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Športový úvod roka 2020 sa, ako už tradične, niesol v duchu lyžiarskej fenoménky Petry Vlhovej, ktorá 
ani v tejto sezóne svojimi výkonmi nesklamala a opäť nadviazala na svoje úspešné účinkovanie spred 
roka. O podobnej kontinuite však nie je možné hovoriť v súvislosti so slovenskými biatlonistkami, ktorým 
sa po odchode Anastasie Kuzminovej, nepodarilo nadviazať na skvelú minuloročnú sezónu do takej miery, 
ako verejnosť pravdepodobne očakávala. Paulíne Fialkovej, ktorá sa stala novou líderkou biatlonovej 
reprezentácie, vystúpenie na vrchole sezóny – MS v Anterselve – nevyšlo podľa predstáv, a tak sa o 
prekvapenie postarala mladšia z „fialiek“ Ivona dvoma umiestneniami v TOP 10.

Svet športu však výrazne postihla situácia okolo koronavírusu, ktorý sa postaral o zrušenie celého radu 
športových podujatí. Jedným z nich boli aj atletické halové MS v Číne, ktoré mali byť vyvrcholením 
vynikajúcej halovej sezóny nášho najlepšieho šprintéra Jána Volka. Vírus negatívne zasiahol aj do boja 
Petry Vlhovej o celkové prvenstvo vo Svetovom pohári, keďže jeho posledné tri zastávky v Ofterschwangu, 
Äre a v talianskej Cortine d’Ampezzo tiež úplne zrušili, čím stratila príležitosť získať dôležité body hneď 
v niekoľkých disciplínach. Vítanou náplasťou sa však stalo ukoristenie premiérových dvoch malých 
glóbusov za celkové prvenstvo v slalome a paralelných disciplínach.

Pochopiteľne, táto situácia neobišla ani olympijské hry v Tokiu, v súvislosti s ktorými sa médiami šírili 
rôzne scenáre od ich odloženia, zmeny dejiska či úplného zrušenia. Medzinárodný olympijský výbor celé 
týždne verejne deklaroval, že so žiadnym z týchto scenárov nepočíta a hry sa mali uskutočniť podľa plánu 
s otváracím ceremoniálom 24. júla. Tvrdenia niektorých odborníkov o tom, že vírus nedokáže prežiť pri 
teplotách od 25 stupňov Celzia dávali nádej, že tokijskému letnému „peklu“ by sa mal vyhýbať. Situácia 
sa však nakoniec vyvinula inak a tokijské hry sú prvými v olympijskej histórii, ktoré čaká ročný odklad.

Rok 2020 tak stratil prívlastok olympijský. Samozrejme, ak neberieme do úvahy zimnú verziu OHM 
v Lausanne, ktoré sa stihli uskutočniť ešte v januári. Či už budeme tento rok volať tak či onak, na 
slovenskej športovej scéne by mal priniesť aj nový prírastok v podobe zrekonštruovaného Domu športu. 
Prezident MOV Thomas Bach, ktorý mal začiatkom mája otvárať jeho brány, však do Bratislavy nezavíta, 
pretože realizácia stavby má meškanie. Optimistický scenár hovorí o konci tohto roka. Na stránkach 
najnovšieho vydania časopisu sa aj napriek tomu pozrieme na to, čo by jeho vynovené priestory mali 
ponúkať. Zároveň poodhalíme pohľad na ďalšie zmeny, ktoré územie v tejto dlhoročnej športovej mekke 
Bratislavy v budúcnosti čakajú.

Úvod každého roka sa nesie aj v duchu organizácie valných zhromaždení športových subjektov. V 
jednom z príspevkov ponúkame pohľad právnikov na túto problematiku.

Na jeden z podnetov sme sa tiež pozreli na slovenské športoviská z pohľadu organizácie vrcholných 
športových podujatí. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o náročnú a rozsiahlu tému, ponúkaný prehľad je 
značne zgeneralizovaný. Napriek tomu ponúka niekoľko zaujímavých zistení. 

Zaujímavé odpovede nám tento raz v rozhovore poskytol aj prezident Slovenskej plaveckej federácie 
Ivan Šulek. Obsah čísla dopĺňajú príspevky na tému telesnej výchovy, športu a životného prostredia, 
ale tiež kroniky športu či vyhlasovania najlepších športovcov NŠC za rok 2019. Ako už tradične, nebudú 
chýbať zaujímavosti z medzinárodného diania v športe a krátke zastavenie v športovej histórii.

V mene celej redakčnej rady vám želám príjemné čítanie.

      Mgr. Igor Kováč 
      zodpovedný redaktor
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Tento	rok	má	priniesť	na	bratislavské	Pasienky	prírastok	v	podobe	zrekonštruovaného	Domu	športu.	
Komplex	budov,	ktorý	bol	postavený	ešte	začiatkom	osemdesiatych	rokov	s	úmyslom	dostať	pod	
jednu	strechu	všetky	športové	zväzy	a	ďalšie	kľúčové	športové	organizácie,	dostáva	postupne	nový,	
modernejší	šat.	Ten	mu	nepochybne	pristane	a	aspoň	čiastočne	pomôže	preniesť	túto	so	športom	
spätú	lokalitu	do	21.	storočia.

Úmysel prinavrátiť zašlú slávu „bijúcemu srdcu“ 
slovenského športového hnutia vzišiel z iniciatívy 
športového funkcionára a podnikateľa Ladislava 
Asványiho. Ten sa rozhodol z vlastných finančných 
zdrojov odkúpiť chátrajúcu budovu aj s pozemkami a 
transformovať jej exteriér a interiér do novej podoby. 

Celý proces okolo projektu nového Domu športu už 
trvá päť rokov. Celková suma rekonštrukcie 

sa momentálne odhaduje na 18 až 19 
miliónov eur, pričom do nej ešte 

nie sú zahrnuté náklady na 
vybavenie priestorov. 

Nové	priestory	pre	zväzy

Nemalé zmeny podstupuje hlavná časť budovy, 
ktorá slúžila ako kancelárie pre športové zväzy. 
Túto funkciu si kľúčovo aj naďalej ponecháva. Na 
deviatich podlažiach by mala ponúkať modernejšie 
samostatné i otvorené kancelárie. Na prvom poschodí 
by mali byť k dispozícii 2 až 3 zasadacie miestnosti 
rôznych kapacít. Celkovo budova ponúka 4089 
m² administratívnej plochy. Samozrejmosťou je 
vybavenie kuchynkami a sociálnymi zariadeniami 
na každom z poschodí. Nové priestory by mali byť 
zároveň prispôsobené pre potreby hendikepovaných. 
Prevádzkovateľ budovy plánuje investovať aj do 
vybavenia kancelárií, pričom počíta so štandardom, 
ktorý reflektuje súčasné trendy. To sa, pochopiteľne, 
odzrkadlí aj na výške prenájmov. Záujemcovia zo 
strany športových organizácií však dostanú príležitosť 

N O V Ý  D O M  Š P O R T U   
PREDZVESŤ	OŽIVENIA	
ŠPORTOVÉHO	DUCHA	PASIENKOV
  IGOR KOVÁČ                                    
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prenajať si priestory aj bez vybavenia a zariadiť si ich 
sami, čím sa výška nájomného zníži.

V súčasnosti sú prví nájomcovia už známi. Na 
najvyšších dvoch podlažiach bude vcelku symbolicky 
sídliť nová strecha slovenského športu Slovenský 
olympijský a športový výbor (SOŠV). V prízemnej 
časti susedného objektu (bývalého hotela) sa počíta 
s priestormi pre Národné športové centrum (NŠC). 

Podľa plánov by v novom Dome športu okrem 
SOŠV a NŠC mohli nájsť svoj nový domov aj ďalšie 
organizácie, ako je Slovenská antidopingová agentúra 
či sekcia športu ministerstva školstva. Zo zväzov sú 
ako nájomcovia zatiaľ istí Slovenský atletický zväz a 
Slovenská gymnastická federácia. 

„Starý“ Dom športu bol známy aj svojou veľkou 

kongresovou sálou. Tá však v jeho renovovanej 
podobe už chýba. Namiesto nej tu svoje miesto nájde 
Slovenské olympijské a športové múzeum, ktoré je 
funkčne prispôsobiteľné na organizáciu konferencií 
a zasadnutí. V suteréne budovy sú tiež k dispozícii 
skladové aj parkovacie priestory s kapacitou 47 
miest. Spoločne s parkovaním v okolí budov bude k 
dispozícii okolo 200 stojísk.  

Pred hlavným vstupom do budovy má tiež vzniknúť 
nové námestie s parkovými úpravami a „olympijskou 
fontánou“. Tá po vypustení vody môže byť použitá na 
organizáciu podujatí. Športovú atmosféru nádvoria 
Domu športu má dotvárať pamätník s menami 
všetkých športovcov, ktorí reprezentovali Slovensko. 
Ako pre týždenník Trend povedal L. Asványi, to všetko 
v snahe „vytvoriť dôstojný verejný priestor, ktorý by 
symbolizoval slovenský šport.“ 

Hotel	vymenili	byty

Pamätníci vedia, že popri administratívnej časti 
komplexu budov, bolo jej súčasťou aj hotelové 
ubytovanie. Pôvodný zámer nového majiteľa bolo 
túto funkciu zachovať. Po analýze sa však zistilo, že 
v okruhu do 2,5 km je v ponuke už 3000 hotelových 
postelí. Druhý variant počítal s premenou tejto časti 
na nájomné bytové jednotky, ktoré by slúžili pre 
ubytovanie mimobratislavských športovcov, trénerov 
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či funkcionárov. Tento nepochybne prínosný zámer sa 
však nakoniec tiež nepodarilo zrealizovať. V snahe 
finančne utiahnuť prestavbu komplexu a aspoň z 
časti zaplatiť náklady spojené s úverom, boli byty 
ponúknuté na realitný trh na odkúpenie do súkromného 
vlastníctva. Celkovo sa jedná o 47 bytových jednotiek 
(25 jednoizbových, 16 dvojizbových, 4 trojizbové a 2 
päťizbové). Podľa posledných informácií je väčšina 
bytov už predaná. V ponuke zostali dva trojizbové 
byty.

Nové	Pasienky

Nový Dom športu je však len predzvesťou zmien, 
ktoré lokalitu na Pasienkoch v najbližších rokoch 
čakajú. V jeho tesnom susedstve je pred dokončením 
výstavba multifunkčnej haly pre asi tisíc divákov, 
ktorú na pozemkoch L. Asványiho stavia pre 
potreby hádzanárskych ME v roku 2022 Slovenský 
hádzanársky zväz. Hala by však mala slúžiť aj pre 
basketbal, futsal či ďalšie, napríklad bojové športy.

Úpolové športy by sa mali dočkať nových priestorov 
aj v rámci druhej fázy prestavby komplexu Domu 
športu. Stará telocvičňa má byť totiž rozdelená na 
dve poschodia, pričom práve to horné by malo slúžiť 
na športové účely. V prízemnej časti by sa mali 

nachádzať ďalšie skladové priestory. 

Plány viceprezidenta Slovenského atletického 
zväzu počítajú aj s vybudovaním nového futbalovo-
atletického štadióna za 4,5 milióna eur v susedstve 
haly Elán, ktorý by aspoň čiastočne nahradil chátrajúci 
štadión Interu. Pozemky, na ktorých by mal vyrásť, 
však sú vo vlastníctve súkromného developera JTRE. 
Podľa týždenníka Trend,  JTRE nekomentovalo, či 
počíta s výstavbou tohto športoviska v rámci svojich 
plánov. L. Asványi však s developerom v tejto 
záležitosti rokuje. 

Zmien by sa mohla dočkať aj neďaleká plaváreň, 
vedľa ktorej by rád videl aj 50-metrový vonkajší 
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bazén či profesionálne ihriská na beach volejbal. 
Zaujímavosťou je, že Slovenská plavecká federácia 
má na rovnakom mieste vypracovaný plán na 
výstavbu ďalšieho krytého bazéna.

Celý komplex športovísk má niesť názov Nové 
Pasienky s úmyslom uchádzať sa o finančnú pomoc aj 
z novovzniknutého Fondu na podporu rozvoja športu. 
Na margo fondu a jeho prínosu pre rozvoj športovej 
infraštruktúry však počas nášho rozhovoru zdôraznil, 
že okrem výstavby športovísk je rovnako dôležité 
myslieť aj na ich dlhodobú efektívnu prevádzku. Na 
základe jeho dlhoročných skúseností je prevádzka 
športových zariadení v podstate stratová záležitosť. 
Preto je potrebné, aby ju dopĺňali aj iné komerčné 
aktivity, ktoré takéto straty dokážu kompenzovať. 
Poukázal na príklad starých priestorov Domu športu, 
ktorých prevádzka je za posledný rok v strate 170-
tisíc eur. Keby ako vlastník a prevádzkovateľ ďalších 

objektov nemal príjmy aj z iných, než len športových 
prenájmov a aktivít, nebolo by možné takúto stratu 
pokrývať.

Napriek tomu sa L. Asványi domnieva, že „je dôležité, 
aby sa Pasienky nerozpadávali, ale slúžili športu, a to 
najmä z historického hľadiska, ktoré táto lokalita má.“

Nešportový	osud	športovej	mekky	
Bratislavy

Územie hlavného mesta je plné lokalít, ktoré historicky 
boli zasvätené športovému využitiu. Napriek tomu 
tam dnes po športoviskách nie je ani stopa. Pasienky 
spoločne so susedným Tehelným poľom sú svojou 
rozlohou jedinečným priestorom, ktorý je v územnom 
pláne mesta dlhodobo vyznačený žltou farbou ako 
monofunkčný športový areál. Z hľadiska súčasných 
trendov urbanizácie však ide skôr o anachronizmus, 
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ktorý dnes nahrádza všadeprítomná polyfunkcia. 

Príkladom je olympijský park v Sydney, kde sa po 
OH 2000 ťažko hľadal efektívny spôsob využitia 
takto jednostranne zameraného športového areálu. 
Park síce dokázal generovať slušnú návštevnosť 
počas podujatí a aj vďaka blízkosti parkov, ktoré 
slúžili na rekreáciu miestnych obyvateľov. Napriek 
nemalým investíciám sa však z neho nepodarilo 
vytvoriť životaschopnú mestskú zónu. Zmena prišla 
až s novým územným plánom, ktorý umožnil jeho 
premenu na novú štvrť, vhodnú nielen na šport, ale 
tiež pre každodenný život. 

Rovnaká situácia sa teraz odohráva aj v olympijskom 
parku v Londýne, kde už niekoľko rokov prebieha 
intenzívne zahusťovanie a funkčná diverzifikácia. 

Podobný osud s najväčšou pravdepodobnosťou tak 
čaká aj Pasienky, kde už niekoľko rokov skupujú 
a pripravujú pozemky Ivan Kmotrík a spomínané 
JTRE. Podľa týždenníka Trend, transformáciu 
viachektárového územia musia ako spoluvlastníci 
pozemkov koordinovať. Vo vlastníctve developerov je 
bývalý futbalový štadión Interu s priľahlými ihriskami a 
parkoviskami, športová hala Pasienky (dnes Eurovia 
aréna) a ďalšie časti pozemkov.

V roku 2012 prebehlo zadanie urbanistickej štúdie 
na územie Pasienkov, ktorá má byť podkladom 
pre zmenu územného plánu. Víťaznú štúdiu 
predložil domáci ateliér Compass Architekti. Podľa 
predstaviteľov JTRE je zámerom vytvoriť v tejto 
lokalite plnohodnotnú mestskú štvrť, ktorej súčasťou 
má byť nadštandardný priestor pre rekreačný šport 
širokej verejnosti. Ten by mal poskytovať areál jazera 
Kuchajda, ktorý má podľa plánov mestskej časti Nové 
Mesto prejsť zásadnou revitalizáciou. Po prepojení 
na novú štvrť by sa mohol stať najväčším mestským 
parkom.

Nový vývoj v tejto dlhoročnej športovej mekke tak 
prinesie, ako to už býva, ďalšie kancelárie a byty. Kvalitu 
života každej mestskej štvrte však určujú aj priestory 
pre šport a rekreáciu, ktoré netreba zanedbávať. Je 
preto mimoriadne cenné a dôležité, že sa objavujú 
súkromné iniciatívy, ktoré túto dôležitú funkciu v tejto 
lokalite pomáhajú udržiavať. A aj keď je zrejmé, že si 
Pasienky s najväčšou pravdepodobnosťou neudržia 
svoje výsostne športové využitie, treba veriť, že keď 
nový Dom športu otvorí svoje brány, nebude len 
ojedinelým prírastkom, ale predzvesťou oživenia 
športového ducha, ktorý túto časť Bratislavy dlhé 
roky sprevádzal. 
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Zákon o športe kladie na športové organizácie, 
spomedzi ktorých sa v tomto príspevku zameriame 
na národné športové zväzy, početné nároky. Tie 
predstavujú pre tieto organizácie nielen istú nie 
bezvýznamnú byrokratickú záťaž, ale prinášajú 
i hrozbu podstatných sankcií pre prípad ich 
nedodržania. 

Zákon o športe špecifikuje vnútornú organizáciu, resp. 
štruktúru orgánov národných športových zväzov, ale 
tiež spôsob ich fungovania, a to najmä podrobnosti 
prípravy a priebehu zasadnutia najvyššieho orgánu 

národného športového zväzu – valného zhromaždenia 
alebo konferencie (stanovy zväzu môžu tento orgán 
pomenúvať rôzne). Väčšina zväzov si ho pritom 
organizuje v prvom polroku, a to aj s ohľadom na 
účtovné povinnosti a rozpočtové otázky zväzu. 

Podľa zákona sa riadne zasadnutie uskutočňuje 
najmenej raz za rok. Nemožno však zabúdať na 
to, že sa pripúšťa i hlasovanie nadiaľku, pomocou 
elektronických prostriedkov, tzv. per rollam, ak má 
daný zväz takúto možnosť upravenú vo svojich 
vnútorných predpisoch (stanovách a osobitnej 

OPÄŤ PRICHÁDZA 
OBDOBIE	VALNÝCH	
ZHROMAŽDENÍ 
ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ...
  TOMÁŠ GÁBRIŠ, PAVEL LACKO                                    
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smernici).

Termín	zasadnutia najvyššieho orgánu zvyčajne 
určuje a zasadnutie zvoláva výkonný orgán športovej 
organizácie (zväčša označovaný ako výkonný 
výbor). Mimoriadne zasadnutie v prípade naliehavej 
potreby je však zo zákona oprávnený zvolať aj určitý 
stanovami daný počet členov, kontrolór zväzu alebo 
iný orgán na to oprávnený na základe stanov. 

Zosumarizujme si na tomto mieste kľúčové body 
organizovania takéhoto zasadnutia, ktoré býva často 
spojené aj s voľbami do niektorých orgánov zväzu.

Pred	zasadnutím:		

Národný športový zväz zverejňuje na svojom 
webovom sídle (a v informačnom systéme športu 
– v závislosti na jeho aktuálnom stave funkčnosti): 

1. zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky 
navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby 
volených orgánov, pravidlá uznášaniaschopnosti 
jednotlivých orgánov národného športového 
zväzu (vrátane najvyššieho orgánu – valného 
zhromaždenia/konferencie), počet hlasov 
potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých 
orgánov národného športového zväzu a počet 
hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej 
väčšiny,

2. informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho 
orgánu, a to najmenej 15 dní pred dňom 
zasadnutia,

3. pozvánku a návrh programu zasadnutia, a 
to najmenej sedem dní pred dňom konania 
zasadnutia,

4. navrhnutých kandidátov na členov volených 
orgánov, vrátane ich navrhovateľa, a to najneskôr 
tri dni pred dňom konania volieb, pričom treba 
mať tiež na pamäti, že prípravu a riadny priebeh 
volieb do orgánov národného športového zväzu 
zabezpečuje volebná komisia volená týmto 
najvyšším orgánom. Táto komisia tiež vypracúva 
správu o priebehu volieb, a to najneskôr do 25 dní 
odo dňa konania volieb (valného zhromaždenia), 

5. pozvánku, návrh programu zasadnutia a podklady 
na zasadnutie sa zasielajú aj priamo osobám 
oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí, a 

to najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia, 
či volieb. Zvyčajne sa im zasielajú elektronicky 
– e-mailom. V praxi sa však tiež v závislosti 
od zložitosti regionálnych štruktúr a početnosti 
členskej základne zväzu niekedy pozvánky 
nezasielajú priamo delegátom, ale stanovený 
počet pozvánok predseda regionálneho zväzu 
odovzdá delegátom ustanoveným na prípadnej 
regionálnej konferencii (valnom zhromaždení), 
ktorá sa koná bezprostredne pred celozväzovým 
valným zhromaždením (konferenciou).

Pre	priebeh	zasadnutia	platí:

Podrobnosti priebehu zasadnutia najvyššieho orgánu 
(a prípadných volieb) si štandardne zväzy upravujú 
vo svojich rokovacích a volebných poriadkoch. Zákon 
o športe upravuje iba základné mantinely priebehu 
takéhoto zasadnutia. Na uznášaniaschopnosť 
zasadnutia je tak zo zákona potrebná prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho 
orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov 
s právom hlasovať. Stanovy pritom určujú, na ktoré 
rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny.

Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa 
schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá 
nie je súčasťou schváleného programu, môže 
najvyšší orgán podľa zákona prijať len odporúčania 
a stanoviská.

Program zvyčajne obsahuje nasledujúce body:

1. Otvorenie a privítanie predsedom/prezidentom 
zväzu.

2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku (ak 
zväz nemá stály rokovací poriadok valného 
zhromaždenia), a prípadne hneď aj schvaľovanie 
programu zasadnutia valného zhromaždenia.

3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a 
prípadne aj overovateľov zápisnice.

4. Voľba pracovných komisií (najmä mandátovej 
– pre overenie uznášaniaschopnosti a kvóra, 
a návrhovej komisie pre formulovanie návrhov 
prijímaných uznesení) a správa mandátovej 
komisie o uznášaniaschopnosti a výške 
potrebného kvóra. Komisie je v súlade so 
schváleným rokovacím poriadkom možné 
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operatívne i zlučovať, napríklad do podoby komisie 
mandátovo-volebnej, či mandátovo-návrhovej.

5. Schvaľovanie programu zasadnutia valného 
zhromaždenia (konferencie), ak program nebol 
schvaľovaný už v kroku č. 2. V rámci schvaľovania 
programu možno predkladať návrhy na jeho 
doplnenie.

6. Jednotlivé body programu, napr. schvaľovanie 
rozpočtu, prípadne voľby do neobsadených 
orgánov.

7. Všeobecná diskusia.

8. Schvaľovanie uznesení.

9. Záver

Podľa zákona o športe, ako aj podľa stanov príslušnej 

športovej organizácie však má a môže mať najvyšší 
orgán aj viaceré iné povinnosti, na ktoré treba už pri 
príprave samotného programu myslieť: 

• zo zákona platí, že najvyšší orgán prerokúva 
výročnú správu, a tá musí byť do 15 dní po 
prerokovaní najvyšším orgánom športovej 
organizácie zverejnená a uložená v registri 
účtovných závierok, 

• v závislosti na úprave v stanovách je tiež možné, 
že najvyšší orgán na svojom zasadnutí určuje 
audítora na nasledujúci rok,

• zo zákona o športe tiež vyplýva, že keď je 
národný športový zväz povinný rozdeliť najmenej 
20 % finančných prostriedkov z príspevku 
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných 
športovcov, tak kritériá, účel a rozdelenie 
finančných prostriedkov tiež schvaľuje najvyšší 
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orgán národného športového zväzu, na čo treba 
v programe jeho zasadnutia pamätať.

Po	skončení	zasadnutia:

Zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej 
organizácie ako aj z konania volieb do orgánov 
športovej organizácie, ktoré sa často na takomto 
zasadnutí organizujú, sa podľa zákona o športe 
vyhotovuje zápisnica, ktorú športová organizácia 
uchováva po čas určený zakladajúcim dokumentom 
(stanovami), ktorý nesmie byť kratší než šesť rokov. 

