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BOBO

maskot Slovenského paralympijského družstva
ZPH Vancouver 2010
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Ako sa zrodil maskot
Od roku 2004 sa stalo peknou tradíciou, že slovenských paralympionikov sprevádza do
dejiska paralympijských hier vlastný maskot ich spoločného družstva. Jeho námet sa už po štvrtý
krát zrodil v detskej výtvarnej súťaži prof. Karola Ondreičku „Mesiac detskej tvorby“, ktorú
každoročne organizuje Združenie Korytnačky v spolupráci s Nadáciou SPP a Slovenským
paralympijským výborom.
V Aténach v roku 2004 dodával našim reprezentantom silu tigrík Tigi a robil to tak dokonale,
že im dopomohol k doteraz najlepšiemu výsledku na paralympiáde – zisku 5 zlatých medailí! O dva
roky neskôr lietali naši lyžiari na turínských svahoch s ľahkosťou vtáčika Fubiho, do Pekingu sa
vlani vybrali na krídlach dráčika Draga. Najčerstvejším prírastkom do rodiny paralympijských
maskotov je sobík Bobo, ktorý bude našich lyžiarov sprevádzať na ZPH 2010 vo Vancouvri a
v dejisku lyžiarskych súťaží Whistleri.

Tigrík Tigi
PH Atény 2004

Vtáčik Fubi
ZPH Turín 2006

Dráčik Drago
PH Peking 2008

Sobík Bobo
ZPH Vancouver 2010

Pár slov o autorovi
Jednou z tém tohtoročnej výtvarnej súťaže bol námet na maskota SPD Vancouver 2010 a
v nej sa svojej úlohy najlepšie zhostil 12-ročný Mikuláš Lakatoš, žiak šiestej triedy Špeciálnej
základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Komárne. Má ľahšiu formu mentálneho
postihnutia a pochádza z početnej rodiny. Podľa slov riaditeľky školy patrí k dobrým žiakom a jeho
výtvarné nadanie usmernila pri výbere témy a techniky učiteľka výtvarnej výchovy, ktorá ho
dlhodobo podnecuje k tvorivému ponímaniu. Z Mikulášovho výkresu napokon vzišiel námet na
maskota. Ten do súčasnej podoby pretvoril výtvarník Vladimír Král, ktorý dlhodobo spolupracuje
so Slovenským paralympijským výborom a aj predošlí maskoti sa na základe detských námetov
dotvárali v jeho tvorivej dielni. Okrem základnej verzie pripravil maskota aj v jednotlivých
športových odvetviach, v ktorých budú súťažiť paralympionici na ZPH 2010.
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Slovensko a ZPH
Slovenskí športovci sa v doterajšej histórii existencie samostatnej Slovenskej republiky
zúčastnili na štyroch zimných paralympijských hrách. Na všetkých štartovali výhradne
v lyžiarskych súťažiach a inak tomu nebude ani v marci budúceho roku vo Vancouvri. Družstvo
reprezentantov v curlingu na vozíku napriek sľubnému rozbehu ešte nestačilo prehovoriť do
súboja o letenky na západný breh Kanady a tím hokejistov na sánkach sa v súčasnosti iba tvorí.
Premiéru zažili slovenskí zimní paralympionici v nórskom Lillehammeri v roku 1994.
Pri účasti 550 športovcov z 31 krajín sa im podarilo vybojovať 5 medailí, z toho 3
strieborné a 2 bronzové. Štyri z nich si pripísal na svoje konto zjazdár Jozef Miština.

O štyri roky neskôr hostilo najväčší sviatok zimných športovcov japonské Nagano.
Bilancia z roku 1998 bola následovná: 10 medailí, z toho 6 strieborných a 4 bronzové.
Okrem Jozefa Mištinu sa medailovo výrazne presadil aj Štefan Kopčík, ktorý získal štyri
cenné kovy.
V roku 2002 sa zimný paralympijský svet sústredil pri Veľkom slanom jazere v USA.
Salt Lake City prinieslo slovenskej výprave 9 medailí, z toho 3 strieborné a 6
bronzových. Z väčšej časti sa už o ne postarala nastupujúca generácia - Radomír
Dudáš, Norbert Holík, Iveta Chlebáková, Marián Baláž a Vladimír Gajdičiar, ktorí sú
aj v nominácii aj na budúcoročné ZPH.
V Turíne 2006 zasiahlo výrazne do našich medailových plánov zlúčenie
viacerých kategórii, v dôsledku čoho sa počet udelovaných medailových sád
zredukoval na tretinu. V stále rastúcej konkurencii sme získali dve medaile,
jednu striebornú (Radomír Dudáš) a jednu bronzovú (Iveta Chlebáková).
Rovnako ťažké to bude aj v Kanade, kde sa pokúsime zabojovať o prvé zimné zlato! Výsledky
našich reprezentantov z posledného obdobia, ktoré zdobia najmä tituly majstrov sveta a celkové
víťazstvo Slovenska v Európskom pohári v zjazdovom lyžovaní v sezóne 2008/09, dávajú
predpoklad, že by sa tento doteraz nenaplnený sen slovenských lyžiarov mohol stať skutočnosťou.
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X. ZPH 2010 VANCOUVER
(12. – 21. marca 2010)





