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Organizácia športových podujatí je nespochybniteľnou súčasťou 
sveta športu. Druhý štvrťrok tohto roka sa pre slovenských športových 
priaznivcov niesol predovšetkým v duchu hokejových majstrovstiev 
sveta, na ktorých sa slovenským reprezentantom aj napriek zjavnému 
výsledkovému progresu opäť nepodarilo prebojovať do štvrťfinále 
a olympijská kvalifikácia na ZOH 2022 v Pekingu tak nabrala veľmi 
reálne kontúry. Na dánskom hokejovom šampionáte sa však predstavil 
aj budúcoročný hostiteľ hokejovej elity – Slovensko. Zámery, ktoré 
predstaviteľom IIHF prezentoval, vám predstavíme aj v tomto čísle 
E-Športinformu.

Svetový šampionát v Dánsku bol súčasťou ohromnej palety významných 
medzinárodných športových podujatí, ktoré sa tejto krajine podarilo 
získať a zorganizovať za posledných niečo viac než 20 rokov. Zásluhu 
má na tom predovšetkým agentúra Sport Event Denmark, ktorá by sa 
pokojne dala nazvať prototypom toho, ako by mohol štát pristupovať 
k získavaniu práv i k samotnej organizácii európskych či svetových 
šampionátov. Na stránkach časopisu sa preto pozrieme bližšie na 
tajomstvo úspechu tejto organizácie. Na jej zriadení a financovaní 
má svoj podiel aj Dánsky olympijský výbor v spolupráci s národnou 
konfederáciou športových zväzov. Ide o strešnú organizáciu a model, 
ktorý už dlhšie rezonuje aj v slovenskom športovom hnutí. Zástupca 
Slovenského olympijského výboru preto v časopise prezentuje pohľad 
na problematiku strešnej organizácie športu i argumenty, ktoré SOV 
kvalifikujú k plneniu tejto úlohy.

Juraj Minčík je meno, ktoré športovej verejnosti na Slovensku nie je 
potrebné predstavovať. Po úspešnej kariére vrcholového športovca i 
trénera však presedlal na funkcionársku dráhu ako riaditeľ Športového 
centra polície. Spýtali sme sa ho preto na pár otázok nie len z jeho 
nového profesijného života.

Národné športové centrum, ktoré je vydavateľom časopisu 
E-Športinform, tiež zaznamenalo niektoré zásadnejšie zmeny 
predovšetkým v oblasti diagnostiky. Vedúci diagnostického oddelenia 
preto predstavuje novinky, ktoré môžu byť zaujímavé z pohľadu 
športových zväzov i ostatných športových subjektov.

Z ostatných príspevkov by som rád spomenul predstavenie Európskych 
šampionátov 2018 ako nového multišportového podujatia, ktoré sa 
prvýkrát uskutoční toto leto v Glasgowe. Predstavíme si tiež výsledky 
najnovšieho Eurobarometra a absolvujeme historický exkurz do sféry 
organizácie telovýchovy na Slovensku a dobovej športovej tlače.

V mene celej redakčnej rady vám želám príjemné čítanie.

     

	 	 	 	 	 Mgr.	Igor	Kováč 
     zodpovedný redaktor
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Organizácia športových podujatí je nedeliteľnou 
súčasťou sveta športu. Dôvody, prečo tieto podujatia 
krajiny organizujú môžu mať sociálnu, kultúrnu, 
politickú či športovú podobu (napr. rozvoj vrcholového 
športu či podpora športu pre všetkých). V súvislosti s 
nimi sa však poukazuje predovšetkým na ekonomické 
benefity športového turizmu. Britská turistická 
agentúra Visit Britain poukázala na to, že turista, ktorý 
navštívi krajinu za 
účelom športového 
p o d u j a t i a ,  m á 
tendenciu minúť 
dvakrát viac ako 
bežný návštevník. 
E x i s t u j ú  v š a k 
odborné analýzy, 
ktoré upozorňujú 
aj na nepriaznivé 
e k o n o m i c k é 
dopady súvisiace 
s ich organizáciou. 
Napriek tomu však 
mestské samosprávy 
s obľubou zahŕňajú 
športové podujatia 
d o  s v o j i c h 
marketingových stratégií. Tie najvýznamnejšie 
medzinárodné podujatia sú pritom v mnohých 
prípadoch predmetom súťaže medzi mestami a 
krajinami. 