Najpodstatnejšou súčasťou zápisnice sú pritom z 
pohľadu vnútorného života zväzu prijaté uznesenia, 
ktorých návrhy sformulovala návrhová komisia na 
základe priebehu a výsledkov rokovania valného 
zhromaždenia (konferencie). 

Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu musí 
podľa zákona obsahovať:

a) schválený program zasadnutia,

b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegáta a 
písomné splnomocnenia, ak boli predložené,

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu 
a spôsob prístupu k nim,

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým 
bodom programu,

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu 
vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska 
člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo 
s jeho odôvodnením, ak o to požiada,

f) meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na 
zasadnutí,

g) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a 
zapisovateľa.

Niektoré národné športové zväzy majú vo svojich 
stanovách aj povinnosť ustanoviť overovateľov 
zápisnice a nutnosť ich podpisov na samotnej 
zápisnici. 

Zápisnica sa zasiela všetkým osobám oprávneným 
zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu, 
najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

Pozor	na	sankcie!

Zrejme najväčším strašiakom pre národné športové 
zväzy je sankcia straty spôsobilosti prijímateľa 
verejných prostriedkov, ktorá sa môže konštatovať 
práve v prípade, že športová organizácia nedodrží 
povinnosti stanovené vo vzťahu k organizovaniu a 
priebehu zasadnutia najvyššieho orgánu zväzu. Na 
vynechanie niektorých povinných náležitostí či bodov 
programu však tiež môže upozorniť kontrolór vlastnej 
športovej organizácie, ale i úrad hlavnej kontrolórky pre 
šport, čo môže viesť dokonca až k nutnosti opakovať, 
resp. konať ďalšie zasadnutie najvyššieho orgánu 
športovej organizácie. To pritom okrem časových 
a finančných strát znamená i povinnosť znova 
zopakovať celý vyššie predstavený komplikovaný 
proces zabezpečenia prípravy a priebehu takéhoto 
zasadnutia. Profesionálne zabezpečenie a vedenie 
zasadnutia valného zhromaždenia je teda v prostredí 
zväzov veľmi žiaducim, a preto je vhodné zvážiť jeho 
zverenie skúseným externým dodávateľom takýchto 
služieb.  

prof. JUDr. Tomáš	Gábriš, PhD., LLM  
JUDr. Pavel	Lacko, LL.M., PhD.

advokáti z advokátskej kancelárie Motúzová	&	Lacko – 
Bratislava, Nové Zámky, Liptovský Mikuláš 
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SLOVENSKÉ	
ŠPORTOVISKÁ 
VO SVETLE VRCHOLNÝCH PODUJATÍ 
  IGOR KOVÁČ                                  

Jeden milión obyvateľov, 30-tisícový štadión prvej 
kategórie, tri tréningové štadióny, 3000 postelí v 
štvorhviezdičkových hoteloch a rozpočet vo výške 40 
miliónov. Tieto údaje ilustrujú minimálne požiadavky 
Svetovej atletiky (WA) na organizáciu jej vlajkového 
podujatia – atletických MS. Už prvé tri podmienky 
dávajú jasne najavo, že Slovensku sa bude tento 
šampionát veľmi dlho vyhýbať, za predpokladu, 
že WA nezmierni svoje nároky na šampionát. V 

podobnom duchu si Slovensko bude márne robiť 
zálusk aj na atletické majstrovstvá Európy, ktoré sa 
zvyknú organizovať na štadiónoch s aspoň 20-tisíc 
sedadlami. Futbalový mundial či Euro, ktoré vyžadujú 
arény s minimálnou kapacitou 40-tisíc, resp. 30-tisíc 
divákov, sú pre Slovensko tiež iba utópiou. Za 
predpokladu, že sa chceme vyhnúť skúsenostiam s 
predimenzovanými a nevyužívanými štadiónmi, ako 
zažila napríklad Brazília či JAR, je jasné, že o týchto 

Na	Slovensku	zvykne	panovať	všeobecná	mienka	o	žalostnom	stave	športovej	infraštruktúry.	O	to	
viac	z	pohľadu	organizácie	významných	medzinárodných	športových	podujatí.	Na	jeden	z	podnetov	
sme	sa	preto	pozreli	na	možnosti	slovenských	športovísk	organizovať	svetové	a	európske	šampionáty	
v	olympijských	športoch.	S	prekvapením	je	možné	tvrdiť,	že	netreba	byť	až	tak	pesimistický.	Na	
začiatok	sa	však	treba	zbaviť	niekoľkých	ilúzií.

Vodnoslalomový areál v bratislavskom Čunove Vodnoslalomový areál v bratislavskom Čunove 
Foto: Peter CsonkaFoto: Peter Csonka
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šampionátoch so súčasnými požiadavkami nemá 
zmysel uvažovať ani v podobe spoluorganizátora. 

V prípade futbalu niekto môže argumentovať 
dočasnými riešeniami. V takom prípade by sa však 
malo s kapacitným rozšírením štadióna uvažovať už 
pred samotnou výstavbou vo fáze jeho dizajnu. Pre 
účely Eura 2008 v niektorých rakúskych mestách 
upravovali arény na požadovanú kapacitu až 
dodatočne. Len v Innsbrucku sa však podarilo po 
šampionáte počet sedadiel znížiť, aj to za nemalé 
peniaze, ktoré by stačili na výstavbu nového 
športoviska. V Salzburgu majú problém šampionátovú 
kapacitu naplniť. Za posledných 10 sezón ligové 
zápasy navštevovalo v priemere 8 až 15-tisíc ľudí. 
Klagenfurt z podobných dôvodov nechal otvorené 
iba spodné tribúny s 12-tisíc sedadlami. 

Z kategórie iluzórnych by sa za určitých okolností dal 
vyradiť atletický európsky šampionát. V Bratislave 
– o inom meste je zbytočné uvažovať – by sa však 

musel postaviť štadión s dizajnovým riešením, 
ktorý by umožňoval za prijateľné náklady dočasnú 
inštaláciu dodatočných kapacít, a aj to by to musela 
EA odsúhlasiť. Ďalší stály 20-tisícový štadión v našich 
podmienkach patrí do sféry nerozumných investícií. Aj 
preto niektorí dúfali, že túto funkciu mohla plniť nová 
dominanta na Tehelnom poli.

Prírodné špecifiká niektorých športov tiež nedovoľujú 
Slovensku ašpirovať na organizovanie ich vrcholných 
podujatí. Patrí medzi ne napríklad jachting, ktorý 
okrem lodenice pre 1000 lodí a ostatných zariadení 
vyžaduje pre MS predovšetkým 5 až 8 súťažných 
vodných plôch s priemerom 1,5 – 2,3 námorných míľ 
(2,8 – 4,2 km). Šampionáty v olympijských disciplínach 
sa práve z týchto dôvodov zvyknú situovať do 
pobrežných oblastí. V súčasnej podobe sa konajú od 
roku 2003. Svetové jachtárske hry aj s olympijskými 
disciplínami hostilo v roku 2006 aj „sladkovodné“ 
Neziderské jazero v susednom Rakúsku. Naše 
priehrady sa však s ním svojou rozlohou nemôžu 

Vodnoslalomový areál A. Cibáka v Liptovskom Mikuláši Vodnoslalomový areál A. Cibáka v Liptovskom Mikuláši 
Foto: WikimediaFoto: Wikimedia
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porovnávať. Liptovská Mara aj napriek tomu minulý 
rok hostila jachtársky svetový šampionát, ale iba v tzv. 
mikro triedach, ktoré nie sú súčasťou olympijského 
programu. Z obdobných dôvodov Slovensko neprivíta 
ani olympijského nováčika surfing, aj keď v jeho 
prípade už existuje možnosť výstavby športoviska s 
umelými vlnami. 

Do zoznamu šampionátových ilúzií si dovolím zaradiť 
aj sánkovanie, skeleton a boby. Výstavba dráhy 
presahujúca rádovo sto miliónov, s prevádzkovými 
nákladmi vo výške niekoľkých miliónov a povesťou 
malej chemickej továrne sa dá v našich ekonomických 
reáliách a potenciálnym využitím považovať skôr za 
nezodpovednosť. Dráha z turínskych ZOH 2006 bola 
v roku 2012 uzatvorená pre vysoké náklady a slabú 
využiteľnosť. Podobné problémy majú s prevádzkou 
aj v dejisku ZOH 2018 Pjongčangu. Skutočnosť, že už 
aj MOV dospel k rozhodnutiu nepreferovať výstavbu 
nových dráh pre potreby ZOH, dáva jasne najavo, 
že aj pre organizáciu svetových šampionátov by ich 
malo byť na svete viac než dosť. 

Šampionáty v ostatných olympijských športoch by 
mohli byť za určitých okolností reálnou možnosťou. Či 
už z dôvodu, že majú na to na Slovensku vyhovujúcu 

infraštruktúru, alebo by sa dala neskôr postaviť a 
zároveň zmysluplne prevádzkovať. Treba však 
zdôrazniť, že pre účely tohto príspevku diskusiu 
obmedzujeme viac menej iba na samotné súťažné 
športoviská. Berieme pritom do úvahy aj skutočnosť, 
že pre účely svetových a európskych šampionátov 
nie je nevyhnutne potrebná výlučne permanentná 
športová infraštruktúra, ale že medzinárodné 
športové federácie (MŠF) sú naklonené aj aplikácií 
rôznych dočasných riešení, ktoré ju dokážu nahradiť. 
Organizácia MS či ME však v sebe zahŕňa aj iné 
dôležité aspekty, ako sú tréningové zariadenia, 
ubytovacie kapacity, dopravná dostupnosť, športová 
diplomacia, potenciál zabezpečiť adekvátny počet 
dobrovoľníkov či samotný rozpočet, ktorý je pre 
tento účel potrebný. Ten sa zvykne pohybovať na 
úrovni niekoľkých miliónov až stoviek miliónov eur. 
Pri našich úvahách ho však prioritne neberieme ako 
limitujúci faktor, ktorý organizáciu podujatia u nás 
môže vylučovať.

Situácia	v	rámci	letných	športov

S ohľadom na tieto skutočnosti môžeme v rámci 
letných olympijských športov identifikovať niekoľko 
skupín. Prvou sú športy, ktoré pre MS a ME vyžadujú 

Vizualizácia Národného centra rýchlostnej kanoistiky Vizualizácia Národného centra rýchlostnej kanoistiky 
 a veslovania na bratislavskom Zemníku  a veslovania na bratislavskom Zemníku 

Foto: Slovenská kanoistikaFoto: Slovenská kanoistika
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špecifickú permanentnú športovú infraštruktúru. Patrí 
sem napríklad vodný slalom, ktorého šampionáty u 
nás hostí Liptovský Mikuláš a bratislavské Čunovo. 
Liptovský areál bol dejiskom európskeho šampionátu 
v rokoch 2007 a 2016 a bude ním aj v roku 2022. V 
roku 2010 ich zasa hostilo Čunovo, kde sa v roku 
2011 uskutočnili a v roku 2021 uskutočnia aj MS. Oba 
areály však potrebujú dobudovanie či rekonštrukciu, 
aby aj v budúcnosti mohli plniť nielen tréningový, ale aj 
šampionátový účel. Potešiteľné je, že obe športoviská 
majú na to vyčlenenú štátnu dotáciu. 

Špeciálny areál si vyžaduje aj golf. Medzinárodná 
golfová federácia (IGF) však organizuje len 
amatérske MS tímov, ktoré sa hrajú na štandardných 
18-jamkových ihriskách, akých je na Slovensku hneď 
niekoľko. Pre olympijský formát súťaže jednotlivcov 
však IGF takéto šampionáty neorganizuje. Naopak 
Európska golfová asociácia (EGA) individuálne 
šampionáty mužov a žien usporadúva. Amatérske ME 
žien 2018 sa pritom uskutočnili na grínoch Penati Golf 
Resort v Šajdíkových Humenciach a tímové ME žien 
senioriek 2017 v golfovom stredisku v Skalici. V roku 
2020 bude zasa dejiskom druhodivízneho tímového 
šampionátu stredisko Green Resort Hrubá Borša. Z 
pohľadu EGA a jeho podujatí tak Slovensko zjavne 
poskytuje veľmi dobré podmienky.

Do prvej skupiny športov môžeme zahrnúť aj tie, ktoré 
momentálne na Slovensku nemajú špecifické stále 
športoviská, ale po ich vybudovaní by šampionáty 
mohli zorganizovať. Sem môžeme zaradiť veslovanie 
a rýchlostnú kanoistiku po vybudovaní areálu na 
bratislavskom Zemníku, dráhovú cyklistiku a BMX 
po realizácii projektu Národného cyklistického 
centra (navrhovaná lokalita Orechová Potôň) či 

športovú streľbu a jej areál v Trnave, ktorý by 
musel prejsť dobudovaním nielen na brokové, ale 
aj guľové disciplíny. V posledných dvoch prípadoch 
je však otázne, či príslušné MŠF akceptujú využitie 
bratislavských hotelov. Na svetových šampionátoch 
v týchto odvetviach sa totiž zúčastňuje 1000 až 3000 
i viac akreditovaných účastníkov. Orechová Potôň 
s Dunajskou Stredou či Trnava na to jednoducho 
nemajú podmienky.

Aj	s	využitím	dočasných	zariadení

Druhú skupinu tvoria športy, ktorých šampionáty 
je možné zorganizovať aj s využitím dočasných 
zariadení. Sem patrí napríklad lukostreľba, plážový 
volejbal, triatlon, cestná cyklistika, horská cyklistika, 
či olympijské novinky športové lezenie, skejtbording 
a breakdance. Pre väčšinu z nich platí, že ich dejiská 
sa dajú inštalovať do divácky atraktívnych mestských 
lokalít, ktoré preferujú aj príslušné MŠF.  Výnimkou 
je horská cyklistika, ktorá má svoje špecifiká. 
Súčasťou jej šampionátov je olympijské cross-country 
a neolympijský zjazd. Druhá menovaná disciplína 
potrebuje trať do cca 3,5 km a s prevýšením do 500 m. 
Vhodné je tak pre ňu skôr niektoré lyžiarske stredisko. 
Obe disciplíny však zvyknú mať aj samostatný 
šampionát. 

Triatlon pochopiteľne potrebuje vhodnú vodnú plochu. 
S jeho ME by si u nás mal poradiť šamorínsky x-bionic® 
sphere. S vybudovaným Zemníkom, by sa dalo počítať 
aj s Bratislavou. MS od roku 2009 nahradila Svetová 
triatlonová séria. Seriál deviatich podujatí sa však 
organizuje s relatívne stabilným zoznamom dejísk po 
celom svete. ITU totiž preferuje atraktívne lokality v 
centrách miest (napr. Hamburg, Štokholm či Londýn), 

Pohľad do interiéru ZŠ O. Nepelu počas mládežníckych Pohľad do interiéru ZŠ O. Nepelu počas mládežníckych 
 ME v stolnom tenise. Foto: A. Hamran ME v stolnom tenise. Foto: A. Hamran

Zimný štadión O. Nepelu v Bratislave Zimný štadión O. Nepelu v Bratislave 
Foto: archív NŠCFoto: archív NŠC
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príp. turisticky zaujímavé destinácie, ako sú Bermudy 
či Kitzbühel. Slovensko by tak o podujatí tohto rangu 
mohlo uvažovať pravdepodobne len v prípade, že 
by sa diskusie o revitalizácií zimného prístaviska pri 
bratislavskej Eurovei preniesli do reálnej podoby.

Olympijská novinka skejtbording má dve olympijské 
disciplíny „park  a „street“, pre ktoré sa organizujú 
aj samostatné MS. Obe potrebujú zvyčajne vlastné 
špecifické športovisko. MS pre „street“ sa môžu 
organizovať na trati inštalovanej aj vo viacúčelových 
halách. MS v disciplíne „park“ hostí zvyčajne špeciálne 
vybudované betónové zariadenie s dočasnými 
tribúnami. Počas OH 2020 však budú lokalizované 
v mestskom parku na jednom mieste, pričom obe 
športoviská by mali mať dočasný charakter. 

Olympijským nováčikom je aj breakdance. Jeho 
minuloročné MS v čínskom Nankingu boli tiež 
zorganizované v štandardnej hale. Pre jeho súťaže 
počas OHM v Buenos Aires však postačoval aj 
dočasný kurt pre basketbal 3x3. Podobná je situácia 
aj v prípade športového lezenia, ktorého šampionáty 
zvyknú tiež hostiť multifukčné haly. Dajú sa však 
zorganizovať aj pod holým nebom. Z pohľadu 
infraštruktúry je tak možné šampionáty v týchto 

športoch u nás potenciálne usporiadať.

Najpočetnejšia	skupina	využíva	
viacúčelové	haly

Tretiu skupinu predstavujú tie športové odvetvia, 
ktoré pre organizáciu MS a ME vyžadujú multifunkčné 
existujúce športoviská, príp. umožňujú ich 
usporiadanie v kombinácii s dočasnými riešeniami. 
Táto skupina športov je najviac početná a opiera sa o 
využitie multifunkčných hál či futbalových štadiónov. 
V slovenskom kontexte ponúka v tomto ohľade 
najlepšie podmienky pochopiteľne Bratislava. Pri 
týchto úvahách sa opierame prioritne o multifunkčnú 
halu Zimného štadióna O. Nepelu a novostavbu 
národného futbalového štadióna. Zároveň slovenské 
hlavné mesto ponúka bezkonkurenčne najlepšie 
podmienky aj z hľadiska dopravnej dostupnosti i 
hotelového ubytovania. Podľa zdrojov Štatistického 
úradu z roku 2017 disponuje Bratislava viac než 
8000 hotelovými izbami a 17500 lôžkami. V troj až 
päťhviezdičkovej kategórii je z toho cca 4900 izieb 
a takmer 10000 lôžok. Silnou výhodou môže byť aj 
blízkosť Viedne s podstatne vyššími kapacitami.

V podmienkach hlavného mesta je tak možné 

Novostavba národného futbalového štadióna na Tehelnom poli v Bratislave Novostavba národného futbalového štadióna na Tehelnom poli v Bratislave 
Foto: archív NŠCFoto: archív NŠC
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zorganizovať nezanedbateľný počet svetových i 
európskych šampionátov v celom rade olympijských 
športových odvetví. Výborné podmienky ponúka 
bratislavský „Nepelák“ aj so svojimi tréningovými 
halami predovšetkým pre úpolové športy. Svojou 
kapacitou do 10000 divákov totiž vyhovuje 
požiadavkám nielen  ME ale i MS. Boxerská AIBA 
vyžaduje pre organizáciu MS napríklad 3 až 7-tisícovú 
halu pre turnaj žien a 3 až 10-tisícovú kapacitu pre 
turnaj mužov. Taekwondo sa pre potreby MS uspokojí 
aj s 3500 sedadlami. Rovnako skromné je i zápasenie, 
kde sa šampionát v roku 2021 uskutoční v hale s 
kapacitou 5500 divákov (v Osle). Podobne môžeme 
uvažovať aj o šampionátoch v karate i vzpieraní. 
Najnáročnejšie v tomto ohľade je džudo, ktoré za 
posledných 10 rokov usporiadalo svoje MS v hale s 
najmenej 7500 sedadlami (2014 v Čeljabinsku). 

Zimný štadión by mal byť schopný privítať aj najlepších 
európskych a svetových šermiarov. Príslušná MŠF 
nešpecifikuje vo svojej príručke požiadavky na 
kapacitu športoviska, ale zdôrazňuje predovšetkým 
dostatok priestoru na inštaláciu požadovaného počtu 
planšov. V takom prípade by pre tento účel mohlo byť 
vhodné aj bratislavské výstavisko.

Z tzv. raketových športov by si mala bratislavská hala 
O. Nepelu poradiť aj so šampionátmi v stolnom tenise 
či bedmintone. Podľa šéfa európskeho bedmintonu 
P. Tarcalu by dokonca do úvahy prichádzalo aj 
susedné NTC. Predseda stolnotenisového zväzu Z. 
Kríž však na margo tenisového centra zdôrazňuje, 
že hala neposkytuje dostatočné zázemie (šatne, 
sprchy, toalety) pre šampionáty s väčším počtom 
športovcov. Zimný štadión je v tomto ohľade na tom 
neporovnateľne lepšie.

Pre fanúšikov jedného z najpopulárnejších 
olympijských športov je tiež potešiteľné, že Bratislava 
by mohla privítať aj celý gymnastický program. Pre 
potreby MS v športovej gymnastike sa totiž vyžaduje 
hala s minimálnou kapacitou 6000 divákov. Modernej 
gymnastike stačí 4000 a šampionátom v skokoch na 
trampolíne 3000 sedadiel. 

Kritériá	na	šampionáty	v	loptových	hrách

Európske a svetové šampionáty v loptových hrách 
pochopiteľne vyžadujú viac ako len jedno športovisko. 
Slovensko minulý rok hostilo jednu skupinu ženských 
volejbalových ME na ZŠ v Bratislave a v roku 2022 
privíta zápasy ME hádzanárov aj v Steel aréne 

Košická Steel aréna počas  Košická Steel aréna počas  
minuloročných hokejových MS minuloročných hokejových MS 

Foto: WikimediaFoto: Wikimedia



19E-ŠPORTINFORM

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

v Košiciach. V oboch prípadoch sa však jedná o 
spoluorganizáciu s inými krajinami. Viac Slovensko 
momentálne pre potreby volejbalu, hádzanej, ale i 
basketbalu nemôže ponúknuť. 

Volejbalová FIVB vyžaduje pre účely MS mužov i žien 
4 – 6 hál, z toho minimálne jedna musí mať kapacitu 
aspoň 15000 divákov. Hádzanárske MS špecifikujú 
svoje požiadavky zvlášť pre skupinovú fázu (haly s 
kapacitou 4000-6000 miest pre turnaj mužov, 3000 
pre turnaj žien), osemfinále (6000-8000 M, 3000 Ž), 
štvrťfinále (8000-10000 M, 5000 Ž) a semifinále a 
finále (12000-15000 M, 8000 Ž). 

Najnádejnejšie vyzerá situácia v prípade ženských 
basketbalových MS, kde sa vyžadujú dovedna iba 
tri haly s minimálnou kapacitou 4000 divákov a pre 
finálovú fázu s kapacitou 8000 divákov. Mužský 
šampionát je v tomto ohľade oveľa viac náročný. V 
rámci jeho dejísk od roku 2010 do roku 2023 bolo, 
príp. bude použitých 5 až 8 hál, pričom najmenšie z 
nich sú kapacitne na úrovni 7000-10000 divákov. Jeho 
zápasy skupinovej fázy je tak možné tiež usporiadať 

v rámci Bratislavy a Košíc.

Niektorí si možno pamätajú, že počas OH 2012 bola 
vybudovaná dočasná basketbalová hala s 12000 
sedadlami, čo by niekto mohol považovať za riešenie, 
ako si s chýbajúcou veľkou arénou u nás poradiť. 
Náklady na jej výstavbu však dosiahli bezmála 50 
miliónov eur, za čo sa dá postaviť aj niekoľko stálych 
športovísk. Hala sa však dá znovu použiť a je napredaj 
za 2,5 milióna libier.

Pokiaľ ide o tenis, podmienky ponúka bratislavské NTC 
a v budúcnosti aj pripravovaný komplex v Košiciach. 
Biely šport je však v tomto ohľade veľmi flexibilný, 
keďže tenisové kurty bežne vidíme v multifunkčných 
i výstavných halách i futbalových arénach. ITF však 
oficiálne tenisové MS neorganizuje. Otvorené ME pre 
mužských profesionálnych hráčov zaviedla príslušná 
európska federácia Tennis Europe len minulý rok. 
Dohodla sa s organizátormi júlového ATP turnaja v 
Hamburgu, že z neho každý rok vzíde aj oficiálny 
európsky šampión. Potenciálna organizácia turnaja 
na Slovensku je tak bezpredmetná.

Košická Steel aréna v basketbalovom móde 
Foto: Wikimedia
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Aj	futbalový	štadión	môže	byť	viacúčelový

Svoj skrytý potenciál má v Bratislave aj nový futbalový 
štadión. Zorganizovať by sa na ňom dali napríklad 
všetky disciplíny moderného päťboja. Tento nový 
formát UIPM zaviedla pre MS a počíta sa s ním aj 
na OH 2020 v Tokiu a 2028 v Los Angeles. Pre tento 
účel by bol však nepochybne vhodným dejiskom aj 
šamorínsky x-bionic® sphere. 

