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Ján Mráz patrí k zakladateľom a podporovateľom kremnického Múzea 

 lyžovania, ktoré po transformácii z NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici  
je od konca roka 2001 súčasťou SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR.  

Získaný zbierkový fond sa stal základom pre vytvorenie novej Stálej expozície 
histórie lyžovania na Slovensku.

_______________

Archív Jána Mráza, ktorý daroval múzeu patrí k najväčším a najucelenejším 
fondom v zbierkach SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR.

POĎAKOVANIE AcKNOwlEdgEmENt 
Ján Mráz belongs to the founders and supporters of the Museum of Skiing in 

Kremnica, which is since the end of 2001, after transformation of NBS (National 
Bank of Slovakia) – Museum of Coins and Medals in Kremnica, a part of SZTK 

(Slovak Union of Physical Culture) – Museum of Physical Culture in Slovak 
Republic. Acquired collection fund has become a ground to creation of the new 

Permanent Exhibition of History of Skiing in Slovakia.
_______________

Archive of Ján Mráz, which he donated to the museum, belongs to the biggest 
and the most complete funds among the collections of SZTK – Museum of Physi-

cal Culture in Slovak Republic.
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Narodil som sa 28. júna 1922 v Banskej 

Bystrici. Som absolventom Obchodnej akadémie 
v Banskej Bystrici (1941), profesionálnu 
činnosť som ukončil ako riaditeľ Správy pre 
veci majetkové a devízové pre Slovensko v roku 
1987.

Úzke väzby so športom mám už vyše osemdesiat 
rokov. Športovú mladosť  som trávil v rodnom 
meste. V lete som holdoval popri atletike, 
gymnastike a volejbalu najmä plávaniu, hral 
vodné pólo, stal som sa majstrom stredného 
Slovenska v skokoch do vody. Počas aktívnej 
činnosti som vypomáhal v plaveckom klube aj 
ako zapisovateľ, mohol som mať vtedy 15 – 16 
rokov, to bol ten  deň „D“, keď sa začala moja 
kariéra „športového byrokrata“. 

Učarovali mi najmä lyže a lyžovanie. Už 
ako sedemročný som zjazdoval na doskách 
zo suda... V roku 1934 ako člen Ski klubu 
Banská Bystrica som získal titul majstra 
SR v obrovskom slalome, v rokoch 1942-1943 
som bol členom Oddielu armádnych pretekárov 
(OAP). Ako vojak som sa zúčastnil Slovenského 
národného povstania, od jeho vypuknutia v roku 
1944. Po potlačení povstania som prežil so 
spolubojovníkmi v horách, kde mi veľmi dobre 
poslúžili vlastnosti športovca - otužilosť, 
vytrvalosť a nezlomná vôľa. Poslúžili mi 

I was born on 28th June 1922 in Banska 
Bystrica. I graduated Trade Academy in 
Banska Bystrica (1941). Professional career 
I finished as a director of Administration of 
the Property and Foreign Currency Matters in 
Slovakia in 1987. 

I have close attachments with sport for over 
eighty years. I spent sport youth in my native 
town. In summer I indulged in athletics, 
gymnastics and volleyball and especially 
to swimming. I played water polo and became 
a champion of middle Slovakia in diving. 
During active work I assisted in a swimming 
club also as a recorder. I could be 15 or 16 
years old and that was the day “D” when my 
career of the “sport bureaucrat” launched. 

Especially skis and skiing mesmerized me. 
Already seven years old I executed downhill 
skiing using boards from the barrel. In 1934 
as a member of the Ski club Banska Bystrica 
I won a Slovak Champion title in giant slalom. 
In 1942-43 I was a member of the Club of Army 
Competitors (OAP). As a soldier I took part 
in the Slovak National Uprising since its 
break out in 1944. After suppression of the 
uprising I survived in the mountains with my 
comrades-in-arms where the features of athlete 
– hardiness, endurance and unbreakable will 
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nielen vo vojnových dobách, ale počas celého 
môjho života. Z hôr som prešiel k armádnemu 
zboru, kde som bol až do marca 1945.   

Po vojne som sa zapojil do funkcionárskej 
práce aj v lyžovaní. Už pri druhom ročníku 
obnoveného Tatranského pohára v roku 1950 som 
bol zástupcom generálneho tajomníka pretekov, 
v roku 1954 som nastúpil do funkcie predsedu 
Sekcie lyžovania Slovenského výboru pre 
telesnú výchovu a šport, neskôr Slovenského 
ústredného výboru ČSZTV, kde som pôsobil 
do roku 1959. O desať rokov som bol zvolený 
za predsedu Zväzu lyžovania ÚV ČSZTV, funkciu 
som popri iných telovýchovných funkciách  
vykonával do roku 1974. 

V roku 1954 som sa stal najmladším rozhodcom 
Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) 
za ČSR, a rozhodoval som až do roku 1974. 
O tri roky neskôr, v roku 1957 ako prvý 
Slovák, som sa stal členom FIS, od roku 1969 
až do roku 1990 som bol členom predsedníctva 
FIS, odvtedy som jej čestným členom.

Vyvrcholením môjho snaženia o rozvoj 
lyžovania na Slovensku bola príprava a konanie 
Majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní 
vo Vysokých Tatrách v roku 1970. Z postu 
generálneho tajomníka organizačného výboru 
majstrovstiev, dodnes považovaných za jedno 
z najvýznamnejších športových podujatí 

– helped me a lot. They served me not only in 
the war times but also during whole my life. 
Leaving mountains I joined army corps where 
I stayed until  the March 1945. 

After the war I was involved also in officials´ 
work in skiing. Already during the second year 
of the renewed Tatras´ Cup in 1950 I became 
a deputy of the secretary general of the 
competition. In 1954 I took a function of 
the chairman of the Section of Skiing of the 
Slovak Committee for Physical Education and 
Sport, later the Slovak Central Committee of 
the Czechoslovak Union of Physical Education 
(ČSZTV), where I worked until 1959. Ten years 
later I was elected for the chairman of the 
Ski Federation of the Central Committee of the 
ČSZTV. This position I carried on until 1974. 

In 1954 I became the youngest judge in the 
International Ski Federation (FIS) on behalf 
of Czechoslovakia and I arbitrated until 1974. 
Three years later, in 1957, I became as a first 
Slovak the member of FIS. From 1969 to 1990 
I was a member of the chairmanship of FIS and 
since then the honorary member. 

The highlight of my effort to develop 
skiing in Slovakia was the preparation and 
realization of the World Championship in 
Nordic skiing in the High Tatras in 1970. 
Memories from the position of the secretary 
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na našom území v histórii, ma spomienky 
neustále vracajú do nezabudnuteľných dní, kde 
sa k nášmu úsiliu čo najkrajšie usporiadať 
majstrovstvá sveta pripojila aj príroda, 
ako keby cítila, že sa musí ukázať v tej 
najkrajšej podobe, že ona musí tiež spolu 
s tisíckami dobrovoľníkov, organizátorov, ale 
aj nadšených divákov ukázať svetu nádhernú 
farebnú krásu malého kúska sveta cez prizmu 
prvého farebného televízneho vysielania 
v Československu.  Svet so zvedavosťou 
pozeral, čo sa deje za železnou oponou 
a zistil, že sú tam celkom normálni ľudia, 
ktorí vedia organizovať veľké veci, ktorí sa 
tešia z úspechov a sú smutní, keď sa im nedarí 
alebo sú nepochopení. 

