 23,6 15 15 15 

2004 Emka �achová KOFI 25,5 15 15 15 
Adam Benka PNM 37,6 15 15 15 
David Luká� PNM 41,5 15 15 15 2003 
Martin Mikuš PNM 37 12 15 15 
Laura Mikušová PNM 39,6 15 15 15 
Jakub Kosterec PNM 34,7 15 15 15 ml. 

ž. 
Daniel Mago PNM 40 15 15 n 

 
 
 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
Slovenská reprezentácia vo vzpieraní na Majstrovstvách  
Európy juniorov a junioriek do 20 a 23 rokov
29. NOVEMBER – 9. DECEMBER, EILAT 2012�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
 

Slovenská reprezentácia vo vzpieraní cestovala do Eilatu tento mesiac už po 
druhý krát. Na za�iatku novembra sa tu konali akademické MS a o necelé tri týždne 
európsky šampionát juniorov a junioriek do 20 a 23 rokov.  

 
Kontinentálna federácia a priate�ský delfín „so 

slúchadlami“ pozýva na majstrovské sú�aže aj 
odborný seminár, prebiehajúci popri nich, 
a usporiadate� uis�uje �lenské federácie EWF 
o bezpe�nom priebehu podujatia.  

Zloženie slovenskej reprezentácie na to druhé 
podujatie sa pochopite�ne mení, vyštartovali juniori. 
V kategórii junioriek do 20 rokov Slovensko nemalo 
zastúpenie, a v juniorkách do 23 rokov sú�ažila E. 
Gogorová. Najpo�etnejšie SZV obsadil kategóriu 
juniorov do 20 rokov, kde sa predviedli J. Žilava, M. 
Ková�, aj Rado Tatar�ík. V kategórii juniorov do 23 
rokov z našej krajiny štartoval iba L. Kožienka, 
prevažná vä�šina slovenských pretekárov s prípravou 
v B. Bystrici.  

Pred otvorením šampionátu sa konalo 
zasadnutie vedenia EWF aj kongres. Sú�aže oboch 
vekových kategórií sa v programe opä� prelínali. 
Jednotlivé vystúpenia sme mohli sledova� z pohodlia 
domova prostredníctvom inetrnetovej služby easywl vo 
výsledkoch, a vä�šinou aj videách.  

V Eilate štartovalo 51 junioriek do 20 rokov 
z trinástich krajín. V tímovom hodnotení zví�azili 
Bielorusko, Rusko a Ukrajina, v po�te medailí Rusko 

o 6 zlatými, Bielorusko a Rumunsko po piatich zlatých. 
Jednotlivé kategórie boli obsadené pomerne 
rovnomerne. Trofej najlepšej vzpiera�ky šampionátu si 
odniesla C. Iovuová do Moldavska za 291 sincl. 
bodov, 250 bodov prekro�ilo 17 pretekárok.  

V kategórii juniorov do 20 rokov zaujalo 
Slovensko 19. miesto v tabu�ke 113 športovcov z 27 
krajín s po�tom 127 bodov trojice pretekárov. Nechali 
sme za sebou aj naše susedné krajiny, s výnimkou 
Ukrajiny a Po�ska, ktoré sa umiestnilo tretie. Ví�azné 
pozície zaujali Rusko a Bielorusko, v tomto poradí. 
Obsadenie hmotnostných kategórií bolo ve�mi 
nerovnomerné, najviac pretekárov štartovalo v kat. do 
94 (27) a 85 kg (aj zo Slovenska), do 77 a 105 kg 
(tiež), v porovnaní najmenej bola obsadená naj�ahšia 
56 –ka (6) a naj�ažšia pluska (8 pretekárov). V tabu�ke 
umiestnení Slovensko zaujalo 17. prie�ku, na ktorú 
nás vynieslo piate miesto v �iastkovej disciplíne 
Tatar�íka, inak by sme sa zosunuli minimálne o 5 
pozícií. Najviac zlatých medailí nazbieralo Rusko (8), 
Bielorusko, Španielsko a Rumunsko (po troch). Po�sko 
postavilo kompletnú osmi�ku pretekárov, ale medailu 
nezískalo.  

   pokra�ovanie
 
 
 
 
 

 Na fotografii pretekári Považanu 
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dokon�enie – MEJ 20, 23 

 

V poradí pretekárov pod�a Sinclaira sa 
najvyššie umiestnil M. Abuev z Ruska so ziskom 
431,3 b. Zo slovenských pretekárov bol najlepší 
Matej Ková� na 35. mieste s 399,4 b., nasledovali 
Tatar�ík 61. s 373,6 b. a Žilava 94. s 327,7 b. Nad 
400 bodov vytiahlo 33 pretekárov.  

Jakub Žilava mal v kategórii do 85 kg 19 
súperov, takže nastúpil v B-skupine. V trhu zostal na 
základe 115 kg, z ktorého sa na 120 ani 122 kg už 
nevyšvihol. V nadhode presne naopak, po neúspechu 
na 155 kg tento pokus opravil a zúspešnil aj o 5 kg 
viac. Dvaja pretekári z A-skupiny v nadhode zlyhali. 
Sú�ažili iba štyria pretekári ro�níka 94 vrátane Žilavu, 
tí zvyšujúci boli starší a pritom, ú�as� je otvorená už 
od ro�níka 97. Zázra�ných talentov sa zdá, že 
ubudlo. Žilava sa s dvojbojom 275 kg umiestnil na 17. 
prie�ke. Vlani, ešte v dorasteneckej reprezentácii 
tren�ianskeho klubu a olympijského centra, mal 
perspektívy o 13 kg širšie, ale aj o kalórne mal 
postarané. Možno konštatova�, že zmena klubu a 
životosprávy mu neprospela.  

V najobsadenejšej kategórii šampionátu do 
94 kg nastúpil �alší slovenský reprzentantant Matej 
Ková�, mal 25 súperov. Pretekári boli rozdelení až 
do troch skupín, Matej Ková� nastúpil v „á�ke“. 
Štvorica pretekárov úspešne zvládla 155 kg v úvode 
a 160 kg v 2. pokuse, a zhodne neuspela 
v závere�nom. Slovenský reprezentant bol z nich 
naj�ažší, takže zaujal až 9. prie�ku v trhu. 
Zaznamenal vyrovnaný slovenský rekord s pokusom 
o jeho prekonanie, �o už by sa odrazilo aj v 
seniorskej tabu�ke. Jeden pretekár v trhu neuspel 
a v nadhode už nenastúpil, �alší sa z hodnotenia 
vyradil v nadhode, ale žiadny ve�ký prínos to 
nepredstavovalo. V nadhode Matej Ková� uspel so 
191 kg z 2. pokusu a jeho „spolupútnici z trhu“ boli 
vyššie, �ím v dvojboji potvrdil 9. miesto. V nadhode 
sa rovnako pokúsil o prekonanie slovenského 
maxima, ale postavili mu latku príliš vysoko, a to bolo 
na škodu veci �i už v nadhode alebo aj v dvojboji.  

Radoslav Tatar�ík štartoval v A –skupine 
16-�lennej kategórie do 105 kg. Za�al zle, 157 kg mu 
nevyšlo, ale následne sa upravil a trh pod�a 
o�akávania zakon�il na 163 kg, �o predstavuje 
rovnako o�akávané 5. miesto v disciplíne, v ktorej žal 
európske zlato v doraste. Diváci v hale zrejme vedeli, 
že boli svedkami slovenského juniorského rekordu 
v trhu, o pôžitok ukrátená však zostala slovenská 
športová verejnos�. Radoslav sa s chu�ou do 
Hladovho rekordu zahryzol už pred �asom, a odvtedy 
ho pri reprezenta�nej príležitosti o kilo nadvýši, �i už 
v 105-ke alebo v pluske, medzi ktorými na zvy�ajne 
pohybuje. Svoje dorastenecké zlato, ktorým sa 
preslávil pred tromi rokmi, získal na rovnakom 
mieste, a jeho tréner vtedy s nadšením zahájil 
Radoslavovu prípravu na tohtoro�ný návrat. 
V nadhode to už také slávne nebolo, i ke� aj v silovej 
disciplíne sa Rado postupne za�al zlepšova�, 11. 

miesto s pokusom o nový slovenský rekord. V 
dvojbojovom sú�te 339 kg predstavuje 1 kg pod 
hodnotou slovenského rekordu a 10. miesto.  

Na šampionáte „novope�enej“ sú�aže junioriek 
do 23 rokov, ktorej tretieho ro�níka sme dnes 
ú�astníkmi, štartovalo 44 diev�at z dvadsiatky 
európskych krajín. Slovensko reprezentovala jediná 
pretekárka, ktorej bodový zisk bol „sú�tom“ nášho tímu. 
Umiestnili sme sa na 19. prie�ke so ziskom 59 bodov, 
v medailovom hodnotení o prie�ku vyššie. Jediná 
pretekárka reprezentovala na sú�aži až 12 krajín, je to 
dané aj ú�astníckym rozsahom iba troch ro�níkov (21 
až 23 –ro�né juniorky). V tímovom hodnotení zví�azilo 
(aj po�etné) Rusko, Ukrajina a Po�sko, ziskom zlatých 
medailí v rovnakom poradí Rusko 15 a Ukrajina 6, 
Po�sko 5 strieborných bez zlata tretie. Najlepšou 
pretekárkou sa stala A. Romanova z Ruska s 298,4 
Sincl. b., nad 250 b. zaznamenalo iba 12 pretekárok.  

Eleonóra Gogorová nastúpila v jedinej 
skupine pretekárok do 75 kg. Pri telesnej hmotnosti 72 
kg zúspešnila túto váhu na základe v trhu, následných 
74 kg jej dvakrát nevyšlo. V nadhode to bolo už lepšie, 
síce bez závere�ného pokusu, ale piate miesto za 103 
kg. Norika uzavrela poradie v dvojboji so 175 kg. 
V domácej tabu�ke seniorských rekordov stojí pod 
vysokou hradbou výkonov Troj�ákovej a Ková�ovej. Od 
jej odchodu z tren�ianskeho klubu už diev�a tak �asto 
na sú�ažiach nepozorujeme. V poradí pretekárok 
šampionátu pod�a Sinclaira zaujala 37. prie�ku s 201,6 
b.  

