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Za členku MOV a našu špičkovú strelkyňu DANKU BARTEKOVÚ už hovorí Saganov bývalý mediálny
manažér
Úspešná strelkyňa a najmladšia členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková
vraví, že súčasné korupčné a dopingové kauzy vážne ohrozujú svetový šport, ale aspoň sa
poriadne prečistí zatuchnuté ovzdušie. Hoci Brazília sa borí s politickou a hospodárskou krízou, verí,
že olympijské hry v Riu de Janeiro napokon dopadnú dobre.
Svetový šport dostáva jeden úder za druhým – korupcia na najvyšších poschodiach vo futbale,
atletike i inde, desiatky dopingových káuz – najnovšie v spojitosti s meldóniom. Kam sa rúti
športový svet?
"Dúfam, že šport ťažké obdobie prekoná a všetci vinníci budú potrestaní. To, čo sa teraz deje, je
veľký zásah do jeho integrity a veľmi ho to ohrozuje. Fanúšikovia i športovci nie sú ochotní
tolerovať takéto veci. Pevne dúfam, že všetky kauzy sa úspešne uzavrú, čo bude na prospech
celého športu a olympizmu."
Ruským atlétom v dôsledku dopingového škandálu dokonca hrozí, že na OH v Riu budú chýbať...
"Nech sa na to dívam z ktorejkoľvek strany, športovec, ktorý nehrá podľa pravidiel fair-play, si
nezaslúži štartovať na olympiáde. Aj keby to znížilo úroveň súťaží, takí, čo dopujú, na hrách
nemajú čo hľadať. Radšej slabšie výkony, ale dosiahnuté férovo, ako rekordy v podaní
nadopovaných športovcov. Čistí športovci sú aj pre Medzinárodný olympijský výbor priorita, sú
stredobodom jeho záujmu."
Čo si myslíte, pôjdu napokon ruskí atléti do Ria?
"Naozaj si netrúfam predpovedať, aký osud ich postihne. Všetko závisí od toho, ako dopadnú
inšpekcie v Rusku."
Ľudia sú skeptickí, už ničomu neveria. Vo všetkom – aj v športe vidia samé podvody. Veríte, že sa
podarí svetovému športu prinavrátiť dôveru, ktorú u verejnosti v dôsledku rôznych škandálov
stráca?
"Dúfam, že áno. Súčasné turbulencie sú asi nevyhnutné, aby sa zatuchnuté ovzdušie poriadne
prečistilo. Obnovenie dôvery nás bude stáť veľa úsilia, ale ak to šport zvládne, čakajú ho ešte
pekné časy."
Ružové to veru nie je ani s blížiacimi sa olympijskými hrami v Riu. Brazília sa zmieta v politickej a
hospodárskej kríze, vláda škrtá v rozpočte jednu položku za druhou, obyvatelia vyšli do ulíc.
Olympiáda zaujíma čoraz menej ľudí, tí riešia, ako vôbec prežiť...
"Brazílska voľba bola od začiatku riziková. Úrady federálne i lokálne – však MOV neustále
ubezpečujú, že ďalej pracujú na tom, aby boli olympijské hry pripravené na čo najvyššej možnej
úrovni. MOV nemá obavy. Aj napriek kríze v krajine dostal prísľub, že olympiáda bude
zorganizovaná ako to celý svet očakáva – na štandardne vysokej úrovni. To, aká je politická
situácia v Brazílii, my v MOV neovplyvníme. Musíme sa spoľahnúť na to, že keď sa hry začnú,
všetko pôjde bokom a šport bude v centre pozornosti. Aj bežných Brazílčanov."
Zrušenie predolympijských pretekov v dráhovej cyklistike pre nedostavaný velodróm, meškajúca
výstavba ďalších štyroch športovísk, zníženie rozpočtu na bezpečnosť o 32 percent, odstúpenie
ministra športu Georgea Hiltona. Nebojíte sa, že hry v Riu budú prepadák?