Možno to zavše zaznie ako fráza, ale inak to 
ani neviem jednoznačne vysloviť, olympizmus 
je moja životná filozofia. Prvýkrát som zažil 
olympijskú atmosféru ako rozhodca severskej 
kombinácie počas IX. zimných olympijských hier 
1964 v Innsbrucku, o štyri roku ako člen jury 
pre alpské lyžovanie v Grenobli a následne 
ako vedúci lyžiarskej časti výpravy ČSSR 
na XI. zimných olympijských hrách v Sappore 
v roku 1972. Od roku 1987 som sa aktívnejšie 
zapojil do vytvárania samostatného orgánu pre 
rozvoj olympizmu na Slovensku – Olympijskej 
spoločnosti Slovenska. Po vzniku Slovenského 
olympijského výboru, 19. decembra 1992, 
som od februára 1993 vykonával funkciu 

general of the organizing committee of the 
championship, which is until now considered 
to be one of the most important events in 
our territory in the history, take me all 
the time back to the unforgettable days 
where the nature joined our effort to organize 
the World Championship as good as possible, 
as if it felt that together with thousands 
of volunteers, organizers and enthusiastic 
spectators it also must show gorgeous colored 
beauty of the small piece of earth through 
the prism of the first color transmission in 
Czechoslovakia to the world. And the world 
curiously traced what was going on behind the 
iron curtain and they learned that there lived 
quite ordinary people who knew to organize 
such a great events and who enjoyed success 
and who were sad when they did not prosper or 
when they were not being understood.
 
Maybe it will sound as a phrase and I am 

not able to express it unambiguously but the 
Olympism is my life philosophy. For the first 
time I have experienced the Olympic atmosphere 
as a judge in Nordic combined during the IXth 
Olympic Winter Games in Innsbruck in 1964, 
four years later as a member of jury for 
Alpine skiing and subsequently as a head of 
ski section of the Czechoslovak delegation at 
the Olympic Winter Games in Sapporo in 1970. 
Since 1987 I actively joined the creation of 
independent authority for development of the 
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jeho generálneho tajomníka. Od toho istého 
roku som štyri roky ako prvý funkcionár 
zo stredo a východoeurópskych národných 
olympijských výborov bol členom trojčlennej 
Revíznej komisie Asociácie európskych 
olympijských výborov. S ukončením prvého 
olympijského cyklu som sa rozhodol, dňa 31. 
januára 1997, z vekových dôvodov funkciu 
ukončiť. Odvtedy patrím k čestným členom 
Slovenského olympijského výboru. Na zasadnutí 
Medzinárodného olympijského výboru v júli 1996 
v Atlante ma dekoroval vtedajší prezident 
MOV markíz Juan Antonio Samaranch najvyšším 
vyznamenaním udeľovaným MOV – Olympijským 
radom v striebre . V roku 2002 mi Slovenský 
olympijský výbor udelil svoje najvyššie 
vyznamenanie Zlaté kruhy SOV. V roku 2007 mi 
pri príležitosti mojich 85. narodenín udelil 
Prezident SR Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. 

Hovorí sa, že športom k trvalej invalidite, 
ale pravdou je tiež, že šport vychováva ľudí 
k zodpovednosti, vytrvalosti a bojovnosti 
a teda vychoval ma k týmto ľudským cnostiam, 
myslím si preto, že spolu s každodenným 
cvičením, som sa dožil 90 rokov.

   Váš

Olympism in Slovakia – the Olympic Society of 
Slovakia. After the foundation of the Slovak 
Olympic Committee on 19th December 1992, since 
February 1993 I held a position of its secretary 
general. Since that year I took, as the first 
official from Middle and East European National 
Olympic Committees, a position of the three 
members Review Commission of the Association 
of the European Olympic Committees. With the 
completion of the first Olympic cycle I decided 
to end my function on 31st January 1997 due to 
my age. Since that time I belong to the honorary 
members of the Slovak Olympic Committee. At the 
assembly of the International Olympic Committee 
in Atlanta in July 1996 I was decorated by 
marquis Juan Antonio Samaranch, at that time 
president of the IOC, the highest award bestowed 
by the IOC – the Olympic Order in silver. In 
2002 the Slovak Olympic Committee awarded me 
its highest accolade – Gold Rings of the SOC. In 
2007 president of the Slovak republic decorated 
me with the 2nd Class Ľudovít Štúr Order. 

It is said that “through the sport to the 
permanent invalidity” but the true also is 
that sport bring up people to responsibility, 
endurance and fighting spirit so it has brought 
me to these virtues thanks to which, as 
well as to the everyday physical exercise, 
I reached age of 90 years.

   Yours



HistóriA kAndidAtúry 
vysokýcH tAtier 

(NESkôR TATIER) NA USPORIADANIE ZOH V ROkU 
1980 ALEBO ďALŠíCH ROkOCH.
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Na poslednom zasadnutí Sekretariátu Organizačného vý-boru Majstrovstiev sveta v lyžovaní v klasických, 
disciplínach, ktoré sa usporiadali vo februári 1970  

na Štrbskom plese, v marci 1970, prišiel člen Sekretariátu 
a zástupca gen. tajomníka OV MS 1970 Ing. Vlado Šimo ako 
prvý s myšlienkou, aby sa vo Vysokých Tatrách usporiadali 
Zimné olympijské hry a to už v roku 1980, prípadne neskor-
šie. Viedlo ho k tomu predovšetkým dobré usporiadanie MS 
1970, ale aj okolnosť výstavby pekného areálu na Štrbskom 
plese.
Sekretariát OV MS 1970 si osvojil túto myšlienku a Ing. 

Šimo bol poverený, aby spracoval písomne informáciu o mož-
nosti usporiadania ZOH, ktorá by sa predložila príslušným 
orgánom ako jeden z návrhov končiaceho Organizačného výboru 
MS 1970.

30. marec 1970
Spracoval Ing. Šimo pôvodný a prvý návrh materiálu „Úvaha 

o možnosti uchádzať sa o kandidatúru na usporiadanie Zim-
ných olympijských hier v roku 1980 alebo v ďalších rokoch 
vo Vysokých Tatrách.“ 
Materiál bol vydaný ako spoločný dokument Organizačné-

ho výboru Majstrovstiev sveta v lyžovaní 1970, Mestského 
národného výboru Vysoké Tatry a Mestského výboru Sloven-
skej telovýchovnej organizácie Vysoké Tatry. Tento dokument 
vlastnoručne podpísali: Ing. Vlado Šimo, zástupca gen. ta-
jomníka OV MS 1970 a predseda komisie výstavby MsNV Vysoké 
Tatry, Ing. Jozef Lukáč, predseda OV MS 1970 a predseda MsNV 

Vysoké Tatry, Ján Mráz gen. tajomník OV MS 1970 a predseda 
Čs. zväzu lyžiarov a mjr. Ing. Jozef Sokol, predseda Mest-
ského výboru STO Vysoké Tatry. 
Začala sa teda písať história Zimných olympijských hier, 

zatiaľ vo Vysokých Tatrách. 
Druhým priekopníkom myšlienky ZOH vo Vysokých Tatrách bol 

riaditeľ hotelu FIS Valér Pobeha, ktorý už v roku 1971/1972 
pri výstavbe sauny v tomto hoteli nechal pri vchode vyhoto-
viť päť olympijských kruhov, symbol olympijských hier.

