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Titulná strana E-Športinformu patrí Európskemu týždňu športu 2021, ktorého je 
Národné športové centrum národným koordinátorom. Prvá časť podujatia Beactive 
Village úspešne prebehla dňa 4. septembra v nádhernom prostredí Štrbského Plesa 
a druhá časť Beactive Night sa presťahovala dňa 25. septembra do Bratislavy, 
kde sa pred Paneurópskou vysokou školou odohral bohatý športový a kultúrny 
program. Taktiež na oboch podujatiach účastníci mohli stretnúť významných 
športových reprezentantov SR a účastníkov OH v Tokiu. Viac sa dočítate v našom 
E-Športinforme.

V treťom čísle nášho e-časopisu sa môžete dočítať o zmenách v školskom športe a 
aktívnej škole, o športovej diagnostike NŠC na Olympijskom festivale v Šamoríne 
a o dobrom riadení antidopingových organizácií. V ostatnom čase je horúcou 
témou športová infraštruktúra národného významu, ktorej sa venujeme aj v tomto 
čísle. V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom sme pripravili pre Vás článok 
o novom bežeckom podujatí „Behaj lesmi“. 
Na ostatných OH v Tokiu malo Národné športové centrum zastúpenie piatich 
športovcov, čo je pre nás potešiteľné, a ktorých účinkovanie sme sa pokúsili 
vyhodnotiť na stránkach nášho časopisu.

Našim respondentom na rozhovor bol Peter Hamaj, predseda Organizačného 
výboru EYOF 2022, ktorý sa uskutoční už o pár mesiacov v Banskej Bystrici a jej 
okolí. Viac o príprave podujatia si môžete prečítať v tomto zaujímavom rozhovore.

V obsahu tohto čísla sa môžete tiež dočítať o zaujímavostiach z medzinárodného 
diania v športe, nechýba ani téma z histórie športu o športovej streľbe.

Na záver sme už tradične pripravili aktualizáciu adresára národných športových 
zväzov a športových organizácií, v ktorých po valných zhromaždeniach a snemoch 
nastali v tomto roku zmeny, aj na základe sťahovania do nových priestorov.

V mene celej redakčnej rady e-časopisu Vám želáme príjemné čítanie.

     PaedDr. Božena Gerhátová     
     vedúca oddelenia vzdelávania NŠC
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR (MŠVVaŠ SR) prichádza v školskom 
roku 2021/2022 s projektom „Školského	športu	=	
Aktívna	škola“.

Cieľom projektu je maximalizovať množstvo 
pohybových aktivít žiakov a žiačok v školách. 
Súčasťou projektu je aktívna doprava do školy – 
na bicykloch, kolobežkách, pešo. Na vyučovaní 
to môžu byť aktívne prestávky a rozhýbanie detí 
aj počas vyučovania. Cieľom je zvýšiť aj kvalitu 
vyučovania telesnej a športovej výchovy (TŠV), 
ktorá bola v predošlom školskom roku obmedzovaná 
opatreniami v rámci COVID19. Detí v prevažnej 
miere mali dištačné vzdelávanie a TŠV sa takmer 
nevyučovala. V súčasnosti sa rozsah vyučovania 

hodín TŠV  prevažne zabezpečuje v dvojhodinovej 
dotácii do týždňa. Iba v školách, kde sú 

dobré priestorové a personálne 
podmienky, je vyučovaná TŠV v 
trojhodinovej dotácii. 

Súčasťou projektu „Školského 
športu“ sú aj športové súťaže 
žiakov, v ktorých prišla v tomto 
školskom roku zmena. MŠVVaŠ 
SR, ktoré je vyhlasovateľom 
športových súťaží žiakov pre 
daný školský rok, v spolupráci 
s Národným športovým centrom 
(NŠC) a národnými športovými 
zväzmi (NŠZ), sleduje touto zmenou 
viacero cieľov. Primárnym cieľom 
je stabilizovať ponuku športových 
súťaží pre školy, zapojiť čo najviac 
detí a vytvoriť im dlhodobé súťaže, 

najmä na okresnej úrovni, kde by mala 
športovať najväčšia masa detí. Zároveň 

dôvodom zmeny je väčšia transparentnosť vo 
financovaní, čo zabezpečí NŠC ako priamo riadená 
príspevková organizácia. Know-how, skúsenosti 
v organizovaní športových súťaží a športových 
odborníkov, koordinátorov športov aj v regiónoch, 
by mali zabezpečiť NŠZ, ktoré prijali ponuku vstúpiť 
do projektu „Školského športu“.

Na základe ponuky MŠVVaŠ SR prejavilo v školskom 
roku 2021/2022 o projekt školského športu záujem 
šesť NŠZ – Slovenský atletický zväz, Slovenský 
futbalový zväz (v tom Slovenský zväz malého futbalu 
a Slovenský futsalový zväz), Slovenský zväz florbalu, 
Slovenská basketbalová federácia, Slovenská 
volejbalová federácia a Slovenská plavecká federácia, 

PROJEKT 
„ŠKOLSKÝ ŠPORT 
	=	AKTÍVNA	ŠKOLA“
  BOŽENA GERHÁTOVÁ                                    
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ktoré navrhli program športových súťaží pre žiakov a 
žiačky základných škôl (ZŠ) a stredných škôl (SŠ). 
Uvedené NŠZ, najmä v súťažiach na prvom stupni ZŠ, 
navrhli program súťaží, ktoré majú skôr všestranný 
charakter rozvoja pohybových zručností, cieľom je 
naučiť deti behať, skákať, hádzať, chytať, rozvíjať 
obratnosť a naučiť sa plávať. Podrobnejší zoznam 
športových súťaží, vekové kategórie po jednotlivých 
športoch a kontakty sú verejne dostupné na webovej 
stránke MŠVVaŠ SR Školský šport | Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
(minedu.sk).

Športové súťaže žiakov budú prebiehať na 
regionálnej úrovni (okresné a krajské kolá), za ktoré 
sú zodpovedné okresné úrady v sídle kraja (OÚ). V 
kompetencii OÚ je na regionálnej úrovni doplniť tento 
program súťaží o športy a súťaže, o ktoré je v regióne 
záujem a zároveň poveriť organizátorov jednotlivých 
kôl súťaží.  Na národnej úrovni to bude celoštátne 

finále, za ktoré sú zodpovedné uvedené NŠZ a NŠC. 
Športové súťaže žiakov a žiačok ZŠ a SŠ na národnej 
úrovni boli MŠVVaŠ SR schválené športové súťaže, 
ktoré sú verejne dostupné na webovej stránke www.
skolskysport.sk a školy sa môžu už v priebehu 
septembra 2021 do nich prihlásiť.

Od 1. júna 2021 je v účinnosti aktualizovaný Štatút 
NŠC. Štatút bol aktualizovaný aj o úlohy v oblasti 
školského športu, v rámci tejto problematiky bude NŠC 
zabezpečovať administráciu portálu školského športu, 
marketing a PR školského športu a organizovanie 
M SR vo vybíjanej žiačok ZŠ, v basketbale žiačok 
a žiakov ZŠ a SŠ. Zároveň bude koordinovať 
spoluprácu so všetkými zainteresovanými subjektmi 
v oblasti školského športu.

V oblasti medzinárodných športových súťaží 
International School Sport Federation (ISF) a účasti 
škôl v nich, chce MŠVVaŠ SR pristúpiť koncepčnejšie. 

https://www.minedu.sk/skolsky-sport/
https://www.minedu.sk/skolsky-sport/
https://www.minedu.sk/skolsky-sport/
http://www.skolskysport.sk
http://www.skolskysport.sk
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Naše školy a žiaci a žiačky by sa mali do budúcna 
zúčastňovať týchto súťaží po vzájomnej dohode s 
podporou NŠZ, tiež s podporou súkromných partnerov 
a iba v rámci EÚ.

NŠC v tomto školskom roku prinieslo nový prvok do 
školského športu a to je marketing a PR, ktorý doteraz 
školskému športu veľmi chýbal. Bolo vytvorené nové 
logo školského športu s cieľom budovania značky 
„Školského športu“ a hrdosti hlásiť sa k tomuto 
projektu. Účastníci športových súťaží žiakov na 
okresných, krajských kolách a celoštátnom finálne 
obdržia ceny s logom školského športu (šnúrky, vaky, 
tričká, atď.), okrem diplomov a pohárov. Národné 
finále budú organizované v rámci „Finálového 
supertýždňa“ v júni 2022. Aktívne školy, ktoré budú 
organizovať jednotlivé kolá súťaží a zapájať deti do 
projektu školského športu, budú označené nálepkou 
„Sme súčasťou školského športu“.

Program školských športových súťaží v školskom 
roku 2021/2022 nie je uzatvorený systém, bude sa 
každoročne prehodnocovať a budú môcť byť doň 
zaradené aj iné športové súťaže žiakov a žiačok, o 

ktoré budú mať deti záujem.

Súčasťou športových súťaží žiakov je aj Odznak 
všestrannosti vyhlasovaný Slovenským olympijským 
a športovým výborom, s podporou MŠVVaŠ SR. 
Pilotný ročník tejto súťaže sa uskutočnil v júni 2021, 
do ktorého sa prihlásilo viac ako 150 škôl v rámci SR. 
Celoštátne finále sa uskutočnilo 29. a 30.9.2021 v 
X-Bionic v Šamoríne.

Do budúcna bude potrebné skvalitniť podmienky 
vyučovania TŠV v školách a to najmä investíciami 
do školských športových objektov. Zároveň bude 
potrebné skvalitniť vzdelávanie budúcich učiteľov TŠV 
a zároveň pripraviť systém celoživotného vzdelávania 
pre súčasných pedagogických zamestnancov v 
predmete TŠV a v jednotlivých športoch. Túto úlohu 
bude tiež zabezpečovať NŠC v spolupráci s NŠZ, 
ktoré budú mať záujem podporovať školský šport.

Téme školského športu sa venoval aj live stream NŠC 
dňa 8. 9. 2021, ktorý je verejne dostupný na webovej 
stránke NŠC (155) LIVE Stream NŠC: Školský šport 
- YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=p0cxa-r72TQ
https://www.youtube.com/watch?v=p0cxa-r72TQ
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Olympijský festival v Šamoríne je zaujímavý projekt 
Slovenského olympijského a športového výboru. V 
rámci Olympijského festivalu v Šamoríne sa konali 
rôzne prezentačné akcie. Išlo hlavne o prezentovanie 
jednotlivých športov, ktoré mali pod patronátom 
národné športové zväzy, organizovali sa ukážky 
jednotlivých športov, resp. športových disciplín a 
taktiež rôzne súťaže. Konalo sa viacero rozhovorov 
so zaujímavými ľuďmi zo sveta športu, či už so 
športovcami, trénermi alebo členmi realizačného 
tímu, prípadne funkcionármi a samozrejme s našimi 
olympionikmi - súčasnými, ale aj bývalými. Postupne, 
ako sa športovci vracali z Japonska, prišli aj na 
festival, aby sa podelili s fanúšikmi o svoje zážitky, 
medailisti so sebou priniesli ukázať aj cenné kovy. 

Podobné projekty sa súbežne počas olympijských 
hier konali aj v iných krajinách.

Naša organizácia - Národné športové centrum - 
dostala priestor od organizátora SOŠV na prezentáciu 
športovej diagnostiky. S touto formou terénneho 
testovania už máme skúsenosti, v minulosti sme 
sa podobnou formou prezentovali na niekoľkých 
športových akciách. V rámci Olympijského festivalu 
sa väčšina aktivít konala na parkovisku, prípadne v 
blízkom okolí na atletickom ovále a podobne. Naše 
stanovište bolo situované blízko hlavného pódia, kde 
sme vybudovali mobilné diagnostické laboratórium, 
ktoré pozostávalo z viacerých častí - auto určené 
na prepravu a na terénne testovanie športovcov, 

ŠPORTOVÁ 
DIAGNOSTIKA NŠC  
NA OLYMPIJSKOM FESTIVALE V X-BIONIC 
SPHERE KOMPLEXE V ŠAMORÍNE
  MILAN KOVÁČ                                    
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stan a aklimatizačný stan. Zamestnanci oddelenia 
športovej diagnostiky NŠC poskytli návštevníkom 
príležitosť vyskúšať si jednotlivé testy kondičných 
schopností, dostali informácie o testovaní, taktiež 
viacerí využili možnosť konzultovať rôzne športové 
témy či už s našimi športovými diagnostikmi alebo s 
fyzioterapeutkou.

Z portfólia športovej diagnostiky si naši zamestnanci 
pripravili pre návštevníkov viacero diagnostických 
zariadení, resp. testov, a teda mali možnosť 
absolvovať nasledovné testovania: 

1. analýzu	 telesného	 zloženia	 s	 krátkou	
konzultáciou,		

2. výskokový	ergometer,	ktorý	slúži	na	meranie	
výšky	výskoku	-	poukazuje	na	úroveň	výbušnej	
sily,	

3. 20m	šprint	s	meraním	pomocou	fotobuniek	–	
hodnotenie	úrovne	rýchlostných	schopností	
–	hlavne	akceleračnej	rýchlosti,	

4. silu	stisku	 ruky	–	hodnotí	úroveň	silových	
schopností.

V prípade týchto testov má naše oddelenie už 
pomerne veľkú databázu údajov našich najlepších 
športovcov, a teda návštevníkom sme mohli približne 
povedať, na akej úrovni sa v danom teste nachádzajú.

Najviac vyťaženým testom bola analýza telesného 
zloženia, o ktorú mal záujem prakticky každý okoloidúci 
návštevník. Následne po analýze sme záujemcom 
poslali elektronický výstup s jednotlivými parametrami 
– hmotnosť svalovej hmoty, % tukového tkaniva, 
úroveň viscerálneho tuku, rozloženie svalovej hmoty 
v jednotlivých segmentoch tela a iné ukazovatele. 
Každý návštevník dostal aj stručnú interpretáciu 
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výsledkov a krátke odporúčanie čo zmeniť, ak boli 
výsledky mimo referenčných hodnôt. 

Do testovania pohybových schopností sa zapojili 
rôzne vekové kategórie, od najmenších (cca 5-6 
ročných) až po dospelých návštevníkov/športovcov. 
Mladší návštevníci, dá sa povedať perspektívni 
športovci, mali hlavne záujem o pohybové testy. Pri 
niektorých testoch sme objavili jedincov s pomerne 
nadpriemernými hodnotami, napríklad jeden približne 
25-ročný muž exceloval skoro vo všetkých testoch 
zameraných na výbušnosť, silu a rýchlosť. Niektorými 
parametrami sa približoval našim najlepším 
športovcom, paradoxne sa profesionálne nevenoval 
žiadnemu športu.

Viacerí návštevníci sa porozprávali s našimi 
športovými odborníkmi aj na tému športového 
tréningu hlavne vytrvalostného charakteru, napríklad 

na tému určovania tréningových zón a podobne. 
Medzi návštevníkmi sa našli aj športovci, ktorí u nás 
absolvovali už dávnejšie diagnostické vyšetrenie, 
tzv. spiroergometriu alebo laktátovú krivku a niektorí 
prejavili záujem zopakovať si ho s cieľom aktualizovať 
si rozdelenie tréningových zón. Dokonca sme mali 
na festivale pripravený aj cyklistický trenažér pre 
dobrovoľníka na laktátovú krivku, vzhľadom na 
náročnosť a dĺžku testu sa však nenašiel žiaden 
záujemca. Väčšinou si návštevníci len vyskúšali 
cyklotrenažér pri rôznych intenzitách odporu, popri 
tom sme im vysvetlili priebeh testu a možnosti využitia 
výsledkov testu v tréningu. 

Ďalšou pomerne vyťaženou možnosťou bola 
konzultácia s našou športovou fyzioterapeutkou 
ohľadom správneho držania tela, odstraňovania 
niektorých zlých návykov a vykonávania niektorých 
základných pohybových úloh a podobne.  
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Veľkým lákadlom bol aj tzv. prenosný aklimatizačný 
stan, v ktorom o. i. naši úspešní rýchlostní kanoisti 
z K4 absolvovali viacero tréningových jednotiek za 
účelom adaptovať sa na špecifické podmienky. V 
Tokiu počas OH boli z tohto pohľadu veľmi náročné. 
Návštevníci mali možnosť „teleportovať“ sa do Tokia a 
na vlastnej koži vyskúšať, aké „príjemné“ podmienky 
tam panujú. Niektorí si vyskúšali aj veslovanie na 
trenažéri pri vyššej teplote a vlhkosti vzduchu, 
konkrétne sme v stane nasimulovali teplotu nad 34°C 
a vlhkosť nad 80%. Vlhkosť vzduchu zvyšuje pocitové 
vnímanie teploty. Vykonávanie pohybových aktivít je 
teda v týchto podmienkach pre telo z fyziologického 
pohľadu náročnejšie. Dochádza k fyziologickému 
stresu organizmu, pričom sa zvyšuje telesná teplota 
jadra, s následným zvýšeným potením, prekrvením 
kože a k strate elektrolytov. Preto je veľmi dôležitá 
aklimatizácia na takéto extrémne podmienky, správny 
pitný režim a ochladzovanie sa. Inak môže prísť k 

nežiadúcim príznakom akými sú dehydratácia, únava, 
vyčerpanie z tepla, úpal, kŕče. Čo už môže viesť nie 
len k zníženiu športovej výkonnosti, ale k celkovému 
ohrozeniu na zdraví.  

Podobnú metodiku aklimatizácie na náročné klimatické 
podmienky využívajú aj iní zahraniční športovci, aby 
boli čo najlepšie pripravení a minimalizovali zníženie 
výkonnosti, ktoré môžu tieto podmienky spôsobiť.  
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Všeobecné	informácie	o	projekte

Antidopingová agentúra SR ako partner ERASMUS+ 
projektu s názvom „Národný pozorovateľ 
antidopingového riadenia“ (NADGO) prispela 
svojou analýzou ohľadom antidopingového riadenia 
k úspešnému ukončeniu projektu. Projekt bol vplyvom 
pandémie ochorenia Covid-19 ukončený až v júni 
2021. Všetky spoločné aktivity boli presunuté do 
online priestoru. Cieľom projektu bolo vypracovať 
dotazník, ktorý by umožnil porovnať jednotlivé národné 
antidopingové organizácie z pohľadu dobrého 
riadenia a spravovania verejných vecí. Zastrešujúca 
organizácia „Play the Game“ vychádzala zo svojich 
predchádzajúcich projektov, ktoré sa týkali dobrého 
riadenia medzinárodných a národných športových 
organizácií. 

Národné antidopingové organizácie (NADO) hrajú 
významnú a kľúčovú úlohu v boji proti dopingu 
v športe. Ich úlohou je prijatie a implementácia 

antidopingových pravidiel na národnej 
úrovni, čo častokrát nie je jednoduché. 
Najdôležitejšie činnosti zahŕňajú 
organizovanie a vykonávanie 
dopingových kontrol, udeľovanie 
terapeutických výnimiek, vedenie 

vyšetrovania a zabezpečovanie antidopingového 
vzdelávania. Stále častejšie sa stretávame s názorom, 
že práve zvyšovanie efektívnosti riadiacich procesov 
na internej úrovni organizácie zvyšuje dôveryhodnosť  
NADO nie len na medzinárodnej úrovni, ale aj vo 
vzťahu k verejným organizáciám a predovšetkým 
športovcom na národnej úrovni.   

Projekt zastrešovala organizácia „Play the Game“ a 
hlavnými riešiteľmi boli univerzita KU Leuven, The 
German Sport University v Nemecku a Univerzita 
vo Varšave. Pridružení partneri boli European 
Elite Athletes Association (EU Athletes), Fair Sport 
a národné antidopingové organizácie z Dánska, 
Nemecka, Írska, Slovenska, Poľska spolu s Inštitútom 
národných antidopingových organizácií (iNADO). 
Projekt bol krytý dotáciou 200 000 EUR a bol plne 
hradený z prostriedkov programu ERASMUS+. 

V úvode projektu pracovná skupina identifikovala 

ERASMUS+ PROJEKT  

NÁRODNÝ 
POZOROVATEĽ	
ANTIDOPINGOVÉHO 
RIADENIA 
 

  ŽANETA CSÁDEROVÁ                                   



12E-ŠPORTINFORM

E - Š p o r t i n f o r m  |  0 3 / 2 0 2 1

dve problematické oblasti dobrého antidopingového 
riadenia. Prvá sa týka analýzy a identifikácie hlavných 
príčin zlyhávania riadenia týchto inštitúcií a druhý 
problém je absencia všeobecne uznávaného 
štandardu dobrého riadenia antidopingu na národnej 
úrovni. 

V prvej fáze výskumu bolo našim cieľom zadefinovať 
súbor ukazovateľov, resp. indikátorov, ktoré by poskytli 
komplexné hodnotenie kvality riadenia v NADO. 
Výsledkom bol dotazník, v ktorom  boli tieto indikátory 
rozdelené do 50 princípov v rámci 6 kategórií: 

1. operačná transparentnosť, 

2. antidopingová transparentnosť, 

3. demokratické procesy, 

4. vnútorná zodpovednosť a kontrola, 

5. operačná nezávislosť, 

6. antidopingová zodpovednosť.

Druhá fáza projektu už bola zameraná na praktický 
výskum, počas ktorého bol vytvorený dotazník 
zaslaný jednotlivým partnerom projektu z národných 
antidopingových agentúr z Dánska, Nemecka, Írska, 
Slovenska a Poľska, podľa pokynov výskumných 
pracovníkov. Nad rámec partnerov projektu vyplnili 
dotazník aj NADO z Brazílie, Bulharska, Indie, Kene, 
Nórska a Portugalska.

Indikátory NADGO, metadáta a implementačné 
pokyny sú uvedené v samostatnej správe, ktorú je 
možné si stiahnuť z oficiálnej internetovej stránky 
„Play the Game“ https://www.playthegame.org/
media/10594463/NADGO-final-report.pdf.

Jednotlivé NADO sú vyhodnotené v samostatných 
kapitolách.  Kapitoly nielenže približujú zber údajov, 
ale poskytujú aj prehľad štruktúry športového systému 
v jednotlivých krajinách, ako aj legislatívy a nariadení 
súvisiacich s dobrým riadením. Analýza piatich 

Posledné osobné pracovné zasadnutie v Katoviciach, prednášajúci hlavný výskumný pracovník Arnout Geeraert (ed.), KU Leuven Posledné osobné pracovné zasadnutie v Katoviciach, prednášajúci hlavný výskumný pracovník Arnout Geeraert (ed.), KU Leuven 
Zdroj: FacebookZdroj: Facebook

https://www.playthegame.org/media/10594463/NADGO-final-report.pdf
https://www.playthegame.org/media/10594463/NADGO-final-report.pdf
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partnerských NADO je komplexnejšia v porovnaní s 
analýzou nepartnerských organizácií. Už v úvode je 
potrebné poznamenať, že zámerom tohto projektu 
nie je vytvoriť jediný pevný vzor pre reformy správy 
a riadenia. Partneri projektu dúfajú, že výsledky 
projektu, ako aj samotný dotazník môžu skôr pomôcť  
vyhodnotiť vlastný antidopingový systém jednotlivých 
krajín s cieľom prispieť k prebiehajúcej diskusii ako 
najlepšie zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v športe 
s dôrazom na ochranu športovcov pred zneužívaním 
a podvádzaním.

Práve analýza riadenia národných antidopingových 
organizácií vo veciach verejných môže predstavovať 
prvý krok k pochopeniu antidopingového riadenia 
s cieľom zlepšiť postavenie a predovšetkým 
transparentnosť nie len antidopingových organizácií. 
Výsledky nášho projektu môžu inšpirovať aj 
ostatných partnerov k ďalšej diskusii o vhodných 
inštitucionálnych opatreniach.

Webová stránka Finálnej verzie projektu: https://
www.playthegame.org/media/10594463/NADGO-
final-report.pdf

Vyhodnotenie  NADGO  Antidopingová agentúra SR 

Dimenzie dobrej správy vo verejnej veci sú 
Antidopingová transparentnosť, operačná 
transparentnosť, demokratický proces, interná 
zodpovednosť a kontrola, operačná nezávislosť 
a antidopingová zodpovednosť. Celkovo bolo 
vyhodnotených 50 princípov a 173 indikátorov.

Podľa hodnotiacich kritérií získali jednotlivé 
organizácie určité skóre, ktoré sa následne prejavilo 
do finálneho hodnotenie. Tento systém pozostával z 
piatich farieb, čo umožnilo citlivejšie diferencovanie 
vyhodnotených údajov (obr. 1). 

Antidopingová agentúra SR je zriadená ako štátna 
príspevková organizácia Zákonom o športe 440/215, 
financovaná z kapitoly rozpočtu Ministerstva školstva, 
vedy výskumu a športu. Štát je hlavný regulátor boja 
proti dopingu. Ešte stále pretrváva nízky záujem 
o rozvoj antidopingovej politiky v spolupráci so 
športových hnutím. Chýba dlhodobý plán rozvoja 
antidopingovej stratégie na Slovensku. SADA má 
9 zamestnancov na plný úväzok, čím je agentúra 
zaradená do kategórie malej agentúry. Primárny cieľ 
pôsobnosti SADA je zameraný na registrovaných  
športovcov a elitný šport na Slovensku. Neexistuje 
dozorná rada, ktorá by plnila úlohu nastavenia 
dlhodobého plánovania počtu testovaných športovcov 
a nastavenia financovania SADA na úrovni celkovej 
stratégie športu na Slovensku. Úlohu nastavenia 
ročného plánu testovania podľa schváleného 
rozpočtu plní riaditeľ SADA, ktorý robí odpočet pre 
Sekciu športu MŠVVaŠ. SADA tak musí byť na jednej 
strane v súlade s právnymi predpismi SR, ako aj v 
súlade so Svetovým antidopingovým programom.