V súvislosti s ním sa dá reálne uvažovať aj nad 
organizáciou šampionátov v jazdeckých disciplínach. 
FEI od roku 1990 zaviedla aj tzv. Svetové jazdecké 
hry (SJH) pre osem odvetví. Ide o jedno z najväčších 
globálnych športových podujatí. Pre rok 2022 bol 
jedným z dvoch kandidátov aj Šamorín. Potom, 
čo americký Lexington odstúpil od kandidatúry, 
zostal jediným adeptom. Po dlhých diskusiách s 
FEI však odmietol podpísať hostiteľský kontrakt. V 
priebehu minulého roka však záujem o hry prejavili 
saudskoarabský Rijád a Rím. Slovensko bolo 
súčasťou desiatky krajín, ktoré kandidovali na svetový 
šampionát v niektorej z disciplín. Futbalové či atletické 
štadióny pritom môžu byť tiež ich dejiskami, ako tomu 
bolo napríklad počas SJH 2002 v Jereze, SJH 2014 
v Normandii či ME 2017 v Götteborgu. 

To platí aj pre pozemný hokej, ktorý na Slovensku 
nie je príliš populárny. Jeho MS a ME sa však dajú 
zorganizovať na jedinom štadióne a v nejednom 
prípade na tento účel slúžil práve futbalový štadión, 
ktorého hracia plocha bola dočasne upravená. 
Kapacitne pritom dejiská nie sú náročné. Bežne 
postačujú tribúny pre 10000 divákov. Teoreticky je 
teda možné takýto šampionát u nás zorganizovať. 
Podobná situácia je aj v prípade MS v rugby 7s, 

ktorého dejiskom v roku 2022 má byť tiež jeden 
štadión, na ktorom sa v priebehu troch dní uskutoční 
turnaj žien i mužov.  S ohľadom na minulé dejiská 
šampionátu, by bratislavské Tehelné pole malo 
vhodné podmienky tiež poskytovať.

Plavecké	bazény	na	trávnatej	ploche?

Niektorých možno prekvapí, že do kategórie 
šampionátových ilúzií nie sú zaradené aj plavecké 
MS. Počtom akreditovaných účastníkov (cca 6000 
plus 3500 dobrovoľníkov) a športových disciplín patrí 
nepochybne k najnáročnejším podujatiam. FINA však 
robí veľa preto, aby bol ich šampionát čo najviac 
dostupným. Práve z tohto dôvodu preferuje použitie 
dočasných bazénov, ktoré aspoň do určitej miery 
dokážu organizáciu MS zjednodušiť. 

Pre plávanie FINA požaduje 50-metrový 10-dráhový 
bazén s kapacitou 15000 až 20000 divákov a tri 
tréningové bazény. Synchronizované plávanie 
potrebuje jeden bazén (30x20m) a 5000 diváckych 
miest a jeden bazén na rozcvičenie. Skokanské 
disciplíny vyžadujú jeden bazén (25x25m, hĺbka 5 
m) tiež s kapacitou 5000 divákov. Podobne je to aj 
v prípade vodného póla, pričom bazén musí mať 
30x20m. Pre účely diaľkového plávania postačuje 
dostatočne veľká vodná plocha (pre 2 až 2,5 km 
okruh) bez kapacitných špecifík. Súčasťou programu 
sú aj neolympijské skoky z vysokej veže, pre ktoré je 
potrebný jeden bazén s hĺbkou 6 m a vežou s výškou 
27 m. Plavecké ME sú v tomto ohľade kapacitne 
oveľa menej náročné. Súčasťou ich programu nie 
je ani vodné pólo či posledná spomínaná disciplína.

Pri otázke, ako by si s týmto všetkým Bratislava 
poradila, sa dá uvažovať s využitím národného 
futbalového štadióna pre plávanie, kde by na polovici 
ihriska vznikol dočasný tréningový a na druhej 
polovici súťažný bazén s tým, že by pri ňom musela 
vyrásť dočasná tribúna, ktorá by doplnila futbalové 
tribúny na požadovanú kapacitu. Podobné riešenie 
použila počas MS 2015 Kazaň. Susedný zimný 
štadión dokáže prichýliť napríklad vodných pólistov 
a v tréningových halách dve nesúťažné 50-ky. Oba 
skokanské bazény by bolo možné vybudovať na 
Tyršovom nábreží pri Dunaji s jedinečným výhľadom 
na bratislavský hrad či most SNP. FINA totiž preferuje 
využitie atraktívnych lokalít, ktoré umožňujú televízne 
zábery na známe turistické dominanty. Potenciálne je 
možné v tejto lokalite uvažovať aj nad bazénom pre 
synchronizované plávanie. V prípade, že by Šamorín 

Novostavba národného futbalového  Novostavba národného futbalového  
štadióna na Tehelnom poli v Bratislave štadióna na Tehelnom poli v Bratislave 

Foto: WikimediaFoto: Wikimedia
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Rýchlokorčuliarska hala v bavorskom Inzelli Rýchlokorčuliarska hala v bavorskom Inzelli 
Foto: WikimediaFoto: Wikimedia

vypomohol Bratislave s organizáciou vodnopólového 
turnaja, zimný štadión by mohol prichýliť akvabely. Na 
niektorých šampionátoch však ich súťaže prebiehali 
aj v hlavnom plaveckom bazéne, takže by samostatný 
bazén nemusel byť potrebný. Šamorínske stredisko 
by potenciálne mohlo zorganizovať aj súťaže v 
diaľkovom plávaní, príp. by mohli zostať v Bratislave, 
ak by bol vybudovaný kanoistický areál Zemník. 

Toto všetko aj s dočasnými bazénmi však niečo 
stojí. Budapešť, dejisko MS 2017 na to minula 
údajne 438 miliónov eur. Ešte v roku 2013 sa pritom 
náklady odhadovali na desaťnásobne nižšej úrovni. 
Započítaná je však do toho aj výstavba nového 
plaveckého centra pri Dunaji. 

Pochopiteľne je nemysliteľné očakávať, že by 
Slovensko nasledovalo maďarský príklad, kde štát 
pokryl celý účet. Aj keď z infraštruktúrneho hľadiska 
by sa šampionát u nás dokázal zorganizovať, 
jeho finančný aspekt ho skôr radí do kategórie 
šampionátových ilúzií. Za utópiu ho považuje aj 
súčasný prezident SPF Ivan Šulek, ktorý k tomu 
pridáva aj slabú diplomatickú pozíciu Slovenska 
či jeho výsledky v jednotlivých odvetviach. Aj 
preto je európsky šampionát v tomto ohľade o 
niečo schodnejšou cestou. Podobne ako ME v 
neolympijskom 25-metrovom bazéne, ktoré by tiež 
dokázal prichýliť bratislavský „Nepelák“. Predchádzať 
však tomu musí úspešná organizácia šampionátov 
juniorských kategórií.

Zimné	športy	na	ľade

Z olympijských zimných športov dokáže slovenská 
športová infraštruktúra ponúknuť podmienky pre 
šampionáty v curlingu i šortreku. Bratislavský zimný 
štadión hostil v roku 2016 krasokorčuliarske ME a 
dvakrát sa uchádzal aj o MS. Ľadový hokej naše 
dve jediné akceptovateľné arény hostili už dvakrát. 
Do tretice to však už pre Košice nebude možné. Do 
úvahy tak momentálne pripadá len Bratislava v úlohe 
spoluorganizátora. Samostatnú kandidatúru môže 
Slovensko podať len v prípade, že u nás vyrastie 
minimálne 12-tisícová hala. 

Slovenský zväz ľadového hokeja v priebehu minulého 
roka zaslal výzvu slovenským samosprávam na 
spoluúčasť pri realizácii projektu novej 13-tisícovej 
multifunkčnej arény. Predbežný záujem prejavili 
mestá Nitra, Banská Bystrica, Zvolen a Žilina. Úvahy 
nad umiestnením takejto haly inde ako v Bratislave, sa 
však dajú v európskom kontexte považovať doslova 
za „unikát“. Sídelná štruktúra Slovenska jednoducho 
pre projekty takýchto parametrov neposkytuje zrovna 
ideálne podmienky, aby ich bolo možné efektívne 
prevádzkovať.

Príklad, ako si s touto situáciou poradiť, ukázalo 
španielske Bilbao s asi 345-tisíc obyvateľmi, ktoré 
disponuje 10-tisícovou arénou porovnateľnou s tou 
v Bratislave. V rámci jeho aglomerácie je však aj 
výstavisko, ktorého súčasťou je hala, kde sa dajú 
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organizovať športové podujatia pre 5 až 18-tisíc 
divákov. Predstava, že by v bratislavskom výstavisku 
vyrástla nová dispozične flexibilná Expo aréna s 
kapacitou vyhovujúcou aj hokejovým MS, tak môže 
byť zaujímavým riešením. Úmysel zväzu je však 
podporiť niektorý z regiónov mimo Bratislavy a Košíc. 

Z „ľadových“ športov sme v úvode vylúčili boby, 
sánkovanie a skeleton. Podobne by sa dalo uvažovať 
aj o rýchlokorčuľovaní na dlhej dráhe, ktoré u nás 
nemá potrebný krytý ovál. Náklady na jeho výstavbu 
dokážu atakovať sumy tobogánu. Vedia byť však 
aj podstatne nižšie. Z hľadiska využiteľnosti však 
dokáže slúžiť oveľa väčšiemu počtu nielen zimných, 
ale i letných športov (napr. atletike), a to nielen na 
súťažný či tréningový, ale i rekreačný účel. Jeho 
realizácia tak za určitých okolností nemusí byť až 
tak nezmyselnou investíciou. 

Petr Novák, tréner českej superhviezdy Martiny 
Sáblikovej sa márne pokúša o výstavbu haly v 
Čechách. Kameňom úrazu je totiž nadmorská výška. 
Haly v nízko položených mestách podľa neho z 
hľadiska tréningu nemajú až taký význam. Okrem 
toho, kvalitné časy na úrovni svetových rekordov 
sa dajú dosahovať skôr na vyššie položených 
ováloch. Aj z tohto dôvodu chodia trénovať, tak ako 
iné reprezentácie, do bavorského Inzellu, ktorý je 
najvyššie položenou halou v Európe (necelých 700 m 
n. m.). V nadmorskej výške nad 1000 m sú iba ovály 
v Calgary a Salt Lake City. 

Ak by sa podarilo nájsť prevádzkovo a ekologicky 
prijateľné riešenie a vybudovať krytý ovál napríklad 
v rámci Starého Smokovca alebo Štrbské Plesa. 
Je celkom možné, že s jeho nadmorskou výškou 
(1010, resp. 1350 m n. m.) a hotelovými kapacitami 
by sa mohol stať najnavštevovanejším na starom 
kontinente. Aj jeho umiestnenie v Poprade (672 m n. 
m.) by z neho urobilo jeden z najvyššie položených 
oválov v Európe. V každom prípade by mu však 
konkurenciu robil ovál v talianskom stredisku Baselga 
di Piné (997 m n. m.), ktorý má byť zastrešený pre 
potreby ZOH 2026. 

V prípade tohto športoviska je pozitívnou správou aj 
nový spôsob chladenia, ktorý bude prvýkrát použitý 
na rýchlokorčuliarskej dráhe v dejisku ZOH 2022 v 
Číne. Ten má fungovať na báze využitia CO2, čím 
dokáže prispieť k redukcii jeho emisií, ktoré za rok 
vyprodukuje 3900 áut. Podobné účinky má údajne 
vysadenie 1,2 milióna stromov. Otázna je však cena 
za použitie takejto technológie.

Na	snehu	s	najlepšími	šancami	Jasná	a	
Osrblie

Je všeobecne známe, že alpské lyžovanie má 
najlepšie podmienky u nás v stredisku Jasná, ktorá 
pred pár rokmi zorganizovala slalomový svetový pohár 
i juniorské MS. Z hľadiska seniorských šampionátov sú 
však jej trate aktuálne homologované len na obrovský 
slalom a slalom. Prevádzkovatelia strediska sa však 

Lyžiarske stredisko Jasná 
Foto: Wikimedia



23E-ŠPORTINFORM

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

netaja ambíciou zorganizovať seniorské MS. Na to 
je potrebné dosiahnuť homologizáciu aj pre super-G 
a zjazd. Okrem Jasnej sa na Slovensku nachádza aj 
ďalších šesť stredísk, ktoré majú momentálne trate 
homologované pre obe slalomové disciplíny žien i 
mužov, prípadne super-G. Patria medzi ne Valča pri 
Žiline (aj SG), Vrátna (aj SG), Šachtičky, Vyšná Boca, 
Levočská dolina a Štrbské Pleso. 

Posledné menované je známe skôr ako mekka 
klasického lyžovania. Jeho Areál snov, ktorý bol 
dejiskom MS 1970, však už podmienky pre súčasné 
šampionáty nespĺňa a bolo by ho treba zásadne 
zrekonštruovať. Slovenský Holmenkollen by však 
v takom prípade dokázal hostiť pravdepodobne len 
súťaže skokanov. Pre bežecké lyžiarske disciplíny 
by na to nemal vyhovujúce trate. V súčasnosti majú 
homologizáciu len na súťaže nižšej kategórie, ktorá 
nevyhovuje ZOH ani MS. Ivan Bátory v rozhovore 
pre TA3 poznamenal, že trate vôbec nedisponujú 
stúpaniami najvyššej „A“ obťažnosti. Športovo-
technický riaditeľ SLA Michal Malák mi zasa vysvetlil, 
že v stredisku úplne chýbajú trate na skiatlon. Podobne 
tu chýba aj asfaltový okruh, ktorý by umožňoval 
prípravu v letných mesiacoch. Pri jeho realizácii 
však narážajú na odpor ochranárov. Pamätám si, 
ako mi nebohý Igor Petro, hlavný architekt projektu 
ZOH 2006 v Poprade-Tatrách pred dvadsiatimi rokmi 
vysvetľoval, že pre bežecké lyžovanie sú už potrebné 
hotové diaľnice. V závislosti od disciplíny sa šírka tratí 
pohybuje od 3 do 12 m. V podmienkach Štrbského 
Plesa ich však podľa neho aj z ekologických dôvodov 
nebolo možné vybudovať. Navrhoval preto ich 
presunutie do Tatranskej Lomnice. 

V prípade skokanských mostíkov je tiež nevyhnutné 

pripomenúť, že v slovenských podmienkach by mala 
byť prioritou skôr výstavba malých mostíkov pre deti 
a mládež, na ktorých by mohla vyrásť nová generácia 
skokanov. Jediný ako tak fungujúci areál sú Žlté piesky 
v Banskej Bystrici. Pred pár rokmi sa objavila iniciatíva 
na výstavbu podobného areálu vo Svite. Prestavba 
tatranských mostíkov pre „dospelých“ je už kapitolou 
samou o sebe. Pre potreby univerziády prešiel 
úpravami malý mostík. Veľký je v podstate nefunkčný 
a potreboval by prejsť rekonštrukciou na súčasnú 
úroveň skokov (HS 140 metrov). V Zakopanom bol v 
roku 2017 takýto mostík prebudovaný za 2,8 milióna 
eur. V minulom roku začali pri ňom opravovať a 
budovať aj niekoľko menších mostíkov za cca 10 
miliónov. Len pre porovnanie a ako varovný príklad 
môžeme spomenúť aj Holmenkollen, ktorý bol pred 
MS 2011 prebudovaný s veľkými nákladmi, ale aj so 
zásadnými konštrukčnými chybami. Konečná suma 
tak údajne dosahuje 2 miliardy nórskych korún (viac 
než 250 miliónov eur). 

V slovenských podmienkach nie sú realizovateľné ani 
šampionáty v akrobatickom lyžovaní a snoubordingu. 
Podľa zoznamu FIS momentálne žiadne slovenské 
stredisko nemá pre tieto odvetvia homologované 
zariadenia a trate. Nepochybne je však u nás pre 
ne potenciál.

Na záver sme si nechali náš najúspešnejší zimný 
olympijský šport, biatlon. Areál v Osrblí, ktorý hostil v 
roku 1997 svetový šampionát, sa snažil posledných 
deväť rokov o návrat do kolotoča svetového pohára, a 
tým aj do zoznamu stredísk schopných zorganizovať 
MS. IBU má na tento účel vytvorený licenčný systém, 
pričom pre potreby SP a MS je potrebná A-licencia. 
Osrblie 25 podmienok na jej opätovné pridelenie 
koncom roka 2018 splnilo a zaradilo sa do zoznamu 
26 „áčkových“ biatlonových centier na svete.

Zopár	postrehov	na	záver

Celkovo môžeme zhodnotiť, že z 51 sledovaných 
olympijských športových odvetví je možné z pohľadu 
športovej infraštruktúry u nás zorganizovať šampionáty 
v 34 odvetviach. Štyri odvetvia (basketbal, hádzaná, 
volejbal a ľadový hokej) momentálne len v podobe 
spoluorganizátora. Ostatných 17 športov sme vylúčili, 
či už z hľadiska chýbajúcich stálych športovísk, 
nevhodných prírodných podmienok alebo príliš 
vysokých nárokov MŠF na príslušné športoviská, 
ktoré by bolo v rámci Slovenska len ťažko zmysluplne 
prevádzkovať. Tenis bol vyradený z dôvodu, že sa v 
ňom MS neorganizujú a ME majú jedného stáleho 

Skokanské mostíky na Štrbskom Plese Skokanské mostíky na Štrbskom Plese 
Foto: WikimediaFoto: Wikimedia
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hostiteľa.

Nie je žiadnym prekvapením, že veľký potenciál na 
organizáciu značného počtu svetových a európskych 
šampionátov majú predovšetkým multifunkčné arény, 
za predpokladu, že sú ich súčasťou aj tréningové 
haly, VIP a mediálne priestory či dostatok sociálneho 
vybavenia pre účastníkov. Podobné zariadenia by 
v princípe mali byť základnou výbavou každého 
krajského mesta. K nim by mohol byť priradený 
aj Poprad, ako brána do regiónu Vysokých Tatier 
s hotelovými kapacitami porovnateľnými s tými 
bratislavskými. Krajské mestá v tomto smere 
zásadne zaostávajú, čo sa vzhľadom na organizáciu 
významných športových podujatí dá považovať za 
značné negatívum. 

V každom z týchto miest je zároveň možné 
identifikovať územie, ktoré dokáže slúžiť ako klaster 
športovísk celomestského významu s potenciálom 
spĺňať aspoň minimálne štandardy medzinárodných 
podujatí, príp. s možnosťou požadované kapacity 

dočasne doplniť. Nepochybným prínosom by bolo 
vypracovanie urbanistických štúdií pre tieto areály. 
Kroky v tomto ohľade podnikli napríklad v Žiline, kde 
vznikol návrh na športový komplex s multifunkčnou 
halou, velodrómom, plavárňou a atletickým štadiónom 
s realizačnými nákladmi za cca 60 miliónov eur. 

V rámci Bratislavy má pochopiteľne najväčší 
potenciál územie Pasienkov a Tehelného poľa, 
ktorému však hrozí kolonizácia v podobe stavieb 
s nešportovým funkčným využitím. Z hľadiska 
ME či MS by však niektoré športoviská museli 
prejsť zásadnou prestavbou a rekonštrukciou. 
Zastrešenie nového futbalového štadióna by tiež 
nezanedbateľným spôsobom zlepšilo bratislavské 
šampionátové možnosti. O realizácii aspoň časti 
projektu „petržalských Pasienkov“ na juhu mesta 
ani nehovoriac. Veľký potenciál na organizáciu 
šampionátov s dočasnými športoviskami má aj 
Tyršove nábrežie, ktoré je síce zátopovou oblasťou, 
zároveň je však dostupné MHD, v blízkosti centra 
a väčšiny hotelov a s mediálne veľmi cenenou 

Vizualizácia areálu športu, rekreácie a turistiky Jarovské rameno  
z roku 2003, známy aj pod názvom „petržalské Pasienky“ 

Foto: archív NŠC
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vizuálnou kulisou. Podobne sa dá vnímať aj potenciál 
neďalekého výstaviska.

V takejto konštelácii by sa v Bratislave dalo uvažovať 
už aj v intenciách medzinárodného multišportového 
podujatia v podobe nového konceptu Európskych 
šampionátov, združujúcich ME siedmich športov, 
ktorých prvé vydanie hostil v lete  2018 Glasgow a 
Berlín. Pochopiteľne v takom prípade by časť súťaží 
musela prebiehať aj vo Viedni.

Faktory	mimo	športovej	infraštruktúry

Ako sme však spomenuli v úvode, táto diskusia 
sa prioritne nesie v duchu potenciálu športovej 
infraštruktúry, pričom je potrebné zdôrazniť, že pohľad 
na stav našich športovísk je značne zgeneralizovaný. 
Táto téma je totiž tak rozsiahla, že by mohla byť 
pokojne predmetom samostatnej dizertačnej práce a 
celého kolektívu autorov. Iba pasportizácia športovísk 
je tak náročná odborná úloha, na ktorej by sa dokázalo 
realizovať hneď niekoľko geografov.

Bilbao aréna Bilbao aréna 
Foto: WikimediaFoto: Wikimedia

Pohľad na Tyršove nábrežie v Bratislave Pohľad na Tyršove nábrežie v Bratislave 
Foto: archív NŠCFoto: archív NŠC

Pohľad do interiéru Bizkaia arény v areáli výstaviska v Pohľad do interiéru Bizkaia arény v areáli výstaviska v 
Bilbau, ktorá je najväčšou multifunkčnou halou v Španielsku Bilbau, ktorá je najväčšou multifunkčnou halou v Španielsku 

Foto: WikimediaFoto: Wikimedia
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Je samozrejmé, že ostatné faktory, ktoré sú súčasťou 
organizácie významných športových podujatí, 
zohrávajú tiež svoju úlohu. Je všeobecne známe, 
že napríklad slovenská športová diplomacia nie je 
v mnohých prípadoch tak silná, aby dokázala právo 
organizácie MS či ME vybojovať. Svoju rolu tu 
nepochybne zohrávajú dlhodobé športové výsledky 
slovenskej reprezentácie v jednotlivých športoch, ako 
aj ich popularita u nás. S tým zasa súvisí aj potenciál 
slovenského mediálneho a sponzorského prostredia. 
Divácka sledovanosť športov totiž ovplyvňuje aj 
predajnosť ich televíznych prenosov, na čo nadväzuje 
schopnosť organizátorov generovať finančné príjmy 
od potenciálnych sponzorov. V nejednom prípade 
je zároveň situácia taká, že zisky z televíznych práv 
vlastní príslušná MŠF (napr. v ľadovom hokeji), takže 
s nimi organizačný výbor nemôže počítať. 

Nezanedbateľnou nákladovou položkou sú aj poplatky 
za získanie práva šampionáty organizovať. Prenájom 
športovísk u nás tiež dokáže predstavovať nemalé 
výdavky, najmä pokiaľ sú v rukách súkromného 
prevádzkovateľa. V slovenských podmienkach je tak 
organizovanie ME a MS do podstatnej miery závislé 
na štátnej finančnej pomoci. Viceprezident SOŠV Z. 
Kríž v tejto súvislosti preto zdôrazňuje, že Slovensko 
má nepochybne viac šancí pri organizácii juniorských 
a mládežníckych šampionátov, ktoré majú z hľadiska 
finančnej podpory štátu väčšiu nádej. 

Možno prekvapujúco sa ako zásadnou ukazuje 
aj dobrovoľnícka báza. Tá bola údajne hlavným 
argumentom, prečo v úvahách o organizácii 
EYOF 2021 nefigurovala práve Bratislava. Pomoc 
dobrovoľníkov totiž v súčasnosti neznamená to isté 
ako kedysi. Dnes už aj im treba za ich služby zaplatiť, 
aj keď len symbolickú odmenu, čo samozrejme 
zvyšuje organizačné náklady. Paradoxne tak zásadný 
limitujúci faktor pri našich šampionátových ambíciách 
nemusia byť len financie, športoviská, športová 
diplomacia či hotely, ale – na rozdiel od organizačne 
veľmi úspešného Dánska – aj slabo bijúce srdce 
slovenského dobrovoľníctva.

