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Aljaška je 49. štátom USA s hlavným mestom Anchorage. Najväčším medzinárodným športovým
podujatím v histórii Aljašky boli 7. svetové zimné špeciálne olympijské hry v marci 2001, na
ktorých sa predstavilo 2 750 športovcov z 80 štátov sveta súťažiacich v siedmich športových
odvetviach. Tento veľkolepý športový sviatok zabezpečovalo viac ako 4 500 dobrovoľníkov.
Na tomto významnom športovom podujatí si úspešne počínala reprezentácia Slovenského
hnutia špeciálnych olympiád (SHŠO), ktorá získala celkovo 19 medailí – 7 zlatých, 7
strieborných a 5 bronzových.
Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo v Aréne George M. Sullivana. Jej mottom bolo: „Som
hrdý, že športujem“. V čele našej výpravy kráčala olympijská víťazka v športovej gymnastike
Nadia Comaneciová. Špeciálne olympiády vyzdvihujú vnútornú silu športovcov. Osobné sny,
motivácia zvíťaziť, resp. sa o to aspoň statočne pokúsiť, boli oslavované počas celej ceremónie a
pochodu športovcov. Celý priebeh tohto športového sviatku bol pripravený zábavným spôsobom s
ohľadom na špecifiká športovcov. Vyvrcholením otvorenia podujatia bolo vztýčenie olympijskej vlajky
a zapálenie olympijského ohňa.
Členovia 33- člennej reprezentácie SHŠO našli počas celého svojho pobytu azyl v hoteli Sheraton.
Spolu s nimi tam bývalo množstvo osobností zo športového i spoločenského života. Medzi nimi bola
zakladateľka Special Olympics Internatonal (SOI) pani Eunice Kennedy Shriver, jej manžel a
bývalý prezident SOI Sargent Shriver, ich zať Arnold Schwarzenegger s manželkou Máriou
Shiver a ich štyrmi deťmi, misss USA a ďalší.
Jediným naším kolektívnym športom v Anachorage bol floor hokej. Súťažilo v ňom najviac
športovcov zo všetkých odvetví na Aljaške – bolo ich celkovo 862 zo 46 štátov sveta. Za veľkého
záujmu divákov prebiehali zápasy vo Federal Expres Hanger. Z obrovského hangára pri letisku v
Anchorage počas konania podujatia „presunuli“ 747 lietadiel a spravili tam 6 regulárnych ihrísk na
floorhokej. Zaujímavosťou bol aj fakt, že 7 200 metrov štvorcových tejto budovy bolo vykurovaných
zahrievanou podlahou.
Preteky psích záprahov sú na Aljaške mimoriadne obľúbené. Potvrdilo sa to i na jednej hlavnej ulici
v blízkosti Sheratonu. Cez noc tam naviezli množstvo snehu a ráno tam už prebiehali tradičné
preteky psích záprahov. Ulice mesta lemovalo množstvo divákov, medzi ktorými mali najväčšie
zastúpenie predovšetkým domáci obyvatelia so svojimi rodinnými príslušníkmi.
Obľúbeným miestom tradičného stretávania sa účastníkov podujatia bolo olympijské mestečko v
Spoločenskom centre Wiliama A. Egana v srdci centra Anchorage. Na tomto mieste prebiehali
najrôznejšie aktivity a každodenné predstavenia najlepších aljašských umelcov. Hlavným motívom
podujatia bola história Aljašky. Priestory boli vyzdobené zobrazeniami Zlatej horúčky, Dní rozkvetu
miest a Aljašky. Jednotlivé činnosti obsahovali vymieňanie odznakov, umenie a remeslá, ryžovanie
zlata. Obrovský bol záujem o internetové terminály, o bezplatné telefonické hovory do celého sveta,
letecké simulátory, o kozmonautov NASA, lezeckú stenu a pod. Borealisova scéna denne uvádzala
rôznych spevákov, tanečníkov a rozprávačov.
Program špeciálnych olympiád Zdravý športovec bol určený športovcom na zlepšenie ich
zdravotného stavu a kondície. Zdravotnícki odborníci z radov stoviek lekárov z celej krajiny
dobrovoľne ponúkali svoje schopnosti a poskytovali športovcom profesionálne rady na testovacích
staniciach. Kontrola trvala 10- 15 minút a poskytla dôležité zdravotnícke informácie o zdravotnom
stave športovcov ako i informácie k zlepšeniu ich športovej výkonnosti.
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Naši reprezentanti-floorhokejisti sa predstavili v skupine A. V play off porazili výbornú Jamajku