Podobné šance na prekonanie slovenských 
top-výkonov má aj Lukáš Kožienka. V �ažších 
kategóriách sa skvú nedozierne „Ma�ovky“ 
z reprezenta�ných podujatí. V kategórii do 105 kg 
nastúpil v B-skupine. V trhu sa umiestnil bez 
závere�ného pokusu desiaty, ale aj s ním by sa 
posunul nanajvýš o jednu pozíciu. V nadhode ju predsa 
dosiahol, so základom 190 kg, a podobne v dvojboji za 
345 kg. Jedn z pretekárov vypadol už v trhu. Kožienka 
vekom v juniorskej „dvadsa�trojke“ kon�í, budúci rok už 
môže iba do seniorskej sú�aže.  

Na sú�ažiach juniorov do 23 rokov štartovalo 
75 pretekárov z 25 krajín. Slovensko sa umiestnilo 
v tímovom hodnotení so ziskom 50 bodov jediného 
pretekára na 20. prie�ke. V tabu�ke umiestnení to bolo 
o pozíciu vyššie. Rusko, Po�sko a �eská republika 
získali najvyšší po�et bodov v hodnotení krajín, v tomto 
poradí. Jediné Rusko nastúpilo s plným po�tom �lenov 
tímu, zaznamenalo aj rozdiel takmer 260 bodov 
v porovnaní s 6-�lennými družstvami. V medailovej 
tabu�ke sa Rusko prezentuje 11 zlatými, zatia� �o 
Rumunsko, Moldavsko a Španielsko „iba“ tromi. 
V poradí jednotlivcov pod�a Sinclaira zví�azil A. 
Saiakhov z Ruska so 442,5 b., výkon nad 400 bodov 
dosiahlo 24 pretekárov. Lukáš Kožienka obsadil 48. 
miesto s 378,3 b. Z podkladu oficiálnej výsledkovej 
tabu�ky vydanej po sú�ažiach. 
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Seriál : Letná škola 2012  (5) 
POKRA�OVANIE Z MLÁDEŽE  12 /2012�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �
 
 
 
Správy z�toh toroč n e j Le tn e j športove j šk oly a �Le tn e j š k oly vzpie ra n ia . Tý ž d ň ové  le tn é  pod u ja tie , 
k om b in u jú c e  športovú , pozn áva c iu  a  k u ltú rn o-spoloč e n s k ú  zlož k u , s  ú č a sťou  1 0  a ž  1 2 -roč n ý c h  
c h la pcov a �d ie vč a t, s a  v�Tre n č ín e  k on a lo u ž  po ô sm y ra z.  
P od u ja tie  b olo za lož e n é  s  c ie ľom  n ác vik u  te c h n ik y a �športove j prípra vy m la d ý c h  ta le n tov vo vzpie ra n í, 
n o postu pn e  b ol prog ra m  rozš íre n ý  o poh yb ové  a k tivity a �c vič e n ia  u ž itoč n é  a j v�k on d ič n e j a  
športove j prípra ve  v ď a lšíc h  športoc h , te c h n ik u  vzpie ra n ia  n e vyn ím a jú c . 
Le tn á š k ola  v Tre n č ín e  d n e s  pre d sta vu je  vh od n é  s tráve n ie  prázd n in ové h o č a su  pre  d e ti so záu jm om  
o�poh yb  a �športové  h ry vše ob e c n e . P od u ja tie  je  org a n izova n é  n a  C h a te  O d e vák , v�zd ra vom  a  
svie žom �prostre d í Strážovs k ý c h  vrc h ov, k toré  s ú  c h rán e n ou  k ra jin n ou  ob la sťou . V ä č šiu  č a sť 
ú č a stn ík ov tvorila  n om in ác ia  športové h o zvä zu , pon u k u  prija li a j športovc i z�k lu b ov zo su se d n ý c h  
k ra jín , č ím  pod u ja tie  opä ť n a d ob u d lo m e d zin árod n ý  rozm e r. 

 
Nahliadnutie 5 – Výtvarná sú�až 
 

V predchádzajúcich vydaniach 
sme ponúkli možnos� už štvorice 
nahliadnutí do aktivít, konaných v rámci 
Letnej školy vzpierania 2012 v Tren�íne 
a výsledkov sú�aží. V pokra�ovaniach si 
predstavíme ešte vodné aktivity, špeciálne 
zábavné aktivity s lanom a netradi�nou 
chôdzou, ale aj prevetívne vyšetrenie 
chrbtice. �akajú nás ešte výsledky 
desa�boja, aktuálny stav rekordov a 
porovnania uskuto�nených ro�níkov, dnes 
na našich stránkach nájdeme výtvarnú 
sú�až.  
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Ateliér v exteriéri 
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pokra�ovanie – Letná škola vzpierania 2012 (5. nahliadnutie) 
 

 
Na fotografiách sledujete ukážky z priebehu 

výtvarnej sú�aže letnej školy, priestranný areál mal 
po�as týžd�a multifunk�né využitie, parkovací, 
pohybový, rozcvi�kový, sú�ažný .. aj teraz bol vyhradený 
hre, aj teraz s kultúrnym podtextom, ale na chví�u sa 
pretvoril na skuto�ný umelecký ateliér.  

 
Kresby, graffitti, dizajn, aj „chodníkové“ 
umenie detí a mládeže inšpirované 
vzpieraním 
Výtvarná forma prejavu sa so športom spája od 
nepamäti 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �
 

Športovanie je úžasný motivujúci prvok. 
Výtvarné sú�aže sú aj jednou z nepohybových 
olympijských aktivít. Výtvarný prejav so športovou 
tematikou v sú�asnosti najviac najviac oslovuje deti 
a mládež, ktorá v �om nachádza zábavu i spôsob 
vyjadrenia, a zohráva ve�kú úlohu v oblasti zapojenia, 
zachytenia významných momentov �i sprostredkovania 
úspechov, v danej forme aj pestovania kladného vz�ahu 
k športu.  

 

Históriu vzpierania v umeleckom stvárnení prezentujú 
odborníci 

V našom �asopise sme sa už slovom �i 
obrázkom zastavili pri výstavách kresieb so športovou 
tematikou, organizovaných u nás i v zahrani�í, niektoré 
z nich boli sú�as�ou športovej akcie, iné prebiehali popri 
športovej akcii, v �alších sa športová tematika 
vyskytovala iba v rámci zvolenej témy.  

 
Z výberu známych výstaviek, aj 

tých spomenutých v pokra�ovaní 
�lánku, je možné konštatova�, že našu 
školskú mládež ku výtvarnému 
stvárneniu najviac inšpirujú rôzne 
atletické sú�aže. Vzpieranie vnímajú 
mladí výtvarníci ako jednu 
z olympijských, a akoby �alšiu 
z atletických disciplín, akou bola v 
histórii.  

Vzpieranie má ve�mi 
významné zastúpenie aj vo vážnom 
svetovom umení, na európskej pôde 
sme sa už stretli so špecialistami, ktorí 
sa venujú skúmaniu histórie 
vzpierania z poh�adu jeho umeleckých 
stvárnení, a bolo vydaných viacero 
publikácií.  

pokra�ovanie 
 
 
 
 
 

Jasné, že sa podaril ! 

Zah�bený do kreslenia.. 
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Naše kresby každodenné 
My sa však zameriame predovšetkým na 

sú�asné výtvarné prejavy v našom okolí, o ktoré sa 
nám postarala mládež na Slovensku. V dnešnom 
predsilvestrovskom vydaní sa prejdeme neve�kou, ale 
zato zaujímavou galériou známych výtvarných 
stvárnení. Iste je ešte mnoho �alších obrázkov, ktoré 
denne nosíte do školy na stránkach svojich zošitov, 
okolo ktorých chodievate na vašej ulici, ktoré vás 
zaujali na školských, mimoškolských, obecných alebo 
mestských výstavách, alebo ktoré ste si kreslili doma v 
rodine, a �i spolo�ne v triede.  
 

Kresby pod�a predlohy, ale �alšie kresby sú aj 
predlohou 

Viaceré kresby môžeme nájs� aj na ví�azných 
diplomoch našich klubov a oddielov, niektoré motívy 
sa pravidelne opakovali, iné boli jedine�né. Z kresieb 
�asto vznikajú logá, maskotky sú�aží, piktogramy, 
môžu by� ich pôvodnou predlohou. U nás aj 
v zahrani�í je bežné, že sa vyhlásia sú�aže o logo 
podujatia �i klubu, ke� porota z prihlásených kresieb 
vyberá tú najvhodnejšiu, ktorá sa bude skvie� na 
oficiálnom ozna�ení a preslávi svojho autora �i 
autorku. S kresbami, ba i karikatúrami, sa môžeme 
stretnú� aj na stránkach bulletinov a iných printových 
materiálov.  

 

Klubové kresby vzpiera�ov 
Aj z portrétov, o ktoré sa zaslúžili samotní 

vzpiera�i na kluboch, by sa dala urobi� jedna obrovská 
výstava. Poznáte ich, mnohí ich máte medzi trofejami 
hrdo vystavené na chodbách haly, vo vzpierár�ach, 
a športovci, návštevy a hostia si ich prezerajú → 
po�as prestávok sú�aží. Mnohokrát nemajú uvedené 

ani meno autora, ale krásne dotvárajú športovú 
atmosféru. Ich predlohou môže by� osobnos�, ktorú 
autor zachytil v bojovnej póze s �inkou, alebo figúra 
neznámeho vzpiera�a na oslavu športovca a športu 
ako takého. Z motívov na kluboch prevažujú postavy 
dospelých vzpiera�ov, nie �asto sa stretneme so 
motívom žiackeho pretekára, a tiež, aj napriek 
nepopierate�nej estetike vyšportovaných ženských 
postáv, v motívoch vzpiera�ov bývajú ústrednou 
témou muži, s kresbou vzpiera�ky sa stretneme iba 
sporadicky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maskotka Letnej školy vzpierania 
My sme ale jednu našli. Aj ke� je jednou 

z mála reprezentantiek ženského vzpierania vo 
výtvarnom umení, jej všadeprítomná 
a neprehliadnute�ná postavi�ka sa pevne v�lenila do 
klubových ozna�ení a stala sa symbolom Baby Barbell 
a žiackeho vzpierania. Hovoríme o vzpiera�ke, ktorú 
prezentuje klub KOFI Tren�ín, a ktorá vznikla ešte 
v �asoch pred jeho založením, o maskotke Letnej 
školy vzpierania v Tren�íne. Málokto si spomenie, že 
úsmevný motív diev�atka, úporne sa zapierajúceho 
chodidlami do �inky, ktorú vlastne rukami pri�ahuje 
k sebe, mal pôvodne aj svoju chlap�enskú verziu.  

