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Usmievavá tvár malej cyklistky z titulnej fotografie ilustruje prirodzenú radosť, ktorú deti cítia 
pri aktívnom pohybe. V ideálnom prípade je odmena len dodatočnou pochvalou za lásku a 
nadšenie, ktorá ich k úsiliu vedie. Úlohou nás dospelých je starať sa o to, aby sme v nich 
tento potenciál neubíjali. Hravosť a kreativita sú mimoriadne cenným darom, ktorý je potrebné 
kultivovať a chrániť. Práve preto je dôležité sa v rannom veku vyhýbať hodnoteniam a 
stigmatizovať prípadné robenie chýb, ktoré sú sprievodným javom procesu tvorenia a snahy.  
 

Nemálo slov už bolo popísaných a vyslovených o tom, ako naše školy i športové kluby detskú 
hravosť príliš skoro udusia. Fínsky odborník Jukka Tiikkaja to napríklad považuje za jeden 
z kľúčových problémov slovenského hokeja, ktorý vedie k predčasnej rezignácii nádejných 
športovcov. Ich fínski rovesníci dostávajú rovnakú príležitosť hrať a rozvíjať svoju radosť, ktorá 
ich k tejto hre doviedla. Tento prístup dominuje príliš skorej špecializácii a zväzovaniu hráčov 
herným systémom. Následkom toho fínske mládežnícke reprezentácie síce prehrávajú väčšinu 
zápasov s tímami Ruska. Vo veku 17 rokov sa im však postupne dokážu aj tak vyrovnať, a to 
bez toho, aby boli vystavovaní obmedzeniam a stresu z tréningového prostredia presiaknutého 
výsledkovou obsesiou.

Fínska hokejová škola svojím spôsobom reflektuje celkový systém fínskeho vzdelávania, ktoré 
je známe svojím zameraním na rozvoj kreativity a talentu detí. Prioritne sa usiluje v deťoch 
vybudovať pozitívny vzťah k samotnému procesu učenia a činnosti a zároveň ich vychovávať k 
správnym hodnotám. Na stránkach časopisu sme sa pozreli na niekoľko základných myšlienok, 
ktoré fínsky vzdelávací systém zdobia, a ktoré sú nepochybne platné aj pre výchovu detí v 
rámci športového prostredia. Aktívny pohyb, ktorý je jeho nedeliteľnou súčasťou, poukazuje na 
dôležitosť športu ako súčasti hodnotového vzdelávania. Dokumentovať sa to snaží aj program 
olympijskej výchovy OVEP, ktorému sa v časopise tiež budeme venovať.

Športu detí a mládeže sa dotýkajú aj ďalšie z príspevkov v najnovšom čísle E-Športinformu, a 
to na tému športových poukazov, činnosti mládežníckeho klubu vzpierania, Akadémie Mateja 
Tótha či Európskeho týždňa športu. 

O tematickú rôznorodosť sa postarajú informácie o konferenciách zo sféry antidopingu či 
mimovládnych športových organizácií. Venovať sa budeme aj rente pre športovcov medailistov, 
ďalšiemu projektu Erasmus+ i ukončeniu činnosti Konfederácie športových zväzov. V rozhovore 
nám tento raz poskytol odpovede známy športový novinár a funkcionár Ivor Lehoťan. A na záver 
ani v tomto čísle nebudú chýbať tradičné zaujímavosti z medzinárodného diania a športovej 
histórie.

E-Športinform uzatvára druhý ročník svojej existencie. Všetkým, ktorí sa na jeho obsahu a 
príprave podieľali, preto patrí úprimné poďakovanie. Nadchádzajúci, olympijský rok bude 
nepochybne opäť bohatý na športové udalosti. Verme, že sa ich podarí preniesť aj do obsahu 
časopisu a priniesť tak aj v roku 2020 zaujímavé a užitočné informácie pre všetkých, ktorí sa 
usilujú pracovať v prospech slovenského športového hnutia.

V mene celej redakčnej rady vám želám príjemné čítanie.    

 
 

     Mgr. Igor Kováč 
     zodpovedný redaktor
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Fínsky vzdelávací systém je už niekoľko rokov 
celosvetovo známy nielen vynikajúcimi študijnými 
výsledkami svojich žiakov, ale tiež svojím zameraním 
na výchovu detí k správnym morálno-etickým 
hodnotám. Kľúčom k úspechu tohto systému je 
dodržiavanie princípu rovnosti príležitostí, ktorý 
viedol k eliminácii súťaživosti v rámci škôl i medzi 
školami. Výsledkom bolo zrušenie súkromných 
vzdelávacích zariadení a zavedenie čisto štátnych 

škôl, ktoré sú dostupné zadarmo a zároveň ponúkajú 
širokú paletu výberu a študijných možností tak, aby 
zohľadňovala rôznorodé nadania a talenty detí. 
Súťaživosť nebola motívom ani pri samotných 
úvahách pri reforme fínskeho školstva. Ich úmyslom 
nebolo mať najlepší systém vzdelávania na svete 
a dominovať vo výsledkoch PISA testov, čo sa im 
nakoniec aj tak podarilo a bolo to pre nich samých 
veľkým prekvapením. Všetko, o čo sa snažili, bolo 

Z D R AV I E ,  P O H Y B 
A  H O D N O T Y  
Z A M Y S L E N I E  N A D  F Í N S K Y M  V Z D E L ÁVA N Í M 
A  O LY M P I J S K O U  V Ý C H O V O U
  IGOR KOVÁČ                                    
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vytvoriť čo najlepšie podmienky pre rozvoj ich detí, 
aby mali z učenia radosť a cítili sa v škole dobre a 
v bezpečí.

V praxi to znamená, že na fínskych školách neexistuje 
na primárnom stupni skúšanie. Škola doslova 
porušuje zákon, ak sa čo i len pokúsi známkovať 
dieťa do 12. roku života. Vo Fínsku veria, že v deťoch 
nevybudujete pozitívny vzťah k učeniu, ak ich budete 
vystavovať stresu z hodnotenia a posudzovania. 
Štandardizované testy totiž nedokážu zohľadniť 
jedinečnosť ich nadaní a schopností. Vo Fínsku tak 
prevažuje holistický prístup k vzdelávaniu, kde je 
ponechaný dostatok priestoru na rozvoj hravosti a 
kreativity a nielen na akademické predmety, ktoré je 
možné testovať.

Zásadným momentom vo fínskom systéme 
vzdelávania je tiež zvýšená pozornosť venovaná 
predškolskému obdobiu. V porovnaní s USA 
vynakladá Fínsko až trojnásobne vyššie množstvo 
finančných prostriedkov na výchovu do 6. roku veku 
dieťaťa, pretože práve toto obdobie je rozhodujúce 
z hľadiska jeho psychického vývoja. Vo Fínsku veria, 
že v tomto období deti nie sú pripravené na školu, 
ale naopak, potrebujú čas na hru a fyzickú aktivitu. 
Je to čas na rozvoj kreativity. Z psychologického 
hľadiska totiž hra mimoriadne pomáha deťom pri 
učení. Hlavným cieľom predškolskej výchovy však nie 

je príprava na akademické vzdelanie, ale zabezpečiť, 
aby boli deti šťastnými a zodpovednými jedincami. 
V praxi to znamená, že sa deti napríklad učia, ako 
si robiť priateľov a rešpektovať jeden druhého, ako 
komunikovať a rozvíjať slovnú zásobu, či napríklad 
aj to, ako sa samostatne obliekať. Starostlivo 
organizované hry pomáhajú deťom zároveň rozvíjať 
dôležité kvality, ako sú predlžovanie pozornosti, 
koncentrácia, vytrvalosť či schopnosť riešiť problémy, 
ktoré sú dôležitými prediktormi úspechu v ďalšom 
období.

Úspech fínskeho školstva je však založený aj na 
minimalizácii ekonomických rozdielov v rámci 
spoločnosti. Princíp rovnosti sa totiž bytostne dotýka 
aj financovania. Prejavuje sa napríklad aj tým, že 
štát dáva najviac prostriedkov na podporu tých škôl, 
ktoré majú v rámci celého systému najviac problémov 
či najhoršie výsledky. To, že v škandinávskych 
krajinách panuje všeobecne nízka úroveň korupcie, 
je do nezanedbateľnej miery dôsledok práve tohto 
prístupu a spôsobu výchovy. Samotná OECD v 
jednej zo svojich štúdii priznala, že krajiny, kde sa 
systém vzdelávania a výchovy drží princípov trhu, 
čiže súťaže, nedosahuje takú kvalitatívnu úroveň 
ako v krajinách, kde dominujú princípy rovnosti a 
spravodlivosti. 

Fínska snaha eliminovať prvky súťaživosti zo systému 
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vzdelávania pomáha tiež predchádzať negatívnym 
javom v podobe konfliktov medzi spolužiakmi či v 
rodinách, ale tiež prípadom samovrážd. Známe sú aj 
prípady vrážd rodičov zo strany detí, napríklad v Južnej 
Kórei, kde je na ne kladený enormný tlak na výsledky 
v dôsledku trhovo orientovaného školského systému. 
Prirodzená súťaživosť je z pohľadu Fínov jednoducho 
oxymoron. Snaha o vzájomné porovnávanie sa detí 
medzi sebou je totiž považovaná za neželaný jav, 
ktorý obmedzuje rozvoj detského potenciálu, talentu 
a kreativity a vôbec neprispieva k pocitu spokojnosti 
a k celkovej harmónii. Možno aj to je jeden z dôvodov, 
prečo sú Fíni z hľadiska indexu šťastia druhým 
najšťastnejším národom hneď za Dánmi. 

Niet pochýb, že za elimináciou maskulínneho 
súťaživého princípu stoja predovšetkým fínske 
zástupkyne nežného pohlavia. Pasi Sahlberg, ktorý 
bol sám učiteľom a podieľal sa na reforme fínskeho 
školstva konštatuje, že tento pozoruhodný prerod 
by nebol možný bez silného postavenia žien v 
rozhodovacích funkciách. Fínsko je totiž krajinou, kde 
sa nekompromisne dodržiava princíp rovnosti pohlaví, 
čo sa odráža na skutočnosti, že funkciu prezidenta 
a premiéra krajiny zastávajú ženy, ministerské 
posty sa delia medzi obe pohlavia v pomere 50 na 
50 a obsadenie parlamentu sa tiež snaží kopírovať 

rovnaký model. 

Kľúčový	je	tiež	pohyb

Nie je až takým prekvapením, že nedeliteľnou 
súčasťou tohto systému je aj aktívny pohyb, čím si 
vo Fínsku nachádzajú svoju vlastnú cestu k napĺňaniu 
antického kalokagatického ideálu. Žiadny systém, 
pochopiteľne, nie je úplne dokonalý, čo priznávajú 
aj samotní Fíni. Harmonický rozvoj fyzických a 
duševných kvalít má však pre nich svoje nesporné 
kladné stránky, ktoré majú podložené aj vedeckými 
výskumami.

Príkladom je švédsky psychiater Anders Hansen, 
ktorý vo svojom bestselleri „Dobehni svoj mozog“ 
odhaľuje, že mozog je prekvapivo orgánom, ktorý má 
z pohybu najväčší osoh. Veda jednoznačne dokazuje, 
že „mentálna gymnastika“ v podobe pamäťového 
a intelektuálneho precvičovania nemá na mozog 
zďaleka taký dobrý vplyv ako pravidelná fyzická 
aktivita. „Mozgu najviac prospieva, keď si idete trikrát 
do týždňa na 45 minút zabehať, pričom je dôležité, 
aby sa vám zvýšil pulz. Kreatívne schopnosti však 
nezvýšite náročným tréningom, ale menej náročnou 
aktivitou (napr. behom v miernom tempe).“
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Podľa A. Hansena deťom prospieva už 12-minútová 
aktivita, napríklad pri sústredení, porozumení 
čítanému textu, ale tiež vypočítaní matematických 
príkladov, a to bez toho, aby strávili viac času 
samotným učením. Pravidelná aktivita niekoľkokrát 
do týždňa počas 2-3 mesiacov prináša dlhodobé 
výsledky v podobe zlepšenia matematického 
myslenia, zvýšenia kreativity a exekutívnej činnosti 
mozgu, ako je schopnosť plánovať, iniciovať aktivity 
či nekonať impulzívne. Ak majú deti možnosť 
preberať učivo postojačky, aj to sa prejaví v lepšej 
koncentrácii a schopnosti vnímania. „Ťažko uveriť, 
že vďaka fyzickej aktivite sa deti aj dospelí stávajú 
múdrejšími, ale je to pravda. Je to vynikajúci dôvod na 
to, aby sme naše deti povzbudili k tomu, aby odložili 
tablety, mobilné telefóny či videohry a začali sa viac 
hýbať. Veda dokázala, že náš mozog je predurčený 
na pohyb.“

Aj na báze týchto poznatkov sa v roku 2010 vo Fínsku 
rozhodli odštartovať projekt „Finnish Schools on the 
Move“, ktorého cieľom je ešte vo väčšej miere zapojiť 
pohybové aktivity do každodenného fungovania na 
školách. Fyzická aktivita má pritom priaznivý vplyv 

nielen na sústredenie a kognitívne schopnosti, a tým 
pádom aj na študijné výsledky žiakov, ale aj na ich 
správanie. Podpora aktívneho dochádzania do škôl, 
či už pešo alebo na bicykli, integrácia pohybových 
aktivít do vyučovania rôznych predmetov, napríklad 
aj v podobe častejších aktívnych prestávok počas 
hodiny, sú len niektoré z príkladov, ktoré sa vo Fínsku 
darí úspešne presadiť. 

Podobným spôsobom sa nechal inšpirovať aj 
americký učiteľ telesnej výchovy na strednej 
škole v Naperville, v americkom štáte Illinois, Paul 
Zientarski. Ten zaviedol fitnes program pre žiakov, 
ktorý sa podstatne odlišuje od štandardizovaných 
hodín telesnej výchovy. Jedným z jeho zásadných 
aspektov je individualizácia toho, akým spôsobom 
chcú študenti fyzickú aktivitu v rámci výuky vykonávať. 
Táto silná perzonifikácia pri vzdelávaní detí je tiež 
kľúčovým prvkom systému vo Fínsku. P. Zientarski 
sa pri tvorbe programu opieral aj o vedecké dôkazy z 
harvardskej univerzity, ktoré poukazujú na skutočnosť, 
že to nie je proces učenia, ktorý prispieva k tvorbe 
mozgových buniek, ale práve cvičenie a pohybové 
aktivity. Podobne ako vo Fínsku, aj tu zaznamenali 
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pozitívne zmeny v zdravotnom stave, akademických 
výsledkoch i v správaní študentov, ktorí sa rozhodli 
pravidelne pohybovým aktivitám venovať.

Svedkami významu, aký sa kladie aktívnemu pohybu 
vo fínskom vzdelávacom systéme, sme boli aj počas 
otvorenia tohtoročného Európskeho týždňa športu, 
ktoré prebehlo koncom septembra v meste Espoo 
neďaleko Helsínk. Počas celého dňa sa rôznych 
športových a pohybových aktivít zúčastnilo na 
miestnych športoviskách takmer 10-tisíc detí. Táto 
krajina sa v poslednom Eurobarometri umiestnila 
na vrchole rebríčka s najvyšším podielom fyzicky 
aktívnych ľudí. K popularite aktívneho pohybu u Fínov 
však nepochybne prispievajú aj kvalitné podmienky 
v podobe športovej infraštruktúry. Tá v Espoo údajne 
reprezentuje štandard, ktorý je samozrejmý pre 
väčšinu fínskych samospráv. Na jednom mieste ste 
tak mohli vidieť atletický štadión, viacúčelovú halu, 
futbalové ihriská, skejtpark či trate pre nodric walking 
a bežecké lyžovanie. Miestna plaváreň disponuje 

krytým 25-metrovým i 50-metrovým bazénom, ale 
tiež otvorenou päťdesiatkou olympijských rozmerov. 
V praxi to znamená, že má desať a nie osem dráh a 
po oboch stranách profesionálne štartovacie bloky. 
Podľa slov prezidenta Slovenskej plaveckej federácie 
Ivana Šuleka, ktorý bol na otvorení prítomný, toľkými 
blokmi nedisponujú ani oni na zväze, nehovoriac o 
tom, že bazén podobných parametrov je na Slovensku 
len jediný, a to ten šamorínsky.

Na mieste bolo vidieť, že fínske deti majú pohyb radi. 
V okolí bazénov lietali v sprievode učiteľa 8-roční 
„caparti“ v plavkách s mokrými hlavami, pričom vonku 
bolo 8°C. Na Slovensku by ho rodičia asi zažalovali. 
Tu sa nad tým nikto z miestnych ani nepozastavil. Tí, 
čo niečo vedia o škandinávskom systéme „lesných 
škôlok“ (forest kindergardens), kde deti trávia celé 
dni v prírode aj v silných mrazoch, váľajú sa po zemi 
a v kalužiach či slobodne lezú po stromoch aj v 
niekoľkometrovej výške za blahosklonnej prítomnosti 
vychovávateľa, však nebudú až tak prekvapení. 
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Okrem zrejmých zdravotných prínosov totiž vedia, že 
sa deti takýmto spôsobom učia aj dôležitým hodnotám 
- odvahe, dôvere, úcte k prírode či vzájomnej 
spolupráci. Tento spôsob aktívneho pohybu sa v 
konečnom dôsledku prenáša aj do škandinávskeho 
systému telesnej výchovy, kde tzv. pobyt v prírode je 
jednou z jeho základných súčastí.

OVEP - 
olympijská	výchova	v	holistickom	štýle

Barry Maister je predsedom komisie Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) pre olympijskú výchovu. 
Tento Novozélanďan zároveň pôsobil dvadsaťdeväť 
rokov ako učiteľ, z toho štrnásť rokov ako riaditeľ 
školy. Pedagogických skúseností má teda na 
rozdávanie. Nový Zéland pritom patrí medzi krajiny, 
ktorých systém vzdelávania je do podstatnej miery 
porovnateľný s tým vo Fínsku. Nie je preto žiadnym 
prekvapením, že sa pozitívne prvky ich školského 
systému snažili preniesť aj do vzdelávania v oblasti 

olympizmu. 

Výsledkom je program OVEP (Olympic Values 
Education Program). Ako už hovorí sám názov, 
program je zameraný na výchovu v rámci 
olympijských hodnôt. Usiluje sa inšpirovať mladú 
generáciu k správnemu morálno-etickému správaniu 
prostredníctvom športu. 

Hodnotové vzdelávanie je súčasťou školských kurikúl 
i mimoškolských iniciatív po celom svete a zvykne 
mávať rôzne podoby. Niektoré sú kultúrne ovplyvnené 
učením jogy, iné hodnotami kresťanstva či iných 
náboženstiev. Ďalšie sú zasa nastavené pragmaticky 
s úmyslom vychovávať k sebestačnosti, dôstojnosti 
a v duchu princípov demokracie. 

Aj OVEP sa snaží byť v tomto smere prínosný. B. 
Maister zdôrazňuje, že jeho osnovy prispievajú 
k „dobrému občianstvu“ tak, ako si to Coubertin 
predstavoval už pred sto rokmi. Podporujú vnútorný 

Foto: Národný olympijský výbor LitvyFoto: Národný olympijský výbor Litvy
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rozvoj v čase, keď sa začína formovať „morálny 
kompas“ mladých ľudí. Jeho silnou devízou je toľko 
skloňovaný holistický prístup, ktorý napomáha 
všestrannému rozvoju detí primerane veku. 
Cvičenia, príbehy a hravé aktivity založené na 
olympijských témach sú zároveň prispôsobené tak, 
že im pomáhajú objavovať a spoznávať tradície ich 
vlastných národov a kultúr. OVEP už jednoducho nie 
je obyčajným skostnateným memorovaním faktov. 
Je veľmi flexibilný, takže učiteľom umožňuje, aby si 
jeho aktivity prispôsobili a prepracovali tak, aby boli 
vhodné pre konkrétnu skupinu študentov. Dôraz sa 
kladie aj na finančnú nenáročnosť všetkých aktivít.

Lektorka OVEP-u v rámci MOV, Ana de Azevedo 
objasnila, že program vznikol pôvodne pre potreby 
krajín tretieho sveta, ktoré sa v nejednom prípade 
boria so základnými existenčnými problémami. 
Nepochybne si však dokáže nájsť svoje miesto aj 
v ďalších krajinách s visačkou „rozvinutých“. Tento 
pojem je totiž veľmi relatívny. Keď si uvedomíme 
koľkých prejavov elementárnych hodnotových 
deformácií sme svedkami v našich zemepisných 
šírkach, je zrejmé, že rozvinutosť spoločnosti nie je 

možné definovať len výškou HDP, alebo tým, či v 
našich domácnostiach svietia žiarovky a splachujú 
toalety. Príležitostí na cibrenie charakteru ponúka 
život neúrekom. To, či je slovenský systém školstva 
dostatočne prepracovaný, aby ponúkal kvalitné 
hodnotové vzdelávanie, si netrúfam povedať. Osobne 
som vyrastal v časoch, kedy v školách dominovalo 
memorovanie faktov a komunistická ideológia a 
škôlka bola len ohrada na dočasné odloženie detí.

Trúfam si však povedať, že OVEP na Slovensku 
dokáže byť prínosom. Úvahy nad jeho akreditovaním 
a zaradením do programov neformálneho 
vzdelávania môžu byť obohatením aj výuky na 
školách. Prvým krokom k jeho rozšíreniu u nás bol 
seminár Slovenského olympijského a športového 
výboru (SOŠV), ktorý sa uskutočnil v Bratislave 3. 
a 4. októbra. Seminár bol zameraný na prípravu 
budúcich lektorov olympijskej výchovy a programu 
OVEP na Slovensku. Jeho účastníci ako vyškolení 
lektori budú môcť v budúcnosti zabezpečovať 
pravidelné vzdelávacie semináre OVEP pre učiteľov 
a zabezpečiť tak aplikáciu programu vzdelávania 
olympijských hodnôt do školskej i mimoškolskej 
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činnosti. Začiatkom tohto roka získal SOŠV zároveň 
licenciu na preklad publikácií OVEP-u do 
slovenského jazyka. V októbri tohto 
roka sa podarilo zrealizovať ich prvé 
slovenské vydanie. Pozitívnou 
správou je, že SOŠV plánuje 
v organizovaní podobných 
seminárov pokračovať, 
pričom by sa mal 
sústrediť na jednotlivé 
regióny.