Slovensko sa neobjavuje často na mape 
organizátorov seniorských svetových či európskych 

šampionátov. Z tých posledných môžeme spomenúť 
ME v krasokorčuľovaní v roku 2016 či MS vo florbale 
žien a ME v krose v roku 2017. Budúci rok privíta 
Slovensko druhýkrát hokejové majstrovstvá sveta 
a bude spoluorganizátorom ME vo volejbale žien. 
V roku 2021 sa zasa vrátia MS vodných slalomárov 
do Bratislavy. Známa bola tiež kandidatúra hlavného 
mesta na krasokorčuliarske MS 2021. Tie však boli 

len pred pár dňami 
pridelené švédskemu 
Štokholmu. V júni 
tohto roka však 
b o l a  ú s p e š n á 
slovensko-maďarská 
kandidatúra na ME v 
hádzanej mužov v 
roku 2022, ktoré sa 
na Slovensku budú 
hrať v Bratislave a 
Košiciach. 

Pamätám si  na 
príspevok športového 
manažéra Alfonza 
Jucka v denníku 
Š p o r t  s p r e d 

niekoľkých mesiacov, v ktorom poukázal na potrebu 
premyslenejšieho systému podpory organizácie 
významných, medzinárodných športových podujatí 
u nás. Podľa jednej zo štúdií zameranej na úspešné 
stratégie vrcholového športu vo svete, existuje len 
päť krajín, ktoré majú vytvorenú dlhodobú stratégiu 
plánovania a organizovania medzinárodných 

S P O R T  E V E N T  D E N M A R K 
O R G A N I Z Á C I A  Š P O R T O V Ý C H  P O D U J AT Í 

N A  Š K A N D I N ÁV S K Y  S P Ô S O B

  IGOR KOVÁČ                                    
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športových podujatí koordinovanú na národnej 
úrovni – Kanada, Dánsko, Japonsko, Holandsko a 
Švajčiarsko. Len v dvoch z týchto krajín však existuje 
špeciálna agentúra, ktorá je zameraná na plnenie 
týchto úloh – Kanada a Dánsko.

Dánsko je krajina, ktorá je porovnateľná so 
Slovenskom snáď len rozlohou a počtom obyvateľov. 
V prípade organizácie medzinárodných športových 
podujatí je však neporovnateľne úspešnejšie. Vďačí 
za to organizácii Sport	Event	Denmark. Fenoménu, 
ktorý sa pred istým časom objavil vo svete športu, a 
ktorý doslova žne jeden úspech za druhým.

Táto štátom zriadená organizácia financovaná 
v spolupráci s Dánskym olympijským výborom 
a Dánskou konfederáciou športových zväzov sa 

stala synonymom úspechu pri získavaní práv na 
organizáciu významných medzinárodných športových 
podujatí. Jej 80 percentná úspešnosť hovorí sama 
za seba. Od svojho založenia v roku 1994 ich už 
zorganizovala viac ako 250. Patria medzi ne napríklad 
MS v cestnej cyklistike 2011, ME v plávaní v krátkom 
bazéne 2013, ME vo volejbale mužov 2013, MS v 
kanoistike na maratónskej trati 2013, ME v jazdectve 
2013, ME v hádzanej mužov 2014, MS v polmaratóne 
2014 či MS v štandardných tancoch 2016. V roku 
2017 sem pribudli napríklad európske šampionáty v 
plávaní v krátkom bazéne a v bedmintone či svetový 
šampionát v jachtingu. V tomto roku sa k nim okrem 
iných pridali zasa MS v ľadovom hokeji. V roku 2019 
bude Dánsko hostiteľom svetovej elity v hádzanej 
mužov a žien v curlingu. Rok 2020 sa zasa bude 
niesť v znamení ME žien v hádzanej a dokonca aj 
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ME vo futbale, keďže Kodaň bude jedným z dejísk 
futbalového „Eura“. Toto mesto bude v roku 2021 
hostiť aj svetový šampionát v športovej gymnastike. 
Zoznam podujatí je oveľa bohatší a do jeho palety 
patria aj významné športové kongresy, ako bol kongres 
Medzinárodného olympijského výboru v roku 2009 v 
Kodani či zasadnutie organizácie SportAccord v roku 
2017 v Aarhuse. Okrem vrcholných medzinárodných 
športových podujatí však organizácia v posledných 
rokoch rozšírila svoje pôsobenie aj na podujatia v 
rámci rekreačného športu.