  
 

Výtvarná sú�až po�as Letnej školy vzpierania 2012  
 Do programu aktivít Letnej školy vzpierania sa 
v roku 2012 premiérovo v�lenila aj výtvarná sú�až. 
„Chodníkové umenie“ sa u detí stretlo s pozitívnym 
ohlasom. Na chodník si kreslí sná� každé die�a na 
Slovensku, je to ako kreslenie na tabu�u v triede po�as 
školskej prestávky. Vonku na chodníkoch �asto 
krá�ame po rôznych preskakova�kách, zvieratkách, 
kvietkoch, postavi�kách, ob�úbenými motívmi sú aj 
ufóniky, slnie�ka, dom�eky.  

Kriedové kresby nijako nenivo�ia naše životné 
prostredie, ale vieme, že podobne, ako ke� 
v posil�ovni cvi�íme s magnéziom, aj kriedu si treba 
po kreslení z rúk umy�, a po�as kreslenia nesiahame 
rukami na jedlo. Po daždi sa po �ase na chodníkoch 
objavia �alšie obrázky, veselé a nápadité, ako tie 
predtým. 

pokra�ovanie 
 
 
 
 

Umelec Pavol Puna so svojou sú�ažnou kresbou 
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Ú�astníci letnej školy mali za úlohu 
nakresli� vzpiera�a s �inkou, a darilo sa im to 
výborne, �o napovedá, že viacerí to nerobili po 
prvý krát:) V sú�aži letnej školy zví�azila 
Rie�i�iarova kresba �. 15 (na fotografii v�avo), 
ktorá zobrazuje našu maskotku, ale všetky kresby 
si zaslúžili uznanie, bez oh�adu na to, �i bol so 
svojim dielom spokojný aj autor �i autorka. Každá 
kresba bola zaujímavá svojím vlastným spôsobom 
a prevedením. Niektoré sa javili v jednoduchých 
líniách, modernejšie a nad�asové, skôr na spôsob 
loga alebo piktogramu, iné boli komplikovanejšie, 
prepracovanejšie, popus�ujúce uzdu divákovej 
fantázii. Diev�atá boli zdržanlivejšie, chlapci sa 
viac nechávali unies�.  

Výsledky sú�aže sa nezapo�ítavajú do 
žiadnych hodnotení, jediným cie�om akcie bolo 
urobi� de�om rados�. Chodníkové umenie si 
vyžiadalo plný kýblik kriedy, ale stálo to za to. 
Prezentujeme aj malý fotoalbum zo sú�aže. Naše 
kresby sme mohli obdivova� ešte nejaký �as, kým 
chodník pred chatou definitívne umyl dáž�. 
Vypýtame si výtvarnú sú�až aj do programu 
nasledujúcej letnej školy.  

 
 
 
 
 
 
 

Zakázané graffitti 
�lovek si od pravekých �ias zaznamenával 

významné �innosti a okamihy zo svojho života výtvarnou 
formou na stenách svojich jaský�. V histórii nájdeme 
motívy ako zvieratá, lov, a neskôr práve aj slávne športové 
výjavy. Bol to aj ur�itý spôsob, ako zaznamenáva� 
významné momenty a udalosti ke� nebolo ešte používané 
písmo, a o živote �udí z tých �ias sa aj mnoho dozvedáme 
prostredníctvom ich kresieb. Kreslenie využívali oby�ajní 
�udia v minulosti, ke� písanie a �ítanie, a štúdium ako 
také, nebolo pre všetky spolo�enské vrstvy 
samozrejmos�ou, a to sa vonkoncom netýkalo iba našej 
krajiny. V umení sa síce zriedka, ale i dodnes využívajú 
techniky ako fresky, ktoré aplikujú ma�bu priamo na stenu 
vo vnútri miestnosti, rôzne výjavy, napríklad s biblickou 
tematikou, možno nájs� už rekonštruované v cirkevných 
chrámoch. Dnes sa už asi zriedka stretneme s tým, aby si 
niekto aplikoval ma�bu priamo na stenu svojho príbytku (ak 
nejde priamo o výtvarníka), tento spôsob vyjadrenia 
nahradil vkusný osobný výber tónovania ma�ovky 
v jednotlivých izbách a dizajnové riešenia vnútra našich 
obydlí.  

 

Na stenách domov a stavieb v mestách 
i obciach sa však môžeme stretnú� s viac alebo 
menej estetickými obrázkami, ktoré upútajú našu 
pozornos�. Sú na betónovom povrchu fasády 
nastriekané farebnými sprejmi. Je potrebné vedie�, 
že prevažná vä�šina z nich tu nebola nastriekaná 
legálne, pretože sprejova� fasády budov je 
považované za hrubý vandalizmus (názorný 
príklad takýchto „�arbaníc“ je na pozadí obrázka 
fotografie z mosta). Tento druh pouli�ného umenia 
u nás vznikol v �ase, ke� sa paneláky na 
sídliskách, všetky v typicky nevýraznej šedej 
farbe, podobali ako vajce vajcu a mladí �udia, ktorí 
v nich bývali, boli znechutení šedou vizážou 
svojho bývania, neosobného a bez-nápaditého 
verejného a svojho životného priestoru, ktorého 
hrozivá perspektíva obzvláš� vynikala vtedy, ke� 
betón polial dáž� a v popredí zachmúrenej oblohy 
sídlisko evokovalo scenériu apokalypsy. A tak 
steny panelákov za�ali pokrýva� rôzne kresby 
a haky-baky sprejerov-vandalov, ktorých za 
ni�enie fasády prenasledovali aj policajti.  

pokra�ovanie 
 
 
 

Jedno z ví�azných diel Patrika Rie�i�iara 

Upútala aj kresba Adama Štachuru 
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Doba sa však mení, novostavby už nepôsobia tak pochmúrne, fasádu dostávajú už v rôznych farebných 
variáciách, a mladí �udia dnes majú možnos� aktívne vstupova� do procesu formovania vizuálnej podoby 
verejného a svojho životného priestoru, dokonca samotné graffitti, sprejové kresby na múroch, sa v mestách 
objavujú aj legálne. Posta�í, ak si spomenieme podnikate�ov, ktorí si „objednajú“ kresby na svoje predajné stánky 
alebo interiéry v baroch, mestské �asti, materské a základné školy, ktoré organizujú sprejerské akcie na múr pod 
basketbalovým košom športového ihriska, umelecké skupiny, ktoré usporiadavajú organizované a tematicky 
orientované kreslenie na verejných, ale nie obytných objektoch, dopravné spolo�nosti, ktoré dali príležitos� 
sprejerom revitalizova� vonkajší pláš� starších vlakových súprav alebo elektri�iek, ktoré potom stretávame 
v prevádzke na staniciach alebo na zastávkach.  

Zlatým klincom podobných aktivít nepochybne bola 
vydarená akcia v hlavnom meste, ke� magistrát v spolupráci so 
sponzorom a sprejermi znázornili navigáciu s hokejovou tematikou 
v podchode hlavného mesta pre návštevníkov nedávnych MS 
2011, výjavy predstavovali hokej a mesto. Tieto pozoruhodné 
sprejerské ma�by (pre zaujímavos� ukážka vpravo) si ešte dnes 
s ob�ubou chodievajú fotografova� domáci cestujúci i zahrani�ní 
turisti. Za odsúdenia-hodný vandalizmus sa však na�alej pokladá 
kreslenie na historické budovy, stavby osobitého významu 
a pamiatkové objekty. 

 
 

Nevedno, z ktorej doby pochádza kresba 
vzpiera�a (obrázok v�avo), ktorá bola náhodne objavená 
na nevýraznej betónovej stene jedného z piatich 
bratislavských mostov cez Dunaj. Pripomíname, že tie 
sprejovania, ktoré sú povolené, sú organizované 
a riadne ohlásené na úradoch. Ne�aleko obrázka 
vzpiera�a mala na moste oficiálny priestor na kresby 
napr. detská skupina so sponzorom. Od centra pomerne 
vzdialený most využívajú peší na vychádzky nad riekou, 
študenti �i rekrea�ní športovci. Neodporú�ame 
napodob�ova� neznámych autorov, ale ak je obrázok 
vydarený, ako táto karikatúra, tak vä�šina okoloidúcich si 
ho vychutná. 

Macko športove 
 
 
 Vzpierajúceho macka (obrázok vpravo) 
sme objavili na výstave žiackych kresieb 
v nákupnom centre Polus. Výtvarná akcia 
prebiehala v súvislosti so svetovou putovnou 
výstavou 109 poma�ovaných mackov „Medvede 
bez hraníc“, ktorá sa niesla v duchu 
tolerancie, priate�stva medzi národmi 
a porozumenia medzi rôznymi kultúrami, 
s charitatívnym podtónom. Výstavu okrem 
miestnych a mestských autorít podporili aj 
významní športovci, v úlohe ambasádorov 
projektu aj paralympionici a olympionici. Žiacke 
výstavy materských a základných škôl „Svetový 
macko“ a „Macko kamarát, ma�ba a kresba“ 
prebiehali popri tej svetovej. Sochy svetových 
medve�ov stoja so zdvihnutými rukami 
(prednými labkami) nad hlavou, aby stojac ved�a 
seba tvorili za-ruky-sa-držiace súsošie, �o mo- 
 
 
 
 

tivovalo našu sú�asnú žiacku generáciu, a šup- autorka 
sedemro�ná Katarínka pridala mackovi do vystretých rúk aj 
�inku. Vo vystavených kresbách sa vyskytovalo viacero 
športových motívov. Obdivova� ich mohli všetci návštevníci 
Polus centra na poschodí, pri vstupe do oddychovej �asti 
kalórneho kútika.                                               pokra�ovanie 
�
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	ažká ako pierko, dizajnová záležitos� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezvy�ajným spôsobom sa s úlohou stvárni� tradi�nú 
viano�nú gu�u popasovali nielen profesionálni výtvarníci, 
ale aj študenti škôl s výtvarným zameraním z Bratislavy, 
Ružomberka a Žiliny. Viano�ná dekorácia, ktorá 
pripomína �inku, nie je závesná, ale spo�íva na 
podklade, pódiu z �ervenej labutienky, �ím napovedá jej 
krehkos� v zaujímavom protiklade s uvedenou 
hmotnos�ou. Výstava prebieha v Dizajn štúdiu �udovo-
umeleckej inštitúcie Ú�UV a autorom „�inkovej“ 
viano�nej ozdoby je Ružomber�an Ladislav Litavský.   
 