Svoje skúsenosti so 
zavedením OVEP-u 
má napríklad Litva. 
Fínsko OVEP zatiaľ 
nepoužíva. Tak ako 
Fíni priznávajú, že ich 
systém vzdelávania 
je  s tá le  možné 
vylepšiť, ani OVEP 
nie je určite dokonalý. 
Tiež je ho možné na 
základe skúseností z praxe 
obohacovať a zlepšovať. 
Keď som sa Any pýtal, či 
niektorá zo škandinávskych krajín 
už zaviedla ich program, odpovedala 
jednoducho a úprimne: „Nie, žiadna z nich 
ho totiž nepotrebuje. Keď sa pozrieš na ich systém 
vzdelávania, je to skôr MOV, čo by sa mohol učiť od 
nich...“ Aj B. Maister vo svojom príhovore na úvod 
jednej z publikácií priznáva, že tento vzdelávací 
program sa neustále reviduje, modernizuje a testuje. 
V súčasnosti prebieha už jeho druhá fáza.

Na bratislavskom seminári lektorov OVEP-u Ana 

prítomným prezentovala celý rad aktivít, ktoré hravou 
formou pomáhajú deťom ozrejmovať tie 

správne duševné hodnoty. Slovenské 
vydanie príručiek OVEP-u ich 

obsahuje na svojich stránkach 
ešte viac. Spoločným 

znakom väčšiny z nich je aj 
aktívny pohyb a možnosť 
ich začlenenia do 
bežného vyučovania. 
Veľmi dobre tak 
korelujú s tým, čo už 
nejaký čas prebieha 
aj  na f ínskych 
š k o l á c h ,  k d e 
vzdelávací proces 
čo najčaste jš ie 
sprevádza pohybová 
aktivita, keďže sa tým 
zásadne stimuluje 

proces učenia.

Veľkou devízou a 
zároveň výzvou OVEP-u, 

ale vlastne akéhokoľvek 
vzdelávania je rozvoj kreativity 

a talentu. Pre fínske školstvo je to 
spoločne s perzonifikáciou vyučovania 

najdôležitejšia téma. Sir Ken Robinson, britský 
odborník na vzdelávanie považuje kreativitu za 
rovnako dôležitú ako gramotnosť. Napriek tomu náš 
školský systém kreativitu doslova zabíja. Súhlasí s ním 
aj český globálny stratég a kouč Jan Mühlfeit, ktorý 
sa popri tzv. pozitívnej psychológii venuje aj reforme 
školstva. Podľa jeho názoru, pri nástupe do školy 98% 
detí vykazuje vysokú kreativitu. Už v 10 rokoch veku 
si však túto úroveň kreativity udržiava iba 30% detí a v 

Ana de Azevedo Ana de Azevedo 
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25 rokoch dokonca len 2% absolventov škôl. Príčinou 
je silné zameranie na rozvoj intelektu, ktoré udržiava 
mozog v hladine beta. Pre rozvoj talentu a kreativity 
je však nevyhnutné, aby bol mozog v tzv. flow, čiže 
v hladine alfa. Štandardné postupy vzdelávania 
však vedú až k chorobnej intelektuálnej aktivite, 
čoho dôkazom je neutíchajúci myšlienkový proces 
väčšiny z nás. Frekvencie alfa vyžadujú schopnosť 
tento proces ovládať a dostať sa do mentálneho ticha. 
Aj Ana de Azevedo počas bratislavského seminára 
zdôraznila, že ticho je niečím, čomu by sme sa nemali 
vyhýbať. Je dôležitou súčasťou procesu vyučovania. 
Práve ticho je totiž priestorom, kde vzniká kreativita, 
originalita a inšpirácia. 

Nie je prekvapením, že práve fyzická aktivita 
či pobyt v prírode dokážu byť v tomto ohľade 
prínosné. Práve to je jeden z dôvodov, prečo sa 
ich v procese učenia odporúča aplikovať. Podobne 
dokážu pomôcť aj dychové cvičenia, ale tiež 
vedomé pestovanie pozitívnych morálno-etických 
kvalít, pretože dokážu mentálno-emočnú aktivitu 

upokojovať. Pomáhajú odolávať prejavom rôznych 
charakterových slabostí, ktoré realizáciu talentov a 
kreativity dokážu deformovať. Niektorí z najlepších 
športovcov, umelcov, manažérov či chirurgov to veľmi 
dobre vedia, a preto sa tieto postupy rozhodli vedome 
praktikovať. Zároveň sú dôkazom toho, aká dôležitá 
je v tomto smere osveta, a prečo by sa vo vzdelávaní 
mal na tieto zručnosti klásť veľký dôraz. Tak, ako totiž 
deti vychováme k tomu, prečo je potrebné si každý 
deň čistiť zuby, aby nemali kazy, rovnako dôležité je 
im vysvetliť a naučiť ich starať sa každý deň aj o svoje 
psychické zdravie.

OVEP i škandinávsky školský model tento dôležitý 
pozitívny úmysel určite spája. Snažia sa svojím 
vlastným spôsobom prispievať k tomu, aby boli deti 
zdravé a šťastné. Učia ich nebyť sústredené iba na 
výsledky, ale si budovať pozitívny vzťah k samotnej 
činnosti a vydávať zo seba to najlepšie. Iba tak totiž 
dokážu vyrásť v plnohodnotných členov spoločnosti, 
ktorí uplatňujú svoj jedinečný talent a napĺňajú svoje 
poslania.
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Počas	septembra	2019	Národná	rada	Slovenskej	republiky	schválila	niekoľko	významných	zákonov,	
ktoré	majú	veľký	vplyv	na	oblasť	športu	a	športovanie	detí	a	mládeže.

Prvým dôležitým zákonom je schválená novela 
Zákonníka práce, ktorá prináša možnosť využiť 
príspevok	na	športovú	činnosť	dieťaťa. Druhým 
významným zákonom je zákon o Fonde	na	podporu	
športu. Tento zákon zriaďuje na účel efektívnej 
podpory a rozvoja športu mládeže, vrcholového 
športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, 
športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých 
novú verejnoprávnu inštitúciu. Tento predpis okrem 
iného tiež umožňuje využiť nástroj	 na	podporu	

športovania	detí	a	mládeže	–	športový	poukaz. 
Ten už bol síce v minulosti zakomponovaný v Zákone 
o športe, avšak nebol uvedený do praxe.  

Oba schválené zákony prinášajú nové možnosti 
na financovanie športu pre deti a mládež. Aj	keď	
hovoríme	o	dvoch	rôznych	nástrojoch,	oba	sa	
často	 zamieňajú a nazývajú jedným názvom – 
športové poukazy. Príspevok na športovú činnosť 
dieťaťa, aj športové poukazy sú veľmi perspektívne 

NOVÉ NÁSTROJE 
NA FINANCOVANIE 
ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 
DETÍ	A	MLÁDEŽE 
  PATRIK HRBEK                                    
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nástroje na zvýšenie športových aktivít detí a mládeže 
a na podporu činností športových klubov. Jednak 
z hľadiska idey zvýšenia počtu detí v športových 
kluboch a súčasne motivovania podnikateľských 
subjektov oslobodením ich nepovinného príspevku 
na financovanie športových aktivít detí svojich 
zamestnancov od daní a odvodov. 

Dovoľte nám bližšie vysvetliť ich podstatu, rozdiely a 
spôsob ich využitia.    

Príspevok	 na	 športovú	 činnosť	 dieťaťa	
podľa	zákona	č.	319/2019	Z.	z.	ktorým	sa	
dopĺňa	zákon	č.	311/2001	Z.	z.	Zákonník	
práce
 
S účinnosťou od 1.	 januára	 2020 pribúda v 
Zákonníku práce nový nástroj, podľa ktorého môže  
zamestnávateľ  poskytnúť zamestnancovi príspevok	
na	športovú	činnosť	dieťaťa. Na tento príspevok 
nie je právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne 
dobrovoľne na základe žiadosti zamestnanca. 
Výhodou príspevku je fakt, že po splnení podmienok 
je oslobodený	od	dane	a	odvodov.

Hlavným cieľom je podpora športovania detí a mládeže 
formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na 
pomernú úhradu výdavkov, ktoré jeho zamestnanec 
vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho 
dieťaťa.

Účelom príspevku je zabezpečiť pravidelné 
športovanie detí a mládeže v dnešnej dobe, ktorá 
je známa nedostatkom pohybu, nadváhou a 
obezitou. Zároveň má priniesť finančné prostriedky 
na kvalitné fungovanie športových organizácií a 
súčasne motivovať zamestnávateľa k poskytnutiu 
príspevku oslobodenému od platenia daní a odvodov 
zamestnancov. 

Kto	môže	o	príspevok	požiadať?	

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá 
nepretržite	 najmenej	 24	 mesiacov, a to i 
zamestnanec zamestnaný na kratší	pracovný	čas. 
Príspevok môžu vo svojich daňových výdavkoch 
uplatniť aj samostatne	zárobkovo	činné	osoby 
vykonávajúce podnikateľskú činnosť. 

Rovnako ako v prípade zamestnávateľov, na ktorých 
sa vzťahuje Zákonník práce sa	 postupuje	 aj	 v	

prípade	zamestnávateľov,	na	ktorých	sa	vzťahujú	
predpisy:

• zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 
republiky a Železničnej polície,

• zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a 
záchrannom zbore,

• zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe 
profesionálnych vojakov,

• zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe,

• zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.

Aká	bude	výška	príspevku?

Zamestnávateľ môže zamestnancovi na športovú 
činnosť dieťaťa prispieť vo	výške	55	%	vynaložených	
nákladov,	 najviac	 však	 v	 sume	 275	 eur za 
kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. 
U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer 
na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku 
na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok zníži 
v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému 
času.

Aké	 podmienky	 musí	 splniť	 dieťa,	
na	 ktorého	 športovú	 činnosť	 môže	
zamestnanec	požiadať	zamestnávateľa	o	
tento	príspevok?

Musí ísť o dieťa, ktoré 

• dovŕšilo	najviac	18	rokov	veku v kalendárnom 
roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na 
športovú činnosť dieťaťa, 

• má príslušnosť	k	športovej	organizácii	po dobu 
najmenej	6	mesiacov,

• má trvalý	pobyt	alebo	obdobný	pobyt	na	území	
Slovenskej	republiky. 

Za	dieťa	zamestnanca	sa	na	účely	poskytovania	
tohto	príspevku	považuje:

• vlastné dieťa zamestnanca, 
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• dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

• dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti 
pred rozhodnutím súdu o osvojení,

• alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v 
spoločnej domácnosti.

Akým	spôsobom	požiadať	zamestnávateľa	
o	príspevok?

Zamestnanec musí zamestnávateľa o príspevok 
požiadať a predložiť	 mu	 účtovné	 doklady 
vydané športovou organizáciou zapísanou v 
registri právnických osôb v športe. Súčasťou týchto 
účtovných dokladov musí byť meno	a	priezvisko	
dieťaťa	 zamestnanca, ktoré vykonáva športovú 
činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. 
Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na 
športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ. 
V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ	

zamestnancovi	poskytne	príspevok	na	športovú	
činnosť	dieťaťa po predložení dokladu v	najbližšom	
výplatnom	termíne	určenom	u	zamestnávateľa	na	
výplatu	mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so 
zamestnancom inak.

Oprávnenými výdavkami sú preukázané	výdavky	
zamestnanca	 na	 športovú	 činnosť	 dieťaťa u 
oprávnenej osoby, ktorou je výlučne	 športová	
organizácia	 zapísaná	 v	 registri	 právnických	
osôb	v	športe	podľa	Zákona	o	športe, a ktorá 
zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie 
športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého 
športového odborníka.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o 
príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u	jedného	
ním	zvoleného	zamestnávateľa.

O príspevok môže zamestnanec toho	 istého	
zamestnávateľa	v	priebehu	kalendárneho	roka	
požiadať	aj	opakovane,	a	 to	až	do	vyčerpania	
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maximálnej	 sumy	 príspevku, ktorá môže byť 
zamestnávateľom jeho zamestnancovi postupne 
poskytnutá v maximálnej sume 275 € za kalendárny 
rok.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa predstavuje 
pre firmy a organizácie ďalší zaujímavý benefit, 
ktorým môžu motivovať svojich zamestnancov. Tento 
dobrovoľný príspevok je navyše oslobodený od daní a 
odvodov. Pre zamestnanca aj zamestnávateľa je tak 
výhodnejším spôsobom odmeny, ako priama finančná 
odmena.

Športový	 poukaz	 podľa	 zákona	 č.	
310/2019	Z.	z.	o	Fonde	na	podporu	športu

Zákon o Fonde na podporu športu upravuje možnosť 
financovania športu aj prostredníctvom športových	
poukazov. Tento nástroj už bol síce v minulosti 
upravený v Zákone o športe, avšak zostával len 
v teoretickej rovine. Vzhľadom na vznik	 Fondu	
na	podporu	 športu	veríme, že toto celoplošné	
opatrenie	na	podporu	športovania	a	zdravého	

životného	štýlu	detí	na	Slovensku	bude	v	blízkej	
dobe	uvedené	do	praxe. 

Rozdiel oproti príspevku na športovú činnosť dieťaťa 
spočíva v tom, že financie na športové poukazy 
poskytuje	Fond	na	podporu	športu	zo	svojich	
zdrojov. Správna rada Fondu na podporu športu 
však môže rozhodnúť, že pomernú	časť	hodnoty	
športového	poukazu uhrádza zákonný	zástupca	
alebo	 plnoletá	 fyzická	 osoba,	 ktorá	 športový	
poukaz	využíva.

Účelom športových poukazov je podpora vybraných	
športových	aktivít	detí	a	mládeže	do	23	rokov	veku. 
Tieto aktivity musia byť poskytované preverenými 
a schválenými	subjektami, ktorých zoznam bude 
zverejnený na webovom sídle Fondu na podporu 
športu a v informačnom systéme športu.

Vzhľadom na to, že kreovanie	 orgánov	 novej	
inštitúcie	ešte	len	prebieha,	hodnota	športového	
poukazu na rok 2020 v tejto chvíli ešte	 nie	 je	
špecifikovaná. O možnostiach využitia športových 
poukazov vás budeme bližšie informovať. 
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V JANUÁRI VSTÚPI 
DO PLATNOSTI ZÁKON 
O PRÍSPEVKU ZA ZÁSLUHY
  PETER PAŠUTH                                  

Zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti 
vstúpi do platnosti v prvý deň nového roka. Úspešní 
športovci, nielen z olympijských, ale aj paralympijských 
i deaflympijských hier a šachovej olympiády, môžu 
už dnes žiadať o príspevok. Prvýkrát ho dostanú po 
predložení potrebných dokumentov v januári 2020. 
Nárok na jednorazový príspevok vo výške 10-tisíc 
eur majú aj medailisti z Hier priateľstva – Družba z 
roku 1984. 

Podobné zákony existujú vo viacerých európskych 
krajinách. „Slovensko vychovalo veľa významných 
športových osobností. Po skončení kariér však 
väčšinou zo športu odchádzajú, nezostávajú 
pracovať pre Slovenský olympijský a športový výbor, 
športové zväzy či robiť osvetu medzi mladými. Tento 
stav bol dlhodobo neúnosný, bolo potrebné niečo 
robiť. Šport je vážnou oblasťou verejného záujmu, 
veď každý jeden obyvateľ aspoň z času na čas 

Olympijskí	víťazi	v	ére	samostatnosti	Anastasia	Kuzminová,	Peter	a	Pavol	Hochschornerovci,	Michal	
Martikán,	Matej	Tóth,	Ladislav	a	Peter	Škantárovci,	ale	aj	zlatí	medailisti	z	olympijských	hier	v	ére	
Československa	Ján	Zachara,	František	Kunzo,	Stanislav	Seman	či	Jozef	Pribilinec	či	ďalší	držitelia	
cenných	kovov	z	olympijských	hier	majú	po	1.	januári	2020	nárok	na	príspevok	za	zásluhy.	
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vyhľadáva pohybové aktivity. Športovci sa vďaka 
svojim úspechom počas kariéry i po nej starajú aj o 
potrebnú osvetu v oblasti športových aktivít. Dnes im 
často od detských čias nevieme vytvoriť podmienky, 
ktoré majú najlepší v iných krajinách. Aspoň takto 
ich oceníme za ich mimoriadne výsledky,“ hovorí 
o dôvodoch vzniku myšlienky na prijatie zákona o 
príspevku za zásluhy štátny tajomník Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Jozef Gönci, 
ktorý je dvojnásobný bronzový olympijský medailista 
v streľbe z Atlanty 1996 a Atén 2004. 

Výška príspevku za zásluhy sa určuje z priemernej 
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v 
hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý 
kalendárny rok. Zlatým medailistom prináleží 
jedennásobok tejto sumy, strieborným 0,75-násobok a 
bronzovým 0,6-násobok. Podľa aktuálnych údajov by 
olympijskí víťazi mali po 1. januári 2020 dostávať po 
splnení všetkých podmienok mesačne cez 1000 eur, 
držitelia strieborných kovov 750 eur a bronzových 600 
eur. Pôjde o nezdaniteľné prostriedky. Viacnásobní 
medailisti dostanú príspevok len za najvyššie 
dosiahnutý cenný kov. 

Podľa zákona, ktorý predkladali na rokovanie 
parlamentu po konzultáciách s viacerými športovými 
subjektami a aj s predstaviteľmi Slovenského 
olympijského a športového výboru zástupcovia Most-
Híd, majú nárok na financie športovci po dosiahnutí 35 
roku veku. Táto hranica je zvolená zámerne. „Kariéra 
športovcov sa väčšinou končí vo veku 30 až 40 rokov. 
Dnes sú v tomto veku z aktívnych športovcov Michal 
Martikán, Matej Tóth, Zuzana Rehák Štefečeková, 
Danka Barteková či Erik Vlček. O dva roky už 
nemusia športovať. Financie im zabezpečia istotu, 
aby po kariére neprišli o príjem a mohli platiť účty či 
zabezpečovať rodinu. Chceme, aby mali po kariére 
akúsi barličku, o ktorú sa môžu pri rozbehu oprieť 
a zároveň zostanú vďaka nej pri športe,“ vysvetľuje 
Gönci. 

Ministerstvo už na svojej internetovej stránke 
https://www.minedu.sk/informacia-pre-ziadatelov-
o-prispevok-za-zasluhy-v-oblasti-sportu/ zverejnilo 
informácie pre žiadateľov o príspevok so zoznamom 
potrebných dokumentov. Okrem vyplnenej žiadosti, 
údajov k výpisu z registra trestov či osvedčenia o 
štátnom občianstve SR k dnešnému dňu i k termínu 
zisku medaily má úspešný športovec predložiť listiny 
či iné dôkazy, ktoré preukazujú nárok na príspevok. 
Môže to byť fotokópia diplomu, či potvrdenie od 

príslušnej národnej športovej organizácie. „Na 
ministerstve máme aj my registre medailových 
ocenení, ktoré využijeme na vnútornú kontrolu či 
na doplnenie chýbajúcich údajov,“ uvádza Gönci. 
Medailisti v dôchodkovom veku, ktorí sú zároveň 
držitelia cenných kovov z majstrovstiev sveta či 
Európy, sa môžu rozhodnúť, či požiadajú o príspevok, 
alebo budú naďalej dostávať rentu podľa zákona o 
príspevkoch športovému reprezentantovi. 

Slovenský olympijský a športový výbor je dnes 
pripravený vydávať potrebné osvedčenia o 
medailovom úspechu športovca na olympijských 
hrách. Zároveň poskytne súčinnosť pri vybavovaní 
žiadosti. „Zavedenie doživotnej renty pre úspešných 
olympionikov bol dlhodobo jeden z cieľov Slovenského 
olympijského a športového výboru. Napokon našiel 
podporu v širokej škále politického spektra. Je to jeden 
z krokov, ktorými oceníme výnimočných športovcov. 
Vo svete významne propagujú Slovensko, robia mu 
skvelé meno. Počas kariéry sa nemohli pripravovať 
na budúce povolanie, svoje úsilie venovali športovým 
tréningom a dosahovaniu kvalitných výsledkov. Máme 
pripravené aj ďalšie návrhy, ktorými by sme chceli 
podporovať úspešných športovcov, ale aj rozvoj 
športovej infraštruktúry, ktorá je u nás v mnohých 
prípadoch v zúfalom stave,“ uviedol prezident 
Slovenského olympijského a športového výboru 
Anton Siekel. 

https://www.minedu.sk/informacia-pre-ziadatelov-o-prispevok-za-zasluhy-v-oblasti-sportu/
https://www.minedu.sk/informacia-pre-ziadatelov-o-prispevok-za-zasluhy-v-oblasti-sportu/
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  ŽANETA CSÁDEROVÁ                                   
V dňoch od 5. novembra do 7. novembra 2019 sa 
konala Svetová antidopingová konferencia (ďalej 
Konferencia) v Katoviciach v Poľsku, na ktorej sa 
zúčastnili  zástupcovia Antidopingovej agentúry SR 
(ďalej SADA), štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR 
Jozef Gönci, predstavitelia sekcie športu MŠVVaŠ 
SR, Slovenského olympijského a športového výboru 
a Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Cieľom 
konferencie bolo navzájom spojiť zúčastnené strany 
vrátane športového hnutia, vlád, antidopingových 
organizácií a športovcov v boji proti dopingu v športe. 
Ochrana čistého športu si vyžaduje vzájomnú úzku 
spoluprácu všetkých zainteresovaných skupín. 

Dôležitou úlohou pre každého 
je prijať určitú zodpovednosť, a tak 
prispieť k rozvoju celého antidopingového systému. 