Pohľad na dočasný bazén vybudovaný na futbalovom Pohľad na dočasný bazén vybudovaný na futbalovom 
štadióne pre plavecké MS 2015 v Kazani štadióne pre plavecké MS 2015 v Kazani 

Foto: WikimediaFoto: Wikimedia

Areál Holmenkollen po rekonštrukcii pred MS 2011 Areál Holmenkollen po rekonštrukcii pred MS 2011 
Foto: WikimediaFoto: Wikimedia
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Na	úvod	sa	nevyhneme	v	súčasnosti	najpálčivejšej	
otázke.	Ochorenie	COVID-19	zásadným	spôsobom	
ovplyvnilo	dianie	vo	svete	športu.	Ako	vnímate	
vplyv	 súčasnej	 situácie	 na	 fungovanie	 vášho	
zväzu	a	vašich	športovcov	a	trénerov?

Plavecký život sa z bazénov počnúc deviatym marcom 

úplne vytratil. Prvý týždeň sme všetci dúfali, že to 
bude maximálne mesačná záležitosť, na ktorú svetoví 
vedci určite už majú vakcínu a než sa to rozšíri k 
nám, bude aj koniec a vírus bude porazený. Žiaľ, 
opak je pravdou, zatiaľ sme porazení my a ochorenie 
sa zmenilo na celosvetovú pandémiu s hrozivými 
následkami. Fungovanie našej federácie by som v 

Zainteresovaným z prostredia tyrkysovo sfarbených bazénov jeho meno nie je neznáme. Ivan Šulek, 
dlhoročný plavecký tréner na klubovej i reprezentačnej úrovni a manažér slovenskej reprezentácie však 
zároveň v rokoch 2006 až 2019 pôsobil na košickom magistráte, kde mal na starosti referát školstva, športu 
a mládeže. V oblasti športu má teda bohaté skúsenosti. V apríli tohto roka uplynie rok, odkedy presedlal do 
pozície prezidenta Slovenskej plaveckej federácie (SPF). O bilancovaní posledných dvanástich mesiacov, 
avšak nielen o tom, sme sa s ním porozprávali.

R O Z H O V O R  S . . .
IVANOM ŠULEKOM
 
PREZIDENTOM SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE
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súčasnosti prirovnal k pacientovi vo veľmi ťažkom 
stave, za ktorého dýchajú iba prístroje. Zrušili sme do 
odvolania všetky súťaže a tréningy v bazénoch, ktoré 
sú pochopiteľne pozatvárané. Tréneri a funkcionári v 
kluboch môžu plávať iba vo vlastných slzách, keď sa 
len bezmocne pozerajú na súčasnú situáciu a vidina 
zlepšenia je v nedohľadne.  Súťaže v prvom polroku 
sú absolútnou utópiou. Budeme radi, ak sa naštartuje 
športový život po letných mesiacoch. Prináša to 
problémy pre plaveckú federáciu a hľadáme všetky 
spôsoby ako udržať našich športovcov, trénerov a 
funkcionárov pri športe, ktorý milujú. Samozrejme, 
že sa nemôžeme a ani nechceme vzdať, veď 
športové srdce bije v každom z nás, a preto aj pri 
zdanlivo prehratom súboji, stále vidíme nádej na 
víťazstvo. Potrebujeme dnes udržať aspoň základné 
životné bunky klubov, ktorými sú tréneri a športoví 
odborníci, lebo len títo môžu opäť vo vytúžený deň 
“d” naštartovať našich športovcov, ktorí sú zatiaľ a 
chvalabohu všetci zdraví. Naši tréneri sú zväčša  
živitelia rodín, ktorí zanedbávali pre šport roky svoje 
rodiny celé dni, víkendy a sviatky a zrazu im tento 
neviditeľný súper zasadil ranu, akú si nezaslúžili. 
Nie iba preto, že celé roky ich snaženia sú zrazu 
vynulované, ale hlavne stratili náhle svoju milovanú 
prácu a boja sa o budúcnosť seba a svojej rodiny. 

Po	nečakanom	odstúpení	Ireny	Adámkovej	v	marci	
minulého	roka	ste	od	17.	apríla	2019	prezidentom	
SPF.	Jeden	rok	by	mal	byť	dostatočne	dlhý	čas	
na	 hodnotenie.	 Skúsení	 funkcionári	 sa	 určite	
zhodnú,	že	riadenie	federácie,	ktorá	kombinuje	
dohromady	 tak	 rôznorodé	 plavecké	 odvetvia,	
ktoré	majú	svoje	zvláštne	špecifiká	a	potreby,	nie	
je	vôbec	jednoduché.	Ako	sa	na	to,	na	základe	
vašich	doterajších	skúseností,	pozeráte?

Rok vo funkcii prezidenta mi pre množstvo rôznorodej 
práce ubehol tak rýchlo, že mám pocit, akoby 
som nastúpil iba včera. Aj keď základom všetkých 
štyroch športov je prirodzene plávanie, každý z 
nich je odlišný. Najľahšie sa orientujem v sekcii 
plávania a diaľkového plávania, kde som pôsobil vo 
viacerých funkciách takmer 50 rokov. Vodné pólo mi 
ako šport tiež nebolo neznáme. Veď mesto Košice, 
kde som od svojho začiatku pôsobil, sú kolískou 
tohto športu na Slovensku. Najviac času mi preto 
zabralo synchronizované plávanie, a to nielen z 
dôvodu, že tento šport som poznal iba z televízie, 
ale aj pre tzv. kauzu „Reichová“, ktorá skončila až 
na medzinárodnom športovom súde v Lausanne vo 
Švajčiarsku. 

Po svojom zvolení do prezidentskej funkcie som si 
osobne stanovil nasledovné priority: 

1. Upokojiť situáciu, ktorá vznikla v synchronizovanom 
plávaní. 

2. Nájsť dodatočné zdroje na dofinancovanie 
veľkých medzinárodných súťaží. 

3. Pripraviť Koncepciu SPF od roku 2020 do roku 
2024. 

4. Nájsť prostriedky na výstavbu nových bazénov. 

5. Pripraviť zmeny v Stanovách SPF spolu so 
zmenou štruktúry. 

6. Budovať pozitívne a vzájomne výhodné vzťahy s 
orgánmi štátnych a športových inštitúcií, ako sú 
MŠVVaŠ SR, SOŠV, NŠC, Dukla, ale aj SADA 
či partnerstvá s národnými športovými zväzmi 
a vedením miest a obcí, ktoré sú vlastníkmi 
bazénov, či majú záujem bazény stavať.

7. Mediálne zviditeľniť SPF.

8. Založiť strediská pre centralizovanú prípravu 
športovcov pri VŠC Dukla, ŠKP a NŠC.

9. Zaviesť plávanie a záchranu pred utopením do 
učebných osnov základných škôl.

10. Spolupracovať s fakultami telesnej výchovy a 
športu a podieľať sa na príprave vysokoškolského 
systému športu.
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11. Pripraviť  správnu metodiku výučby plávania.

12. Pripraviť metodické materiály pre jednotlivé 
športové sekcie SPF.

13. Venovať sa vzdelávaniu trénerov formou 
seminárov a konferencií. 

14. Zlepšiť výsledky vo všetkých športoch na 
medzinárodných podujatiach prostredníctvom 
koncepčnej a odbornej práce.

15. Úspešne zorganizovať podujatie EYOF 2021 v 
plávaní v Banskej Bystrici.

Viac ako polovicu z vyššie uvedených naplánovaných 
priorít sa mi darí napĺňať. No sú tu aj resty, ktoré si 
vyžadujú väčší časový priestor.

Úspechy	 slovenských	 plavcov,	 akvabel	 či	
pólistov	v	poslednom	období	by	sa	dali	spočítať	
na	prstoch	jednej	ruky.	V	médiách	zarezonovali	
dve	medailové	umiestnenia	mladých	plavkýň	na	
pretekoch	svetového	pohára	či	kvalifikovanie	sa	
vodných	pólistiek	na	ME	(uskutočnili	sa	v	januári).	
Ako	by	ste	zhodnotili	vystúpenie	slovenských	
reprezentantov	 v	 jednotlivých	 plaveckých	
odvetviach?

Musím chlapsky priznať, že financie, ktoré do SPF 

od štátu prichádzajú, nie sú adekvátne odzrkadlené 
vo výsledkoch športovcov. To ma v súčasnosti 
trápi najviac. Je pravdou, že sme veľmi úspešne 
zvládli organizáciu prvých majstrovstiev sveta v 
synchronizovanom plávaní mladších juniorov, že 
sme sa tiež po 27 rokoch prebojovali na majstrovstvá 
Európy vo vodnom póle spoločne muži aj ženy, kde 
sme však ťahali za kratší koniec, ale úspešnejšie boli 
ženy, ktoré sa prebojovali zo základnej skupiny zo 4. 
miesta. Darilo sa aj našim juniorom, plavcom na MEJ 
a MSJ. Úspechom sú aj dve bronzové medaily, ktoré 
si vyplávali Nikoleta Trníková a Andrea Podmaníková 
na svetovom pohári. Ale určite nemôžeme byť 
spokojní iba s účasťou našich mužov a žien na 
podujatiach, ako sú majstrovstvá sveta či majstrovstvá 
Európy. Doterajšie medailové umiestnenia Martiny 
Moravcovej, Riša Nagya, Ľuboša Križka či Kataríny 
Listopadovej a ďalších sú dôkazom toho, že aj na 
Slovensku je možné vychovať športovca, ktorý bude 
patriť medzi európsku či svetovú špičku. Musíme 
však začať pracovať viac koncepčne a odborne s 
mládežou, aby sme mohli zbierať plody našej práce. 
Rezervy vidím v každom zo štyroch športov. Aj preto 
mám úprimnú snahu pokračovať v mojom úsilí a 
budem sa opäť uchádzať o kandidatúru na prezidenta 
SPF, ale už na celé štvorročné obdobie.

Poslednú	 „veľkú“	 medailu	 získal	 spomínaný	
Richard	Nagy	na	 dlhej	 polohovke	 ešte	 počas	
ME	2016	v	Londýne.	Tento	rok	nás	mali	čakať	
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olympijské	hry	v	Tokiu,	ktoré	však	boli	z	dôvodu	
šíriaceho	sa	koronavírusu	odložené	na	rok	2021.	
Slovenská	“plavecká”	medaila	sa	však	na	nich	
neočakáva.	 Úspechom	 pravdepodobne	 bude	
už	samotná	kvalifikácia	a	možnosť	slovenské	
plávanie	na	hrách	vôbec	reprezentovať.	Aký	je	
váš	pohľad	na	možnú	účasť	slovenských	plavcov	
pod	 tokijskými	 piatimi	 kruhmi	 aj	 s	 ohľadom	
na	 súčasnú	 celosvetovú	 situáciu?	Bude	mať	
slovenský	fanúšik	v	olympijských	bazénoch	koho	
podporovať?

Rozhodnutie o preložení olympiády v Tokiu 2020 
som prijal s úľavou a radosťou, nakoľko 
som mal obrovské obavy o zdravie 
našich športovcov. Nebolo možné 
im zabezpečiť, pre nás dôležitý, 
dvojfázový tréning vo vode a v 
porovnaní s inými športami 
nemôžme simulovať 
plávanie, vodné pólo či 
synchroplávanie niekde 
v lese či na záhrade 
rodinného domu. V 
našich športoch by 
si trúfol ísť priamo 
na kvalifikáciu alebo 
dokonca na olympiádu 
bez tréningov vo vode 
iba David Copperfield 
alebo Chuck Norris. 
Oddialenie olympiády 
dáva našim športovcom 
nádej na tréningy vo vode, a 
s tým aj na kvalifikovanie sa a 
ja im verím. Aj Martina Moravcová 
mala pred majstrovstvami Európy štyri 
mesiace bez vody pre operáciu štítnej žľazy, 
no následným tréningom vo vode  získala nakoniec 
zlato z ME a z olympiády v Sydney priviezla dve 
strieborné medaily. Slovenský fanúšik bude mať 
určite koho podporovať na olympiáde v Tokiu. Z 
plavcov sú najbližšie k cieľu Andrea Podmaníková, 
Nikoleta Trníková a Richard Nagy s Tomášom 
Klobučníkom. V synchronizovanom plávaní sa 
chystajú na kvalifikáciu Naďa Daabousová s Dianou 
Miškechovou. Šancu bojovať o miestenku do Tokia 
majú aj ženy vodnopólistky. Pre mňa je ale dôležité 
dnes to, aby sme čím skôr skočili na celom Slovensku 
všetci do bazénov, lebo bez mládeže a práce v 
kluboch nemôžeme v budúcnosti očakávať progres 
v našich športoch.

Je	 všeobecne	 známe,	 že	 plávanie	 je	 jeden	 z	
najzdravších	 spôsobov	 aktívneho	 pohybu.	
O	 jeho	 význame	pre	 bezpečnosť	 na	 vodných	
plochách	a	pri	 záchrane	života,	 tiež	nemožno	
pochybovať.	Na	Slovensku	upravuje	podmienky	
realizácie	plaveckých	výcvikov	zvláštna	vyhláška	
ministerstva	školstva	z	roku	2009.	Okrem	iného	
sa	v	nej	uvádza,	že	základná	škola	môže	vytvárať	
podmienky	pre	osvojenie	si	základov	plávania,	
čiže	táto	činnosť	nie	je	pre	ne	povinná.	Smernica	
tiež	uvádza,	že	náklady	spojené	s	organizovaním	
výcviku	hradia	žiakovi	rodičia.	Škola	z	vlastných	
zdrojov	 môže	 žiakovi	 prispieť	 na	 úhradu	

cestovných	 nákladov.	 Je	 podľa	 vás	
takáto	situácia	okolo	plaveckých	

výcvikov	postačujúca?

U r č i t e  n e m ô ž e  b y ť 
postačujúce, aby plávanie, 

ako jeden z najzdravších 
motorických športov, 
bol iba nepovinným 
p r e d m e t o m  n a 
základných školách. 
R o č n e  s a  n a 
Slovensku utopí 120 
ľudí, čomu by bolo 
možné predísť práve 
povinným zavedením 

plávania a plaveckej 
sebazáchrany na prvom 

stupni základných škôl, 
ako je tomu v susednom 

Maďarsku,  Poľsku,  č i 
Rakúsku. Plávanie je dnes 

rovnako dôležité pre mládež ako 
cudzí jazyk. Aby sme splnili naše 

predsavzatia aj na Slovensku, snažíme sa 
o aktívnu komunikáciu s ministerstvom školstva.

Je	notoricky	známe,	že	podmienky	pre	plaveckú	
prípravu	 nie	 sú	 u	 nás	 vôbec	 ideálne.	 Kde	
aká	 rozvojová	 krajina	 disponuje	 plaveckými	
centrami,	 pri	 pohľade	 na	 ktoré	 si	 človek	 u	
nás	 len	 neveriacky	 pretiera	 oči.	 Minuloročný	
medzinárodný	míting	Slovakia	Swimming	Cup	
sa	pre	alarmujúcu	situáciu	s	bazénmi	u	nás	musel	
uskutočniť	 v	 maďarskom	 Györi.	 Francúzska	
vláda	na	tento	rok	schválila	miliónové	dotácie	
na	organizáciu	plaveckých	výcvikov	a	výstavbu	
plaveckej	infraštruktúry,	keďže	schopnosť	plávať	
je	považovaná	za	vec	elementárnej	gramotnosti.	
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Čo	sa	dá	u	nás	pre	zlepšenie	tejto	situácie	urobiť?

Štátny tajomník ministerstva školstva pre šport 
je uzrozumený so stavom športovej plaveckej  
infraštruktúry, ako aj podceňovaním plaveckého 
výcviku. Verím, že sa nám podarí napraviť žalostný 
stav našich miest. Na Slovensku nemáme ani jeden 
krytý 50 či 25-metrový bazén, ktorý by spĺňal kritériá 
FINA na usporiadanie medzinárodných pretekov. 
Absolvoval som rokovania v mestách Bratislava, 
Košice, Žilina, Martin, Prešov, Piešťany, Zvolen či 
Prievidza a Šaľa, kde by mali v najbližších rokoch 
vyrásť nové bazény.

V	tomto	roku	by	mal	svoje	brány	otvoriť	vynovený	
Dom	športu.	Jeho	realizátor	športový	funkcionár	
a	 podnikateľ.	 L.	Asványi	 plánuje	 v	 jeho	 okolí	
realizáciu	ďalších	 športovísk.	 Všetky	 by	mali	
byť	súčasťou	projektu	tzv.	Nových	Pasienkov.	
Súčasťou	 plánov	 je	 aj	 rekonštrukcia	 krytej	
plavárne	či	výstavba	otvoreného	50-metrového	
bazéna,	 kde	 vaša	 federácia	 mala	 pripravený	
projekt	krytej	päťdesiatky.	V	Ružinove	na	sklonku	
minulého	 roka	miestny	 starosta	 zasa	 odhalil	
plány	 na	 rekonštrukciu	 zimného	 štadióna	 V.	

Dzurillu,	vedľa	ktorého	má	vzniknúť	olympijský	
bazén,	ktorý	by	na	vykurovanie	používal	teplo	z	
chladiaceho	systému	hokejovej	haly.	Oba	projekty	
by	boli	pre	Bratislavu	nepochybne	prínosné.	Je	
však	otázne,	či	by	vyhovovali	aj	potrebám	SPF.	
Olympijský	bazén	už	napríklad	dávno	neznamená	
len	to,	že	má	50	metrov.	Aký	je	váš	pohľad	na	tieto	
plány?	Spolupracuje	či	konzultuje	niekto	z	SPF	
pri	príprave	takýchto	projektov?	

Áno. Veľmi sa teším, že prakticky niet týždňa, 
kedy by ma neoslovil niektorý z primátorov miest, 
resp. starosta a nepýtal sa na požiadavky, ktoré sú 
potrebné na usporiadanie plaveckých súťaží. Je to 
aj vplyvom medializácie tohto neutešeného stavu, že 
ľudia si začali všímať podmienky na plavecké športy 
a v prípade, že uvažujú o výstavbe, automaticky sa 
na nás obracajú. Prísľub na pomoc sme dostali aj od 
vedenia SOŠV, resp. štátneho tajomníka pre šport.

Nádej	 na	 riešenie	 nelichotivej	 situácie	 s	
plaveckou	infraštruktúrou	by	mohol	priniesť	Fond	
na	podporu	rozvoja	športu,	o	ktorého	finančné	
zdroje	sa	má	opierať	aj	ďalšia	realizácia	projektu	
Nových	Pasienkov,	vrátane	rekonštrukcie	krytej	
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plavárne.	Fond	čaká	prvý	rok	fungovania.	Ako	sa	
pozeráte	na	jeho	zriadenie	a	je	podľa	vás	reálne,	
že	by	sa	z	neho	v	dohľadnej	dobe	na	niektorý	z	
plaveckých	projektov	pridelili	peniaze?

Som presvedčený, že to bol správny krok ľudí, ktorí sa 
o Fond zaslúžili, nakoľko do súčasnosti absentovala 
organizácia, ktorá by sa touto problematikou 
zaoberala. Štúdia výstavby novej plavárne je hotová. 
Zámer prepojiť bazény Pasienky I. a Pasienky II. je 
hotový a schválený kompetentnými orgánmi. Chýbajú 
už iba peniaze a vôľa začať stavať. Osobne verím, že 
sa to podarí. Rovnako, ako dlho očakávaná plaváreň 
v Piešťanoch, kde sa už niekoľko rokov jeden z 
najúspešnejších klubov 
na Slovensku, odkiaľ 
pochádza fenomenálna 
Martina Moravcová, tlačí a 
trénuje v hotelovom bazéne 
a sľubov o výstavbe nového 
bazéna už bolo niekoľko.

Svoju	rolu	v	súvislosti	s	
výstavbou	a	prevádzkou	
n i e l e n 	 p l a v e c k e j	
infraštruktúry	 majú	 aj	
samosprávy	 miest	 a	
obcí.	 Ako	 dlhoročný	
pracovník	 košického	
magistrátu	 s	 tým	 máte	
bohaté	 skúsenost i .	
Je	 však	 zrejmé,	 že	 na	
to,	 aby	 samospráva	
mohla	 takéto	 úlohy	
plniť,	 bude	 potrebná	
reforma	verejnej	správy.	
Prideľovanie	úloh	mestám	a	obciam	bez	toho,	
aby	na	to	mali	k	dispozícii	aj	finančné	prostriedky,	
nie	 je	riešením.	Nevyhnutná	je	totiž	aj	fiškálna	
decentralizácia,	ktorá	presunie	podstatnú	časť	
verejných	financií	na	 lokálnu	úroveň.	Primátor	
Trenčína	 a	 predseda	 Únie	 miest	 Slovenska	
Richard	Rybníček	je	iniciátorom	tejto	reformy	po	
vzore	škandinávskych	krajín.	Asi	budete	súhlasiť,	
že	bez	nej	samosprávy	výstavbu	a	prevádzku	
športovísk	 či	 podporu	 športu	 všeobecne	
jednoducho	nedokážu	vykonávať	v	takej	miere,	
ako	sa	od	nich	očakáva.

Mestá a obce majú v kompetencii starať sa o 
mládežnícky šport a šport pre všetkých. Väčšina 
miest má však najväčší problém s financovaním 
stavieb športovísk. Existuje niekoľko modelov 

vyspelých európskych krajín, ktoré majú politiku 
v oblasti financovania športu nastavenú tak, aby 
bola infraštruktúra stavaná systémovo, podľa 
spracovaného plánu na základe pasportizácie. Je 
všeobecne známe, že na každých 50-tisíc obyvateľov 
by mal byť postavený jeden bazén. Pri súčasnom 
financovaní miest je iba fikciou myslieť si, že mesto 
má dostatok prostriedkov na výstavbu športovísk, ak 
má problém financovať školstvo, dopravu, zeleň či iné 
vitálne funkcie mesta.

Od	1.	januára	vstúpila	do	platnosti	novela	Zákona	o	
športe,	ktorá	prináša	profesionálnym	športovcom	
v	 kolektívnych	 športoch	 možnosť	 výberu,	 či	

chcú	 do	 zmluvného	
vzťahu	s	klubom	vstúpiť	
ako	 zamestnanci	 alebo	
samostatne	 zárobkovo	
činné	 osoby.	 Počas	
svojho	 pôsobenia	 na	
košickom	magistráte	ste	
boli	svedkom	intenzívnej	
diskusie	 košických	
klubov	v	tejto	záležitosti.	
Čo	podľa	vás	táto	novela	
prinesie?

Každá legislatívna zmena v 
športe má z môjho pohľadu 
iné dôsledky, ako je to v 
bežnom živote. Tak, ako 
nemožno jednoznačne 
nastaviť športový výsledok 
a očakávať automaticky 
úspech, tak nemožno ani 
očakávať, že zmenou 

pravidiel v športe počas zápasu nenastane chaos, 
čo sa aj stalo. Zákon o športe bol robený s dobrým 
úmyslom, ale je niekoľko vecí, ktoré po jeho zavedení 
zvýšili výdaje klubov na takú mieru, ktorá ich začala 
postupne dobiehať. Len v Košiciach skončili svoju 
úspešnú šnúru basketbalistky aj basketbalisti, ktorí 
nedokázali pri dodržiavaní zákona ekonomicky 
udržať klub na profesionálnej úrovni. Problémy 
mali aj niektoré futbalové kluby a v nerovnakých 
podmienkach sa ocitli aj hokejisti HC Košice, ktorí 
ako jediní dodržiavali zákon v podobe zamestnávania 
a odvodov. Neboli to iba odvody na dane a zdravotné 
či sociálne poistenie za zamestnaných športovcov. 
Boli to aj ďalšie, vynútené funkcie, a tým personálne 
a ekonomické navýšenie, ktoré súviselo s naplnením 
litery zákona. Z môjho pohľadu je správne, že tak 
ako každý zamestnanec, aj športovec by mal mať 
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právo na zamestnanecké výhody, ktoré mu plynú zo 
zákonníka práce. Odvody do zdravotnej či sociálnej 
poisťovne vykonávané zamestnávateľom (klubom), 
vrátane zabezpečenia príjmu pri práceneschopnosti, 
by nemali byť benefitom, ale základným ľudským 
právom. Šport profesionála je treba prirovnať k 
zamestnancovi s vysoko rizikovou prácou, kde je 
možné prísť z minúty na minútu nielen o zdravie, ale aj 
o zdroj obživy, či získať  doživotný zdravotný hendikep, 
kedy sa z úspešného človeka môže stať zrazu hoc 
bezdomovec. Takýchto prípadov bolo niekoľko. Ak 
vieme nastaviť v inom režime platy poslancov, sudcov 
či iných verejných činiteľov alebo odvody študentov 
a matiek na materskej dovolenke, dokázali by sme 
nastaviť aj platový a odvodový systém športovcov 
kolektívnych športov s profesionálnou zmluvou  tak, 
aby nám neutekali do zahraničia do podradných 
klubov s vidinou lepších zárobkov. Štatisticky sa jedná 
len o športovcov kolektívnych športov s maximálnym 
počtom do 5-tisíc, čo nemôže zaťažiť ekonomiku 
štátu. Práve naopak, môže sa ekonomicky táto strata 
vrátiť v príjmoch z väčšej návštevnosti v dôsledku 
zlepšenia výkonnosti viacerých hráčov, a tým aj 
medzinárodných výsledkov v športe.