Vzpiera� na Olympijských hrách 
 Motív vzpiera�a v prostredí olympijskej sú�aže si 
vybral aj dvanás�ro�ný Matej Baran z kolektívu žiakov 
z Prešova. Kolektív získal špeciálnu cenu poroty na 
výtvarnej sú�aži Slovenského olympijského výboru 
a Slovenskej olympijskej akadémie „Londýn 2012 – 
mesto olympijské“. Do sú�aže, venovanej Hrám XXX. 
olympiády, sa zapojilo 131 základných, stredných, 
umeleckých, špeciálnych škôl, gymnázií a centier 
vo�ného �asu zo Slovenska. Najlepšie práce sú 
vyobrazené v prezentácii na internetovej stránke  →  

www.olympic.sk/attachments/article/15662/vytvarna 
sutaz.pdf 
 
Na chodník si kreslili aj v Kazani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaujímavú výtvarnú sú�až „chodníkového 

umenia“ zorganizovali v univerziádnej dedine v 
Kazani v rámci propaga�ných aktivít pred svetovou 
univerziádou 2013. Zadanie znelo, ako bude vyzera� 
študentská sú�až o tisíc rokov. A ako sa už stáva pri 
špekulovaní o budúcnosti, aj postavi�kám, 
znázorneným na kriedových kresbách pribudli krídla, 
�i sú�ažilo sa medzi hviezdami vo vesmíre. Od 
vesmírnych projektov si ve�a s�ubujú predovšetkým 
deti a mládež, a nebolo to inak, ani ke� sa hovorilo 
o budúcnosti pred dvadsiatimi rokmi:) už vtedy sa pri 
zmienke o budúcnosti vo výtvarnej sfére objavovali 
kozmické motívy. Do výtvarnej sú�aže sa v Kazani 
vložili študenti, kriedou ma�ujú na sú�aži každý rok. 
V kresbách sa zhodli, že aj o tisíc rokov budú 
študentské univerzitné hry opä� v Kazani. Hodnotil 
sa nápad a estetické prevedenie, osobitné uznanie 
si vyslúžila kresba znázor�ujúca mierové poslanie 
športu ako témy, ktorej aktuálnos� sa nestratí ani o 
tisíc rokov. foto fisu.net 

 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
�riepkové infošky zo vzpiera�ských sú�aží 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �
 

Pohár starostu mesta Boskovice vo vzpieraní mládeže 
V Boskoviciach (�eská republika) sa 15. 

decembra uskuto�nila pohárová sú�až starostu mesta 
v mládežníckych kategóriách, za ú�asti trojice klubov zo 
Slovenska. Štartovalo 11 troj�lenných tímov. Tretie 
miesto si vybojovalo A-družstvo Slávie Ružomberok, 
ktorej výkonnostné „bé�ko“ sa umiestnilo šieste. 
Považan Nové Mesto nad Váhom zaujal 7. pozíciu 
a vzpiera�ský oddiel Mestskej športovej organizácie 
Štúrova deviatu.  

Z hodnotenia v kategóriách jednotlivcov : Žiaci 
(6 klubov) - Matej Kubák (PNM) 2. miesto, Jakub 

Hromjak (SRB) 4. miesto, necelé 3 body na tretieho, 
Daniel Kajan (ŠTU) 7. miesto, Jakub Kuba�ka 
(PNM) 8. m. Juniori do 17 rokov (5 klubov) - 
pretekári Slávie Hatala 5., Žákovský 6. a Veselý 7., a 
nasledovali pretekári Štúrova Valovics a Henczi (8. a 
9.) Juniori do 20 rokov (3 kluby) – ví�az Jakub Žilava 
(SRB) s tesným rozdielom so Sedlá�kom (Bohumín). 
V kategórii mužov slovenskí pretekári nemali 
zastúpenie. Ženy (3 kluby, koeficienty mužov) - 
žia�ky z Považana, Miriam Skovajsová 4. a Laura 
Mikušová 5. miesto. 
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Úvodné kolo študentskej dlhodobej sú�aže sa konalo v Tren�íne 
1. KOLO VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA VO VZPIERANÍ, AKAD. ROK 2012/2013, 24. NOVEMBER 2012�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �
 

Vysokoškolská liga vo 
vzpieraní odštartovala v réžii 
športového zväzu úvodným stretnutím 
nového ro�níka.  

Sú�až bola technicky 
usporiadaná klubom KOFI Tren�ín 
v priestoroch vzpiera�skej posil�ovne 
tren�ianskeho športového komplexu 
Dukly.  

Pôvodný zámer štartu 
družstiev aj jednotlivcov v rámci 
domáceho šampionátu ustúpil do 
úzadia, iba nedávno sa konal svetový 
študentský šampionát v Eilate, vi� 
predchádzajúce vydanie Mládeže, 
a sú�až jednotlivcov ani SAUŠ 
v kalendári na tento rok neuvádza.   
Výsledková tabu�ka (skrátená) 
 

R Meno Ro�. Tel. 
hm. 

Trh / Nadhod / 
Dvojboj 

Sincl. b. 

         

Tren�ianska univerzita Alexandra Dub�eka v Tren�íne 
1 MASNICA Adam 1990 88,2 125  160  285 333,5283 
2 POKUSA Matúš 1988 95,0 135  157  292 330,7907 
3 CHOVANEC Tomáš 1988 80,0 107  145  252 309,5415 
- DAUDA Miroslav 1989 71,4 - 110  - 144,1381 

1 

              973,8604 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava 
1 KOVÁ� Milan 1988 82,9 120  145  265 319,5679 
2 PUŠKÁR Peter 1988 82,8 95  113  208 250,9838 
3 RÁC Maroš 1989 80,3 65  100  165 202,2756 

2 

              772,8274 
UMB SASARÁKOVÁ Terézia 1991 57,4 63  75  138 182,6807 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štartovali družstvá z Tren�ína 
a Bratislavy. Tren�ianska univerzita 
potvrdila vedúcu pozíciu, ktorú si 
vybojovala už pri založení sú�aže 
a zatia� z nej v žiadnom z 
uskuto�nených ro�níkov, a ani 
v jednotlivých kolách, ani na okamih 
nezostúpila. 

Spomedzi klubovcov VK KOFI 
štartovali Matúš Pokusa, Adam 
Masnica (obaja Tren�ianska 
univerzita) a Milan Ková� (FTVŠ 
Bratislava).  

pokra�ovanie 

Úvodný nástup pretekárov 

Miro Dauda Milan Ková� Matúš Pokusa 
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dokon�enie – Vysokoškolská liga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Domáci borci Tren�ianskej univerzity opä� 
potvrdili svoje prevenstvo ! Rozdielom triedy zví�azili 
pred druhou FTVŠ Bratislava. Druhé kolo sa uskuto�ní 
za�iatkom letného semestra vo Ve�kom Mederi. A finále 
koncom letného semestra v Tren�íne.“ posiela pozdrav 
zo sú�aže tren�iansky tréner Mgr. Milan Ková�. 
„Kame�om úrazu“ tren�ianskych pretekárov už bývajú 
sná� vysoko postavené závere�né pokusy. I tentokrát 
nevyšli 5 až 7 –kilové prírastky nikomu z našich, ako 
v trhu, tak v nadhode. Ale aj tak, trojica pretekárov VK 
KOFI obsadila najlepšie tri prie�ky v poradí jednotlivcov.  

Terézia Sasaráková (Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici) štartovala mimo sú�až 
a zaznamenala študentské rekordné výkony žien 
v oboch disciplínach a dvojboji. V trhu sa �alej 
pokúsila o 65 kg a v nadhode o 79 kg, no 
neúspešne. Aktualizovala tabu�ku v hmotnostnej 
kategórii do 58 kg.   

Sú�až rozhodovali Ing. Ján Kahan, Štefan 
Marták a Mgr. František Šaržík, pod vedením Mgr. 
Zuzany Svr�kovej. 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
Podujatia svetovej organizácie univerzitného športu FISU 2012 – 2017 
UNIVERZITNÝ ŠPORT - PODUJATIA 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �
 

V rušnom roku londýnskej olympiády 2012 sa 
pod hlavi�kou FISU konali novembrové akademické 
majstrovstvá sveta vo vzpieraní v Eilate, s ú�as�ou 
slovenskej študentskej reprezentácie v kategóriách 
mužov aj žien. FISU prezentuje akademické šampionáty 
ako svoje športové laboratórium. Ak sa uskuto�nia 
v konkrétnom športe akademické MS, môže by� 
zaradený do športového programu univerziády. 
Šampionáty sú prieskumom záujmu krajín 
o univerziádnu sú�až v danom športe. Okrem tých 
športov, ktoré tvoria pevnú sú�as� univerziádneho 
programu, sa v každej pridávajú aj �alšie volite�né, ktoré 
sú významné z h�adiska usporiadate�a univerziády, ktorý 
ich do programu navrhuje, alebo pri ktorých 
predchádzajúci záujem krajín o šampionáty nazna�oval 
úspech aj na univerziádnej úrovni.  