Medzi najdôležitejšie body programu patrilo schválenie 
nového Svetového antidopingového kódexu 2021 a 
tiež schválenie všetkých Medzinárodných noriem a 
technických dokumentov. Bol zvolený nový prezident 
Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), pán  
Witold Bańka ako predstaviteľ vládneho sektora  a 
viceprezidentka Yang Yanga, ktorá bola zvolená zo 
zástupcov športového hnutia. Medzi hlavné úlohy 
si nový prezident určil pokračovať v globálnom 

K A M  S M E R U J E 
S C H VÁ L E N I E 
N O V É H O 
S V E T O V É H O 
A N T I D O P I N G O V É H O 
K Ó D E X U  2 0 2 1 ?
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nastavovaní antidopingového programu, klásť dôraz 
na záujmy športovcov a zvýšiť rozpočet WADA 
možným zriadením antidopingového fondu.

Asi najväčšou zmenou, ktorú prinesie nový Kódex, 
je prístup k tvorbe nových antidopingových pravidiel, 
do ktorého bude vo väčšej miere zapojený hlas 
športovcov. Komisia športovcov WADA vypracovala 
svoj zákon o antidopingových právach športovcov, 
predtým známy ako antidopingová charta práv 
športovcov. Účelom tohto dokumentu je zabezpečiť, 
aby práva športovcov v rámci antidopingu boli jasne 
stanovené, dostupné a všeobecne uplatniteľné. Na to 
nadväzujú aj dve úplne nové medzinárodné normy, a 
to Medzinárodná norma pre postupy pri spracovaní 
výsledkov a Medzinárodná norma pre vzdelávanie. 

Nová Medzinárodná norma pre postupy pri spracovaní 
výsledkov sa snaží o harmonizáciu pravidiel, 

spravodlivosť pre všetkých a efektívnosť  pri riešení 
porušení antidopingových pravidiel. Dôležité bude, 
aby sa so športovcami zaobchádzalo rovnako bez 
ohľadu na ich šport alebo krajinu. Medzi priority bude 
patriť určenie zodpovednosti za riadenie výsledkov, 
dôvernosť procesov, zverejňovanie porušení 
antidopingových pravidiel, dočasné pozastavenie 
činnosti športovcov, časová otázka riešení porušení 
antidopingových pravidiel a priebeh odvolacieho 
procesu. V neposlednom rade je treba spomenúť aj 
operačnú a inštitucionálnu nezávislosť vypočúvacích 
rozhodujúcich panelov a ich expertné obsadenie. Mali 
by sa uplatňovať všeobecné princípy spravodlivého 
procesu ako spravodlivosť a nestrannosť, prístup k 
spravodlivému procesu a jeho cenová dostupnosť, 
primeraný časový rámec a právo na žiadosť o verejné 
vypočutie. 

Súčasné znenie Zákona o športe, kde je upravené 

Zástupcovia Antidopingovej agentúry SR, štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR Jozef Gönci, predstavitelia sekcie športu MŠVVaŠ SR, Zástupcovia Antidopingovej agentúry SR, štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR Jozef Gönci, predstavitelia sekcie športu MŠVVaŠ SR, 
Slovenského olympijského a športového výboru a Fakulty telesnej výchovy a športu UK počas konferencieSlovenského olympijského a športového výboru a Fakulty telesnej výchovy a športu UK počas konferencie
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konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel, 
si bude vyžadovať legislatívnu úpravu na základe 
znenia Kódexu 2021 a príslušných schválených 
Medzinárodných noriem.

Vytvorenie a postupná implementácia  Medzinárodnej 
normy pre vzdelávanie do športového hnutia by mala 
priniesť rovnaké  príležitosti na vzdelávanie a získanie 
spätnej väzby ohľadom zlepšovania antidopingového 
programu. Základná filozofia znie: „Vzdelávanie a 
prevencia by mali byť prvým kontaktom športovca s 
antidopingovým programom, až následne by mala 
prísť na rad dopingová kontrola.“.

Novelizácia Zákona o športe, ktorá bude platná od 
1.1.2020 prináša zmenu týkajúcu sa zodpovedností 
ohľadom vzdelávania. Jednou z  úloh boja proti 
dopingu v športe je prevencia a edukácia, ktoré boli 
uvedené aj v odporúčaniach Rady Európy 2/2016. Z 
tohto dôvodu bola doplnená povinnosť pre športové 
organizácie zabezpečovať v rámci svojej pôsobnosti 
vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.

Posilnenie vzdelávania v oblasti národnej legislatívy a 
prijatie novej Medzinárodnej normy pre vzdelávanie, 
by malo byť významné z pohľadu dosiahnutia práva 
športovca, ktoré je zadefinované v novom Kódexe 
2021.

Na záver sa prijalo spoločné vyhlásenie, kde sa 
všetky zúčastnené strany zhodli na pokračujúcom 
monitorovaní dodržiavania súladu signatárov so 

Svetovým antidopingovým kódexom 2021, na uznaní 
a plnej podpore zásadnej úlohy WADA ako svetového 
regulátora antidopingu v športe. 

Úloha vlád je kľúčová na zachovanie integrity v 
športe, a preto je dôležité pokračovať v plnení 
Medzinárodného dohovoru proti dopingu UNESCO. 
Ide o prijatie prísnejších legislatívnych opatrení v 
obmedzovaní dostupnosti zakázaných látok, a to 
najmä v oblasti kriminalizácie ich výroby a distribúcie. 
Za týmto účelom je nevyhnutné posilnenie legislatívy 
s cieľom umožniť zdieľanie informácií a spoluprácu 
medzi národnými antidopingovými agentúrami a 
policajnou zložkou. Praktické zabezpečenie spočíva 
aj v podpore nahlasovania podozrivej činnosti (tzv. 
“whistleblowing”), pre ktorú je nevyhnutné nastaviť 
procesy ochrany ľudí, ktorí nahlásia takúto činnosť. 
Taktiež sa podporujú aktivity monitorovania distribúcie 
látok zlepšujúcich športový výkon cez štátne hranice 
v kooperácii s colnou správou. Samostatnou potrebou 
je poskytnutie primeranej finančnej podpory národným 
antidopingovým orgánom.

Záverom môžeme konštatovať, že vnímanie boja proti 
dopingu a ochrana čistého športu sa postupne posúva 
od vrcholových športovcov do oblasti rekreačného 
športu, a tým sa stáva doping celospoločenským 
problémom.  Preto treba tieto pravidlá vysvetľovať 
nielen športovcom, ale všetkým zainteresovaným 
stranám, ako sú tréneri, lekári a ostatný sprievodný 
personál. Ochrana zdravia je na prvom mieste, prečo 
by mal byť doping celoplošne zakázaný.

Nový prezident Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), pán  Witold BańkaNový prezident Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), pán  Witold Bańka
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TRI TÉMY POD TRI TÉMY POD 
LUPOU EURÓPSKEJ LUPOU EURÓPSKEJ 
ŠPORTOVEJ ŠPORTOVEJ 
PLATFORMYPLATFORMY
  ZDENKO KRÍŽ                                        
Predmestie Ríma bolo v dňoch 
4. – 5. októbra 2019 dejiskom 
II. ročníka diskusií Európskej 
športovej platformy (úvodný ročník 
bol vlani v Bukurešti). Hlavným 
organizátorom tohto nového 
formátu diskusií o aktuálnych 
problémoch európskeho športu bolo 
ENGSO, predstaviteľ európskych 
špo r tových  m imov ládnych 
organizácií združujúcich 34 krajín. 
Vyše 70 delegátov z rôznych sfér 
európskeho športu diskutovalo 
najmä na tri hlavné témy:

• Dobrovoľníci	–	každodenní	hrdinovia	športu

• Rôznorodosť	v	riadení	športu

• Zdravé	telo	–	zdravá	myseľ

Nový prezident ENGSO, skúsený 
funkcionár zo Švédska, Stefan 
Bergh s prehľadom moderoval, ale 
aj dirigoval chvíľami rozporuplné 
diskusie, ako aj zaujímavé 
workshopy.

Dobrovoľníctvo, ktoré je v bývalých 
socialistických krajinách čiastočne 
na ústupe, najmä v severských 
štátoch zažíva renesanciu. 
Výskumy dokazujú, že dobrovoľníci 
nie sú len ekonomickým prínosom 
pre šport. Táto činnosť výrazne 

kreuje aj osobnosť a charakter dobrovoľníkov, najmä 
z radov študentov. Nielen strešné organizácie, ale aj 
športové zväzy a kluby hľadajú nové formy a metódy 
na získanie dobrovoľníkov, najmä na dlhodobejšiu 
spoluprácu. Je to na zamyslenie pre všetky naše 
športové subjekty, z ktorých dávno mnohé zavrhli 
voľakedajšie heslo ČSZTV „Dobrovoľní funkcionári 
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– zlatý fond našej telovýchovy“.

V posledných rokoch u nás dosť podceňovaná práca 
dobrovoľníkov sa buď postupne vytratila, alebo sa 
premenila na platenú (aj keď slabo) činnosť...

Európska únia venuje na podporu masového a 
rekreačného športu už niekoľko rokov nemalé 
prostriedky. V r. 2020 plánuje rozpočet na projekty z 
tejto oblasti zdvojnásobiť. Hlavným cieľom je zapojiť 
do pravidelného športovania väčšiu časť populácie a 
pritiahnuť do športu aj väčšie množstvo žien a zapojiť 
ich aj do efektívneho riadenia	a	organizovania 
športových podujatí. Šport má byť prostriedkom na 
upevnenie si zdravia, zábavu, na vytváranie nových 
vzťahov, ale aj na integráciu minorít. Plánom je 
prostredníctvom neho začleniť aj čo najväčšie 
percento migrantov do spoločnosti.

„V	zdravom	tele	zdravý	duch“ – hovorievali už 
dávno naši starí a prastarí rodičia. Táto dlhoročná 
skúsenosť, dnes už na vedeckej báze, má zelenú 

takmer vo všetkých krajinách EÚ. Investície štátov, 
športových organizácií, ale aj firiem do týchto 
projektov majú vysokú návratnosť v podobe zdravej 
a optimistickejšej populácie, schopnej kvalitnejšie 
využívať svoj pracovný, ale aj voľný čas. Rozvoj 
masového a rekreačného športu je dnes rovnako 
dôležitý ako napredovanie vrcholového športu.

Výmena	skúseností	 vo	workshopoch	ukázala	
veľké	rozdiely	v	prístupe	k	riešeniu	nastolenej	
problematiky	medzi	 krajinami	 EÚ	 a	 zvyškom	
Európy,	ale	aj	medzi	štátmi	severnej,	strednej	
a	 južnej	Európy.	Európska	športová	platforma	
síce	univerzálny	recept	na	riešenie	problémov	
nepriniesla,	ale	 jej	účastníci	získali	množstvo	
užitočných	 podnetov	 a	 príkladov,	 ako	 sa	 dá	
pristupovať	 k	 práci	 s	 dobrovoľníkmi,	 ako	
zveľaďovať	 svoje	 fyzické	 a	mentálne	 zdravie	
a	 akými	 rôznorodými	 spôsobmi	 je	 možné	
organizovať,	 usmerňovať	 a	 riadiť	 masový	 a	
rekreačný	šport.
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R O Z H O V O R  S . . .
IVOROM LEHOŤANOM
 
ČLENOM VÝKONNÉHO VÝBORU MEDZINÁRODNEJ BIATLONOVEJ ÚNIE 
                                    

Svetový	biatlon	zažil	odchodom	bývalého	šéfa	
Andersa	Besseberga	vcelku	turbulentné	časy.	
Na	jeho	miesto	nastúpil	Švéd	Olle	Dahlin	a	na	
post	generálneho	sekretára	 jeho	krajan	Niklas	
Carlsson.	 Vy	 ste	 sa	 z	 pozície	 viceprezidenta	
presunuli	do	roly	člena	výkonného	výboru.	O.	
Dahlin,	 ktorý	 inicioval	 sériu	 reforiem,	 sa	 po	
roku	pôsobenia	vo	 funkcii	vyjadril,	 že	
je	veľmi	poctený	a	zároveň	šťastný,	
že	 môže	 spolupracovať	 s	 tak	
kompetentnými	a	talentovanými	
členmi	 exekutívy.	Ako	 zatiaľ	
vnímate	 toto	 obdobie	 tzv.	
pobessebergovej	éry?

Je to obdobie reforiem, ktoré 
by sme vo svetovom biatlone 
museli začať tak či tak, 
bez ohľadu na to, kto je na 
čele. Nastavenie doterajších 
procesov od založenia IBU v 
roku 1993 bolo treba aktualizovať 
a zreálniť pre súčasnosť. Aj pod 
vplyvom udalostí vo svetovom 
biatlone, ktoré sprevádzali odchod 
Andersa Besseberga zo scény, aj pod 
vplyvom zmien vo svetovom športe, keď sa nové 
princípy „dobrého spravovania vecí“ posúvajú z 

medzinárodnej federácie na federáciu. Ja som poctený 
hlavne tým, že som bol pri kľúčových rozhodnutiach 
od roku 2002, keď som prvý raz uspel vo voľbách na 
pozíciu viceprezidenta IBU pre informácie a vytiahli 
sme svetový biatlon pod svetlá veľkých lámp. Som 
šťastný, že som prispel k tomu malým dielom ako 
člen svetovej exekutívy. Som ním aj naďalej, ibaže 

sme škrtli názvy viceprezident u všetkých 
členov exekutívy s výnimkou prvého 

viceprezidenta a viceprezidenta pre 
financie. Svetový biatlon sa nanovo 

nadýchol, naša trhová bonita 
napriek škandálu s bývalým 
prezidentom a generálnou 
sekretárkou ďalej stúpa, čo 
dozaista čoskoro uvidíme 
na novej sume pri predaji 
televíznych a marketingových 
práv pre svetový biatlon. 

V	októbri	prebehol	v	Mníchove	
kongres	 IBU,	 na	 ktorom	 bol	

schválený	 nový	 strategický	
plán	organizácie	do	budúcnosti.	

Práve	 tento	 kongres	 je	 všeobecne	
považovaný	za	akýsi	nový	 	symbolický	

začiatok	 pre	 biatlon.	 Mohli	 by	 ste	 sa	 s	 nami	
podeliť	o	niektoré	z	vízií,	ktoré	svetový	biatlon	v	

V našom športovom prostredí je už niekoľko rokov známy ako jeden z najvyššie postavených slovenských 
funkcionárov v medzinárodných športových štruktúrach. Bývalý viceprezident Medzinárodnej biatlonovej 
únie je dnes členom jej výkonného výboru, pričom členom biatlonovej exekutívy je už piate volebné obdobie. 
Popri tom sa stále venuje aj svojej novinárskej profesii ako športový novinár a redaktor denníka Šport. Sme 
radi, že sa s nami podelil o svoje názory a odpovede.
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budúcnosti	čakajú?

Prijali sme novú Ústavu, ktorá je moderná a 
nadčasová, obmedzuje počet volebných období 
pre členov exekutívy i prezidenta, nanovo definuje 
podmienky prechodu športovcov z jednej krajiny 
do druhej, upravuje, ako si predstavujeme rodovú 
rovnosť v počte pozícií pre ženy v exekutíve. 
Sformulovali sme aj strategický plán pod názvom 
Terč 26, ktorý má, aké to prekvapenie, päť terčíkov 
v sebe ako biatlonový terč. Veľa sme diskutovali o 
stratégii a ja som rád, že sme prijali napríklad zámer 
rozvíjať okrem klasického biatlonu aj takzvaný „uličný“ 
biatlon, čiže letný biatlon na kolieskových lyžiach.

Je	 všeobecne	 známe,	 že	 biatlon	 je	 na	
Slovensku	 najúspešnejší	 zimný	 olympijský	
šport.	Minuloročná	sezóna	bola	predovšetkým	
z	pohľadu	 ženskej	 reprezentácie	mimoriadne	
vydarená.	Momentálne	sme	pred	začiatkom	tej	
novej,	 ktorej	 vrcholom	 budú	MS	 v	 talianskej	
Anterselve.	 Aké	 sú	 vaše	 očakávania	 pred	
rozbehnutím	ďalšieho	 biatlonového	 kolotoča	
nielen	 z	 pohľadu	 reprezentanta	 IBU,	 ale	 i	 z	
hľadiska	slovenskej	reprezentácie?

Budeme prežívať nostalgiu po ukončení kariéry 
Anastasie Kuzminovej. Každá iná krajina by mala 

podobný problém ako ju nahradiť, pretože Nasťa je 
veľká osobnosť svetového biatlonu. Na druhej strane 
sa otvára priestor pre mladé nádeje, aby sa dostali 
do kolotoča svetového biatlonu. Slovenské ženské 
štafety ustúpia z pozícii v prvej svetovej šestke, kde 
boli na ZOH 2018 i MS 2019. Bude dôležité, aby 
prepad nebol hlboký, pretože výhľadovo už ide aj 
o účasť na ZOH 2022. Mužský tím očakáva iskru v 
podobe lepších výsledkov. Som realista, bude ťažké 
vysvetľovať výsledkový pokles, ale to je slovenská 
realita, že osobnosti sa zo súčasnej mladej generácie 
z mnohých dôvodov nedarí nahradiť. To nie je a 
nebude iba biatlonový prípad.

Letný	 biatlon	 zaznamenáva	 zo	 slovenského	
pohľadu	 tiež	 pozoruhodné	 medzinárodné	
úspechy.	 Martin	 Otčenáš	 získal	 tento	 rok	 v	
bieloruskom	 Raubichi	 titul	 majstra	 sveta.	
V	 súvislosti	 s	 letným	 biatlonom	 zazneli	 aj	
informácie	o	snahách	zaviesť	seriál	svetového	
pohára	 vo	 formáte,	 ktorý	 by	 dokázali	 hostiť	
centrá	miest.	Tento	rok	videli	exhibičné	súťaže	
diváci	v	Nemecku	či	Nórsku.	Martin	Fourcade	
zasa	 vo	 francúzskom	 Annecy	 zorganizoval	
prvé	vydanie	tzv.	Nordického	festivalu	za	účasti	
svetových	 biatlonistov	 a	 bežcov	 na	 lyžiach.	
Aký	 je	váš	osobný	postoj	k	 letnej	verzii	 tohto	
športového	odvetvia	a	k	 týmto	podujatiam	či	
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plánom	založenia	oficiálnych	pohárových	súťaží?

Pripravujeme k tomu osobitný projekt. Som členom 
pracovnej skupiny, ktorá má za úlohu rozvoj letného 
biatlonu, možno už v podobe uličného 
biatlonu v centrách miest alebo na 
futbalových štadiónoch. Prvú 
zmenu sme zaviedli už na MS 
2019 v Bielorusku, keď sme 
zaradili kratučkú disciplínu, 
takzvaný superšprint, do 
programu. V hrubých 
rysoch môžem povedať, 
že v pracovnej skupine 
pre letný/uličný biatlon 
d iskutu jeme,  ako 
pritiahnuť všetkých 
najlepších na štart, 
a to pôjde najlepšie 
zavedením prémií ako 
v zime, bodovaním 
ako v zime. Hovoríme 
o septembrovom seriáli 
pretekov, dvoch či troch 
s vrcholom jesene na 
majstrovstvách sveta. Chceme 
dostať na kolieskové lyže pod vlajku 
IBU, nie privátnych spoločností, ktoré 
organizujú podujatia v Nórsku alebo Nemecku, 
našich najlepších biatlonistov. A to veľmi rýchlo.

Osrblie	 získalo	 na	 sklonku	minulého	 roka	 po	
niekoľkoročnom	úsilí	opäť	A-licenciu	IBU,	ktorá	
ho	 oprávňuje	 organizovať	 preteky	 svetového	
pohára	či	majstrovstvá	sveta.	Zaradilo	sa	 tým	
do	zoznamu	26	„áčkových“	stredísk	na	svete,	
z	 čoho	vyplýva,	 že	 svoje	 stabilné	miesto	 ako	
dejisko	najvýznamnejších	biatlonových	podujatí	
nemá	automaticky	isté.	Do	akej	miery	je	reálne,	
že	na	Slovensku	opäť	uvidíme	tých	najlepších	
svetových	 biatlonistov?	 Dokáže	 sa	 Osrblie	
opäť	dostať	do	pohárového	či	šampionátového	
kalendára?

Kým budem v exekutíve IBU, dovtedy budem o to 
bojovať. Prvá príležitosť bude vstúpiť do debaty o 
návrate Svetového pohára do Osrblia na budúci rok, 
keď sa začne kandidačný proces. Podľa mojej mienky 
by mal Slovenský zväz biatlonu podať kandidatúru 
Osrblia. Kandidačný proces na udelenie A-licencie 
bol taktiež náročný, vstupovali sme doň viacerí 
zainteresovaní a vidíme, že meno Brezno-Osrblie 

začína mať znova cveng. Juniorské MS v roku 2019 
v Osrblí mali dobrý ohlas vo svete, dobré hodnotenie 
a vyvolali otázky, kedy vstúpi Osrblie do kandidatúry 

na Svetový pohár. Ja na to mám odpoveď. Bola 
by to obrovská výzva pre nás všetkých, 

ale SZB a Organizačný výbor Biatlon 
Brezno-Osrblie by zvládli aj 

Svetový pohár. Požiadavky 
na organizátora Svetového 

pohára sú od roku 2005, 
odkedy bol v Osrblí 
posledný Svetový pohár, 
podstatne náročnejšie, 
ale netreba sa báť. 
Máme areál, ktorý 
nie je v top 15, ale 
aj strediská nižšie v 
poradí s A-licenciou 
v e d i a  s p r a v i ť 
„sveťák“. Udržiavame 

v chode organizačný 
výbor,  par tnerov v 

regióne, od najväčšieho 
zamestnávateľa, po miestne 

samosprávy, aby sme išli do 
toho spoločne. Vo chvíli pridelenia 

SP by však do toho musel vstúpiť s 
pomocou aj štát. Svetový pohár je dnes 

vzhľadom na vývoj v príjmoch za televízne a 
marketingové práva veľká príležitosť aj na zisk na 
jeho konci. Ten by sa dal vložiť spätne do rozvoja 
slovenského biatlonu ako takého. Preto je dôležité 
dostať znova SP. Juniorské MS 2019 sa skončili s 
malým ziskom pre slovenský biatlon, čomu mnohí 
neverili, že je to možné.