Ako	člen	košického	magistrátu	ste	boli	 aj	 pri	
vzniku,	ale	 tiež	zániku	projektu	 letného	EYOF	
2021,	ktorého	organizáciu	po	Košiciach	prevzala	
Banská	 Bystrica.	 Pre	 vás	 osobne	 to	 bolo	
nepochybne	pomerne	turbulentné	obdobie.	Ako	
sa	s	odstupom	času	pozeráte	na	 rozhodnutie	
košických	mestských	poslancov	toto	podujatie	
na	východe	Slovenska	neusporiadať?

Projekt EYOF 2021 v Košiciach som vnímal ako 
vyvrcholenie mojej profesijnej činnosti v športe. 
Bol som účastný pri zrode myšlienky usporiadať 
toto skvelé mládežnícke podujatie na Slovensku  
v Košiciach, ktoré by si výrazne vylepšili športovú 
infraštruktúru a zároveň ukázali, že na východe 
republiky milujú šport, čo dokazujú rekordné návštevy 
fanúšikov na športových podujatiach, ale aj v počte 
športujúcich ľudí, kde mesto Košice patrí percentuálne 
medzi najlepšie v Európe. Získanie prestížneho  titulu 
„Najlepšie Európske mesto športu 2016“ je toho 
dôkazom. Nerád sa vraciam myšlienkami do tohto 
obdobia, lebo ma aj dnes zabolí, že som nemohol 
dotiahnuť tento projekt do zdarného konca. Čerství 
poslanci mesta si zrejme ešte nedokázali uvedomiť 
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a hlavne zhodnotiť prínos, ktorý by podujatie EYOF 
vygenerovalo pre šport, mesto a jeho obyvateľov. Bola 
to, z môjho pohľadu, kardinálna chyba, ale na druhej 
strane, mne osobne, osud priniesol aj novú zmenu v 
podobe prezidenta SPF, a tým som získal opäť impulz 
pre pokračovanie mojej činnosti v prospech športu, 
ktorý ma formoval už od 6-tich rokov. 

Na	záver	sme	si	nechali	už	tradičné	nazretie	do	
súkromia	a	vzťahu	k	aktívnemu	pohybu.	Už	pri	
pohľade	na	vás	 je	zrejmé,	že	sa	udržiavate	vo	
veľmi	dobrej	forme.	Predpokladáme,	že	plávanie	
v	portfóliu	vašich	športových	aktivít	dominuje.	
Alebo	sa	mýlime?	Ako	často	a	čomu	všetkému	
sa	venujete,	aby	ste	si	udržali	dobrú	kondíciu	a	
zdravie?

Osobne som športu prepadol od svojich šiestich 
rokov, k čomu ma viedli rodičia. V lete nebolo dňa, 
kedy by som nebol pri jazere, mori alebo bazéne. Na 
jar a v zime som povinne absolvoval s rodičmi túry po 
horách alebo v prírode, a nakoľko ma prechádzanie 
sa s nimi nebavilo, väčšinou som namiesto chôdze 
behal po lese ako pes. Bicykel bol môj prvý dopravný 
prostriedok, s ktorým som neraz predbehol aj rodičov 
jazdiacich v aute. Mojím obľúbeným športom je 

lyžovanie, s ktorým som vlastne ako prvým športom 
začínal, no nakoniec som sneh vymenil za mokrejšiu 
verziu a v tej som sa cítil ako ryba vo vode. Tým, 
že som niekoľko rokov plával šesťkrát v týždni a 
dvakrát denne aj 10 kilometrov, častokrát vo vode, 
ktorá mala teplotu, v akej dnes plávajú vyznávači 
zimného plávania nazývaní ľadové tulene, tak som 
po ukončení  pretekárskej činnosti dlho nemohol 
nájsť vzťah k bazénom a plávaniu. Ešte tak v lete 
jazero či more. Dnes, s odstupom času, si už aj 
zaplávam dvakrát v týždni, maximálne však kilometer. 
No musím priznať, že ma to až tak nebaví. Radšej 
chodím trikrát v týždni do posilňovne, pravidelne 
behávam, resp. bicyklujem. Absolvoval som niekoľko 
triatlonov, dvakrát som absolvoval celý maratón, 
niekoľko polmaratónov, ale mám rád každý šport. 
K športu som viedol aj svoje deti, ktorým rovnako 
ostala pamäťová stopa z mladosti a dnes sú pozitívne 
postihnutí športom, ako ja.  S manželkou, ktorá je 
tiež bývalá športovkyňa, si počas víkendu pravidelne 
zájdeme na bicykel, spinning alebo na bedminton. 
Šport je moja celoživotná filozofia a teším sa, že sa 
stal aj mojou prácou, koníčkom a poslaním.

Rozhovor pripravil: Igor Kováč
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Olympijské hry v Tokiu sa dočkali málo 
vítaného historického primátu. Po tom, 
čo ochorenie COVID-19 dokázalo 
paralyzovať život vo väčšine sveta 
a zásadným spôsobom doslova 
zastavilo globálne športové dianie, 
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) 
musel tiež pochopiť, že jeho vlajkové 
podujatie nemá zázračnú imunitu a 
musí sa zaradiť do zástupu k ostatným 
podujatiam, ktoré čaká nevyhnutný 
odklad. Tokijské hry sú tak prvé, ktoré 
museli byť preložené na iný termín. 
Tokio pritom už o jedny hry prišlo, 
a to v roku 1940 v dôsledku druhej 
svetovej vojny. Z rovnakých dôvodov boli 
pre svetové vojny zrušené aj OH v rokoch 
1916 a 1944.

Rok 2020 tak stratil prívlastok „olympijský“. Je síce 
pravda, že MOV stihol ešte v januári uskutočniť zimnú 
verziu olympijských hier mládeže v Lausanne. Ako 
olympijský sa však odjakživa zvykol označovať iba 

rok, v ktorom sa organizuje „veľká“ zimná či 
letná olympiáda, a nie ich kontinentálne 
či mládežnícke deriváty. Na základe 
rozhodnutia MOV budú môcť japonskí 
organizátori aj o rok používať 
označenie OH 2020. História si však 
bude navždy pamätať, že sa v tom 
roku vôbec nekonali.

Ťažko	dosiahnuté	rozhodnutie

Rozhodnutie o odklade hier 
sa nerodilo vôbec ľahko. MOV 
dlhú dobu vyčkával a otáľal s 

nevyhnutným rezultátom, ktoré už 
niektoré medzinárodné športové federácie 
(MŠF) v súvislosti s ich podujatiami dávno 

vykonali. Miestami to vyzeralo, akoby MOV 
veril, že okolo olympijských hier sa vznáša 

akási zvláštna aureola, ktorá z nich robí niečo 
tak výnimočné a nedotknuteľné, že sa im starosti 
„bežného“ sveta musia jednoducho vyhýbať. Vývoj 
jednoznačne ukázal, že tento idealistický obraz 

ROK	2020	STRATIL	
PRÍVLASTOK	
OLYMPIJSKÝ  
  IGOR KOVÁČ                                    



36E-ŠPORTINFORM

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

má veľmi ďaleko od pravdy. Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO) varovala, že to, čo by tokijská 
„Petriho miska“ v lete 2020 bola schopná nakultivovať, 
by mohlo mať nedozierne následky.

Situáciu pochopil aj šéf Svetovej atletiky Sebastian 
Coe, ktorý na základe rozsiahleho prieskumu medzi 
svetovými atlétmi dospel k rozhodnutiu, že preloženie 
hier je to najlepšie možné riešenie a listom v tomto 
duchu apeloval aj na prezidenta MOV.

Okrem medzinárodných športových federácií túto 
situáciu pochopili aj národné olympijské výbory 
(NOV). Ten kanadský verejne deklaroval ako prvý, 
že v lete tohto roku svojich športovcov do Japonska 
nebude posielať. Podobne aj austrálsky NOV 
odporučil svojim športovcom, aby svoju prípravu 
smerovali k olympijským hrám v roku 2021. Najmä 
tento krok bol považovaný za jasný indikátor toho, 
kam sa bude situácia okolo tokijských hier uberať. 
Šéf Austrálskeho olympijského výboru John Coates 
je totiž aj viceprezident MOV a šéf koordinačnej 
komisie hier v Tokiu a zároveň blízky „spojenec“ 
Thomasa Bacha, takže bol nepochybne veľmi dobre 
informovaný o reálnych možnostiach. 

Na poslednú chvíľu sa k celému radu NOV pridal 
s rovnakým odporúčaním o preložení hier aj ten 
americký, takže bolo jasné, že americké televízie sa 
musia toto leto pripravovať na úplne iný scenár. Práve 
potreby amerických vysielateľov mohli byť dôvodom, 

prečo sa americký NOV nepostavil do líderskej 
pozície, a ako prvý nedeklaroval neúčasť svojich 
športovcov na tohtoročných hrách. Spoločnosť NBC 
zaplatila MOV miliardy za vysielacie práva až do 
roku 2032. Dá sa teda logicky predpokladať, že hry 
sa síce môžu uskutočniť bez ruských, slovenských 
či napríklad etiópskych športovcov, ale iba ťažko 
bez tých z USA. Keď sa však viacero športovo 
silných krajín aj bez MOV rozhodlo na hrách tento 
rok neštartovať, bolo zrejmé, že na hry čaká nová, 
doposiaľ nepoznaná alternatíva.

Záchrana	Abeho	dieťaťa

Nemalý podiel na váhavom prístupe MOV mali aj 
japonskí organizátori na čele s japonským premiérom 
Šinzóm Abem. Ten je historicky najdlhšie slúžiaci 
premiér Krajiny vychádzajúceho slnka a je všeobecne 
známe, že tokijské hry sú jeho „dieťaťom“. 
Abe bol pri tom, keď bolo treba 
lobovať za Tokio pri voľbe 
dejiska v roku 2013. Abe 
bol súčasťou prezentácie 
Tokia na záverečnom 
ceremoniáli OH 2016 v 
Rio de Janeiro. Na hry 
sa „oficiálne“ minulo 
12 miliárd dolárov 
(kandidatúra počítala so 
7,8 miliardami). Posledný 
audit však hovorí dokonca 



37E-ŠPORTINFORM

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

o 26 miliardách. Z pohľadu japonského premiéra 
sa tak hry jednoducho nemôžu skončiť fiaskom. 
Akékoľvek zlyhanie či neúspech spojený s nimi by 
sa pre neho rovnal politickej katastrofe. 

Pokiaľ teda japonskí organizátori a Šinzó Abe 
deklarovali odhodlanie zorganizovať hry v pôvodnom 
termíne, bolo jednoducho zložité z pozície MOV 
presadzovať niečo iné. Pod tlakom šíriaceho sa 
ochorenia vo svete však aj japonský premiér dospel k 
zmene názoru a začal verejne počítať aj s alternatívou 
preloženia OH. Pôvodný plán na sklonku marca 
bol v priebehu štyroch týždňov analyzovať dopady 
variantov s rôznymi termínmi konania. Iniciatíva 
medzinárodných športových federácií a niektorých 
NOV o preložení hier na budúci rok však podstatne 
urýchlila dohodu MOV a japonského organizátora.

Dopady	preloženia	tokijských	hier

Je namieste si uvedomiť, že olympijské hry v súčasnej 
podobe sú predovšetkým marketingovo-mediálny 
produkt s rodným listom vystaveným v kalifornskom 
Los Angeles počas OH 1984. Navyše, na jeho 
finančnom úspechu závisí existencia podstatnej časti 
celosvetového olympijského hnutia. Svoje o tom vie 
Thierry Sprunger, bývalý šéf financií MOV v rokoch 
1994 až 2011. 

Podľa jeho vyjadrenia, MOV dokáže finančne 
fungovať bez príjmov z tokijských hier až do ZOH 

2022 v Pekingu a OH 2024 v Paríži. To sa však týka 
organizácie hier ako takých. Oveľa väčšie problémy 
by malo olympijské hnutie ako celok. Iba 10 z 28 
letných medzinárodných športových federácií je totiž 
finančne nezávislých na príjmoch MOV. Zvyšných 18 
federácií, z ktorých mnohé stratia aj príjmy z podujatí 
v roku 2020, budú blízko k bankrotu, ak od MOV 
nedostanú podiel zo zisku z Tokia.

Časť ziskov MOV smeruje aj na podporu fungovania 
národných olympijských výborov. Týka sa to 
predovšetkým NOV v 120 rozvojových krajinách, 
pre ktoré príspevok MOV predstavuje podstatnú 
časť financovania ich fungovania na jedno štvorročné 
obdobie. Niektoré NOV z rozvinutých krajín sú zase 
úplne odkázané na príjmy s medzinárodného alebo 
lokálneho sponzoringu (napr. v Španielsku). Situácia 
okolo hier v Tokiu môže ich fungovanie tiež zásadne 
ohrozovať. Týka sa to aj toho amerického, ktorý už 
požiadal federálnu vládu o bezprecedentnú finančnú 
pomoc vo výške 200 miliónov dolárov. To sa stretlo s 
nemalou kritikou, keďže USOPC je najbohatší NOV na 
svete a jeho potreby by nemali byť uprednostňované 
v dobe, keď rapídne stúpa počet nezamestnaných 
Američanov.

MOV má síce poistenie pre prípad zrušenia hier. 
Vzhľadom na skutočnosť, že olympijské hry sú 
mimoriadne veľké a komplexné podujatie, poistiť bolo 
možné len zlomok príjmov z OH. V roku 2002 bol 
na žiadosť vtedajšieho prezidenta MOV J. Roggeho 
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založený aj vlastný poistný fond. Doň však putuje iba 
malá časť z 10 %, ktoré si MOV tradične necháva 
na svoje fungovanie z príjmov za každé štvorročné 
obdobie (90 % sa distribuuje organizátorom OH a 
ZOH, MŠF a NOV). Akýkoľvek výpadok príjmov by 
tak mohol mať priam fatálny dopad na podstatnú časť 
olympijského hnutia.

Práve z týchto dôvodov MOV vytrvalo deklaroval, 
že zrušenie hier nikdy nebolo alternatívou, ktorá by 
bola na programe dňa. Presunutie hier o rok však 
tiež so sebou prináša výzvy a riziká, ktoré nebude 
jednoduché eliminovať. 

Americká televízia NBC má už teraz zazmluvnené 
reklamy za viac ako miliardu dolárov na podujatie 
počas tohto leta. Tokijský organizačný výbor získal 
rekordné tri miliardy z domáceho sponzoringu a 
nervozita japonských firiem, ktoré očakávali, že sa im 
toto leto investované peniaze vrátia, by sa dala krájať.

Organizátori OH 2024 už teraz počítajú s výpadkom 
sponzorských príjmov v budúcom roku. Minulý rok sa 
pritom už vzdali 100-miliónového kontraktu s ropnou 
spoločnosťou Total, pretože parížska starostka 
nechce mať do hier zaangažované spoločnosti 
využívajúce fosílne palivá. Paríž pritom potrebuje 
získať 1,3 miliardy z domáceho sponzoringu, a čas 
na dosiahnutie tohto cieľa sa kráti. V dôsledku vplyvu 
vírusu na svetové trhy pritom nie je isté, či bude vôbec 
postačovať.

Presunutie tokijských hier na budúci rok so sebou 
prináša aj prvé konflikty olympijských sponzorov. 
Americká letecká spoločnosť Delta Airlines podpísala 
s organizátormi OH 2028 kontrakt na 400 miliónov 
dolárov, ktorý zahŕňa aj pozíciu oficiálneho dopravcu 
pre americký NOV. Kontrakt nadobúda platnosť 1. 
januára 2021. Pre OH 2020 v Tokiu je však oficiálnym 
dopravcom amerického NOV letecká spoločnosť 

United Airlines, ktorá je jeho partnerom posledné 
štyri desaťročia.

MOV a japonskí organizátori budú čeliť aj 
nezanedbateľným operačným a logistickým výzvam. 
Je zrejmé, že bude potrebné zabezpečiť desiatky 
tisíc hotelových izieb, ktoré boli pôvodne rezervované 
pre tohtoročné hry. Prenájmy a údržbu športovísk 
bude potrebné predĺžiť tiež o viac než rok, podobne 
ako fungovanie organizačného výboru. Najväčšie 
otázniky vyvoláva Olympijská dedina, ktorá bola 
budovaná ako súkromné ubytovanie. Niektoré byty 
v obytných blokoch už majú svojich majiteľov, ktorí 
očakávajú, že sa do nich koncom roka budú môcť 
nasťahovať. T. Bach sa vyjadril, že nevie zaručiť, 
aby sa dedina dala použiť aj budúci rok. Japonskí 
organizátori veria, že to bude realizovateľné. Ak sa im 
však nepodarí zabezpečiť potrebný odklad, je zrejmé, 
že na športovcov bude musieť čakať iná alternatíva. 
Možno v podobe výletných lodí, aké boli s úspechom 
použité počas minuloročnej univerziády v Neapole.

Športové	federácie	podporujú	odklad	hier

Olympijské hry v roku 2021 majú, pochopiteľne, 
vplyv aj na kalendár športových podujatí. Situácia 
sa bytostne dotýka hlavne dvoch z troch športových 
odvetví, ktoré patria v renkingu MOV do najvyššej 
A-kategórie. Plavecké majstrovstvá sveta má totiž v 
júli budúceho roka hostiť japonská Fukuoka a atletický 
svetový šampionát sa má v auguste 2021 uskutočniť 
v americkom Eugene. MS v treťom olympijskom 
„áčkovom“ športe - v športovej gymnastike - sa majú 
uskutočniť až v druhej polovici októbra v kodanskej 
Royal aréne.

Medzinárodná plavecká federácia (FINA) o prípadnom 
preložení šampionátu na rok 2022 odmieta uvažovať. 
Svetová atletika (WA) sa tiež nechce vzdať dlho 
očakávaného a historicky prvého šampionátu na pôde 

Pohľad na Olympijskú dedinu v Tokiu Pohľad na Olympijskú dedinu v Tokiu 
Foto: archív SOŠVFoto: archív SOŠV

Výletná loď MSC LIRICA, ktorá bola použitá ako ubytovanie Výletná loď MSC LIRICA, ktorá bola použitá ako ubytovanie 
športovcov počas letnej univerziády 2019 v Neapole športovcov počas letnej univerziády 2019 v Neapole 

 Foto: Wikimedia Foto: Wikimedia
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atletickej veľmoci USA. Pozitívna správa však je, že 
ihneď po oznámení rozhodnutia o presunutí OH na 
budúci rok dotknuté federácie deklarovali podporu 
MOV a svoju pripravenosť termíny šampionátov v 
roku 2021 olympijským hrám prispôsobiť. 

Je nepochybné, že za normálnych okolností by bol iný 
variant asi len ťažko možný. MOV už dlho preferuje 
organizáciu hier v mesiacoch júl a august, ktorý 
vyhovuje predovšetkým jeho mediálnym partnerom. 
V tomto duchu sa vyjadril aj viceprezident MOV 
John Coates, ktorý navrhoval, aby hry budúci rok 
prebehli medzi Wimbledonom a US Open. Posledné 
hry, ktoré sa uskutočnili mimo toto obdobie, boli 
septembrové OH 2000 v Sydney. Z pohľadu televízií 
to však nefungovalo tak, ako sa očakávalo. V prípade 
tokijských hier v podobnom termíne by to vyvolalo 
konflikt hlavne na americkom televíznom trhu, a to 
s ligou amerického futbalu NFL, ktorá je dnes oveľa 
väčším a silnejším biznisom ako pred 20 rokmi. Deň 
po oznámení o preložení tokijských hier sa však 
Thomas Bach nechal počuť, že hry sa na budúci 
rok nemusia obmedziť iba na letné mesiace, takže 
variant s teplotne prijateľnejšími májovými, júnovými 
či septembrovými hrami bol stále možný. Končený 
verdikt MOV však určil nový termín konania hier na 
23. júl až 8. august 2021. Paralympijské hry sa majú 
uskutočniť od 24. augusta do 5. septembra.  

Preložené	tokijské	hry	majú	dopad	 
aj	na	činnosť	SOŠV

Je pochopiteľné, že novej situácii sa musia prispôsobiť 
aj jednotlivé NOV. Ten slovenský s presunutím OH v 
Tokiu na budúci rok čaká obzvlášť nezávideniahodná 

situácia. Popri príprave účasti slovenských 
športovcov na tokijských hrách ho totiž čaká aj 
nová úloha zabezpečiť účasť na Svetových hrách 
neolympijských športov v americkom Birminghame. 
Počtom účastníkov a krajín sú pritom porovnateľné 
so zimnými a počtom športov s letnými olympijskými 
hrami. Navyše sa majú uskutočniť 15. - 25. júla 2021. 
Medzinárodná asociácia, ktorá tieto hry zastrešuje, 
pritom považuje akékoľvek úvahy o zmene termínu 
stále za predčasné.

Do portfólia budúcoročných „olympijských“ podujatí 
patria aj Svetové plážové hry, ktorých premiérové 
vydanie sa uskutočnilo minulý rok v katarskej Dohe. 
Podujatie v roku 2021 by sa malo uskutočniť v Ázii 
s tým, že zatiaľ jediným známym kandidátom je 
Hongkong.

To, že budúci rok bude pre SOŠV viac než náročný, 
umocňuje aj skutočnosť, že v júli budúceho roka má 
Banská Bystrica hostiť aj letný EYOF. Nový termín 
tokijských hier tak situáciu výrazne komplikuje. 
Alternatívne riešenie by mohlo byť preloženie EYOF 
na rok 2022, čo by s ohľadom na súčasnú celosvetovú 
situáciu nemuselo byť pre Európske olympijské výbory 
(EOV) neprijateľné. V roku 2022 nás vo februári 
čakajú zimné olympijské hry v Pekingu a na prelome 
októbra a novembra v OH mládeže v senegalskom 
Dakare, čo vyzerá prijateľnejšie, ako podujatiami 
nabitý budúcoročný kalendár. Nepochybne by to 
poskytlo viac času aj samotným organizátorom v 
Banskej Bystrici, ktorí čelia šibeničným termínom po 
tom, čo prevzali organizáciu podujatia po Košiciach. 
Nádej vyvoláva skutočnosť, že SOŠV už plánuje s 
EOV v tejto súvislosti rokovať.
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MEDZINÁRODNÁ	FEDERÁCIA	MEDZINÁRODNÁ	FEDERÁCIA	
TELESNEJ	VÝCHOVY	(FIEP)TELESNEJ	VÝCHOVY	(FIEP)
A JEJ PRÍNOS PRE ROZVOJ TELESNEJ VÝCHOVY VO SVETEA JEJ PRÍNOS PRE ROZVOJ TELESNEJ VÝCHOVY VO SVETE
 

  BRANISLAV ANTALA                                         

Medzinárodná federácia telesnej 
výchovy (FIEP - Fédération 
Internationale d´Éducation 
Physique, www.fiepeurope.
eu) vznikla v roku 1923 v 
Bruseli a je najstaršou a 
najväčšou medzinárodnou 
organizáciou, ktorá sa 
zaoberá telesnou výchovou 
v š e t k ý c h  v e k o v ý c h 
ka tegór i í ,  špor tovou 
výchovou, pohybovou 
aktivitou pre všetkých, 
f i t nesom,  zd rav ím, 
pohybovou rekreáciou a v 
súčasnosti aj olympijskou 
výchovou. Je nezávislou 
mimovládnou organizáciou 
združujúcou inštitúcie a 
jednotlivcov z viac ako 140 krajín 
sveta. 