Z poh�adu významu môžeme spomenú�, že na 
území Slovenska sa v júli 2012 v Bratislave uskuto�nili 
AMS v karate. Z testovacích podujatí sa konala trojica 
akademických svetových šampionátov v dejisku budúcej 
svetovej univerziády v Kazani (pred SLU 2013), 
a bedmintonové v Gwangju (pred SLU 2015). FISU 
Fórum sa uskuto�nilo koncom marca v dejisku letnej 

univerziády 2017 v Taipei City. Konferencia City 
Events sa konala 14.-16. novembra v Lausanne, 
Švaj�iarsko. V roku 2013 bude dianiu 
v študentskom športe kra�ova� podujatie svetovej 
letnej univerziády, ktorá bude prebieha� 6.-17. júla 
v Kazani (Tatarst. republika, Ruská federácia). 
Vzpieranie je v programe univerziády ako volite�ný 
šport, so sú�ažami po�as 7.-12. júla. Kaza� je 
pomerne blízko, ale v programe musí slovenský 
fanúšik po�íta� s �asovým posunom  cca +2 hod. 
V Kazani sa konal vla�ajší európsky šampionát vo 
vzpieraní, ale správy o priebehu príprav ve�kej 
univerziády zaplavujú médiá doslova denne už 
nieko�ko rokov, mesto sa mení. Viac info na 
kazan2013.com.  

S príchodom nového roka 2013 ešte nie sú 
známe termíny domácich kvalifikácií vo vzpieraní. 
Konferencia FISU bude 7.-11. júla sprievodným 
podujatím univerziády. Pre zaujímavos�, zimná 
univerziáda bude v decembrovom termíne v Trentine 
v Taliansku. V termíne 11.-13. júna 2013 sa 
uskuto�ní aj Rektorské fórum FISU.   pokra�ovanie

 

Adam Masnica Tomáš Chovanec 
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dokon�enie – Sú�aže FISU 2012 - 2017 
 

Švédska �lenská organizácia ho zamýš�a spoji� 
s oslavou svojho 100. výro�ia a ponúkla FISU jeho 
usporiadanie na univerzite v Umeå. Jednou zo sub-tém 
podujatia bude aj duálna kariéra, sk	benie akademického 
štúdia s elitným športom. Rok 2014 bude rokom 
akademických šampionátov FISU. Usporiadate� AMS vo 
vzpieraní ešte nebol vybraný. V dejisku budúcoro�nej 
univerziády v Gwangju sa 17-22. marca uskuto�ní FISU 
Fórum. Európska organizácia univerzitného športu 
v roku 2014 usporiada 2. Európske univerzitné hry, 
hostite�om ktorých bude Rotterdam. Vzpieranie nebolo 
ú�astníkom tých úvodných. V roku 2015 sa bude kona� 
svetová letná univerziáda v Gwangju (Kórea), presnejšie 
v termíne 3.-14. júla. V športovom programe vzpieranie 
chýba, na zostávajúce obdobie po ostatných vo�bách v 

IWF je ponechaný ve�ký priestor v oblasti spolupráce 
a vz�ahov s FISU. Viac info o SLU na gwangju2015-
com. V tomto roku sa koná aj Konferencia FISU, aj 
zimná univerziáda v Granade v Španielsku. 
Olympijský rok 2016 patrí v študentskom športe 
opä� akademickým šampionátom. Presnejšie info 
v jednotlivých športoch zatia� nie je k dispozícii. 
V roku 2017 sa opä� koná svetová letná 
univerziáda, a to 19.-30. augusta v Taipei City na 
Taiwane. Vzpieranie zatia� medzi športmi nefiguruje. 
Viac info na taipei2017.net. Uskuto�ní sa aj 
Konferencia FISU, aj zimná univerziáda v Alma-ate 
(Kazašská republika). Okrem spomínaných podujatí 
sa plánuje každoro�ná konferencia City Events. 

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

TÉMA NA STOLE : Usporiadanie podujatí 
ROZVOJ ŠPORTOVÉHO ODVETVIA 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �

 

V hale je rušno. Skanduje dav fanúšikov, 
o�akávajúci �alší nevšedný športový zážitok. Svetlá 
reflektorov sa upierajú do arény. Pestrofarebne 
vystrojení športovci sa pohybujú v rozcvi�ovniach, všade 
je prítomný obslužný personál, svoje miesta zaujali 
médiá, prichádzajú hostia, odznejú príhovory a napätie 
uvo�ní kultúrny porgram. Odštartuje sú�aženie, mega-
obrazovky ukazujú stav, v prestávkach alebo paralelne 
bežia sprievodné podujatia. Po ukon�ení sa fanúšikovia 
vytratia, športovci s regimentom svojich realiza�ných 
tímov odchádzajú do hotelov, do mesta, na tréningy, aby 
sa pripravili na �alší de�. Sú�aže striedajú vyhodnotenia, 
telka, internet a novinové �lánky bombardujú doma-
sediacu verejnos�, napätie stúpa a sú�až je 
diskutovanou udalos�ou �íslo jeden. Športová verejnos� 
vníma aj zasadnutia funkcionárov, odborné semináre 
a sú�ažné štatistiky, ktoré prebiehajú akoby v pozadí, 
ur�ené pre užší okruh zú�astnených.  

 

Pre športovca a jeho fanúšikov je športové 
podujatie vrcholom jeho tréningového úsilia, podobne ho 
vníma aj jeho realiza�ný tím, pre verejnos� ako takú je 
zábavou i pasívnym športovým vyžitím, s odhodlanos�ou 
i v zbožnom prianí zvýšenia vlastnej aktivity v bežnom 
živote. Pre usporiadate�a je podujatie významné hne� 
po viacerých stránkach, podobne pre vyhlasovate�a 
sú�aže. Ich �innos� na podujatí odštartuje dlho pred ním 
a kon�í rovnako dlho po �om, pri�om podujatie vlastne 
„zostáva na stole“ ako hotové, no nie ukon�ené, 
z poh�adu jeho nadväznosti na predchádzajúce 
a plánovania usporiadania alebo ú�asti na tých 
budúcich. Podujatie odchádza do histórie, kde sa stáva 
�alšou praktickou skúsenos�ou, ktorej poslaním je vies� 
k �alším zlepšeniam alebo promptnejším reakciám na 
zmeny, a získava miesto vo výkladnej skrini nielen 
ví�azov sú�aže, ale aj usporiadate�ských subjektov.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Konferenciu City Events organizuje 

svetová organizácia univerzitného športu FISU 
v spolupráci so spolo�nos�ou GL events, ktorá 
pôsobí v oblasti usporiadate�stva podujatí, ako sú 
ve�trhy, kongresy, kultúrne i športové podujatia. 
Konferencia, ktorá sa koná zvy�ajne v októbri alebo 
novembri v olympijskej metropole Lausanne, je 
zameraná na športovú oblas�. Je stretnutím 
predstavite�ov športových organizácií, 
usporiadate�ov podujatí a miest, kandidujúcich na 
usporiadanie vä�ších podujatí, a �alších subjektov, 
zainteresovaných v procese usporiadania podujatia 
od kandidatúry, cez samotnú realizáciu, až po 
vyhodnotenie, a tieto témy sú podrobne rozoberané 
aj v jednotlivých príspevkoch. 

 

Usporiadanie športového podujatia 
Úrove� prípravy závisí od významu 

podujatia, schopností a možností usporiadate�a. 
Vyhlasovate� sú�aže ur�í miesto a usporiadate�a 
športového podujatia spomedzi uchádzajúcich sa 
v procese kandidatúry, ku ktorej vyhlasovate� 
zainteresované, �lenské subjekty oficiálne vyzve. 
Tento postup sa aplikuje bez oh�adu na to, �i ide 
o sú�až na národnej, medzinárodnej úrovni alebo 
vrcholné podujatie kontinentálneho alebo svetového 
rozmeru, v konkrétnom športovom odvetví alebo 
multišportovú.    

pokra�ovanie�
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dokon�enie – Usporiadate�stvo podujatí 
 

Vyhlasovate� definuje vlastné kritériá pre výber 
usporiadate�a, so zrete�om na želaný efekt, proces je 
transparentný, samotný výber sa realizuje spravidla 
hlasovaním. 

Ví�azný kandidát organizuje prípravné �innosti 
v úzkej spolupráci s vyhlasovate�om sú�aže 
a príslušným odborom úradu mesta, krajiny, jej vyšších 
športových organizácií. Pri významnom podujatí nie je 
nezvy�ajné vybra� i z ponuky firiem, ktoré sa na 
usporiadanie podujatí špecializujú. Pre zjednodušenie 
�inností sa sformuje organiza�ný výbor a vzájomné 
vz�ahy sa definujú zmluvne, �ím sa vymedzia príslušné 
kompetencie a u�ah�í sa komunikácia.  

V oblasti usporiadate�stva podujatí sa zapája 
zložka organiza�ná a odborne usporiadate�ská, 
športovo-technická, propaga�ná a marketingová, 
ekonomická, právna, bezpe�nostná, dobrovo�nícka, 
kultúrna a vzdelávacia, a mnohé �alšie. Je potrebné 
poznamena�, že �ím vä�šie a významnejšie je podujatie, 
tým vä�šie nároky sú kladené na usporiadate�a.  

Skuto�nos�, že pri menších sú�ažiach mnohé 
starosti „odpadnú“ neznamená, že tieto zložky nie sú 

potrebné, ale že sú potrebné v menšom rozsahu, 
zabezpe�ené iba prostredníctvom odbornej komisie 
alebo externe konzulta�ne. V ostatnom období sa 
stretávame s ur�itou, akoby „nechu�ou“ menších 
subjektov uchádza� sa o usporiadanie aj menšej 
sú�aže, �oho prí�iny h�adáme v nezáujme 
štrukturálne vyššej organizácie napomôc� rozvoju 
menších športových subjektov, napr. ak klub má 
obavy, že nezíska potrebné usmernenia od 
športového zväzu a podobne. A pritom, sú to práve 
menšie kluby, ktoré sa pri usporiadaní sú�aže 
stretávajú s pozitívnym ohlasom a ú�as�ou zo strany 
obce, zatia� �o sú�aže, uskuto�nené v ostatných 
rokoch na svojich obvyklých miestach, zostávajú zo 
strany miest bez povšimnutia. Obzvláš� menšie obce 
majú záujem na kladnom zvidite�není a rozvoji 
športu na svojom území. Netreba pripomína�, že na 
spomínanú situáciu najviac doplácajú žiacke 
kategórie, ktorých sú�aže sú z poh�adu rozvoja 
športového odvetvia a podchytenia mládeže vlastne 
k�ú�ové.  