Národnú a medzinárodnú spoluprácu pokladáme 
za významný prvok správneho riadenia. Posilňuje 
transparentnú komunikáciu našich aktivít so 
športovým hnutím, vládou a akademickou pôdou 
na národnej úrovni, pričom je zároveň súčasťou 
medzinárodnej antidopingovej politiky. Rozvoj 
antidopingovej zodpovednosti a spolupráca s 
ďalšími partnermi  je tiež veľmi dôležitá. SADA 
zriadila komisiu pre vzdelávanie, v rámci ktorej 
spolupracujeme s univerzitami zameranými na šport 
a Komisiu športovcov, ktorá zastupuje športovcov 
zo Slovenského olympijského a športového výboru 
(SOŠV), Slovenského paralympijského výboru (SPV) 
a LOSS (Liga na ochranu slovenských športovcov). 
Na medzinárodnej úrovni sme členmi Európskeho 
centrálneho zoskupenia NADO (CEADO) a 
celosvetového zoskupenia NADO (iNADO), kde je 
výrazná spolupráca s ostatnými organizáciami.

NOT FULFILLED WEAK MODERATE GOOD VERY GOOD

0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-100 %

Obr.	1	Vyhodnotenie skóre získaných údajov

https://www.playthegame.org/media/10594463/NADGO-final-report.pdf
https://www.playthegame.org/media/10594463/NADGO-final-report.pdf
https://www.playthegame.org/media/10594463/NADGO-final-report.pdf
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Vyhodnotenie nám ukázalo výrazné rozdiely medzi 
jednotlivými krajinami, čo súvisí s politickou a 
kultúrnou realitou (obr. 2, obr. 3). Riešitelia projektu 
v závere skonštatovali, že je potrebné vypracovať 
ďalšiu kapitolu, ktorá by zhodnotila aj túto oblasť.

Skóre 50 % sme dosiahli v dimenziách antidopingová 
transparentnosť a antidopingová zodpovednosť. 
Tento výsledok pokladáme za úspech, nakoľko 
sú to dimenzie, ktoré môže rozvíjať a skvalitňovať 
priamo interné personálne obsadenie SADA. Ostatné 

Obr.	2 Finálne hodnotenie partnerských národných antidopingových agentúr [%]

Obr.	3 Finálne hodnotenie ďalších národných antidopingových agentúr [%]
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dimenzie sú viazané na externé faktory, ako sú 
rozhodnutia vlády, ministerstva a športového hnutia, 
čo SADA nevie priamo riešiť v rámci správneho 
riadenia. Tu vidíme rozdiely a medzery, na ktorých 
treba popracovať.

Napriek správne nastaveným procesom sa môžu 
jednotlivé antidopingové organizácie stretnúť s jedným 
spoločným problémom, ktorým je financovanie. 
Existujú rôzne formy zriadenie NADO, či už ide o 
agentúry zriadené štátom alebo súkromné firmy. A 
ako vieme, ten kto platí, častokrát aj rozhoduje, resp. 
môže mať tendenciu zasahovať do riadenia danej 
organizácie.

Treba si uvedomiť, že výsledná správa z uvedeného 
projektu nepredstavuje striktné a jednoznačné 
hodnotenie dobrého antidopingového riadenia, ale 
skôr nástroj, vďaka ktorému je možné zhodnotiť 
jednotlivé aspekty správneho riadenia. Všeobecným 
zámerom projektu bolo poukázať na aktuálny stav v 
jednotlivých organizáciách, čo je následne možné 

využiť na zlepšenie kritických parametrov. Navyše, 
nemôžeme zabúdať ani na zásadné  kultúrne a 
politické rozdiely, ktoré existujú  v jednotlivých 
krajinách, ktoré treba rešpektovať a výrazne 
ovplyvňujú viaceré parametre správneho riadenia.

Vďaka účasti na tomto projekte som dostala príležitosť 
si uvedomiť, čo všetko ovplyvňuje nezávislosť 
antidopingového systému nielen na Slovensku, ale v 
širšom kontexte. Podstatou nezávislej antidopingovej 
organizácie je legislatívna báza, ktorá je základom 
nezávislého pôsobenia na národnej úrovni, ako 
aj transparentné zverejňovanie, čo najväčšieho 
množstva údajov, ktoré odzrkadľujú kredibilitu celého 
systému.

Na záver si dovolím skonštatovať, že nemôžeme 
zabudnúť na skutočnosť, že nezávislosť neovplyvňuje 
len samotné riadenie a nastavenie procesov na 
papieri. Antidopingový systém je aj o ľuďoch, ktorí 
musia disponovať správne nastaveným vnútorným 
hodnotovým a morálnym systémom.

Paulina Tomczyk - European Elite Athletes Association (EU Athletes), Una May - Sport Ireland – Anti-Doping Unit, zástupcovia SADA.Paulina Tomczyk - European Elite Athletes Association (EU Athletes), Una May - Sport Ireland – Anti-Doping Unit, zástupcovia SADA.
Zdroj: FacebookZdroj: Facebook
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Prečo	rozlišovať	športovú	infraštruktúru	
národného	významu

Rozlišovanie športovej infraštruktúry národného 
významu (ŠINV) sa realizuje v rôznych krajinách a 
zvykne mať niekoľko dôvodov.

Ten najzásadnejší sa týka financovania. Udeľovanie 
štatútu ŠINV vychádza do nezanedbateľnej miery 
z potreby ministerstiev zodpovedných za šport 

identifikovať vybrané športové zariadenia s nárokom 
na zvláštne formy financovania z prostriedkov štátu, 
ktoré sú zvyčajne nad rámec bežnej formy podpory a 
systému dotácií. Týka sa to predovšetkým výstavby 
nových a rekonštrukcie existujúcich zariadení. V 
niektorých prípadoch je štátna podpora smerovaná 
aj do ich prevádzky. 

Tento typ infraštruktúry sa zvykne rozlišovať aj v 
snahe zabezpečiť špeciálne postavenie takýchto 

  IGOR KOVÁČ                                    

Biatlonováa Chiemgau Arena v Ruhpoldingu patrí tiež do siete tréningových centier národného významu v Nemecku Biatlonováa Chiemgau Arena v Ruhpoldingu patrí tiež do siete tréningových centier národného významu v Nemecku 
Foto: CC BY SA 30Foto: CC BY SA 30

V	súvislosti	s	rozvojom	športovej	 infraštruktúry	na	Slovensku	sa	v	športových	kruhoch	venuje	
zvláštna	pozornosť	aj	športovej	infraštruktúre	národného	významu,	ktorej	je	venovaný	aj	jeden	z	
paragrafov	Zákona	o	športe.	

Tento	príspevok	si	kladie	za	cieľ	priblížiť	niektoré	zo	zahraničných	skúseností	s	 týmto	 typom	
športovísk.	Pri	jeho	tvorbe	boli	použité	informácie	získané	od	zástupcov	národných	olympijských	
výborov	Fínska,	Dánska	a	Nemecka,	ako	aj	nórskeho	Centra	pre	športové	zariadenia	a	technológie.

Obsah	príspevku	poukazuje	na	dôvody,	prečo	sa	rozlišuje	športová	infraštruktúra	národného	významu	
i	kritériá,	podľa	ktorých	môže	byť	definovaná.	Zároveň	ponúka	prehľad	adeptov	na	štatút	športovej	
infraštruktúry	národného	významu	spomedzi	slovenských	športovísk,	ako	aj	ďalšie	odporúčania	a	
návrhy,	ktoré	je	možné	považovať	za	relevantné	v	tejto	súvislosti.

ŠPORTOVÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 
NÁRODNÉHO VÝZNAMU
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športovísk a zabrániť vplyvom, ktoré by mali negatívny 
dopad na plnenie ich účelu či viesť k ich prípadnej 
likvidácii. Týka sa to napríklad športovísk s historickou 
hodnotou, ktoré slúžia dlhodobo športovému účelu, 
príp. športovísk, ktoré majú pre národné športové 
federácie strategický význam pre rozvoj ich športu.

V neposlednom rade sa tento typ infraštruktúry definuje 
v snahe poskytnúť vysoko kvalitné podmienky pre 
šport na rôznych úrovniach s dôrazom predovšetkým 
na jeho súťažnú formu.

Ako	definovať	športovú	infraštruktúru	
národného	významu

ŠINV sa tradične spája so športoviskami slúžiacimi 
potrebám vrcholového športu. 

Podľa §3 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
je športová infraštruktúra národného významu 
definovaná ako „športová infraštruktúra spĺňajúca 
požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, 
ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo prípravu 
športových reprezentantov.“

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že takto 
definovaná ŠINV býva konfrontovaná s názorom, že 
národný význam by sa nemal prisudzovať výhradne 
zariadeniam slúžiacim organizácii medzinárodných 
podujatí a príprave štátnej športovej reprezentácie, 
čiže zariadeniam, kde sa zvyčajne pasívna väčšina 
prizerá pohybovo aktívnej menšine. 

Aj keď má vrcholový šport a organizácia 
medzinárodných športových podujatí vo svete športu 
svoje dôležité miesto, je nepochybné, že rovnocenný, 
národný význam by mala mať aj zdravá populácia, 
pre ktorú by mali byť vytvorené vhodné podmienky 
na pohybovú aktivitu, čomu by sa mala venovať 
zodpovedajúca pozornosť (viď. príklady spomenuté 
v časti „Financovanie“). Pre tento účel zvyčajne 
slúži infraštruktúra napr. regionálneho či miestneho 
významu. Napriek tomu sa považuje za žiadúce, aby 
aj tradične vnímaná ŠINV vedela – ak je to možné 
- poskytovať podmienky pre nesúťažné, rekreačné 
formy športovania verejnosti.

Kritériá	definovania	ŠINV

Aj napriek skutočnosti, že Zákon o športe obsahuje 
definíciu ŠINV, je vhodné si priblížiť, ako k tomuto typu 
infraštruktúry pristupujú aj v zahraničí. Nasledujúcich 
niekoľko príkladov ukazuje, že môže byť značne 

rozdielny. 

Dánsko: V Dánsku sa napríklad tento typ infraštruktúry 
vôbec nerozlišuje. Dôvodom je skutočnosť, že 
ministerstvo kultúry zodpovedné za šport nevyčleňuje 
štátne finančné prostriedky na športovú infraštruktúru, 
keďže jej výstavba a prevádzka je výlučne v 
kompetencii samospráv, príp. je spolufinancovaná 
rôznymi nadáciami (napr. Dánska nadácia pre 
kultúrne a športové zariadenia). 

Podľa informácií získaných od zástupcu Konfederácie 
športových zväzov a národného olympijského výboru 
Dánska (DIF), pred istým časom mapovali medzi 
svojimi členskými organizáciami, ktoré zo športovísk 
plnia alebo by mohli plniť funkciu národných 
tréningových centier. V niektorých prípadoch tieto 
športoviská spĺňajú aj štandardy medzinárodných 
podujatí. Aj keď ich však zväzy považujú za „národné“, 
žiadne z nich nemá oficiálne takýto štatút, keďže ani 
ministerstvo, ani DIF ho prakticky vôbec neprideľuje.

Zaujímavosťou je tiež skutočnosť, že niektoré zo 
zariadení, ktoré pravidelne slúžia na organizáciu 
významných medzinárodných športových podujatí, 
ako sú napr. multifunkčné haly Royal Arena v Kodani 
a Jyske Bank Boxen Herningu, nie sú považované 
za športoviská a ani nie sú evidované v databáze 
športovej infraštruktúry.

Nemecko: Z informácií získaných od Nemeckého 
olympijského výboru (DOSB) je zrejmé, že v Nemecku 
sa považujú za akýsi ekvivalent ŠINV iba športoviská, 
ktoré spadajú do siete tréningových centier slúžiace 
na športovú prípravu reprezentácie. Sem patria 
zariadenia 190 federálnych stredísk pre jednotlivé 
športy, 17 olympijských stredísk pre viacero športov 
a Olympijské a paralympijské tréningové centrum 
v Kienbaum (asi 40 km od Berlína). Pre udelenie 
príslušného štatútu má DOSB v spolupráci s partnermi 
definované kritériá. Pre centrum v Kienbaum bol 
príslušný štatút pridelený vládou. 

Fínsko:	Fínsky NOV kritériá pre ŠINV definoval 
v roku 2018, pričom sú rozdelené do niekoľkých 
skupín s rôznym rozsahom bodovania. Kritériá sú 
zamerané napr. na tréningové podmienky pre potreby 
reprezentácie, požiadavky medzinárodných podujatí, 
mieru finančnej závislosti na štátnej dotácii, podporu 
samosprávy, prínos z hľadiska zvýšenia pohybovej 
aktivity verejnosti, environmentálne aspekty a pod. 

Predkladateľ projektu, ktorý žiada ministerstvo o 
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podporu ako ŠINV musí doložiť odborné stanovisko, 
prečo by mal byť za ŠINV považovaný. To má byť 
získané od organizácií, pre ktoré má projekt národný 
význam (zvyčajne zväzy) a od miestnej samosprávy, 
kde má byť projekt realizovaný. Ministerstvo následne 
konzultuje tento návrh so Štátnou športovou radou a 
fínskym NOV, ktoré mu dávajú stanovisko ohľadom 
pridelenia/nepridelenia štatútu ŠINV.

ŠINV bola vo Fínsku rozlišovaná aj pred rokom 
2018 avšak skôr nesystematicky a bez definovaných 
kritérií. Momentálne je za ŠINV považovaných iba 9 
športovísk. Patria medzi ne napríklad areál klasického 
lyžovania v Lahti, biatlonové centrum v Kontiolahti, 
olympijský štadión v Helsinkách či nová multifunkčná 
aréna v Tampere.

Nórsko:	Podobne obmedzený zoznam ŠINV má aj 
Nórsko, ktorého ministerstvo kultúry má vo svojej 
databáze takto momentálne rozlíšených iba 7 
športovísk: areál klasického lyžovania Holmenkollen, 
areál biatlonu Holmenkollen, centrum alpského 
lyžovania v Kvitfjelli, centrum alpského lyžovania 
v Hafjelli, areál pre lety na lyžiach vo Vikersunde, 
rýchlokorčuliarska hala v Hamare a futbalový 
štadión Ulleval v Osle. Za kritérium sa považuje 
predovšetkým splnenie podmienok pre organizáciu 
medzinárodných športových podujatí, aj keď to 
automaticky neznamená, že každé športovisko 
spĺňajúce tieto podmienky má nárok na takýto štatút. 
Tento štatút prideľuje ministerstvo od roku 1997 na 
žiadosť NOV (pozri tiež s. XY). 

Areál klasického lyžovania Holmenkollen je jedným zo športovísk národneho významu v Nórsku Areál klasického lyžovania Holmenkollen je jedným zo športovísk národneho významu v Nórsku 
Foto: CC-BY-SA-4.0Foto: CC-BY-SA-4.0
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Návrh	kritérií	pre	udeľovanie	štatútu	
ŠINV	na	Slovensku

S ohľadom na definíciu ŠINV v Zákone o športe 
a na skúsenosti s jej definovaním v zahraničí, je 
možné navrhnúť niekoľko kritérií, ktoré je vhodné 
zohľadňovať pri špecifikácii tohto typu infraštruktúry 
a pri rozhodovaní o prípadnom prideľovaní štatútu v 
rámci slovenských športovísk:

1) Športovo-technické podmienky  
    pre medzinárodné podujatia

Z hľadiska tradičného vnímania ŠINV by športovisko 
s takýmto štatútom malo spĺňať požiadavky príslušnej 
medzinárodnej športovej federácie (MŠF) pre 
organizáciu medzinárodných podujatí. Aj keď Zákon 
o športe toto kritérium spomína, ďalej nešpecifikuje, 
o aké medzinárodné podujatia sa jedná. 

Je totiž zrejmé, že existuje značný rozdiel medzi 
požiadavkami na organizáciu seniorských MS a ME 
(značné rozdiely, predovšetkým v diváckej kapacite, 
sú niekedy už aj medzi svetovými a európskymi 
šampionátmi samotnými) a podujatiami v juniorských 
a mládežníckych kategóriách. V prípade šampionátov 
v mladších vekových kategóriách v nejednom prípade 
postačuje infraštruktúra regionálneho či miestneho 
významu s nižšími štandardmi. To však platí aj 
v prípade seniorských šampionátov v niektorých 
športových odvetviach.

V rámci tohto kritéria je vhodné brať do úvahy aj 
požiadavky multišportových podujatí (OH/ZOH, 
Európske hry, Európske šampionáty, univerziády a 
pod.), pre ktoré je potrebné zohľadniť napr. potenciál 
vytvárania tzv. klastrov, kde sa koncentrujú súťaže 
viacerých športov. V takom prípade je pri určovaní 
ŠINV potrebné klásť zvláštny dôraz na lokalizáciu 
športoviska.

Pre účely udeľovania štatútu ŠINV na Slovensku je 
vhodné zvážiť zohľadňovanie športovo-technických 
požiadaviek MŠF predovšetkým pre organizáciu 
seniorských MS a ME, multišportových podujatí, 
príp. podujatí Svetového pohára. Tieto požiadavky sa 
týkajú napr. diváckej kapacity, dĺžky a prevýšenia tratí, 
obťažnosti stúpaní či iných parametrov športového 
vybavenia. Zároveň sem patria aj podmienky zázemia 
pre športovcov, rozhodcov, či zástupcov médií a 
pod. Všetky sú zvyčajne predmetom homologizácie 
príslušnou MŠF či inej formy schvaľovania. 

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že pri 
organizácii týchto podujatí je možné v nejednom 
prípade aplikovať aj dočasné riešenia, čím odpadá 
potreba budovania permanentnej infraštruktúry. Pri 
prípadnom rozhodovaní o pridelení štatútu ŠINV je 
vhodné tento faktor tiež zohľadňovať.

2) Športovo-technické podmienky  
    pre prípravu štátnej športovej   
    reprezentácie

Poskytovanie týchto podmienok je pri niektorých 
typoch športovísk možné kombinovať s podmienkami 
pre organizáciu medzinárodných podujatí.

Športová príprava si však nie vždy vyžaduje, aby 
športovisko spĺňalo všetky parametre organizácie 
medzinárodných podujatí a sú pre ňu postačujúce 
aj zariadenia nižších štandardov (napr. z pohľadu 
diváckej kapacity, zázemia pre rozhodcov a médiá 
a pod.). Okrem športovísk sú však pre ňu potrebné 
aj doplnkové zariadenia a služby spadajúce napr. 
do oblasti športovej diagnostiky, regenerácie a pod. 
Tiež je v tejto súvislosti dôležité zohľadňovať aj 
časovú dostupnosť športoviska pre potreby športovej 
prípravy reprezentantov (koľko dní v týždni, koľko 
hodín počas dňa). Na športovisku, ktoré chce spĺňať 
podmienky pre plnohodnotnú prípravu štátnej 
športovej reprezentácie, by mala mať táto skupina 
prioritu pred inými skupinami užívateľov. 

Poznámka: V Nemecku sa napríklad zvlášť prihliada aj 
na preukázateľnú úspešnosť a kontinuitu tréningových 
centier pri výchove reprezentantov a medailistov, ak 
chcú patriť do siete športovísk národného významu.

Takéto podmienky sú zvyčajne poskytované 
špecializovanými tréningovými centrami či už pre 
konkrétny šport alebo pre viacero športov, ktoré 
poskytujú komplexné podmienky na prípravu 
vrcholových športovcov.

Na Slovensku je možné v tejto súvislosti uvažovať 
napríklad o Národnom tenisovom centre v Bratislave, 
Národných tréningových centrách pre futbal v Senci a 
Poprade, či infraštruktúre, ktorá slúži pre potreby troch 
rezortných centier vrcholového športu – Športového 
centra polície, Vojenského športového centra Dukla 
a Národného športového centra.  
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3) Poloha

Kritérium polohy zohráva dôležitú úlohu predovšetkým 
v prípade infraštruktúry, ktorá má spĺňať podmienky 
organizácie medzinárodných podujatí (nijako to 
však neznižuje význam polohy aj pri športoviskách 
slúžiacich na prípravu reprezentácie). Pri udeľovaní 
štatútu ŠINV je pritom polohu potrebné zohľadňovať 
z niekoľkých dôvodov:

Dopravná dostupnosť - ŠINV spĺňajúca potreby 
medzinárodných podujatí by mala mať dobrú 
napojenosť na železničnú a diaľničnú sieť a byť 
lokalizovaná v blízkosti medzinárodného letiska či 
letísk. Zároveň by mala poskytovať čo najlepšiu 
dostupnosť prostriedkami mestskej hromadnej 
dopravy. Výhodou je aj dobrá dostupnosť pešo a na 
bicykli, t. z., že by mala byť napojená napr. na sieť 
cyklotrás a mať k dispozícii dostatok odkladacích 
priestorov.

Dostupnosť ubytovacích kapacít – ŠINV by 
mala byť umiestnená v lokalite, ktorá poskytuje 
dostatočný počet ubytovacích kapacít pre potreby 
organizácie seniorských MS/ME. Ich požiadavky sa 
značne odlišujú v závislosti od športového odvetvia, v 
ktorom sa organizujú. Vo všeobecnosti je však možné 
konštatovať, že najlepšími lokalitami z tohto pohľadu 
sú na Slovensku hlavné mesto Bratislava a región 
Vysokých Tatier, ktoré majú porovnateľné kapacity 
(Bratislava 20 000 lôžok, V. Tatry viac ako 22 000).

Potenciál vytvárania športových klastrov – nielen 
z pohľadu organizácie multišportových podujatí, ale 
tiež z hľadiska šampionátov s viacerými športovými 
odvetviami (napr. plavecké športy) je vhodné v rámci 
ŠINV zohľadňovať aj možnosť ich lokalizácie tak, aby 
bolo možné v prípade organizácie podujatia vytvárať 
klastre športovísk v ideálne pešej vzdialenosti. Tie sú 
pre MŠF a ďalších vlastníkov podujatí (MOV, EOV 
atď.) žiadúce, keďže znižujú nároky na dopravu 
účastníkov ako aj náklady.

4) Urbanisticko-architektonická kvalita

Z pohľadu ŠINV je dôležité, aby slovenské 
športoviská s takýmto štatútom boli aj medzinárodne 
konkurencieschopné v prípadnom súboji o pridelenie 
práva organizácie šampionátov. S tým súvisí aj 
dostatočná urbanisticko-architektonická kvalita ŠINV, 
ktorá by mala byť zaujímavá a atraktívna pre MŠF 
ako vlastníka podujatia. Podujatie je totiž pre MŠF 
marketingový a mediálny produkt, pre ktorý je dôležité 

aj prostredie, v akom sa šampionát odohráva. 

5) Trvalá udržateľnosť

MŠF sú súčasťou olympijského hnutia a Medzinárodný 
olympijský výbor (MOV) ako jeho líder apeluje na MŠF, 
aby vyvíjali iniciatívu aj v oblasti trvalej udržateľnosti. 
Tie postupne nasledujú jeho príklad aj zavádzaním 
vlastných stratégií udržateľnosti, ktoré zahŕňajú aj 
opatrenia týkajúce sa organizácie ich podujatí. MŠF 
tak začínajú preferovať kandidátov, ktorí dokážu ich 
podujatia zorganizovať tak, aby zohľadňovali princípy 
a štandardy udržateľnosti. To sa pochopiteľne týka aj 
športovísk, ktoré sú ich dejiskami.

Z tohto pohľadu je preto žiadúce, aby slovenskí adepti 
na pridelenie štatútu ŠINV spĺňali aj parametre z 
hľadiska trvalej udržateľnosti. To môže zahŕňať celý 
rad riešení a opatrení – napr. čo najvyšší certifikát 
energetickej hospodárnosti, využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie, vegetačné strechy a iné opatrenia na 
zadržiavanie zrážkovej vody, aplikácia chladiaceho 
systému na báze CO2 (v prípade hokejových hál), 
dobrá dostupnosť MHD, pešo/na bicykli, minimalizácia 
uhlíkovej stopy počas výstavby (napr. použitie dreva 
ako stavebného materiálu) a pod. V optimálnom 
prípade by nové športoviská, ktoré chcú získať štatút 
ŠINV, mali byť certifikované niektorým zo systémov 
LEED, BREEAM či DGNB. 

6) Iné kritériá

V rámci rozhodovania o udeľovaní štatútu ŠINV je 
vhodné zohľadňovať aj niekoľko ďalších kritérií:

Multifunkčnosť športoviska – pokiaľ je to možné, 
ŠINV by mala byť dostupná aj pre iné formy 
športovania mimo organizácie podujatí a prípravy 
vrcholových športovcov. Je žiadúce, aby boli v 
rámci ŠINV vytvorené aj podmienky pre spontánnu 
pohybovú aktivitu verejnosti. 

Historická hodnota športoviska – pre účely 
udeľovania štatútu ŠINV je možné zvážiť aj 
zohľadnenie historickej hodnoty či tradície niektorých 
športovísk v snahe zabezpečiť plnenie ich športovej 
funkcie a ochranu pred ich príp. likvidáciou.

Poznámka: Vo Fínsku boli takto medzi ŠINV zaradené 
atletický štadión Paava Nurmiho v Turku (otvorený 
už v roku 1890) či olympijský štadión v Helsinkách 
(otvorený v roku 1938).
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Jedinečnosť športoviska – na základe niektorých 
zahraničných skúseností je vhodné zvážiť udeľovanie 
štatútu ŠINV iba jednému športovisku pre určitý šport, 
t. z., že ak existuje viacero adeptov na štatút ŠINV 
poskytujúcich vhodné podmienky napr. pre plávanie, 
štatút môže dostať iba jedno z nich. 

Poznámka: Vo Fínsku toto kritérium definoval NOV 
v roku 2018 (spoločne s ďalšími kritériami). Ostatné 
športoviská, ktoré síce spĺňajú podmienky ŠINV 
pre daný šport, nie sú podporované ako národná 
infraštruktúra, ale spadajú do finančnej schémy 
určenej pre regionálnu infraštruktúru s nižším 
percentom spolufinancovania. Netýka sa to však 
národných tréningový centier a národných športových 
akadémií, ktoré nespĺňajú podmienky pre organizáciu 
medzinárodných podujatí.