Máj 1971
Na základe rozhodnutia ÚV STO a Vládneho výboru pre ces-

tovný ruch SSR, spracoval kolektív Výskumného ústavu ces-
tovného ruchu v Bratislave pod vedením Ing. arch. Vojtecha 
Horáka prvý podrobný technicky zdôvodnený materiál o mož-
nosti usporiadania ZOH vo Vysokých Tatrách pod názvom: 
„Technicko-ekonomická štúdia o možnosti poriadania zimných 
olympijských hier vo Vysokých Tatrách v roku 1980, prípadne 
v rokoch ďalších“. Pekná viazaná štúdia má 109 strán.
15. septembra 1971
konalo sa v Prahe riadne zasadnutie predsedníctva Čs. zväzu 

lyžiarov. Ráno pred predsedníctvom /prišiel som naň priamo 
z Picundy /ZSSR/ ma požiadal pracovník invest. odd. ÚV ČSTV 
Ing. Jindříšek o vyslovenie stanoviska k materiálu: „Správa 
o prípravných prácach na kandidatúre Tatier na ZOH“, ktorá 
mala byť predložená na spoločnú schôdzu Vládnych výborov pre 
cest. ruch SSR a ČSR dňa 17. 9. 1971 vo Vysokých Tatrách. 
Predsedníctvo ČSSL schválilo materiál a odporučilo z lyžiar-
skeho hľadiska ZOH vo Vysokých Tatrách. Redaktor „Lyžařství“ 
s. Nejedlo, ktorý sa schôdzí P-ČSSL pravidelne zúčastňoval, 
dal ČSTk v tomto smere komuniké, ktoré prakticky uverejnila 
celá čs. tlač /viď. výstrižky Rudé Právo, Čs. šport Praha 
Bratislava, Práca zo 16.9.71 a Pravda zo 17. 9. 75/.
Hneď ráno 16. 9. 71 ma volal predseda ÚV STO s. Černušák 

a vytkol mi predčasné uverejnenie vecí a musel som volať 
predsedu ÚV ČSTV s. Dr. Nejezchleba a súčasne som ten istý 
deň napísal obsiahle písomné zdôvodnenie. 
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1. novembra 1971
Píše hl. dramaturg Čs. filmu – štúdio krátkych filmov v Bra-

tislave s. Čermák, že sa dočítal v novinách o tom, že sa 
reálne uvažuje o usporiadaní ZOH vo Vysokých Tatrách a chce 
tieto filmove zachytiť.

3. novembra 1971
Napísal som predsedovi ÚV ČSTV s. Dr. Nejezchlebovi list, 

v ktorom som ho informoval, že na predsedníctve FIS dňa 25. 
9. 1971 v Paríži, podával gen. tajomník FIS Sigge Bergman 
ústnu a písomnú informáciu zo zasadnutia Generálneho shro-
maždenia národných olympijských výborov v Mníchov, v ktorom 
sa hovorí:
„Člen MOV Adrianov /SSSR/ informoval, že Moskva sa uchádza 

o OG 1980. V tejto súvislosti bol gen. taj. FIS neoficiálne 
informovaný, že ČSSR sa pripravuje o uchádzanie ZOH v roku 
1980 vo Vysokých Tatrách“.
kópiu listu som poslal na vedomie predsedovi ÚV STO s. Dr. 

Černušákovi na vedomie.

28. januára 1972
konalo sa v hoteli FIS na Štrbskom Plese porada o koncep-

cii výstavby strediska vrcholových zimných športov v Tat-
rách, vyplývajúca zo štúdie Výskumného ústavu CR, spraco-
vanej v máji 1971.

29. marca 1972
Na zasadnutie pléna Čs. olympijského výboru v Prahe pred-

niesol prejav generálny tajomník ČSOV s Dr. Fr. kroutil, 
ktorý k otázke ZOH u nás povedal:

„kandidatúre Moskvy by mohla ublížiť akákoľvek kandidatú-
ra miesta v socialistických zemiach alebo niektorého socia-
listického mesta na usporiadanie zimných olympijských hier 
1980, tak ako v roku 1970 kandidatúra Montrealu znemožnila 
vyhliadky Vancouveru. Isteže by sa našli členovia MOV, kto-

rí by radšej hlasovali pre ZOH v inej socialistickej zemi 
mimo SSSR“.

20. mája 1972
konala sa v hoteli FIS na Štrbskom Plese konzultatívna 

porada o perspektívach medzinárodných lyžiarskych pretekov 
na Slovensku, ktorej okrem iných sa zúčastnili podpredse-
dovia ÚV STO ss. Ing. Škola a Červenka, podpredseda MsNV 
Ing. Leskovianský, vedúci odd. Vl. výboru pre CR SSR Ing. 
Sútoris, predseda ČSSL Mráz, predseda SLZ Dr. Shelling. Na 
porade bolo rozhodnuté:
a/  predložiť návrh na ZOH P-ÚV ČSTV, aby sa zistila re-

akcia
b/  cez MsNV sa o kandidatúre budú informovať politické 

miesta /tajomník ÚV kSČ s. Biľak/.                                                          

August/september 1972
Mestský výbor kSS a Rada Mestského nár. výboru vo Vysokých 

Tatrách prijímajú uznesenie č. 208/1972, ktorým sa schvaľu-
je uchádzanie sa o ZOH 1980 resp. 1984.

29. septembra 1972
Prijíma rada Okresného národného výboru v Poprade uzne-

senie č. 293, ktorým schvaľuje uchádzanie sa o kandidatú-
ru na usporiadanie Zimných olympijských hier v roku 1980 
v Tatrách.

5. októbra 1972
Predsedníctvo Slovenského lyžiarskeho zväzu informoval 

podpredseda MsNV s. Ing. Leskovianský o spracovanom materi-
áli o kandidatúre Vysokých tatier na ZOH. Bolo prijaté toto 
uznesenie :
„P – SLZ opierajúce sa o skúsenosti z MS – 70 v klasic-

kých disciplínach v lyžovaní je tej mienky, že telovýchovné 
orgány v ČSSR sú schopné usporiadať úspešné aj športové 
podujatia ešte širšieho rozsahu, ako sú napr. ZOH. P-SLZ 
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preto odporúča ÚV STO  prerokovať návrh MsV kSS a Rady MsNV 
Vysoké Tatry na kandidatúru ZOH 1980, resp. 1984. s ktorými 
sa P- SLZ stotožňuje.“

November 1972
Spracoval Výskumný ústav cestovného ruchu, zodp. vedúci 

Ing. arch. V. Horák štúdiu: koncepcia výstavby strediska 
vrcholových zimných športov v Tatrách“ /Podklad pre spra-
covanie kandidatúry Demänovskej doliny na usporiadanie MS 
v alpských disciplínach v roku 1978/.
Tento prvý komplexný materiál z oblasti zjazdových 

disciplín slúžil síce ako podklad na možnú kandidatúru Jas-
nej ako dejisko MS 1978, ale vlastne po prvýkrát sa začína 
uvažovať s Jasnou ako dejiskom zjazdových disciplín pre 
budúce ZOH. Začína sa už tiež používať globálny názov pre 
ZOH TATRY. 

8. decembra 1972
V dňoch 4. – 8. 12. 1972 bola na rokovaniach s TUL vo Fín-

sku delegácia ÚV ČSTV, ktorú viedol predseda ÚV STO s. Dr. 
Černušák. Vo svojej správe o výsledku rokovaní píše:
„Pochvalne sa vyjadril o organizácii /

moja poznámka: prezident Fínskeho olym. výboru  
p. Uunila/ MS v lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970 
a zaujímal sa o to, akým spôsobom by ČSSR organizovala ZOH 
v prípade, žeby ich usporiadaním bola poverená“.

8. decembra 1972
PRAVDA uverejnila správu o návšteve delegácie sovietskych 

telovýchovných pracovníkov vo Vysokých Tatrách a cituje 
slová jej vedúceho V.J. Livenceva:
„Som nadšený vybavenosťou Vysokých Tatier a podľa môjho 

odhadu by sa v týchto miestach mohli hocikedy uskutočniť 
zimné olympijské hry“.

29. decembra 1972
Schádza sa v hoteli DRUŽBA v Jasnej prvé zasadnutie „or-

ganizačnej komisie pre prípravu kandidatúry Jasnej na ZOH 
1980 –resp. MS v alpských disciplínach v roku 1978“.

29. decembra 1972
 Spracoval som pre Výskumný ústav CR tému:  „Najnovšie 

skúsenosti z organizovania vrcholných lyžiarskych pretekov 
v alpských disciplínach“. Slúžil ako podklad k spracovaniu 
štúdie o kandidatúre Jasnej ako vyššie uvádzam.

