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Vrcholným futbalovým podujatím v roku 1994 boli majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa konali v
USA. Počas konania tohto veľkolepého športového sviatku sa konala aj Svetová exhibícia Special
olympics international (SOI) v unifikovanom futbale v New Jersey, nad ktorou mala záštitu FIFA.
Na základe pozvania SOI sa tohoto podujatia zúčastnilo 80 športovcov a športových riaditeľov z 24
štátov sveta.
Hoci sa naša spoločná futbalová reprezentácia bývalej ČSFR na toto vrcholné podujatie
neprebojovala, zástupcovia futbalu zo Slovenska za „veľkou mlákou“ nechýbali. Slovenskú výpravu
tvorili: športovec s intelektuálnym obmedzením Roman Kocúr z ÚSS Tvrdošín, tzv. „partner“
absolvent SOUch Slovnaft Bratislava Peter Paxner, tréner a zároveň športový riaditeľ Slovenského
hnutia špeciálnych olympiád Miroslav Izakovič (obaja boli členmi Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft).
Spoločníkom našej minivýpravy na trase Bratislava – Praha – New York bol známy športový
komentátor Miroslav Tomášik, ktorý odchádzal na mesačný pobyt do USA. V mieste nášho
prechodného bydliska v Trenton State College boli k dispozícii kvalitne vybavené športoviská.
Špeciálne futbalové ukážky zabezpečovali anglický tréner Alfréd Galustian, americký tréner
Bernie Fagan a ďalší.
Význam futbalovej exhibície svojou prítomnosťou umocnili zakladateľka SOI pani Eunice Kennedy
Shriver, sestra bývalého amerického prezidenta JFK a jej manžel Sargent Shriver, prezident SOI.
Mimochodom, obaja boli svokrovcami veľmi známeho Arnolda Schwarzeneggera, ktorý sa taktiež
angažoval v SOI.
Jedným z našich kolegov bol Gunnar Tweit, pôsobiaci v Nórskej futbalovej asociácii. Hlavne jeho
zásluhou sme prišli do kontaktu aj s účastníkmi majstrovstiev sveta vo futbale. Do areálu známej
univerzity v Princetone zavítala sympatická nórska futbalová reprezentácia, ktorá pred zrakmi
množstva fotoreportérov, kameramanov a účastníkov svetovej exhibície SOI predviedla vzorový
tréning.
Osobitnou kapitolou bola návšteva Washingtonu, D. C. Mimoriadnym zážitkom bola predovšetkým
návšteva Bieleho domu, múzeum letectva a kozmonautiky, prehliadka obelisku a Kapitolu. Vrcholom
programu bola recepcia vo Svetovej banke, kde všetkých účastníkov exhibície osobne privítal jej
prezident Lewis Preston. V priestoroch Svetovej banky sa uskutočnilo aj slávnostné vyhodnotenie
svetovej futbalovej exhibície. Z úst delegáta FIFA Poula Hylgaarda z Dánska zazneli slová o
podpore SOI v ďalšom období. Už predtým bola vo Washingtone, D. C. podpísaná proklamácia medzi
FIFA (v zastúpeni Joao Havelangea a Seppa Blattera) a SOI (Eunice Kennedy Shriver).

Zľava: Roman Kocúr a Peter Paxner s maskotom majstrovstiev sveta vo futbale, USA, 1994

Spoločné foto s nórskym reprezentantom Alf-Inge Haalandom (v červenom drese), USA, 1994
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Pani Eunice Kennedy Shriver so slovenskými športovcami, USA, 1994

Na schodoch Kapitolu (Washington, D.C.) so športovým riaditeľom SOI Michaelom Smithom, USA, 1994
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