V súvislosti s jedinečnosťou športoviska je tiež možné 
toto kritérium doplniť spôsobom, že v prípade, ak 
športovisko dokáže poskytovať vhodné podmienky 
pre organizáciu medzinárodných podujatí pre viacero 
športov, získava štatút ŠINV pre všetky z nich. 
Zároveň tým nie je možné udeliť štatút ŠINV inému 
športovisku, ktoré spĺňa podmienky iba pre niektorý 
z týchto športov.

Obmedzený počet športov – aj na základe niektorých 
zahraničných skúseností sa považuje za nereálne, 
aby bol štatút ŠINV prideľovaný športoviskám pre 
všetky športy. Z tohto dôvodu sa štatút udeľuje 
zvyčajne veľmi obmedzenému počtu športovísk, ktoré 
už zvyčajne sú pravidelnými dejiskami vrcholných 
medzinárodných podujatí, alebo majú pre to potenciál, 
príp. slúžia športom, ktoré dlhodobo dosahujú 

Štadión Paava Nurmiho v Turku - jedno zo športovísk národneho významu vo Fínsku Štadión Paava Nurmiho v Turku - jedno zo športovísk národneho významu vo Fínsku 
Foto: Jontts Foto: Jontts CC-BY-SA-3.0CC-BY-SA-3.0
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medailové úspechy na medzinárodnej úrovni, alebo 
sú na popredných miestach z hľadiska domácej 
popularity. 

Poznámka: V Nórsku udeľuje štatút ŠINV ministerstvo 
kultúry na odporúčanie NOV. Od roku 1997 sa zoznam 
športov, pre ktoré je možné udeľovať štatút ŠINV 
nezmenil. Momentálne sem patria – korčuľovanie, 
klasické lyžovanie, biatlon, lety na lyžiach, zjazdové 
lyžovanie a futbal. Ministerstvo kultúry má v úmysle 
iniciovať diskusiu s nórskym NOV o prípadnom 
rozšírení zoznamu o niekoľko ďalších športov. 
Naďalej by však mal zostať veľmi obmedzený.

Nórsky a fínsky NOV tiež pracujú na vlastných 
zoznamoch „národných“ športovísk. V spolupráci so 
zväzmi majú k dispozícii informácie o športoviskách, 
ktoré zväzy považujú za strategické, resp. národného 
významu. Tieto športoviská však nemajú oficiálne 
štatút ŠINV, keďže o ňom rozhoduje iba nórske, resp. 
fínske ministerstvo kultúry, ktoré pre ne udeľuje štátne 
dotácie. Predstavujú však akýsi zoznam čakateľov na 
pridelenie štatútu v budúcnosti.

Financovanie športovej infraštruktúry 
národného významu

Na základe zahraničných skúseností je zrejmé, že 
štatút ŠINV prináša pre športoviská nezanedbateľný 

prínos najmä z hľadiska financovania výstavby či 
rekonštrukcie. 

Nórske ministerstvo kultúry spolufinancuje projekty 
ŠINV do výšky 50 % nákladov, pričom pri ostatných 
kategóriách športovísk je výška spolufinancovania  
obmedzená na 30 %. Podmienkou spolufinancovania 
je povinnosť, aby športovisko slúžilo pre účely 
športu minimálne 30 rokov od realizácie výstavby 
či rekonštrukcie. Okrem podpory výstavby a 
rekonštrukcie ministerstvo zvažuje aj finančnú 
podporu prevádzky ŠINV. Vzhľadom na stále 
rastúci počet žiadostí o podporu projektov výstavby 
a rekonštrukcie aj v rámci regionálnej a miestnej 
infraštruktúry však ministerstvo doteraz nepristúpilo 
k vytvoreniu tohto dotačného programu.

Výšku spolufinancovania na úrovni 50 % pre 
športoviská strategického významu, čiže ŠINV má 
zavedenú aj poľské ministerstvo zodpovedné za šport. 
Výnimkami sú projekty športovísk v rámci športových 
škôl a akadémií, kde je hranica spolufinancovania 
posunutá na 70 % a zariadenia centier vrcholového 
športu, kde je výška spolufinancovania stanovená 
až na 99 %.

V Maďarsku bola pre potreby ŠINV zriadená 
zvláštna štátom financovaná organizácia Nemzeti 
Sportközpontok (Národné športové centrá), ktorá má 

Duna arena v Budapešti je jedným zo športovísk národného významu, ktorého výstavbu a prevádzku financuje štátna organizácia Duna arena v Budapešti je jedným zo športovísk národného významu, ktorého výstavbu a prevádzku financuje štátna organizácia 
Nemzeti Sportkozpontok Foto: Nemzeti Sportkozpontok Foto: CC-BY-SA-3.0CC-BY-SA-3.0

https://mnsk.hu/index.php
https://mnsk.hu/index.php
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na starosti nielen výstavbu a rozvoj, ale tiež údržbu a 
prevádzku športovísk spadajúcich do kategórie ŠINV. 
Patrí sem napr. nový futbalový štadión F. Puskása v 
Budapešti, plavecké centrum Duna aréna (dejisko 
plaveckých MS 2017) či areál rýchlostnej kanoistiky 
v Szegede, ktorý je pravidelným dejiskom podujatí 
Svetového pohára i hostiteľom ME a MS. Zároveň 
do kompetencie tejto organizácie spadá aj sieť 
olympijských prípravných centier pre potreby štátnej 
športovej reprezentácie. 

Z hľadiska financovania je dôležitý aj spôsob 
rozdelenia štátnych finančných prostriedkov medzi 
ŠINV a ostatnú športovú infraštruktúru. 

Vo Fínsku ministerstvo kultúry zaviedlo pravidlo, 
podľa ktorého je možné vyčleniť na spolufinancovanie 
ŠINV iba 15 % finančných prostriedkov alokovaných 
na všetku športovú infraštruktúru v príslušnom roku. Z 
uvedeného vyplýva, že až 85 % financií štát investuje 
každý rok do infraštruktúry regionálneho a miestneho 
významu, resp. do športovísk, ktoré v prevažnej miere 
neslúžia vrcholovému športu ale skôr voľnočasovým 
pohybovým aktivitám verejnosti.  

Podobný prístup k financovaniu športovej infraštruktúry 
má aj nórske ministerstvo kultúry. V rámci svojej 
národnej koncepcie rozvoja športu v kapitole 10 
zdôrazňuje, že jeho hlavným cieľom je, aby čo 
najviac ľudí malo možnosť zapojiť sa do športovania 
a pohybovej aktivity. V rámci rozvoja infraštruktúry 

majú pritom prioritu skupiny detí a mládeže, telesne 
postihnutých a neaktívnych osôb. Z toho vyplýva, že 
aj keď ministerstvo podporuje ŠINV, hlavná pozornosť 
je venovaná iným typom infraštruktúry slúžiacim pre 
samoorganizovanú, spontánnu pohybovú aktivitu, s 
univerzálnym, multifunkčným dizajnom a s vysokým 
potenciálom využiteľnosti. Dôraz sa tiež kladie na 
estetickú kvalitu, dlhú životnosť a environmentálnu 
udržateľnosť podporovaných športovísk, a to aj 
napriek tlakom zo strany žiadateľov, aby ministerstvo 
zmiernilo tieto požiadavky.

Uvedené skúsenosti je vhodné zvážiť aj pri stanovovaní 
formy finančnej podpory ŠINV na Slovensku. Ako 
žiadúce sa napríklad ukazuje rozlíšiť formu finančnej 
podpory pre dve kategórie ŠINV: zvlášť pre ŠINV 
spĺňajúcu podmienky organizácie medzinárodných 
podujatí a ŠINV, ktorá spĺňa iba podmienky pre 
prípravu štátnej športovej reprezentácie. 

Návrh	športovej	infraštruktúry	
národného	významu	na	Slovensku

Pri zohľadnení vyššie spomenutých kritérií je možné 
v slovenských podmienkach identifikovať niekoľko 
športovísk, ktoré by sa dali považovať za adeptov 
na pridelenie štatútu ŠINV. Tieto sú rozdelené na 
existujúce športoviská a plánované športoviská. 
Zvlášť je identifikovaná skupina športovísk, ktoré 
spĺňajú parametre predovšetkým pre účely prípravy 
štátnej športovej reprezentácie. Pochopiteľne 

Areál vodného slalomu v Čunove Areál vodného slalomu v Čunove 
Foto: Peter CsonkaFoto: Peter Csonka

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/?ch=10
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navrhovaný zoznam si nerobí nárok na to, že je úplný 
a ani nedefinuje priority z hľadiska potenciálnej štátnej 
finančnej podpory. Môže však predstavovať bázu, na 
ktorej je možné založiť ďalšiu diskusiu na túto tému.

Adepti	ŠINV	v	rámci	existujúcich	športovísk

Areál vodného slalomu Bratislava-Čunovo

Športovisko bolo nedávno dejiskom MS 2021, 
pričom už prešlo rekonštrukciou, aby spĺňalo 
aktuálne požiadavky pre organizáciu vrcholných 
medzinárodných podujatí a vrcholovej športovej 
prípravy. Svojou polohou na území mesta Bratislavy 
má pre účely MS/ME k dispozícii dostatok ubytovacích 
kapacít. Areál má tiež dobré napojenie na diaľničnú 
sieť a letiská vo Viedni a Bratislave. Problematickejšie 
je napojenie na systém mestskej hromadnej dopravy 
(iba jeden spoj MHD). Areál je dostupný aj pre cyklistov 
po medzinárodnej cyklistickej trase EuroVelo 6.

Areál je spôsobilý na pridelenie štatútu ŠINV pre 

vodný slalom.

V prípade zohľadnenia kritéria „jedinečnosti 
športoviska“ by štatút ŠINV nebol pridelený aj areálu 
vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši, aj keď na 
to nepochybne spĺňa podmienky. Ten bol a opäť 
bude dejiskom ME (pre tento účel tiež prechádza 
rekonštrukciou). Areál je napojený na diaľničnú 
sieť i hlavný železničný koridor Bratislava-Košice. 
Nachádza sa v širšom regióne Tatier s dostatočným 
počtom ubytovacích kapacít. Na rozdiel od areálu v 
Čunove však doteraz nebol dejiskom seniorských 
MS.

Biatlonové centrum Brezno-Osrblie

Areál sa nachádza 15 km od Brezna a asi 45 km od 
Banskej Bystrice. Do roku 2026 má homologizáciu 
Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) pre organizáciu 
podujatí Svetového pohára i MS. V roku 2023 má 
byť dejiskom MS v letnom biatlone a v roku 2024 
otvorených ME. Do roku 2026 však nebude súčasťou 

Areál vodného slalomu A. Cibáka v Liptovskom Mikuláši Areál vodného slalomu A. Cibáka v Liptovskom Mikuláši 
Foto: Richard Grigar Foto: Richard Grigar CC-BY-SA-3.0CC-BY-SA-3.0
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seriálu pretekov SP. 

Z hľadiska dopravnej dostupnosti nemá areál dobré 
napojenie na diaľničnú a železničnú sieť. Najbližšími 
letiskami sú tie v Poprade (90 km) a Sliači (60 km). 

V dôsledku nedostatku ubytovacích kapacít v 
bezprostrednej blízkosti areálu, sa využívajú pri 
organizácii podujatí hotelové kapacity na Táloch (20 
km). Táto skutočnosť je však pre IBU akceptovateľná, 
nakoľko je to bežná prax aj v prípade iných 
homologovaných biatlonových centier, ktoré sú 
pravidelnou súčasťou seriálu Svetového pohára. 
Areál zároveň slúži pre potreby prípravy štátnej 
športovej reprezentácie. 

Areál je spôsobilý na pridelenie štatútu ŠINV pre 
biatlon.

Vzhľadom na skutočnosť, že vývoj biatlonových 
centier ide dopredu a pribúdajú ďalšie nové centrá 
(napr. v Bielorusku, Estónsku, Švajčiarsku, Ukrajine), 
je potrebné, aby areál v Osrblí spĺňal čo najvyššie 
štandardy a bol konkurencieschopný pri získavaní 
práva organizácie vrcholných podujatí. To sa týka aj 
oblasti trvalej udržateľnosti. IBU je jednou z tých MŠF, 
ktoré už majú svoj vlastný plán udržateľnosti a dbá na 
príslušné opatrenia aj pri organizácii svojich podujatí. 
Pri ďalšom rozvoji areálu je preto vhodné klásť dôraz 
aj na tieto aspekty a opatrenia, napr. energetickú 
hospodárnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov, 
čo najúspornejší systém umelého zasnežovania (z 
hľadiska spotreby energie a vody), alebo osvetlenia 
tratí a pod.

Centrum zjazdového lyžovania Jasná

Lyžiarske stredisko v Jasnej je dlhodobo jediným 
strediskom na Slovensku, ktoré poskytuje trate pre 
všetky disciplíny alpského lyžovania. V rokoch 2016 
a 2021 bolo dejiskom Svetového pohára žien v 
alpskom lyžovaní. V roku 2014 hostilo juniorské MS. 
Momentálne má však homologizáciu Medzinárodnej 
lyžiarskej federácie (FIS) iba pre disciplíny obrovského 
slalomu a slalomu mužov i žien. Jeho trate však majú 
dostatočnú dĺžku a prevýšenie aj pre kĺzavé disciplíny 
(zjazd a super-G). 

Najdlhšia z tratí „Pretekárska“ dosahuje z vrcholu 
Chopka (2004 m n. m.) dĺžku cez 4 km a prevýšenie 
980 m. Trať FIS dosahuje z nadmorskej výšky 1843 
m n. m. dĺžku viac ako 3 km a prevýšenie 800 m. 

Hranica 800 m je minimálna hodnota prevýšenia, 
ktorú FIS akceptuje pre trate mužského zjazdu. 
Optimálna dĺžka je aspoň 3 km. Na posledných MS 
2021 v Cortine d’Ampezzo však mala trať mužského 
zjazdu dĺžku iba 2600 m.

Z uvedeného vyplýva, že trate v Jasnej prevyšujú 
požiadavky FIS, čo sa považuje za výhodu, keďže 
v prípade nepriaznivého počasia to poskytuje 
dostatok priestoru na zníženie štartu bez toho, aby 
sa podliezala minimálna hranica z hľadiska dĺžky trate 
a prevýšenia. 

Momentálne však Jasná nemá trate homologované 
pre kĺzavé disciplíny. Počas kandidatúry Popradu-
Tatier na ZOH 2002 a 2006 boli existujúce trate 
akceptované. Aj napriek dostatočnej dĺžke a 
prevýšeniu však vyvstala požiadavka na vybudovanie 
novej trate pre kĺzavé disciplíny mužov (FIS požaduje 
aby muži a ženy mali vlastnú trať), ktorá by bola 
dostatočne náročná svojím profilom. Pre tento 
účel sa navrhoval výrub časti lesného porastu v 
okolí trasy jednej z lanoviek, aby sa minimalizovali 
zásahy do existujúcej vegetácie. Návrh olympijských 
tratí ponúkal aj alternatívu v podobe využitia jednej 
existujúcej zjazdovky s prevýšením 915 m a dĺžkou 
3560 m (pre mužov), resp. prevýšením 765 m a dĺžkou 
3130 m (pre ženy). Maximálny sklon bol na úrovni 
64 % a priemerný sklon v rozmedzí 31-33%. Nová 
navrhovaná zjazdovka pre mužské kĺzavé disciplíny 
mala mať prevýšenie 915 m a dĺžku 3280 m, ale tiež 
vyšší maximálny sklon 71 % a priemerný sklon 42 %.

Stredisko Jasná zvykne slúžiť aj pre potreby prípravy 
štátnej športovej reprezentácie, aj keď podmienky, 
ktoré tu má k dispozícii sa považujú za nedostatočné 
(napr. čas, ktorý sú trate k dispozícii na tréning). 
Vzhľadom na náročnosť prípravy a údržby tratí sa 
však obmedzuje iba na tréning obrovského slalomu 
a slalomu. Je všeobecne známe, že na Slovensku 
sa momentálne kĺzavé disciplíny nedajú trénovať. 
Trate v Jasnej sa zároveň využívajú aj na tréning 
reprezentantov v snoubordingu.

Prevádzkovateľ strediska spoločnosť Tatry Mountain 
Resorts, a. s. vo svojich výročných správach uvádza, 
že sú v Jasnej už teraz aplikované niektoré opatrenia 
trvalej udržateľnosti. V stredisku sa údajne využívajú 
iba obnoviteľné zdroje energie na prevádzku zariadení. 
Použité typy vlekov a lanoviek majú zabezpečiť ich 
vysokú energetickú efektivitu. Použité zariadenia na 
výrobu snehu majú minimalizovať spotrebu energie 
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a vody a snežné mechanizmy na úpravu tratí 
využívajú pohon, ktorý prispieva k nižšiemu množstvu 
uhlíkových emisií.

Areál sa nachádza asi 65 km od letiska v Poprade a asi 
15 km od Liptovského Mikuláša, kde je napojenie na 
diaľničnú sieť a hlavný železničný koridor Bratislava-
Košice. Z hľadiska ubytovania sa stredisko nachádza 
v širšom regióne Tatier s dostatkom ubytovacích 
kapacít pre potreby organizácie medzinárodných 
podujatí (pre potreby MS sa vyžaduje 7 000 postelí).

Aj napriek niektorým nedostatkom je možné areál v 
Jasnej považovať za adepta na pridelenie štatútu ŠINV 
pre alpské lyžiarske disciplíny, príp. aj snoubording.

Výsledkom štátnej finančnej podpory vyplývajúcej z 
tohto štatútu by však malo byť postupné zlepšenie 
podmienok pre športovú prípravu a organizáciu 
podujatí aj v kĺzavých alpských disciplínach. Potrebné 
bude pravdepodobne tiež zabezpečiť osvetlenie tratí 
slúžiacich pre medzinárodné súťaže v slalome.

Z hľadiska športovej prípravy reprezentácie bude 
v stredisku tiež potrebné nájsť vhodný model, 

ktorý poskytne dostatok priestoru na prípravu 
reprezentantov a dokáže ich skĺbiť s komerčnými 
záujmami prevádzkovateľa strediska.

Poznámka: Príklad je možné hľadať v nórskych 
strediskách Kvitfjell a Hafjell, ktoré majú štatút ŠINV, 
sú prevádzkované súkromnou spoločnosťou a slúžia 
na prípravu reprezentantov.

Zimný štadión Ondreja Nepelu Bratislava

ZŠ O. Nepelu v Bratislave prešiel zásadnou 
prestavbou pri príležitosti organizácie hokejových MS 
2011. Od tej doby sa stal nielen najväčším zimným 
štadiónom, ale tiež multifunkčnou halou na Slovensku 
s kapacitou necelých 10 000 divákov. Štadión hostil 
v roku 2016 aj ME v krasokorčuľovaní a v roku 2019 
opäť aj hokejové MS. V roku 2019 bol tiež dejiskom 
ME vo volejbale žien a v roku 2022 bude jedným z 
dejísk ME v hádzanej mužov.

Jeho nespornou výhodou sú dve tréningové haly a 
hotel, ktoré sú jeho bezprostrednou súčasťou.

Svojou lokalizáciou v hlavnom meste má k dispozícii 

ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave 
Foto: Igor KováčFoto: Igor Kováč
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dostatok ubytovacích kapacít pre organizáciu 
medzinárodných podujatí. Nezanedbateľné sú 
kapacity v okolí štadióna v pešej vzdialenosti. 

Štadión má výborné napojenie na sieť MHD s 
priamym spojením na bratislavské letisko a hlavnú 
železničnú stanicu.

Štadión slúži pre potreby ligových zápasov hokejových 
klubov Slovan Bratislava a Bratislava Capitals. 
Zároveň slúži ako miesto prípravy hokejových 
reprezentácií pred vrcholnými podujatiami (sídlo 
zväzu je súčasťou komplexu štadióna) a slúži aj pre 
prípravu krasokorčuliarov.

ZŠ O. Nepelu je tak spôsobilý na pridelenie štatútu 
ŠINV pre ľadový hokej. 

Do úvahy pripadá udelenie štatútu aj pre ďalšie 
športy, ktoré ho môžu využívať pre organizáciu 
svojich vrcholných podujatí (napr. loptové hry a 
úpolové športy). Pre tento účel je však možné 
zvážiť aj vybudovanie novej multifunkčnej haly (viď. 
odporúčania nižšie), keďže ZŠ O. Nepelu nespĺňa 
najvyššie štandardy z hľadiska diváckej kapacity.

Výsledkom štátnej finančnej podpory vyplývajúcej 
z tohto štatútu by mala byť ďalšia modernizácia 
vybavenia, ktorá by prispela k udržateľnosti jeho 
prevádzky. V záujme zlepšenia jeho energetickej 
hospodárnosti je možné realizovať inštaláciu systému 
chladenia na báze CO2, ktorý zlepšuje energetickú 
efektivitu výroby ľadu a poskytuje väčšie množstvo 
odpadového tepla, ktoré pri jeho spätnom využití 
dokáže prispieť k zásadnému zníženiu nákladov za 
energie. Do úvahy tiež pripadá inštalácia vegetačných 
striech, fotovoltických panelov a systému skladovania 
solárnej energie, ktorá môže byť využívaná počas 
podujatí.

Centrum klasického lyžovania Štrbské Pleso

Areál bol tradičným miestom klasických lyžiarskych 
disciplín už od začiatku 20. storočia. Dejiskom MS bol 
už v roku 1935. Zásadným momentom v jeho rozvoji 
bola organizácia MS 1970 v klasickom lyžovaní, ktoré 
prispeli k jeho vybudovaniu a prestavbe. Od tej doby 
prešiel zásadnejšou rekonštrukciou iba pri príležitosti 
Svetovej zimnej univerziády v roku 1987. Univerziádu 
areál hostil ešte v rokoch 1999 a 2015. Juniorské MS 
v klasickom lyžovaní sa tu uskutočnili v rokoch 1990, 
2000 a 2009. V roku 1999 sa tu tiež uskutočnili súťaže 
v klasickom lyžovaní počas Európskych zimných 

olympijských dní mládeže. Stredisko tiež bývalo 
pravidelným dejiskom desiatok pretekov Svetového 
pohára.  

Areál sa nachádza v lokalite s nezanedbateľným 
počtom ubytovacích kapacít priamo na Štrbskom 
Plese, a to aj v pešej dostupnosti. Región V. Tatier 
zároveň poskytuje najvyššiu koncentráciu hotelového 
ubytovania na Slovensku.

Areál má tiež dobré dopravné napojenie. Je spojený 
zubačkou so železničnou stanicou v Štrbe (10 km), 
ktorá je súčasťou hlavného železničného koridoru 
Bratislava-Košice. Od letiska v Poprade je vzdialený 
25 km.

Areál tiež slúži pre potreby prípravy štátnej 
športovej reprezentácie rôznych športov ako miesto 
vysokohorských sústredení (cca 1400 m n. m.).

Centrum klasického lyžovania na Štrbskom Plese 
je možné považovať za adepta na pridelenie štatútu 
ŠINV pre klasické lyžiarske disciplíny. Vzhľadom na 
nelichotivý stav klasického lyžovania na Slovensku 
je však hlavným dôvodom skôr skutočnosť, že ide 
o historickú lokalitu a tradičné centrum klasického 
lyžovania na Slovensku. Pridelenie štatútu ŠINV 
by malo prispieť k jeho ochrane pred nežiadúcimi 
zásahmi, ktoré by bránili plneniu jeho funkcie v 
budúcnosti. Zároveň je možné mu prideliť štatút ŠINV 
pre prípravu štátnej športovej reprezentácie.

Výsledkom štátnej finančnej podpory vyplývajúcej z 
tohto štatútu by však mala byť postupná rekonštrukcia 
a dobudovanie zariadení. 

Momentálne je ako tak funkčný iba stredný mostík, 
ktorý má homologizáciu FIS. Oba mostíky by však 
potrebovali zásadnú rekonštrukciu a prispôsobenie 
súčasným požiadavkám. Veľký mostík by potreboval 
zväčšiť na HS 140 m. To by si pravdepodobne 
vyžadovalo zníženie dojazdovej plochy oboch 
mostíkov na úroveň bežeckého štadióna a spojenie 
oboch priestorov do jedného celku so spoločnými 
tribúnami. Potrebná by bola tiež inštalácia osvetlenia, 
umelej nájazdovej stopy na oboch mostíkoch, 
rekonštrukcia rozhodcovskej veže či výťahu na 
mostíky.

Bežecké trate majú momentálne homologizáciu FIS 
iba pre podujatia úrovne Kontinentálneho pohára. 
Z hľadiska vrcholných medzinárodných podujatí tu 
chýbajú prevýšenia najvyššej A-obťažnosti a trate 
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pre skiatlon so šírkou 12 m. Nedostatkom je tiež 
absencia asfaltovej trate pre potreby tréningu v 
letných mesiacoch. 

Okrem úprav pre potreby klasického lyžovania je 
vhodné zvážiť aj vytvorenie podmienok pre biatlon v 
podobe vybudovania regulárnej strelnice s 30 stavmi, 
ktorá by mohla slúžiť ako doplnkové zariadenie 
pre prípravu biatlonistov vo vyšších nadmorských 
výškach. Areál v Osrblí totiž leží iba 605 m n. m, čo je 
o 800 výškových metrov nižšie ako Štrbské Pleso. V 
dôsledku dopadov klimatických zmien môže Štrbské 
Pleso poskytovať aj stabilnejšie snehové podmienky. 
Zároveň môže slúžiť ako alternatíva k Osrbliu v 
prípade organizácie medzinárodných podujatí. 
Spomínané hotelové kapacity priamo na Štrbskom 
Plese v pešej dostupnosti, ho tiež zvýhodňujú oproti 
podmienkam v Osrblí. Dokáže tým totiž prispieť 
k zníženiu uhlíkovej stopy súvisiacej s dopravou 
počas biatlonových podujatí. Potrebné by však 
bolo vyriešiť umiestnenie strelnice, nakoľko vhodná 
plocha pre tento účel bola nezmyselne zastavaná 
novou vyhliadkovou vežou. Táto situácia je príkladom 
absencie koncepčného prístupu k údržbe a prevádzke 
strategických športových zariadení.