22. januára 1973
Zvolal Sekretariát Vládneho výboru pre CR – SSR poradu do 

hotela FIS na Štrbskom plese, ktorej úlohou bolo:
a/  posúdenie programu výstavby športových a vybraných za-

riadení CR na Podbanskom,
b/  informácia o aktuálnych problémoch výstavby zariadení 

pre CR a šport v Demänovskej doline – Jasnej.
Ako predlohu na toto rokovanie predložil Výskumný ústav 

CR prepracovanú štúdiu o „koncepcia výstavby strediska vr-
cholových zimných športov v Tatrách“, pôvodne spracovanú 
v novembri 1972.

8. marca 1973
Zaslal mi gen. tajomník ČSOV s Dr. kroutil dotazník, ktorý 

vypĺňajú kandidáti na usporiadanie OH resp. ZOH /Denver/.

19. mája 1973
Uverejňuje PRAVDA obsiahly rozhovor s predsedom soviet-

skej fyzkultúry s. Pavlovom, kde hovorí, že pripúšťa mož-
nosť, žeby spolu s OH v Moskve v roku 1980 uskutočnili sa 
tiež v roku 1980 ZOH vo Vysokých Tatrách.
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18. septembra 1973
Prerokovalo Predsedníctvo ÚV ČSTV : Materiál o komplexnom 

zabezpečení návštevy predsedu MOV lorda killanina v ČSSR 
v dňoch 24. - 27. 9. 1973“.

25. septembra 1973
Bol Lord killanin s manželkou na návšteve vo Vysokých 

tatrách, kde ho v zámočku v Javorine privítal a mal s ním 
rozhovor Prof. Dr. Colotka, predseda vlády SSR /viď. via-
ceré výstrižky/.

2. októbra 1973
Uznesením zo 65. schôdze predsedníctva ÚV kSS sa berie na 

vedomie uchádzanie sa Tatier o ZOH 1984.

30. októbra 1973
Na schôdzi P-ÚV ČSTV predložená „Informácia o priebehu 

návštevy predsedu MOV lorda killanina v ČSSR v dňoch 24. - 
27. 9. 1973 ako dôverný materiál.

10. marca 1974
V prestávke pretekov v slalome o Svetový pohár – finále 

v nedeľu dňa 10. 3. 1974 uskutočnilo sa v SkI – klube na 
Hrebienku stretnutie predstaviteľov straníckych a štátnych 
orgánov s prezidentom FIS Dr. Hodlerom.
Prítomní boli:
Dr. Marc H o d l e r, prezident FIS a člen MOV
 Prof. Dr. Peter C o l o t k a, člen predsedníctva ÚV kSČ 
a kSS a predseda vlády SSR
 Ing. Miloslav H r u š k o v i č, kandidát predsedníctva ÚV 
kSČ, člen predsedníctva ÚV kSS, tajomník ÚV kSS
 Dr. Ján J a n í k, člen predsedníctva ÚV kSS, tajomník 
ÚV kSS
 Prof. Vladimír Č e r n u š á k, CSc., podpredseda ÚV ČSTV 
a predseda SÚV ČSTV
Ing. Pavol k u k l i š, zástupca ved. spoloč.  organ. ÚV kSS

Ing. Branislav B í r o š, predseda Východoslovenského kNV
Ondrej Dž u p í n, vedúci tajomník OV kSS v Poprade
Vasil Č a b r a, predseda ONV Poprad
 Ing.- Vojtech T o k á r č i k, poslanec SNR a predseda 
Mestského národného výboru Vysoké Tatry
 Ing. Juraj T u r o š í k, poslanec NZ a riaditeľ TANAPu, 
Tatranská Lomnica
Dr. Stanislav Ho m o l a, pracovník Úradu vlády SSR
 Ing. Ivan S ú t o r i s, vedúci oddelenia Vládneho výboru 
pre cestovný ruch SSR
 Ján M r á z, člen predsedníctva FIS a predseda medziná-
rodnej komisie Čs. zväzu lyžiarov, ktorý súčasne robil 
tlmočníka.
 Prof. Dr. Colotka tu nadhodil otázku možnosti usporia-
dania ZOH vo Vysokých Tatrách a požiadal prez. Hodlera 
o názor. Prezident Hodler povedal, že Vysoké Tatry sa 
môžu vážne uchádzať o ZOH a majú na to už dnes podmienky. 
Odporučil už teraz informovať MOV, aby Vysoké Tatry boli 
zaradené medzi kandidátov na ZOH 1980 alebo 1984.

11. marca 1974
V tlači sa vyskytli viaceré zmienky o tom, že Hodler praje 

Vysokým Tatrám usporiadanie ZOH a verí, že príde do Tatier 
možno už v roku 1980. Okrem toho v tomto zmysle poskytol aj 
interwiew Čs. televízii.

12. marca 1974
Pripravil som koncept listu predsedu ÚV ČSTV s. Himla na 

predsedu MOV lorda killanina a odovzdal predsedovi ÚV STO 
s. Dr. Černušákovi.

16. marca 1974
Potvrdil predseda s. Dr. Černušák, že list je dobre a dip-

lomaticky štylizovaný a on, predseda Vsl. kNV Ing. Bíroš, 
predseda Ing. Tokárčik prerokovali jeho odoslanie s predse-
dom ÚV ČSTV s. Himlom.
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9. apríla 1974
Sekretariát ÚV kSČ vzala na vedomie, že predseda s. Himl 

zašle predsedovi MOV list obsahujúci návrh na zaradenie 
ČSSR medzi kandidátov na usporiadanie ZOH v roku 1984. kó-
piu znenia listu som obdržal 30. 7. 1974. Je v zásade podľa 
môjho návrhu.

20. apríla 1974
Na pléne Čs zväzu lyžiarov hovoril podpredseda ÚV ČSTV 

Dr. Dušek, že sa uvažuje o tom, aby sme sa uchádzali o ZOH 
za 10-14 rokov.

23. apríla 1974
Ing. Sútoris, Ferinčík, kresák rokovali u s. tajomníka ÚV 

kSS Dr. Janíka. Podľa neho predseda vlády s. Dr. Colotka 
otázku ZOH informatívne na P-ÚV kSČ. Predtým bol Dr. Janíkom 
informovaný s taj. ÚV kSČ Ondřich. Údajne s. Biľak mal zále-
žitosť konzultovať s taj. ÚV kSSS kaťuševom, aby sa zistilo 
či je možná kandidatúra v roku 1980.
Ing. Harvan a Ing. Sútoris navrhujú, aby sme sa zainte-

resovaní zišli.

25. apríla 1974
Napísal lord killanin list predsedovi ÚV ČSTV s. Himlovi 

tohto znenia:
„Vážený pán predseda, som veľmi rád, že od Vás opätovne 

dostávam správy. Moja manželka a ja s potešením spomíname 
na návštevu v Československu a zvlášť na deň strávený vo 
Vysokých Tatrách. Vzal som na vedomie Vaše oznámenie, že sa 
budete pravdepodobne uchádzať o usporiadanie ZOH 1984, na 
ktoré sa budú prijímať prihlášky v roku 1978. Zasielam ori-
ginál Vášho listu do Chateau de Vidy, aby ho mohli zaradiť 
do poradovníka. S priateľskými pozdravmi lord killanin“.

26. apríla 1974
Informoval ma vedúci vydavateľstva SLOVAkOPRESS Š. Šolty, 

že zaradil vydanie publikácie v náklade 15.000 ks s vyhoto-
vením do 31. 12. 1975 o Vysokých Tatrách ako kandidáta na 
usporiadanie ZOH 1980.

12. mája 1974
Na užšej porade u podpredsedu SÚV ČSTV Ing. Školu prero-

kovaná skladba materiálu pre podpredsedu vlády SSR s. Ing. 
Hanusa, ktorý sa má spracovať do 21. 5. 1974.