Za svoju mimoriadnu úspešnosť vďačí štátnej 
podpore, ktorej cieľom bolo pri zakladaní organizácie 
podporovať a propagovať šport a to najmä v tých 
odvetviach, ktoré majú v Dánsku najsilnejšie základy 
či už na elitnej úrovni alebo na úrovni športu pre 
všetkých. Okrem toho je úspešnosť organizácie 
založená na dobre fungujúcej spolupráci medzi 
samosprávou hostiteľského mesta a príslušnou 
národnou športovou federáciou. Trojlístok Sport Event 
Denmark, samospráva a národný športový zväz sú 
základným pilierom pri organizácii každého podujatia. 
Sport Event Denmark je v podstate štátna event 
manažmentová organizácia, ktorá v spolupráci so 
zvyšnými dvoma partnermi pripravuje kandidatúru na 
športové podujatie a v prípade jej úspechu spolupracuje 
aj pri jeho organizácii a to tak po finančnej stránke, 
ako aj po stránke odborného poradenstva. Národná 
športová federácia je zasa zodpovedná za všetky 
technické a komerčné záležitosti, ako sú napríklad 
predaj vstupeniek a sponzoring. Hostiteľské mesto 
zvyčajne prispieva vo forme financovania, logistickej 
podpory a propagácie podujatia. Tento model je teda 
založený na tíme, v ktorom každý nesie zodpovednosť 
za rôzne aspekty organizácie podujatia, pričom 
všetky zúčastnené strany aktívne zapája už od jeho 
počiatočnej kandidátskej fázy až po jeho úspešnú 
realizáciu. Medzinárodná športová federácia, ktorá 
vlastní práva na organizáciu podujatia je v strede 
tohto organizačného trojuholníka a spolupracuje so 
všetkými troma zainteresovanými stranami.

Riaditeľ Sport Event Denmark Lars Lundov na 
margo tejto trojstrannej spolupráce dodáva: „Tento 
prístup k organizácii podujatí je kľúčový pri 
práci s medzinárodnými športovými federáciami 
a vlastníkmi priestorov a športových zariadení. 
Zároveň je veľmi prospešný pre organizátorov 
podujatí, pretože niektoré dánske športové 
zväzy sú vcelku malé a môžu tak získať 

pomoc a dodatočné zdroje od ďalších členov 
tohto trojlístka. Významnú úlohu tu zohráva 
predovšetkým samospráva hostiteľského mesta. 
Podľa môjho názoru veľa medzinárodných 
športových federácií preferuje, ak je ich podujatie 
organizované nie len národným športovým 
zväzom, ale tiež hostiteľským mestom. Národné 
zväzy sú veľmi dobré v organizácii základných 
prvkov podujatia, resp. samotných súťaží. 
Nemusia však mať dostatok času a zdrojov 
napríklad na propagáciu podujatia v meste či 
regióne. Preto je dôležité, ak máte na svojej strane 
aj proaktívnu samosprávu, ktorá dokáže prevziať 
za niektoré aspekty podujatia zodpovednosť.“

V prípade Sport Event Denmark štát svoje finančné 
prostriedky netriešti medzi športové zväzy, ale má na 
podporu podujatí vytvorený transparentný systém, v 
rámci ktorého navyše organizácia ponúka zväzom a 
samosprávam okrem financií aj kvalitné organizačné 
a manažérske služby. Zväzy či samosprávy tak 
nemusia tápať a môžu sa spoľahnúť na skúsených 
a kvalifikovaných ľudí, ktorí sú im k dispozícii.