Biatlonový	areál	v	Osrblí	je	jediným	športoviskom	
svojho	druhu	na	Slovensku.	V	doline	Slovenského	
Rudohoria	tu	začal	vznikať	od	80.	rokov	z	iniciatívy	
miestneho	rodáka	Benjamína	Leitnera.	Aké	sú	
podľa	vás	jeho	pozitíva	a	nedostatky?	Z	histórie	
napríklad	vieme,	že	kvôli	svojej	nízkej	nadmorskej	
výške	a	nedostatku	snehu	v	niektorých	rokoch	
museli	 presunúť	 súťaže	 svetového	 pohára.	
Ubytovacie	kapacity	pre	účastníkov	svetových	
súťaží	 zvyknú	 byť	 situované	 až	 na	 Táľoch.	
Pravdepodobne	 však	 žiadne	 z	 biatlonových	
stredísk	vo	svete	nie	je	úplne	dokonalé	a	má	svoje	
kladné	aj	negatívne	stránky.	Alebo	to	je	naopak?	
Existuje	 niekde	 areál,	 ktorý	 je	 z	 pohľadu	 IBU	
doslova	ideál?



27E-ŠPORTINFORM

E - Š p o r t i n f o r m  |  0 4 / 2 0 1 9

Ideálny štadión vo svete? Talianska Anterselva pre 
snehové podmienky je medzi špičkou, ale športovcom 
sa tam nedýcha vzhľadom na nadmorskú výšku 
komfortne a na preteky sa tam musia osobitne 
pripraviť. Biatlonová mekka je Ruhpolding, štadión 
tiež pod úrovňou tisíc metrov ako Osrblie , ale 
zásobník snehu je vyhovujúci. Nadupaná atmosféra, 
ale často je tam však teplo, a preto hlboký sneh pre 
pretekárov s vyššími štartovými číslami. Nové Mesto 
na Morave je podľa mňa asi najbližšie k ideálu: napriek 
relatívne nízkej nadmorskej výške majú podmienky 
na zasnežovanie a zásobu technického snehu, skvelé 
trate a umelé osvetlenie, tribúny v cieli ako futbalový 
štadión, masy divákov. Atmosféru veľkej tradície má 
nórsky Holmenkollen, ale v marci tam býva často 
hmla.  Rakúsky Hochfilzen je tiež dobrý, ale má svoje 
divácke limity vzhľadom na vstup doň a decembrový 
termín. Vymenoval som moje top štadióny vo svete. 

Svoje miesto v mojom srdci má však aj Osrblie. Lebo 
je naše.

Predchádzajúcu	 otázku	 sme	 nepoložili	
náhodou.	Vzhľadom	na	skutočnosť,	že	biatlon	je	
najúspešnejší	zimný	olympijský	šport	u	nás,	 je	
namieste	úvaha,	či	by	si	v	nadchádzajúcich	rokoch	
nezaslúžil	 ďalší	 rozvoj	 svojej	 infraštruktúry,	
napríklad	po	vzore	 vodných	slalomárov,	 ktorí	
disponujú	 areálmi	 v	 Čunove	 a	 Liptovskom	
Mikuláši.	Do	úvahy	by	v	takom	prípade	asi	pripadal	
areál	v	Štrbskom	Plese,	ktorý	by	bolo	potrebné	
pre	tento	účel	prebudovať.	Z	hľadiska	organizácie	
významných	podujatí	by	nepochybne	v	niektorých	
ohľadoch	ponúkal	dokonca	lepšie	podmienky	ako	
Osrblie,	napríklad	v	rámci	spomínanej	nadmorskej	
výšky	či	ubytovacích	kapacít.	Nezanedbateľnou	je	
aj	lepšia	dopravná	dostupnosť.	Aký	je	váš	pohľad	
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na	takéto	riešenie	na	základe	vašich	skúseností?

Nadmorská výška už nie je taká prioritná ako v 
minulosti. Podstatné je mať vyrobený technický sneh 
do zásoby. Keby sme mali v Osrblí na konci 90-tych 
a na začiatku nového tisícročia súčasné možnosti 
na výrobu technického snehu v tomto areáli na 
Horehroní, nemuseli by sme v minulosti prekladať 
preteky Svetového pohára z Osrblia do Pokljuky, 
Anterselvy a Hochfilzenu. Osrblie má výhodu v tom, 
že je to chladná dolina, do ktorej v zime málo svieti 
slnko a vyrobený technický sneh vydrží dlho na 
veľkých haldách. Keby bolo ešte úložisko, nebol by 
problém odložiť starý sneh na novú zimu. Štrbské 
Pleso nie je rozhodne lepšie miesto na biatlon ako 
Osrblie, pretože už len v mojej primárnej otázke - Kto 
by dal peniaze na výstavbu strelnice na Štrbskom 
Plese? - je zakomponovaný dôvod. Ubytovacie 
kapacity v Osrblí, na Táľoch, v Brusne a Brezne, sú 
kvalitné a postačujúce. Počas juniorských MS 2019 v 
Osrblí sme bez problémov ubytovali 800 účastníkov. 
Kto rozpráva o biatlonovom areáli vo Vysokých 
Tatrách, mláti prázdnu slamu. Lepšia možnosť by 
bola na Skalke nad Kremnicou, ale aj tam by boli 
takisto vysoké náklady na vybudovanie biatlonovej 
infraštruktúry. Slovenský biatlon je závislý na Osrblí, 
tento areál s A-licenciou, udelenou do roku 2024, 
treba ďalej rozvíjať: napríklad o nový asfaltový okruh 
a potom môžeme kandidovať na majstrovstvá sveta 
v letnom biatlone. Kandidovať treba aj na Svetový 
pohár v perióde 2022 – 2026. Nie som rojko a tvrdím, 
že ak budeme ťahať za jeden povraz, s Osrblím sa 
to môže podariť.

V	zahraničných	médiách	sa	v	poslednom	období	
objavujú	názory	a	výzvy	na	vyradenie	športov	
používajúcich	 strelné	 zbrane	 z	 programu	
olympijských	hier.	Ide	o	reakciu	na	množiace	sa	
prípady	hromadných	vrážd	zo	strany	jednotlivcov	
a	vlastníkov	strelných	zbraní,	predovšetkým	v	
Spojených	štátoch,	ale	tiež	na	Novom	Zélande,	
v	 Nórsku	 atď.	 Ich	 argumentácia	 je	 založená	
na	 predpoklade,	 že	 prezentácia	 streleckých	
disciplín	na	hrách	normalizuje	a	dokonca	oslavuje	
používanie	 zbraní.	 Bežný,	 nezainteresovaný	
divák	 totiž	 nevidí	 rozdiel	 medzi	 športovou	 a	
vojenskou,	 útočnou	 zbraňou.	 Zbraň	 je	 v	 ich	
očiach	stále	iba	zbraň.	Podľa	týchto	názorov	by	
MOV	mal	ísť	príkladom	a	v	21.	storočí	prehodnotiť	
prístup	k	 ich	propagácii.	Biatlon	je	tiež	 jednou	
zo	športových	disciplín,	ktorej	sa	táto	situácia	
dotýka.	 Predpokladáme,	 že	 sa	 s	 podobným	
názorom	nestotožňujete...

Nálepkovanie militaristického športu biatlon niekedy 
v histórii mal, ale už sa to skončilo.  Biatlon je šport, 
v ktorom je náboj používaný na zostrelenie terčíka a 
puška sa používa v prísnom bezpečnostnom režime. 
Možno sa bude biatlon vyvíjať o niekoľko desaťročí 
na báze laserových pušiek, ale to už nebude biatlon 
v jeho pravej podstate. Na reči o zákaze olova a 
podobne musíme brať ohľad, ale zatiaľ to nie je 
téma, ktorá by bola kritická pre svetový biatlon. Podľa 
záujmu televíznych spoločností a marketingových 
partnerov je biatlon v súčasnej  podobe, čo sa týka 
disciplín a spôsobu súťaženia, nanajvýš atraktívny. 
Neobávam sa toho, že by sme museli biatlon úplne 
preonačiť.

Ako	Banskobystričana	a	športového	funkcionára	
vás	nepochybne	neobišla	ani	správa	o	pridelení	
práva	organizácie	EYOF-u	v	roku	2021	práve	mestu	
spod	Urpína.	Ako	sa	pozeráte	na	skutočnosť,	že	
práve	v	Banskej	Bystrici	uvidíme	o	necelé	dva	
roky	najlepších	mládežníckych	športovcov	z	celej	
Európy?

Od začiatku som podporoval tento projekt na 
Slovensku, prekvapilo ma rozhodnutie Košíc, 
lepšie povedané poslancov vo východoslovenskej 
metropole, ktorí akoby nevnímali všetky súvislosti 
tohto podujatia. Ako Banskobystričana ma potešilo, že 
EYOF bude napokon v meste pod Urpínom a prispel 
som do diskusie, či to organizovať. Vnímam to ako 
príležitosť pre nás Banskobystričanov nadobudnúť 
novú športovú infraštruktúru, zrekonštruovať 
zastaranú a oživiť mesto mladými ľuďmi z celej 
Európy. Banská Bystrica má krkolomný termín, ale 
aj ľudí, ktorí to podujatie zvládnu pripraviť veľmi 
dôstojne.

Ako	novinár	pokrývate	rôznorodú	paletu	športov.	
Okrem	jasnej	„jednotky“	biatlonu	k	nim	patria	
napríklad	 futbal,	 hokej	 či	 dokonca	 zápasenie.	
Vyskúšali	 ste	 si	 niektoré	 z	 týchto	 športov	 aj	
aktívne,	alebo	váš	vzťah	k	nim	zostáva	čisto	na	
úrovni	písaného	slova?

Ja som bývalý aktívny hokejista, basketbalista a 
najdlhšie futbalista. Hrávam tenis a bedminton, 
aspoň raz do týždňa. Som vášnivý zjazdár. Mám cit 
pre loptové hry. O úpolových športoch, o zápasení a 
džude, iba píšem. Biť sa neviem. Nuž a k biatlonu som 
sa dostal cez slovo a písmo. Mám ho rád, rozumiem 
náročnosti kombinácie behu na lyžiach a streľby a 
občas si sám zastrieľam na biatlonový terč. Škoda, 
že biatlon nikdy nebude masový šport ako iné.
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Kto	sme

Športová akadémia Mateja Tótha, 
o.z. (ďalej „akadémia“) je športová 
organizácia, ktorej hlavným 
reprezentantom je olympijský 
víťaz Matej Tóth. Svoju aktívnu 
profesionálnu činnosť sme rozbehli 
v septembri 2016 a odvtedy plníme úlohu jednej z 
najväčších mládežníckych športových organizácií 
na Slovensku. Od začiatku sme sa rozhodli ísť 
zložitejšou cestou a nestali sa súčasťou žiadneho 
športového zväzu. Hlavným poslaním akadémie je 
pripravovať deti v predškolskom a mladšom školskom 
veku (6-10 rokov) na ich športovú budúcnosť. Naučiť 
ich systematicky a správne športovať a mať z pohybu 
radosť, ktorá pretrvá do dospelosti. Športová výchova, 
podobne ako vzdelávanie v školách, začína od 
všeobecného ku špecializovanému. Preto akadémia 
rozvíja všeobecné pohybové schopnosti detí do ich 
10. roku. Keď deti majú pevné všeobecné pohybové 
základy, môžu sa rozhodnúť, v akom športe sa chcú 
ďalej špecializovať. K tejto filozofii sa pripája aj 
viacero športových zväzov na Slovensku. Spoločne 
vedia, že  ich mladí členovia potrebujú byť všeobecne 
pohybovo zdatní ešte predtým, ako sa začnú venovať 
špecializovanej športovej príprave. Uvedomujeme si, 
že ak chceme mať na Slovensku ďalších olympijských 
víťazov, musíme ich začať pripravovať od detstva. 
Na deťoch nám záleží, a to najlepšie im chceme 
odovzdať tým najlepším spôsobom.  

Ako	fungujeme

Práca akadémie sa stáva pre celý tím poslaním a 
každú aktivitu vykonávame so zanietením. Základom 
úspechu je výnimočnosť tréningového procesu 

akadémie, ktorý je dôkladne 
prepracovaný a postavený na 
troch pilieroch. Prvým pilierom 
je športový tréning, druhým 
vývojová kineziológia a tretí 
pilier reprezentuje psychologická 
príprava [2, 6, 7, 8]. Každý tréning 
má presne stanovený obsah a 

cieľ, ktoré sú rozpracované vo vlastnej  metodike. V 
akadémii ročne trénuje takmer 2000 detí z materských 
a základných škôl po celom Slovensku. Sme tu pre 
deti z obcí aj miest, chlapcov aj dievčatá, športovcov 
aj nešportovcov. Tieto deti navštevujú tréningy, 
ktoré sú pravidelné, organizované, aj pútavé. V 
základných školách prebiehajú dvakrát týždenne a v 
materských školách jedenkrát týždenne. Realizujú sa 
pod vedením trénerov - prevažne učiteľov telesnej a 
športovej výchovy, ktorí prechádzajú vzdelávaním pod 
vedením odborníkov na jednotlivé oblasti. Následne 
po absolvovaní vzdelávania začínajú trénovať deti. 
Za každý tréning majú od akadémie finančnú náhradu 
za čas, ktorý trávia samotným tréningom, ale aj jeho 
prípravou. Akadémia tak prispieva k zvyšovaniu 
miezd pedagogických zamestnancov, je im neustálou 
odbornou a morálnou podporou a snaží sa s nimi 
spolupracovať ako s partnerom. 

Ďalší	rozmer	akadémie

V súčasnosti sa novým rozmerom akadémie stáva 
prepojenie športu na školskú úspešnosť detí. 
Medzinárodné výskumy dokazujú, že vplyvom 
dlhodobého sedenia, akým môže byť napr. učenie 
alebo sedenie pri počítači, vzniká centrálna únava 
prejavujúca sa najmä poklesom koncentrácie. 
Takmer okamžite po zapojení sa do pohybových 
aktivít sú deti pozornejšie, sústredenejšie, zlepšujú 

C E L O N Á R O D N Ý  P R O J E K T 
O 2 Š P O R T O V E J  A K A D É M I E 
M AT E J A  T Ó T H A
  MÁRIA BEDLEKOVÁ, LUCIA PETRIČKOVÁ  / ŠAMT                                    
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si podmienky na prácu pamäte, zlepšuje sa rýchlosť 
riešenia úloh a vytváranie odpovedí. Prestávky, 
hodiny telesnej a športovej výchovy, mimoškolské 
športové programy, chôdza alebo bicyklovanie do 
a zo školy majú potenciál na to, aby sa deti hýbali. 
Výskumy ukazujú, že deti, ktoré sa pohybujú viac, sú 
nielen zdravšie, ale majú tendenciu dosahovať lepšie 
výsledky v škole, správajú sa lepšie v triede a majú 
lepšiu školskú dochádzku [1, 3, 4, 5]. Akadémia sa 
na základe týchto poznatkov počas Európskej noci 
výskumníkov 2019 rozhodla vykonať pilotnú štúdiu, 
ktorá testovala pozornosť detí pred vykonaním krátkej 
pohybovej aktivity a po nej. Zaujímalo nás tiež, koľko z 
opýtaných detí sa venuje organizovanému športu. Po 
krátkej pohybovej aktivite bola zaznamenaná zvýšená 
pozornosť a to u 30 % detí, čo predstavuje dostatočne 
reprezentatívnu vzorku k ďalšiemu sledovaniu tohto 
nového aspektu vykonávania športových aktivít. 

Kým	chceme	byť	aj	v	budúcnosti

Chceme tu byť pre deti, učiteľov-trénerov, aj rodičov. 
Vytvárať medzi sebou pevné väzby a rásť. Dovolíme si 
konštatovať, že systematická a správne vykonávaná 
pohybová a športová aktivita môžu produkovať 
zdravé, šťastné a úspešné deti. Našim prianím je 
venovať sa deťom nielen v rozvíjaní všeobecnej 
športovej prípravy. Prostredníctvom športu si rovnako 
odhodlane prajeme budovať zdravú osobnosť 
dieťaťa, ktorá bude napĺňať svoj potenciál čo najviac, 
ktorá dokáže čeliť výzvam, dosahovať kvalitné ciele 
a mať vlastné vízie. Spoločnosť potrebuje zdravé a 
zdatné deti, ktoré neskôr, už ako dospelí ju budú aj 
viesť. Ak budeme v týchto cieľoch úspešní, s veľkou 
pravdepodobnosťou budeme súčasťou kreovania aj 
nových športových osobností.
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Zakladateľom a zároveň trénerom športového klubu 
BARBEL Senica je Andrej Paška. Vyrastal som ešte 
v dobe, kedy bolo normálne behať po vonku, a tým 
upevňovať zdravé pohybové návyky. Telocvičňou boli 
ihriská, preliezky, stromy a čokoľvek, s čím sme sa 
ako deti mohli zabaviť. Ako každý chlapec, skúšal 
som viac športov, v ktorých sa vtedy robili výbery 
a nie nábory ako dnes. Zakotvil som ale pri karate, 
kde som to dotiahol na medailistu z majstrovstiev 
Slovenska a vtedajšieho Československa v žiackych 
a dorasteneckých kategóriách.

Po skončení športovej kariéry v karate som presedlal 

na vzpieranie, kde som zaznamenal tiež pár úspechov. 
Po čase som ale začal rozmýšľať nad tým, že svoje 
vyše tridsaťročné športové skúsenosti predám ďalej. 
Vo vzpieraní vtedy začínal projekt Zdravá chrbtica 
pre deti, na ktorý som nadviazal a začal chodiť na 
hodiny telesnej výchovy k žiakom tretích a štvrtých 
ročníkov na 3. a 4. ZŠ v Senici. Prekvapilo ma, ako 
zle na tom pohybovo deti boli a ešte prekvapujúcejšie 
bolo, že slabé výsledky v projekte dosahovali aj deti, 
ktoré navštevovali rôzne športy. Deti nezvládali 
jednoduché úkony ako trojskok do diaľky z miesta, 
kľuky a drepy s vlastnou váhou, preskoky prekážok, 
rôzne jednoduché prekážkové dráhy a podobne. 

ŠPORTOVÝ KLUB 
BARBELL	SENICA	
  ANDREJ PAŠKA                                    
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Tento projekt na školách som realizoval dva roky a 
jeho vyústením bolo otvorenie športového krúžku 
Zdravá chrbtica na 1. ZŠ v Senici. Záujem detí bol 
veľký, takže nasledovalo založenie športového klubu 
pod zastrešením Slovenského zväzu vzpierania. Klub 
vznikol zaregistrovaním na ministerstve vnútra dňa 
7. novembra 2014.

Zo začiatku sme používali požičané náradie, niektoré 
športové pomôcky sme dostali darom od rodičov, 
iné som kupoval z vlastných peňazí. Pomaly sme 
budovali vzpieračské pódiá, kupovali medicinbaly, 
prekážky, frekvenčný rebrík a iné športové náradie. 
Venoval som sa hlavne všestrannosti so zameraním 
na posilňovanie s detskými činkami a vlastnou 
váhou. S deťmi okolo desiatich rokov veku som 
začal nacvičovať disciplíny vzpierania, trh a nadhod 
so špeciálnymi detskými činkami. Deti sa začali 
venovať súťažiam v mládežníckom štvorboji, ktorý sa 
skladá z trojskoku súnož vpred, hode medicinbalom 
vzad, vzpieračským disciplínam trhu a nadhode, kde 

sa nehodnotia nazdvíhané kilogramy, ale technika 
prevedenia s detskou molitanovou činkou vážiacou 6 
kg. Neskôr som deti prihlásil do ligy mladších žiakov 
vo vzpieraní, kde môžu súťažiť deti od desiatich rokov.

Medzi prvých pretekárov patrili Viktória Pašková, 
Viktória Sládková, Iveta Zimanová, Michal Škodáček 
a Miroslav Blažek. V prvom roku činnosti klubu sme 
nezaznamenali veľa úspechov. V druhom roku sme 
už získali striebro a bronz z majstrovstiev Slovenska 
mladších aj starších žiakov vďaka Viktórii Sládkovej 
a Michalovi Škodáčkovi. V lige mladších žiakov sme 
obsadili desiate a v lige starších žiakov ôsme miesto 
na Slovensku. Rok 2017 bol už pre nás úspešný, 
na majstrovstvách Slovenska mladších žiakov sme 
obsadili druhé a tretie miesto vďaka Viktórii Sládkovej 
a Elizabeth Žídek a medzi staršími žiakmi sme obsadili 
takisto druhé (Blažek) a tretie miesto (Škodáček). V 
lige družstiev mladších žiakov sme postúpili do finále, 
v ktorom sme obsadili štvrté miesto a v lige žiakov 
sme skončili na siedmom mieste. Okrem súťaží na 
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Slovensku sme začali chodiť súťažiť na medzinárodné 
turnaje do Zlína a do Boskovíc v Česku, kde sa nám 
vždy darilo a pravidelne sme si z týchto súťaží vozili 
medaily. Hlavne tretie miesto Michala Škodáčka z 
turnaja v Boskoviciach považujeme vzhľadom na 
silnú konkurenciu za veľký úspech. V roku 2018 
sme nadviazali na úspechy z minulého roka a z 
majstrovstiev Slovenska mladších žiakov sme si 
priviezli dve strieborné medaily (Pašková, Žáková), 
medzi staršími žiakmi sme získali dokonca tri tituly 
majstrov Slovenska (Sládková, Škodáček, Blažek). 
V lige mladších aj starších žiakov sa nám podaril 
husársky kúsok, keď sme s obidvomi družstvami 
postúpili do finále, kde sme zhodne obsadili štvrté 
miesta. Za veľký úspech považujeme 
víťazstvo družstva na medzinárodnom 
turnaji v Boskoviciach a v Zlíne a 
tretie miesto Michala Škodáčka 
na medzinárodnom turnaji v 
Štúrove. 

V ý s l e d k y  n a š i c h 
pretekárov nezostali bez 
povšimnutia a objavili 
sa prvé pozvánky 
do  rep rezen tác ie 
S l o v e n s k a  p r e 
Paškovú, Sládkovú 
a Škodáčka.  Rok 
2019 je zatiaľ rovnako 
úspešný ako predošlý. 
N a  m a j s t r o v s t v á c h 
Slovenska mladších žiakov 
sme obsadili dve tretie miesta 
(Žáková, Šalík) a jedno druhé 
miesto (Székely). Medzi staršími 
žiakmi sme získali ďalší titul majstra 
Slovenska (Sládková), jedno druhé 
(Marek) a jedno tretie miesto (Kovačovič). V tomto 
roku sme mali zastúpenie už aj na majstrovstvách 
Slovenska dorastencov a juniorov, kde sme získali 
medzi dorastencami dva tituly majstrov Slovenska 
(Škodáček, Blažek) a medzi juniormi jedno tretie 
miesto (Škodáček). Dvaja naši pretekári sa stali 
stabilnou súčasťou reprezentácie Slovenska a 
premiérovo reprezentovali našu krajinu na turnaji 
olympijských nádejí krajín V4 (Sládková, Škodáček).