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
Univerzitný šport v tla�ovinách 

ALŠIE �ASOPISY, V KTORÝCH SA DO�ÍTAME O VYSOKOŠKOLSKOM ŠPORTE 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �
 

U nás, na Slovensku, našiel univerzitný šport iba 
nedávno priestor na stránkach študentského projektu 
Eurocampus, kde môžeme nájs� správy o sú�ažiach 
a úspechoch našich študentov na športovom poli. 
Úspechy študentov vo vzpiera�skom športe môžeme 
nájs� aj v príspevkoch telovýchovnej fakulty v �asopise 
UK Bratislava, �i v klubovníku VK KOFI Tren�ín.  

V �ub�ane v Slovinsku nedávno predstavili 
ostatné vydanie �asopisu s podobným obsahom, pod 
titulom Zdravá zábava. Slovinská asociácia 
univerzitného športu v �om prináša novinky 
o slovinskom, európskom a medzinárodom univerzitnom 
športovom dianí, prostredníctvom ú�asti slovinskej 
reprezentácie na podujatiach, rozhovory s úspešnými 

športovcami-študentmi, domáce univerzitné dianie, 
info o štúdiu v Slovinsku, vo�no�asových 
a sú�ažných športových aktivitách.  

Podobne ako u nás Eurocampus, Naša 
univerzita alebo naša Mládež, je aj slovinský �asopis 
bezplatne distribuovaný študentom v stojanoch na 
chodbách škôl alebo stiahnute�ný na internete, tu 
s vlastnou diskusiou na sociálnej sieti.  

Diskusia už bola otvorená aj na 
internetovej stránke VK KOFI, ako decembrová 
novinka nielen pre �lenov, ale aj pre všetkých 
fanúšikov tren�ianskeho klubu i školského 
krúžku !�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�riepkové infošky zo vzpiera�ských sú�aží 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �
 

Pretekári zo Slovenska na Ve�kej cene v T�inci�
Žiaci z Dolného Kubína (ro�ník 1999) štartovali 

24. novembra na podujatí Ve�kej ceny T�inca (�eská 
republika) v konkurencii klubov z P�íbora, Haví�ova, 
Brna, Zlína, Nového Hrozenkova a domácich. V kategórii 
do 17 rokov sa umiestnili Dominik Chovanec a Rastislav 
Záhradník na 14. a 15. prie�ke pod�a Sincl. bodov. Popri 
sú�aži prebiehal spomienkový turnaj, ktorého ú�astníkmi 
boli iba domáci. 
�

�

�

Silvestrovské vydanie 1 
Mládež žije športom 13 /2012 
 
 
 
 

a2c 2012 pod�a:  
klubové info, web, iné 
Fotografie: archív VK KOFI, web, iné 
Publikácia neprešla jazykovou korektúrou. 
Po�et strán : 27 
            

Pripomienky : na  vkkofi@gmail.com  
 

www.vkkofi.wbl.sk 
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Tren�ianska univerzita vydala svoj Kalendár 2013 
TREN�IANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUB�EKA SI PRIPOMÍNA 15. VÝRO�IE�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �
�

�

�

�

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tren�ianska univerzita Alexandra Dub�eka 

v Tren�íne je ví�azom všetkých doteraz uskuto�nených 
ro�níkov domácich sú�aží študentských družstiev vo 
vzpieraní. V reprezentácii „TUNI“ cestujú študenti 
a študentky na vrcholné podujatia FISU vo vzpieraní, so 
ziskom skvelých umiestnení i majstrovského titulu z roku 
2010. Univerzita sa môže pýši� aj viacerými titulmi 
z domácich študentských šampionátov.  

Tren�ianska univerzita oslavuje 15. výro�ie 
založenia (1997). Z toho pä� rokov je ú�astníkom 

študentských sú�aží vo vzpieraní (2008, 2009, 2010, 
2011 aj 2012). Študentom a študentkám sa už roky 
úspešne darí sk	bi� štúdium so športovou �innos�ou, 
univerzita umožnila svojim študentom športova� aj 
na reprezenta�nej úrovni. Unikátnu prehliadku 
dosiahnutých športových úspechov svojich 
študentov univerzita prezentuje prostredníctvom 
kalendára na rok 2013 (náh�ady vzpiera�ov na 
fotografiách, kalendár nezoženiete) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slávnostné uvedenie svojho kalendára na rok 

2013 uskuto�nila Tren�ianska univerzita na gala ve�eri 
za ú�asti úspešných športovcov-študentov 6. decembra 
2012 v Tren�ianskej synagóge. Kalendár prezentuje 
jednotlivých športovcov a športovkyne vo viacerých 
športoch v situáciách, ktoré nesú hlavnú myšlienku 
„Múdros�, šport.. váše�“ 

Spomedzi vyobrazených vzpiera�ov tu nájdeme 
akademického šampióna Bc. Pavla Svr�ka, ú�astní�ku 
svetovej univerziády Bc. Eleonóru Gogorovú, aj oboch 
Bc. Matúša a Bc. Michala Pokusovcov, bývalých 

i sú�asných �lenov VK KOFI Tren�ín. Podujatie, 
ktorého sú�as�ou bola aj autogramiáda športovcov, 
moderoval Štefan Skrúcaný. Na akcii nechýbal 
tren�iansky tréner Mgr. Milan Ková�, ktorý sa podelil 
o svoje dojmy : „Kalendár je tým zaujímavý, že 
ukázal, ako sa dá v praktickom živote sk�bi� štúdium 
a vrcholový šport. Spomedzi 12 športovcov boli 
štyria vzpiera�i. Po krste sa uskuto�nila 
autogramiáda a po nej slávnostná recepcia. 
Vzpiera�i si zaslúžili obdiv svojimi športovými 
a študijnými výsledkami.“  

 
 

Slávnostný galave�er 
Autogramiáda 

MM úú dd rr oo ss �� ,,   šš pp oo rr tt .. .. ..   vv áá šš ee ��   
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Mimoriadny kongres, medzinárodný pohár i nová akadémia v Baku 
IWF CONGRESS, IWF GRAND PRIX- INT. BAKU CUP, AZERBAJDŽANSKÁ REPUBLIKA 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kongres, sú�až aj nová akadémia 
 Mimoriadny kongres Medzinárodnej vzpiera�skej 
federácie, obsahovo orientovaný na zmeny 
v základných dokumentoch, pravidlách a predpisoch 
organizácie, sa konal zhruba mesiac po oslavách 
založenia olympijského výboru v Azerbajdžane, 12.-13. 
decembra 2012 v hoteli Absheron v Baku. O�akávaná 
ú�as� bola okolo dvesto delegátov stovky krajín. V prvý 
de� diskutovali úpravy stanov a predpisov delegáti 88 
�lenských federácií. Iba málo upravené a jednomyse�ne 
schválené znenie dokumentov vstupuje do platnosti 1. 
januára 2013. Za Slovenský zväz vzpierania sa 
hlasovania zú�astnil predseda PhDr. Pavol Mutafov. Na 
druhý de� boli v programe úpravy technických 
a sú�ažných pravidiel vzpierania, opä� jednomyse�ne 
schválené, rovnakým po�tom delegátov.  
 Podujatie Ve�kej ceny IWF – Medzinárodného 
pohára Baku nadviazalo na dianie kongresu 13. 
decembra. Sú�až usporiadala Azerbajdžanská federácia 
vzpierania v spolupráci s IWF. Ú�astníci štartovali 
v obmedzenom po�te hmotnostných kategórií, žien do 
53 a 58 kg a mužov do 62 a 69 kg. Sú�aže prebiehali 
nasledujúce dva dni, 14. a 15. decembra, v športovej 
hale vzpiera�skej akadémie. Okrem ocenení boli pre 
ví�azov kategórií pripravené finan�né odmeny, 
a rovnako pre svetových rekordérov v seniorskej 
kategórii.  
 O pohár Baku sú�ažili aj slovenskí 
reprezentanti. Slovenský rozhodca na sú�aži nepôsobil. 
V hodnotení krajín sa Slovensko umiestnilo na 6. pozícii 
v tabu�ke žien, v tabu�ke umiestnení na 13. mieste. 

V dvoch hmotnostných kategóriách štartovalo 
súhrnne 22 žien z 13 krajín. V tabu�ke mužov 
zaujalo Slovensko 11. pozíciu a v tabu�ke 
umiestnení 18. prie�ku. V dvoch hmotnostných 
kategóriách štartovalo súhrnne 32 mužov z 18 
krajín.  
 Slovenské reprezentantky sú�ažili v kategórii 
do 58 kg. Juniorka Terézia Sasaráková (61+78 kg) 
sa umiestnila na 8. prie�ke a dorastenka Viktória 
Luká�ová (40+53 kg) na 10. prie�ke v dvojboji. 
V kategórii mužov sa umiestnil žiacky pretekár 
reprezentujúci už dva roky v doraste Jácint Juhász 
(85+105 kg) so šiestimi platnými pokusmi, na 14. 
prie�ke. V kategórii mužov do 69 kg sa seniorský 
pretekár Peter Janí�ek (105+130 kg) umiestnil 
v dvojboji na 13. mieste. Vyhodnotené boli aj výkony 
v �iastkových disciplínach. V poradí pretekárok 
pod�a Sinclaira sa T. Sasaráková umiestnila 19. a V. 
Luká�ová na 21. mieste. V poradí mužov sa P. 
Janí�ek umiestnil 23. a J. Juhász na 27. mieste.  