Lars Lundov v súvislosti s úspechom Sport Event 
Denmark ešte dodáva: „Jedným z hlavných cieľov 
v celej hostiteľskej stratégii Dánska je ukázať 
športovému svetu a medzinárodným federáciám, 
že Dánsko dokáže byť perfektným miestom pre 
ich svetové šampionáty. Originálny prístup a 
myslenie je pritom dôležitým faktorom, ak si chcete 
získať pozornosť športových riadiacich orgánov. 
Kodaň je veľmi dobrým príkladom mesta, ktorého 
predstavitelia boli veľmi naklonení sprístupneniu 
invenčných a netradičných priestorov pre 
športové podujatia. Finále Svetového pohára v 
lukostreľbe v roku 2009 sa napríklad uskutočnilo 
na kanáloch historickej časti Nyhavn, čím sa 
vytvorilo úžasné a nezabudnuteľné prostredie 
pre lukostrelecké súťaže. Podujatie navštívili 
tisíce ľudí, ktorí by pravdepodobne neprišli, ak 
by sa konalo na nejakom veternom mieste mimo 
mesta.“ 

Úspech Sport Event Denmark je však založený 
aj na vzťahu Dánov k športu ako takému. Údajne 
až 2  milióny Dánov – čo je takmer polovica jeho 
obyvateľstva - sú členmi niektorého zo 14000 
športových klubov v krajine. Dánske úspechy v 
organizovaní medzinárodných športových podujatí 
sa pripisujú práve aj tomuto silnému systému klubov, 
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ktorý je podporovaný príspevkami z miestnych 
samospráv. Ten totiž združuje bázu dobrovoľníkov, 
ktorí sú nedeliteľnou súčasťou úspechu každého 
športového podujatia. 

Vo svete existuje niekoľko ďalších krajín, ktoré 
aplikujú prístup k organizácii športových podujatí 
porovnateľný s tým v Dánsku.  Ako prvý môžeme 
spomenúť ten kanadský, ktorý je odlišný v tom, 
že sa zameriava viac na finančný aspekt podpory 
športových podujatí. V rámci strešnej organizácie 
Sport Canada federálna vláda zriadila tzv. Hosting 
Program, prostredníctvom ktorého ponúka finančnú 
podporu športových podujatí v štyroch kategóriách 
– medzinárodné multišportové podujatia (olympijské 
hry, Hry Commonwealthu, Panamerické hry a pod.), 
medzinárodné podujatia v jednotlivých športoch 
(majstrovstvá sveta, olympijské kvalifikácie, svetové 
poháre), medzinárodné multišportové podujatia pre 
menšiny a ľudí s postihnutím (napr. Severoamerické 
hry menšín, Arktické zimné hry) a nakoniec Kanadské 
hry (letné a zimné multišportové podujatie pre 
amatérskych športovcov reprezentujúcich jednotlivé 
kanadské provincie). O finančnú podporu sa môžu 
uchádzať organizačné výbory, alebo národné 
športové zväzy. Zväzy však musia spĺňať špeciálne 
kritériá nastavené v rámci tzv. Sport Funding and 
Accountability Framework, ktoré overuje Sport 
Canada. V prípade prvej kategórie medzinárodných 
multišportových podujatí má kanadská federálna 
vláda stanovenú politiku, v rámci ktorej môže zvážiť 
podporu dvoch takýchto podujatí každých desať 
rokov. S výnimkou podujatí v jednotlivých športoch 
sa financie môžu okrem operačných nákladov a 
nákladov súvisiacich s kandidatúrou použiť aj na 
kapitálové investície súvisiace s výstavbou športovej 
infraštruktúry. Peniaze sa však nemôžu použiť na 
pokrytie prípadného deficitu.