17. mája 1974
konala sa p r v á porada expertov k príprave niektorých 

podkladov pojednávajúcich o možnosti usporiadania ZOH vo 
Vysokých Tatrách v roku 1984. Porada sa konala v mojej kan-
celárii v Bratislave, na Leningradskej 24 za prítomnosti: 
ss. Ing. I. Sútoris, Ing. Št. Homola, obaja z Vl. výboru 
pre CR-SSR, Dr. Ivan Shelling, predseda SLZ, Ing. Št. Har-
van, riaditeľ VS UZ SÚV ČSTV, Ing. arch. V. Horák, ved. odd. 
Výsk. ústavu CR a J. Mráz, predseda Mk VZL ÚV ČSTV a člen 
predsedníctva FIS.
Prerokovala návrh správy pre podpredsedu vlády SSR Ing. 

Hanusa. Zhodla sa na odporúčaní koncentrovať „olympijskú 
dedinu“ na Podbanské, zjazdové disciplíny do Jasnej, sane 
a boby do Tatranskej Lomnice.
Dohodnuté pripravovať propagačné materiály pre kongres 

MOV vo Viedni. Potreba vytvoriť pracovné skupiny. Rozhod-
nuté, aby táto skupina expertov sa podľa potreby schádzala 
a bola k dispozícii Výskumnému ústavu CR – Ing. arch. Horák.

21. mája 1974
Pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov Úradu vlády SSR, 

Ministerstva výstavby a techniky, SÚV ČSTV, VV CR-SSR a Vý-
skumného ústavu CR spracovaný „Návrh rozmiestnenia, orga-
nizačného zabezpečenia  a časového postupu príprav ZOH 1984 
v Tatrách“ /Podklady pre pracovnú poradu u predsedu vlády 
SSR s. Dr. Petra Colotku/.
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22. mája 1974
Na schôdzi predsedníctva ČSSL informoval predseda zväzu 

s. Smola, že lord killanin sa kladne vyjadril ku kandidatúre 
ZOH v ČSSR v roku 1984.

Začiatok júna 1974
Zavolal si ma predseda SÚV ČSTV s- Dr. Černušák v súvis-

losti s tým, že ma predsedníctvo  FIS schválilo za čle-
na delegácie FIS na kongres MOV v októbri 1974 vo Viedni 
a naznačil, žeby sa mali pripraviť nejaké propagačné veci 
Vysokých Tatier ako kandidáta na ZOH 1984. Prisľúbil som.

16. júna 1974
Požiadal som o radu a spoluprácu s. Holúbka listom. Tele-

graficky 29. 6. navrhol uskutočniť 4. 7. v hoteli FIS poradu.

4. júla 1974
konala sa porada za prítomnosti ss. Hornungová, Holúbek, 

Pobeha, Ing. Harvan, Mráz a dohodnuté spracovať pre Viedeň:
- tašku obsahujúcu:
 - brožúrku – súbor 5 fotografií
 - knihu o MS 1970
 - publikáciu o Nízkych Tatrách
 - suvenír – tanier z Modry
 - kandidátsky odznak
- a odporučené aranžovať panelovú výstavku.

5. júla 1974
Informoval som o návrhoch s. Dr. Černušáka a Ing. Súro-

tisa.

18. júla 1974
Ing. Harvan oznamuje, že dal súhlas k rozbehu prác. Ten 

istý deň som informoval predsedníctvo ČSSL o tejto propa-
gačnej akcii ústne.

27. júla 1974
Uskutočnila sa porada propagačného kolektívu /viď záznam/.

2. augusta 1974
Uskutočnila sa ďalšia porada propagačného kolektívu /viď 

záznam/.

18. a 23. augusta 1974
Požiadali sme Ing. Harvan a ja s. Dr. Ferenciho, ktorý je 

zástupcom ČSA vo Viedni o pomoc pri rozdaní materiálu na 
zasadnutí MOV vo Viedni, v októbri 1974.

7. októbra 1974
Uskutočnila sa porada u s. predsedu Dr. Černušáka za prí-

tomnosti podpredsedu Ing. Školu, Rexu a Mráza. Účelom pora-
dy bola príprava štúdie pre s. Himla.

8. októbra 1974
Moja autohávaria – zlomené rebrá.

19. - 21. 10. 1974
Na 75. zasadnutí MOV vo Viedni odovzdal predseda s. Dr. 

Černušák členom MOV propagačné materiály tak ako boli vyhoto-
vené a kde ich zaniesla s. Hornungová. Mali zaslúžený úspech.
Na základe rokovaní s lordom killaninom, tento navrhol, 

aby ČSSR požiadala o pridelenie kongresu MOV v roku 1977 do 
Prahy. Vyžiadaný z Viedne predbežný súhlas s. Himla.

22. októbra 1974
Uskutočnila sa porada u podpredsedu vlády Ing. Hanusa. Vy-

jasnené otázky územného plánu. Súhlas s olympijskou dedinou 
na Podbanskom.

6. novembra 1974
konala sa porada na SÚV ČSTV a rozhodnuté postaviť ZŠ 

a rýchlokorčuliarsku dráhu na Podbanskom.
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16. novembra 1974
Užšia koordinačná komisia /Ing. Višňovská, Ing. Ferianc, 

Ing. Zeman, Dr. Černušák/ rozhodla pripraviť návrh výstavby 
do 31. 1. 1975 a tento dať rezortom k vyjadreniu.

koniec októbra 1974
konala sa porada u s. predsedu Černušáka /prítomní ešte 

arch .Horák a ja/ kde bolo dohodnuté spracovať osnovu správy 
pre politické, štátne a telovýchovné orgány.

26. - 27. novembra 1974
Rozhodnuté na žiadosť NDR, žeby sa malo stavať vo Vysokých 

Tatrách vysokohorské stredisko vo výške 2.000 m, čo by mohlo 
ovplyvniť výstavbu ZOH.

29. novembra 1974
Uskutočnila sa u mňa 2. porada expertov /Ing. Sútoris, 

Ing. Homola, Ing. Harvan, Mrázik, Horák,Dr, Shelling/. Ing. 
Sútoris predložil materiál spracovaný VVCR a Výskumným 
ústavom CR“ „Predbežný návrh výstavby zariadení pre komple-
tizáciu vybavenosti Tatier, ktoré sa využijú pre ZOH 1984“. 
Prerokované ďalej námety na zloženie prípravnej organi-
začnej komisie pre kandidatúru ZOH 1984. ďalej rozhodnuté 
prizvať na budúcu poradu aj zástupcu z Jasnej /Ferienčík/.

22. decembra 1974
Výskumný ústav CR spracoval „Informatívnu správu o prí-

prave kandidatúry Tatier na usporiadane Zimných olympij-
ských hier 1984“, ktorá má byť základom pre rokovanie na 
vládnych, straníckych a telovýchovných orgánoch.

21. januára 1975
Predložil SÚV ČSTV do ÚV ČSTV materiál, ktorý v rozpore 

s predtým schválenými dohodami situoval olympijskú dedinu 
do oblasti Poprad – Starý Smokovec.

8. - 14. februára 1975
Bola odborníkmi posudzovaná súťaž na Podbanské. Pre zjazdové 

disciplíny akceptované miesto Zlatého Grúňa dolina kotlová.                                                                                       
Zasadala koordinačná komisia ss. Ing. Hanus, Ing. Buša, 
Ing. Goga, Ing. Zeman, Dr. Černušák, rozhodla, že nový smer-
ný plán Podbanské je v súlade s koncepciou ZOH a že materiál 
pôjde po linke vlády kSS, ÚV kSS na ÚV kSČ.

Marec 1975
Tajomník ÚV kSS s. Dr. Janík zabezpečil, že materiál o ZOH 

pôjde prostredníctvom straníckych a štátnych orgánov pred 
materiálom o Vrcholovom stredisku.
O ZOH informovaní minister ZV Ing. Chňoupek a veľvyslanec 

Ing. Nálepka.
Počas Tatr. pohára sa stretli vedúci tajomníci, predse-

dovia ONV, tajomníci OV kSS a ONV Popradu a Lipt. Mikuláša 
a dohodli program spoločného postupu.
Navrhol som Ing. Harvanovi pripraviť propagáciu pre kon-

gres FIUS v San Franciscu.
Rokované so zástupcami SLOVŠPORT Bratislava o ich zapo-

jení sa do propagácie ZOH. Prvá akcia by bol kongres FIS 
a potom spracovanie koncepcie propagácie najmä so zameraním 
na akcie počas ZOH v Innsbrucku v roku 1976.