Čo sa týka financií, klub žije z prevažnej väčšiny z 2% 
z daní, kvôli ktorým musíme presviedčať rodičov a 
známych. Od mesta Senica sme v roku 2017 dostali 
príspevok 200 eur, v roku 2018 300 eur a v tomto roku 

máme prisľúbených 700 eur na klubovú činnosť. Od 
slovenského zväzu vzpierania dostávame príspevky 
za umiestnenie našich pretekárov na súťažiach. 
Peniaze sa používajú na zaplatenie prenájmu 
tréningových priestorov, štartovné na súťažiach, 
členské poplatky, nákup nového športového náradia, 
športového oblečenia a podobne.

Čo sa týka detí, tak podľa môjho názoru nestratili 
až tak veľmi záujem o šport a pohyb, ale chýba im 
pevná vôľa a odhodlanie. Vety typu „Ja to neviem“, 
„Nedokážem“, „Nedá sa to“, sú na dennom poriadku. 
Ale čo sa čudujeme, keď sú plné médiá toho, ako 
si treba veci zjednodušiť, uľahčiť a podobne. Deti 

potom nechápu, že musia prekonať vlastné 
pohodlie, do ktorého ich často tlačia 

rodičia kupovaním nových tabletov, 
telefónov a iných elektronických 

zariadení, ktoré im zaberajú 
väčšinu času v pohodlnom 

gauči. Potom nevidia 
zmysel toho, že sa majú 
hýbať a robiť niečo pre 
svoje zdravie. Pokiaľ im 
rodičia nejdú príkladom, 
tak je to veľmi ťažké. 
Na tréningoch sa bežne 
stretávam s tým, že deti 
dokážu prekonať svoje 
pohodlie, ale iba do 
určitého stupňa, pokiaľ to 

nie je priveľmi namáhavé. 
Napríklad vybehnú schody 

desaťkrát, ale jedenástykrát už 
znamená tak obrovský problém 

že radšej rezignujú, nedokážu 
sa prekonať a s tréningom skončia. 

Pokiaľ tam nie je podpora rodičov, tak ako 
tréner s tým nespravím nič. Obrovskou chybou bolo 
vytesnenie telesnej výchovy na základných školách 
na okraj záujmu. Telesná sa neznámkuje a vo väčšine 
prípadov sú deti oslobodené z telesnej výchovy, a tak 
školy častokrát využívajú hodiny telesnej výchovy 
na dobratie učiva zo slovenského jazyka alebo 
matematiky. Skôr by som dokonca navrhoval počet 
hodín telesnej výchovy zvýšiť na prvých stupňoch 
na päťkrát do týždňa a na druhých stupňoch trikrát 
do týždňa. Pokiaľ sa nezačnú brať hodiny telesnej 
výchovy vážne, budeme si síce vychovávať generáciu 
elektronicky nadaných detí, ale so zdravotnými 
problémami, ktoré im nedovolia plnohodnotne 
pracovať a byť prínosom pre spoločnosť.
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa zapojilo 
do projektu Integrisport Erasmus+ na roky 2019-2020 
financovaného Európskou úniou v rámci programu 
Erasmus+. S realizáciou projektu sa začalo na prvom 
zasadnutí riadiaceho výboru partnerov projektu v 
januári 2019 v Haagu. Na projekte spolupracovalo 
aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky poskytnutím informácií a 
poznatkov ohľadne doterajších aktivít spojených s 
bojom proti manipulácii športových súťaží.

Projekt vznikol z iniciatívy Nadácie proti korupcii 
a pre integritu v športe (Counter Sport Corruption 
Foundation  for Sport Integrity) a jeho implementácia 
je naplánovaná na obdobie do 31. decembra 2020. 

Hlavným cieľom projektu Integrisport Erasmus+ je 
vzájomnou spoluprácou orgánov činných v trestnom 
konaní a justičných orgánov posilniť prevenciu a 
zefektívniť odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov 
manipulácie športových súťaží, akými sú športové 
stávky, využívanie virtuálnych mien, i súvisiacich 
trestných činov korupcie, podvodu a prania špinavých 
peňazí.   

Projekt Integrisport Erasmus+ je koncepčne 
zameraný na implementáciu Dohovoru Rady Európy 
o manipulácii športových súťaží a  súvisiacich  
odporúčaní, ako aj na stanovenie referenčného 
rámca a  štandardov pre orgány presadzovania 
práva, s preferenciou posilňovania prevencie  a boja 

PROJEKT  INTEGRISPORT 
ERASMUS+ 
2019 - 2020
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proti manipulácii športových súťaží.

Koncepčným zámerom projektu Integrisport 
Erasmus+ je spoluprácou medzi partnermi projektu, 
vzájomnou výmenou informácii a sprostredkovaním 
poznatkov z realizovaného výskumu zabezpečiť 
presadzovanie princípov integrity a zvyšovanie 
povedomia o škodlivých aspektoch ovplyvňovania 
športových výsledkov a iných negatívnych javov v 
športe v podmienkach Cypru, Fínska, Maďarska, 
Litvy, Holandska, Portugalska a Slovenska.

Na projekte taktiež participujú medzinárodné 
organizácie a asociácie, akými sú Európska elitná 
asociácia športovcov (European Elite Athletes 
Association), Globálny systém monitorovania lotérií 
(Global Lottery Monitoring System), ako aj Univerzita 
Aix-Marseille, garantujúca efektívnosť realizovaného 
výskumu z hľadiska praktickej implementácie 
projektu. Medzinárodný projekt aktívne podporuje aj 
Rada Európy. 

Slovenskú republiku na realizácii projektu zastupuje 
národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného 

zboru. 

Pozrite si prosím, prezentačné video športovcov z 
partnerských krajín projektu, vrátane Slovenskej 
republiky, presadzujúcich zásady integrity v športe.  

Ďalšie informácie k projektu Integrisport Erasmus+ 
nájdete na twitteri @integrisport, na stránke 
www.integrisport.org, alebo na mailovej adrese 
integrisport@cscfsport.com. 

IntegriSport	Erasmus+

Koordinátor	projektu: Stichting CSCF - Nadácia proti korupcii a pre integritu v športe 

Partnerské	organizácie:	GLMS - Globálny systém monitorovania lotérií, EU Athletes - Európska elitná 
asociácia športovcov, Univerzita Aix-Marseille  (Centrum pre šport)

Podporujúca	organizácia:	Rada Európy (TMC and KCOOS+)

Partneri	projektu:

• Cyperská polícia, Cyprus
• Centrum pre integritu v športe Fínska, (FINCIS), Fínsko
• Služba špeciálnej polície a rýchleho nasadenia, Maďarsko
• Národná daňová a colná správa, Maďarsko
• Ministerstvo spravodlivosti a bezpečnosti, Holandsko
• Katedra telesnej výchovy a športu, Litva
• Ministerstvo spravodlivosti, Justičná Polícia, Portugalsko
• Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenská republika

mailto:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6589449775630823424?subject=
http://www.integrisport.org
mailto:integrisport%40cscfsport.com?subject=
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Aktuálna	výzva	Erasmus+	2020	ŠPORT
Termín	na	predloženie	návrhov	-	2.	apríl	2020

Európska komisia zverejnila výzvu  Erasmus+ 2020 na predkladanie návrhov projektov programu 
Erasmus+, vrátane projektov z oblasti športu. Výzva Erasmus+ je zverejnená v Úradnom vestníku 
Európskej únie aj v slovenskom jazyku. 

Návrhy športových projektov sa predkladajú v elektronickej forme online do	2.	apríla	2020. 

Výzva Erasmus+ 2020 stanovuje tieto športové akcie: 
1. partnerstvá spolupráce; 
2. malé partnerstvá spolupráce a 
3. neziskové európske športové hry. 

Bližšie informácie a podrobné podmienky sú uvedené v Sprievodcovi programom Erasmus+ 2020, 
ktorý je zverejnený na webovej stránke  Európskej komisie. 

Stručné informácie o podmienkach výzvy na predkladanie návrhov projektov v oblasti športu je možné 
nájsť aj na webovom sídle programu Erasmus+ pre Slovensko.

V prípade záujmu o predloženie projektov alebo partnerskú účasť na projektoch Erasmus+ v oblasti 
športu subjekty zo Slovenska sa môžu obrátiť na Národnú agentúru Erasmus+ pre mládež a šport 
(IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže), Eurodesk Slovensko: tel.: +421 2 592 96 705,  mobil: +421 
905 93 29 37, e-mail: maria.kapustova@iuventa.sk

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN&fbclid=IwAR1wY-4JMIjcxrfs6ToqScuqVaTZi2TD9QPoQyzNUCjTPZztoQ_1BhsGH28
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_sk?fbclid=IwAR3TM5CUo1S1UxBseXdFpWG15bcUYXXCy9ulUFx7XinKwSeLHCQ6S22EbDY
https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=79
mailto:maria.kapustova%40iuventa.sk%20?subject=
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Európsky týždeň športu tento rok oslávil svoju päťročnicu. Na 
Slovensku bolo jeho národným koordinátorom už po štvrtý raz 
Národné športové centrum. Nehľadiac na vek, zamestnanie, 
pohlavie či úroveň fyzickej zdatnosti si mohol každý nájsť niečo 
na zlepšenie svojho životného štýlu. V 42 krajinách Európy sa 
do iniciatívy v rámci 24-tisíc podujatí aktívne zapojilo viac než 13 
miliónov ľudí, profesionálnych i amatérskych športovcov, ale aj 
úplných začiatočníkov. Na Slovensku ich bolo viac než 213-tisíc. 
Od 23. do 30. septembra bolo zorganizovaných 747 podujatí. Pod 
hlavičkou #BeActive, čo je hlavný slogan kampane a nabáda k 
pohybu nielen počas samotného Európskeho týždňa športu, ale 
aj počas celého roka, sa mohli registrovať aj všetky pohybové 
aktivity organizované od 1. septembra do 15. októbra. Celkovo tak 
bolo na stránke tyzdensportu.sk registrovaných 1100 podujatí.

„Je	 podstatné	 šíriť	 heslo	 #BeActive,	 aby	 sa	 stal	 šport	
súčasťou	bežného	života	čo	najväčšieho	počtu	ľudí.“	Takto 
sa vyjadrila bývalá majsterka sveta a štvornásobná majsterka 
Európy vo vodnom slalome Jana Dukátová, ktorá je spolu s 
atlétom Jánom Volkom ambasádorkou projektu.

Už tradične sa najviac podujatí uskutočnilo na školách. Z 567 

EURÓPA	BOLA	OPÄŤ	V	POHYBE	V	RÁMCI

EURÓPSKEHO
TÝŽDŇA	ŠPORTU	
2019
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pohybových aktivít prebehlo 72 v materských školách. 
Najviac akcií bolo evidovaných v Bratislave, kde si 
záujemci mohli vybrať z ponuky 89 podujatí. Na 
východe republiky sú každoročne aktívne Košice 
(Európske mesto športu 2016), kde registrovali 36 
akcií. Zahanbiť sa však nenechalo ani tohtoročné 
Európske mesto športu Michalovce, kde počas 
kampane zorganizovali 26 aktivít. 

Jednou z nich bolo aj audiovizuálne výchovno-
vzdelávacie predstavenie Slovenského olympijského 
a športového výboru „Dotkni sa hviezd“ určeného 
pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Takmer 
700 žiakov michalovských škôl bolo svedkom 
programu, ktorý im predstavil olympijské symboly 
a myšlienky, prezentoval celú paletu olympijských 
športov i skutočnú atmosféru olympijských hier. Na 
podujatí sa zúčastnila aj slovenská reprezentantka v 
lukostreľbe Alexandra Longová: „Európsky	týždeň	
športu	je	projekt	zameraný	na	oslavu	športu	a	

podporu	rozvoja	pohybu.	Jeho	cieľom	je,	aby	sa	
ľudia	hýbali	a	boli	zdraví.	Nielen	tento	týždeň,	
ale	po	celý	rok.	Som	veľmi	rada,	že	môžem	byť	
súčasťou	takýchto	podujatí	a	rozširovať	šport	
medzi	ľudí.	Myslím,	že	pohyb	prispieva	k	čerstvej	
mysli	a	ľudia	sú	potom	odolnejší.	Toto	podujatie	
bolo	skvelý	zážitok	a	verím,	že	si	ho	deti	naozaj	
užili.“

Vyvrcholením kampane bolo podujatie #BeActive 
Night, ktoré sa uskutočnilo 28. septembra 2019. V 
rovnakom čase sa uskutočnili podobné akcie aj ďalších 
európskych mestách a boli akýmsi zjednocujúcim 
prvkom celej iniciatívy Európskeho týždňa športu. 
Slovenská #BeActive Night prebehla v bratislavskom 
parku A. Hlinku, kde si návštevníci mohli vyboxovať 
svoj sen s Tomim Kidom Kovácsom, absolvovať 
parkúr a ninja dráhu s Davidom Chudým, sledovať 
vystúpenia a vyskúšať choreografie s tanečníkom 
Lacim Strikeom a jeho Street Dance Academy, alebo 
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sa prebehnúť po orientačnom labyrinte.

Prieskum Eurobarometer z roku 2017 ukázal, 
že ľudia sa prestávajú hýbať. Až 60 percent 
obyvateľov starého kontinentu nešportuje a 
nevenuje sa fyzickej aktivite. Na Slovensku 
je to alarmujúcich 49 percent ľudí.

Hýbať sa a športovať vyzýval Slovákov počas 
Európskeho týždňa športu aj boxer Tomi 
Kid Kovács. „Nie	 je	nutné	mať	 zábrany	
a	 zaoberať	 sa	 názormi	 iných	 ľudí.	 Ak	
niekto	športuje,	športuje	pre	seba,	svoje	
telo	 a	 dobré	 pocity.	 Na	 športovanie	
nepotrebujete	 najlepšie	 fitnescentrá	 či	
špeciálne	 priestory.	 Často	 stačí	 dobrá	
prechádzka	 alebo	 ľahký	 výklus.	 Nikto	
nechce,	 aby	 ste	 prekonávali	 svetové	
rekordy.	Stačí	 sa	 len	 rozhýbať,	 aby	 sa	
človek	cítil	lepšie.“
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Deviaty ročník festivalu neolympijských 
športov „Športfestival 2019“ je za nami. V 
areáli výstaviska Expo Center v Trenčíne sa 
prezentovalo vyše 600 aktívnych športovcov. 
V jednotlivých pavilónoch mohli účastníci 
festivalu vidieť biliard, bandy hokej, mas-
wrestling, motorky, taekwondo, lukostreľbu, 
silných mužov, florbal, parkour, vodné 
lyžovanie, pretláčanie rukou, thajský box, šípky, 
mažoretky, historickú streľbu, biatlon, fitness 
detí, spoločenské tance, bocciu či pentaque. 
Návštevníci našli na jednom mieste naozaj zmes 
netradičných, ale o to zaujímavejších športov. V 
Trenčíne sa tak neolympijské športy predstavili 
verejnosti najlepšie, ako vedeli. 

Záver už tradične patri l vyhodnoteniu 
najúspešnejších športovcov roku 2019 v 
neolympijských športoch, resp. disciplínach. 
Prvenstvo získala majsterka sveta v kickboxe 
Monika Chochlíková a v súťaži kolektívov družstvo 
hokejbalistov SR. Ocenenie za celoživotný prínos 
si odniesol plastický chirurg Jozef Fedeleš za 
vedu, futbalista František Kunzo a hokejista Dárius 
Rusnák za šport. 

Sme radi, že festival neolympijských športov sa 
naďalej teší obľube verejnosti, ale aj športových 
asociácií. Poďakovanie patrí predovšetkým 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
ďalej Slovenskému olympijskému a športovému 
výboru, Konfederácii športových zväzov, Slovenskej 
asociácii silných mužov a Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju a 
jeho predsedovi Jaroslavovi Baškovi, ktorý 

prevzal záštitu nad oboma podujatiami. Osobitné 
poďakovanie patrí pánom Michalovi Čaplovi, Milanovi 
Gabrhelovi a Pavlovi Gugovi a ďalším predstaviteľom 
slovenských športových zväzov. Každý, kto podporil 
túto multišportovú akciu, sa pričinil o to, že 9. ročník 
Športfestivalu dopadol opäť na výbornú!

ŠPORTFESTIVAL 2019
VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠIEHO ŠPORTOVCA 
V NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOCH
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Poradie	najúspešnejších	športovcov	SR	za	rok	2019	v	neolympijských	športoch,	resp.	disciplínach 

 
Jednotlivci:	 1. Monika CHOCHLÍKOVÁ (kickbox), 2. Alena PROCHÁZKOVÁ (beh na kolieskových lyžiach), 3. 
Róbert VALACH (silový trojboj) 4. - 10. miesto bez poradia:  Štefan ERNST (historická streľba), Ladislav Darázs 
(lukostreľba), Lucia DEBNÁROVÁ (pretláčanie rukou), Rebeka MARTINKOVIČOVÁ (pretláčanie rukou), Peter 
HORŇÁK (rybolov), Michaela PAVLEOVÁ (fitnes), Zuzana VRÁBLOVÁ (vodné lyžovanie).  
Juniori	(bez	poradia): Zuzana MICHALIČKOVÁ (triatlon), Tatiana ONDRUŠKOVÁ (fitnes), Barbora BAJČIOVÁ 
(pretláčanie rukou), Nikola FRIČOVÁ (lyžovanie na tráve), Sebastián Lukáš KOSTOLANSKÝ (šach). 
Kolektív:	Reprezentačné družstvo hokejbalu.

Monika	CHOCHLÍKOVÁ	(kickbox)
1. miesto MS v kickboxe K1 - 52 kg 

3. miesto MS v thajskom boxe - 51 kg

1.	miesto 2.	miesto 3.	miesto 4.	-	10.	miesto

Alena	PROCHÁZKOVÁ	(beh	na	kol.	lyžiach)
Víťazka SP 2017, 2018, 2019

2. miesto MS na 15 km voľnou technikou

Róbert	VALACH	(silový	trojboj)
3. miesto ME - slov. rekord 1067,5 kg

3. miesto ME v drepe

Štefan	ERNST	(historická	streľba)
1. miesto ME 

perkusový revolver

Ladislav	DARÁZS 
(lukostreľba)
2. miesto ME

Lucia	DEBNÁROVÁ	
(pretláčanie	rukou)

1. miesto na ME do 60 kg ĽR

Rebeka	MARTINKOVIČOVÁ
(pretláčanie	rukou)

2. miesto ME do 80 kg ĽR

Peter	HORŇÁK	
(rybolov)

3. miesto MS

Michaela	PAVLEOVÁ	(fitnes)
1. miesto ME ženy
2. miesto juniorky

Zuzana	VRÁBLOVÁ	
(vodné	lyžovanie)

1. miesto MS wakeboard

JU
N

IO
R

I

Zuzana	MICHALIČKOVÁ 
(triatlon)

2. miesto MS zimný triatlon

Tatiana	ONDRUŠKOVÁ	
(fitnes)

1. miesto ME juniorov

Barbora	BAJČIOVÁ	(pretláčanie	rukou)
1. miesto MS

1. miesto ME do 21 rokov

Reprezentačné	družstvo	hokejbalu
1. miesto MS Košice

Nikola	FRIČOVÁ	
(lyžovanie	na	tráve)

2. miesto FIS MS kombinácia

Sebastián	Lukáš	KOSTOLANSKÝ	
(šach)

1. miesto ME

SE
N
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R

I
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O
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K
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PO VZNIKU STRECHY ŠPORTU 

KŠZ KONČÍ ČINNOSŤ
  ZDENKO KRÍŽ                                    
Keď v r. 1990 ukončil svoju 
činnosť Slovenský ústredný výbor 
Československého zväzu telesnej 
výchovy (SÚV ČSZTV) a transformoval 
sa na Slovenské združenie telesnej 
kultúry, vznikli v rozpätí niekoľkých dní 
ešte aj dva nové významné športové 
subjekty: Asociácia telovýchovných 
jednôt a klubov Slovenskej republiky 
(ATJK SR) a  Asociácia športových 
zväzov SR (AŠZ SR). Prvý si 
prevzal pod svoje krídla TJ a kluby 
a druhý slovenské športové zväzy. Z 
nového združenia zväzov sa neskôr 
osamostatnil Slovenský futbalový 
zväz (SFZ) a po ňom aj skupina 
športových subjektov zameraná na 
masový a rekreačný šport, ktorá 
združila zväzy pod názvom Asociácia 
telovýchovných a turistických aktivít 
(ATTA). Neskôr zmenila názov na Asociácia športu 
pre všetkých (AŠPV). Práve tieto štyri kľúčové 
organizácie (AŠZ SR, ATJK SR, SFZ a AŠPV) sa stali 
základnými piliermi Slovenského združenia telesnej 
kultúry, ktoré postupne prevádzalo plnenie servisných 
úloh a svoje kompetencie na tieto štyri organizácie, 
až mu nakoniec zostalo v náplni iba spravovanie 
spoločného majetku. Po likvidácii a následnom 
vysporiadaní majetku, SZTK z rozhodnutia svojich 
členov ukončilo oficiálne svoju existenciu k 30. 
decembru 2016.

Asociácia športových zväzov pod vedením svojho 
prvého predsedu, neskôr prezidenta, Antona Ihringa 
rázne presadzovala a obhajovala záujmy športových 
zväzov v časoch chaotickej transformácie celého 
slovenského športu, keď výrazne poklesol záujem 
štátu o túto oblasť. Po rozdelení Československa 
na samostatné štáty ČR a SR sa slovenskí vládni 

predstavitelia zodpovední za šport 
postavili dosť macošsky k telovýchove 
a športu. Pri plánovaní rozpočtu 
akosi pozabudli, že k dovtedajším 
povinnostiam športových zväzov 
pribudla jedna nová, veľmi dôležitá a tiež 
dosť nákladná oblasť – zabezpečenie 
reprezentácie Slovenska na vrcholných 
podujatiach (dovtedy bola hradená 
predovšetkým z federálnych zdrojov). 
A svoje vtedy urobila aj vysoká inflácia, 
ktorá každoročne výrazne ukrajovala 
z hodnoty reálneho rozpočtu celého 
slovenského športu, ako aj úplné 
odrezanie športového hnutia od príjmov 
tvorených z výnosov z prevádzkovania 
lotérií a iných podobných hier.