Švajčiarsko je tiež jednou z krajín, o ktorej sa dá 
povedať, že v súvislosti s medzinárodnými športovými 
podujatiami uplatňuje podobný prístup. Aj keď sa 
Švajčiarsko považuje v tomto ohľade za krajinu 
s nedostatočnou mierou koordinácie. Federálna 
vláda tam zaviedla legislatívu na posilnenie svojho 
vplyvu v tejto oblasti. V spolupráci so Švajčiarskym 
olympijským výborom vytvorila niekoľkoročný plán s 
cieľom vytvoriť kalendár medzinárodných športových 
podujatí na osem až desať rokov dopredu, ktorý je 
integrovaný so strednodobým a dlhodobým finančným 
plánom švajčiarskej vlády.

Aj Holandsko zaviedlo ako jeden z kľúčových 
aspektov podpory vrcholového športu v krajine 
jasnú stratégiu organizácie športových podujatí do 
roku 2020. Tú vytvorila Holandská konfederácia 
športových zväzov a Holandský olympijský výbor. V 
spolupráci s ministerstvom zodpovedným za šport 
vytvorili kalendár podujatí a systém finančnej podpory 
kandidatúr na ne a ich organizácie. V roku 2013 bola 
navyše zriadená národná sieť pod názvom The Power 
of Sport Events, ktorá okrem vyššie spomenutých 
inštitúcií združuje päť najväčších holandských miest 
a národnú marketingovú agentúru NBTC Holland 
marketing, ktorej úlohou je  prezentácia krajiny na 
národnej a medzinárodnej úrovni. Cieľom tejto siete 
je pritiahnuť každý rok do Holandska tri významné 
športové podujatia, okolo ktorých sa potom snažia 
zorganizovať čo najväčší počet sprievodných akcií 
pred, počas aj po ich skončení.

Jednou z krajín, ktorá otvorene priznáva snahu 
nasledovať dánsky postup je napríklad aj Írsko. To má 
bohaté skúsenosti s organizáciou športových podujatí. 
Doteraz však nemalo žiadny strategický prístup k 
získavaniu práv na ich organizáciu. Ten sa pritom 
ukazuje byť veľmi potrebný, pretože medzinárodná 
konkurencia je v tomto ohľade veľká. Do roku 2020 by 
predstavitelia športových inštitúcií preto chceli zriadiť 
agentúru Sport Bid Ireland, ktorej úlohou by bolo po 
vzore Sport Event Denmark pomáhať športovým 
zväzom a miestnym samosprávam pri získavaní 
organizačných práv významných športových podujatí 
a vytvoriť tak stabilný príliv týchto podujatí do krajiny 
s úmyslom prispieť k jej ekonomickej prosperite.

Týchto niekoľko zahraničných príkladov dokazuje, 
že Slovensko má z čoho čerpať inšpiráciu. Zároveň 
poukazujú všetky zhodne na skutočnosť, že je to 
práve úloha strešnej organizácie, ktorá je do značnej 
miery iniciátorom i následným realizátorom zmien 
vedúcich k úspechu v súvislosti s organizovaním 
európskych a svetových šampionátov. Najmä 
ten dánsky príklad ukazuje, že aj malá krajina sa 
v medzinárodnej konkurencii dokáže presadiť a 
svojou úspešnosťou a počtom zorganizovaných 
podujatí dosiahnuť skutočne výnimočné výsledky. V 
podstate je len jedným z ďalších dôkazov, prečo sa 
táto severská krajina považuje za vzor toho, ako by 
sa nielen tu na Slovensku mohlo postupovať.  
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Na Slovensko sa vráti hokejová horúčka, ktorá ovládla 
krajinu v roku 2011. Premiérový šampionát pred 
ôsmimi rokmi bol najväčšou športovou udalosťou v 
histórii krajiny. Na oba štadióny prišlo počas dvoch 
týždňov vyše 406 000 fanúšikov z celého sveta. 
Priame prenosy sledovali diváci v 114 krajinách, 
okrem iného napríklad v Iráne, Andorre či Zimbabwe. 
Šampionátom žila celá krajina. 