v pomere 3:2 a podľahli až vo finále technicky zdatnej Kube v pomere 1:4. Znamenalo to zisk
strieborných medailí za prvou Kubou, tretie miesto patrí Jamajke a 4. Českej republike.
Slovenskí floorhokejisti potvrdili dosiahnutými výsledkami i herným prejavom príslušnosť k
absolútnej svetovej špičke. Pod vedením trénera Stanislava Kreta a športového riaditeľa SHŠO
Miroslava Izakoviča sa o významný medzinárodný úspech pričinili brankár Daniel Križan a hráči
Miroslav Páleš, Miroslav Žukovský, Peter Buchel, Andrej Šumichrast, Jozef Facuna, Juraj
Kováč, Ľubomír Berky, Radoslav Kudry, Mário Kuchár a Miroslav Halama.
Naši hokejisti sa stretli aj so športovou legendou, svetoznámym hercom a výrazným aktivistom
Špeciálnych olympiád Arnoldom Schwarzeneggerom, ktorý ich navštívil počas zápasu s Kubou.
Dokonca sa zahral i na zdravotníka, keď Radovi Kudrymu obväzoval za asistencie TV kamier na našej
striedačke zranenú nohu.
V hangári sa pohybovali i ďalšie výrazné športové osobnosti, medzi ktorých patril hlavne aljašský
wrestler Michael Maddness, ktorý sa stal majstrom sveta, majstrom Aljašky i majstrom USA vo
wrestlingu. Viacerí členovia našej výpravy si na pamiatku na stretnutie s ním spravili spoločné foto.
V lone prekrásnej prírody si výborne počínali naši lyžiari v alpskom lyžovaní štartujúci pod
taktovkou Jozefa Kmeťa a Pavla Pitoňáka. Veľká vďaka za pomoc na svahoch Alaska Ski Resort
patrila aj aktívnej lyžiarke Jane Jagerčíkovej, sympatickej študentke z Banskej Bystrice, ktorá tam v
tom čase pôsobila.
V konkurencii 270 lyžiarov sa stal naším najúspešnejším pretekárom Matúš Tomi, ktorý získal
zlaté medaile v zjazde a obrovskom slalome a v slalome získal striebro. Lucia Holečková získala
zlaté medaile v slalome a obrovskom slalome, Juraj Šuster získal zlato v slalome (obhájil tak svoje
prvenstvo z predchádzajúcej olympiády v Kanade 1997), Simonne Sadloňová získala striebro v
zjazde a obrovskom slalome, Ladislav Sciranka získal striebro v zjazde a bronz v slalome.
Výborne si počínali v Kincaid Parku i zverenci Milana Šustera a Eriky Holotovej v klasickom
lyžovaní. Štefan Petráš získal zlato v behu na 5 km a striebro na 7,5 km, Peter Glaschneider
získal striebro v behu na 50 m a bronz na 100 m, Jana Sendčová a Karolína Žigová získali bronz v
behu na 1 km.
Trénerka Anna Vranková mala radosť zo svojich zverenkýň v Tesoro Sports Center – zimnom
športovom centre s dvomi ľadovými plochami, kde prebiehali krasokorčuliarske súťaže. V konkurencii
168 športovcov v súťaži jednotlivcov získala naša Marcela Jenčová zlatú medailu a Katka
Polášková bronz.
K príjemnému pobytu členov slovenskej výpravy výrazne prispela aj honorárna konzulka Slovenska
na Aljaške Andrea Quam s bratom Tomášom Pindúrom, firma Actic Office Products a ďalší
obetaví ľudia.
Záverečný ceremoniál v Aréne George M. Sullivena vyvrcholil „Oslavným tancom víťazstva".
Aljašská kapela vzdušného velenia v Pacifiku bola jednou z účinkujúcich, medzi ktorými boli i
osobnosti z Írska. Na záver bola vlajka SOI spustená zo stožiaru a odovzdaná zástupcom mesta
nasledujúcich Svetových letných špeciálnych olympijských hier 2003, írskemu Dublinu.

Tréner Stanislav Kret pri kaučovaní zápasu slovenských floorhokejistov
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Reprezentácia floor hokejistov

Psie záprahy v uliciach Anchorage

Športový riaditeľ SHŠO Miroslav Izakovič (vpravo) a Arnold Schwarzenegger

Naši športovci s úspešným wrestlerom Michaelom Madsenom
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Lyžiar Juraj Šuster s Miss USA

Arnold Schwarzenegger (horný rad, druhý sprava) a zakladateľka SOI Eunice Kennedy
Shriver (vľavo)
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