Slávnostné otvorenie novej vzpiera�skej 
akadémie v Baku bolo spojené so sú�ažou ve�kej 
ceny. Objekt disponuje sú�ažnou halou a h�adiskom 
so 400 sedadlami, ubytovacími kapacitami na 
usporiadanie tréningových sústredení, aj 
miestnos�ami, vhodnými na konanie teoretických 
školení. Azerbajdžanský zväz v ostatnom �ase 
venoval ve�a energie rozvoju športového odvetvia. 
Akadémia sp	�a požiadavky na usporiadanie 
medzinárodných podujatí.  

 
 

Nový multifunk�ný objekt Vzpiera�skej akadémie v Baku, foto iwf.net 
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Doping v športe vznikol tak, že niektorí 
športovci chceli v sú�aži zví�azi�, ale vedeli, že súper 
je lepší, tak použili podvod, aby zvýšili svoju 
výkonnos� a zví�azili nad ním. Netrvalo dlho, a ke� to 
robili viacerí, tak sa „to prevalilo“ a tento podvod im 
zistili. Bolo to neférové sú�aženie, a tak im odobrali ich 
podvodom získané trofeje a medaily, a odovzdali ich 
tomu najlepšiemu z tých, ktorí sú�ažili �estne, a do 
podvodníka doma hádzali vají�kami, paradajkami 
alebo nie�ím podobným. Ale aj tak sa �astejšie 
stávalo, že ú�astníci sú�aží neboli spokojní 
s výsledkami a podozrievali svojich súperov, že 
podvádzali, že si vzali nejaké tabletky, aby dosiahli 
lepší výkon, a že „im na to iba neprišli“. 

Pre rozhodovanie takýchto sporov bola 
založená organizácia, ktorá mala úlohu zisti�, �i ví�azi 
sú�aže podvádzali alebo nie. Táto organizácia spísala 
zoznam takých tabletiek, ktoré podvodníci zvykli hlta�, 
a dala na známos�, že kto takéto tabletky pred 
sú�ažením užije, ten porušil pravidlo férovej hry 
a nemôže by� ví�azom sú�aže. Neskôr sa zistilo, že 
niektoré z týchto tabletiek sa používajú v medicíne ako 
lie�ivá. Preto, aby sa športovcovi, ktorý je naozaj 
dlhodobo chorý, nemuselo zakáza� sú�aži�, tak sa 
ur�ili pravidlá pre výnimky, ke� sa nezvyšuje 
výkonnos�, ale športovec nejaký liek naozaj potrebuje.  

Treba doplni�, že ke� podvodník užije nejaké 
tabletky, aby zví�azil v sú�aži, tak si aj poškodzuje 
svoje zdravie. Berie lieky, ke� nie je chorý, ke� ich 
vlastne nepotrebuje, a ke�že zvä�ša išlo o ve�mi silné 
tabletky, to je pre zdravie nebezpe�né. Z tejto 
organizácie, ktorá strážila dodržiavanie pravidiel 
férovej hry, sa po �ase stala agentúra na svetovej 
úrovni, a okrem nej máme v každej krajine aj vlastnú 
agentúru, a tá naša bdie nad dodržiavaním pravidiel 
v našej krajine.  

Aby agentúra zistila, �i ví�az na sú�aži 
podvádzal alebo nie, tak mu urobí testy, a vzorky si 
odnesie do laboratória, kde zis�uje, �i zjedol tabletky. 
Ak ide o takého športovca, ktorý má reprezentova� na 
dôležitej medzinárodnej sú�aži, tak testy sa robia aj 
náhodne už po�as športovej prípravy. Najvä�šie riziko, 
že športovec neodolá pokušeniu si športovú prípravu 
u�ah�i� tabletkou, je pri ve�kých medzinárodných 
podujatiach, alebo majstrovských podujatiach, alebo 
ke� chce niekto urobi� ve�ký svetový rekord. Preto sa 
v takýchto prípadoch vždy robí ve�ké testovanie 
a všetci, ktorí urobili ve�ký rekord, sú aj testovaní. Aj 
slovenskí športovci bývajú testovaní, �i už doma 
v športovej príprave, alebo v zahrani�í na sú�ažiach. 
Ak sa zistí, že športovec zjedol tabletky, tak dostane aj 
taký trest, že nemôže nieko�ko rokov sú�aži�, lebo 
podvádza. A ešte navyše dostane aj pokutu. 
 

Športovci, ktorí budú testovaní, sa musia 
zapísa� v po�íta�ovej databáze, v tabu�ke, do 
ktorej napíšu kedy a kde budú trénova�, aby ich 
mohla nájs� prípadná kontrola na testovanie. 
Testovanie športovcov prebieha podobne ako 
u lekárky, ke� zis�uje, pre�o sme chorí, �i nás 
ohrozujú zlé baktérie. Testovanie v laboratóriu 
stojí ve�a pe�azí, takže keby sa na sú�ažiach 
nepodvádzalo, tak by sa testy nemuseli plati� 
a bolo by na športovanie viac pe�azí. 

Je dôležité sa na športovú sú�až 
starostlivo pripravova� na tréningoch a vloži� do 
toho svoje vlastné úsilie, a nie nejaké tabletky, 
z ktorých „rýchlo nafúknu“ svaly. Nebolo by to fér 
vo�i súperom. Za ví�azstvami šampiónov bývajú 
roky a roky úpornej driny v posil�ovniach, a tak 
sa môžu postavi� na stupienky ví�azov 
s úsmevom, pretože boli najlepší a zaslúžia si 
náš obdiv.  
�

Antidoping  
 

Svetová agentúra WADA schválila 
Zoznam zakázaných látok v športe na rok 
2013. Nad každoro�nými zmenami v zozname 
bdie skupina expertov, ktorá posudzuje návrhy, a 
kone�ný zoznam je výsledkom odporú�aní 
všetkých zú�astnených. Experti zoznam 
posúvajú odbornej komisii WADA a schva�uje ho 
jej výkonný výbor v septembri. V októbri sa 
zoznam dostáva športovej verejnosti a platnos� 
nadobúda 1. januára nasledujúceho roku. Úplne 
prvý zoznam WADA vydala v roku 2004 
a odvtedy je pravidelne aktualizovaný.  

Na internetovej stránke Antidopingovej 
agentúry SR už nájdeme informácie aktuálne 
pre rok 2013. Zmien oproti tomuto roku nie je 
ve�a. Na zoznam monitorovaných látok, ktoré 
síce nie sú zakázané, ale ich užívanie v športe 
a možné ú�inky na zvýšenie výkonu sa skúmajú, 
sa na nasledujúci rok pridáva tapentadol, ktorý sa 
používa v od nás vzdialenejších krajinách. Kofeín 
�i nikotín v monitorovacom programe zostávajú 
na�alej. Poh�ad do antidopingových pravidiel 
športovcovi sprostredkuje preh�adná Príru�ka 
pre športovca v sloven�ine. Publikovaný bol aj 
Zoznam zakázaných látok pre rok 2013 
v sloven�ine. 

Základný dokument, svetový 
antidopingový kódex, sa dostane na pretras opä� 
v októbri a novembri. 

pokra�ovanie�
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V návrhu zmien v kódexe, ktoré �akajú na 
schválenie v nasledujúcom roku, je aj posunutie trestu 
z terajších dvoch na 4 roky, ako bolo doteraz na 
vzpieraní. Vzpiera�i si na ostatnom kongrese odsúhlasili 
zníženie vlastnej, štvorro�nej hranice na dva roky, aj so 
spätnou platnos�ou, po novom by sa museli vráti� ku 
svojmu pôvodnému stanovisku. Ak WADA zmeny 
v novembri 2014 po�as 4. svetovej konferencie 
v Johannesburgu (Južná Afrika) prijme, dokument sa 
dostane do platnosti v roku 2015. 

Medzinárodná vzpiera�ská federácia sa 
vrátila ku d�žke trestu dvoch rokov, ktorý 
v sú�asnosti uplat�ujú športové federácie. Ovplyvnilo 
to už vydané rozhodnutia v prípadoch pretekárov zo 
Slovenska. Richardovi Tká�ovi bol o polovicu znížený už 
vymeraný štvorro�ný trest, po novom mu vyprší už 
v auguste 2013. Tká�ovi doping našli pri testovaní na 
sústredení v Kazincbarcike a �alší priebeh mal �ažisko 
v analýze výživového doplnku, ktorý športovec užíval. 
S analýzou však neuspel, až do zasadnutia kongresu 
v Košiciach, kde sa tento rok konali 3. MS mládeže. 
Definitívne rozhodnutie ešte �aká najnovší prípad 
Ondreja Kružela. Tiež prvý a aj najmladší Karol Samko 
má pôvodný trest po kongrese skrátený, po�ká si „iba“ 
do novembra 2013.  

 

Je diskutabilné, �i možno považova� tieto 
rozhodnutia za úspech, �i oslavova� takéto rozhodnutia. 
Spôsob, akým sa dopingové látky do vzoriek 
slovenských pretekárov dostali, je známy iba v jednom 
z troch prípadov. Pod�a medializovaných vyjadrení, 
žiadny z pretekárov dopingové látky neužil úmyselne 
s cie�om zvýši� na sú�aži svoju výkonnos�. Realiza�ný 
tím pretekárov a funkcionárske obsadenie zväzu sa od 
všetkých prípadov dištancuje. Jeden by povedal, že tu 
máme duchov. Na druhej strane, svetová agentúra 
zistila u pretekárov pri testovaní dopingové látky, ktoré 
presne ur�ila a posunula do štádia objas�ovania, 
v ktorom slovenský zväz neuspel, pretože duchovia 
v prostredí antidopingovej politiky nefigurujú.  

 

Je toto úspech ? Môže slovenské vzpieranie 
oslavova� úspech, že o polovicu skrátili tresty 
pretekárom, �ím zvýšili ich šance štartova� na 
športových podujatiach skôr ? Neidentifikovala sa 
prí�ina, a tak sa nedstránilo prípadné opakovanie sa 
tejto situácie ? Môžeme polemizova� o tom, že aj 
jednorazové užitie dopingovej látky, ktoré vlastne nikto 
nespochybnil, zanecháva vplyv na športovcovi, jeho 
vnímaní vlastnej výkonnosti, a perspektív v jeho 
budúcom pôsobení.  