Na štadiónoch bola strhujúca atmosféra a rovnako 
to vyzeralo aj vo fan zónach. „Atmosféra bola 
vzrušujúca nielen pre hráčov, ale aj pre samotných 
fanúšikov, ktorí prišli doslova z celého sveta. 
Na Slovensku nastala hokejová horúčka a som 
rád, že sme aj takto prezentovali našu krajinu 
vo svete,“ povedal bývalý kapitán národného 
tímu Miroslav Šatan na kongrese, kde sa rozhodlo 
o pridelení šampionátu pre rok 2019.  „Veríme, 

že zápasy budúcoročných majstrovstiev sveta 
pritiahnu na štadióny ešte viac divákov, ako pred 
ôsmimi rokmi. Sme presvedčení, že na Slovensku 
opäť vypukne hokejová horúčka a naša krajina 
si urobí vo svete dobré meno,“ doplnila riaditeľka 
komunikácie Michaela Grendelová.

Zloženie	základných	skupín	
Spolu až 16 tímov bude rozložených do dvoch 
základných skupín. Nováčikmi A-kategórie sú 
reprezentácie Veľkej Británie a Talianska. Briti sa stali 
víťazmi turnaja A-skupiny I. divízie MS v maďarskej 
Budapešti, Taliani skončili na druhom mieste. Hokejisti 
z ostrovov sa v najvyššej kategórii predstavia po 25 
rokoch. Zápasy základnej skupiny odohrajú v hlavnom 
meste Slovenska výbery Ruska, Švédska, Českej 
republiky, Švajčiarska, Nórska, Lotyšska, Rakúska a 
Talianska. V aréne na východe republiky si zahrajú 
Kanada, USA, Fínsko, Nemecko, Slovensko, Dánsko, 
Francúzsko a Veľká Británia.

Rozpočet	vyšší	ako	v	roku	2011
Rozpočet podujatia je v porovnaní s rokom 2011 
zhruba o tri milióny vyšší, okolo 20 miliónov eur. 
“Náklady stúpli hlavne v službách – najmä v 
oblasti ubytovania, stravovania či prenájmu hál. 

HOKEJOVÁ	ELITA	SA	SŤAHUJE	OPÄŤ	NA	SLOVENSKO.	OD	10.	DO	
26.	MÁJA	2019	BUDÚ	BRATISLAVA	A	KOŠICE	HOSTIŤ	ÚČASTNÍKOV	
IIHF	MAJSTROVSTIEV	SVETA	V	ĽADOVOM	HOKEJI.

S L O V E N S K O  S A 
P R I P R AV U J E  
N A  H O K E J O V Ý  S V I AT O K
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Platíme tiež za všetkých rozhodcov, ľudí z IIHF 
a každému výberu 22 izieb na minimálne dva 
týždne,” povedal riaditeľ organizačného výboru MS 
2019 Igor Nemeček. 

Po 500-tisíc eur dostali od ministerstva školstva 
na rekonštrukciu zimné štadióny v Bratislave a 
Košiciach. Na samotnú organizáciu prispelo 2,5 
milióna. “V súčasnej situácii si veľmi ceníme 
podporu organizácie majstrovstiev sveta. V 
porovnaní s rokom 2011 je to veľký rozdiel – keď 
sa staval Zimný štadión Ondreja Nepelu a predtým 
aj tréningová hala v Košiciach, tak sme do 
šampionátu išli skromne, pretože všetka podpora 
zo strany vlády išla na výstavbu. Drvivú väčšinu 
príjmov má organizátor z predaja vstupeniek. Som 
rád, že teraz nám pribudla podpora štátu, ktorému 
tento šampionát robí najväčšiu reklamu,” dodal 
Igor Nemeček.

Väčšina z príspevku ministerstva pôjde na licenciu 
pre IIHF za možnosť usporiadať šampionát a tiež na 
jeho poistenie. Spolu to sú takmer dva milióny. Zvyšok 
pôjde na organizáciu.