Počas takmer 100-ročnej histórie organizácie 
sa na poste predsedu FIEP vystriedalo viacero 
osobností: Lefebure (Belgicko) 1923 – 1924, Einar 
Nerman (Švédsko) 1924 -  1935, Major Joseph 
Thulin (Švédsko) 1935 – 1958, Antonio Leal 
Oliveira (Portugalsko) 1958 – 1970, Pierre Seurin 
(Francúzsko) 1970 – 1983, John Andrews (Veľká 
Británia) 1983 – 2000, Manuel Tubino (Brazília) 2000 
– 2008, Almir Gruhn (Brazília) od 2009 po súčasnosť. 

FIEP má v súčasnosti 7 medzinárodných odborných 
sekcií: Sekciu školskej telesnej výchovy a športu 
(predseda Ken Hardman – Veľká Británia), Sekciu 
športu pre všetkých (Gurmeet Sing – India), Vedeckú 
sekciu (José Fernandes Filho - Brazília), Sekciu 
olympijskej výchovy (Sergei Ivashschenko – Ukraina), 

Sekciu adaptovanej telesnej výchovy a športu 
(Ivaldo Brandao – Brazília), Sekciu telesnej 

výchovy a športu ľudí tretieho veku 
(Marcos Lorda – Brazília) a Sekciu 

histórie telesnej výchovy (Louis Filipe 
Contecha – Kolumbia). V Európe 
má FIEP vytvorenú aj  Sekciu 
FIEP nových lídrov (predsedníčka 
Gabriela Luptáková – Slovensko).

FIEP má bohatú činnosť. Spomedzi 
projektov a aktivít prezentujeme 
len tie najdôležitejšie.

Kongresy, 	 kon fe renc ie ,	
semináre,	školenia

FIEP sa po celom svete podieľa na 
organizácii medzinárodných vedeckých 

kongresov, vedeckých sympózií a konferencií 
a zabezpečuje školenia pre učiteľov, cvičiteľov 
a dobrovoľných pracovníkov. Jej „Medzinárodný 
kongres telesnej výchovy“ organizovaný každoročne 
vo Foz de Iguazu v Brazílii (v roku 2019 bol už 34. 
ročník) je s počtom viac ako 3000 účastníkov ročne 
vôbec najväčším podujatím so zameraním na školskú 
telesnú výchovu na svete. Od roku 1986 sa ho 
celkovo zúčastnilo viac ako 63 000 účastníkov z 50 
štátov sveta. V Európe FIEP organizuje každoročne 
európske kongresy, v poslednom období to boli 
kongresy v Luxemburgu (2017), Istanbule (2018) a 
Barcelone (2019. Najaktívnejšia je v Južnej Amerike, 
v Európe, v Oceánii a v arabských krajinách. 
Svoju činnosť oživuje aj v Ázii, kde organizovala v 
poslednom období kongresy v v Tokiu (2014, 2016) 
a v Kuala Lumpur (2018) a v Afrike, kde organizovala 
svetový kongres FIEP v Maroku v Rabate (2015).

http://www.fiepeurope.eu
http://www.fiepeurope.eu
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Publikačná	činnosť

Počas celej svojej histórie FIEP pravidelne vydávala 
rôzne vedecké i odborné knižné publikácie. V 
poslednom období to boli napr. Physical Education 
and New Technologies (2016), Physical Education 
in Primary School: Researches – Best Practices – 
Situation (2017) a Physical Education in Secondary 
School: Researches – Best Practices – Situation 
(2018). Jej európska medzinárodná sekcia histórie 
telesnej výchovy so sídlom v Niš v Srbsku vydáva v 
spolupráci s Univerzitou v Niš aj časopis „Physical 
Education and Sport through the History“ (ISSN 2335 
– 0660). 

FIEP	Bulletin	a	FIEP	Bulletin	on-line

Od roku 1931 FIEP vydáva najstarší telovýchovný 
časopis „FIEP Bulletin“. Od roku 2005 je prístupná 
aj jeho on-line verzia (www.fiepbulletin.net), na 
ktorej je v súčasnosti voľne prístupných viac ako 
3000 príspevkov. FIEP Bulletin vychádza od roku 
1931 nepretržite, vrátane obdobia 2. svetovej vojny. 
Je to určite rekord medzi bulletinmi a časopismi 
s telovýchovným a športovým zameraním. FIEP 
Bulletin vychádzal v minulosti zvyčajne 4-krát do 
roka, v poslednom období vychádza 2- až 3-krát 
ročne. Zatiaľ čo na začiatku bolo publikovanie v ňom 
výsadou mužov, dnes veľkú časť príspevkov tvoria 
príspevky od predstaviteliek ženského pohlavia. 
FIEP Bulletin má ISSN-0256-6419. Je distribuovaný 
do všetkých členských štátov FIEP.  

Svetové	manifesty	telesnej	výchovy	

V roku 1971 a 2000 FIEP vydala dva Svetové 
manifesty telesnej výchovy, ktoré významne 
ovplyvnili rozvoj telesnej výchovy a športu vo svete. 
Prvý manifest bol zverejnený v roku 1971 v  Québecu 
v Kanade. Dokument bol vo svete pozitívne prijatý 
a ovplyvnil rozvoj telesnej výchovy v nasledujúcich 
rokoch. „Svetový manifest telesnej výchovy 2000“ bol 
prijatý na Valnom zhromaždení FIEP v roku 2000 v 
brazílskom Foz de Iguazu. V súčasnosti sa začala 
príprava tretej verzie manifestu, ktorý by mal byť 
zverejnený v roku 2023 pri príležitosti 100 rokov 
založenia organizácie.

Domy	telesnej	výchovy

Veľmi významnou aktivitou bolo vybudovanie „domov 
telesnej výchovy“ (FIEP Casa de ecucacao fisica) 
vo Foz de Iguazzu v Brazílii (www.casafiep.com) a 
v San Luis Potosi v Mexiku. Obidve budovy slúžia 
na viacero účelov. Organizujú sa v nich rôzne 
vzdelávacie aktivity, semináre, workshopy, je v nich 
zachytená história organizácie a archivované všetky 
podstatné dokumenty, publikácie, fotografie, postery 
z rôznych podujatí FIEP po celom svete. 

Ocenenia	FIEP

Od osemdesiatych rokov minulého storočia FIEP s 
Arabskou konfederáciou športov a ICSSPE udeľovala 
Medzinárodnú cenu princa Faisala za najlepšie 

vedecké práce z oblasti športu 
a telesnej výchovy v arabských 
krajinách. Dnes pravidelne oceňuje 
rôznymi svojimi cenami (Zlatý a 
Strieborný čestný kríž telesnej 
výchovy, Thulinova európska cena, 
Zlatý orol – mexická cena, FIEP 
Croatia Award – chorvátska cena 
a i.)  osobnosti, ktoré sa významne 
podieľajú na rozvoji telesnej výchovy 
a športu vo svete. Tradíciu má aj 
udeľovanie cien „FIEP Top Brasil“ 
pre najlepších učiteľov telesnej 
výchovy, pre najlepšie publikácie v 
tejto oblasti a pre najlepšie školské 
web-stránky v latinsko-amerických 
krajinách.

Virtuálna	televízia	FIEP

V Latinskej Amerike FIEP spustila 

http://www.fiepbulletin.net
http://www.casafiep.com
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on-line televíziu (www.tvvirtualfiep.com), ktorá cez 
internet vysiela priame prenosy z najdôležitejších 
podujatí FIEP, prezentuje rozhovory s jej predstaviteľmi  
a účastníkmi kongresov a slúži aj k propagácii aktivít 
FIEP.

Učitelia	telesnej	výchovy	bez	hraníc

Z ďalších aktivít FIEP treba spomenúť 
projekt „Učitelia telesnej výchovy 
bez hraníc“. Ide o každoročné 
podujatie, kedy vybraní učitelia 
telesnej výchovy a zástupcovia FIEP 
putujú po vybraných oblastiach alebo 
krajinách, prednášajú, vedú kurzy a 
propagujú telesnú výchovu a pohybovú 
aktivitu na školách. Projekt začal v roku 
2008 návštevou niektorých častí Brazílie 
a pokračoval v strednej Amerike (2010), 
v Mexiku (2011) a postupne rôznymi 
oblasťami Brazílie a Argentíny (2013 
– 2018).     

1.	september	–	Deň	profesionálov	v	telesnej	
výchove

V Brazílii sa s úspechom sa stretlo vyhlásenie 
1. septembra za „Deň profesionálov v 
telesnej výchove“. V tento deň sa organizujú 
rôzne telovýchovné a športové podujatia a 
vždy je zastrešený niektorou z významných 
osobností športu alebo telesnej výchovy. 

Noví	lídri	FIEP

Od roku 2014 spustila FIEP projekt „FIEP New 
Leaders“, ktorý slúži na podporu účasti mladých ľudí 
na aktivitách FIEP, najmä ich účasti na kongresoch a 
konferenciách. Prvýkrát sa tento projekt realizoval na 
svetovom kongrese FIEP v Rabate v Maroku v roku 
2015, Od roku 2015 sa do projektu zapojilo viac ako 
70 mladých ľudí. 

Spolupráca	s	inými	organizáciami	a	inštitúciami

Počas celej svojej histórie FIEP úzko spolupracovala s 
UNESCO, ICSSPE, MOV, Arabským zväzom telesnej 
výchovy a športu a mnohými ďalšími medzinárodnými 
telovýchovnými a športovými organizáciami. FIEP je 
na zozname „Recognised organisations“ MOV. Od 
roku 1984 je členom Medzinárodnej komisie športovej 
pedagogiky, v roku 2012 vytvorila „Alianciu telesnej 
výchovy“ s EUPEA ako platformu na spoločný postup 

za zlepšenie postavenia telesnej výchovy na školách. 
Jej členovia sú pravidelne pozývaní ako hostia 
alebo hlavní prednášajúci na kľúčových svetových 
podujatiach ako sú MINEPS alebo ICSEMIS. FIEP 
má podpísané memorandá o spolupráci s viacerými 
organizáciami ako je napr. CONFEJES a združeniami 
učiteľov telesnej výchovy ako sú napr. CAPDI  z 
Talianska, ZUTŠV zo Slovenska alebo CONFEF z 
Brazílie. 

FIEP	na	webových	stránkach	a	sociálnych	sieťach

Videá z podujatí FIEP je možné nájsť na serveroch 
Youtube alebo Vimeo, FIEP má zriadených veľa 
regionálnych a lokálnych web-stránok a je aj na 

sociálnych sieťach ako Facebook a Twitter.                       

FIEP sa vždy opierala o veľký intelektuálny 
potenciál, ktorý predstavovala najmä 
akademická sféra. Sem patrili také osobnosti 

ako Joseph Thulin, Antonio Leal de Oliveira, 
Pierre Seurin, José-Maria Cacigal, Per-Olof 

Astrand, John Andrews, Walter Dufour, Robert 
Deckert, Jorge Otanez, Othman Al Saad, 

Liisa Heinila, Manuel Guerrero, Almir 
Gruhn, Eric Bayer, Richard Przeweda, 
Jarmila Kostková, František Sýkora, 
Ken Hardman, Manuel Tubino a veľa 
ďalších protagonistov s vysokým 

medzinárodným kreditom v telesnej 
výchove.

Bývalé Československo dlhé roky 
zastupovali v organizácii Jarmila Kostková 

(FTVS UK, Praha) a František Sýkora (FTVŠ UK, 
Bratislava). Od roku 1996 bol delegátom za Slovensko 
Branislav Antala (FTVŠ UK, Bratislava), ktorý je od 
roku 2008 prezidentom jej európskej sekcie a od 
roku 2013 aj medzinárodným viceprezidentom FIEP 
World. Národnými delegátmi boli Ludmila Zapletalová, 
Ľubor Tománek, Gabriela Luptáková (všetci FTVŠ 
UK, Bratislava) a Dana Masaryková (PdF Trnava). 
Od roku 2018 k nim pribudli aj Elena Bendíková 
(FF UMB Banská Bystrica) a Ingrid Ružbarská 
(PF Prešovskej univerzity). FIEP organizovala na 
Slovensku viaceré európske kongresy (1995, 2007, 
2013). Dlhodobo spolupracuje so Združením učiteľov 
telesnej a športovej výchovy a v roku 2019 nadviazala 
aj hlbšiu spoluprácu so SAŠŠ, s ktorou pripravuje 
konferenciu o školskom športe a telesnej a športovej 
výchove organizovanú na Štrbskom Plese v dňoch 
20.4. – 21.4.2020. 

http://www.tvvirtualfiep.com
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Š P O R T  P R E  V Š E T K Ý C HŠ P O R T  P R E  V Š E T K Ý C H
A  Ž I V O T N É  P R O S T R E D I EA  Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E
  JÁN HOLKO                                    
Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky 
vytvára svoj program „Slovensko v pohybe“ na spojení 
športu pre všetkých a aktívneho zdravia. V poslednom 
období ho však obohatila aj o životné prostredie. 
V spolupráci s partnermi v krajinách V4 – Českou 
asociáciou Šport pre všetkých, Maďarskou športovou 
asociáciou pre voľný čas a Bežeckým klubom 
Premysl prijala výzvu Nadácie na zhodnocovanie 
hliníkových obalov (RECAL) vo Varšave zapojiť sa 
do projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie“. 
Projekt podporila Európska komisia v rámci programu  
Erasmus+ Šport Malé  partnerstvá spolupráce v roku 
2018 a prvom polroku 2019.

Základnou myšlienkou projektu bolo zvýšiť povedomie 
o prínosoch plynúcich z ekologického správania sa v 
športe pre všetkých. Cieľom sa stalo environmentálne 
vzdelávanie prostredníctvom športu a podpora športu 
v bezpečnom a čistom životnom prostredí. Šírili sme 

odkaz, že pohybová aktivita udržuje ľudstvo v zdravej 
a dobrej kondícií a predlžuje život jednotlivcov, pričom 
záchrana životných zdrojov je kľúčová pri udržaní 
krásy a dobrej kondície životného prostredia pre 
budúce generácie.

Predpokladom úspešnej realizácie projektu boli väzby, 
ktoré sa vytvorili medzi partnermi projektu. Spoločne 
vytvorili zelené smernice a zorganizovaním piatich 
vlajkových podujatí, na ktorých neboli len pasívnymi 
divákmi, ale aj dobrovoľnými organizátormi, si 
navzájom vymieňali skúsenosti a učili sa jeden od 
druhého. Práca v medzinárodnom tíme, ktorá sa stáva 
v hnutí športu pre všetkým osvedčenou metódou, je 
účinným poznávacím a vzdelávacím prostriedkom aj 
pre národných koordinátorov.

Partneri projektu spracovali zelené smernice „Ako 
uskutočniť udržateľné športové podujatia“. Je to prvý, 
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priekopnícky dokument v tejto oblasti. Doteraz sa 
spojenie športu a životného prostredia realizovalo 
najmä v brigádnickej činnosti pri skrášľovaní 
športových priestorov alebo výsadbe stromčekov. 
Teraz sme urobili významný krok dopredu. Preniesli 
sme toto spojenie do priestoru, ktorý je nám najbližší 
- organizovania športových podujatí. Poliaci už mali 
určité skúsenosti, preto sme nezačínali na zelenej 
lúke. Ich doterajšie skúsenosti boli veľmi dôležité a 
cenné. Urýchlili celý proces.

Na úvodnom stretnutí vo Vroclave 8. - 9. marca 2018 
spracovali partneri projektu tieto odporúčania pre 
organizátorov športových podujatí: 

• recyklácia
• potravinový odpad
• doprava
• spoločné zdieľanie
• „zelené“ pravidlá
• dobrovoľníctvo
• energia
• voda
• hluk
• kvalita ovzdušia
• uhlíková stopa a kompenzácia
• certifikácie

Výsledky	projektu	predstihli	očakávania

So záujmom sme očakávali ako dokážeme „zelené 
smernice“ implementovať v slovenskom prostredí. 
Výsledok prevýšil naše očakávania. Do 31 podujatí 
sa zapojilo 19 915 aktívnych účastníkov, najmä detí a 
mládeže, 6 692 divákov a 780 dobrovoľníkov. Všetky 
podujatia boli organizované pre životné prostredie 
udržateľným spôsobom, vrátane zberu a recyklácie 
prázdnych plechoviek. Ale najdôležitejší bol samotný 
prístup organizátorov. Presvedčili sme sa, že 
spojenie športu pre všetkých a životného prostredia 
je organizátorom blízke a už niekoľko rokov je 
neoddeliteľnou súčasťou prípravy a realizácie ich 
podujatí. Nikdy však neprešli takýmto testom. 

V špeciálne pripravenom dotazníku mohli organizátori 
zhodnotiť, ktorým odporúčaniam venovali najväčšiu 
pozornosť. Všetci označili recykláciu, dopravu, 
dobrovoľníctvo, ale aj ďalším venovali náležitú 
pozornosť. 

Organizátorom sme poskytli k tejto príležitosti 
vyrobené hliníkové plechovky naplnené minerálnou 
vodou s logom projektu i odporúčaniami. 
Súčasne dostali skladacie papierové kontajnery s 
vymeniteľnými vrecami, do ktorých mohli športovci 
odhadzovať prázdne plechovky. Tie boli nakoniec 
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odovzdané na recykláciu. Prelínali sa podujatia 
s osvedčeným pitným režimom (rekreačné behy, 
cyklistika) s podujatiami, kde sú účastníci odkázaní 
na vlastné zásoby. Všade sa však plechovky stretli 
so záujmom a pýtali sa na ich obsah. 

Mimoriadne sa vydarila vzorová akcia – Národný 
výstup na Kriváň. Vysoké Tatry boli plné turistov, 
plným priehrštím si užívali jeden z najkrajších dní. 
Na výstup boli všetci pripravení, ale zásoby sa im 
minuli a s radosťou privítali občerstvenie pri zostupe 
z Kriváňa na Tri studničky. Tu boli pripravené stánky 
s občerstvením a organizátori zároveň zabezpečili aj 
potravinový odpad.

Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Nie 
vždy je to možné, preto treba uprednostňovať ľahko 
recyklovateľné materiály. Najdôležitejšie je dosiahnuť, 
aby miesto konania podujatia po jeho skončení ostalo 
také, ako pred jeho začiatkom, a čo organizátori i 
účastníci so sebou priniesli, mali by aj odniesť.

Zaujímavý príklad sme zaznamenali v Bratislave. V 
Cyklokuchyni na dunajskom nábreží venujú každú 
stredu pozornosť  starým bicyklom a súčiastkam. 
Držia sa hesla recyklovať do poslednej skrutky. Každý 
komponent a každú súčiastku rozoberajú a nechávajú 

si všetko použiteľné do budúcnosti. 

Príprava a nastavenie športového podujatia si tiež 
vyžaduje rýchlu a efektívnu dopravu. Väčšina  podujatí 
bola dostupná verejnou dopravou, ale účastníci využili 
pešiu chôdzu alebo iné alternatívne spôsoby dopravy, 
aby tým znížili emisie uhlíka a znečistenie ovzdušia. 
Organizátori podujatia na kolieskových korčuliach 
Bratislava In Line Special Edition Slovakia Ring v 
Orechovej Potôni vytvorili  špeciálnu komunikačnú 
skupinu zameranú na car-sharing, ktorú veľa ľudí 
využilo.

Ďalším významným prvkom je dobrovoľníctvo. 
Všetky podujatia boli organizované nezištne, bez 
nárokov na odmenu. Dobrovoľníci sú veľmi cennou a 
nenahraditeľnou podporou podujatia. Stali sa jednou 
z najdôležitejších súčastí „zelených“ ekologických 
podujatí. Odmenili sme ich tričkami a vakmi s motívmi 
projektu.

Organizátori komunikovali s účastníkmi elektronickou 
formou. Účastníci využívali elektronickú registráciu.

Podujatia sa spravidla konajú pod holým nebom, 
bez nutnosti použitia umelého osvetlenia,   generujú 
minimálnu hladinu hluku.
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Účastníci sa prihlasovali elektronickou formou 
a zakúpili od organizátorov limitovaných 500 ks 
výstupových lístkov v hodnote 5,00 €.

Vyhodnotenie	najlepších	podujatí

Partneri projektu vyhodnotili najlepšie príklady 
podujatí. Na Slovensku to boli dve podujatia 
organizované Liptákmi – 50. ročník obnoveného 
Národného výstupu na Kriváň a 22. ročník chodeckého 
podujatia Hore Váhom, dolu Váhom v Liptovskom 
Mikuláši. Pozrime sa na týchto príkladoch na trvalo 
udržateľné podujatia.

Národný výstup na Kriváň sa v minulosti konal tri dni 
po sebe a chodníky boli preplnené turistami. Záujem 
všetkých tešil, ale bolo treba myslieť aj na budúcnosť, 
preto sa organizátori dohodli s ochranármi, že 
výstup bude iba jeden deň s limitovaným počtom 

500 účastníkov. Kriváň je však stále príťažlivý a 
spolu s organizovanými turistami vystúpilo na jeho 
vrchol aj teraz ďalších 1 000 milovníkov prírody. Klub 
slovenských turistov a jeho členovia dodržiavajú 
písané i nepísané pravidlá ochrany prírody, 
spolupracujú s ochrancami prírody a ukazujú príklad, 
ako by sa ľudia mali správať v prírode. Účastníci si 
niesli so sebou plastové vrecúška na odpadky z jedla 
a nápojov a nezanechali na turistických chodníkoch 
žiadny odpad. Účastníci sa prihlasovali elektronickou 
formou a zakúpili od organizátorov limitovaných 500 
ks výstupových lístkov v hodnote 5,00 €. Prístup na 
trasy nie je jednoduchý, nepremáva tam verejná 
doprava. Využili špeciálnu dopravu v deň výstupu 
zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši a 
autokempingu Račková dolina, kde sa mohli aj 
ubytovať, na jedno z dvoch výstupových miest – Tri 
studničky. Za  dopravu priplatili 2,00 €. Zabezpečenú 
mali aj spiatočnú dopravu.
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Hore Váhom, dolu Váhom sa organizuje v rámci 
Svetového dňa chôdze. Organizátori považujú 
podujatie „za pohyb pre zdravie s radosťou a 
dobrovoľnosťou“. Koná sa na pravom brehu rieky 
Smrečianky a Váhu – od Okoličného po most do 
Palúdzky. Využíva sa chodník, ktorý sa postupne 
kultivoval a pokryl asfaltom. Účastníci sa prihlasujú 
elektronicky, na trasu prichádzajú i odchádzajú 
pešo, čím si pridávajú ďalšie metre. Výber miesta 
v mestskom prostredí bol šťastný a predvídavý. 
Podujatie prebieha bez nadmerného hluku a doteraz 
nikdy nebola pre túto lokalitu vydaná výstraha 
ohľadom kvality ovzdušia. Podujatie organizuje 
skúsený a osvedčený tím dobrovoľníkov, ktorí tvoria 
zväčša dôchodcovia. Motiváciou pre nich je aj aktívna 
účasť ďalších členov rodiny.

„Zelené smernice“ sa stali súčasťou programu 
Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky 
Slovensko v pohybe. Partneri projektu chcú získané 
skúsenosti ďalej rozširovať a rozšíriť ich aj mimo 
krajín V4.

Pre aktivity športu pre všetkých je typické, že 
obsahujú aj pridanú hodnotu. V súčasnosti sa často 
hodnotia podujatia podľa záznamov na sociálnych 
sieťach alebo iných kritérií, ale menej sa prihliada 
na to, ako vplývajú na aktívne zdravie obyvateľov či 
životné prostredie. Chceme ísť cestou propagácie 
dobrých príkladov, ale aj oceňovania organizátorov.