súťaže v piatich športoch: zjazdové lyžovanie, beh na lyžiach, biatlon, curling na vozíku a hokej na
sánkach
súťaže našich športovcov, vrátane ubytovania vo Whistleri, vzdialenom 120 km od Vancouvru
Whistler leží v národnom parku Garibaldi Provincial Park, je najväčším lyžiarskym rezortom
v Severnej Amerike, ročne ho navštívi viac ako dva milióny návštevníkov

Slovenské paralympijské družstvo
Vancouver 2010







tvoria ho športovci v zjazdovom a bežeckom lyžovaní
v súčasnosti je do neho zaradených 16 športovcov + 9 navádzači, z toho 14 zjazdárov a 8
navádzačov a 2 bežeckí lyžiari s 1 navádzačom
najväčšími adeptmi na zisk medailí budú pravdepodobne medailisti z posledných MS 2009 v Kórei:
Henrieta Farkašová (navádzačka Natália Šubrtová), Jakub Krako (navádzač Juraj Medera), Martin
France, Miroslav Haraus (navádzač Michal Makovník), ale o medaile určite opäť zabojujú aj Radomír
Dudáš (navádzač Maroš Hudík), Norbert Holík (navádzač Ľuboš Bošeľa) či Iveta Chlebáková medzi
zjazdármi a obaja bežeckí lyžiari Marián Baláž a Vladimír Gajdičiar. Prekvapiť môže aj paralympijský
nováčik Michal Beladič (navádzač Martin Pavlák).
účasť má potvrdenú na základe pridelených miesteniek od IPC doteraz 12 športovcov
celá výprava SR na ZPH Vancouver 2010 bude v závislosti od konečného počtu športovcov
v rozmedzí 42-45 osôb

Rozhodujúce termíny k účasti na ZPH
1.12.2009
8.1.2010
január/február
22.2.2010
25.-26.2.2010
26.2.2010
27.2.2010
4.3.2010
6.3.2010
6.3.2010
12.3. 2010
14.3.2010
21.3.2010
24.3.2010
25.3.2010

uzávierka na nahlásenie širšej nominácie výpravy SR
termín predregistrácie členov výpravy SR
nominačné VZ SPV, ktoré určí zloženie výpravy SR
koniec možnosti splnenia nominačných kritérií pre športovcov
predbežný termín slávnostného sľubu u prezidenta SR
uzávierka na prihlásenie športovcov do súťaží programu ZPH
odlet prvej časti výpravy na americký kontinent
termín definitívneho potvrdenia členov výpravy SR pre účasť na ZPH
odlet zvyšnej časti výpravy
prílet celej výpravy do Vancouveru
otvárací ceremoniál, hala BC Place, Vancouver
uvítacia recepcia SPV
záverečný ceremonál, Whistler
odlet výpravy z dejiska hier
prílet výpravy domov
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Pár slov o generálnom partnerovi SPP
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je od roku 2004 partnerom Slovenského
paralympijského výboru. SPP sprevádzal slovenských reprezentantov na štyroch paralympiádach,
z ktorých priniesli 20 medailí. SPP je hrdý na to, že sa môže podieľať na úspechoch slovenských
paralympijských reprezentantov. Prostredníctvom tohto dlhodobého partnerstva spoločnosť
dokazuje, že je spoľahlivý partner, ktorý umožňuje rásť a neprehliada ani tých, ktorí sú akýmkoľvek
spôsobom znevýhodnení. Výkony víťazov i zúčastnených na paralympijských hrách sú veľkou
motiváciou nielen pre SPP. Sila ducha, odhodlanie a vytrvalosť paralympijských športovcov dodáva
silu čeliť výzvam v živote i chuť víťaziť nad jeho prekážkami.
Spolupráca SPV a SPP má jedinečný charakter, napĺňa totiž všetky základné hodnotové princípy
SPP: tradíciu, výnimočnosť a solidaritu.
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