Asociác ia  špor tových zväzov 
zabezpečovala pre svojich členov 

spočiatku komplexné služby (ekonomiku, 
personalistiku, mzdy, logistiku, archív), zastupovala 
ich voči štátnym a vládnym orgánom, ako aj iným 
športovým organizáciám v SR i zahraničí. Od 
r. 1995 sa stala reprezentantom Slovenska v 
Európskom združení mimovládnych športových 
organizácií (ENGSO). V r. 2000 si zmenila názov 
na Konfederáciu športových zväzov SR a prijala aj 
skupinu malých neolympijských športov. Od r. 2004 
stojí na jej čele Marián Kukumberg (A. Ihring sa stal 
čestným prezidentom). KŠZ SR mala ambície vytvoriť 
aj strešnú organizáciu slovenského športu. Pokúsila 
sa už za šéfovania M. Kukumberga, keď voľné 
združenie športových subjektov malo byť vytvorené 
z niekoľkých menších zastrešujúcich  organizácií, 
ako aj samostatných subjektov SFZ a SZĽH. Tento 
plán vtedy stroskotal na neprimeraných požiadavkách 
vedenia ľadového hokeja v pripravovanej strešnej 
organizácii. O pár rokov podobný zámer inicioval 
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predseda SOV František Chmelár na báze SOV, ale 
jeho snahu vtedy torpédoval SFZ.

KŠZ SR zohrala významnú rolu pri tvorbe legislatívy 
týkajúcej sa slovenského športu. Výrazne sa 
angažovala napr. v diskusii k obsahu Zákona o športe 
a aspoň čiastočne zmiernila jeho necitlivé dopady na 
slovenský šport.

Do tretice prišiel s plánom na vytvorenie strešnej 
organizácie celého slovenského športu Anton Siekel. 
Ten už pri svojej kandidatúre na post prezidenta SOV 
proklamoval túto ambíciu. Stotožnila sa s ňou aj 
drvivá väčšina vyše päťdesiatky športových zväzov 
združených v KŠZ SR a aktívne sa spolupodieľala  na 
vytvorení  Slovenského olympijského a športového 
výboru (SOŠV), ktorý vznikol 7. decembra 2018. V 
nasledujúcom roku valné zhromaždenie KŠZ SR 
konštatovalo,  že zastupovanie prakticky totožných 
športových zväzov dvoma organizáciami by už bolo 
vzhľadom na silu a pôsobnosť SOŠV duplicitné a 
rozhodlo k 31. decembru 2019 ukončiť svoju činnosť. 
Ešte pred tým došlo k dohode, že SOŠV prevezme 

pracovníkov KŠZ SR a časť špecifických úloh, 
ktoré zabezpečovala KŠZ SR (členstvo v ENGSO, 
súťaže Dunajského pohára, účasť na Svetových 
hrách, organizovanie Športfestivalu a ankety o 
najúspešnejšieho športovca SR v neolympijských 
športoch, vydávanie Kroniky športu i servis pošty).

Po	29	rokoch	uzatvára	svoju	činnosť	KŠZ	SR,	
ktorá	sa	významne	pričinila	o	rozvoj	slovenského	
športu	ako	aj	o	vytváranie	podmienok	pre	činnosť	
svojich	členov.	Ako	jeden	z	mála	celoslovenských	
športových	subjektov	nebola	KŠZ	SR	financovaná	
štátom,	ale	na	jej	činnosť	sa	skladali	jednotlivé	
členské	 športové	 zväzy,	 To	 jej	 umožňovalo	
nezávislý	 postoj	 pri	 rokovaniach	 so	 štátom	a	
efektívne	 presadzovanie	 záujmov	 združených	
členov.	Významne	pomohla	najmä	stredným	a	
menším	zväzom,	ako	aj	neolympijským	športom.	
Dnes	už	sú	prakticky	všetci	členovia	KŠZ	SR	aj	
členmi	SOŠV	a	majú	tak	za	sebou	silnú	strešnú	
organizáciu,	 ktorá	 je	 reprezentantom	 celého	
slovenského	športu. 

Prezident SOŠV Anton Siekel, prezident KŠZ Marián Kukumberg a vtedajšia generálna riaditeľka Prezident SOŠV Anton Siekel, prezident KŠZ Marián Kukumberg a vtedajšia generálna riaditeľka 
sekcie športu MŠVVaŠ SR Božena Gerhátová počas krstu Kroniky športu 2013 – 2017. sekcie športu MŠVVaŠ SR Božena Gerhátová počas krstu Kroniky športu 2013 – 2017. 
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Vo svojej čerstvo uverejnenej výročnej správe 
z roku 2018 Medzinárodný paralympijský výbor 
(IPC) zaznamenal nárast finančných príjmov, ale aj 
zvýšenie výdavkov. V minulom roku dosiahli príjmy 24 
139 534 eur. Zároveň s tým však výdavky narástli na 
24 127 189 eur, a to najmä kvôli zvýšeným nákladom 
na výskum klasifikácií, ako aj na lekárske a vedecké 
aktivity.

V roku 2018 získalo finančnú pomoc od IPC v rámci 
ich podporného programu v spolupráci s nadáciou 
Agitos 29 žiadateľov. Program na rozvoj národných 
paralympijských výborov (NPV), podporovaný 
spoločnosťou Toyota prispel na aktivity NPV v 106 
krajinách.

Tento rok IPC oslávil 30 rokov svojej existencie. 
Organizácia bola založená 22. septembra 1989 v 
nemeckom Düsseldorfe. Pri tejto príležitosti jeho 
prezident Andrew Parsons vyjadril presvedčenie že 
organizácia bude mať ešte väčší vplyv na ľudí so 
zdravotným znevýhodnením. „Všetka naša práca 
má zjavný transformačný vplyv na spoločnosť a 
je dôležité, aby sme v tom pokračovali a prispeli 
k podpore ľudských práv jednej miliardy našich 
zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.“

MEDZINÁRODNÝ	PARALYMPIJSKÝ	VÝBOR	ZAZNAMENAL	MINULÝ	ROK	
ZVÝŠENÉ PRÍJMY AJ VÝDAVKY

Z A U J Í M AV O S T I
Z  M E D Z I N Á R O D N É H O 
D I A N I A  V  Š P O R T E 
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Nórsko vyjadrilo vážne obavy ohľadom geografického rozmiestnenia 
športovísk plánovaných pre ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

Nemenovaná členka Nórskeho olympijského a paralympijského výboru 
a Konfederácie športových zväzov sa spýtala talianskych organizátorov 
na ich plány, ktoré sú podľa nej „nelogické“. Námietku vyjadrila počas 
zasadnutia  Asociácie národných olympijských výborov (ANOC) v katarskej 
Dauhe, kde predstavitelia organizačného výboru mali prezentáciu projektu. 
Bolo to prvé takéto vystúpenie talianskych organizátorov od júnovej voľby 
dejiska ZOH 2026, v ktorej zvíťazili v súboji so švédskym Štokholmom.

Nórska intervencia je považovaná za zriedkavý príklad nátlaku zo 
strany účastníkov zasadnutia ANOC a je pozoruhodné, že prišla od 
takej zimnej športovej veľmoci. Nórsko vyjadrilo obavy zo skutočnosti, 
že športoviská sú rozptýlené po celom severnom Taliansku s centrami 
v Miláne, Valtelline, Cortine a Val di Fiemme. Projekt tiež navrhuje tri 
samostatné olympijské dediny. Zvláštnu nespokojnosť vyjadrili najmä s 
plánom na dve samostatné dejiská súťaží v alpskom lyžovaní v Cortine 
a Bormiu, ktoré sú od seba vzdialené až štyri hodiny. Podľa nórskej 
delegátky je to jednoducho nelogické, nakoľko obe strediská sú schopné 
zorganizovať všetky disciplíny aj samostatne. Celý plán je podľa nej v 
rozpore s úspornými opatreniami prezentovanými MOV v rámci agendy 
„New Norm“.

Predstavitelia talianskeho organizačného výboru výhrady akceptovali a 
vyžiadali si ďalší čas na prípravu reakcie.

NÓRSKO	VYJADRILO	OBAVY	Z	ROZMIESTNENIA	
DEJÍSK	ZOH	2026

Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko podporil 
možnú spoločnú kandidatúru Bieloruska a Ukrajiny 
na niektoré z budúcich vydaní olympijských hier. 
Na druhom fóre regiónov Bieloruska a Ukrajiny v 
Žytomyre sa vyjadril v prospech takéhoto projektu 
potom, čo priznal, že by bolo pre ich krajiny zložité 
usporiadať hry samostatne.

„Myslím, že obe naše krajiny by mohli spolupracovať 
pri organizácii medzinárodných športových podujatí,“ 
povedal Lukašenko „Mám na mysli predovšetkým 
návrh ukrajinského prezidenta na spoluorganizáciu 

olympijských hier. Spoločne by sme to dokázali.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už júli 
vyzval predstaviteľov ukrajinského športu, aby 
preverili možnosti na organizáciu olympijských hier. 
V roku 2014 kandidoval Ľvov na ZOH 2022, projekt 
bol však ukončený po ruskej invázii Krymu.

Spoločné olympijské projekty umožňujú aj posledné 
zmeny MOV v rámci kandidátskeho procesu.

Bielorusko uvažovalo o „olympijskej“ spolupráci 

BIELORUSKO	DÁVA	ZELENÚ	SPOLOČNEJ	OLYMPIJSKEJ	 
KANDIDATÚRE	S	UKRAJINOU
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Medzinárodná federácia futbalových asociácií (FIFA) 
potvrdila, že o dejisku futbalových MS 2030 rozhodne 
až v roku 2024, pričom kandidátsky proces začne v 
druhom štvrťroku 2022. Znamená to, že organizátor 
šampionátu bude mať len šesť rokov na prípravu.

Štyri juhoamerické krajiny Uruguaj, Paraguaj, 
Argentína a Čile prejavili záujem o organizáciu 
turnaja, ktorý by bol zároveň oslavou 100-ročnice 

prvého mundialu, ktorý hostil Uruguaj v roku 1930.

Ďalším zo záujemcov je spoločný projekt Veľkej 
Británie a Írska, ktorý je práve predmetom štúdie 
uskutočniteľnosti. Európskym konkurentom môže byť 
aj spoločná kandidatúra Španielska a Portugalska.

Prezident FIFA Gianni Infantino v priebehu roka 
navrhol ako hostiteľa šampionátu Čínu, aj napriek 
tomu, že FIFA stále preferuje rotačný model pri 
určovaní dejísk. Nie je preto jasné, či sa Čína bude 
môcť o MS uchádzať, keďže v roku 2022 bude 
organizátorom MS tiež ázijský Katar.

V predchádzajúcich rokoch, boli konfederácie, ktoré 
práve zorganizovali šampionát vylúčené z ďalších 
dvoch po sebe nasledujúcich kandidátskych procesov. 
Štatút FIFA však znemožňuje možnosť uchádzania 
sa len na jeden kandidátsky cyklus.

Čína bola tiež zvolená za dejisko premiérových 
MS klubov v roku 2021, na ktorých by sa malo 
predstaviť 24 tímov. Podľa správ mala byť Čína 
jediným kandidátom, takže bola členmi FIFA zvolená 
jednohlasne.

FIFA	URČÍ	DEJISKO	FUTBALOVÝCH	 
MS 2030 V ROKU 2024

aj s Ruskom, ale jeho 
pretrvávajúce problémy s 
dopingom by predstavovali 
vážnu prekážku.

Lukašenko poukázal na tesné 
kultúrne väzby medzi oboma 
národmi, ktoré by mohli byť 
prínosom pri olympijskej 
b i e l o r u s k o - u k r a j i n s k e j 
spolupráci. Podobne pozitívne 
vníma aj športový úspech 
Ukrajiny na 2. Európskych hrách, ktoré sa tento 
rok uskutočnili v Minsku, kde jej športovci obsadili v 
medailovej bilancii krajín tretie miesto.

Hodnotenia minských hier sú zmiešané, ale ich 
dedičstvo môže byť prísľubom pre budúci olympijský 
projekt, ak sa k tomu pridá výstavba niektorých 

ďalších športových zariadení.

Začiatkom októbra menoval 
MOV Nórku Kristin Kloster 
Aasen na čelo komisie pre 
budúce letné olympijské hry, 
orgán, ktorý má preverovať 
možných o lympi jských 
kandidátov a viesť s nimi 
dialóg pri príprave ich 
projektov.

Prezident MOV Thomas Bach sa vyjadril, že činnosť 
komisie začne neskôr, a že žiadne hry nebudú do 
roku 2020 pridelené. Najbližší voľný termín sú OH 
2032, v rámci ktorých najviac iniciatívy zatiaľ prejavuje 
austrálske Brisbane.
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Päťnásobný olympijský víťaz v plávaní Ian Thorpe 
navštívil strednú školu v tasmánskom Hobarte, aby 
oslovil študentov v rámci iniciatívy Austrálskeho 
olympijského výboru (AOV) pod názvom Olympics 
Unleashed.

Plavecká legenda a najúspešnejší austrálsky 
olympionik predniesol študentom Taroona High 
School prednášku o inšpirácii, stanovovaní cieľov, 
prekonávaní výziev a plnení tých najväčších snov.

 „Byť súčasťou tohto programu mi dáva príležitosť 
stretnúť množstvo úžasných mladých ľudí a vypočuť 
si ich príbehy,“ povedal Thorpe. „Nie je to len o tom, 
objaviť ďalších olympionikov, je to aj o inšpirovaní 

ďalších generácií prostredníctvom skúseností z 
našej vlastnej olympijskej cesty. Rovnako dôležité je 
inšpirovať deti nielen v rámci športu, ale v akejkoľvek 
sfére, ktorá ich zaujíma, a v ktorej by oni sami chceli 
vyniknúť, či už chcú byť napríklad vedci, zdravotné 
sestry alebo učitelia. Nech si už zvolia čokoľvek, my 
sa im snažíme vysvetliť, aby pochopili dôležitosť 
stanovania cieľov a prekonávania ťažkostí, ktoré ich 
stretnú na ceste.“

Olympics Unleashed je bezplatná iniciatíva, ktorá 
prináša do škôl po celej Austrálii bývalých olympionikov 
aj športovcov pripravujúcich sa na OH 2020 v Tokiu 
a ZOH 2022 v Pekingu. Viac než stovka športovcov 
zapojených do programu prešla školeniami s 
odborníkmi na komunikáciu a vzdelávanie, aby tak 
boli lepšie pripravený naplniť jeho poslanie. Výskum 
AOV totiž preukázal, že fyzická prítomnosť športovcov 
dokáže oveľa účinnejšie odovzdať deťom potrebný 
odkaz ako sociálne siete. Program bol spustený 
AOV v septembri 2018 a oslovil už viac ako 90-tisíc 
študentov na 635 školách.

„Je dôležité, aby každá generácia dokázala inšpirovať 
tú nasledujúcu. Prostredníctvom našich olympionikov, 
z ktorých niektorí sú len o málo starší ako tieto deti, 
a ktorí sa v školách delia o svoje skúsenosti v rámci 
programu Olympics Unleashed, sa snažíme práve 
toto dokázať,“ dodal I. Thorpe. 

IAN	THORPE	NAVŠTÍVIL	MESTO	HOBART	V	RÁMCI	PROGRAMU	
AUSTRÁLSKEHO NOV OLYMPICS UNLEASHED

Medzinárodná organizácia Peace and Sport 
nominovala národný olympijský výbor Bosny a 
Hercegoviny a mestá Sarajevo a Východné Sarajevo 
na ocenenie v kategórii diplomatický čin roka potom, 
čo úspešne zorganizovali zimný Európsky olympijský 
festival mládeže (EYOF).

EYOF bol prvým medzinárodným multi-športovým 
podujatím, ktoré Bosna a Hercegovina zorganizovala 

od skončenia Bosnianskej vojny v rokoch 1992-1995.

Predstavitelia Európskych olympijských výborov 
vyzdvihli organizáciu podujatia, ktoré „predstavovalo 
historický míľnik pre Bosnu a Hercegovinu, ilustrujúci 
odhodlanie všetkých zúčastnených strán podporiť 
mier a priateľstvo prostredníctvom športu...“

Každoročné oceňovanie Peace and Sport bolo 

ZIMNÝ EYOF DOSTANE OCENENIE  
ZA MIER A ŠPORT
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Nová štúdia Dánskeho inštitútu športových štúdií 
a Ekonomickej univerzity v nórskom Trondheime 
poukázala na zistenie, že organizácia pretekov 
formuly 1 (F1) nemá pozitívny vplyv na rast HDP, 
zamestnanosti a turizmu. Naopak, štúdia odhaľuje 
skôr negatívne efekty v období troch až štyroch rokov 
po podujatí.

Medzi športovými ekonómami panuje už dlhšiu dobu 
zhoda v tom, že organizácia významných športových 
podujatí má iba zriedka pozitívny vplyv na ekonomický 
rast.

Nová štúdia sledovala dáta z desiatich európskych 
regiónov, ktoré hostili preteky F1 v rokoch 1991-2017, 
ale nie každý rok. Porovnávané boli roky, kedy sa 
podujatia uskutočnili s rokmi, kedy regióny v kalendári 
F1 chýbali. Na zistené negatívne dopady na HDP, 
zamestnanosť a turizmus majú autori štúdie niekoľko 

vysvetlení.

Jedným z nich je použitie verejných financií na 
pokrytie poplatkov za právo organizácie podujatia, 
ako aj na prípravu okruhov a infraštruktúry, ktoré 
mohli byť využité na iné zmysluplnejšie projekty.

Ďalším argumentom je tendencia turistov, ktorí nie 
sú fanúšikmi F1 – napríklad z environmentálnych 
dôvodov – vyhýbať sa takýmto destináciám. Podobne 
je vnímaný aj postoj miestnych obyvateľov, ktorí 
počas pretekov F1 opúšťajú svoje domáce prostredie, 
a tým pádom míňajú menej peňazí vo svojom regióne.

Jedným z dôvodov, prečo sa negatívne dopady 
objavujú až po troch či štyroch rokoch, je aj 
odďaľovanie úsporných opatrení zo strany verejných 
inštitúcií, čím sa nevyhnutné prejavovanie týchto 
dopadov spomaľuje.

V nadväznosti na výsledky štúdie jej autori vyzývajú, 
aby politici, zástupcovia verejných inštitúcií či iných 
zainteresovaných organizácií obhajujúci použitie 
verejných financií na organizáciu pretekov F1, prestali 
s tvrdeniami, že ide o zmysluplnú investíciu. Ak 
nejaké argumenty v prospech tohto podujatia existujú, 
ich pozitívne dopady by mali byť najskôr dokázané. 
Až potom by mali byť prezentované verejne ako 
hodnoverné argumenty.

FORMULA 1 NEMÁ POZITÍVNY VPLYV 
	NA	HOSTITEĽSKÉ	REGIÓNY

založené v roku 2008 a jeho cieľom je vyzdvihnúť 
organizácie a jednotlivcov, ktorým sa cez šport 
podarilo výrazným spôsobom prispieť k mieru, dialógu 
a spoločenskej stabilite.

Na svojom októbrovom zasadnutí vo Varšave EOV 
tiež určili dejiská zimného a letného EYOF pre rok 
2025. Zimnú verziu usporiadajú gruzínske mestá 
Borjomi a Bakuriani a letný festival zavíta do Brna v 
susednom Česku. 
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Francúzska vláda rapídne zvýši 
finančný príspevok na šport v roku 2020 
ako súčasť prípravy krajiny na OH 2024 
v Paríži

Rozpočet ministerstva športu budúci 
rok narastie na 710,4 milióna eur. 
Podľa plánov by z tejto sumy malo ísť 
284 miliónov na činnosť novozriadenej 
Národnej športovej agentúry. Na 
vrcholový šport by mala agentúra 
vyčleniť 90 miliónov a 194 miliónov na 
projekty športu pre všetkých.

Finančnej injekcie sa dočká aj športová infraštruktúra, 
na ktorú ministerstvo hodlá použiť 129 miliónov eur.

Zvyšok sumy 297,4 milióna „pohltí“ samotná činnosť 

ministerstva, ktoré zamestnáva viac 
než 3000 ľudí.

Dostať by sa však malo aj na podporu 
vrcholných podujatí, ktoré krajina 
organizuje v roku 2020. Patria sem 
napríklad ME v gymnastike či atletický 
európsky šampionát. Určená je pre ne 
suma 6 miliónov eur.

Francúzsko sa tiež snaží znížiť podiel 
úmrtí následkom utopenia potom, čo 
zaznamenalo nárast takýchto nehôd v 
tomto roku. Z tohto dôvodu ministerstvo 

vyčlení 3 milióny eur na základný plavecký výcvik a 
ďalších 15 miliónov na výstavbu potrebnej plaveckej 
infraštruktúry.

FRANCÚZSKA	VLÁDA	ZVÝŠI	PRÍSPEVKY	 
NA ŠPORT V ROKU 2020

Štúdia vykonaná Nórskou univerzitou pre vedu 
a technológiu upozornila, že hlavnými príčinami 
finančného neúspechu organizácie cyklistických MS 
2017 v Bergene boli nedostatočná finančná kontrola, 
absencia komunikácie či nedostatočné znalosti 
ohľadom rizík a komplexnosti podujatia.

Analýza odhalila, že organizátor podujatia Bergen 
2017 AS vygeneroval o 25 miliónov NOK (asi 2,5 
milióna eur) menej príjmov, ako bolo plánované, zatiaľ 
čo náklady stúpli o 30 miliónov NOK (asi 3 milióny 
eur). Okrem toho celkové socio-ekonomické náklady 
súvisiace s podujatím dosiahli 380 miliónov NOK (38 
miliónov eur).