Základné materiály projektu „Zelené smernice“ a 
„Osvedčené postupy“ nájdete na www.aspv.sk.

http://www.aspv.sk


48E-ŠPORTINFORM

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

Mnohými očakávaná publikácia, na ktorú každoročne 
čakajú športovci, tréneri, rozhodcovia, zväzoví či 
kluboví funkcionári a celá športová obec, je vonku. 
Kronika športu 2019, tak výstižne znie jej názov a 
zainteresovaní už vedia, že opäť budú mať v rukách 
pragmatický zdroj informácií „pod jednou strechou“. 
Skúsenosti z rokov, keď Kronika v knižnej podobe 
nevychádzala, čo kompetentných ani  netrápilo, sú 
ešte stále živé a mnohí by si stav dezinformačného 
chaosu s prácnym naháňaním relevantných 
faktografických informácií všakovakým 

možným spôsobom neradi ešte niekedy zopakovali. 
Našťastie, sme už pár 
rokov svedkami 

logického záveru, prospešného pre všetkých.

V najnovšom prírastku edície Kroniky športu to 
vystihol vo svojom príhovore riaditeľ vydavateľstva 
ŠPORT PRESS, s.r.o. Marián Zima: „Teším sa, 
že tento úspešný projekt stále pokračuje, že stále 
dokáže nájsť podporu u ľudí, ktorí cítia zodpovednosť 
za stav slovenského športu.“ Práve príchod čerstvej 
publikácie vypovedá, že ich určite nie je málo. Je 
evidentné, že v prípade Kroniky sa nejedná iba  
„o jednu z mnohých kníh“, ktorú čitateľ prelistuje 
a zastrčí do knižnice. Pre mnohých ide o veľmi 
potrebnú a významnú pomôcku, ktorú potrebuje mať 
stále po ruke s pragmatickým účelom. Môže sa to 

zdať paradoxné, no napriek konkrétnemu roku 
je nadčasová. 

V samom úvode 131-stranovej 
publikácie, ktorá vyšla s 
finančnou dotáciou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a Národného 
š p o r t o v é h o  c e n t r a  v o 
vydavateľstve ŠPORT PRESS, 
s.r.o. poďakovala všetkým, 
ktorí prispeli k rozvoju nášho 
športu v roku 2019 ministerka 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Martina Lubyová, ktorá 
zdôraznila vo svojom príhovore 
viacero dôležitých skutočností, 
ktoré znamenali posun na ceste k 
zvyšovaniu úrovne telesnej výchovy 
a športu u nás: „Rok 2019 priniesol 
významné zmeny aj v oblasti 
športovej legislatívy. Novelizovaný 
zákon o športe posilnil inštitúcie 

zabezpečujúce efektívnu podporu a 

P O Z I T Í V N A  S P R ÁVA :  
VYŠLA	KRONIKA	
ŠPORTU	2019
  IGOR MACHAJDÍK                                     
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rozvoj mládežníckeho športu, vrcholového športu, 
športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, ale 
aj zdravotne znevýhodnených športovcov. Prijatá 
novela zákona o športe priniesla aj zmenu názvu 
a symboly Slovenského olympijského a športového 
výboru, či zmeny v oblasti vzdelávania ohľadom boja 
proti dopingu. V roku 2019 bol zriadený verejnoprávny 
fond na podporu športovcov, ktorý predstavuje nový 
nástroj na centralizáciu zdrojov a mechanizmus 
financovania športu, ktorý bude každoročne prideľovať 
športovým projektom minimálne 20 miliónov eur, o 
ktoré sa dlhodobo navyšuje financovanie športu na 
Slovensku.“ Ďalšie podstatné informácie o tom, že 
„veľmi významné veci sa u nás v roku 2019 udiali 
mimo športovísk“, podčiarkol prezident SOŠV Anton 
Siekel. Takými boli nástup do funkcie historicky 
prvého štátneho tajomníka pre šport na MŠVVaŠ 
SR v osobe Jozefa Gönciho i schválenie zákona 
o príspevku za zásluhy v športovej oblasti, ktorý 
výrazne zlepší sociálnu situáciu mnohých medailistov 
z olympijských, paralympijských i deaflympijských 
hier.    

Tí, čo edíciu každoročne sledujú sa určite znova 
stotožnia s formou i obsahom čerstvej publikácie, 
jej racionálnou štruktúrou a účelnou prehľadnosťou, 
ktorá zachytáva účinkovanie slovenských športovcov 
na podujatiach vrcholnej medzinárodnej športovej 
scény i domáceho diania v hierarchickom  systéme 
dôležitosti podujatí a súťaží. Keďže rok 2019 bol 
neolympijský, tak v línii napríklad majstrovstvá 
sveta – majstrovstvá Európy – s v e t o v ý 
pohár  –  európsky pohár    
–  m a j s t r o v s t v á 
Slovenska,  pr ičom 
nechýbajú ani výsledky 
z významných súťaží v 
rámci mladších vekových 
kategórií. Samozrejme, 
k a ž d ý  š p o r t  m á 
svoje špecifiká, svoje 
šampionáty a preteky, 
takže rôznorodosť a 
preferencie sú tu na 
mieste. Mimochodom, 
v  K ron ike  2019 , 
k t o r e j  h l a v n ý m 
zostavovateľom je Peter 
Pašuth v spolupráci 
so Zdenkom Krížom 
(za Konfederáciu 
športových zväzov 
SR) figuruje 76 

športov, na spracovaní ktorých sa podieľalo 42 
autorov textov a ďalší autori fotografií z dielne TASR.

V profesionálne zvládnutom diele, na obálke 
ktorého sa usmieva športovkyňa roka na Slovensku, 
majsterka sveta v alpskom lyžovaní v disciplíne 
obrovský slalom Petra Vlhová so všetkými svojimi 
medailami zo svetového šampionátu, „plnohodnotne“ 
dopĺňajú na zadnej strane ďalšie výrazné osobnosti 
slovenského športu, úspešné v roku 2019: biatlonistka 
Anastasia Kuzminová, cyklista Peter Sagan, atlét Ján 
Volko, hokejista Zdeno Chára, tenista Filip Polášek 
a strelkyňa Danka Barteková. Vnútri publikácie sa 
nachádzajú ďalšie „akčné“ čiernobiele fotografie 
slovenských i svetových športovcov predmetného 
časového obdobia.

 V publikácii, samozrejme, nechýba ani tradičná 
kapitola Najúspešnejší športovci a športové kolektívy 
Slovenska za rok 2019, vzíduc  z výsledkov ankety 
Klubu športových redaktorov SSN. Hlasy v nej dostalo 
z radov športovcov 38 jednotlivcov a 12 kolektívov, 
pričom hlasovalo 91 členov spomínaného klubu 
SSN. Každý z nich vybral svoju desiatku najlepších 
jednotlivcov a tri kolektívy.  Veľmi pragmatickú a 
časom overenú faktografickú súčasť predstavujú 
aj Vizitky slovenských športových zväzov, podobne 
aj tá prezentujúca Národné a mimovládne športové 
organizácie.

Kronika športu 2019 s výstižným a vyčerpávajúcim 
podtitulom Udalosti, osobnosti, čísla, fakty podáva 
syntézu ročnej výsledkovej faktografie 

z a c h y t á v a j ú c e j 
športové dianie 
doma i v zahraničí 
a  d o t v á r a 
každoročne obraz 
svedectva v podobe 
komplexnosti údajov 
o pôsobení našich 
športovcov, ale aj 
obraz nášho športu 
vôbec, systematicky 
ho dopĺňa, pričom 
p o s k y t u j e  v o 
svojej jedinečnosti 
mimoriadne služby 
samotnej histórii. 
Všetkým tvorcom 

aktuálnej Kroniky 
i celej edície patrí 
veľká vďaka.
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Bežecké lyžovanie, snoubording, 
rýchlostná kanoistika, plávanie, 
atletika, zápasenie, vzpieranie, box, 
športová gymnastika a už aj karate 
a športové lezenie, čiže jedenásť 
olympijských a jeden neolympijský 
šport (orientačný beh) – to je skupina 
športov, nositelia ktorých sa v podobe 
úspešných športovcov Národného 

športového centra a ich trénerov zišli 
koncom januára v priestoroch hotela 
Lindner Gallery Central pri príležitosti 
ukončenia a vyhodnotenia športového 
roka 2019. Prevzali si zaslúžené 
ocenenia za úspechy, ktoré dosiahli 
na najvyšších medzinárodných 
športových fórach vo svojich vekových 
kategóriách. 

ÚSPEŠNÍ	ŠPORTOVCI	
NŠC	ZA	ROK	
2019	OCENENÍ 
  IGOR MACHAJDÍK                                    
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Tradícia oceňovania úspešných športovcov NŠC, 
ktorá býva klasickou bodkou vyhodnotenia skončenej 
sezóny pre športovcov pôsobiacich pod jeho krídlami, 
už historicky nadväzuje aj na svojich inštitucionálnych 
predchodcov – Stredisko vrcholového športu i Centra 
akademického športu, pričom nejde iba o akúsi 
zautomatizovanú tradíciu, ale skôr o vyjadrenie 
zaslúženého uznania športovcom a ich trénerom a 
o spoločné podelenie sa radosti z úspechov takouto 
oficiálnou formou.  

Na slávnostnom akte oceňovania sa osobne zúčastnili 
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Martina Lubyová, generálny riaditeľ sekcie športu 
MŠVVaŠ Miloš Tomáš a riaditeľ NŠC Boris Čavajda. 
Ten pri otvorení zaželal športovcom i trénerom NŠC 
veľa úspechov v ďalšom pokračovaní športovej 
kariéry a ocenil ich skvelé účinkovanie v konkurencii 
najlepších športovcov z celého sveta. Podčiarkol, že 
si môžeme pripomenúť úspešný športový rok 2019 
s laureátmi ocenení. „Ste našou budúcnosťou, no 
obrovská vďaka patrí aj vašim trénerom i celému 
tímu NŠC a všetci vám prajeme ďalší kariérny rast 
a napredovanie.“ Úprimné gratulácie adresovala 
úspešným športovcom aj ministerka školstva Martina 
Lubyová: „Vaše výsledky sú špecifické, zviditeľnili 
ste Slovensko vo svete, čo prispieva k motivácii 
a inšpirácii ďalších mladých a ešte mladších 
športovcov. Vrcholový šport je ťažký oriešok, zvlášť 

prechod z juniorskej kategórie do kategórie dospelých 
si vyžaduje náročné kroky, pričom nie všetkým sa 
podarí ich zvládnuť. To je úloha NŠC, poskytnúť 
svojim  športovcom všestrannú podporu a skvalitniť 
podmienky na ich pôsobenie. Bez správnej tímovej 
práce a kompetentných odborníkov by to nešlo. 
Teším sa z vašich zaslúžených ocenení a želám vám 
aj úspešný športový rok 2020.“ 

Dvadsať športovcov a ich sedemnásť trénerov (aj keď 
sa niektorí z nich ospravedlnili kvôli momentálnemu 
pôsobeniu na športoviskách v zahraničí) si prevzalo 
z rúk ministerky a riaditeľa NŠC krásne poháre a 
dekréty za skvelú reprezentáciu Slovenska, ktoré im 
budú pripomínať úspešné športové účinkovanie v 
roku 2019 a radosť, ktorú rozdávali svojimi výkonmi 
početným priaznivcom a fanúšikom.

Na pódiu sa postupne striedali úspešné dvojice 
športovec – tréner. Viacerí protagonisti oceňovania 
vyjadrili svoje pocity a presvedčenie o úspešnej 
športovej budúcnosti a snahu o účasť na súťažiach 
pod piatimi kruhmi či na ďalších vrcholných 
podujatiach, kde by bojovali o medailové úspechy. Za 
všetkých aspoň niekoľko vyjadrení. Tomi Kid Kovács, 
tréner oceneného boxera Andreja Csemeza, držiteľa 
bronzovej medaily z Európskych hier z Minska 
a zároveň ME: „Verím, že v tomto roku bude mať 
slovenský box zastúpenie na OH. V roku 2015 sme 
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začali skvelú spoluprácu s NŠC a teraz  chceme ísť 
na olympiádu“. Ľubomír Hagara, tréner rýchlostnej 
kanoistky Romany Jakubisovej: „V K2 sme kedysi 
začínali s dvojicou Kmeťová – Kohlová, ich úspechy 
poznáme, dnes ďalšie dve dievčatá (Čulenová, 
Jakubisová) demonštrujú šancu na MS 2020 dostať 
sa do finále“. Ján Longa, tréner karatistu Adi Gyuríka, 
strieborného medailistu z MEJ 2019 v kumite: „Karate 
sa dostalo do programu OH 2020 aj vďaka tomu, že 
hry budú v Japonsku a snáď sa podarí pre Slovensko 
vybojovať účasť. Verím, že raz sa slovenský karatista 
dostane do svetovej špičky“. Matej Matys, tréner 
strieborného snoubordistu z MSJ v Klaeppene: 
„Parádne preteky v junioroch, vyšlo to! Čaká nás 
prechod k mužom, ale pracovitosťou sa mu, dúfam, 
bude dariť aj kategórii dospelých“. Martin Zvalo, tréner 
športovej gymnastky Barbory Mokošovej, ktorá sa už 
kvalifikovala na OH 2020 v Tokiu: „V prípade Barborky 
ide prakticky o 19-ročnú prípravu, denne trénuje šesť 
a viac hodín, v športovej gymnastike ide o zdravie 

i život, je to náročné. O kvalitných tréningových 
podmienkach môžeme iba snívať, je malý zázrak, 
že dokážeme byť konkurencie schopní.“ Barbora 
Mokošová v samom závere „pódiových vystúpení“ 
športovcov a trénerov poďakovala podobne ako 
ostatní, za podporu NŠC a dodala: „Bola som dlhšie 
zranená, bol to naozaj veľký boj a moja miestenka 
do Tokia je zaslúžená. Je pred nami náročná cesta, 
ale verím, že sa budeme tešiť.“ 

Národné športové centrum sa výrazným spôsobom 
podieľa na formovaní športovcov mladej generácie, 
viacerí z nich sa v uplynulej sezóne predviedli 
kvalitnými výkonmi  a skvelými výsledkami prispeli 
k výbornej reprezentácii Slovenskej republiky na 
vrcholných medzinárodných fórach. Medzi ocenenými 
mladými športovcami je veľa talentov, ktorých čaká 
neľahký prechod do kategórie dospelých. Veríme, 
že túto cestu úspešne zvládnu a do ďalšej kariéry 
im želáme veľa úspechov a radosti zo svojho športu.

Športovec Šport Tréner
Kristína Sivoková bežecké lyžovanie Ján Valuška
Samuel Jaroš snoubording Matej Matys
Dagmar Čulenová rýchlostná kanoistika Tomáš Zigo
Romana Jakubisová rýchlostná kanoistika Ľubomír Hagara
Katarína Pecsuková rýchlostná kanoistika Peter Pecsuk
Katarína Seregiová rýchlostná kanoistika Gejza Vass
Zora Ripková plávanie
Nikoleta Trníková plávanie Karel Procházka
Tamara Miklušová orientačné športy Marián Mikluš
Daniela Ledecká atletika Katarína Adlerová
Gabriela Gajanová atletika Pavel Slouka
Daniel Chomanič zápasenie Erik Cap
Vanda Michalková športové lezenie Anna Michalková (manažérka)
Peter Kuric športové lezenie Igor Kollár
Michaela Čukanová karate Katarína Longová
Adi Gyurík karate Ján Longa
Nikola Seničová vzpieranie Štefan Korpa
Lukáš Fernéza box
Andrej Csemez box Tomi Kid Kovács
Barbora Mokošová športová gymnastika Martin Zvalo 

Zoznam	ocenených	športovcov	a	ich	trénerov	za	rok	2019
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Až 28 miest deklarovalo svoj záujem 
prichýliť nové sídlo Medzinárodnej 
stolnotenisovej federácie (ITTF). 
Doteraz ITTF mala svoje priestory 
rozdelené medzi švajčiarske 
Lausanne a Singapúr. 
Kandidátske mestá na nové 
sídlo federácie pochádzajú z 
18 krajín štyroch kontinentov. 
Popri nových kancelárskych 
priestoroch, by zvolené 
mesto malo byť sídlom aj pre 
tréningové centrum.

Kandidátske mestá musia 
potrebnú dokumentáciu doručiť 
do 15. apríla. Užší zoznam 
adeptov bude vytvorený v priebehu 
júna. Víťazný kandidát bude určený na 

zasadnutí ITTF 30. septembra. 

Úmyslom riadiaceho orgánu 
svetového stolného tenisu je 

vytvoriť na jednom mieste 
centrum pre hráčov, trénerov, 
rozhodcov i funkcionárov, 
kde môžu spoločne preniesť 
stolný tenis na novú úroveň 
medzi skupinu celosvetovo 
n a j p o p u l á r n e j š í c h 
športových odvetví.

Nové sídlo má byť viac ako 
len kancelárie, ale má tiež 

ponúkať tréningové podmienky, 
v ý s k u m n é  l a b o r a t ó r i á , 

vzdelávacie centrum, centrum pre 
inovácie a pod.

DVADSAŤOSEM	MIEST	PREJAVILO	 
ZÁUJEM	O	SÍDLO	ITTF

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 



54E-ŠPORTINFORM

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

Hokejové majstrovstvá sveta, ktoré minulý rok hostili slovenské 
mestá Bratislava a Košice pritiahli celosvetovo až 1,6 miliardy 
televíznych divákov. Miliardová hranica pritom bola prekonaná 
štvrtý rok po sebe. V halách v oboch slovenských mestách 
sledovalo zápasy naživo 470000 divákov. Prenosy boli vysielané 
do viac ako 155 krajín sveta a celkovo bolo ponúknutých viac 
než 200 hodín programu.

Produkčný tím v oboch dejiskách tvorilo viac než 130 ľudí, 
ktorí na pokrytie celého diania mali k dispozícii 30 kamier. Na 

sociálnych sieťach Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) bolo pri príležitosti MS 2019 publikovaných viac 
než 2500 videí, ktoré generovali sledovanosť na úrovni 88 miliónov videní, čo je oproti predchádzajúcemu 
šampionátu nárast o 118 percent.  

MINULOROČNÉ	HOKEJOVÉ	MS	SLEDOVALO
1,6	MILIARDY	TELEVÍZNYCH	DIVÁKOV

SÚŤAŽE	V	SURFINGU	POČAS	 
OH	2024	BUDÚ	NA	TAHITI

Prezident organizačného výboru 
olympijských hier v roku 2024 v Paríži 
Tony Estanguet potvrdil, že tichomorský 
ostrov Tahiti ponúka najlepšiu garanciu 
kvalitných vĺn pre súťaže v surfingu. 
Tahiti, ktoré sú najväčším ostrovom 
vo Francúzskej Polynézii, boli zvolené 
za preferované dejisko olympijských 
súťaží na zasadnutí výkonného výboru 
parížskeho organizátora.

O olympijské súťaže surfistov prejavili záujem aj 
Biarritz Pays Basque, Lacanau-Bordeaux Métropole, 
La Torche a Hossegor-Seignosse-Capbreton.

Tahiti, ktoré sa nachádzajú až 15700 km od 
Paríža, by sa tým stali najvzdialenejším dejiskom 
olympijských súťaží na jedných hrách v histórii.

Prezident Medzinárodného olympijského výboru 
Thomas Bach vyjadril pochybnosti o preferovanom 
dejisku, nakoľko si myslí, že súťaže by mali byť 
lokalizované čo najbližšie k hlavnému centru hier. 
Tahiti ako oficiálne dejisko súťaží v surfingu však 
už boli schválené aj výkonným výborom MOV. 
Tony Estanguet sa vyjadril, že voľba tichomorského 
ostrova bola podporená tak športovcami ako aj 
samotnou Medzinárodnou asociáciou surfingu.

Pre ubytovanie športovcov sa počíta s 
dočasnými modulárnymi domami, ktoré 
by mali byť po skončení hier rozobrané 
a postavené nanovo na Tahiti a okolitých 
ostrovoch ako sociálne bývanie.

Všetkých 48 športovcov, ktorí budú na 
hrách súťažiť v prvom týždni, dostanú 
možnosť stráviť druhý týždeň hier v 
olympijskej dedine v Paríži. Let do Paríža 
trvá 23 hodín.

Svetová veslárska federácia navyše prejavila záujem 
o zaradenie pobrežného veslovania ako doplnkovej 
disciplíny na parížskych hrách. V prípade, že by 
organizátori zaradili túto disciplínu do programu, 
Tahiti by boli preferovaným dejiskom. 
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JOHN	COATES	REAGOVAL	NA	KAMPAŇ	POLITIČKY	PAULINE	
HANSONOVEJ	PROTI	KANDIDATÚRE	QUEENSLANDU	NA	OH	2032
Prezident Austrálskeho olympijského 
výboru John Coates reagoval na 
kampaň kontroverznej političky Pauline 
Hansonovej za zrušenie kandidatúry 
Queenslandu na organizáciu olympijských 
a paralympijských hier v roku 2032 
tvrdením, že hry nebudú stáť daňových 
poplatníkov žiadne peniaze a môžu 
zároveň priniesť finančný zisk.

Politička argumentovala, že vláda by sa 
namiesto olympijských hier a investovania 
miliárd do športovísk v Brisbane, Sunshine 
Coast a Gold Coast mala sústrediť na zabezpečenie 
dostatku vodných zdrojov v celom regióne, ktorý trpí 
už niekoľko rokov extrémnym suchom.

J. Coates sa vyjadril, že Hansonová nerozumie 
novému finančnému modelu hier, ktorý umožňuje 
ich organizáciu podstatne lacnejšie a môže priniesť 
benefity na ďalších viac ako 20 rokov. Medzinárodný 
olympijský výbor by mal budúcemu organizátorovi OH 
2032 prispieť sumou 2,5 miliardy dolárov. Keď sa k tomu 

pridajú príjmy od národných sponzorov a z 
predaja vstupeniek, operačné náklady na 
hry nebudú vyžadovať príspevok zo štátnej 
pokladnice. Štúdia uskutočniteľnosti, ktorú 
dala vypracovať premiérka Queenslandu 
Annastacia Palaszczuková odhaduje 
náklady na organizáciu hier na úrovni 3.7 
miliardy dolárov.

Hansonová na Coatesovu reakciu 
odpovedala apelom na verejnosť, aby 
podpísali petíciu, ktorá žiada o viac času 
pre parlament na „prediskutovanie tejto 

nezodpovednej olympijskej kandidatúry Brisbane, 
pretože si to Queensland nemôže dovoliť.“
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Viceprezident Medzinárodného 
olympijského výboru Richard Pound 
odmieta tvrdenia, že by pravidlo 50 
Olympijskej charty obmedzovalo 
slobodu prejavu športovcov.

MOV a jej prezident Thomas Bach sa 
ocitli pod paľbou kritiky za opakované 
varovania športovcov pred ich 
protestami na stupňoch víťazov 
počas OH 2020 v Tokiu.

Pravidlo 50 charty uvádza, že žiadne prejavy 
politickej, náboženskej alebo rasovej propagandy nie 
sú povolené na olympijských športoviskách a iných 
zariadeniach. Americká futbalistka Megan Rapinoeová 
je jednou zo športovkýň, ktorá verejne kritizuje toto 
pravidlo, ktoré podľa jej názoru obmedzuje slobodu 
prejavu športovcov.

Pound reagoval tvrdením, že toto pravidlo nie je ničím 
novým v rámci Olympijskej charty a je plne v súlade 

s poslaním olympijských hier, počas 
ktorých sa odkladajú nabok akékoľvek 
rozdiely politické, náboženské, rasové, 
i tie v rámci sexuálnej orientácie. 
Zároveň zdôraznil, že toto usmernenie 
bolo vytvorené samotnými športovcami 
po rozsiahlych konzultáciách. 
Športovci majú navyše stále možnosť 
vyjadriť svoje názory v rozhovoroch či 
prostredníctvom sociálnych médií.

Podľa Pounda pravidlo 50 charty neobmedzuje 
právo na slobodu prejavu ako také, ale iba okolnosti 
a miesta, kde je ju možné vyjadrovať. Umožnenie 
protestov na stupňoch víťazov by podľa neho zároveň 
znamenalo povoliť všetky protesty, vrátane tých, s 
ktorými športovci nemusia súhlasiť. Usmernenia, 
ktoré MOV zverejnil po konzultácii s jeho komisiou 
športovcov, zakazujú protesty a demonštrácie v rámci 
všetkých olympijských športových aj nešportových 
zariadení, vrátane medailových ceremoniálov, hracích 
plôch i olympijskej dediny.