Projekt rekonštrukcie areálu bol vypracovaný už 
pre potreby plánovanej Deaflymiády 2011, ktorá 
sa nakoniec so známych dôvodov neuskutočnila. 
Projekt okrem rekonštrukcie skokanských mostíkov 
počítal aj s vybudovaním asfaltového okruhu, 
biatlonovej strelnice, nových tribún so zázemím či 

malej viacúčelovej haly pre curling, šortrek, hokej či 
krasokorčuľovanie. Na ploche bežeckého štadióna 
mala byť vybudovaná aj atletická dráha, ktorá mala 
slúžiť pre prípravu atlétov mimo zimnej sezóny. 
Súčasťou areálu malo byť aj vybudovanie nových 
ubytovacích kapacít pre potreby športovcov. 

Tieto navrhované úpravy nepochybne zapadajú do 
predstavy, akým smerom by sa mohol uberať rozvoj 
tohto areálu so štatútom ŠINV.

Je však potrebné zdôrazniť, že navrhované úpravy 
musia zohľadňovať skutočnosť, že sa areál nachádza 
v chránenom území. Treba preto dbať na to, aby sa 
našli riešenia, ktoré by minimalizovali negatívne 
dopady na životné prostredie. Z hľadiska trvalej 
udržateľnosti je žiadúce napr. použitie stavebných 
materiálov na báze dreva, ekologický/recyklovaný 
asfalt, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čo 
najúspornejších systémov umelého zasnežovania (z 
hľadiska spotreby vody a energie) a pod.

ŠINV	v	rámci	plánovaných	športovísk

Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania 
Zemník, Bratislava – Jarovce

Rýchlostná kanoistika patrí dlhodobo k najúspešnejším 
slovenským športovým odvetviam na medzinárodnej 
scéne a má nezanedbateľný potenciál priťahovať 
významné športové podujatia na Slovensko. Napriek 
tomu nedisponuje regulárnym areálom, ktorý by spĺňal 

Areál rýchlostnej kanoistiky a veslovania na bratislavskom Zemníku Areál rýchlostnej kanoistiky a veslovania na bratislavskom Zemníku 
Foto: Slovenská kanoistikaFoto: Slovenská kanoistika
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parametre organizácie medzinárodných podujatí a 
poskytoval podmienky na prípravu štátnej športovej 
reprezentácie.

Slovenská kanoistika už dlhšiu dobu pripravuje 
projekt Centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania v 
lokalite Zemníka v Bratislave – Jarovciach, kde už 
je k dispozícii vodná plocha potrebných rozmerov. 
Potrebné je dobudovanie inžinierskych sietí a 
komunikačného napojenia, ako aj zariadení na brehu 
(lodenice, tribúny, rozhodcovská veža atď.). Získanie 
stavebného povolenia sa očakáva na jeseň 2021.

Lokalita centra je v tesnom susedstve diaľničnej siete 
a nového obchvatu Bratislavy s výborným napojením 
na medzinárodné letisko vo Viedni a Bratislave. Po 
dobudovaní električkovej trasy na juh Petržalky bude v 
lepšej dostupnosti MHD. Podobne ako areál v Čunove 
je už teraz dostupná pre cyklistov po medzinárodnej 
cyklistickej trase EuroVelo 6.

Lokalita na juhu Petržalky a v Jarovciach má k 
dispozícii ďalších viac ako 30 ha pozemkov, ktoré 
sú podľa územného plánu určené na šport. Už pred 
20 rokmi sa v tejto lokalite uvažovalo o vybudovaní 
športovej infraštruktúry nadmestského významu (tzv. 
petržalské Pasienky). Popri navrhovanom centre tu 
tak môže vzniknúť niekoľko ďalších športovísk so 
štatútom ŠINV s potenciálom vytvorenia športových 
klastrov.

Navrhované Centrum rýchlostnej kanoistiky a 
veslovania by malo plniť aj kritérium multifunkčnosti, 
keďže sa počíta s jeho využitím aj pre triatlon či 
diaľkové plávanie, ako aj s jeho využitím na rekreačné 
účely verejnosti.

Areál tak nepochybne patrí k adeptom na pridelenie 
štatútu ŠINV pre rýchlostnú kanoistiku a veslovanie.

Národné strelecké centrum Trnava

Športová streľba patrí podobne ako rýchlostná 
kanoistika dlhodobo k najúspešnejším športovým 
odvetviam na Slovensku. Napriek tomu dodnes 
nedisponuje adekvátnymi tréningovými podmienkami, 
ktoré by spĺňali medzinárodné štandardy aj z hľadiska 
organizácie vrcholných podujatí.

Slovenský strelecký zväz (SSZ) mal vypracovanú 
štúdiu Národného streleckého centra v Trnave v 
lokalite Štrky v rámci existujúcej strelnice. Projekt 
centra počítal so zariadeniami pre brokové aj guľové 

disciplíny. Mestské zastupiteľstvo však v tejto lokalite 
uvažuje o vytvorení oddychovo-rekreačnej zóny, do 
ktorej projekt strelnice nezapadá. Mesto preto ponúklo 
SSZ iné pozemky vo svojom vlastníctve o výmere 
50 ha, ktoré sa nachádzajú asi 4 km od Trnavy pri 
ceste v smere na obec Bučany. Tieto pozemky SSZ 
považuje za vyhovujúce pre potreby prevádzky centra 
aj z hľadiska dopravnej dostupnosti z mestského 
obchvatu. 

Navrhovaná lokalita na území mesta Trnava je v 
dobrej dopravnej dostupnosti. Mesto je napojené na 
diaľničnú sieť i hlavný železničný koridor Bratislava-
Žilina. Nevýhodou je absencia dostupnosti lokality 
centra prostriedkami MHD.

Mesto Trnava disponuje ubytovacími kapacitami 
na úrovni 3000 postelí. Je potrebné zvážiť, či 
to postačuje príslušnej MŠF aj pre organizáciu 
medzinárodných podujatí, príp. či je akceptovateľné 
využitie hotelových kapacít napr. v Bratislave (cca 60 
km od navrhovaného centra).

Navrhované centrum v štandarde, v akom bolo 
plánované v pôvodnej lokalite, je možné považovať 
za adepta na pridelenie štatútu ŠINV.

Národné cyklistické centrum

Slovenský zväz cyklistiky má vypracovaný projekt 
Národného cyklistického centra, ktoré má poskytovať 
podmienky pre 7 hlavných odvetví cyklistiky – cestnú 
cyklistiku, dráhovú cyklistiku, horskú cyklistiku, 
cyklokros, BMX, cyklotrial a sálovú cyklistiku. Projekt 
počíta aj s vytvorením prevádzkových priestorov, 
ubytovacích kapacít, regeneračno-rehabilitačného 
centra či školiacich priestorov. Navrhované 
športoviská majú spĺňať aj požiadavky príslušnej MŠF 
pre organizáciu vrcholných medzinárodných podujatí.

Projekt ponúka jedinečnú koncentráciu športovísk pre 
viacero cyklistických odvetví, ktorému sa približuje 
snáď len cyklistické centrum v olympijskom parku v 
Londýne.

Návrh slovenského centra však sprevádzali 
pochybnosti, ktoré vyvolávala jeho zvažovaná 
lokalizácia v Orechovej Potôni neďaleko Dunajskej 
Stredy v susedstve motoristického okruhu Slovakia 
Ring. Vzhľadom na jeho plánované využitie nielen pre 
účely vrcholového športu, ale tiež pre prípravu detí a 
mládeže, ako aj plánované multifunkčné využitie pre 
iné športy a voľnočasové aktivity verejnosti, sa jeho 
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prevádzka v tejto lokalite nepovažuje za udržateľnú.

Hlavným argumentom na umiestnenie centra v tejto 
lokalite je dostupnosť pozemkov o dostatočnej rozlohe 
(necelých 23 ha). Pre porovnanie, cyklistické centrum 
v Londýne kombinujúce velodróm, BMX dráhu, okruh 
pre cestnú cyklistiku a horskú cyklistiku sa pôvodne 
rozprestieral na ploche 8 ha, po rozšírení tratí pre 
horskú cyklistiku sa rozprestiera na ploche 10 ha.

Prípadné prehodnotenie koncepcie plánovaného 
centra by umožnilo jeho lokalizáciu aj na iných 
miestach. V takom prípade by bolo možné uvažovať 
aj o jeho premiestnení napr. do lokality na juhu 
Petržalky, kde Bratislavský samosprávny kraj ponúka 
9 ha pozemkov za symbolické 1 euro s podmienkou, 
že na nich budú vybudované športoviská. Pozemky 
by tak postačovali na realizáciu časti plánovaného 
centra predovšetkým v podobe velodrómu a dráhy 
pre BMX. 

Táto zmena by priniesla zlepšenú dostupnosť 
velodrómu pre rôzne užívateľské skupiny. Ten 
predstavuje z finančného a prevádzkového hľadiska 
asi najnáročnejšiu súčasť plánovaného centra. V 
prípade organizácie medzinárodných podujatí by 
ťažil z dobrého dopravného napojenia na diaľničnú 
sieť i medzinárodné letiská v Bratislave a vo Viedni. 
Zároveň by sa mohol oprieť o bratislavské ubytovacie 
kapacity.

Výhodou tejto lokality je tiež napojenie na 
medzinárodnú cyklistickú trasu EuroVelo 6 a po 
dobudovaní trasy električky sa zlepší aj napojenie 
na sieť MHD.

Velodróm by tu mohol nájsť lepšie využitie aj ako 
viacúčelová hala pre športové aktivity verejnosti, 
ktorá v tejto časti Bratislavy chýba. Vzhľadom na 
intenzívnu výstavbu nových rezidenčných komplexov 
v tejto oblasti by sa velodróm nachádzal prakticky v 
pešej vzdialenosti pre desiatky tisíc potenciálnych 
užívateľov (podobne, ako je to v prípade velodrómu 
v olympijskom parku v Londýne).

Alternatívne je možné jeho vnútornú plochu využiť 
na vybudovanie atletickej dráhy (ako je tomu napr. 
na velodróme v holandskom Apeldoorne), ktorá by 
tým zároveň spĺňala parametre aj pre organizáciu 
medzinárodných atletických podujatí. 

Vybudovanie velodrómu, vrátane plánovaného 
zázemia a dráhy pre BMX v tejto lokalite by tiež 

nepochybne zohľadňovalo kritériá pre udelenie 
štatútu ŠINV.

ŠINV	pre	prípravu	štátnej	športovej	
reprezentácie

Z pohľadu športovísk, ktoré poskytujú vhodné 
podmienky prioritne pre prípravu štátnej športovej 
reprezentácie, avšak nie pre potreby organizácie 
vrcholných medzinárodných podujatí, je možné 
rozlišovať športoviská slúžiace pre jeden šport 
a centrá, ktoré poskytujú podmienky pre viacero 
športov.

V rámci prvej skupiny je možné považovať za adeptov 
na pridelenie štatútu ŠINV napr. Národné tenisové 
centrum v Bratislave či futbalové Národné tréningové 
centrá v Senci a Poprade.

V prípade centier poskytujúcich podmienky pre 
prípravu štátnej športovej reprezentácie viacerých 
športov je možné uvažovať o nasledujúcich prípadoch:

X-Bionic Sphere Šamorín

Areál vznikol ako súkromne financovaný projekt, 
ktorý ponúka podmienky pre účely športovej prípravy 
i rekreácie. V areáli je k dispozícii niekoľko športovísk, 
ktoré podľa vyjadrení prevádzkovateľa dokážu slúžiť 
športovcom 27 športových odvetví. 

Výhodou areálu je prítomnosť ubytovacích kapacít 
pre viac ako 1000 osôb. 

Z hľadiska dopravnej dostupnosti sa areál nachádza 
asi 25 km od letiska v Bratislave a asi 90 km od 
letiska vo Viedni. Jeho dostupnosť sa zlepší aj po 
dobudovaní rýchlostnej cesty R7. Nevýhodou je 
slabšia dostupnosť prostriedkami hromadnej dopravy.

Z hľadiska organizácie medzinárodných podujatí 
úrovne seniorských MS a ME by mal areál ponúkať 
najlepšie podmienky pre jazdecké disciplíny, keďže 
v nedávnej minulosti kandidoval na usporiadanie 
Svetových jazdeckých hier, ktoré sú jedným z 
najväčších športových podujatí na svete.

Z hľadiska potenciálneho pridelenia štatútu ŠINV 
je však v prípade tohto areálu vhodné uvažovať 
predovšetkým ako o Olympijskom a paralympijskom 
tréningovom centre (napr. po vzore nemeckého centra 
v Kienbaum pri Berlíne), ktoré by slúžilo pre účely 
sústredení športovcov pred vrcholnými podujatiami. V 
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minulosti sa o výstavbe takéhoto tréningového centra 
uvažovalo v Bratislave na juhu Petržalky.

VŠC Dukla Banská Bystrica

Centrum vrcholového športu zriadené pod 
Ministerstvom obrany SR poskytuje podmienky 
pre prípravu štátnej športovej reprezentácie v 22 
športoch. 

Pri príležitosti organizácie EYOF 2022 v Banskej 
Bystrici prebieha rekonštrukcia infraštruktúry, ktorá 
slúži aj pre potreby centra, napr. atletický štadión, 
športová hala, ubytovňa atď. Pre účely prípravy 
reprezentantov VŠC Dukla slúžia aj zariadenia 
rýchlostnej kanoistiky v Trenčíne. 

Túto infraštruktúru je tak možné považovať za adepta 
na pridelenie štatútu ŠINV pre prípravu štátnej 
športovej reprezentácie.

Areál Športového centra polície  
Bratislava – Dúbravka

Športové centrum polície Ministerstva vnútra SR je 
jedným z troch rezortných centier zameraných na 

prípravu štátnej športovej reprezentácie. V snahe 
skvalitniť podmienky pre tieto účely bol vypracovaný 
projekt rekonštrukcie a dobudovania existujúceho 
areálu v bratislavskej Dúbravke, ktorý je koncipovaný 
ako multifunkčné zariadenie poskytujúce podmienky 
prioritne pre potreby športovej prípravy vrcholových 
športovcov. Areál by však mal byť prístupný aj 
verejnosti. 

Projekt počíta s realizáciou celého radu opatrení 
trvalej udržateľnosti – energetická hospodárnosť, 
zelené strechy, zadržiavanie zrážkovej vody, využitie 
dreva a pod. Jeho realizácia tiež prispeje k revitalizácii 
pôvodne zastavaného a zanedbaného územia.

Navrhovaný areál je tiež umiestnený v lokalite s 
dobrou dopravnou dostupnosťou MHD, pričom by 
mal byť napojený aj na sieť cyklotrás.

Areál je tiež vhodným adeptom na pridelenie štatútu 
ŠINV pre prípravu štátnej športovej reprezentácie. 

Národné športové centrum

NŠC je tretím z centier vrcholového športu zriadené 
pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Plánovaný areál Športového centra 
polície v bratislavskej Dúbravke 

Foto: ŠCP
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SR, ktoré má prioritne v kompetencii prípravu 
športovcov v mládežníckej a juniorskej kategórii. 
Jeho doterajším sídlom je Športová hala Mladosť v 
Bratislave. V blízkej budúcnosti by však malo dôjsť 
k jeho presťahovaniu do zrekonštruovaného Domu 
športu. 

NŠC však nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom 
žiadnych športovísk. Napriek tomu je možné za 
adepta na pridelenie štatútu ŠINV považovať napr. 
diagnostické laboratóriá, ktoré poskytujú najlepšie 
podmienky na Slovensku. Potenciálne je možné 
uvažovať o štatúte ŠINV aj v súvislosti s niektorými 
z uvažovaných projektov športovísk v jeho okolí, ktoré 
by mohli slúžiť pre jeho športovcov – napr. atletická 
dráha v susedstve haly Elán či rekonštruovaná hala 
v Dome športu (má slúžiť aj pre úpolové športy). 

Do úvahy môže pripadať aj prípadná rekonštrukcia 
plavárne Pasienky na národné centrum plaveckých 
športov, ktorá môže slúžiť aj na prípravu plavcov v 
podpore NŠC. 

Poznámka: Plaváreň Pasienky je vďaka svojej polohe 
pravdepodobne najvhodnejším adeptom na funkciu 
národného centra plaveckých športov. Nachádza 
sa v pešej vzdialenosti od hotelových kapacít, má 
dobré napojenie na prostriedky hromadnej dopravy 
a je umiestnená v blízkosti niekoľkých škôl a v husto 
obývanej oblasti. Jeho rekonštrukcia na národné 
centrum plaveckých športov by si vyžadovala dva 
50 m bazény pre potreby medzinárodných podujatí a 
divácke tribúny s kapacitou cca 2500 divákov, čím by 
bol využiteľný pre podujatia až do úrovne seniorských 
ME (v prípade potreby väčšej diváckej kapacity pre 
ME je možné použiť dočasné tribúny, či dokonca 
inštaláciu dočasného bazéna v neďalekom ZŠ O. 
Nepelu). 

V prípade jedného z bazénov je tiež možné využiť 
nový inovatívny koncept aplikovaný v olympijskom 
plaveckom centre v Paríži. Ten využíva 70 m modulárny 
bazén s pohyblivými stenami a nastaviteľným dnom v 
časti bazéna až do hĺbky 5 m, čím je využiteľný aj pre 
disciplíny v skokoch do vody. Zároveň sa tým zlepšuje 
jeho flexibilita využitia pre rôzne záujmové skupiny 
(dráhoví plavci, rekreační plavci, plavecké výcviky 
detí, plávanie telesne postihnutých atď.). Nespornou 
výhodou je aj nižšia spotreba vody, keďže štandardne 
sa pre tieto účely používa samostatný 50 m a 25 m 
bazén.

Ďalšie	poznámky	a	odporúčania

Na záver uvádzame niekoľko poznámok a odporúčaní, 
ktoré je možné zvážiť v súvislosti so športovou 
infraštruktúrou národného významu u nás:

Konzultácia	so	zväzmi	ohľadom	strategickej	
infraštruktúry

Aj na základe zahraničných skúseností je pre účely 
identifikácie ŠINV vhodné realizovať konzultáciu s 
národnými športovými zväzmi ohľadom toho, ktoré z 
existujúcich, príp. plánovaných športovísk považujú 
pre svoj šport za strategického/národného významu.

Po vzore Fínska alebo Nórska by výsledkom 
konzultácie mal byť zoznam športovísk, ktoré môžu 
slúžiť ako podklad pri ďalšej špecifikácii a prípadnom 
rozhodovaní o pridelení štatútu ŠINV u nás. 

Takáto konzultácia už v priebehu tohto roka prebehla 
z iniciatívy Fondu na podporu športu.

Poradný	orgán	pre	oblasť	športovej	
infraštruktúry

V súvislosti s rozhodovaním o pridelení štatútu ŠINV 
sa ukazuje byť vhodné vytvorenie poradného orgánu, 
ktorý by vydával odporúčanie na jeho pridelenie. 

Ako už bolo spomenuté vyššie, vo Fínsku ministerstvo 
kultúry rozhoduje o pridelení štatútu ŠINV na 
odporúčanie Štátnej športovej rady a NOV. V Nórsku 
sa tiež štatút udeľuje na odporúčanie NOV.

Nová	multifunkčná	hala

Diskusia okolo novej multifunkčnej haly na Slovensku 
sa rozprúdila po skončení hokejových MS 2019, kedy 
vedenie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) 
upozornilo, že ďalší hokejový šampionát bude možné 
na Slovensku usporiadať iba v prípade, ak u nás 
bude vybudovaná nová hala s kapacitou minimálne 
12 000 divákov. Okrem toho, košická Steel aréna je 
z pohľadu IIHF svojou kapacitou už nepostačujúca a 
ZŠ O. Nepelu v Bratislave už nevyhovuje ako hlavné 
dejisko šampionátu, ale iba ako spoluorganizátor. 
V reakcii na toto rozhodnutie inicioval Slovenský 
zväz ľadového hokeja projekt novej hokejovej haly 
s kapacitou 13 000 miest. Vo svojich úvahách však 
plánoval jej umiestnenie mimo Bratislavy a Košíc. 
Jednou z alternatív jej umiestnenia bola napr. Nitra.

https://venhoevencs.nl/projects/aquatics-centre-paris-2024/
https://venhoevencs.nl/projects/aquatics-centre-paris-2024/
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Pri pohľade na lokalizáciu podobne veľkých hál 
v Európe je však zrejmé, že takéto riešenie je 
veľmi neštandardné a vyvoláva pochybnosti nad 
udržateľnosťou prevádzky takto veľkej arény. 
Prevádzka takejto haly sa zvykne opierať o jedného 
hlavného nájomcu v podobe športového klubu 
(niekedy dvoch), ktorý ju dokáže každý týždeň zaplniť 
počas svojich ligových zápasov. 

Poznámka: Ako príklad je možné uviesť 15-tisícovú 
halu v litovskom Kaunase, ktorý je počtom obyvateľov 
(cca 280 000) porovnateľný s Košicami. Miestny 
basketbalový klub Žalgiris Kaunas však vykazuje za 
posledných niekoľko sezón priemernú návštevnosť na 
úrovni 10 000 až 14 000 divákov, takže kapacita arény 
je v tomto prípade úplne opodstatnená. Podobným 
príkladom je švajčiarsky Bern (cca 140 000 obyv.), 
kde miestny hokejový klub využíva 17-tisícovú halu, 
pričom zaznamenáva už päť rokov po sebe najvyššiu 
priemernú návštevnosť v celej Európe (viac ako 16 
000 divákov).

V slovenských podmienkach je však možné tvrdiť, 

že žiadny športový klub v žiadnom športe (dokonca 
ani vo futbale) nedokáže generovať priemernú 
návštevnosť na úrovni 10 000 či 13 000 divákov. Vo 
futbalovej sezóne 2019/2020 mal najvyššiu priemernú 
návštevnosť FC DAC Dunajská Streda (7996), druhý 
ŠK Slovan Bratislava (6573) a tretí Spartak Trnava 
(3700 divákov). V hokejovej sezóne 2019/2020 
zaznamenal najvyššiu priemernú návštevnosť HC 
Slovan Bratislava (5241), druhý HC Košice (5221) a 
tretie HC Dukla Michalovce (3448). 

Je preto zrejmé, že hala s takouto kapacitou nemôže 
byť v našich podmienkach realizovaná ako prioritne 
hokejová, ale od začiatku ako multifunkčná eventová 
hala, ktorá neslúži výlučne športu ale aj kultúrnym či 
ďalším podujatiam. 

Pre takúto halu je však v slovenských podmienkach 
najvhodnejším miestom lokalizácie Bratislava, ktorá 
ponúka dostatok ubytovacích kapacít, dobrú dopravnú 
dostupnosť i najpočetnejšiu spotrebiteľskú základňu.

Pri úvahách o podobe projektu novej multifunkčnej 

Steel arenu v Košiciach už IIHF nepovažuje za vhodnú pre organizáciu hokejových MS Steel arenu v Košiciach už IIHF nepovažuje za vhodnú pre organizáciu hokejových MS 
Foto: RickRichards Foto: RickRichards CC-BY-SA-4.0CC-BY-SA-4.0
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haly v Bratislave je možné sa inšpirovať španielskym 
mestom Bilbao (asi 345 000 obyv.), kde existuje 
podobne ako v Bratislave 10-tisícová hala. Zároveň 
však v rámci miestneho výstaviska existuje jedna z 
hál, ktorá je prispôsobiteľná aj pre športové a kultúrne 
podujatia až do kapacity 18 000 divákov, čím sa stala 
najväčšou arénou v celom Španielsku (organizovali 
sa tu napr. MS v hádzanej). Multifunkčné haly vyrástli 
napríklad aj v rámci výstaviska v dánskom Herningu 
(Jyske Bank Boxen), v Bruseli (Palais 12) či na 
výstavisku v Montpellieri (Sud de France Arena).

Podobný prístup je možné aplikovať aj v Bratislave, 
kde v rámci výstaviska Incheba môže byť 
prebudovaná existujúca Expo aréna, aby spĺňala aj 
požiadavky organizácie medzinárodných športových 
podujatí vyžadujúcich vyššiu divácku kapacitu, ako 
spĺňa momentálne najväčšia hala ZŠ O. Nepelu. 
Jeho 10-tisícová kapacita je totiž na spodnej 
hranici akceptovateľnosti predovšetkým v prípade 
organizácie svetových šampionátov, čo obmedzuje 
jeho konkurencieschopnosť. Nová hala by zároveň 
mohla privítať väčšie kultúrne produkcie, pre ktoré 
je ZŠ O. Nepelu tiež nevyhovujúci. Z podobných 
dôvodov bola napríklad v Kodani vybudovaná 
15-tisícová Royal aréna, keďže dovtedy mesto 

disponovalo iba menšou 10-tisícovou halou, alebo 
príliš veľkým futbalovým štadiónom so zaťahovacou 
strechou s kapacitou 38 000 divákov.

Lokalizácia novej multifunkčnej haly v areáli výstaviska 
ponúka možnosť využitia ďalších výstavných 
priestorov ako zázemia pre služby a činnosti súvisiace 
s podujatím. Areál má dobrú dopravnú dostupnosť 
prostriedkami MHD a je v akceptovateľnej, miestami 
aj v pešej vzdialenosti od hotelových kapacít v centre 
mesta. Nezanedbateľná je aj poloha potenciálnej haly 
v blízkosti hlavných dominánt mesta, ktoré sú vždy 
vítaným bonusom pre MŠF z hľadiska televízneho 
vysielania.

Táto nová multifunkčná hala by mohla byť 
spolufinancovaná z prostriedkov FNPŠ ako ŠINV 
pre organizáciu medzinárodných športových podujatí 
rôznych športov.