Údržba	oboch	arén	
Najlepší hokejisti sveta budú v roku 2019 korčuľovať 
na ľade bratislavského Zimného štadióna Ondreja 
Nepelu s kapacitou bezmála 10 000 miest a košickej 
Steel Arény pre vyše 8 000 divákov. Obe arény 
hostili šampionát pred ôsmimi rokmi, aj preto si v 
tomto období vyžadujú aspoň čiastočnú údržbu. 
„Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sú úpravy 
už v plnom prúde. Keďže odborníci pracujú aj s 
čpavkom, samotný štadión i časť jeho okolia sú z 
bezpečnostných dôvodov uzavreté. Rozsah prác 
je o čosi širší a podľa aktuálnych informácií by 
sa s údržbou mohlo skončiť v auguste. Uvidíme 
však, ako budú práce postupovať,“ informoval 
Roman Štamberský, riaditeľ organizačného výboru 
MS 2019 pre Bratislavu.

Úprava štadióna v hlavnom meste zahŕňa niekoľko 
prác. Najvýraznejšia je výmena chladiarenských 
technológií. Nové budú aj mantinely na základe 
pravidiel IIHF. Zmenou pred samotným šampionátom 
prejdú hráčske šatne a ich okolie. Od kabín až po 
ľadovú plochu sa bude reparovať gumová pokrývka, 
priestory štadióna čaká z hygienických dôvodov 
maľovanie vnútorných priestorov. „Z tých väčších 
prác by sme ešte počas aktuálnej uzávierky 
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štadióna radi doplnili rozvody pre IT a silnoprúd. 
Z časového hľadiska by nám výrazne pomohlo, 
ak by sme to stihli práve v tomto období,“ doplnil 
Štamberský.

Najväčšia časť údržby košickej arény spočíva vo 
výmene mantinelov, obnove réžie a komponentov 
videokocky. Rovnako ako v slovenskej metropole sa 
plánuje tesne pred šampionátom s úpravou šatní. 
„Mantinely musíme meniť z dôvodu nových 
pravidiel a nariadení Medzinárodnej hokejovej 
federácie. Z pohľadu hráčov budú výrazne 
bezpečnejšie, pretože sú flexibilné, a tým sa 
znižuje riziko úrazov,“ vysvetlila Aneta Büdi, 
riaditeľka organizačného výboru MS 2019 pre Košice.

Mestá	sú	na	fanúšikov	pripravené
Na rozdiel od roku 2011 odohrá slovenská 
reprezentácia stretnutia základnej skupiny v Košiciach. 
Podobný model zvolili na nedávno skončených MS 
aj Dáni. Tí totiž nehrali v hlavnom meste Kodaň, ale 
v druhom dejisku turnaja – Herningu.

„Pri tomto rozhodnutí zavážili viaceré faktory. 
Hlavným dôvodom bolo, že sme tentoraz chceli 
vyjsť v ústrety fanúšikom z východu republiky, 
ktorí museli počas premiérového šampionátu 
na Slovensku cestovať na zápasy nášho tímu 

do Bratislavy. V prípade postupu do štvrťfinále 
sa presunie slovenský tím do hlavného mesta. 
Ďalším dôvodom je ekonomické hľadisko. Kým 
Slováci odohrajú svoje zápasy základnej skupiny 
v Košiciach, Bratislava sa môže stať domácim 
mestom pre český tím. Navyše, pre zahraničných 
turistov má mimoriadne dobrú polohu z hľadiska 
logistiky,“ vysvetlil prezident Slovenského zväzu 
ľadového hokeja  Martin Kohút.

„Rozhodnutie o tom, že slovenskí reprezentanti 
budú hrať svoje zápasy v základnej skupine 
majstrovstiev sveta v Košiciach, je výbornou 
správou pre našich fanúšikov. V ich mene sa chcem 
za toto rozhodnutie poďakovať. Som presvedčený 
o tom, že diváci v Košiciach zaplnia Steel Arénu 
počas stretnutí Slovenska do posledného miesta 
a vytvoria domácim reprezentantom vynikajúcu 
atmosféru. Svojím povzbudzovaním ich budú 
hnať dopredu a verím, že aj k víťazstvám. Akiste 
budú pomyselným siedmym hráčom na ľade,“ 
skonštatoval Martin Petruško, námestník primátora 
mesta Košice.