RICHARD	POUND	ODMIETA	TVRDENIA,	ŽE	MOV	OBMEDZUJE	 
SLOBODU	PREJAVU	ŠPORTOVCOV

Milánske futbalové kluby AC a Inter 
by mali dospieť ku konečnému 
rozhodnutiu o budúcnosti ich 
spoločného domovského stánku 
štadióna San Siro. Kluby plánujú 
vybudovať nový štadión v blízkosti 
toho pôvodného, ktorého časti by 
milánsky magistrát nechal rád 
zachované.

Oba kluby súhlasili zo zaplatením 
sumy za pozemky pod štadiónom ako aj so 
zachovaním niektorých prvkov súčasného skeletu. 
Tretí prstenec tribún štadióna San Siro, ktorý by mal 
hostiť otvárací ceremoniál zimných olympijských hier 
v roku 2026, by mal byť zbúraný, nakoľko sa jeho 
konštrukcia považuje za zastaranú a prevádzkovo 
nebezpečnú. Ostatné časti štadióna by mohli zostať 
zachované, čo je riešenie, ktoré preferujú aj poslanci 

mestského parlamentu.

Miláno organizuje ZOH 2026 spoločne s Cortinou 
d’Ampezzo, pričom práva na ich organizáciu získalo v 
súboji so švédskym Štokholmom v júni minulého roka.

ROZHODNUTIE	O	BUDÚCNOSTI	 
ŠTADIÓNA	SAN	SIRO
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Svetový športový samit SportAccord, ktorý sa mal 
uskutočniť vo švajčiarskom Lausanne v dňoch 
19. až 24. apríla, bol zrušený. 
Rozhodnutie prišlo potom, 
čo miestna vláda zakázala 
organizáciu podujatí s viac 
ako 50 účastníkmi až do 
konca apríla. Organizátori 
počítali s účasťou takmer 2000 
delegátov.

Samit sa mal pôvodne 
uskutočniť v čínskom Pekingu, 
avšak kvôli celosvetovej pandémii koronavírusu bol 
preložený do hlavného mesta olympijského hnutia.

Tohtoročný SportAccord mal byť tretím významným 

podujatím za posledné štyri roky, ktoré by sa 
uskutočnili v hlavnom meste olympijského hnutia. 

Naposledy sa tu konal v roku 
2016.  Súčasťou samitu mali byť 
aj tradičné valné zhromaždenia 
Asociácie letných olympijských 
medzinárodných športových 
federácií (ASOIF) a Svetovej 
asociácie medzinárodných 
športových asociácií (GAISF).

Organizátori sa teraz sústredia 
na prípravy budúcoročného 

samitu, ktorý sa má uskutočniť v ruskom 
Jekaterinburgu od 23. do 28 mája 2021.

SVETOVÝ	SAMIT	SPORTACCORD	 
JE	ZRUŠENÝ

ZÁSTUPCA	NEMECKA	JE	PRVÝM	PREZIDENTOM	NOVOZRIADENEJ	
EURÓPSKEJ	E-ŠPORTOVEJ	FEDERÁCIE

Hans Jagnow sa stal prvým 
prezidentom novozriadenej 
e u r ó p s k e j  s t r e š n e j 
organizácie e-športov 
Európskej e-športovej 
federácie (EEF), ktorá bude 

používať aj skrátený názov 
Esports Europe.

Prezident Nemeckého zväzu 
e-športov (ESBD) bol zvolený 

do funkcie 91 percentami hlasov. 
Viceprezidentom sa stal Slovák Peter Cagáň. 

Vo výkonnom výbore ich doplnia Emin Antonyan 
z Ruska, Ido Brosh z Izraela a Alper Özdemir z 

Turecka.

H. Jagnow sa na margo založenia federácie vyjadril, že pomôže 
tomuto odvetviu dostať sa na úplne novú úroveň. „Federácia 
dáva hráčom, tímom a národným asociáciám hlas, ktorí potrebujú 

na rozhodnutia o budúcnosti ich hnutia. E-športy sú budúcnosť 
športu a zábavy a hráči musia byť toho súčasťou.“

Za vytvorenie európskej federácie hlasovalo 23 zakladajúcich národných 
asociácií. Sídlom federácie bude belgické hlavné mesto Brusel. 
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Hostiteľské mestá zimných 
olympijských hier budú musieť 
byť „klimaticky pozitívne“. 
Medzinárodný olympijský 
výbor (MOV) rozhodol 
začleniť túto požiadavku 
do hostiteľského kontraktu 
počínajúc hrami v roku 2030.

Podľa vyjadrenia MOV bude 
musieť každý organizačný 
výbor realizovať ešte viac opatrení ako bola doterajšia 
povinnosť organizátorov redukovať či kompenzovať 
uhlíkovú stopu, ktorú priamo vyprodukuje organizácia 
hier. Povinnou podmienkou bude dosiahnutie 
dlhodobých nulových emisií uhlíka počas ZOH aj 
po ich skončení. Zároveň má klimaticky pozitívny 
prístup organizátorov prispieť nielen k redukcii 

ďalšej produkcie CO2, ale 
tiež k znižovaniu jeho už 
exitujúceho množstva v 
atmosfére.

MOV v tejto súvislosti vyvíja 
iniciatívu na vysadenie 
tzv. Olympijského lesa v 
subsaharskej oblasti Afriky, 
ktorý má prispieť k týmto 
k l ima t i cky  poz i t í vnym 

zmenám. Táto iniciatíva má byť súčasťou 
Environmentálneho programu Organizácie spojených 
národov pod názvom Veľký zelený múr, v rámci 
ktorého má od roku 2021 dôjsť ku kultivácii 12 miliónov 
hektárov púštnych území na africkom kontinente a 
pomôcť tak k zmierňovaniu následkov klimatických 
zmien.

MOV	ZAČLENIL	KLIMATICKY	POZITÍVNE	POŽIADAVKY	DO	
HOSTITEĽSKÉHO	KONTRAKTU	PRE	ZIMNÉ	OLYMPIJSKÉ	HRY
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Približne od polovice 19. storočia, najmä však 
na jeho sklonku, sa vplyvom prirodzeného  
importu športu na naše územie, ktorý 
silnel najmä medzinárodným prepojením 
a internacionalizáciou formujúceho sa 
fenoménu, likvidáciou športového separatizmu 
a aktivitou novej športovej diplomacie, vytvára 
prostredie, v ktorom moderný	šport v daných 
podmienkach spoločnosť akceptovala. Ten sa 
však na našom území, vzhľadom na maďarizáciu, 
na národnej báze až do rozpadu Uhorska v roku 
1918, rozvíjať nemohol. Čiastočné uvoľnenie pevnej 
centralizácie po páde Bachovho absolutizmu v roku 
1860 bolo totiž iba príliš krátkou časovou epizódou 
a nádeje na rozmach demokracie, vďaka ktorej by 
profitovalo aj začínajúce telocvičné a športové hnutie, 
zmrazilo rakúsko-maďarské vyrovnanie iba o sedem 
rokov neskôr a vznik dualistického štátu. Dôsledky 
tohto politického aktu pocítili predovšetkým všetky 
nemaďarské národnosti uhorskej časti monarchie. 
Samozrejme aj v oblasti formujúceho sa športu. Všetky 
postupne vznikajúce telocvičné spolky a športové 
kluby na Slovensku boli  maďarské, organizačne 
napojené na Budapešť, alebo nemecké. Začiatky 
boli ťažké aj vzhľadom na zlú hospodársku a sociálnu 
situáciu, obyvateľstvo ťažili základné existenčné 
problémy. Zdalo sa, že nesmelo sa ukazujúci šport je 
popri tom iba marginálnou sférou. Na vidieku takmer 
úplne, v mestách utlmene. 

Približne v polovici 19. storočia boli už vo svete 
vyhranené dve línie v telesnej kultúre. Prvú tvorili 
telovýchovné systémy (nemecký, švédsky, francúzsky, 
český – sokolský), druhú predstavoval športový 
smer (vzišiel z Anglicka, jeho atribútmi boli najmä 
súťaživosť a dosahovanie vrcholných výkonov). 

Snaženia o 
p r e s a d e n i e 

moderných prvkov 
telesnej výchovy a 

športu do výchovy 
mládeže realizoval 
u nás ako prvý 
F e r d i n a n d	
M a r t i n e n g o , 
k to rý  za lož i l 
v  roku 1844 
v  B r a t i s l a v e 

Te l o c v i č n ý  a 
šermiarsky ústav a 

bojoval za zavedenie 
telesnej výchovy do 

b ra t i s l avských  škô l . 
Významným priekopníkom telesnej výchovy na 
Slovensku bol Ivan Branislav Zoch, učiteľ telocviku 
na gymnáziu v  Revúcej, autor prvej učebnice telesnej 
výchovy na našom území v roku 1873. Práve on sa 
ako prvý postaral o to, aby idey sokolského hnutia 
prenikli na Slovensko a v marci 1868 uverejnil v 
Pešťbudínskych vedomostiach výzvu na zakladanie 
sokolských jednôt na Slovensku.

ŠPORTOVÉ	HNUTIE	
NA	SLOVENSKU 
V  ROKOCH 1848 AŽ 1918
  IGOR MACHAJDÍK                                    
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Prvým moderným športovým klubom na Slovensku sa 
stal Bratislavský	veslársky	spolok (Pozsonyi Hajós 
Egylet – PHE) založený v roku 1862 ako spoločnosť 
priaznivcov veslovania, ktorá postupne rozšírila svoje 
pole športového pôsobenia o atletiku či tenis. Práve 
Bratislava plnila v uhorskej ére funkciu akejsi vstupnej 
brány športu na Slovensko, keď jej to umožňovala 
strategicky výhodná geografická poloha. Bolo cítiť 
blízkosť Viedne i Budapešti, odkiaľ sa k nám moderný 
šport dostával. Medzi športy s najstaršou tradíciou 
na Slovensku, ktoré fungovali u nás už v období do 
roku 1918,v časoch uhorskej éry, patrili: atletika,	box,	
cyklistika,	futbal,	jazdectvo,	kolky,	korčuľovanie,	
lyžovanie,	plávanie,	streľba,	šach,	šerm,	tenis	a	
ťažká	atletika,	čiže vzpieranie	a	zápasenie. Každý 
šport mal svoju vlastnú genézu, vývoj, osobitosti a 
charakteristiky, aj keď princípy ich fungovania boli 
totožné alebo veľmi podobné.  Najstaršie moderné 
športové kluby a spolky na Slovensku vznikali na 
Slovensku v posledných decéniách 19. storočia. 
Mnohé z nich boli pôvodne zamerané šermiarsko-
gymnastickým smerom, ku ktorému postupne 

pribúdali nové športové aktivity. K najvyspelejším 
patrili napríklad Bratislavský telocvičný spolok PTE 
(1880), SEBSE v  Banskej Štiavnici (1871), TSC 
v  Trenčíne (1891), BSC v Banskej Bystrici (1893), 
LVTE v Levoči (1893), ETVE v Prešove (1896), KSC 
v Kremnici (1902), ZSE vo Zvolene (1902), KAC v 

Veslári PHE

Tenisti v Petržalke, r. 1900
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Košiciach (1903), Concordia v Ružomberku (1906), 
Študentský športový klub v Kláštore pod Znievom 
(1907), ZTK v Žiline (1909) a ďalšie. Medzi prvé 
kluby patrili tie korčuliarske, ktoré organizovali pre 
obyvateľov rôzne zábavné formy pohybu na ľade. 
Tie najstaršie a najaktívnejšie fungovali v Bratislave 
(1871), Banskej Bystrici (1874), Levoči (1876), 
Trenčíne (1881), Rožňave, Rimavskej Sobote, 
Liptovskom Mikuláši a Kremnici (1885), Leviciach 
(1886), Brezne (1892) a inde. 

Sídlom priekopníckych športových zväzov v Uhorsku 
bola Budapešť, medzi tie najstaršie patrili telocvičný, 
cyklistický, veslársky, plavecký a atletický, ktoré 
boli založené v dvoch posledných decéniách 19. 
storočia, začiatkom toho dvadsiateho k nim pribudli aj 
futbalový, tenisový a lyžiarsky zväz. Tie mali pôsobiť 
koordinačne aj na športové dianie na Slovensku, 
vzhľadom na iba pomaly sa etablujúcu organizačnú 
štruktúru a nízku členskú základňu s elementárnymi 
finančnými problémami sa vplyv riadiacej zložky až 
do vypuknutia prvej svetovej vojny prejavoval iba 
marginálne. 

Najstarším atletickým podujatím na Slovensku boli 
preteky v Prešove v roku 1846, ďalšie sa uskutočnili 
v roku 1864 na dostihovej dráhe v Petržalke, v roku 
1875 sa bežal cestný beh na trati Martin – Turčianske 
Teplice. Výraznejší rozvoj atletiky u nás nastal po 
Hrách I. olympiády 1896 v Aténach. Koncom 19. 
storočia využívali prví cyklisti dráhy vybudované 
k tomuto účelu v Bratislave, potom v Komárne, 
Košiciach, Prešove, Sabinove a Trenčíne. Bratislavskí 
plavci mali k dispozícii už v roku 1895 krytú plaváreň 
Grössling, ktorá umožňovala celoročnú prípravu 
plavcom PTE či PAC. Najstaršou športovou hrou je 
tenis. Ešte v 80. rokoch 19. storočia boli vybudované 
kurty v záhrade Grassalkovičovho paláca v Bratislave, 
onedlho aj v hradnej priekope v Holíči, nasledovali 
Piešťany, Trnava, Žilina, Levoča, Trenčín, Banská 
Štiavnica, Nitra, Lučenec, Košice či Vysoké Tatry. 
Popularita hry ju rozšírila po celom Slovensku už 
začiatkom 20. storočia. Medzi obľúbené športové 
aktivity patrili aj kolky, skôr však v rekreačnej podobe, 
keď sa jednodráhové kolkárne budovali pri krčmách 
a hostincoch pre široký okruh záujemcov i „kšeft“ 
majiteľa. Veľmi rýchlo si získal popularitu futbal, od 
začiatku najpopulárnejší šport. Ako prví naháňali 
koženú futbalisti ETVE Prešov a PTE Bratislava v 
roku 1898. Hra sa vzápätí lavínovito šírila po celom 
Slovensku – v Banskej Bystrici, Trenčíne, Komárne, 
Lučenci, Kláštore pod Znievom, Žiline, Vrútkach, 
Trnave a postupne snáď v každej obci. 

Jeden z najstarších športov vôbec, zápasenie, ako 
súčasť ťažkej atletiky, bol populárny aj ako ľudový 
šport, úspechmi vynikali v uhorských časoch najmä 
amatérski zápasníci v Košiciach a Bratislave, známe 
ťažkoatletické kluby  pôsobili aj v Lučenci alebo 
Trenčíne. Zimné športy sa rozvíjali predovšetkým v 

oblasti Vysokých Tatier. Lyžovanie zo začiatku vo 
svojej turistickej modifikácii, pričom značný vplyv na 
jeho rozšírenie patrí Uhorskému karpatskému spolku, 
založenému v roku 1873 v Starom Smokovci, pričom 
prvý lyžiarsky subjekt v karpatskej oblasti, lyžiarsku 
sekciu spomínaného spolku založili v Spišskej 
Novej Vsi v roku 1913. Prvé lyžiarske preteky na 
Slovensku sa pritom uskutočnili už v roku 1899 a prvé 
medzinárodné podujatie v Tatranskej Polianke v roku 
1911. O zimných športových aktivitách napovedajú aj 

Futbalisti PTE

Zápasníci Pressburger Athleten Club, okolo r. 1910
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skutočnosti, že už v roku 1903 sa v Tatranskej Lomnici 
spúšťali odvážlivci po vybudovanej sánkarskej dráhe, 
alebo, že v roku 1909 sa uskutočnili na Štrbskom 
Plese majstrovstvá Európy v rýchlokorčuľovaní. Z 
histórie ľadového hokeja tohto obdobia pochádzajú 
iba ojedinelé správy  podoby jeho predchodcu – 
bandy	hokeja – z Bratislavy a Trenčína.

Šport vo svojich priekopníckych začiatkoch uhorskej 
éry býval doménou bohatších vrstiev. Talenty zo 

Slovenska odchádzali za lepšími 
podmienkami už vtedy. 

Solventné  maďarské, 
najmä budapeštianske 
kluby, t ieto atribúty 
sp ĺňa l i .  Viacer í  z 
tých to  špor tovcov 
reprezentovali Uhorsko 
aj na olympijských	
hrách. V rokoch 1896 

až 1912 sa uskutočnilo 
pätoro hier pod piatimi 

kruhmi, na ktorých sa 
zúčastnilo najmenej dvadsať 

slovenských rodákov v uhorskom 
drese. Šiestim z nich sa podarilo 
získať skvelé umiestnenia a 

vybojovať olympijské ocenenia či medaily. Tým 
prvým bol atlét, rodák z Hronca Alojz	Szokol, tretí 

na I.OH 1896 v Aténach, tým najúspešnejším plavec 
Zoltán	Imrich	Halmaj, rodák z Dúbravy vo Vysokej 
pri Morave, ktorý dokázal získať až 
sedem olympijských kovov, na 
OH 1900 v Paríži dvakrát 
striebro a raz bronz, na 
OH 1904 v St. Louis 
dvakrát zlato a na 
OH 1908 v Londýne 
dvakrát striebro. Ďalším 
úspešným bol Vojtech	
Zulawszky, trebišovský 
rodák, majiteľ striebornej 
medaily v šerme šabľou 
z londýnskych OH 1908. 
Zlatou olympijskou medailou 
sa prezentoval aj športový strelec 
Alexander	Prokopp, Košičan, 
ktorý získal tento úspech v 
streľbe vojenskou puškou na 300 
metrov na OH 1912 v Štokholme. Olympijské striebro 
zavesili na krk v Štokholme aj ďalšiemu košickému 
rodákovi Ľudovítovi	Kmeťkovi, gymnastovi, ktorý si 
vybojoval svoju medailu ako člen družstva Uhorska 
vo voľnom cvičení. Mór	Koczán, tak znelo meno 
atléta pochádzajúceho z Kocsu na Žitnom ostrove, 
ktorý hodil svoj oštep do vzdialenosti zabezpečujúcej 
bronzovú olympijskú medailu na OH 1912 v 
Štokholme. Obdiv a uznanie si zaslúžia aj zvyšní 
slovenskí rodáci, účastníci olympijských hier, aj keď 
medaily nezískali. Už v týchto časoch bolo úspechom 
kvalifikovať sa vôbec na hierarchicky najvýznamnejšie 
športové fórum. Boli nimi: Zoltán Speidl (atletika, 
OH 1900), Juraj Luntzer (atletika, OH 1908, OH 
1912), Štefan Drubina (atletika, OH 1908, OH 1912), 
František Ješina (atletika, OH 1908), Edmund Tóth-
Hégner (vodné pólo, OH 1912), János Wenk (vodné 
pólo, plávanie, OH 1912), István Déván (atletika, 
OH 1912), František Facinek-Forgács (atletika, OH 
1912), Štefan Jankovich (atletika, OH 1912), Béla 
Kehrling (tenis, OH 1912), Karol Kobulszky (atletika 
OH 1912), František Szobota (atletika, OH 1912), 
Ivan Wardener (atletika, OH 1912).

Skokan na lyžiach, Tatranská Polianka, r. 1912

Alojz Szokol

Zoltán Imrich  
Halmaj 
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Z dôvodu aktuálnej pandémie koronavírusu Európska komisia predĺžila termíny na predkladanie žiadostí o 
podporu všetkých návrhov projektov v rámci programu Erasmus+, vrátane športových projektov.

Informácie o zmene termínov sú uvedené v tabuľke:

Erasmus+	Sport

Sport actions Official deadline New proposed deadline

Collaborative partnerships 2 April 2020 21 April 2020

Small collaborative partnerships 2 April 2020 21 April 2020

Not-for-profit European sport events 2 April 2020 21 April 2020

Poznámka: Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke Európskej komisie:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-outbreak-deadlines-applications-extended_en

 

DÔLEŽITÁ ZMENA! PREDĹŽENIE 
TERMÍNOV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 
V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
                                    

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-outbreak-deadlines-applications-extend
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V	súvislosti	s	ochorením	COVID-19	spôsobeným	
koronavírusom	SARS-CoV-2	na	základe	prijatých	
opatrení	a	zákazov	Ústredným	krízový	štábom	a	
Úradom	verejného	zdravotníctva	SR	v	nadväznosti	
na	§	17	písm.	e)	zák.	č.	575/2001	Z.	z.	o	organizácii	
činnosti	 vlády	 a	 organizácii	 ústrednej	 štátnej	
správy	v	platnom	znení	v	spojení	§	17	ods.	2	písm.	
d)	a	§	58	písm.	g)	a	h)	zák.	č.	440/2015	Z.	z.	o	
športe	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	
v	 platnom	 znení	 (ďalej	 len	 „zákon	 o	 športe“)	
vydáva	Ministerstvo	školstva,	vedy,	výskumu	a	
športu	SR	(ďalej	len	„ministerstvo“)	nasledujúce	

usmernenie	 pre	 oblasť	 športu	 pre	 národné	
športové	zväzy,	národné	športové	organizácie,	
športové	organizácie,	samosprávne	kraje,	obce	
a	prevádzkovateľov	športovej	 infraštruktúry	v	
tomto	znení:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
(ďalej len “ÚVZ SR”) dňa 23. 03. 2020 vydal opatrenie 
číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia 
podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

USMERNENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM 
COVID-19 SPÔSOBENÝM KORONAVÍRUSOM 
SARS-COV-2 PRE OBLASŤ ŠPORTU                                     
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znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, 
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 
osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné 
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 
povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.

Ministerstvo	 v	 súvislosti	 s	 vyššie	 uvedeným	
rozhodnutím	ÚVZ	SR:

• ZAKAZUJE	organizovať	alebo	usporadúvať	
akúkoľvek	súťaž	podľa	§	3	písm.	g)	zákona	
o	športe,

• NEODPORÚČA	vykonávať	športovú	činnosť	
podľa	§	3	písm.	a)	zákona	o	športe,	osobám	
za	predpokladu,	že	nedodržujú	vzdialenosť	
viac	ako	2	metre	od	seba. 

ÚVZ SR dňa 12. 03. 2020 prijal opatrenie, ktorým 
zakázal prevádzku telovýchovno-športových 
zariadení a prevádzky voľnočasového charakteru, a 
to v termíne od 13. 03. 2020 do odvolania.

Ministerstvo	 v	 súvislosti	 s	 vyššie	 uvedeným	
opatrením	 ÚVZ	 SR	 upozorňuje,	 že	 uvedený	

zákaz	 sa	 vzťahuje	 na	 prevádzku	 športovej	
infraštruktúry	podľa	§	3	písm.	o)	zákona	o	športe	
a	platí	bez	výnimky	(vrátane	prípravy	športových	
reprezentantov	a	talentovaných	športovcov).	

Ministerstvo odporúča národným športovým zväzom, 
národným športovým organizáciám, športovým 
organizáciám a športovým odborníkom, ktorí 
zabezpečujú prípravu športových reprezentantov a 
zabezpečujú starostlivosť o talentovaných športovcov, 
upraviť športovú prípravu jednotlivých športovcov v 
kolektívnych športoch aj v individuálnych športoch, a 
to v súlade prijatými opatreniami a zákazmi.

Vzhľadom na celosvetovú situáciu v športe, kedy 
už boli zrušené a každým dňom sa rušia ďalšie 
významné športové podujatia, príp. menia sa termíny 
ich konania (napr. olympijské hry v Tokiu, futbalové 
EURO), odporúčame všetkým športovcom ako aj 
športujúcej verejnosti, aby si v maximálne možnej 
miere chránili svoje zdravie a správali sa ohľaduplne 
a zodpovedne.

Mgr. Ivan Husár, v. r. štátny tajomník pre šport
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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



78E-ŠPORTINFORM

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

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: 15.03.2020 

www.tyzdensportu.sk

https://www.tyzdensportu.sk
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