Prostriedky z FNPŠ by boli na tento účel alokované 
s podmienkou, že by sa prevádzkovateľ a majiteľ 
výstaviska zaviazal po dohodnutú časovú 
dobu poskytovať arénu pre účely organizácie 
medzinárodných športových podujatí  za 
zvýhodnených podmienok.

Vlastník a prevádzkovateľ výstaviska Incheba však 
momentálne uvažuje o prebudovaní Expo arény na 
Národné kultúrne a kongresové centrum. V súčasnosti 
je v užšom výbere troch uchádzačov o štátnu podporu 
projektu. V prípade úspešnej realizácie tohto projektu, 
by bolo nutné hľadať iné, alternatívne riešenie pre 
novú multifunkčnú halu. 

Pochopiteľne v tejto súvislosti je dôležité, aby si 
športové hnutie definovalo priority, akým smerom sa 
chce uberať, a či je napríklad nová eventová hala s 
dostatočnou kapacitou pre športové hnutie natoľko 

Royal arena v Kodani je dejiskom významných  Royal arena v Kodani je dejiskom významných  
medzinárodnych podujatí. Napriek tomu nemá v Dánsku štatút medzinárodnych podujatí. Napriek tomu nemá v Dánsku štatút 

športoviska národného významu.športoviska národného významu.

Výstavná hala Bizkaia arena v meste Bilbao je zároveň Výstavná hala Bizkaia arena v meste Bilbao je zároveň 
najväčšou multifunkčnou halou v Španielsku najväčšou multifunkčnou halou v Španielsku 

Foto: Dani Blanco Foto: Dani Blanco CC-BY-SA-4.0CC-BY-SA-4.0

https://bizkaiaarena.bilbaoexhibitioncentre.com/bizkaia-arena/
https://www.mch.dk/om-os/lokationer/jyske-bank-boxen
https://www.palais12.com/pro/informations-techniques-generales
https://www.suddefrance-arena.com/organisateurs/
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podstatná, aby sa do nej investovali desiatky miliónov. 
V skutočnosti by však pravdepodobne išlo o podstatne 
väčšiu sumu, čo ukazuje aj príklad pripravovaného 
projektu novej multifunkčnej haly v Brne pre 13000 
divákov za 3,3 miliardy českých korún (130 miliónov 
eur).

Multifunkčné	haly	regionálneho	významu	
spĺňajúce	požiadavky	medzinárodných	podujatí

Z hľadiska organizácie medzinárodných športových 
podujatí majú najväčší potenciál využitia predovšetkým 
multifunkčné haly s dostatočnou diváckou kapacitou 
vďaka svojej flexibilite a možnosti prispôsobenia pre 
rôzne športy. Na základe analýzy požiadaviek MŠF 
olympijských športov v súvislosti s organizáciou 
seniorských MS a ME sa za akceptovateľné minimum 
ukazuje byť kapacita 5 000 divákov (v závislosti od 
športového odvetvia). 

Podobné parametre by dokázala na Slovensku plniť 
aj infraštruktúra, ktorá nemusí nevyhnutne spadať do 
kategórie ŠINV. Môže ísť o športoviská regionálneho 
významu, ktoré môžu slúžiť napr. pri spoluorganizácii 
šampionátov v loptových hrách vyžadujúcich viacero 
dejísk.

Takto veľké haly sú v slovenských podmienkach však 
sami osebe značnou prevádzkovou výzvou. Túto 
funkciu by mohli reálne plniť iba zimné štadióny v 
niektorých slovenských mestách, ktoré slúžia pre 
potreby klubov najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, 

a ktoré majú najvyššiu návštevnosť ligových zápasov 
spomedzi slovenských halových športov, a mali by 
byť schopné takúto divácku kapacitu reálne využívať. 

Podobným smerom sa uberajú napríklad v Českej 
republike, kde takéto haly vyrástli napr. v Karlových 
Varoch, Třinci a Liberci (podobná sa pripravuje v 
Jihlave), pričom niektoré z nich už boli dejiskami 
seniorských šampionátov v iných športoch. V českej 
hokejovej extralige sa napríklad vyžaduje, aby každý 
klub disponoval halou s kapacitou minimálne 5 000 
divákov. Priemerná návštevnosť sa tam však napr. 
v sezóne 2018/2019 pohybovala na úrovni 5400 
divákov (na Slovensku necelých 1700). 

V rámci ďalšieho rozvoja športovej infraštruktúry je 
možné uvažovať aj nad podporou výstavby takýchto 
zimných štadiónov s multifunkčným využitím. Tie by 
mohli zároveň v sebe  integrovať aj podmienky pre 
voľnočasové pohybové aktivity verejnosti. Ukážkovým 
príkladom je projekt prestavby zimného štadióna v 
Jihlave. 

Na Slovensku je možné podobným spôsobom 
uvažovať o budovaní multifunkčných hál napr. v 
Trenčíne, Nitre, Poprade, či spoločnej aréne pre 
Banskú Bystricu a Zvolen. 

Do rovnakej kategórie infraštruktúry regionálneho 
významu s potenc iá lom organizovania 
medzinárodných podujatí by mala patriť aj košická 
Steel aréna, ktorá má po ZŠ O. Nepelu druhú 

Werk arena v meste Třinec Werk arena v meste Třinec 
Foto: Darwinek Foto: Darwinek CC-BY-SA-4.0CC-BY-SA-4.0

https://www.designmag.cz/architektura/90124-jihlava-postavi-novou-multifunkcni-horackou-arenu-s-atletickym-ovalem-na-strese.html
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najvyššiu kapacitu (necelých 8400 divákov).

S výnimkou Popradu je však nevýhodou navrhovaných 
lokalít pomerne nízky počet ubytovacích kapacít, 
predovšetkým pre potreby neakreditovaných 
zahraničných návštevníkov. Napríklad, počas 
hokejových MS v Košiciach sa niektorí zahraniční 
návštevníci museli ubytovať až v Tatrách.

Poznámka: V prípade, že sa Slovensko bude 
chcieť v budúcnosti uchádzať o organizáciu ďalších 
hokejových MS, bude potrebné okrem výstavby novej 
haly pre viac ako 12 000 divákov zabezpečiť aj ďalšiu 
halu s kapacitou minimálne nad 9 000 divákov (viď. 
príklad Vaudoise arény v Lausanne s kapacitou 9600 
divákov, ktorá mala byť počas MS 2020 zredukovaná 
na 8 500). Podmienky by určite spĺňal bratislavský 
ZŠ O. Nepelu. Ak by však mal byť šampionát 
organizovaný aj mimo Bratislavy, je otázne, či niektorý 
z hokejových klubov v navrhovaných mestách by 
dokázal takúto kapacitu reálne využívať, alebo bude 
vhodnejšie realizovať rekonštrukciu košickej Steel 
arény (uvedená do prevádzky v roku 2006) v snahe 
zvýšiť jej kapacitu o cca 1000 miest.

Pochopiteľne prestavba týchto zimných štadiónov, 
resp. výstavba nových menších multifunkčných hál 
by si vyžadovala nemalé investície. Pre orientáciu 
uvádzame niekoľko českých príkladov. 

Aréna v Liberci s kapacitou 7250 divákov otvorená 

v roku 2005 stála 550 miliónov českých korún (asi 
21 miliónov eur). Werk aréna v Třinci s kapacitou 
5400 divákov bola otvorená v roku 2014 a stála 700 
miliónov (27,5 milióna eur). KV aréna v Karlových 
Varoch s kapacitou 7500 divákov, otvorená v roku 
2009 stála 1,5 miliardy (60 miliónov eur). Najnovší 
projekt prestavby zimného štadióna v Jihlave na 
multifunkčnú halu s kapacitou 5600 divákov počítal 
s rozpočtom 900 miliónov korún (35 miliónov eur). 
Kvôli skokovému zdražovaniu stavebných materiálov 
a prác sa teraz náklady odhadujú na 1,5 miliardy (60 
miliónov eur).

Je zrejmé, že ak by slovenské športové hnutie chcelo 
organizovať seniorské šampionáty aj mimo dvoch 
najväčších slovenských miest, české skúsenosti 
ukazujú, že táto investícia je na slovenské pomery 
sama o sebe mimoriadne náročná.

To, koľko a či vôbec treba na Slovensku nielen 
do tohto typu infraštruktúry ale celkovo do ŠINV 
investovať, však záleží aj na existencii stratégie 
organizácie významných medzinárodných športových 
podujatí, prostredníctvom ktorej by si športové hnutie 
definovalo priority toho, čo by sa mohlo na Slovensku 
na niekoľko nasledujúcich rokov organizovať. 
Pochopiteľne určujúcim faktorom v tomto smere však 
nie sú len existujúce infraštruktúrne podmienky ale 
aj diplomatický potenciál a sila príslušných športov 
sem takéto podujatia dostávať.

Vaudoise arena vo švajčiarskom Lausanne Vaudoise arena vo švajčiarskom Lausanne 
Foto: Foto: CC-BY-SA-4.0CC-BY-SA-4.0

https://vaudoisearena.ch/?doing_wp_cron=1616683108.6971280574798583984375
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R O Z H O V O R  S . . .
PETROM HAMAJOM
VÝKONNÝM RIADITEĽOM ORGANIZAČNÉHO VÝBORU EYOF 2022 
                                       

Od 1. októbra 2020 ste na pozícii výkonného 
riaditeľa organizačného výboru EYOF 2022 
vystriedali Petra Korčoka, ktorý sa po odklade 
podujatia o jeden rok kvôli pandémii 
koronavírusu rozhodol z funkcie 
odstúpiť. Ako zatiaľ hodnotíte 
svoje ročné pôsobenie na tejto 
pozícii? Darí sa vám plniť to, 
čo ste si predsavzali?

Nebolo to ľahké obdobie. 
P r í p r a v y  a  č i n n o s ť 
organizačného výboru 
veľmi ovplyvnila pandémia 
a opatrenia, ktoré nám 
neumožňovali jeho tradičné 
fungovanie. Presunuli sme sa 
do onlinu ako asi väčšina firiem 
a organizácií. Aj napriek tomu 
si myslím, že sme sa dokázali 
posúvať vpred a našli sme cestu, 
ako dokážeme fungovať aj v sťaženom 
prostredí. 

Počas svojej kariéry ste pôsobili pri organizácii 
viacerých medzinárodných športových podujatí 

u nás. Dá sa porovnať náročnosť vašej súčasnej 
pozície v organizačnom výbore EYOF 2022 s tými 
predchádzajúcimi?

V niektorých oblastiach áno. Základné 
princípy organizácie podujatia 

sú veľmi podobné pri všetkých 
typoch športových podujatí. Čo 
je však pri EYOF odlišné, je 
veľkosť podujatia. Na EYOF 
budú prebiehať súťaže v 11 
športoch na 14 súťažných 
športoviskách. K tomu treba 
prirátať ďalších 7 tréningových 
športovísk a veľké množstvo 
ubytovacích kapacít. Celkovo 
budeme využívať 56 objektov 

v rámci mesta Banská Bystrica 
a okolia. Toto všetko vyžaduje 

enormné úsilie v plánovaní, na čo 
je potrebné kvalitné zloženie členov 

organizačného výboru. Aktuálne má 
organizačný výbor 46 členov pracujúcich na 

základe rôznej formy pracovného vzťahu. Neskôr 
sa rozrastie až na takmer 100 členov. K tomu 
treba prirátať približne 1500 dobrovoľníkov a cca 

V športovom hnutí sa profesijne pohybuje už od začiatku tohto milénia. Po práci na Slovenskom olympijskom 
výbore a niekoľkoročnom pôsobení vo Veľkej Británii, po návrate na Slovensko pracoval do roku 2012 aj pre 
Slovenský paralympijský výbor. Od roku 2014 pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách pri organizácii 
viacerých významných športových podujatí, ako sú 27. Svetová zimná univerziáda 2015 v Štrbskom Plese a 
Osrblí, MS do 18 rokov v ľadovom hokeji 2017, MS v inline hokeji 2017, Akademické MS v športovom lezení 
2018 i MS 2019 v ľadovom hokeji. Nie je preto až takým prekvapením, že najnovšie zakotvil aj na pozícii 
výkonného riaditeľa organizačného výboru XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 
v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční už o necelý rok. Pri tejto príležitosti sme mu preto položili niekoľko 
otázok, na ktoré nám poskytol svoje odpovede.
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800 členov ďalšieho personálu ako rozhodcovia, 
technický delegáti atď. Riadenie takejto organizácie 
je ako riadenie stredne veľkej firmy. 

Je známe, že EYOF 2022 je najväčším a 
najvýznamnejším medzinárodným športovým 
podujatím, aké sa kedy na Slovensku uskutoční. 
Jedenásť športov, ktoré sa v jeho programe 
objavia si vyžaduje kvalitné športoviská. Aká 
je aktuálna situácia s prípravou športovísk v 
Banskej Bystrici a ostatných hostiteľských 
mestách v regióne?

V tomto čase sa finišuje s rekonštrukciou atletického 
štadióna na Štiavničkách a zimného štadióna, kde 
budú prebiehať súťaže v gymnastike. Plavecký bazén 
je takmer pripravený. Prejde iba malými úpravami. 
Športovisko pre tenis a bedminton je taktiež takmer 
pripravené. Súkromný vlastník rozšíril zázemie pre 
športovcov, čo je pridanou hodnotou pre kvalitu 

turnaja v oboch športoch. 

Malé úpravy sa budú realizovať na Plážovom 
kúpalisku, kde budú prebiehať súťaže v triatlone a 
jeden z bazénov bude slúžiť ako rozplavbový bazén 
pre plavcov. 

Športoviská vo Zvolene, kde budú prebiehať súťaže 
vo volejbale a hádzanej, sú takmer pripravené. 
Potrebné je len položenie vhodných povrchov a 
rozšírenie hľadísk dočasnými tribúnami. 

Športovisko v Slovenskej Ľupči prejde malou 
úpravou, kde je potrebné doplniť externú klimatizáciu 
a tiež zobrazovaciu výsledkovú tabuľu.

Športoviská pre basketbal v hale UMB a v Badíne 
prejdú malou úpravou, kde sa prebrúsia palubovky a 
doinštalujú sa výsledkové tabule a nové basketbalové 
koše. 
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Hala v Detve prejde komplexnou rekonštrukciou 
zázemia pre športovcov v zimnom období. 
Rekonštrukcia by mala byť ukončená v marci – apríli 
budúceho roka.  

Verím, že všetky športoviská budú pripravené včas. 
Nie je to ľahký proces, kedy sme museli najskôr 
analyzovať aktuálny stav športovísk, špecifikovať 
všetky naše potreby na zabezpečenie športoviska 
a následne realizovať celý proces verejného 
obstarávania. 

Pri príprave a realizácii športového programu 
a športovísk zohrávajú veľmi dôležitú úlohu aj 
národné športové zväzy a miestna samospráva. 
Aké sú vaše doterajšie skúsenosti ohľadom 
spolupráce s nimi?

Spolupráca s mestom Banská Bystrica a 
banskobystrickým VUC je veľmi dobrá. VUC už 
realizoval výmenu asfaltového povrchu na takmer 
80 % ciest, ktoré sa budú využívať pre súťaže v 
cyklistike. Taktiež sa realizovali a stále realizujú 
opravy a maľovanie stredoškolských internátov v 
správe VUC, ktoré sa budú využívať na ubytovanie 

delegácií počas EYOF. 

Veľmi dobrá spolupráca je aj so športovými zväzmi. 
Každý z 11 športových zväzov má svoje zastúpenie v 
organizačnom výbore formou „competition managera“, 
ktorí sú zodpovední za prípravu športovísk a priebeh 
súťaží, aby spĺňali aktuálne platné kritéria európskych 
športových federácií. 

Životne dôležitou funkciou každého podujatia 
je samozrejme aj ubytovanie. Je známe, že 
mesto a región nedisponujú zrovna optimálnymi 
kapacitami či už pre športovcov alebo ostatných 
akreditovaných účastníkov. Aký progres ste 
zaznamenali v tejto oblasti? 

V Banskej Bystrici a okolí nie je dostatok ubytovacích 
kapacít pre podujatie tohto rozsahu. Pre ubytovanie 
delegácií budeme využívať všetky kapacity 
vysokoškolských a stredoškolských internátov v 
Banskej Bystrici a čiastočne aj vo Zvolene. 

Problematické je aj ubytovanie v hoteloch. Hotelová 
kapacita v meste je veľmi nízka. Naviac pandémia 
výrazne zasiahla práve do segmentu ubytovania a 
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stravovania. Veríme však, že ďalšie obmedzenia 
neprinútia ďalšie prevádzky v meste zatvoriť svoj 
biznis. To by výrazne zasiahlo aj do nášho plánu 
ubytovania počas EYOF. 

Samostatnou kapitolou pri organizácii 
významných športových podujatí sa v poslednom 
období stáva aj oblasť trvalej udržateľnosti. 
Pochopiteľne v optimálnom prípade by sa táto 
oblasť mala riešiť už počas prípravy a plánovania 
projektu podujatia pred podaním oficiálnej 
kandidatúry. Je zrejmé, že v tomto prípade sa 
nejedná o optimálny scenár, keďže Banská 
Bystrica vystriedala v pozícii organizátora mesto 
Košice. Aj napriek posunu o jeden rok tak máte 
k dispozícii podstatne menej času. Napriek tomu 
organizačný výbor deklaruje, že EYOF 2022 pôjde 
„zelenou“ cestou. Aké konkrétne opatrenia máte 
v úmysle, príp. sa vám už podarilo realizovať?

V rámci organizačného výboru sme vytvorili nové 
oddelenie udržateľnosti. Jeho úlohou je aplikácia 
maximálneho množstva zelených aktivít do prípravy 
a realizácie EYOF. Plánov máme naozaj veľa a som 
veľmi rád, že sa nám ich darí postupne premieňať 
do reality. Všetky zelené princípy sa snažíme vložiť 
aj do väčšiny verejných obstarávaní. Ide hlavne o 
oblasti dopravy, stravovania, ubytovania, odpadového 
hospodárstva atď. Som veľmi rád, že sa nám podarilo 
dohodnúť na spolupráci s firmou MotorCar, ktorá nám 
k príprave a realizácii podujatia zapožičala vozidlá, 
ktoré sú 100% elektrické alebo hybridné. Máme taktiež 
dohodu s mestom Banská Bystrica, že akreditované 
osoby budú môcť využívať MHD v meste bezplatne. 
Tým odľahčíme akúkoľvek ďalšiu dopravu v meste a 
znížime množstvo emisií. 

Našim zámerom je tiež separácia odpadu v každom 
objekte, ktorý budeme na EYOF využívať. Toto je 
veľmi dôležitá oblasť hlavne pri realizácií stravovania 
vo veľkokapacitnom stane, kde sa denne prestravuje 
takmer 6000 ľudí a vyprodukuje sa veľké množstvo 
odpadu.  

Významné podujatie, akým je aj EYOF, sa 
pochopiteľne nezaobíde aj bez pomoci 
dobrovoľníkov. Už dlhšie sa deklaruje, že práve 
EYOF by mal predstavovať najväčšiu mobilizáciu 
dobrovoľníkov v slovenskej športovej histórii. 
Ako je na tom organizačný výbor necelý rok pred 
začiatkom podujatia? Dá sa už povedať, či budete 
mať v lete 2022 dostatok dobrovoľnej pracovnej 

sily?

Na základe našej analýzy potrieb dobrovoľníkov pre 
jednotlivé oblasti a činnosti, sme dospeli k číslu 1500. 
To je naozaj veľké množstvo dobrovoľníkov. Práve 
preto sa od začiatku organizačný výbor intenzívne 
venuje práve príprave tejto oblasti. Nábor sme 
spustili 11. marca 2021 a k dnešnému dňu máme 
registrovaných viac ako 700 dobrovoľníkov. Približne 
80 % je zo Slovenska a zostatok zo zahraničia. Naša 
komunikačná kampaň bude ešte naberať na intenzite 
a veríme, že sa nám podarí získať a presvedčiť k 
spolupráci potrebný počet dobrovoľníkov. 

V súvislosti s organizáciou významných 
medzinárodných podujatí u nás zaznievajú názory, 
že by športové hnutie malo mať vytvorený plán 
či stratégiu na určité obdobie, ktorý by definoval 
priority, ktoré podujatia sa budú na najbližšie 
roky na Slovensku organizovať a financovať z 
prostriedkov štátneho rozpočtu. Aký je váš názor 
na toto riešenie?

S tým súhlasím. Bez takejto stratégie to bude 
naďalej pre organizátorov veľmi ťažké a pre štát 
komplikované z hľadiska plánovania investícií a 
prostriedkov na organizáciu. Ak by organizátor už 
pri kandidatúre vedel, s akou finančnou podporou 
môže od štátu počítať, ľahšie by sa mu plánovalo 
a mal by určité istoty. Dôležité však je aj to, aby sa 
pri zmene vlád nemenila aj táto stratégia podpory 
podujatí. Príprava športových podujatí totiž nefunguje 
a ani nikdy nebude fungovať na princípe 4-ročných 
cyklov vlád. Podľa mňa je takáto stratégia veľmi 
dôležitá. Obe strany by sa vyhli množstvu komplikácií, 
ušetrilo by sa veľa energie a v konečnom dôsledku 
aj finančných prostriedkov. A čo je asi najdôležitejšie, 
malo by to pozitívny vplyv na športovú infraštruktúru 
na Slovensku, ktorá je v žalostnom stave.

Tradične na záver sa našich respondentov pýtame 
aj na ich vzťah k aktívnemu pohybu a zdravému 
životnému štýlu. Ako sa vám darí udržiavať v 
zdraví a vo forme? Darí sa vám to aj pri vašej 
súčasnej a nepochybne náročnej pracovnej 
pozícii?

Darí sa mi v obmedzenom množstve. Stíham si ísť 
zabehať tak 2-3 krát za týždeň, občas nejaké plávanie 
a bicykel. Stále je mojím cieľom absolvovať triatlonové 
preteky, ale nikdy sa mi nedarí dostatočne natrénovať 
na všetky tri disciplíny.
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BEHAJ LESMI BEHAJ LESMI   
ŠPORTOVÉ PODUJATIE V DUCHU ŠPORTOVÉ PODUJATIE V DUCHU 
PRINCÍPOV	UDRŽATEĽNOSTIPRINCÍPOV	UDRŽATEĽNOSTI
  IGOR KOVÁČ                                    

Zdroj: Facebook LUDUS Project

Do	širokej	palety	masových	behov	pribudla	na	Slovensku	nová	séria	nesúca	veľavravný	názov	„Behaj	
lesmi“.	Krásne	prírodné	scenérie,	v	ktorých	sa	tieto	podujatia	odohrávajú,	však	nie	sú	to	jediné,	čím	
sa	od	väčšiny	behov	odlišujú.	Sprevádza	ich	totiž	aj	stále	intenzívnejšie	skloňovaný	rozmer	trvalej	
udržateľnosti.

História podujatia siaha do Českej republiky, kde sa  
v roku 2015 uskutočnila séria štyroch behov v okolí 
Karlštejna, v Ledniciach, Bílej a v Jizerských horách. 
V roku 2016 pribudol beh v novosprístupnenom 
vojenskom priestore Brdy. O ďalší rok neskôr sa zasa 
pridali podujatia na Vysočine a Šumave a v roku 2018 
pribudol zatiaľ posledný beh v Slavkovskom lese.

Slovenské	podujatia	aj	pod	záštitou	SOŠV

Tento rok podujatie prekročilo aj hranice rieky Moravy 
a po prvý raz zavítalo aj na Slovensko,  kde sa 

uskutočnila séria troch podujatí na Devíne (19. júna), 
v Hrabove vo Veľkej Fatre (17. júla) a v Hornej Rovni 
v Štiavnických vrchoch (21. augusta). Séria behov 
sa konala aj pod záštitou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky či Slovenského 
olympijského a športového výboru (SOŠV). Posledné 
podujatie zo slovenskej série v Štiavnických vrchoch 
bolo zároveň súčasťou 4. kola Bežeckého pohára 
Slovenského atletického zväzu.

Séria pretekov Behaj lesmi láka bežcov na trasy 
z 80 percent na mäkkom povrchu a stopercentne 
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na čerstvom vzduchu. Účastníci mali príležitosť sa 
pozrieť do unikátnych lokalít, ktoré patria k jedným 
z najkrajších miest na Slovensku. Každý z pretekov 
ponúkal kratšiu trať s dĺžkou okolo 10 km a dlhšiu na 
približne 20 km. Samozrejmosťou boli detské behy 
a tímové súťaže.

Behaj	lesmi	kladie	dôraz	na	životné	
prostredie

Jednou z priorít organizátorov série Behaj lesmi je 
aj trvalá udržateľnosť a snaha, aby ich podujatia boli 
čo najviac v súlade s prírodou.

Účastníci pretekov sú tak vedení napríklad k 
zodpovednému triedeniu odpadu. Na každom z 
pretekov boli preto pripravené smetné koše určené 
špeciálne na papier, plast a plechovky. Pochopiteľne, 
triedenie sa netýkalo iba návštevníkov podujatí, ale 
tiež samotných usporiadateľov, ktorí spracúvali 
po skončení každej akcie všetok účastníkmi 
vyprodukovaný odpad. 

Športové podujatia, ako sú masové behy, zvyčajne 
sprevádza aj spotreba značného množstva plastov. 

V tomto prípade organizátori prišli s revolučným 
ekologickým riešením. Každý z pretekárov dostal 
štartový balíček v taške z neplastového materiálu, 
ktorý je rozpustný v horúcej vode, ktorá je netoxická 
a nepoškodzuje prírodu.

Na podujatiach Behaj lesmi tiež nenájdete plastové 
fľaše či jednorazové poháre. Namiesto toho dostal 
každý pretekár opakovane použiteľný pohárik 
Speedcup z termoplastického polyuretánu, ktorý 
váži iba 10 gramov a je ho možné v okamihu zbaliť 
do vrecka či zavesiť na batoh. V zázemí všetkých 
podujatí sa používali vratné zálohované tégliky na 
opakované použitie. Samozrejmosťou bola absencia 
balenej vody. Tú si bolo možné načerpať iba z 
veľkých barelov.