14. apríla 1975
Rozhodnuté u s. Ing. Hanusa, že materiál sa má predložiť 

do vlády SSR v polovici mája a pripraviť návrh uznesenia.

15. apríla 1975
Uskutočnilo sa 3. zasadnutie skupiny expertov. Arch. Horák 

predložil prepracovanú, skrátenú „Správu o príprave kandi-
datúry Tatier na usporiadanie Zimných olympijských hier 
1984“. Táto správa bola s. podpredsedom vlády SSR Ing. Ha-
nusom daná k pripomienkam ministrom a potom bude spracovaný 
návrh pre predsedníctvo vlády SSR. 
Rokovalo sa ďalej o koncepcii propagácie so zameraním 
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predovšetkým na Innsbruck, kde by sa mal tiež zorganizovať 
zájazd pracovníkov.

17. apríla 1975
Uskutočnila sa na SÚV ČSTV /svolal Rexa/ porada o kon-

cepcii propagácie. Miesto mňa sa zúčastnil Ing. Harvan. Tu 
bola prerokovaná a odsúhlasená koncepcia propagácie spra-
covaná SLOVŠPORTOM Bratislava pod názvom – „Návrh propagá-
cie Zimných olympijských hier 1984 – Československo – Vy-
soké Tatry“.

8. mája 1975
Na posedení organizátorov XX. ročníka Goralského klobúka, 

prehovoril predseda vlády SSR Prof. Dr. P. Colotka, kde ho-
voril aj možnosti usporiadania ZOH 1984.

24. – 31. mája 1975
 Na kongrese FIS v San Franciscu som rozdal delegátom 

propagačný letáčik o ZOH 1984 a kandidátsky odznak. Obe 
s obdivom prijaté.

koniec mája / začiatok júna 1975
Sekretariát SÚV ČSTV rozhodol o vydaní publikácie „Tatry 

olympijské“. Vydá ju nakladateľstvo ŠPORT a autorom bude 
Ing. Harvan. Tento začiatkom júna spracoval návrh osnovy. 
Túto osnovu mi dalo 14.7.1975 vydavateľstvo ŠPORT k vyjad-
reniu. Vyjadril som sa.

8. júla 1975
Bol som požiadaný redaktorkou Červeňanskou z PANORAMY 

o príspevok o Vysokých Tatrách pre osobitné číslo pripravo-
vané pre Innsbruck. Spracoval a zaslal som jej ho 12.7.1975. 
Podobný článok príspevky mali spracovať ďalší autori.

20. augusta 1975
Tretia /alebo štvrtá/ prepracovaná „Správa o príprave 

kandidatúry Tatier na Zimné olympijské hry“ sa dostala na 
rokovanie Predsedníctva vlády SSR dňa 20.8.1975. Predsed-
níctvo vlády schválilo a prijalo príslušné uznesenie.

9. septembra 1975
Prerokovalo materiál predsedníctvo ÚV kSS. Materiál bol 

pozitívne prijatý. Rozhodnuté zrušiť alternatívy a zostáva 
len Podbanské.

24. septembra 1975                         
Materiál vzal so sebou do Prahy na rokovanie so s. Dr. 

Husákom, Dr. Štrougalom, Himlom, Biľakom s. predseda Dr. 
Colotka. Materiál má byť ďalej prerokovaný v Sekretariáte 
ÚV kSČ a potom predsedníctve vlády ČSSR.

24. septembra 1975
konala sa 4. porada skupiny expertov. Boli prerokované 

otázky súvisiace s predkladajúcimi materiálmi, ďalej návrh 
propagácie, potreba prípravy pre Innsbruck.
Informoval som o rozhovore so s. Smolom dňa 20. 9. 75 /v 

Drážďanoch/, že u zást. ved. odd. ÚV kSČ sa rokovalo o ma-
teriály ZOH a že sa prijala koncepcia lacnejšia – Smokovce.
Skupina expertov v zásade skončila svoju činnosť a bola 

vyslovená potreba ustavenia prípravnej komisie, ktorá ba 
mala najmä pripravovať propagačné materiály. Inak členovia 
na požiadanie budú sa k problematike ZOH vyjadrovať a ju na 
požiadanie spracovávať.

Začiatok októbra 1975
V Tatrách alebo Jasnej sa objavili poplašné správy, že vraj 

v Prahe boli ZOH zamietnuté. Pravdepodobne k tomu prispela 
aj okolnosť, že OV kSS Poprad predložil údajne alternatívny 
materiál priamo na oddelenie ÚV kSČ. Ukázalo sa, že správy 
sú neopodstatnené. Ide len o spresnenie materiálov a dlhšiu 
cestu ich pripomienkového konania po ministerstvách a jed-
notlivých orgánoch. 



30 31

J á n  M r á z J á n  M r á z90 90
Toto všetko jednako oddiaľuje najmä veci okolo propagácie 

pre Innsbruck, v ktorých sa zatiaľ nepokračuje. Vládny výbor 
pre CR chce však realizovať projekt „kOLIBA“ v Innsbrucku 
z hľadiska propagácie Slovenska ako oblasti CR, pričom sa 
bude myslieť aj na TATRY ako kandidáta ZOH 1984.

Spracoval z podkladov, ktoré mal k dispozícii. Podklady sú 
uložené v jednom fascikli, ktorý uložím v archíve MS 1970 vo 
vstupnej budove „Areálu snov“ na Štrbskom Plese.
V Bratislave dňa 17. októbra 1975
        

  J. Mráz
Vyhotovené 2 x.

Asi 30. októbra 1975
Boli ss. prvý tajomník ÚV kSS Lenárt a predseda vlády SSR 

s. Prof. Dr. Colotka na návšteve v okrese Lipt. Mikuláš 
a okrem iného si prezreli aj rekreačnú oblasť Podbanské.

28. októbra 1975
Bola v Tatrách na návšteve delegácia komitétu telovýchovy 

ZSSR na čele s podpredsedom Ivaninom Viktorom, ktorý plne 
žičí olympiádu Tatrám.

21. 11. 1975
Obrátil som sa na Dr. klee ohľadne možnosti pre 20 člen-

nú študijnú skupinu. Obdržal som súhlas, ktorý som zaslal 
členom našej skupiny a stým, aby veci koordinovali ss. Ing. 
Harvan a Ing. Sútoris.

16. 12. 1975
Článok v PRAVDE podľa ktorého kubánsky časopis Gramma píše 

o tom, že s. Himl povedal, že sa uchádzame o usporiadanie 
ZOH 1984.

19. 12. 1975
Výpis z PRAVDY, že v roku 1977 bude v Prahe zasadnutie MOV.

20. 1. 1976
Rozhovor so s. arch. Horákom. Mal informácie od s. min. 

Ing. Martinku, že najneskoršie vo februári ide materiál do 
predsedníctva vlády ČSSR a potom do P- ÚV kSČ v nezmenenom 
znení.
ďalej informoval, že propagačná koliba na ZOH v Innsbruc-

ku už bola pripravená aj s montérmi v Bratislave, no pod-
predseda vlády s. Hamouz zarazil túto propagáciu.
V ten istý deň ma informoval Dr. Gajdošík, tajomník ONV 

Lipt. Mikuláš, že vraj Praha sa opätovne chce uchádzať o OH, 
čo by kandidatúru Prahy mohlo narušiť. s. Horák považuje 
len za „kačicu“.

Jún 1976
Materiál, ktorý mal ísť do federálnej vlády, bol údajne 

zmenený. Nie je jasné Podbanské. Sú dokonca tendencie de-
liť ZOH a to klasické Š. Pleso, zjazdové Jasná, hokej Praha 
alebo košice, boby a sane Liberec. Olympijskú dedinu kon-
centrovať pod Tatranskou Lomnicou.