Dva, alebo štyri roky ? Toto nie je zváženie 
d	žky trestu z poh�adu vynechania tréningov alebo 
sú�aží, ale je to otázka pre odborné komisie. Iba experti 
v oblasti športovej medicíny dokážu vyhodnoti�, aký �as 
je potrebný na definitívne eliminovanie následkov užitej 

látky v organizme športovca, aký �as je potrebný na 
fyzické aj psychické vyrovnanie sa športovca 
s podmienkami, ktoré hrubým zásahom v zdravotnej 
oblasti i tréningovom procese, zaznamenali zmenu. 
Je na odborníkoch, aby posúdili „rozsah 
napáchaných škôd“ a ur�ili �as, ktorý v prípade 
užitia dopingu vlastne nemusí by� trestom, ale 
vysporiadaním sa s jeho následkami.  

Fikcia. Ako milosrdný trest, ke�že nešlo 
o zavinenie pretekárom, by sme si mohli schváli� aj 
symbolické dva mesiace. Ale kde potom nájdeme 
pretekárov, ktorí budú chcie� v sú�aži konkurova� 
niekomu, komu iba pred dvomi mesiacmi našli 
doping, a teoreticky môže by� ešte „vo výhode“ ? 
Výsledky sú�aže by predsa nemohli by� platné. 
Z tohoto poh�adu sa oslobodenie pretekára od trestu 
zdá by� skuto�ne nereálne. Nech už sa to stalo 
akoko�vek, pretekára to na �as (zdravotne) vyradilo, 
ve� s dopingovou látkou predsa nemôže sú�aži�, 
akoby sa ni� nestalo.  

Dva roky sa z poh�adu metabolizmu �loveka 
javia ako dlhé obdobie. Na druhej strane, odborníci 
z oblasti toxikológie poznajú aj dlhšie obdobia. Je 
teda dôležité, aká látka bola športovcovi 
detekovaná. Rozhodnutie urobili odborné komisie, 
ktoré vyzývali na verejnú diskusiu v procese 
definovania pravidiel. Je dôležité sa aktívne 
zú�ast�ova� diskusií v športe. Ml�anie nemusí 
znamena� vždy iba pohodlný súhlas, ale aj 
nezáujem, a to je vždy horšie pre obe strany.  

Na prelome jesene a zimy t.r. sa zvažujú aj 
výskumné projekty WADA. V roku 2012 agentúra 
zvážila navrhované výskumné projekty v 22 
krajinách piatich kontinentov. Výskum je zameraný 
na zistenie dopingu pri použití nových metód. Je 
známe, že agentúra WADA pretestúva vzorky 
získané po�as predchádzajúcich olympijských 
hier na prítomnos� zakázaných látok takými 
metódami, ktoré v �ase sú�aže ešte neboli známe.  

Na túto �innos� má pod�a vlastných pravidiel 
�as osem rokov po uskuto�není hier, takže vzorky 
z Atén sa testovali tak-povediac „na poslednú 
chví�u“. Dodato�nému trestu a odobratiu medailí sa 
nevyhli ví�azi v niektorých atletických disciplínach. 
Poradia sa tým poposúvali, a vyzerá to tak, že 
slovenskí ú�astníci tým dokonca získali (gu�a, 
kladivo). V štádiu riešenia bol ešte prípad ruského 
vzpiera�a, ktorý už pred dvomi rokmi opustil sú�ažné 
pódiá, ale olympijskú medailu napokon vráti� musel.  

S najnovšími zisteniami po�et dopingových 
nálezov z Atén presiahol tridsiatku, �o je „historické 
maximum“. Po pretestovaní vzoriek z Pekingu sa už 
výsledky menili napríklad v behu a cyklistike. Nové 
výsledky vydal po testovaní agentúrou WADA 
Medzinárodný olympijský výbor. 
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RELAX - Foto 
SVIATKY V TYPICKEJ VZPIERA�SKEJ RODINE:)�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ �
 

Kedysi, ke� ešte medvede v hlbokých lesoch 
mali �o jes�, tak sa s príchodom zimy ukladali na zimný 
spánok, aby na�erpali sily, ako sa môžeme do�íta� ešte 
aj dnes v rozprávkach.  

 

�lovek moderný ho v tomto napodob�uje 
o nie�o neskôr. Na za�iatku decembra si postupne 
za�ína „škre�kova�“ vo svojom príbytku neuverite�né 
množstvo potravín. Nasledujúce dni patria príprave 
najrôznejších pokrmov z nich. S príchodom viano�ných 
sviatkov sa už v papu�iach na dva týždne ukladá 
stolova� k televíznemu prijíma�u, v ktorom si rozprávky 
a rodinné komédie posedia�ky alebo poležia�ky 
vychutnáva, a usilovne naberá kalórie, aby prežil zvyšok 
zimy. Lekári potom riešia nielen kosti�ky, zastoknuté 
v krku, ale aj všelijaké poruchy v tráviacom trakte. Preto 
môžeme špekulova�, �i sa sviatky nestali „oslavou 
bezhlavého prejedania sa“, ktoré nielen, že neeliminuje 
jarnú únavu, ale naopak, ku nej pripomáha.  

 

Ale krivdili by sme tým, ktorí takto sviatky 
netrávia. Je možné, že skuto�ne venujete �as svojej 
rodine, odcestujete na sviatky na chatu, športujete, 
zjazdujete kopce s rolni�kami �i bežkujete 
v mikulášskej �apici po lesoch, navštevujete sa 
navzájom. Staviate na dvore snehuliakov, pestujete 
tradície, vešiate imelo, potajomky koristíte salonky 
zo strom�eka, krájate jab��ka a užívate si chvíle 
spolo�nej pohody. Myslíte aj na svoje domáce 
zvieratká, a semia�ko alebo lojová gu�ka sa ujde aj 
štebotavým sýkorkám. Tento rok sme mali na 
sviatky snehu dostatok, veru aj namrzlo, a zobudili 
sme sa aj do rána posiateho cencú�mi.  

 
 
 
 

 
Trochu zvedavo 

nahliadnime do osláv „typickej 
vzpiera�skej rodiny“ v Tren�íne. 
Na „bláznivé“ nápady si 
fanúšikovia tren�ianskeho 
vzpierania rýchlo zvykli, ale 
vždy znovu a znovu vyvolávajú 
na tvárach úsmev:) Ako sa 
podarilo  športovej rodine 
úspešne sk	bi� sviatky so 
vzpieraním ?  
 

Ve�mi jednoducho. Ak patríte medzi tých, ktorým typicky viano�né kvietky zvykli vytrvalo kvitnú� po�as roka 
a potom v �ase osláv zostali (mrchy) bez kvetov, vedzte, že v Tren�íne kvitnú. Pri hrdo vystavených plaketkách 
zo športových úspechov a sviato�ných prianí�kach, je situovaný vyzdobený strom�ek, bezpe�ne zasadený do 
dvojice 25 -kilových �inkových kotú�ov, zhliadnete aj kvetmi posiaty viano�ný kaktus.  

Atmosféra, ktorú nezažije každý. Tradície sviatkov sa prelínajú s tradíciami športu a spájajú i oslavu 
narodenín, ktoré pripomína nevšedná torta. Náš oslávenec ve�er naporcoval to �ervené, takmer naj�ažšie 
spomedzi všetkých závaží, slávnostne naservírované na stole. Tren�ín je mestom zázrakov. Podarí sa vám 
uhádnu�, �i ide o fotomontáž ?  
 

 
 
 

��������������������		����

������
 

Deti na dvore spojili zimný tréning s hrou, do 
ktorej sa pridala aj jedna chlpatá domáca potvora 
milá�ik (foto na nasledujúcej strane), ktorá si tým 
najmilším spôsobom na svete vynútila pozornos�. Tieto 
momenty sa nám prihovárajú svojou vlastnou re�ou. 
Hovoria, že nielen po�as viano�ných sviatkov, a nielen 
v kruhu rodiny, by sme mali by� k sebe prívetivejší, 
oh�aduplnejší, ústretovejší, otvori� priestor tomu 
dobrému, �o je v nás, a pokúsi� sa �as� tejto pohody, 
ktorú prežívame po�as sviatkov, vnies� aj do bežného 
každodenného života, aby sme boli spokojnejší, aby 
sme sa cítili lepšie. 

pokra�ovanie�

Skuto�ná narodeninová torta 

Zimný tréning. Takto sa to za�alo.. 
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Mládež žije športom 
 
 
 
 
dokn�enie – Viano�ný príbeh s ma�kou 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
   
�

 

Prijíma� a odovzdáva� to �aro Vianoc, ktorých 
význam je pre �udí v našej krajine hlbší ako si 
uvedomujú, práve preto, že prináša chvíle, o aké sme 
ve�akrát po�as roka ochudobnení. 

 

Skupinka detí z Kubrice má už pripravený 
„chrumkavý“ pred-silvestrovský program so širokým 
výberom pohybových aktivít :) 
 
Na záver jedna decembrová hádanka :  

Dni, na ktoré sme sa tešili a v predstihu sme 
zaria�ovali a pripravovali všetko potrebné. Vybo�enie 
zo všednosti. Všade sú svetlá, výzdoba hýri farbami, 
už pri vstupe do miestnosti pookrieva duša. 
V miestnosti tíško stojí ozdobený strom�ek, v kútiku 
rozvoniava m�am. Slávnostné naladenie, uvítania, 
podávanie rúk a úsmev, všade živý ruch. Žiari rados� 
v tvárach pri stretnutí �udí, ktorí pricestovali z vä�šej �i 
menšej dia�ky. Vzájomné pretriasanie významných 
osobných a rodinných udalostí. Po skon�ení príde �as 
rozlú�ok a prís�uby �alších spolo�ných stretnutí po�as 
roka. 

 

Odpovede : a) viano�né sviatky,  b) klubový turnaj�

Ale udialo sa nie�o ne�akané .. 

�inku treba zdvihnú� ešte vyššie 

Vyzerá to, že je tu nejaká opustená �inka ? 

Ide mi to, 
 a ona si práve nevšíma.. 