Ďalším z opatrení bolo znižovanie spotreby papiera. 
Pre účely podujatí Behaj lesmi sa tak netlačili žiadne 
jednorazové brožúry, letáky či lístky do šatne. Všetko 
potrebné si mohli pretekári odtrhnúť priamo zo 
štartového čísla alebo to nájsť v elektronickej forme 
vo svojom telefóne. Bežci si nemuseli nič tlačiť, 
keďže registráciu bolo možné absolvovať s QR 
kódom alebo s potvrdením v telefóne.
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Veľkou výzvou každého organizátora športového 
podujatia je doprava. Tá patrí v rámci podujatí k 
najväčším zdrojom uhlíkových emisií, ktorým sa 
vzhľadom na súčasné technologické možnosti 
nedá vždy vyhnúť. Napriek tomu je možné vyvíjať 
úsilie ako ich aspoň redukovať. Organizátori Behaj 
lesmi sa snažili umiestniť podujatia do lokalít, ktoré 
sú dostupné prostriedkami hromadnej dopravy a 
vyzývali účastníkov k jej používaniu. Podobne sa 
usilovali na svojej facebookovej stránke propagovať 
ponúkanie voľných miest spolujazdou v prípade 
použitia automobilovej dopravy. 

Vítanou súčasťou podujatí Behaj lesmi je aj tzv. 
plogging, v rámci ktorého účastníci počas výbehu 
zbierajú odpadky a pomáhajú prírode zbaviť sa aspoň 
sčasti neželaných následkov ľudskej aktivity.

Behaj	lesmi	má	aj	sociálny	rozmer

Trvalá udržateľnosť v sebe nesie nielen svoj 

environmentálny, ale tiež sociálny rozmer, ktorý 
sa organizátorom podarilo začleniť do jednotlivých 
podujatí. Súčasťou ponuky behov boli totiž aj behy 
pod názvom VoltaRUN v dĺžke 3 až 5 km, v rámci 
ktorých bolo za každý odbehnutý kilometer každého 
účastníka venovaných 0,1 eura deťom so zdravotným 
postihnutím pohybového aparátu. Do výslednej sumy 
sa navyše započítavali odbehnuté kilometre aj zo 
všetkých ostatných behov.

Budúcnosť	má	priniesť	nárast	počtu	
behov

Úspešná premiéra slovenskej verzie podujatia by 
mala v nadchádzajúcich rokoch priniesť zvýšený 
počet zastávok v rámci seriálu behov. Po vzore 
českých organizátorov by mohol ich počet narásť 
na osem. Nadšencom behu by tak mohli pribudnúť 
ďalšie príležitosti na netradičné bežecké zážitky v 
lone prírody, ktoré tradičné behy na asfalte nedokážu 
ponúknuť.
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Skvelou správou bolo, že sa hry vôbec uskutočnili. 
Obavy z pandémie a jej rozširovania mali aj obyvatelia 
Japonska. Šéf organizačného výboru Tokio 2020 
Toširo Muto bol v strehu pred aj počas celého 
trvania hier: „Ak príde k prudkému nárastu počtu 
nakazených, premyslíme si, čo by sme mali robiť.“ 
Niekoľko prípadov nákazy sa vyskytlo, včas podchytilo 
a možno skonštatovať, že olympijská bublina bola 
pod kontrolou. Šéf nezávislej skupiny zdravotných 
expertov Brian McCloskey mohol hodnotiť, že 
„nedošlo k šíreniu vírusu z medzinárodného 
prostredia do domáceho japonského.“ Tokijské hry 
sa stali prvými, ktoré sa odohrali v čase pandémie a 
viaceré nezávislé názory z celého sveta sa zhodovali, 
že naozaj na vysokej úrovni. Organizačnej i športovej. 

Prezident MOV Thomas Bach zdôraznil vo svojom 
záverečnom vystúpení realitu i nádej: „Hry ukázali, 
že je možné zorganizovať podujatie s ľuďmi z celého 
sveta, že je možné znovu spojiť ľudí.“ Túžbu stretávať 
sa v olympijskom zápolení a priateľskej atmosfére 
jednoznačne potvrdilo tých 11-tisíc športovcov 
zo všetkých kútov zemegule, bojujúcich nielen o 
399 medailových kolekcií, ale aj o silu olympijskej 
myšlienky a jej napĺňanie.

A k tomu svojím dielom prispeli v Tokiu aj slovenskí 
olympionici, i keď iba s historicky najmenšou 
výpravou 41 športovcov. Pôvodná nominácia  našich 
reprezentantov na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 v 
počte 39 bola schválená na 59. valnom zhromaždení 

Hry XXXII. olympiády v Tokiu sú už históriou. Na najväčší letný sviatok športovcov čakal svet dlhšie 
ako obvykle – päť rokov. Pandémia nového koronavírusu bola a aj zostáva hrozbou a výrazným 
spôsobom ovplyvnila dianie pod piatimi kruhmi aj v dejisku OH 2020, v Tokiu. Nielen ročným 
odkladom, ale aj samotným priebehom a sprievodnými opatreniami súvisiacimi s bezpečnosťou 
športovcov, členov výprav organizátorov, novinárov a vôbec – všetkých účastníkov hier v hlavnom 
meste Japonska. Atmosféra olympijských zápolení utrpela, prázdne štadióny bez divákov pôsobili 
smutno, ale športovci sa museli prispôsobiť. 

Š P O R T O V C I  N Š C 
N A  O LY M P I J S K Ý C H 
Š P O R T O V I S K Á C H  T O K I A  2 0 2 0  
  IGOR MACHAJDÍK                                      
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SOŠV. (Zostávajúci dvaja pribudli neskôr). Iste aj 
oni súhlasili s vyjadrením veľvyslanca Slovenskej 
republiky v Japonsku Mariána Tomášika, ktorý 
povedal: „Japonci chceli v prvom rade usporiadať 
bezpečné olympijské hry, a to sa im vo veľmi 
náročných podmienkach podarilo nad očakávanie 
dobre.“    

V konečnej medailovej bilancii patrí Slovensku 50. 
miesto s jednou zlatou, dvoma striebornými a jednou 
bronzovou medailou, čiže išlo o rovnaký počet kovov 
ako v Riu 2016. Síce s menším počtom športovcov, 
čo by mohlo vyznievať optimisticky, ale súčasná 
situácia v slovenskom športe s klesajúcim počtom 
vrcholových športovcov tento optimizmus okamžite 
„uzemňuje“ a smerom k možnému vylepšeniu 
medailovej bilancie na nasledujúcich OH 2024 v Paríži 
už o tri roky, sa treba pozerať realisticky. Máme tým 
na mysli predovšetkým generačnú výmenu a proces 
s ňou spojený. Svoj pohľad na slovenské olympijské 
pôsobenie v Tokiu 2020 výstižne vyjadril  šéf našej 
výpravy Roman Buček: „Štyri medaily je dobrá vizitka, 
na druhej strane sme mali od niektorých športovcov 
vyššie očakávania.“     

Súčasťou 41-člennej slovenskej výpravy olympionikov 
boli aj piati športovci, členovia Národného športového 
centra: atlétky Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová, 
gymnastka Barbora Mokošová, lukostreľkyňa Denisa 
Baránková a boxer Andrej Csemez. Aké bolo ich 
účinkovanie pod piatimi kruhmi v Tokiu? 

Ako prvá vôbec zo slovenskej výpravy sa predstavila 
jej najmladšia členka, lukostrelkyňa Denisa	
Baránková. Tá sa ešte v druhej polovici mája 
predstavila v slovinskom Čateži na 1. kole Európskeho 
mládežníckeho pohára. Po ročnej prestávke to bola 
skvelá príležitosť otestovať svoju výkonnosť. Denisa 
obsadila v kategórii junioriek s výborným nástrelom 
620 bodov v prvej časti 4. miesto a potom vo finále 
celkové 9. miesto v olympijskom luku. A začiatkom 
júna prišla skvelá správa: Slovensko bude mať 
zastúpenie pod piatimi kruhmi v Tokiu. Stane sa tak 
druhýkrát (v Riu 2016 sa predstavili na lukostreleckej 
strelnici Alexandra Longová a Boris Baláž). Na turnaji 
Európskej kvalifikácie na OH v tureckej Antályi Denisa 
síce nepostúpila do semifinále a nezískala priamo 
jedno zo štyroch postupových miest, no keďže 
pred ňou skončili po dve reprezentantky Turecka, 
Francúzska a Španielska, stačilo na olympijskú 
miestenku napokon aj konečné siedme miesto. V 
súťaži podľahla Baránková až francúzskej súperke 
Barbelinovej 2:6 a rovnakej súperke aj v semifinále 

ME 5:6 až po rozstrele. V Turecku totiž prebiehali 
zároveň s kvalifikáciou aj súťaže ME.

Naša 19-ročná reprezentantka vyradila tiež 
reprezentačnú kolegyňu A. Longovú v osemfinále 
6:0 a ešte v šestnásťfinále Grékyňu Papadopulovú, 
taktiež 6:0. A v nedeľu zvládla súboj o bronz s Dánkou 
Andersenovou, keď ju porazila 6:2 a získala historicky 
prvú medailu pre Slovensko na kontinentálnom 
šampionáte. „Cieľom v Antalyi bolo získať miestenku 
na OH. Celý týždeň som si užívala, odstrieľala som 
svoju najlepšiu kvalifikáciu, z čoho je aj slovenský 
ženský a juniorský rekord“, komentovala Denisa svoje 
turecké lukostrelecké pôsobenie. Jej osobný tréner 
Vladimír Hurban ml. sa o svojej zverenke vyjadril: 
„Denisa je cieľavedomá, tvrdo pracujúca športovkyňa. 
Pravidelne posúva svoje hranice a vystupuje z 
komfortnej zóny, aby sa zlepšila v lukostreľbe, ale 
bola aj univerzálne lepším človekom, než bola včera. 
Som nesmierne hrdý na to, že som jedným z mnohých 
ľudí, ktorí stoja za Denisou pri jej príprave.”

Denisu Baránkovú, rodenú Bratislavčanku a členku 
LK Bratislava, čakala jej prvá olympiáda. Čerstvá 
maturantka, pochádzajúca z lukostreleckej rodiny, 
keď sa tomuto športu venoval otec, figurovala pred 
OH na 49. mieste svetového renkingu. „Národné 

Denisa BaránkováDenisa Baránková
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športové centrum mi ponúklo robiť lukostreľbu na 
profesionálnej úrovni“, podotkla. 

Jej cieľom bolo dostať sa v Tokiu do tretej eliminácie, 
teda medzi 16 najlepších. Na tokijskej lukostreleckej 
strelnici mala vynikajúci vstup do súťaže. Kvalifikáciu 
rozbehla kvalitným výkonom, v polovici držala 
piatu priečku, nakoniec postúpila do eliminácie 
z dvanásteho miesta, keď dosiahla 655 bodov. 
Kvalitný výsledok je jej osobným rekordom, ale aj 
novým slovenským juniorským rekordom. „Po pravej i 
ľavej strane som mala súperky z Kórejskej republiky, 
ktoré sú absolútna svetová špička. Motivovali ma 
a prvá polovica kvalifikácie bola najlepšia v mojej 
kariére. V druhej som to už nezopakovala, pod to sa 
podpísala aj horúčava a vietor“, zhodnotila Denisa 
svoj kvalifikačný vstup. Ako pridala, bojovala trocha 
sama so sebou, ale aj s únavou, vetrom i veľkým 
teplom.

V eliminácii sa následne stretla s Estónkou Reene 
Parnatovou, figurovala v pozícii miernej favoritky, ale 
po dramatickom súboji sa šťastie priklonilo k Estónke, 
ktorá zvíťazila v päťsetovom súboji tesne 6 : 4, keď 
sa o víťazke rozhodovalo až v piatom sete. Celkovo 
klasifikovali Denisu Baránkovú na 33. pozícii. 

Najpočetnejšiu enklávu v slovenskej výprave do Tokia 
tvorili atléti. Celkovo sa ich predstavilo deväť, z nich 
dve boli členkami Národného športového centra – 
Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová.

Keď si osemstovkárka Gabriela	Gajanová  zabehla 
začiatkom júna na majstrovstvách Slovenska 
sezónne maximum 2:03,41 min., potešilo ju to: 
„Po ideálnej zimnej príprave sa pomaly dostávam 
do formy. Konečne som bežala odvážne.“ Bol to 
náznak zlepšenia, už pod vedením nového trénera 
Louisa Heyera, ktorý vystriedal toho dovtedajšieho 
– Pavla Slouku. Gabriela sa potom, v prvej júlovej 
dekáde, predstavila na ME v atletike do 23 rokov 
v Talline. V estónskej metropole mala v II. rozbehu 
na 800 metrov veľkú smolu, keď skončila tretia za 
2:04,50 a od postupu do finále ju delilo len 19 stotín. 
Celkovo ju klasifikovali na 9. priečke, cieľom našej 
reprezentantky bolo však finále. Usmialo sa ale na 
ňu šťastie a do Tokia sa predsa len na základe času 
nominovala.

Gabrielu čakalo v Tokiu početné 47-členné štartové 
pole. Formu ladila už v predolympijskom tréningovom 
stredisku v Urajasu a do samotných olympijských 
bojov na dráhe vstúpila ako prvá z deviatky Slovákov 

Gabriela Gajanová
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– presne v piatok 30. júla o 9.55 (čiže 5 minút pred 
treťou hodinou rannou SEČ). Tí, čo si privstali, videli 
našu bronzovú medailistku z MEJ 2017 priamo v akcii. 
Najlepší beh roka – tak by sa dal zhodnotiť Gabrielin 
výkon, pričom jej ušlo semifinále len o vlások. Naša 
najlepšia osemstovkárka napriek tomu mohla byť so 
svojím výkonom spokojná. Jej čas 2:01,41 min. zo 
VI. rozbehu bol veľmi kvalitný. Dovtedajšie sezónne 
slovenské maximum zlepšila o takmer 1,95 sek. A 
postup jej unikol o jedno miestečko a o 25 stotín 
sekundy. V Tokiu si zabehla štvrtý najlepší čas 
kariéry. Vo svojom rozbehu bola síce až siedma, 
ale do semifinále sa dalo postúpiť aj časom. Priamo 
postupovali z každého behu iba prvé tri, ale jej rozbeh 
bol veľmi rýchly.

„Mám radosť, že som preteky zvládla aj takticky, 
dodržala som všetky trénerove pokyny. Konečne som 
bežala v prvej dráhe, nemotala som sa kade-tade v 
druhej či dokonca tretej a nenabehala 820 namiesto 
800 metrov. Veľmi sa teším, že som o takmer dve 
sekundy skresala svoje sezónne maximum.“ Takto 
sa tešila 21-ročná Liptáčka zo svojho olympijského 
výkonu. V neskoršom hodnotení ešte pridala: „Počas 
celého behu som sa cítila dobre. Konečne som mala 
silu bežať s najlepšími, udržať s nimi tempo. To bolo 
podstatné. Tento beh sa s ostatnými tohtoročnými 
nedá porovnať. Bol jednoznačne najlepší.“ Z 
celkového počtu 46 bežkýň jej patrí 25. miesto.

Je povzbudivé, že po olympijskom naštartovaní 
pokračuje Gabriela Gajanová v kvalitných výkonoch 
ďalej. Svedčí o tom osemstovka v jej podaní na 
Memoriáli Wieslawa Maniaka v Štetíne, kde dobehla 
piata vo svojom druhom najlepšom čase sezóny 
2:01,77. Zverenka švajčiarskeho trénera Heyera 
vyjadrila opäť spokojnosť, čo signalizuje, že je na 
správnej ceste.    

Ak sa chcela Emma	Zapletalová nominovať do Tokia, 
musela sa na atletickom mítingu P-T-S minimálne 
priblížiť rekordnému času 55,19 na 400 m cez 
prekážky z minuloročných majstrovstiev Slovenska. 
Z mája 2021 svietili pri jej mene zatiaľ časy 55,83 
zo Zlatej tretry v Ostrave a 57,60 z Diamantovej ligy 
z Gatesheadu, ktorými obsadila v oboch prípadoch 
štvrté miesto. Na „péteeske“ v Šamoríne začiatkom 
júna jej nakoniec limit ušiel o 5 stotín, keď tu dosiahla 
druhý najlepší výkon slovenskej histórie 55,45 a za 
vlastným slovenským rekordom zaostala iba o 26 
stotín. Zlepšila si teda sezónne maximum, skončila 
druhá, ale sklamanie z „nelimitu“ tam bolo. 

O pár dní to už neplatilo. Na mítingu v holandskom 
Hengele limit na OH v Tokiu už splnila a časom 55,29 
prekonala potrebný čas o 11 stotín, pričom v samotnom 
behu obsadila 4. priečku. Išlo o jej druhý najrýchlejší 
čas kariéry, keď za vlastným slovenským rekordom 
55,19 zaostala iba o jednu desatinu. Po úspešnom 
zvládnutí náročnej úlohy Emma Zapletalová pre SAZ 
vyhlásila: „Aj keď som sa kvalifikovala na olympiádu, 
môj hlavný cieľ zostávajú júlové ME do 23 rokov v 
Talline, kde by som chcela uspieť.“ Sama priznala, že 
vo výkone z Hengelu videla ešte rezervy.

Výbornými výkonmi pokračovala aj na 74. 
majstrovstvách Slovenska v atletike v Trnave 
koncom júna, kde obhájila titul časom 55,49, a teda 
za slovenským rekordom zaostala iba o tri  desatiny 
sekundy. „Chcela som tu zabehnúť osobák, teda 
okolo hranice či pod 55 sekúnd. Nepodarilo sa to, 
ale viem, že mám na to natrénované“, okomentovala 
svoj výkon zverenka trénera Petra Žňavu.

Blížili sa ME v atletike do 23 rokov v estónskom 

Emma Zapletalová
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Talline, kde mali patriť medzi našich lídrov športovci 
Národného športového centra Emma Zapletalová, 
Gabriela Gajanová i Oliver Murcko. Prvá menovaná 
úlohu favoritky suverénne potvrdila. Emma 
Zapletalová sa stala majsterkou Európy do 23 rokov v 
behu na 400 m cez prekážky. Po rozbehu i semifinále 
dominovala aj vo finále. Utvorila výborný slovenský 
rekord 54,28 s a ten dovtedajší zlepšila o 91 stotín. 
Zároveň zlepšila aj rekord šampionátu ešte z roku 
2007. 21-ročná Nitranka, pretekárka ŠK ŠOG Nitra,  
zvíťazila s obrovským 92-stotinovým náskokom pre 
druhou v poradí a vybojovala pre slovenskú atletiku 
štvrté zlato v histórii ME do 23 rokov. Skvelým časom 
sa prepracovala na 10. miesto tohtoročných svetových 
tabuliek, ako štvrtá z Európaniek. Šťastná majsterka 
Európy netajila oprávnenú radosť: „Až také zlepšenie 
som neočakávala, súperky som nevnímala, snažila 
som sa bežať naplno svoj vlastný beh. Som nesmierne 
rada, že mi po prvý raz vyšlo bez zaváhania všetkých 
desať prekážok.“ K Emminej radosti sa, pochopiteľne, 
pridal aj tréner Žňava: „Formu sme od začiatku letnej 
sezóny časovali presne na tieto preteky a veľmi sa 
teším, že to všetko vyšlo takto do bodky.“ Svoju 
zverenkyňu, ktorá, mimochodom, začínala svoju 
športovú kariéru ako hádzanárka, charakterizoval ako 
atlétku, ktorá sa venuje športu naplno 24 hodín denne 
a dáva do toho maximum. Úspešnú dvojicu privítalo 
po príchode na Slovensko vedenie SAZ, ktorého 
predseda Peter Korčok podčiarkol ich skvelý rezultát 
a reprezentáciu Slovami: „Zlato Emmy Zapletalovej 
je nielen pre slovenskú atletiku, ale aj pre náš celý 
šport mimoriadny úspech.“ 

Skvelý výsledok v Talline značne zvýšil pozornosť 
a záujem o našu prekážkarku a potichu sa hovorilo 
aj o šanci na tokijské finále. Po prílete do hlavného 
mesta Japonska sa časť slovenských atlétov 
presunula do tréningového kempu Ura la Mer v areáli 
univerzity Meikai v meste Urajasu, kde ladili formu. 
Medzitým pre všetkých povinné kontroly, PCR testy, 
registrácie... Emme japonské teplo neprekážalo, na 
sedemhodinový časový posun sa rýchlo adaptovala a 
vyrovnala sa aj s klimatickými podmienkami. Čakalo 
ju v jej disciplíne 39 súperiek. 31. júl 2021, 9.00 -  to 
bol čas začiatku jej prvého vystúpenia na tokijskej 
olympijskej atletickej dráhe. Bolo to ťažké, ale so 
šťastným koncom. Členka NŠC sa nedostala priamo 
medzi štvoricu postupujúcich, pričom tri štvrtiny trate 
to vyzeralo na jasný postup. Naša reprezentantka 
bežala opticky na 2. – 3. mieste, no prišla 8. prekážka 
a... „Nezvládla som rytmus, urobila som obrovskú 
chybu, ktorá ovplyvnila aj tú deviatu. Zabrzdila ma, 
prekážku som neprebehla hladko, ale preskočila 

som ju a vzápätí som sa musela znovu rozbehnúť, 
čo ma stálo sily i čas“, smutno hodnotila Emma 
predchádzajúce dianie. Našťastie, časom sa ďalej, 
do semifinále, kvalifikovala. Napriek pokazenému 
záveru čas rovných 55 sekúnd. Aký by asi bol, ak by 
ho zvládla v pohode? 

Nitranka bola sklamaná, ale čas na postup stačil 
a malé q, ktoré svietilo na výsledkovej tabuli pri jej 
mene, bolo veľmi príjemné. V rozbehoch jej patrilo 
12. miesto z 39 prekážkarok. „Dúfam, že v semifinále 
budem vo väčšej pohode. Dnes som bola extrémne 
nervózna, dosť mi to zväzovalo ruky a nohy“, priznala 
spontánne. Napriek chybe na 8. prekážke bolo 
evidentné, že Emme sa podarilo formu udržať až do 
olympiády.

2. august, 2. dráha, 2. semifinále, 20.45 (13.45 
SEČ). Čas a miesto semifinálového behu s našou 
atlétkou. Pred ním odhadovala postupový čas pod 
54-sekundovú hranicu, možno tesne nad ňou. 
„Chcem bežať svoj vlastný beh bez toho, aby som 
sa zaťažovala ambíciou postúpiť“, uvažovala naša 
reprezentantka, ktorej držalo palce celé Slovensko. 
Pravidlá boli jasné: Z troch semifinále postupujú 
priamo do finále prvé dve a osmičku doplnia dve s 
časom. Priebeh jej semifinálového behu číslo dva 
poznačil silný lejak, ale naň sa Emma nevyhovárala. 
Čas 55,79 sekundy stačil na šieste miesto a nestačil 
na finále. Ten posledný, ktorým sa postupovalo, mal 
hodnotu 54,25. Pritom sa v rozcvičke cítila podľa 
vlastných slov super, mala ľahké nohy, no v pretekoch 
od začiatku na súperky strácala. S odstupom času 
sa dá povedať, že 15. miesto nie je vôbec zlé. Po 
chodcovi Matejovi Tóthovi bola druhá najúspešnejšia 
z našej atletickej enklávy. 

Možno pre niekoho mierne sklamanie, možno aj 
nešťastná zhoda niekoľkých súvislostí. Atletická 
kariéra Emmy Zapletalovej pokračuje ďalej, má všetko 
pred sebou. Dva dôležité vrcholy roka má za sebou 
a  motivácia a chuť do ďalších štartov jej nechýba. 
Koncom augusta už štartovala na Diamantovej lige 
v Paríži. Umiestnenie i čas 55,61 s. nie sú zlé, veď 
vo svojom treťom štarte na mítingu Diamantovej ligy 
išlo v tomto prípade o 7. čas jej kariéry na 400 m cez 
prekážky. „Zrejme na mňa dolieha pomaly únava, v 
plnom nasadení som od začiatku mája“, zhrnula svoje 
pocity Emma. 

V posledných pretekoch pred OH 2020 v Tokiu, v 
súťaži Flanders International Team Challenge v 
belgickom Gente ku koncu júna 2021 obsadila 
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Barbora	Mokošová 7. miesto v cvičení na bradlách. 
Úžasné však bolo, že sa dokázala vrátiť a vybojovať 
olympijskú miestenku. A to už uvažovala aj o konci 
kariéry. Nevedela si však predstaviť, že by odišla od 
svojej milovanej gymnastiky. 

Chystala sa na svoju druhú olympiádu. Pred vlaňajšími 
Vianocami vybojovala na ME historicky prvú medailu 
pre Slovensko. Úspech v podobe bronzovej medaily 
v cvičení na bradlách na ME v tureckom Mersine bol 
premiérový kov pre ňu i pre Slovensko. „Samozrejme, 
že ma to veľmi motivovalo a dodalo mi to sebavedomie 
na celú sezónu“, potvrdila  Barborka príjemnú realitu. 
Zaslúžená odmena pre gymnastku, ktorá sa venuje 
svojmu športu, od ktorého je doslova závislá, od 
štyroch rokov. Jedna z najvyšších gymnastiek (168 
cm) mala v roku 2018 životnú formu, žala úspechy 
na pretekoch svetového pohára, no pri cvičení na 
kladine si nešťastne pretrhla väzy v členku. Chýbal 
iba rok do olympijskej kvalifikácii a čakala ju operácia. 