12. júl 1976
Vychádza prvý zásadný obsiahly článok o ZOH 1984 vo Vyso-

kých Tatrách v časopise PRÁCA z pera Ing. Horáka.

5. august 1976
Dnes mi Ivko Shelling oznámil, že podľa oznámenia pod-

predsedu MsNV Vysoké Tatry Ing. Leskovianského možnosť 
usporiadania ZOH 1984 vo Vysokých Tatrách p a d l a , údaj-
ne, že niektorí vysokí funkcionári sa dozvedeli počas ZOH 
v Innsbrucku od Rakúšanov, že ZOH veľa stáli. Uviedol, že 
by sme sa mali ako predtým zísť.
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5. októbra 1976
Bol u mňa vedúci protokolu a zahr. stykov vlády SSR s, 

Ing. kúdela, ktorý hovoril, že materiál o ZOH sa má pre-
rokovať na zasadnutí vlády alebo podobná úroveň v októbri 
v Tatrách. Zatelefonovaná Ing. Harvanovi.

20. januára 1977
Dnes ma telefonicky informoval Ing. Horák o ďalšom rozvoji 

udalostí. V dňoch 17. - 18. 1. 77 zasadla vláda SSR vo Vys. 
Tatrách a schvalovala rajonový plán Tatier. Bol pokus riad. 
Tanap Ing. Turošíka, aby Podbanské nebolo dejiskom ZOH. Vý-
sledok dnes neznámy.
Predseda ÚV ČSTV s. Himl predkladá spolu s. Dr. Colotkom, 

predsedom vlády SSR do Federálnej vlády. Ide tam materiál, 
ktorý spracoval Cest. ruch /teda Podbanské/ s dodatkom, že 
záverečné kolá hokejového turnaja by mali byť v Prahe, kde 
sa má postaviť nový zimný štadión pre tento účel a hotely.
V päťročnom pláne nie sú v Tatrách zaradené akcie pre ZOH 

nedal ich tam SÚV ČSTV. Tiež nie hotely v Jasnej /koliesko/ 
naproti tomu hotel v Roháčoch. Na Podbanskom ide stavať ROH 
a Slovchémia.
krkonoše vypracovali plán výstavby na 3 miliardy kčs. Slo-

venská vláda žiada pozastaviť až do rozhodnutia o ZOH 1984. 
Dohodli sme sa, že by sme sa zase mali zísť na spoločnú 

poradu o príprave kongresu v Prahe.

25. januára 1977
Ing. Horák uviedol, že na vládu SSR došiel list od pred-

sedu fed. vlády s. Štrougala, že do 15. 3. 1977 sa má pri-
praviť pre vládu materiál o ZOH. Výskumný ústav cest. ruchu 
začína pracovať. Podklad Podbanské. Dohodli sme sa na zvo-
laní skupiny expertov na 9. 2. 1977.

9. február 1977
Uskutočnila sa u mňa 5. porada skupiny expertov pre vypra-

covanie kandidatúry na ZOH 1984 vo Vysokých Tatrách.

23. marec 1977
Informácia tajomníka ČSOV Ing. Hubičku na zasadnutí medzi-

národnej komisie VZL ÚV ČSTV o kandidatúre Vysokých Tatier.

26. marec 1977
Článok o názore killanina, že Švédsko nemôže dostať ZOH 

pokiaľ ich chce robiť na viacerých miestach.

30. marec 1977
Oznámil mi Miško Šoltýs, že dnes na predsedníctve SÚV ČSTV 

informoval podpredseda M. Červenka, že vláda SSR dňa 30. 
3. 77 schválila materiál o kandidatúre na ZOH 1984 a dala 
kladné odporúčanie Predsedníctvu ÚV kSČ.

28.4.1977
Na XXXI. kongrese FIS v Bariloche som priamo na kongrese 

na výzvu prezidenta FIS informoval o ZOH v r. 1984 v Tatrách 
/viď moju správu/ podobne ako Ito o Sappore.

15. – 18. jún 1977
konalo sa v Prahe 79. zasadnutie MOV. O Vysokých Tatrách 

sa málo hovorilo. Viď len výstrižky zo SMENY 16. 6. 77 a 24. 
6. 77. ďalej viď moju dôvernú správu z 23. 6. 77.

Od 18.6.1977
Júl – Leipzig – rozhovor so Samarnchom, Bergmanom a pod.
9. 9. 77 – Tlač. konferencia vo Frenštáte
29. 9. 77 – 6. konzultatívna porada /viď záznam/

5. 10. 1977
Historická porada u s. predsedu vlády SSR Dr. Colotku /

Prof. Dr. Černušák, Dr. Shelling, Ing. Horák, Mráz, Dr. 
Blaha/.
Napísaný záznam pre predsedu vlády.
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4. 11. 1977
Udalosti sa ďalej sbehli takto:
V dobe medzi 10. – 17. 10. 77 sme dostali správu, že s. 

predseda Dr. Colotka prešiel viacerých ľudí, dostal prísľub 
a vo Federálnej vláde bol materiál schválený a predkladá sa 
s kladným doporučením do ÚV kSČ, ktoré malo rokovať o tom 
v pondelok 24. 10. 1977.
Vo štvrtok 20. 10. 1977 došlo však k tragickej leteckej 

nehode pri ktorej zahynula manželka gen. taj. ÚV kSČ a pre-
zidenta republiky s. Dr. Husáka. Pohreb sa konal v Brati-
slave v pondelok dňa 24. 10. 77. To mohol byť rozhodujúci 
moment.
V týždni cestovali ss. Dr. Černušák a Ing. Hubička do Lau-

sanne a mali so sebou dva listy, 1 žiadosť o ZOH podpísanú 
predsedom MsNV V. Tatry Tokarčíkom a 1 záporný a čakali na 
odpoveď.
Predsedníctvo ÚV kSČ rokovalo o ZOH v pondelok 31. 10. 

77. Žiadosť o kandidatúru zamietlo. Údajne sa veľmi priho-
váral s. Štrougal, no proti bol s. Dr. Husák, dôvodiac, že 
to bude raz toľko drahé a že na saňkarskú dráhu by sa veľa 
peňazí vyhodilo.
A tak v tlači v utorok a stredu sa objavilo, že je 5 kan-

didátov na ZOH medzi nimi však Vysoké Tatry neboli. Tým naša 
kandidatúra pre rok 1984 sa stala n e a k t u á l n o u .

Bratislava, dňa 4.11.1997
Spracoval: J. Mráz

Prepis originálneho textu z archívu Jána Mráza uloženého 
v SZTk – Múzeu telesnej kultúry v SR. / 
Transcript of the original text from the archive of Jan 

Mráz, stored in the SZTk - Museum of Physical Culture in SR.

Text neprešiel jazykovou korektúrou.