Tieto zásadné odchýlky od plánovaného rozpočtu, sú 

podľa analýzy dôsledkom nedostatočného finančného 
prehľadu organizátorov. Príčinou bolo aj nedostatočné 
plánovanie a štruktúra organizačného výboru. Jeho 
personál nemal potrebné skúsenosti a slabé kontakty 
na ľudí, ktorí skúsenosti v tejto oblasti mali. Štúdia 
tiež upozornila na zdedenú kultúru v rámci Nórskeho 
zväzu cyklistiky, kde ľudia jednoducho improvizujú a 
zvyknú predpokladať, že všetko bude OK a očakávať 
ten najlepší scenár.

V nadväznosti na tieto skúsenosti, štúdia odporúča, 
aby sa na budúcich kandidátov o usporiadanie 
cyklistických MS kládli prísnejšie požiadavky s 
dôrazom, okrem iného, aj na kritické myslenie 
a analýzu a realistické očakávania namiesto 
stanovovania emočne podfarbených cieľov.

Napriek nepriaznivým finančným výsledkom podujatia 
je šampionát vnímaný miestnymi obyvateľmi 
pozitívne. Prieskumy ukázali, že obyvatelia Bergenu 
boli hrdí na to, že ich mesto bolo dejiskom MS. 
Pred šampionátom sa na margo podujatia vyjadrilo 
pozitívne 50% respondentov a rok po skončení ich 
počet narástol na 67%. 

SPRÁVA	POODHAĽUJE	PRÍČINY	BANKROTU	ZA	ORGANIZÁCIOU	
CYKLISTICKÝCH	MS	2017	V	BERGENE
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VÝSTAVBA	DEDINY	PRE	OH	2024	 
BOLA	ZAHÁJENÁ

Francúzsky premiér Eduard 
Philippe zahájil začiatkom 
n o v e m b r a  v ý s t a v b u 
olympijskej dediny pre OH 
2024 v Paríži. Výstavba na 
pozemku o výmere 51 ha by 
mala trvať tri roky.

Organizátori tvrdia, že 
projekt výstavby ubytovania 
v mestskej časti Saint-Ouen 
by mal oživiť zanedbanú časť francúzskeho hlavného 
mesta. Zároveň bol však predmetom kritiky miestnych 
obyvateľov, ktorí sa obávajú presídľovania vrátane 
podnikov a škôl. Proti výstavbe prebehlo niekoľko 
protestov, ale riaditeľ organizačného výboru Etienne 
Thobois sa snažil všetkých uistiť, že „urobia maximum 
preto, aby sa vyhli vyvlastňovaniu ľudí žijúcich v tejto 

oblasti.“

Po skončení hier vznikne 
na tomto mieste nová 
obytná štvrť, kde bude k 
dispozícii 3000 bytov.

Olympijská dedina je 
spoločne s plaveckým 
c e n t r o m  j e d i n ý m 
zariadením, ktoré je 

potrebné nanovo vybudovať pre OH 2024.

V rámci úsporných opatrení sa v dedine znížil aj počet 
postelí, ktorý bol zredukovaný zo 17 000 na 14 000. 
Táto zmena prebehla po konzultáciách národnými 
olympijskými výbormi.

INDICKÁ	OLYMPIJSKÁ	ASOCIÁCIA	SA	OBÁVA	 
SUSPENDÁCIE ZO STRANY NOV

Predstavitelia indického NOV, Indickej 
olympijskej asociácie (IOA) sa obávajú, 
že ich krajina bude suspendovaná 
Medzinárodným olympijským výborom 
(MOV) z dôvodu nového zákona o 
športe.

Generálny sekretár Rajeev Mehta 
potvrdil obavy IOA, že pôvodný 
návrh zákona, ktorý nebol prijatý, 
môže spôsobiť zasahovanie vlády do 
činnosti NOV.

Návrh z roku 2017 počítal so zavedením 
vekového limitu 70 rokov pre členov 
IOA a zabraňoval predstaviteľom 
vlády vytvárať vlastné zastúpenie v 
rámci NOV či v národných športových 
federáciách. Tento návrh však nebol nakoniec 
uzákonený.

Mehta očakáva, že keď dôjde k schváleniu 
momentálnej verzie zákona, MOV môže zasiahnuť 

a ohroziť účasť Indie na OH 2020 v 
Tokiu.

V prípade, že bude IOA suspendovaná, 
bude tak po druhý raz za posledných 
10 rokov, čo by mohlo mať následky 
aj pre plánovanú kandidatúru krajiny 
na OH 2032 a organizáciu zasadnutia 
MOV v roku 2023.

V priebehu tohto roka bol indický 
NOV suspendovaný z organizácie 
medzinárodných športových podujatí 
potom, čo krajina odmietla udeliť víza 
dvom pakistanským športovcom počas 
svetového pohára v športovej streľbe v 
Dílí. Suspendácia bola zo strany MOV 
neskôr zrušená, keď indická vláda 

poskytla garancie na prideľovanie víz športovcom 
všetkých krajín.

MOV suspendovalo indický NOV aj v roku 2012 z 
dôvodu zasahovania vlády do jeho činnosti. Sankcia 
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bola zrušená o 14 mesiacov neskôr počas ZOH 2014 
v Soči, na ktorých otváracom ceremoniáli museli 
indickí športovci pochodovať pod olympijskou vlajkou.

Obavám z porušovania Olympijskej charty v súvislosti 
so športovou legislatívou čelí aj Grécky olympijský 
výbor, ktorý už požiadal o nápravu grécke ministerstvo 

športu. NOV Kuvajtu len tento rok skončilo štvorročné 
sankčné obdobie potom, čo vykonalo príslušné úpravy 
vo svojom zákone o športe, ktorý pôvodne zaručoval 
vláde neprimerané zasahovanie do autonómie 
športových organizácií.

MNÍCHOV	BUDE	DEJISKOM	 
EURÓPSKYCH ŠAMPIONÁTOV 2022

Nemecký Mníchov bol menovaný za organizátora 
druhej edície Európskych šampionátov v roku 
2022. Atletika, cyklistika, golf, gymnastika, triatlon 
a veslovanie boli potvrdené športy, ktoré budú 
súčasťou programu. Všetkých šesť športov bolo 
súčasťou prvých šampionátov v škótskom Glasgowe 
a v Berlíne. V programe však v bavorskej metropole 
budú chýbať plavecké disciplíny.

Väčšina súťaží sa uskutoční v mníchovskom 
olympijskom parku, od čoho si organizátori sľubujú 
výnimočnú atmosféru a možnosť sledovať viacero 

športov v jeden deň.

Európska vysielacia únia (EBU) bude opäť mediálnym 
partnerom podujatia a bude zabezpečovať vysielanie 
pre celú Európu.

Ešte v marci tohto roka mníchovský magistrát 
odsúhlasil rozpočet podujatia vo výške 130 miliónov 
eur. Kandidatúra však bola podaná s podmienkou, 
že na nákladoch sa jednou tretinou budú podieľať aj 
federálna a bavorská vláda.

Známy je už aj termín konania tretích Európskych 
šampionátov v roku 2026, ktoré by sa mali uskutočniť 
od 30. júla do 9. augusta.
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Ojedinele zachované dokumenty písomného 
charakteru svedčiace o snahách 
presadiť organizované fyzické 
aktivity a telesnú kultúru do 
života spoločnosti v dobách 
minulých sú skutočnou 
vzácnosťou. Na území 
Slovenska bolo takýchto 
pokusov niekoľko, a aj keď 
im dobové reálne okolnosti 
nepriali, zanechali aspoň 
významnú stopu o tom, že 
takéto snahy naozaj existovali 
a zároveň signalizovali, že 
bude iba otázkou času, kedy sa 
presadia. Takéto svedectvo 
podáva napríklad dielo 
barokového spisovateľa, 
evanjelického kňaza a 
prekladateľa z latinčiny 
Daniela	 Sinapia	 Horčičku	
(1640 – 1688), ktorý patril k 
prvým autorom u nás, snažiacim 
sa o postupné zabudovávanie slovenských 
výrazov a terminológie do svojho literárneho 
jazyka vrátane toho telocvičného a (budúceho) 
športového.  V prvom preklade diela Jána Ámosa 
Komenského encyklopedického charakteru Orbis 
pictus z latinčiny v roku 1685 používal Horčička už 
typické slovenské termíny ako povraz, labda, gule, 
kolky či kupat. 

Prvýkrát vôbec na území Slovenska ako súčasti 
Uhorska sa verejne zaoberal myšlienkou zavedenia 
telesnej výchovy ako súčasti vzdelávacieho procesu 
básnik Ján	Kollár	(1793 - 1852) a aj ju prezentoval. 
Bolo to v časoch, keď sa o pohybových aktivitách 
dozvedáme skôr zo školských poriadkov. Konkrétne o 

zákazoch  kúpan ia , 
plávania, kĺzania, hrania loptových 

hier, tanca či šermovania pre žiakov a študentov. 
Ešte šťastie, že zákazy bývali aj vtedy na to, aby sa 
porušovali...Inak, o prvom pokuse zaviesť školskú 
telesnú výchovu v Uhorsku pojednávala už reforma 
škôl Ratio educationis v roku 1777, pričom jej 
spoluautorom bol aj Adam	František	Kollár (1718 
– 1783). Prirodzene, chlapcom a dievčatám pohyb 

PRVÁ UČEBNICA 
TELOCVIKU  
  IGOR MACHAJDÍK                                    
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chutil. Ferdinandovi	Martinengovi	(1821- 1895) sa 
dokonca podarilo založiť v roku 1844 v Bratislave 
telocvičnú a šermiarsku školu a neskôr presadil 
vyučovanie telocviku na bratislavskej ľudovej škole.

Mimoriadnu pozornosť si v tomto smere zaslúži 
priekopník telesnej výchovy na Slovensku Ivan	
Branislav	 Zoch (1843-1921), ktorý nastúpil v 

roku 1866 ako „učbár“ na prvé 
slovenské gymnázium v Revúcej, 
otvorené v roku 1862. Polyhistor 
Zoch, človek nesmierne vzdelaný 
a všestranný, začal vyučovať 
najprv matematiku, fyziku, pridal 
si chémiu, potom prešiel aj na 
spev, pribral si telocvik, vzápätí 
aj kreslenie a krasopis, výdatne 
prispieval k divadelníctvu, ochotníčil, 
písal i hral, stál pri zrode hudobného 
telesa zvaného hudbokol, ale 
venoval sa aj literatúre, metrológii, 
astronómii, psychológii, botanike, 
poľnohospodárstvu, stavebníctvu, 
jazykovede...Dôkazom Zochovho 
nesmierne širokého záberu je 270 
publikovaných prác z rôznych oblastí, 
ktoré po sebe zanechal.   

V čase svojho pôsobenia na revúckom 

gymnáziu napísal viacero prác, známku výnimočnosti 
nesie učebnica telesnej výchovy, najstaršia na území 
Slovenska a v  slovenčine s názvom Krátky	návod	
k	 vyučovaniu	 telocviku	 hlavne	 pre	 národnie	
školy. Ako autor v publikácii poznamenáva, so 140 
vlastnoručne kreslenými obrázkami vyhotovil a vydal 
vlastným nákladom vo svojom kamenopisnom ústave 
vo Veľkej Revúcej v roku 1873. Učebnicu uvádza 
heslom slovenských sokolov, zloženom zo štyroch 
písmen S – svornosť, sila, sloboda, sláva. V tejto 
súvislosti treba poznamenať, že Ivan Branislav 
Zoch vyzýval už v roku 1867 v Pešťbudínskych 
vedomostiach zakladať  u nás telocvičné spolky podľa 
vzoru pražských sokolov. Publikáciu rozdelil na osem 
častí, pričom Zochova terminológia je novátorská 
a originálna. Hneď v úvode učebnice špecifikoval 
cvičebný úbor žiakov: „Chlapci majú mať ľahké šaty 
z ruského plátna, široké nohavice, krátky kabátik, 
pri ťažších cvičeniach remeň okolo pásu a ľahké 

topánky. Dievčatá zas široké, na spodku do úzka 
idúce nohavice v podobe 

c h l a p s k ý c h 
a  n a j l e p š i e 
s  ch lapskou 
k o š e ľ o u 
porovnať  sa 
d a j ú c o u  l e n 
n a  k o l e n á 
s i a h a j ú c o u , 
remenným pásom 
spätú kazajku 
tiež z ruského 
plátna, alebo z inej 
podobnej mocnej 
látky, úhľadne ale 
voľne ušitú.“ 

Zochov priekopnícky 
telocvičný systém 
bol na svoju dobu 
prepracovaným a 
moderným, úplne 
novým a vyznačoval 
s a  s n a h o u  p o 
k o m p l e x n o s t i  a 
všes t rannos t i .  K 
cvičeniam prostným 
pridal cvičenie na 
náradiach, ale aj 

atletickú disciplínu, ľudový 
tanec, hry i turistiku. Od školského 
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roku 1866/67, kedy sa jeho zásluhou začala vyučovať 
na revúckom gymnáziu telesná výchova, vybudoval 
Zoch svojpomocne na školskom dvore náradie na 
cvičenie. 

Ďalším, veľmi dôležitým momentom pozoruhodného 
charakteru spomínanej učebnice, je jeho odvážny 
pokus o zavedenie originálneho, pôvodného 

slovenského názvoslovia. Táto jeho snaha je 
evidentná hneď od úvodnej kapitoly s názvom 
Cvičenia voľné, v ktorej zdôrazňuje, že tieto „musia 
byť vždy tak sostavené, aby všetky údy do pohybu a 
cviku prišly“. K výkladu pridáva názorné ilustrácie, aby 
s nimi text korešpondoval a pôsobil prehľadne. Platí 
to aj pre nasledujúce časti a kapitoly učebnice, pri 
opise cvičenia s ťažidlami, teda železnými, rozdielne 
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ťažkými, tyčkou spojenými guľami, ale aj pre cvičenie 
s týkou. „Sem patrí aj chodenie na štulách, strieľanie 
z luku, hádzanie guľou do kolka, týkou do hlavy 
drevenej, sú mládeži milými a najzábavnejšími 
cvičeniami.“

Najviac originálnych terminologických výrazov použil 
Zoch v kapitole Cvičenia na náradí, ku ktorým zaraďuje 
a podáva výklad i postup pri cvičení používajúc také 
pojmy ako „rebrík čili lojtra, hojda, brvno, máre (bradlá, 
pozn. autora), koly, kruhy, prieč“. Tak napríklad v 
základnom výklade posledné zo spomínaných druhov 
náradia charakterizuje takto: „Prieč (česky hrazda) je 
medzi dvoma mocnými stĺpmi vodorovne vpravená 
asi 6 lakťov dlhá mocná 2 palce v priemere majúca 
žrď. Obrázky znázorňujú visy, ktoré robíme rovno, 
vbok, so vzťahmi a bez vzťahov, rukami nohami“. O 
kruhoch píše ako o náradí, na ktorom „máme cvičenia 
v pokoji a húpavie, keď sa kruhy kolíšu a delia sa 
na visy, podpory a prekoty, sú rozmanité a u žiactva 
vôbec veľmo obľúbené, ponevádž sú ľahšie, nežli 
na prieču“. Špecifickú charakteristiku požíva Zoch 
aj na cvičenia na náradí, kde patrí „rebrík čili lojtra, 
hojda, brvno, máre, kolky. Pozostávajú z nôh, ktoré 
sú buď pevné, a vtedy musíme mať viac már rozličnej 
šírky, alebo pohyblivé, že sa dá súžiť a zvýšiť sa dajú. 
Cvičenia na márach sú veľmo rozmanité, - vzťahy, 
sú hore dolu dvíhania sa, podpory, v kliku a v lokťu 
visy váha na zad, vis plavmo, vzťahy. Rúčkovanie 
čili prejdenie v rozličnej podpore striedavo, hopkavo 
cez máre, prekoty, dvíhanie trupu, výsed, kolísanie, 
roznožky do már a z már, strihy.“ Pri opise cvičenia 
trpného špecifikuje tieto činnosti ako „menej vyvinuté 
oddelenie telocviku pozostávajúce z násilného 

ohybovania a vyprosťovania údov pri odpore z 
protivnej strany, ťahania, tískania, tlačenia sa po 
jednom alebo viac, za týku, povraz, prsty, tepania sa 
a bitia sa alebo skrze druhých po svaloch, nosenia 
ťarchy a držania závažia“. 

V závere učebnice speje autor k už spomínanej 
snahe o komplexnosť a všestrannosť, keď apeluje na 
kompetentných: „Upozorňujem p. učiteľov telocviku 
na upotrebenie primeraných hier ako na kráľa, na 
vlka a ovcu, skákanie cez druhého, podávanie skáľa, 
na behanie o závod, lámanie kolies, korčuľovanie, 
plávanie atď. a na výlety do hôr, ktoré i s vedeckým 
cieľom spojené byť majú a neznajúc väčšieho majetku 
na zemi nežli je zdravia, odporúčam knižočku moju 
priazni obecenstva, možnože i ona, trebárs i málo 
poslúži čo návod k vývinu sily a udržaniu zdravia, 
čerstvosti a jarosti telesnej.“

Obsahová i formálna stránka učebnice s dobovou 
terminológiou môže dnes vyvolať aj zhovievavý 
úsmev, pravdaže, žijeme inú éru, ale vo svojej dobe 
predstavovala priekopnícke dielo na poli nesmelo sa 
predierajúcej a živoriacej telesnej výchovy i skromnú 
pozornosť okolia, ktorá sa, žiaľ, nemala čas rozvinúť. 
Veľa príležitostí na dlhodobejšie ovplyvnenie vývoja 
a realizáciu výučby telesnej výchovy na školách, 
a tak slúžiť svojmu praktickému účelu, učebnica 
nedostala. Už v roku 1874, teda v tom nasledujúcom 
po jej vydaní, bolo gymnázium v Revúcej násilne 
zatvorené a neskôr, po rokoch, upadla priekopnícka 
práca Ivana Branislava Zocha do zabudnutia. Stojí 
za to, pripomenúť si ju aspoň z času na čas.     
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
AIKIDO

Adresa PO BOX 206 
91700 Trnava

Telefón +421 905 352 542

E-mail prezident@aikidosaa.sk                                     

Web www.aikikai.sk                         

Prezident Roman  Ilavský

Generálny sekretár Juraj Baláž

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA AMERICKÉHO 
FUTBALU

Adresa Revolučná 3289/1 
01001 Žilina

Telefón +421 904 984 419

E-mail info@saaf.sk

Web www.saaf.sk

Prezident Ján Polák

Generálny sekretár Martin Bíleš

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ  
ZVÄZ

Adresa Bajkalská 7/A 
831 04 Bratislava

Telefón +421 2 38 15 55 00

E-mail saz@atletikasvk.sk                                      

Web www.atletikasvk.sk                                               

Prezident Peter Korčok

Generálny sekretár Vladimír Gubrický

SLOVENSKÁ	BASEBALLOVÁ	
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 915 754 777

E-mail office@baseballslovakia.com                                                       

Web www.baseballslovakia.com                                                           

Prezident Dušan Noga

Generálny sekretár František  Bunta

A K T U Á L N Y
A D R E S Á R  Z VÄ Z O V
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SLOVENSKÁ	BASKETBALOVÁ	
ASOCIÁCIA

Adresa Trnavská cesta 37 
831 04 Bratislava

Telefón +421 2 491 14 545

E-mail sekretariat@slovakbasket.sk

Web www.slovakbasket.sk

Prezident Miloš Drgoň

Generálny sekretár Andrej Kuffa 

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
BEDMINTONU

Adresa Slovenská 19 
080 01 Prešov

Telefón +421 - 905 257 791

E-mail sekretar@bedminton.sk                                              

Web www.bedminton.sk                                                         

Prezident Anton Siažik

Generálny sekretár Peter Tarcala

SLOVENSKÝ	BEŽECKÝ	 
SPOLOK 

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 0910 483 898

E-mail sbs@zoznam.sk                                                         

Web www.beh.szm.sk                                    

Prezident Jozef Baráth

Generálny sekretár Stanislav Moravčík

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
BIATLONU

Adresa Partizánska 71 
97401 Banská Bystrica

Telefón +421 - 48 - 414 4776

E-mail svk@biathlon.sk                                              

Web www.biathlon.sk                                                                  

Prezident Jaroslava Lauková (poverená)

Generálny sekretár Zuzana Donovalová

SLOVENSKÝ	BILIARDOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 0905 611 719

E-mail koniar@sbiz.sk                                              

Web www.biliard.online.sk

Prezident Samuel Koniar

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
BOBISTOV

Adresa Líščie údolie 134 
841 04 Bratislava 4

Telefón +421 - 903 262 626

E-mail szb@boby.sk      

Web www.boby.sk       

Prezident Milan Jagnešák

Generálny sekretár Zdenka Jagnešáková
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
BOCCIE

Adresa Štefana Moyzesa 57/4304 
984 01 Lučenec

Telefón +421 903 630 204

E-mail slovenska.asociacia.bocce@gmail.com

Web www.bocce.sk                   

Prezident Iveta Lukáčová

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	BOWLINGOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa Dunajská 12 
040 11 Košice

Telefón +421 903 712 927

E-mail sekretariat@slovakbowling.sk

Web www.slovakbowling.sk                                                  

Prezident Vladimír Merkovský

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ	BOXERSKÁ	 
FEDERÁCIA

Adresa Dr. Vladimíra Clementisa 
3222/10, 821 02 Bratislava

Telefón +421 949 246 786

E-mail sbf@sbf.sk

Web www.sbf.sk

Prezident Tomáš Kovács

Generálny sekretár Mária Schutová

SLOVENSKÝ	BRIDŽOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa Lopenícka 1/A 
831 02 Bratislava

Telefón +421 - 0905 012 032

E-mail sbz@bridgeclub.sk

Web www.bridgeclub.sk  

Prezident Peter Belčák

Generálny sekretár Peter Hora

SLOVENSKÝ CURLINGOVÝ   
ZVÄZ		

Adresa Mostová 2 
811 03 Bratislava

Telefón +421 905 606 229 

E-mail office@curling.sk

Web www.curling.sk

Prezident Pavol Pitoňák

Generálny sekretár Mária Rapčanová

SLOVENSKÝ	ZVÄZ 
CYKLISTIKY

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 902 654 060

E-mail szc@cyklistikaszc.sk                                    

Web www.cyklistikaszc.sk                             

Prezident Peter Privara

Generálny sekretár Katarína Jakubová
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SLOVENSKÁ CYKLOTRIALOVÁ  
ÚNIA