Po nej sa musela znova „dostať do rangu“.  Týždeň 
pred MS si natrhla šľachu pod pätou na druhej 
nohe. Naša gymnastka, ktorej vzormi sú Marika 
Krajčírová-Némethová i Samo Piasecký, zvládla 
ťažké obdobie, miestenku na OH vybojovala ešte v 
októbri 2019, zabezpečila si ju vo viacboji na MS v 
Štuttgarte, no koronavírus ovplyvnil všetko. Obdobie 
plusov i mínusov, ale plusy prevažovali, Barborka 
je optimistka, to určite pomáha: „Korona ovplyvnila 
nielen mňa, ale aj všetkých športovcov. Prospešné 
to bolo v tom, že som sa mohla viac venovať svojmu 
zdravotnému stavu a dať sa dokopy“, povedala 
bratislavská rodáčka. 

Výborný výkon, aj keď z iného súdka, podala naša 
gymnastka tesne pred odletom do Tokia. Práve ona 
spoločne s parastrelcom Radoslavom Malenovským 
zložili olympijský sľub do rúk prezidentky SR v mene 
celej olympijskej a paralympijskej výpravy. O priebehu 
pocty na nádvorí Prezidentského paláca, ktorej sa 
jej dostalo, prehodila: „Som rada, že sa mi podarilo 
predniesť sľub a prečítať ho bez nejakých zaváhaní. 
Bola to pre mňa nová skúsenosť a som rada, že som 
ju dostala.“ 

Aj pre gymnastiku platilo na tokijských hrách 
to, čo pre všetky ostatné športy. Vzhľadom na 
pandémiu koronavírusu sprevádzali súťaže výrazné 
obmedzenia, nielen bez zahraničných, ale nakoniec 
aj bez domácich divákov, pôsobenie športovcov v 
bublinách a prísne hygienické opatrenia i pravidelné 
testovanie. Záverečnú formu pred odletom do 
japonskej metropoly ladila najmä doma na Slovensku 
i na štvordňovom sústredení v Prahe. Z Tokia 
charakterizovala podmienky takto: „V olympijskej 
dedine to vyzerá veľmi dobre, je to tu zabezpečené na 
100 percent. K dispozícii máme ubytovanie, jedáleň, 
fitnes centrum, herňu, miestnosť na fyzioterapiu, 
gymnastická hala je OK, maximálna spokojnosť.“

O samotnom gymnastickom olympijskom výkone, 
v ktorom si naša najlepšia gymnastka utvorila 
osobný rekord, sa vyjadril Barborkin tréner Martin 
Zvalo výstižne: „Od Ria to boli najpodarenejšie 
preteky. Barča cvičila fantasticky. Celý viacboj 
išla bez jediného zaváhania. Vo viacboji dosiahla 
svoje bodové maximum a za predvedený výkon 
som na ňu pyšný. Od Majstrovstiev Európy 2021 
sa zlepšila o viac ako 1 bod a dokázala, že účasť 
na olympijských hrách, za ktorou je 20 rokov tvrdej 
práce, má zaslúženú.“ Barbora Mokošová obsadila 
celkové 52. miesto so súhrnnou známkou 51,199 
bodu, čo predstavuje jej osobný rekord, no na postup 

Barbora Mokošová
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to v obrovskej konkurencii nestačilo. „S výsledkom 
som spokojná. Neurobila som žiadnu veľkú chybu, 
bodové ohodnotenie je dobré. Do prípravy i samotnej 
súťaže som dala všetko. Najmä tvrdá drina v príprave 
sa oplatila“, povedala naša reprezentantka a členka 
Národného športového centra pre oficiálny web 
SOŠV. Spokojná bola najmä s výkonmi v prostných, 
na bradlách i preskoku.

Ako inak, Barborka pokračuje ďalej aj po OH. Svetový 
vyzývací pohár v slovinskom Koperi, medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska v Trnave či októbrové MS 
v Japonsku. Máme sa na čo tešiť...“Vrchol sezóny 
v Tokiu dopadol nad moje očakávania a všetko čo 
teraz príde, bude už len bonus“, povedala pre denník 
Šport a už myslí o tri roky dopredu, konkrétne na OH 
2024 v Paríži...  

Naposledy bojovali v olympijskom ringu o pocty 
slovenskí boxeri v Atlante 1996, konkrétne Peter 
Baláž a Gabriel Križan, a odvtedy nikto. Až po 
štvrťstoročnej odmlke sa kvalifikoval na OH 2020 v 
Tokiu ďalší borec – Andrej	Csemez. Podarilo sa mu to 
na európskej kvalifikácii v Paríži, keď začiatkom júna 
zdolal vo štvrťfinále strednej váhy do 75 kg Belgičana 
Lancelota Protona de la Chapelle v pomere 5:0 na 

body a práve prienikom do semifinále si zabezpečil 
postup na olympijský turnaj. Pre 23-ročného rodeného 
Galanťana išlo tak o obrovský splnený sen. Z pohody 
ho nemohol vyrušiť ani zlomený nos. Jeho odhodlanie 
byť úspešný bolo ohromné: „Na kvalifikáciu som išiel 
tak, že ja sa na olympiádu dostanem!“

Osobný tréner Tomi KID Kovács prežíval úspech 
svojho zverenca emotívne: „Na toto sme čakali, toto 
sme si vysnívali. Kto by si to však pomyslel, keď pred 
štyrmi rokmi mal Andrej vážnu autonehodu. Prekonal  
však všetky očakávania lekárov a dnes nám všetkým 
splnil sen.“ A o Bandim, ako znie prezývka nášho 
olympionika z ringu, ešte zdôraznil: „Je cieľavedomý 
a vie, čo chce.“ Iste je zaujímavé, že pred tokijskou 
olympiádou patril aj medzi niekoľko športovcov, 
ktorí využili tzv. aklimatizačný stan v NŠC, aby sa 
lepšie pripravil na náročné podmienky, ktoré čakali 
športovcov v horúcom a vlhkom prostredí v Tokiu 
počas hier.

Slovenský Muhammad Ali, pretože Andrej sa netají 
tým, že jeho vzorom je práve bývalý fenomenálny 
americký kráľ ringu, vie jednu overenú pravdu, ktorú 
vyslovil: „Box neoklameš – čo do neho dáš, to sa Ti 
vráti.“ Andrej Csemez si takéto konštatovanie overil 

Andrej Csemez
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sám na sebe. V detstve to skúšal ešte pred boxom 
s inými pohybovými aktivitami, s futbalom, džudom, 
tancom. V jedenástich rokoch „privoňal“ k boxerským 
rukaviciam a boxu zostal už verný. A urobil dobre. 
Spomínaná vážna autonehoda v roku 2017, pri ktorej 
si „Bandi“ zlomil dva krčné stavce a hrozil mu koniec 
športovej kariéry, ho nezastavila. Bol silný.

Prvou cennou medailou, ktorú v ringu vybojoval, 
bola tá bronzová na MEJ 2016 v Anape. O dva roky 
neskôr triumfoval na otvorených ME v španielskom 
Valladolide a v roku 2019 si vyboxoval bronz na 
Európskych hrách v Minsku. Júnové bronzové ME 
2021 v Paríži s fantastickou kvalifikáciou na OH 2020 
Tokio sme už spomínali. O rozhodujúcom štvrťfinále, 
v ktorom zdolal belgického protivníka, sa vyjadril: 
„Neubránil som sa slzám. Išlo o jeden z najkrajších 
momentov v mojom živote.“ Drinu, ktorú musel 
absolvovať, aby si splnil sen, sa oplatila. Prešiel 
viacerými kempami v Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, 
na Balkáne i v domácom prostredí a to všetko v čase 
pandémie, čo bolo o to ťažšie. Sám bol pozitívne 
testovaný na koronavírus, pričom ale, podľa vlastného 
vyjadrenia, nepociťoval žiadne ťažkosti. Stalo sa tak 
po príchode z olympijskej kvalifikácie z Londýna. 

V olympijskom tokijskom ringu si brúsilo zuby na 
úspech vo váhovej kategórii do 75 kg spolu s naším 
reprezentantom 24 pästiarov. V prvom kole mu 
vyžrebovali súpera z Trinidadu a Tobaga menom 
Aeron Solomon Prince. Csemez bol v celom zápase 
lepší, uspel u štyroch z piatich rozhodcov, piaty 
obodoval oboch rovnako. Csemez – Prince 30:27 
na body, tak znel víťazný verdikt ringového rozhodcu. 
Slovenský reprezentant bol naozaj lepší, súboj zvládol 
s prehľadom, jeho postup bol absolútne zaslúžený. 
„Bol to náročný protivník, ale víťazstvo jednoznačné, 
na prvý zápas to bol skutočne ťažký súper. Vyhral som 
a som spokojný“, vyhlásil pre SOŠV „Bandi“. Jeho 
najbližším súperom bude Armén Arman Darčiňan. Už 
ho poznal z ringu, pred dvoma rokmi na MS 2019 v 
Jekaterinburgu mu podľahol. 

Osemfinálový zápas medzi Slovákom a Arménom 
bol ťažký. Ešte v prvom kole bol lepší náš boxer a 
aj ho vyhral. V tých ďalších ťahal medzi dvanástimi 
povrazmi za ten silnejší jeho súper. „V mojom okolí 
mi všetci hovoria, že už to, že som sa tam dostal, 
je obrovská vec. Ale ja som sa chcel vrátiť domov 
s cenným kovom“, smútil slovenský olympionik. Z 
olympijského ringu mohol však odchádzať hrdo. Po 
prehratom zápase ho stručne rozobral: „V prvom 

kole som boxoval presne tak, ako som chcel, ako 
sme si všetko nacvičovali. V 2. a 3. kole to už nebolo 
ono. Neboxoval som podľa mojich predstáv, bol som   
unavený.“  Tréner Tomi KID Kovács videl aj tento 
duel citlivo a v širších súvislostiach: „Nehodnotil by 
som len dnešné vystúpenie, ale celý jeho športový 
život, prístup k tréningu. Chcem vyzdvihnúť jeho 
profesionalitu.“

Obaja sa pozerajú dopredu. Už teraz hovoria o 
OH 2024 v Paríži. Vtedy bude mať Andrej Csemez 
ideálny vek – 26 rokov. Ako hovorí sám: „Prídem tam 
silnejší a ešte lepšie pripravený.“ A potom ďalej? 
Profesionálne boxerské pôsobenie v najsilnejších 
svetových organizáciách.

Aký dojem teda zanechali športovci NŠC v Tokiu? 
Reprezentovali určite so cťou, vydali zo seba 
maximum a všetci piati, napriek túžbe dokázať ešte 
viac, odviedli výbornú prácu. Všetci piati potvrdili 
svoje kvality a oprávnenosť svojej nominácie, ale aj 
ďalšiu perspektívu. Prejavili záujem reprezentovať 
Slovensko pod olympijskými kruhmi aj na OH 2024 
v Paríži. Je pritom zaujímavé, že u všetkých piatich 
sa objavili ukazovatele, potvrdzujúce rekordné 
zápisy v dlhodobých štatistikách účasti slovenských 
športovcov na OH.

Denisa Baránková postúpila v Tokiu ako prvá 
slovenská lukostrelkyňa z kvalifikácie do eliminácie, 
a to dokonca s národným i osobným rekordom, 
pričom iba veľmi tesne nešla ešte ďalej. Gabriela 
Gajanová si v Tokiu zabehla najlepší čas roka, 
podstatným spôsobom, takmer o dve sekundy, 
si zlepšila sezónne maximum, dosiahla tu štvrtý 
najlepší čas kariéry, potešila atletickú obec a jasne 
naznačila, že sa opäť dostáva do pohody s vysokou 
výkonnosťou. Emma Zapletalová splnila cieľ tým, že 
sa dostala do semifinále, aj keď v optimálnej súhre 
okolností to mohlo byť ešte viac. Celkové 15. miesto 
je pekné a perspektíva ďalšieho rastu reálna. Barbora 
Mokošová absolvovala v Tokiu vydarené olympijské 
predstavenie. V ťažkej svetovej konkurencii dosiahla 
dokonca svoje osobné bodové maximum vo viacboji 
a potvrdila svoju absolútnu spoľahlivosť a povestnú 
bojovnosť.  Andrej Csemez postúpil v olympijskom 
ringu ako prvý slovenský boxer do druhého kola. 
Tiež chcel viac, ale perspektíva v jeho prípade je 
naozaj evidentná. Všetkým piatim športovcom pod 
krídlami Národného športového centra patrí za ich 
výbornú reprezentáciu veľká vďaka a želanie ďalších 
úspechov v ich športových kariérach.               
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Európsky týždeň športu (ETŠ) je iniciatíva 
Európskej komisie, ktorá vyzýva k pohybu 
a zdravému životnému štýlu v duchu hesla  
#BeActive, a to v celej Európe. Do ETŠ je 
zapojených 42 európskych krajín. Tento rok prebieha 
už jeho 7. ročník. 

Národné športové centrum bolo menované Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu za jeho národného koordinátora.

Hlavným princípom týždňa športu je, že zapojiť sa môže každý - 
na jednej strane každý, či už jednotlivec alebo organizácia, ktorá 
organizuje akúkoľvek športovú aktivitu a zaregistruje ju na stránke 
www.tyzdensportu.sk a na strane druhej široká verejnosť si na stránke 
nájde register podujatí, ktorých sa môže individuálne zúčastniť. 

V tomto roku je Európsky týždeň športu stanovený na týždeň od 23. 
do 30. septembra 2021. 

E U R Ó P S K Y  T Ý Ž D E Ň 
Š P O R T U  2 0 2 1
                                    

http://www.tyzdensportu.sk
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Registrácia	

Registrácia pre rok 2021 už začala. Aj touto cestou vyzývame, aby ste sa na projekte zúčastnili a veľmi 
jednoduchou formou registrovali svoje podujatia na stránke www.tyzdensportu.sk

V	rámci	tejto	celoeurópskej	kampane	sa	do	ETŠ	môžu	registrovať	pohybové	aktivity	v	termíne	od	1.	
septembra	–	15.	októbra	2021.

Príklady	ako	inšpirácia	

BeActive School Day – školský športový deň alebo týždeň, kedy si školy môžu upraviť rozvrh hodín tak, aby 
každý deň zahájili vyučovanie hodinou telesnej výchovy., príp. môžu aj iné vyučovacie predmety absolvovať 
aktívne, krátkou rozcvičkou alebo prechádzkou.

Firmy môžu absolvovať porady na čerstvom vzduchu, alebo obedovú prestávku spojiť s pohybovou aktivitou. 
V danom týždni môžu realizovať príchod do práce bez auta, alebo sa vo firme budú používať schody namiesto 
výťahu. 

Majitelia a prevádzkovatelia fitnescentier, poskytovatelia kurzov jogy, pilatesu atď. môžu v termíne ETŠ 
sprístupniť svoje služby zadarmo verejnosti a spropagovať tak svoje služby a zároveň motivovať verejnosť 
k pohybu alebo zorganizovať súťaže .

http://www.tyzdensportu.sk 
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Význam	Európskeho	týždňa	športu

ETŠ nie je len slovenská aktivita. Samotný názov iniciatívy naznačuje európsky rozmer. Problém obezity a 
zníženia pohybovej aktivity obyvateľstva už dlhodobo trápi krajiny celej Európy, o to viac v tomto náročnom 
covidovom období. Prostredníctvom hesla #BeActive chce EÚ začať tento stav meniť.

NŠC	a	zdravý	životný	štýl	

NŠC primárne podporuje profesionálnych športovcov, ale záleží mu aj na zdravom životnom štýle všetkých 
Slovákov. Preto sme sa k projektu postavili vysoko pozitívne, s víziou, že sa nám touto cestou podarí opäť 
zaktivizovať ľudí, ktorí začnú športovať pravidelne. To bude odmena pre nich samotných i pre nás.

Známy výrok „v zdravom tele – zdravý duch“ je nekonečne platný! Podľa dostupných štatistík 41 % Slovákov 
vôbec nešportuje. Preto si myslíme, že projekt tu má svoje miesto a hlavne má ľuďom čo ponúknuť. 

ŠPORTOVÉ	PODUJATIA	NŠC	V	RÁMCI	EURÓPSKEHO	TÝŽDŇA	ŠPORTU
4.9.2021	-	športové	popoludnie	od	15:00	do	19:00	na	Štrbskom	plese	-	pod	mostíkmi

Možnosť vyskúšať si rôzne športové aktivity napr. box s Andrejom Csemezom, účastníkom OH v Tokiu či 
zastrieľať si na bránku s hokejistami z Popradu, deti si môžu vyskúšať Detskú atletiku, biatlon, karate, a iné 
športové aktivity a stretnúť známych športovcov. Zároveň je možnosť vyskúšať si severskú chôdzu urobiť 
niečo pre svoje zdravie.  

25.9.2021	-		#BeActive	Night	v	bratislavskom	Ružinove	v	čase	od	15:00	do	20:00

Zapojte sa s nami a príďte si  
vyskúšať popoludňajšie  
športové aktivity 
so známymi  
osobnosťami.
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RUSKO SA PRIPRAVUJE NA OLYMPIJSKÚ  
KANDIDATÚRU PRE ROK 2036

Minister zahraničných vecí Sergej 
Lavrov sa vyjadril, že Rusko sa 
pripravuje kandidovať na OH 2036. 
Ako potenciálni kandidáti prichádzajú 
do úvahy mestá Petrohrad a Kazaň.

Lavrov sa na túto tému vyjadril 
v meste Rostov počas stretnutia 
s úspešnými olympionikmi z 
nedávnych OH v Tokiu.

Podľa jeho názoru sú kandidatúry 
Petrohradu a Kazane už pripravené. 
„V prípade, že Rostov tiež chce, 
aby bol zaradený medzi adeptov, z 
ktorých by si mal Ruský olympijský 
výbor vyberať uchádzača o OH 
2036, bude sa musieť poponáhľať.“

Do diskusie na túto tému sa pridal 
aj ruský prezident Vladimír Putin, ktorý sa vyjadril, že jedným z adeptov na organizáciu OH 2036 by mohlo 
byť aj mesto Vladivostok.

Rusku nebolo možné uchádzať sa o OH 2032 v dôsledku sankcií Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).

Z A U J Í M AV O S T I
Z  M E D Z I N Á R O D N É H O 
D I A N I A  V  Š P O R T E 
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AUSTRÁLIA	SA	CHYSTÁ	NA	ĎALŠIU	 
KANDIDATÚRU NA FUTBALOVÉ MS

 
Po získaní práva organizácie OH 2032 v Brisbane 
sa Austrália začína orientovať na futbalové MS. Šéf 
Austrálskej futbalovej federácie James Johnson sa však 
vyjadril, že pre úspech tejto snahy bude potrebné nájsť 
spoluorganizátora.

Austrália sa samostatne uchádzala o MS 2022, keď 
získala iba jeden hlas. Podujatie usporiada Katar, ktorého 
voľba bola sprevádzaná kontroverziami.

Ako spoluorganizátori prichádzajú do úvahy austrálski 
susedia Nový Zéland a Indonézia.

Organizácia úspešných ženských MS 2023 spoločne s 
Novým Zélandom by mala pôsobiť ako ukážka schopností 
zorganizovať aj mužské podujatie.

Johnson uvádza príklad Kanady, ktorá hostila ženské 
MS v roku 2015 a následne sa stala spoluorganizátorom 
mužských MS 2026 spoločne s USA a Mexikom. Podľa 
jeho slov do úvahy prichádza rok 2034, keďže sa 
očakáva, že MS 2030 sa uskutočnia v Európe alebo 
Južnej Amerike.

Ak by Austrália získala právo organizácie MS 2034, 
bola by to už tretia dekáda po sebe, v ktorej by jedna 
krajina usporiadala olympijské hry aj futbalový mundial 
v priebehu dvoch rokov. Brazília hostila MS v roku 2014 
a OH 2016 sa uskutočnili v Rio de Janeiro a USA budú 
spoluorganizátorom MS 2026 a OH 2028 privíta Los 
Angeles.

Aj napriek tomu, že OH 2036 sa uskutočnia až o 15 rokov, už niekoľko miest a národných olympijských 
výborov prejavilo záujem o ich usporiadanie.

Prezident Indonézskeho olympijského výboru Raja Sapta Oktohari sa vyjadril, že „krajina sa nevzdá a bude 
pokračovať v súboji aj o OH 2036.“

O hry prejavil záujem aj turecký Istanbul, ktorý neúspešne kandidoval na OH v rokoch 2000, 2004, 2008, 
2012 a 2020. Podobne je kandidatúre naklonené aj indické mesto Ahmadabád. 

V súvislosti so storočnicou od OH 1936 v Berlíne sa hovorí aj o symbolickej spoločnej kandidatúre Nemecka 
a Izraela, namiesto samostatného nemeckého projektu. O možnosti znovu organizovať hry v roku 2036 sa 
pozitívne vyjadril aj starosta Londýna, ktorý by už po 24 rokoch privítal OH po štvrtý raz.
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Svetová asociácia medzinárodných športových federácií (GAISF) spustila 
kandidátsky proces na svoje tri multišportové podujatia – Svetové hry mestských 
športov, Svetové hry bojových športov a Svetové hry mentálnych športov. 

Druhé vydanie Svetových hier mestských športov je naplánované na rok 2023 
potom, čo svoj debut absolvovali v roku 2019 v Budapešti. Predstavili sa tu športy – 
BMX freestyle, freestyle na koliečkových korčuliach, parkour, breakdance, basketbal 
3x3 a freestyle frisbee.

Celkovo 15 bojových športov je v programe Svetových hier bojových športov, ktorých 
posledné vydanie sa uskutočnilo ešte v roku 2013 v Petrohrade. Saudskoarabský 
Rijád by mal hostiť hry v roku 2023.

Svetové hry mentálnych športov združujú členov Medzinárodnej asociácie 
mentálnych športov – bridž, šachy, go, čínske šachy a dáma. Konali sa každoročne 
od roku 2011, pričom poslednýkrát sa uskutočnili v Pekingu v roku 2014.

GAISF bude v rámci kandidátskeho procesu spolupracovať so SportAccordom, 
ktorý sa bude podieľať aj na následnej organizácii podujatí.

Valné zhromaždenie GAISF, na ktorom by malo dôjsť k voľbe dejísk sa má uskutočniť 
virtuálne 12. novembra.

Pôvodne malo byť súčasťou Svetového športového samitu SportAccordu, ktorý sa 
mal v novembri uskutočniť v Jekaterinburgu, ale bol preložený na máj 2022.

GAISF	VYZÝVA	MESTÁ	UCHÁDZAŤ	SA	O	NIEKTORÉ	Z	
NADCHÁDZAJÚCICH	MULTIŠPORTOVÝCH	PODUJATÍ

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) informoval, že detailnú správu o číslach globálnej sledovanosti OH 
2020 v Tokiu budú dostupné v novembri tohto roka.

Napriek tomu je už teraz známe, že USA zaznamenali 42-percentný pokles sledovanosti živého olympijského 
vysielania v porovnaní s rokom 2016, ale výrazný nárast online streamov.

Americká televízna stanica NBC skonštatovala, že v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami hier počet 
divákov výrazne poklesol. Priemerná sledovanosť na televíznych a online platformách sa pohybovala na 
úrovni 15,5 milióna divákov. Pre porovnanie počas OH 2016 dosiahla priemerná sledovanosť 26,7 milióna 
divákov. Aj keď sa táto skutočnosť môže prisudzovať inému časovému posunu, podobne lokalizované hry v 
Pekingu v roku 2008 mali ešte viac amerických divákov (27,2 milióna) ako v Riu. Predstaviteľ NBC Sports 
Pete Bevacqua uviedol, že pandémia COVID-19 a nezvyčajný rok konania sa považujú za faktory, ktoré 
mohli mať na túto situáciu dopad.

MOV	BY	MAL	ZVEREJNIŤ	VÝSLEDKY	SLEDOVANOSTI	 
TOKIJSKÝCH HIER V NOVEMBRI 2021
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Južná Kórea a Spojené štáty americké podali Medzinárodnej federácii univerzitného športu (FISU) oficiálne 
kandidatúry pre organizovanie letných Svetových študentských hier v roku 2027. FISU spustila oficiálny 
kandidátsky proces 1. septembra 2021.

Južná Kórea zvolila za svojho kandidáta provinciu Chungcheong, zatiaľ čo 
americkým kandidátom je štát Severná Karolína.

Obom krajinám je umožnené kandidovať aj pre rok 2029.

V prípade úspechu kórejského kandidáta by išlo už o tretiu univerziádu, ktorú 
by Južná Kórea organizovala. Predtým sa podujatie uskutočnilo v Daegu v 
roku 2003 a v Gwangju v roku 2015.

Výhodou Severnej Karolíny môže byť skutočnosť, že USA podujatie 
neorganizovali od roku 1993, kedy ich hostilo mesto Buffalo.

V roku 2023 však bude dejiskom zimnej univerziády Lake Placid v štáte New York.

Najbližšia letná univerziáda sa uskutoční v roku 2022 v čínskom meste Chengdu, ktorá bola preložená z 
tohto roka kvôli pandémii. V roku 2023 bude nasledovať ruský Jekaterinburg a na základe rozhodnutia FISU 
v máji tohto roka sa univerziáda v roku 2025 uskutoční v nemeckom Porýní-Porúrí.

JUŽNÁ	KÓREA	A	USA	PODALI	KANDIDATÚRY	NA	ORGANIZÁCIU	 
LETNEJ UNIVERZIÁDY V ROKU 2027

Prieskum na univerzite Monmouth tiež poukázal na skutočnosť, že 36 % 
Američanov sa zaujímalo menej o OH 2020, než tomu bolo v prípade OH 
2016. Tretina z tejto skupiny uviedla ako hlavný dôvod menšieho záujmu 
o hry svoje znechutenie nad prejavmi politického aktivizmu športovcov 
počas súťaží.

NBC tiež zaznamenala 5.6 miliardy minút olympijských online streamov, 
čo predstavuje 25-percentný nárast v porovnaní s rokom 2016. NBC 
zároveň deklaruje nárast reklamných ziskov, keď už v júni uviedla, že tržby 
za Tokio presiahli sumu 1,2 miliardy dolárov, ktoré zarobila z OH 2016.