36 37

J á n  M r á z 90 J á n  M r á z90
 1991/194 medaila TJ Ružomberok 1967 Malinô
 1991/195 medaila Turné přátelství
 1991/196 medaila Nové Město na Moravě
 1991/197 plaketa MS 1970 V . Tatry
 1991/198 plaketa postava lyžiara drevo
 1991/199 odznak kov, smalt Jasná
 1991/200 medaila I .CSS 1955
 1991/201 medaila sádra gl ., IV . Inter . Vrátna
 1991/202 plaketa kov, drevo, LO Kremnica 1985
 1991/203 medaila Kremnica 1985 kov so stuhou
 1991/204 medaila kov v puzdre, Zásluhy o rozvoj V . Tatier 1945-1985
 1991/205 medaila kov v puzdre, MsNV V . Tatry
 1991/206 medaila kov v puzdre 20 . TANAP
 1991/207 odznak Tatranský pohár
 1991/208 medaila kov v puzdre, Za zásluhy o výstavbu V . Tatier 1970
 1991/209 medaila kov v puzdre Za rozvoj Kremnice
 1991/210 medaila MsNN Zvolen
 1991/211 plaketa Banská  Bystrica
 1991/212 medaila kov v puzdre 1918-1968
 1995/017-1-2 oblek oblek pánsky, spoločenský oblek čs . výpravy zo ZOH 1972 Sapporo (sako,  
   nohavice) oficiálne oblečenie čs, mužskej výpravy na ZOH  1972
 1996/032 suvenír Kandidatúra OH 2006 Istanbul, etuja - pergamen, zobrazujúca mapu Turecka
 1996/070 preukaz  identifikačná karta na meno Ján Mráz, E .O .C .
 1996/071 preukaz  identifikačná karta na meno  Ján Mráz, Atlanta OH 1996
 1997/052 preukaz kvalifikačný PK ČSTV
 1997/053 preukaz SLZ evidenčný
 1997/054 preukaz ČSZTV členský
 1997/055 preukaz ČSZTV členský
 1997/056 preukaz SÚV ČSZTV
 1997/057 preukaz SÚV ČSZTV
 1997/058 preukaz k oprávneniu bezpl . použitiu lanoviek a vlekov
 1997/059 preukaz DŠO
 1997/060 preukaz kandidatúra Jasnej
 1997/062 preukaz  . . .dobrovoľného prac . SZTK
 1997/063 preukaz OÚ ČSTV
 1997/064 preukaz rozhodcu lyžovania
 1997/065 preukaz rozhodcu pre šport . odvetvie
 1997/066 preukaz STO
 1997/067 preukaz cvičiteľa
 1997/068-1-2 preukaz rozhodcu 1958
 1997/069 preukaz SVP TVS, turistický
 1997/070 preukaz SVP TVS 1956
 1997/071 preukaz dorastenecký ČSOS 1937
 1997/072 preukaz X . všesokolský zlet Praha 1938
 1997/073 preukaz X . sl . legitimácia
 1997/074 preukaz pretekár KSTL 1943-44
 1997/075 preukaz Svaz lyžařů RČS 1937-38
 1997/076 preukaz FIS, MS - FIS,1958
 1997/077 preukaz účastnícky ZOH Innsbruck 1976
 1997/078 preukaz FIS J . Judge‘s pass
 1997/079 preukaz FIS J . Judge‘s pass
 1997/080 preukaz Olympijská spoločnosť Slovenska
 1997/081 preukaz 25 EOC General Assembly
 1997/082 preukaz účastnícky, 1997
 1998/201 preukaz  identifikačná karta J . Mráz IOC 1994 Atlanta
 1998/221 diplom J . Mráz, účastnícky, 7 .MS v lyžovaní na tráve
 1999/216 plaketa v puzdre OSS, Ján Mráz člen VV 1990-1995

Výber z predmetov Jána Mráza v zbierke múzea / 
Selections of  Ján Mráz items in the  Museum´s  collection
Prírastkové č. Predmet Opis  
Number  Item Description

 1988/645-1-12 suvenír propagačné materiály ČSOV k OH 1972 v Mníchove
 1988/651-1-4 dokument 60 .rokov organizovaného lyžiarstva na Slovensku
 1989/091 materiály z MS v alpských disciplínach, 1989
 1991/150 plaketa kov v puzdre, Federativ Romain De Sahi - Bob 
 1991/151 plaketa Deutsche Ski - Verbandt
 1991/152 plaketa PZN 1919, 75 .  Poľs . lyž . zväzu (súbor 3 medailí)
 1991/153 plaketa ZSSR
 1991/154 knižka Deutscher Turn und Sportland der DDR
 1991/155 medaila kov v puzdre 1931-1988 75 . Magyar S . . s venovaním
 1991/156 medaila pamätná, kov v puzdre
 1991/157 medaila Commune di Bolzano
 1991/158 plaketa Leipzig 1977
 1991/159 medaila DSLV
 1991/160 medaila kov v puzdre, Federation Francaise de Ski
 1991/161 suvenír Planica 1977
 1991/162 plaketa kov v puzdre, Svaz Jugosloavia
 1991/163 plaketa kov v puzdre Internationale Ski - Flugrooche
 1991/164 medaila PZN
 1991/165 medaila medaila pamätná Sapporo 1972
 1991/166 medaila sklo, Tatranský pohár, Štrbské pleso
 1991/167 medaila VC Slovenska 1955
 1991/168 medaila VC Slovenska 1957
 1991/169 medaila VC Slovenska 1974
 1991/170 plaketa VC Slovenska 1969
 1991/171 plaketa VC Slovenska 1975
 1991/172 medaila VC Slovenska 1980
 1991/173 medaila VC Slovenska 1985
 1991/174 medaila Tatranský pohár 1975
 1991/175 plaketa VC 1979
 1991/176 plaketa VC 1979
 1991/177 medaila VC 1984
 1991/178 medaila VC Slovenska  1984
 1991/179 medaila 50 . VC Jasná 1989
 1991/180 medaila 50 . VC Jasná 1989
 1991/181 medaila  medaila pamätná s venovaním Bezroukov memoriál 1946-1966
 1991/182 medaila medaila pamätná Bezroukov memoriál 1988
 1991/183 medaila medaila pamätná Bezroukov memoriál 1988
 1991/185 medaila Biela stopa SNP 1980
 1991/186 medaila Biela stopa SNP 1980
 1991/187 medaila Biela stopa SNP 1980
 1991/188 medaila pamätná, v kazete, Biela stopa SNP 1988
 1991/189 medaila kov v puzdre, február . víťazst . B . Bystrica 1959
 1991/190 medaila kov v puzdre, I . lyž . majstrovstvá Krajiny Slovenskej 1989, II . cena
 1991/191 plaketa V . lyž . M-Slov . republiky, V . Tatry
 1991/192 plaketa M-OV ČSTV Bratislava
 1991/193 medaila kov so stuhou  SÚV ČSZTV

dAr / Gift
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•	1936 •	Atlanta, 1996
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•	Veľká cena Slovenska / Grand Prix Slovakia 1965

•	Veľký a malý lyžiar. J. Mráz vľavo / The big and the small skier. J. Mráz on the left

•	J. Mráz so súrodencami / J. Mráz with siblings Július, Viliam, Jolana, Štefan



42 43

J á n  M r á z 90 J á n  M r á z90

•	Kongres FIS / The FIS Congress Rijeka, 1971 

•	  J. Mráz ako vedúci výpravy skokanov ČSSR / Ján Mráz as the team leader of the ski jumpers. 
Jackson Hole, 1971

•	MSJ v zjazdovom lyžovaní / WCJ alpine skiing. Madonna di Campiglio, 1988

•	Nové Město na Moravě, 1972
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•	So spolupracovníkmi na SOV / With co-workers at the SOC

•	Majstrovstvá ČSSR /CSSR Championship. Vrátna, 1960
•	  Olympijský sľub pred Sapporom / The Olympic vow. L. Štrougal, J. Mráz a O. Nepela,  

Praha, 1972

•	Veľká cena Slovenska / Grand Prix Slovakia 1960



46 47

J á n  M r á z 90 J á n  M r á z90

•	Delegáti 33. kongresu AIPS / 33rd AIPS Congress delegates. Štrbské Pleso, 1969

•	MS 1970 Vysoké Tatry / WC 1970 Hight Tatras

•	MS 1970, Vysoké Tatry / WC 1970 Hight Tatras

•	M. Hodler predseda FIS a J. Mráz / M. Hodler the FIS Chairman and J. Mráz. Štrbské Pleso, 1970
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•	V. Černušák a J. Mráz
•	  J. Mráz s manželkou / J. Mráz with his wife. 

Atlanta 1996

•	MS 1970, Vysoké Tatry/ WC 1970 Hight Tatras

•	  Delegácia SOV / The SOC Delegation, Atlanta, 1996

•	I. Gašparovič, S. Gašparovičová a J. Mráz. Lillehammer, 1994
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