Adresa Štefánikova 4445 
05801 Poprad 

Telefón +421 910 150 950

E-mail stefan@pcola.sk

Web www.cyklotrial.sk                             

Prezident Štefan Pčola

Generálny sekretár

DOSTIHY - ZÁVODISKO 

Adresa Starohájska 29 
85269 Bratislava

Telefón +421 2  624 11 504

E-mail sekretariat@zavodisko.sk

Web www.zavodisko.sk

Prezident Ľuboš Chmelár

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ DOSTIHOVÝ  
GREYHOUND	ZVÄZ

Adresa Trieda A. Hlinku 27/7 
94901 Nitra

Telefón +421 – 905 764 953

E-mail sdgz@dostihychrtov.sk                                       

Web www.dostihychrtov.sk

Prezident Pavel Mozdík

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	DRÁHOVÉHO	 
GOLFU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 0905 305 338

E-mail info@minigolfsport.sk

Web www.minigolfsport.sk

Prezident František Drgoň

Generálny sekretár René Šimanský

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
FLORBALU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 948 122 750

E-mail info@szfb.sk                                  

Web www.szfb.sk                                       

Prezident Oto Divinský

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
FRISBEE

Adresa Eisnerova 13 
841 07 Bratislava

Telefón +421 903 363 033

E-mail predseda@szf.sk

Web www.szf.sk

Prezident Juraj Turan

Generálny sekretár Martin Keseg
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SLOVENSKÝ	FUTBALOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa Tomášikova 30/c 
821 01 Bratislava

Telefón +421  2  48 20 60 00

E-mail office@futbalsfz.sk                                            

Web www.futbalsfz.sk                                    

Prezident Ján Kováčik

Generálny sekretár Jozef Kliment

SLOVENSKÝ FUTSAL 

Adresa Tomášikova 30/c  
821 01 Bratislava

Telefón +421 - 2 - 48 20 60 40

E-mail dobsovic@futbalsfz.sk                                          

Web www.futsalslovakia.sk                                                                

Prezident Dušan Dobšovič

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA GO 

Adresa Údernícka 5  
851 01  Bratislava

Telefón

E-mail slovakgo@gmail.com                          

Web www.sago.sk                                   

Prezident Miroslav Poliak

Generálny sekretár Milan Jadroň

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ  
ASOCIÁCIA

Adresa Kukučínova 26 
831 01 Bratislava

Telefón 0911 446 366

E-mail skga@skga.sk                                      

Web www.skga.sk                          

Prezident Tibor Hubík

Generálny sekretár Kamil Balga

SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ 
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 905 811 053

E-mail gymnastics@sgf.sk

Web www.sgf.sk 

Prezident Ján Novák

Generálny sekretár Monika Šišková

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
HÁDZANEJ

Adresa Trnavská cesta 37 
831 04 Bratislava

Telefón +421 903 708 275

E-mail szh@slovakhandball.sk

Web www.slovakhandball.sk

Prezident Jaroslav Holeša

Generálny sekretár Ivan Sabovik
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SLOVENSKÁ	HOKEJBALOVÁ	 
ÚNIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 917 627 355

E-mail hokejbal@hokejbal.sk

Web www.hokejbal.sk

Prezident Jozef Stümpel

Generálny sekretár Július Száraz

SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ  
SPOLOK JAMES

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 908 718 714

E-mail office@james.sk

Web www.james.sk

Prezident Anton Pacek

Generálny sekretár Marián Baran

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
JACHTINGU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 918 529 304

E-mail szj@sailing.sk

Web www.sailing.sk

Prezident Marián Babjak

Generálny sekretár Zuzana Bodnáriková

SLOVENSKÁ JAZDECKÁ  
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 907 100 191

E-mail info@sjf.sk

Web www.sjf.sk

Prezident Vladimír Chovan

Generálny sekretár Zuzana Bačiak Masaryková

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
JOGY

Adresa Svätoplukova 20, 82108 Bratislava 
Korešp.: Kováčska 16, 040 01 Košice

Telefón 0905 489 363

E-mail spjke@netkosice.sk

Web www.saj.sk

Prezident Gejza Timčák

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
JUDO

Adresa Junácka 6, 83280 Bratislava 
Korešp.: Trnavská cesta 39 
831 04 Bratislava

Telefón +421 910 729 433

E-mail szj@judo.sk

Web www.judo.sk

Prezident Ján Krišanda

Generálny sekretár Peter Pisoň
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SLOVENSKÁ KANOISTIKA 

Adresa Junácka 6, 83280 Bratislava

Telefón +421 905 659 739 
+421 2 446 311 75

E-mail canoe@canoe.sk

Web www.canoe.sk

Prezident Ivan Cibák 

Generálny manažér 
Generálna sekr.

Boris Bergendi  
Lucia Antolová

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
KARATE

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 903692 095

E-mail karate@karate.sk

Web www.karate.sk

Prezident Daniel Líška

Generálny sekretár Leopold Roman

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE A 
BOJOVÝCH	UMENÍ

Adresa Pajštúnska 1 
851 02 Bratislava

Telefón +421 915 47 22 41

E-mail info@karate-slovakia.sk

Web www.karate-slovakia.sk

Prezident Daniel Baran

Generálny sekretár Peter Kotásek

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU  
A CARAVANINGU

Adresa Mládežnícka 2481/35 
017 01 Považská Bystrica

Telefón +421 42 432 65 67

E-mail sekretariat@caravaning.sk

Web www.caravaning.sk

Prezident Jaroslav Mišura

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
KICKBOXU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 915 499 077

E-mail onuscak@kickboxing.sk

Web www.slovak-kickboxing.sk

Prezident Peter Onuščák

Generálny sekretár Viliam Sabol

SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY  
ZVÄZ

Adresa Štúrova 1158/22, 921 01 Piešťany 
Korešp.: Nový Rad 278 
930 36 Horná Potôň

Telefón +421 905 762 340

E-mail sekretariat@kolky.sk

Web www.kolky.sk

Prezident Štefan Kočan

Generálny sekretár Eva Ondrejkovičová
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA 
KORFBALU

Adresa Makovického 6 
971 01 Prievidza

Telefón +421 911 361 044

E-mail m_sonoga@yahoo.com

Web www.korfbal.sk

Prezident Martin Sonoga

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	KRASOKORČULIARSKY	
ZVÄZ

Adresa Záhradnícka 95 
821 08 Bratislava

Telefón +421 - 918 - 791 227

E-mail gs@kraso.sk

Web www.kraso.sk

Prezident Jozef Beständig

Generálny sekretár Csaba Kürti

SLOVENSKÁ	ASOCIÁCIA	KULTURISTIKY,	
FITNESS	A	SILOVÉHO	TROJBOJA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 908 965 156

E-mail safkst@gmail.com

Web www.sakst.sk

Prezident Boris Mlsna

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
ĽADOVÉHO	HOKEJA

Adresa Trnavská cesta 27/B 
831 04 Bratislava

Telefón +421 2- 32 340 920

E-mail szlh@szlh.sk

Web www.szlh.sk

Prezident Miroslav Šatan 

Generálny sekretár Miroslav Valíček

LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA 
SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa Framborská 58 
010 01 Žilina

Telefón 0903 431 416

E-mail sekretariat@laa.sk

Web www.laa.sk

Prezident Miroslav Jančiar

Generálny sekretár Dagmar Sekerková

SLOVENSKÝ	NÁRODNÝ	AEROKLUB	
GENERÁLA	M.	R.	ŠTEFÁNIKA

Adresa Pri Rajčianke 49 
010 01 Žilina

Telefón +421 – 41 - 723 2204

E-mail sna@sna.sk

Web www.sna.sk

Prezident Ján Mikuš

Generálny sekretár Pavol Kavka
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SLOVENSKÁ FEDERÁCIA 
ULTRAĽAHKÉHO	LIETANIA

Adresa Letisko Boľkovce 227 
984 01 Lučenec

Telefón +421  905 60 27 06

E-mail sluk@sful.sk

Web www.sful.sk

Prezident Marián Sluk

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ LUKOSTRELECKÝ  
ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 903 715 945

E-mail office@archerysvk.sk

Web www.archerysvk.sk

Prezident Vladimír Bužek 

Generálny sekretár Jaroslav Vaľo 

SLOVENSKÁ	LYŽIARSKA	 
ASOCIÁCIA

Adresa Karpatská 15 
058 01 Poprad

Telefón +421 918 249 159

E-mail info@slovak-ski.sk

Web www.slovak-ski.sk

Prezident Ivan Ivanič

Generálny sekretár Radovan Cagala

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	MALÉHO	 
FUTBALU

Adresa Jašíkova 24 
821 03 Bratislava    

Telefón +421 911 916 731

E-mail info@malyfutbal.sk

Web www.malyfutbal.sk

Prezident Peter Králik

Generálny sekretár Matúš Kocún

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
MODERNÉHO	PÄŤBOJA

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 905 650 170

E-mail smpa@pentathlon.sk

Web www.pentathlon.sk

Prezident Dušan Poláček, ml.

Generálny sekretár Dušan Poláček, st.

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ 
FEDERÁCIA

Adresa Šporovcov 340 
017 01 Považská Bystrica

Telefón +421 42 426 0332

E-mail smf@smf.sk

Web www.smf.sk

Prezident Ing. Peter Lazar

Generálny sekretár Tatiana Kašlíková
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
MOTORISTICKÉHO ŠPORTU

Adresa Fatranská 3 
949 01 Nitra

Telefón +421 - 37  655 46 96

E-mail info@sams-asn.sk

Web www.sams-asn.sk

Prezident Dušan Koblišek

Generálny sekretár Vojtech Ruisl

SLOVENSKÁ	NOHEJBALOVÁ	 
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 905 462 372

E-mail info@nohejbal-sk.sk

Web www.nohejbal-sk.sk

Prezident Gabriel Viňanský

Generálny sekretár Ján Reháček

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	ORIENTAČNÝCH	
ŠPORTOV

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 903 636 503

E-mail slovakia@orienteering.sk

Web www.orienteering.sk

Prezident Andrej Patráš

Generálny sekretár Milan Mazúr

SLOVENSKÝ	PAINTBALLOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa

Telefón +421 905 120 480

E-mail pavlak@paintball.sk

Web www.paintball.sk

Prezident Michal Čížek

Generálny sekretár Turek Suchar

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ  
FEDERÁCIA

Adresa Za kasárňou 1 
831 03 Bratislava

Telefón +421 905 620 679

E-mail sport@swimmsvk.sk

Web www.swimmsvk.sk

Prezident Ivan Šulek

Generálny sekretár Miroslav Nowak

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	POZEMNÉHO	
HOKEJA

Adresa Jurkovičova 5 
83106 Bratislava

Telefón 0918 555 519

E-mail szph@szph.sk

Web www.szph.sk

Prezident Ľudmila Pastorová

Generálny sekretár Mariana Mankovecká
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA DYNAMICKEJ 
STREĽBY

Adresa Urxova 4 
080 05 Prešov

Telefón

E-mail prezident@sads.sk

Web www.sads.sk

Prezident Janette Haviarová

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
PRETLÁČANIA	RUKOU

Adresa Vavrečka 311 
029 01 Námestovo

Telefón +421 911 880 779

E-mail sekretariat@armsport.sk

Web www.armsport.sk

Prezident Ján Germánus

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	PSÍCH	 
ZÁPRAHOV

Adresa M. R. Štefánika č. 217 
093 01 Vranov na Topľou

Telefón +421 905 486 716

E-mail igorpribula11@gmail.com

Web www.mushing.sk

Prezident Igor Pribula

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
RÁDIOAMATÉROV

Adresa Mlynská 4 
900 31 Stupava

Telefón +421 - 2 - 6224 7501

E-mail szr@stonline.sk

Web www.szr.sk

Prezident Roman Kudláč

Generálny sekretár Roman Kudláč

ZVÄZ	VODÁCTVA	A	RAFTINGU	
SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa Wolkrova 4 
85101 Bratislava

Telefón + 421 903 457 074

E-mail zvazraftingu@gmail.com

Web www.zvazraftingu.sk

Prezident Radoslav Orokocký

Generálny sekretár Tomáš Lángh

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	RYBOLOVNEJ	
TECHNIKY

Adresa Svornosti 69 
94077 Nové Zámky

Telefón +421  905 235 472

E-mail szrtnz@szm.sk

Web www.szrtnz.sk

Prezident Juraj Mészáros

Generálny sekretár
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SLOVENSKÝ	RÝCHLOKORČULIARSKY	
ZVÄZ

Adresa Za Hornádom 15, ŠH 
05201 Spišská Nová Ves

Telefón +421 903 601 379

E-mail stez@stez.sk

Web www.speedskating.sk

Prezident Ján Magdoško

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ	RUGBYOVÁ	 
ÚNIA

Adresa Hrobákova 1 
851 02 Bratislava

Telefón +420 722 112 356

E-mail krutzner@slovakrugby.sk

Web www.slovakrugby.sk

Prezident Eduard Krützner

Generálny sekretár Michal Mihálik

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Bernolákovo námestie 25 
940 01 Nové Zámky

Telefón +421 948 640 046

E-mail sekretariat@chess.sk

Web www.chess.sk

Prezident Zdeněk Gregor 

Generálny sekretár Vladimír Szűcs

SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA 
KOMPOZIČNÉHO	ŠACHU

Adresa Zimná 2 
82102 Bratislava

Telefón +421  915 794 101

E-mail emil.klemanic@justice.sk

Web www.soks.sk

Prezident Emil  Klemanič

Generálny sekretár

ZDRUŽENIE	KOREŠPONDENČNÉHO	
ŠACHU	SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa ZKŠ SR , P O BOX 17 
82014 Bratislava

Telefón +421 - 903 455 587

E-mail manduchm@korsach.sk

Web www.korsach.sk

Prezident Milan Manduch

Generálny sekretár Pavol Polakovič

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
SÁNKAROV

Adresa Starý Smokovec 18074 
062 01 Vysoké Tatry

Telefón +421 905 970 041

E-mail sane@stonline.sk

Web www.sane.sk

Prezident Jozef Škvarek

Generálny sekretár Viera Bachárová Findurová
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SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY  
ZVÄZ

Adresa Trnavská cesta 39 
831 04 Bratislava

Telefón +421 903 740 961

E-mail slovakfencing@mail.t-com.sk

Web www.slovak-fencing.sk

Prezident Tatiana Drobná

Generálny sekretár Gabriela Geršiová  

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILNÝCH 
MUŽOV	

Adresa Opatovská 15 
911 01 Trenčín

Telefón +421 948 135 151

E-mail sekretar@slovakstrongman.sk

Web www.slovakstrongman.sk

Prezident Vladimír Bátik

Generálny sekretár Pavol Guga

ZDRUŽENIE	ŠÍPKARSKYCH	
ORGANIZÁCIÍ

Adresa Szakkayho 1 
04001 Košice

Telefón + 421 905 700 790

E-mail info@sipky.sk

Web www.slovakiadart.sk

Prezident Karol Kirchner

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ 
ASOCIÁCIA

Adresa Bobrovec 550 
032 21 Bobrovec

Telefón +421 902 069 737

E-mail info@skialpuj.sk

Web www.skialpuj.sk

Prezident Andrej Škovrán

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ	SOFTBALOVÁ	 
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 2 492 49 279

E-mail office@softballslovakia.sk

Web www.softballslovakia.com

Prezident Richard Bohunický

Generálny sekretár František Bunta

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	ŠPORTOVCOV	 
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

Adresa SNP 90 
040 11 Košice

Telefón +421 907 953 701

E-mail szsmpsk@gmail.com

Web www.szsmp.sk

Prezident Robert Luby

Generálny sekretár
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DEAFLYMPIJSKÝ	VÝBOR	 
SLOVENSKA

Adresa Blumentálska 24 
811 07 Bratislava 

Telefón +421 911 370 888

E-mail office@deaflympic.sk

Web www.deaflympic.sk

Prezident Miloš Štefek

Generálny sekretár Dušan Dědeček

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	TELESNE	 
POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Adresa Benediktiho 5 
811 05 Bratislava

Telefón +421 915 888 553

E-mail tps@sztps.sk

Web www.sztps.sk

Prezident Ján Riapoš

Generálny sekretár Martin Čapla

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO 
POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Adresa Cementárenská 16 
974 01 Banská Bystrica

Telefón +421 907 884 546

E-mail predseda@sazps.sk

Web www.sazps.sk

Prezident Pavol Valent

Generálny sekretár

ZVÄZ	ŠPORTOVEJ	KYNOLÓGIE	
SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa Medený Hámor  7 
97401 Banská Bystrica

Telefón +421 48 414 40 99

E-mail zsk-sr@zsk-sr.sk

Web www.zsk-sr.sk

Prezident Juraj Štaudinger

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ STRELECKÝ 
ZVÄZ

Adresa Wolkrova 4 
85101 Bratislava

Telefón +421 2  6224 4077

E-mail ssz@shooting.sk

Web www.shooting.sk

Prezident Miloslav Benca

Generálny sekretár Barbora Reichová

ZVÄZ	MODELÁROV	 
SLOVENSKA

Adresa Trhovisko 10 
929 01 Dunajská Streda

Telefón +421 907 217 539

E-mail sekretariat@zvazmodelarov.sk

Web www.zvazmodelarov.sk

Prezident Pavol Barbarič

Generálny sekretár Jaroslav Košťan
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ZVÄZ	POTÁPAČOV	 
SLOVENSKA

Adresa Wolkrova 4 
851 01 Bratislava

Telefón +421 918 737 877

E-mail zps@zps-diving.sk

Web www.zps-diving.sk

Prezident Roman Baláž

Generálny sekretár Zuzana Žecová 

SLOVENSKÝ	RYBÁRSKY	 
ZVÄZ

Adresa Andreja Kmeťa 20 
01055 Žilina

Telefón +421 41 507 36 11

E-mail sekretariat@srzrada

Web www.srzrada.sk

Prezident Rudolf Boroš

Generálny sekretár Ľuboš Javor

SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ  
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 911 694 629

E-mail gs@squash.sk

Web www.squash.sk

Prezident Marek Kubiček

Generálny sekretár Dávid Kubíček 

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Černockého 6 
831 53 Bratislava

Telefón + 421  02 44 884 042

E-mail hatalova@sstz.sk

Web www.sstz.sk

Prezident Zdenko Kríž

Generálny sekretár Ivica Hatalová 

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA  
SUMO

Adresa Zálužická 7 
82101 Bratislava

Telefón +421  905 620 366

E-mail mifko@reprosova.sk

Web www.sumo.szm.com

Prezident David Šarkády

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
TAEKWON-DO	ITF

Adresa Trnavská 18 
919 04 Smolenice

Telefón + 421 908 553 335

E-mail ladislav.hunady@gmail.com

Web www.sztkd-itf.sk

Prezident Ladislav Huňady

Generálny sekretár Jozef Kotuľák
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
TAEKWONDO	WT

Adresa Stará spišská cesta 38 
040 01  Košice

Telefón + 421 902 901 640

E-mail satkd.wtf@gmail.com

Web www.satkd.sk

Prezident Pavel Ižarik

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	TANEČNÉHO	
ŠPORTU

Adresa Škultétyho 1 
831 03 Bratislava

Telefón +421 2  4445 7850

E-mail szts@szts.sk

Web www.szts.sk

Prezident Petr Horáček

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ TENISOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Príkopova 6 
831 03 Bratislava

Telefón + 421 903 793 140

E-mail stz@stz.sk

Web www.stz.sk

Prezident Tibor Macko

Generálny sekretár Igor Moška

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ  
ÚNIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón + 421 905 648 349

E-mail triatlon@triathlon.sk

Web www.triathlon.sk

Prezident Jozef Jurášek

Generálny sekretár

KLUB	SLOVENSKÝCH	 
TURISTOV

Adresa Záborského 33 
83103 Bratislava

Telefón +421 2 44 45 11 21

E-mail ustredie@kst.sk

Web www.kst.sk

Prezident Peter Dragúň

Generálny sekretár Dušan Valúch

SLOVENSKÝ VESLÁRSKY  
ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón

E-mail rowingslovakia@gmail.com

Web www.veslovanie.sk

Prezident Ján Žiška

Generálny sekretár Stanislava Vičanová 
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SLOVENSKÝ	ZVÄZ	VODNÉHO	
LYŽOVANIA	A	WAKEBOARDINGU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 905 712 830

E-mail waterski@waterski.sk

Web www.waterski.sk

Prezident Alexander Vaško

Generálny sekretár Denisa Oravcová

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	VODNÉHO	
MOTORIZMU

Adresa Trnavská cesta 29 
832 84 Bratislava

Telefón +421 903 454 999

E-mail szvm@szvm.sk

Web www.szvm.sk

Prezident Vladimír Slaný

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ	VOLEJBALOVÁ	
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 901 770 729

E-mail sekretariat@svf.sk

Web www.svf.sk

Prezident Martin Kraščenič

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
VZPIERANIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón

E-mail szv@vzpieranie.sk

Web www.vzpieranie.sk

Prezident Ján Štefánik 

Generálny sekretár Jozef Sedlár

SLOVENSKÁ	ASOCIÁCIA	WESTERN	
RIDINGU A RÓDEA

Adresa Tomášovská 72 
900 29 Nová Dedinka

Telefón + 421 905 413 023

E-mail tajomnik@sawrr.sk

Web www.sawrr.sk

Prezident Peter Dobeš

Generálny sekretár Alexandra Bučková

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
ČÍNSKEHO	WUSHU

Adresa Ladislava Dérera 35 
831 01 Bratislava

Telefón +421 0905 948422 
+421 907 320 877

E-mail email@wushuslovakia.sk

Web www.wushuslovakia.sk

Prezident Ľubomír France

Generálny sekretár Katarína Kittová
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SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY 
	ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 917 476 268

E-mail svk@fila-wrestling.com

Web www.zapasenie.sk

Prezident Ján Karšňák

Generálny sekretár Elena Valentová

Aktualizácia údajov: 30.11.2019 
Údaje spracovala KŠZ SR a sú priebežne aktualizované na stránke www.sportslovakia.sk
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