Na ázijskom trhu India zaznamenala šesťnásobne vyššiu sledovanosť 
otváracieho ceremoniálu v porovnaní s OH 2016. V Čína mali zasa tri 
tokijské olympijské podujatia najvyššiu sledovanosť od futbalových MS 
2018.

V Japonsku hry tiež zaznamenali divácky úspech, keď deväť z desiatich 
Japoncov sledovali niečo z olympijského vysielania napriek silne 
negatívnej verejnej mienke pred začiatkom hier. 

Pozoruhodný úspech zaznamenalo olympijské vysielanie v Austrálii, kde bolo zaznamenaných 4,74 miliárd 
minút online streamov, čo sa prekvapivo približuje hodnote 5,6 miliardy zaznamenaných v USA, ktoré má 
však v porovnaní s Austráliou 13-násobne vyšší počet obyvateľov. Austrália sa tak ukazuje byť globálnym 
lídrom v spôsobe ako nadchnúť svojich obyvateľov pre olympijské hry.
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IJF	POTRESTALA	DŽUDISTU,	KTORÝ	ODSTÚPIL	Z	OLYMPIJSKÉHO	 
TURNAJA,	ABY	SA	VYHOL	IZRAELSKÉMU	SÚPEROVI

Alžírsky džudista Fethi Nourine, ktorý odstúpil z olympijského turnaja v Tokiu, 
aby sa vyhol súperovi z Izraela dostal spoločne so svojím trénerom Amarom 
Benikhlefom zákaz činnosti na 10 rokov.

Etický kódex Medzinárodnej federácie džuda (IJF) obsahuje klauzulu o 
„rešpektovaní druhých“ a veľkým písmom zdôrazňuje svojim športovcom 
„NIKDY NEVZDAŤ DOBROVOĽNE SÚBOJ“.

Zároveň prikazuje športovcom rešpektovať súťažné pravidlá a inštrukcie 
organizátorov a predovšetkým rozpis súťaží a ďalšie protokoly“.

Nourine, ktorý v Tokiu súťažil v kategórii do 73 kg, mal nastúpiť proti Izraelčanovi 
Toharovi Butbulovi, pričom pre alžírsku televíziu ako dôvod svojho odstúpenia 

uviedol, že si nechce „špiniť ruky“.

Následkom tohto rozhodnutia nebude môcť súťažiť na podujatiach IJF až do 23. júla 2031.

V apríli tohto roka IJF zakázala účasť na svojich podujatiach aj Iránu na štyri roky potom, čo krajina nariadila 
Saeidovi Mollaeiovi vyhnúť sa izraelskému súperovi počas MS 2019.

Mollaei sa odvtedy rozhodol reprezentovať Mongolsko, pre ktoré na OH v Tokiu vybojoval striebornú medailu.

BREAKDANCE	ZAŽIJE	DEBUT	NA	EURÓPSKYCH	HRÁCH	2023

Do programu Európskych hier 2023 v Krakove sa 
dostal breakdance, čím dostal príležitosť sa predstaviť 
na multišportovom podujatí rok predtým, ako zažije 
svoju premiéru na OH 2024 v Paríži.

Prezident Medzinárodnej federácie tanečného športu 
Shawn Tay sa vyjadril, že pre 32 kvalifikovaných 
pretekárov budú Európske hry skvelou príležitosťou 
zažiť olympijskú atmosféru a skúsenosti tesne pred 
parížskymi hrami.

Do programu Európskych hier sa po absencii v Minsku 
2019 vráti aj šerm, pričom súťaže v Krakove budú slúžiť 

ako ME a umožnia šermiarom získať renkingové body pre kvalifikáciu na OH 2024.

Breakdance a šerm sa v programe krakovských hier priradia k ďalším športom: basketbal 3x3, lukostreľba, 
bedminton, plážový volejbal, plážový futbal, box, rýchlostná kanoistika a vodný slalom, cyklistika, džudo, 
karate, moderný päťboj, muaythai, kickbox, športová streľba, letné skoky na lyžiach, športové lezenie, stolný 
tenis, taekwondo, teqball, triatlon a padel (kombinuje prvky tenisu, squashu a raketbalu).
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NEOČKOVANÍ	HRÁČI	BY	MALI	ČELIŤ	PRÍSNEJŠÍM	OPATRENIAM	 
POČAS	AUSTRALIAN	OPEN	2022

Organizátori prvého zo štyroch tradičných grand slamových 
turnajov Australian Open varovali hráčov, že budú v januári 
budúceho roka čeliť prísnejším opatreniam, ak nebudú očkovaní 
proti ochoreniu COVID-19.

Podujatie sa má uskutočniť od 17. do 30. januára, pričom 
minister športu štátu Victoria Martin Pakula verí, že sa podujatie 
uskutoční podľa plánu. Podľa jeho slov hráči z okruhu ATP aj 
WTA urobia najmúdrejšie, ak prídu do Austrálie zaočkovaní. 
Opatrenia pre očkovaných a nezaočkovaných budú totiž určite 
veľmi odlišné.

Grécky hráč Stefanos Tsitsipas sa pred časom vyjadril, že sa 
dá zaočkovať iba v prípade, ak to bude povinné, aby mohol súťažiť v tenise.

Novak Djokovič v apríli povedal, že dúfa, že očkovanie nebude pre hráčov povinné, aby mohli súťažiť, pričom 
odmietol uviesť, či je alebo nie je zaočkovaný.

Andy Murray sa na margo tejto situácie vyjadril, že hráči majú zodpovednosť brať ohľad na ostatných a 
majú sa preto zaočkovať. „Máme zodpovednosť ako hráči, ktorí cestujú okolo celého sveta, brať ohľad 
na ostatných okolo nás... Som šťastný, že som zaočkovaný a dúfam, že viac hráčov sa preň rozhodne v 
najbližších mesiacoch.“

VIAC	AKO	100	000	ĽUDÍ	SA	ZÚČASTNILO	NA	AKTIVITÁCH	SVETOVÉHO	 
DŇA	ORIENTAČNÝCH	ŠPORTOV

Medzinárodná federácia orientačných 
športov (IOF) začala oslavy Medzinárodného 
dňa orientačných športov (World 
Orienteering Day), pričom doposiaľ sa na 
jeho aktivitách zúčastnilo viac ako 100 000 
záujemcov.

Iniciatíva začala 8. septembra, pričom 
doteraz sa uskutočnilo 584 podujatí, na 
ktorých sa zúčastnilo 101 292 účastníkov.

WOD sa koná každoročne od roku 2016. Kvôli pandémii COVID-19 bol však zrušený v roku 2020. 

Tento rok sú do iniciatívy zapojené aj aktivity uskutočnené od 19. do 25. mája, kedy sa na nich zúčastnilo 
80 688 ľudí na 488 podujatiach.

Rekordný počet 398 712 účastníkov bol doteraz zaznamenaný na WOD v roku 2019.
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VALNÉ	ZHROMAŽDENIE	ANOC	SA	PRESÚVA	Z	ATÉN	NA	KRÉTU

Asociácia národných olympijských výborov (ANOC) presunula svoje valné 
zhromaždenie z Atén na ostrov Kréta.

Termín konania zostáva rovnaký, a to od 24. do 25. októbra.

Pôvodne sa malo valné zhromaždenie uskutočniť v juhokórejskom Soule, 
ale kvôli prísnym protipandemickým opatreniam bolo presunuté do Atén. Tie 
úspešne zorganizovali júnové valné zhromaždenie Európskych olympijských 
výborov, ktoré bolo najväčším osobným stretnutím v rámci olympijského 
hnutia od prepuknutia pandémie v marci minulého roka pre OH v Tokiu.

Atény mali byť tiež dejiskom zasadnutia Medzinárodného olympijského 
výboru, ktorý bol však presunutý do online prostredia. Namiesto toho grécka 
metropola privíta zasadnutie MOV v roku 2025, počas ktorého prebehne 
voľba nástupcu Thomasa Bacha na poste prezidenta.

ŠÉFKA	ORGANIZAČNÉHO	VÝBORU	OH	2020	V	TOKIU	DÚFA,	ŽE	KANDIDATÚRA	
SAPPORA	NA	ZOH	2030	SA	STANE	SKUTOČNOSŤOU

Prezidentka organizačného výboru OH 2020 v Tokiu Seiko Hašimotová 
vyjadrila nádej, že kandidatúra Sappora na ZOH 2030 sa zrealizuje, keďže 
Japonsko  plánuje v blízkej budúcnosti zorganizovať ďalšie multišportové 
podujatie.

Potom, čo japonská metropola úspešne zvládla preložené hry, vážne 
zasiahnuté pandémiou koronavírusu, je Japonsko pripravené zorganizovať 
ďalšie hry o deväť rokov, keďže Sapporo je považované za vážneho adepta 
na organizáciu zimných olympijských hier v roku 2030.

Hašimotová sa tiež vyjadrila, že krajina Vychádzajúceho slnka by mala v 
blízkej budúcnosti opäť organizovať aj letné olympijské hry.

Sapporo získalo súhlas Japonského olympijského výboru kandidovať 
na ZOH 2030 v januári minulého roka. Japonská delegácia sa stretla v tejto súvislosti s prezidentom 
Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasom Bachom počas Zimných olympijských hier mládeže 
2020 vo švajčiarskom Lausanne.

Neskôr sa stretli aj s Komisiou MOV pre budúcich kandidátov ZOH, ktorá odporúča MOV potenciálne dejiská 
ZOH.

Doposiaľ je Sapporo jedným z troch miest, ktoré potvrdili svoj záujem o ZOH 2030. Okrem metropoly 
najsevernejšieho japonského ostrova Hokkaido sú nimi americké Salt Lake City a španielska Barcelona. 
Tá uvažuje o spoločnej kandidatúre s Andorrou.
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Prvé strelné zbrane uzreli svetlo sveta koncom 15. 
storočia. Vynález pušného prachu ich jednoznačne 

favorizoval na úkor lukov a kuší, ktoré boli vytlačené do 
úzadia zhruba po roku 1520. Až do tohto obdobia siaha vývoj 

streleckého športu, pretože strelné zbrane mali už vo svojom ranom 
období popri vojenskom využití aj iné: zábavného charakteru so súťažnými 

momentmi. 

Typickým príkladom vývoja streleckých súťaží môže byť história spätá s 
Bratislavským streleckým spolkom, ktorý bol založený pravdepodobne v 

roku 1543. Aj jeho vznik, tak ako v ďalších slovenských mestách,  súvisel s 
bezprostredným tureckým nebezpečenstvom koncom 20. až 40. rokov 16. storočia 

a logicky vystriedal pri obrane mesta dovtedajšie lukostrelecké bratstvá. Členmi spolku, 
ktorý mal obranný charakter, boli tzv. ostrostrelci (pôvodní vlastní strelci), ale aj príslušníci 
mestskej stráže a aj poľovníci. V roku 1552 vydal magistrát prvé strelecké pravidlá, 
pričom spomínaný súťažný charakter v súvislosti s Bratislavským streleckým spolkom 
možno nájsť  v najstaršom písomnom zázname o súťažnej streľbe z 10. júna 1585, 
kedy sa konala strelecká súťaž, tzv. streľba o nohavicové súkno. Streľba z pušiek do 
terča je však dokladovaná už od roku 1553. Bratislavský strelecký spolok usporadúval 
pravidelné preteky v streľbe na terč, ktoré prerástli v strelecké slávnosti 
a nadobudli postupne ráz spoločenskej udalost i  s tradíciou. 
Streleckých súťaží do polovice 16. storočia 
sa však zúčastňovali iba bohatšie a 
dobre situované kruhy, pretože vlastniť 
strelnú zbraň bolo v tých časoch 
veľmi nákladné. 

ŠPORTOVÁ 
STREĽBA	  
BOLA NA OLYMPIJSKÝCH 
STRELNICIACH	OD	ZAČIATKU 
  IGOR MACHAJDÍK                                    
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Čo sa týka samotných strelníc v Bratislave, tými 
prvými boli mestské priekopy, s najviac využívanou 
pri Vydrickej bráne (od roku 1551), ale aj ďalšími, 
najmä pri Rybnej bráne či v Podhradí. 

Z viacerých vybudovaných strelníc v Bratislave stojí za 
zmienku tá z roku 1779. Bola postavená na Märzlovej 
ceste ako meštianska strelnica a ako náhrada za 
zrušenú strelnicu v priekope pod Michalskou bránou. 
Spomínaná skutočnosť je dôležitá, pretože potvrdzuje, 
že približne v tomto období dochádza k viditeľným 
zmenám v ponímaní streľby ako tradičnej vojenskej 
disciplíny. Toto sa prejavilo  v streľbe ako zábavnej 
činnosti, keď nadobúda typické prvky modernej 
športovej disciplíny, pričom je pre ňu charakteristická 
definitívna strata aspektu vojenskej prípravy. 

Športová streľba má teda silnú tradíciu, ktorá 
o niekoľko desaťročí neskôr prerazila aj na 
medzinárodnej športovej scéne, olympijské hnutie 
nevynímajúc. Hneď od začiatku.

1. atletika, 2. gymnastika, 3. šerm, 4. gréckorímske 
zápasenie, 5. streľba, 6. vodné športy, jachting, 7. 
cyklistika, 8. jazdectvo, 9. atletické hry, tenis. Takýto 
zoznam vypracoval barón Pierre de Coubertin ako 
základňu športov pre premiérové olympijské hry 
novoveku v Aténach 1896. Hoci sa tento pôvodný 
program dodatočne čiastočne zmenil, bod číslo 5 
zostal zachovaný. Športová streľba je teda úzko 
spätá so vznikom a rozvojom olympizmu, čo svedčí 
o jej význame i popularite v ére ešte iba rozvíjajúceho 
sa moderného svetového športového hnutia koncom 

19. storočia. Toto obdobie je charakteristické 
nástupom pre svetový šport veľmi dôležitého 
momentu – medzinárodného prepojenia, zbližovania  
a odizolovania „rodiny športovcov“ zo začiatku najmä 
na územiach budúcich športových veľmocí. Prispeli 
k tomu podstatnou mierou práve Hry I. olympiády 
1896. Mimoriadne priaznivo ovplyvnila olympijská 
ouvertúra strelecký šport, veď od roku 1897 sa začali 
organizovať majstrovstvá sveta v tomto športovom 
odvetví pravidelne. V súvislosti s tým treba pripomenúť, 
že ženy sa objavili na olympijských strelniciach až od 
roku 1984. Významným zostáva aj rok 1907, kedy 
bola založená Medzinárodná únia streleckého športu 
so zakladateľskými krajinami Argentínou, Gréckom, 
Belgickom, Francúzskom, Holandskom, Rakúskom, 
Švajčiarskom a Talianskom. 

Športová streľba zostala v programe všetkých OH 
okrem OH 1904 v americkom St. Louis a OH 1928 v 
Amsterdame. Aj vývoj disciplín a s ním spojený ich 
počet na jednotlivých hrách má svoje opodstatnenie v 
rozvíjajúcom sa technickom i organizačnom pokroku, 
čo bolo viditeľné najmä v priekopníckom období 
olympijského hnutia. Prudké zmeny sa udiali na 

Dekrét bratislavského strelcaDekrét bratislavského strelca
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olympijských strelniciach ešte pred prvou svetovou 
vojnou (OH 1896, 1900, 1904, 1908, 1912).

Športová streľba patrí medzi deväť športov (okrem 
nej ešte atletika, plávanie, gymnastika, zápasenie, 
vzpieranie, šerm, cyklistika, tenis), ktoré v dňoch 6. až 
15. apríla 1896 pútali pozornosť davov na aténskych 
olympijských športoviskách a prispeli k šíreniu 
novodobej olympijskej  tradície a zároveň dnes už 
najsledovanejšej športovej udalosti novovekých dejín. 
Súčasťou novopostavenej strelnice, kde prebiehali 
aténske olympijské súťaže, bola honosná budova 
s tribúnou, salónikmi, šatňami i terasou s výhľadom 
až smerom na vzdialené brehy Peloponézu. Strelci 
bojovali o olympijské pocty v piatich disciplínach. Už 
sám Coubertin konkretizoval vo svojom prvotnom 
návrhu disciplíny, keď pod bod číslo 5 – streľba,  
napísal: z vojenskej pušky a pištole. Strelecké 

disciplíny v kolíske 
olympizmu teda boli: 
vojenská puška 60 
výstrelov na 200m, 
vojenská puška 40 
výstrelov na 300m, 
ľubovoľná pištoľ 30 
výstrelov na 25m, 
rýchlopalná  pištoľ 
30 výstrelov na 25m 
a armádna pištoľ 30 
výstrelov na 25m. 
Prvými olympijskými 
víťazmi v športovej 
streľbe sa stali v 
troch prípadoch 

domáci Gréci, vo zvyšných dvoch reprezentanti USA.

Hry II. olympiády 1900 v Paríži mali program 
streleckých súťaží rozšírený o disciplíny loveckého 
charakteru, čo prispelo spoločne so zavedením súťaží 
družstiev k značnému nárastu disciplín až na číslo 27. 
Medzi atraktívne disciplíny sa hneď zaradili streľba 
na terč diviaka, trap a v Paríži prvý a aj posledný raz 
zaradená nepríjemne raritná streľba na živé holuby. 
Množstvo disciplín i účastníkov si vyžadovalo dobrú 
organizáciu i prehľad, čo však o parížskych hrách 
vôbec nemožno povedať a ani strelnica nebola 
výnimkou. Stačí argument, že hry, o ktorých mnohí 
ich účastníci ani nevedeli, že sú olympijskými, pričom 
súťaže boli natiahnuté na takmer pol roka a boli iba 
súčasťou svetovej výstavy, ignoroval aj ich zakladateľ 
Coubertin. Medzi najúspešnejšími krajinami na 
strelnici „olympiády chaosu“, ako boli neskôr tieto hry 
výstižne označené, nachádzame športových strelcov 
domáceho Francúzska, Švajčiarska a Veľkej Británie. 
Z množstva neolympijských súťaží, ktoré sa snažili 
spestriť program, pútala pozornosť návštevníkov 
napríklad aj tá v streľbe z vojenského 75 mm kanónu 
na strelnici vo Vincennes, kde dominovali členovia 
parížskeho Streleckého spolku kanonierov, ktorí 
vyhrali tri súťaže...

Po „streleckej olympijskej pauze“, keď usporiadatelia 
Hier II. olympiády 1904 St. Louis, prvých OH 
na americkom kontinente, športovú streľbu do 
programu nezaradili, sa olympijskí strelci opäť 
stretli o štyri roky neskôr na Hrách IV. olympiády 
1908 v Londýne. Čiastočne okresaný program na 
olympijskej strelnici sa skladal tento raz z 15 disciplín 
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obsiahnutých v puškách, pištoliach, malorážkach a 
loveckých disciplínach. Živé holuby boli vystriedané, 
chvalabohu, tými asfaltovými...Angličania si dali 
na sviatku športovcov záležať, čo sa prejavilo aj 
na strelnici. Do histórie sa zapísali najmä švédski 
strelci Swahnovci – otec Oscar a syn Alfred, členovia 
víťazného štvorčlenného družstva svojej krajiny v 
streľbe na bežiaceho jeleňa, ale aj účastníci súťaže 
v streľbe jednotlivcov v malorážke na 50 a 100 y, 
keď z devätnástich účastníkov tejto disciplíny obsadili 
prvých deväť miest domáci Angličania.

Z OH považujeme celkovo za najúspešnejšie po 
všetkých stránkach  pred prvou svetovou vojnou tie 
posledné – Hry V. olympiády 1912 v Štokholme. O 
veľkej popularite športovej streľby svedčia oficiálne 
štatistiky, ktoré hovoria, že v počte disciplín (18) 
patrilo tomuto  športu po atletike druhé miesto, 
rovnako ako aj v počte zúčastnených pretekárov 
(288 zo 16 krajín). Pre nás má osobitnú príchuť aj 
skutočnosť, že jednou z týchto krajín bolo Uhorsko, 
ktoré vyslalo do Škandinávie početnú 117-člennú 
výpravu olympionikov, medzi ktorými figurovalo až 
15 slovenských rodákov, reprezentujúcich vtedy 
väčšinou bohaté budapeštianske kluby vo viacerých 
športových odvetviach s prevahou atletiky. Čo je zvlášť 

dôležité, je skutočnosť, že v Štokholme reprezentoval 
farby Uhorska náš rodák aj v športovej streľbe a jeho 
meno znelo Alexander Prokopp.

Tento rodený Košičan 
(*7.5.1887 Košice - 
+4.11.1964 Budapešť) 
sa stal jednou zo 
senzácií hier. V čase 
konania OH študent 
b u d a p e š t i a n s k e j 
univerzity, ešte predtým 
košický gymnazista a 
až do roku 1924 člen 
univerzitného klubu 
Budapesti Egyetemi 
Atlétikai Club – BEAC, 
sa venoval špeciálne 
individuálnej disciplíne, 
streľbe z vojenskej 
pušky na 300 metrov. 

Prvým väčším pretekárskym úspechom sa Prokopp 
prezentoval na pretekoch českých strelcov v Prahe v 
roku 1900. Účasť na OH 1912 nebola preňho prvou 
olympijskou skúsenosťou. Tou bola už londýnska 
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olympiáda 1908, ktorá však skončila sklamaním, 
pretože 43. miesto bolo prepadákom. Snáď aj 
to ovplyvnilo nomináciu do Štokholmu, v ktorej 
napriek svojim streleckým kvalitám chýbal. Pomohla 
náhoda, keď po odhlásení iného pretekára nastala 
možnosť olympijskej účasti košického rodáka, avšak 
s podmienkou, že si uhradí polovicu nákladov z 
vlastného vrecka. Nebol proti...

Jeho disciplína, streľba z vojenskej pušky na 300 
metrov, sa skladala z dvoch častí. Prvý terč s rozmermi 
170 x 140 cm bol rozdelený do piatich kruhov a strelci 
ho triafali štyrikrát v ľahu, štyrikrát v kľaku a dvakrát v 
stoji. Prokopp si vystrieľal desiatimi ranami 47 bodov. 
Ešte kvalitnejší výkon predviedol početnému publiku 
i svojim súperom v druhom kole. Do terča s rozmermi 
90 x 50 cm, pričom sa strieľalo päťkrát v stoji a 
päťkrát v ľahu, mieril bezchybne – stopercentne. 
Trafil maximum – 50 bodov. Súčtom oboch kôl, 
ktorý bol 97 bodov, vytvoril nový olympijský rekord a 
zároveň to znamenalo zisk zlatej olympijskej medaily, 
v poradí prvej pre Uhorsko v Štokholme vôbec. 

Olympijský víťaz Sándor Prokopp bol pre všetkých 
obrovským prekvapením s ktorým nikto nerátal, veď 
za vysokých favoritov boli považovaní skvelí strelci 
z USA, Veľkej Británie, Francúzska a trúfali si aj 
domáci Švédi. Práve domáci severania vedeli, na čo 
mali a v strede s legendárnymi Swahnovcami získali 
sedem zlatých – iba o jednu menej ako Američania. 
Keď k nim prirátame zostávajúce dve vtedajšie 
strelecké mocnosti – Francúzsko a Veľkú Britániu, 
štatistiky potvrdia, že okrem nich získalo zlato už 
iba Uhorsko – práve vďaka Prokoppovi. Druhého v 
poradí, Američana Osburna i bronzového nórskeho 
reprezentanta Skogena porazil „zlatý strelec z našich 
končín“ o dva body, keď obaja dosiahli po 95 bodov. Je 
skvelé, že víťaz dobyl olympijský vrchol v spoločnosti 
až 91 pretekárov z 12 krajín sveta.

Žiaľ, olympijské hry plánované na rok 1916 sa 
kvôli vojnovej tragédii  nekonali. Bolo pre ľudstvo 
katastrofou, že  zbrane netriafali terče na olympijských 
strelniciach, ale na frontových bojiskách a boli to terče 
živé – ľudské...    
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
AIKIDO

Adresa Veterná 10 
917 01 Trnava

Telefón +421 903 956 039

E-mail info@aikikai.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 Junácka 6 
832 80 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 +421 905 193 404

E-mail sekretar@bedminton.sk                                              

Web www.bedminton.sk                                                         

Prezident Anton Siažik

Generálny sekretár Zuzana Rajdugová

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 Peter Vozár

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 Vajanského 874/46 
984 01 Lučenec

Telefón +421 903 630 204

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

Web www.bocce.sk                   

Prezident Ján Macko

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 Peter Pálenčík

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	FITNESS,	 
KULTURISTIKY 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 Ivan Pulkert

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

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



76E-ŠPORTINFORM

E - Š p o r t i n f o r m  |  0 3 / 2 0 2 1

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 nohejbal.sna@gmail.com 

Web www.nohejbal-sk.sk

Prezident Miroslav Kováč

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 +421 905 297 832

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@szr.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@sane.sk

Web www.sane.sk

Prezident Jozef Škvarek

Generálny sekretár Viera Bachárová Findurová
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SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY  
ZVÄZ

Adresa Trnavská cesta 39 
831 04 Bratislava

Telefón +421 903 740 961

E-mail slovak-fencing@slovak-fencing.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 +421 915 156 717

E-mail info@slovakskimo.sk

Web www.slovakskimo.sk

Prezident Igor Žiak

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  905 245 825

E-mail hatalova@sstz.sk

Web www.sstz.sk

Prezident Anton Hamran

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 Peter Dobiáš

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 Marek Rojko

Generálny sekretár Tomáš Singer (poverený)

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



84E-ŠPORTINFORM

E - Š p o r t i n f o r m  |  0 3 / 2 0 2 1

SLOVENSKÝ	ZÁPASNÍCKY 
 ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 917 476 268

E-mail svk@fila-wrestling.com

Web www.zapasenie.sk

Prezident Ján Karšňák

Generálny sekretár Elena Valentová

Aktualizácia údajov: 30.09.2021 
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