"Olympijské hry sú úžasná vec, prospievajú organizátorskej krajine i celému svetu. Preto verím, že
aj Brazília chytí túto veľkú šancu pevne do svojich rúk. Brazílčania hry veľmi chceli, zaviazali sa
usporiadať ich. Žiaľ, medzičasom sa situácia v krajine skomplikovala. Ani úsporné opatrenia by
však, myslím si, nemali nejako výrazne poškodiť celkovú úroveň olympiády."
Pred týždňom sa objavila prognóza spoločnosti Infostrada Sports, ktorá sa zaoberá zberom
športových dát a štatistikami. Tvrdí, že Slovensko skončí s bilanciou 4 – 1 – 3 v medailovom poradí

krajín na 23. mieste. To by bol asi skvelý výsledok, všakže?!
"Slovenským športovým fanúšikom by sa takáto zbierka veľmi páčila, o nás športovcoch ani
nehovoriac. Túto bilanciu by sme určite brali všetkými desiatimi. Za nás všetkých, čo budeme v Riu
reprezentovať, azda môžem verejne sľúbiť, že urobíme všetko, aby sa táto predpoveď naplnila."
Vám tipuje Infostrada v skeete bronz takisto ako v Londýne 2012. Brali by ste takýto kov?
"Pred pretekmi si nerada zväzujem ruky i myseľ cieľmi. Akákoľvek medaila bude mať aj pre mňa
mimoriadnu cenu, no nechcem sa tým zaoberať. Ako zvládnem olympijskú súťaž, to bude závisieť
od mnohých okolností napríklad, či vychytím dobrý deň, akú budem mať formu, a v akej prídu do
Ria súperky."
Teraz z iného súdka: aj vy už máte mediálneho manažéra – hovorcu Jozefa Korbela, ktorý kedysi
pracoval pre Petra Sagana. Dôvod?
"Mediálnu manažérku som mala aj doteraz, spolupracovala som s Miškou Borzovou, ale rozhodla
som sa pre zmenu a angažovala som profesionálneho športového manažéra. Napríklad aj preto,
aby som sa pred olympiádou mohla sústrediť viac na športové povinnosti. Verím, že s Jozefovou
pomocou sa mi to podarí."
Oslovili ste vy jeho, alebo on vás?
"Skontaktovala som sa s ním ja, keď skončil s Peťom Saganom. Rýchlo sme našli k sebe cestu.
Postará sa mi o mediálny servis, bude pripravovať tlačové správy, informovať médiá o mojich
výsledkoch a aktivitách, komunikovať s fanúšikmi cez sociálne siete. V náplni jeho práce je aj
zabezpečovanie kontaktu so sponzormi. Som rada, že mi pomáha odborník, ktorý má v tejto oblasti
dlhoročné skúsenosti."
Zavážila pri vašom výbere mediálno-športového manažéra skutočnosť, že spolupracoval s
cyklistickým majstrom sveta Petrom Saganom?
"Samozrejme! Pýtala som sa naňho viacerých, mal dobré referencie, preto som ho oslovila."
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KTO JE DANKA BARTEKOVÁ
Tridsaťjedenročná rodáčka z Trenčína pochádzajúca z Malženíc je špičková športová strelkyňa z
brokových zbraní. V skeete na OH 2012 v Londýne si vybojovala bronz, na MS bola štyrikrát tretia
(2005, 2006, 2010, 2014) a je dvojnásobná majsterka Európy (2008, 2010). Absolvovala Fakultu
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, momentálne je
doktorandka a prednáša o športovej diplomacii. Počas OH 2012 v Londýne ju na 8 rokov zvolili do
komisie športovcov MOV. Do MOV (je jeho najmladšia členka) ju oficiálne uviedli 3. júla 2013 na
mimoriadnom zasadnutí v Lausanne. Po profesorovi Vladimírovi Černušákovi je len druhý člen MOV
zo Slovenska.