Bratislava privíta hráčov aj fanúšikov vo vynovenom 
šate. Bude ich čakať úplne nový podchod na 
Trnavskom mýte i neďaleký park JAMA. Pre všetkých 
bude priamo na štadióne k dispozícii stánok Bratislava 
Tourist Board, kde fanúšikom poskytnú informácie o 



11E-ŠPORTINFORM

E - Š p o r t i n f o r m  |  0 2 / 2 0 1 8

meste, jeho okolí a možnostiach ďalšieho vyžitia.

„Sme radi, že majstrovstvá sveta v ľadovom 
hokeji sa vracajú na Slovensko. Mrzí nás, že v 
základnej skupine domáci tím v hlavnom meste 
neuvidíme, no veríme, že na štvrťfinále sa budú 
Slováci sťahovať do Bratislavy. Zároveň sme radi, 
že vytvoríme domáce prostredie pre český tím. Pre 
fanúšikov z celého sveta má Bratislava k dispozícii 
vyše 16 000 lôžok vo vyše 150 ubytovacích 
zaradeniach,“ uviedol Ivo Nesrovnal, primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy a dodal: „Mesto 
Bratislava podporuje rokovania organizačného 
výboru majstrovstiev sveta s Českými dráhami, 
ktoré chcú vypraviť do hlavného mesta špeciálne 
vlaky. Ak dôjde k dohode, radi by sme zareagovali 
spolu s Dopravným podnikom mesta Bratislava a 
čo najviac uľahčili prepravu fanúšikov z hlavnej 
stanice k zimnému štadiónu.“

Vstupenky	v	predaji	od	septembra
Vstupenky na šampionát sa budú predávať v troch 
fázach, samotný predaj sa začne v septembri. Na úvod 
budú k dispozícii denné balíčky lístkov na jednotlivé 
dni skupinovej fázy a ďalšie vybrané balíčky. Druhá 

fáza predaja odštartuje v decembri a vstupenky na 
jednotlivé zápasy sa dostanú do predaja vo februári 
2019.

Na majstrovstvách sveta bude k dispozícii približne 
500 dobrovoľníkov. Televízny signál by malo preberať 
166 krajín a zo šampionátu odvysiela 8 357 hodín. 
Dianie na ľade v Bratislave a v Košiciach by malo 
sledovať 1,3 miliardy divákov na celom svete. 
Organizátori 83. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 
očakávajú v hľadisku okolo 450-tisíc divákov.

Zelený	šampionát
Hokejové majstrovstvá sveta každoročne priťahujú 
obrovský počet fanúšikov z celého sveta a produkujú 
aj množstvo odpadu, či inej enviromentálnej 
záťaže. Aj preto by mal byť blížiaci sa šampionát 
„zelený“. „Máme pripravenú zelenú realizáciu 
šampionátu. Veríme, že sa nám podarí nájsť 
partnera, ktorý by podporil túto našu myšlienku,“ 
hovorí riaditeľ marketingu Vladimír Janček.  
 
(mg)

2019 IIHF MS
Fakty a čísla

Dátum

10. – 26.máj 2019

Hostiteľské mestá

Bratislava

Košice

Kapacita

Bratislava – 10 040 
miest

Košice – 8 347 miest

Odhadovaný počet 
návštevníkov / 

divákov

450 000

Počet krajín

16  tímov rozdelených 
do 2 skupín

Počet účastníkov MS

Akreditovaní 
účastníci spolu: 

15 000

Manažment MS: 
20

Rozšírený tím: 150

Dobrovoľníci: 500

Sledovanosť TV 

1,3 milliardy divákov
celosvetovo

8357 hodín
TV vysielania 
celosvetovo

TV prenosy do 166 
krajín
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G L A S G O W  P R I V Í TA 
E U R Ó P S K E 
Š A M P I O N ÁT Y  2 0 1 8

  IGOR KOVÁČ                                  

Rok 2018 už na jeho začiatku priniesol jedno 
multišportové podujatie v podobe zimných 
olympijských hier v Pjongčangu. Športoví fanúšikovia 
však nemusia čakať na ďalšie olympijské hry, aby 
si mohli užiť súťaže hneď v 
niekoľkých športoch naraz. V 
auguste tohto roka totiž škótske 
mesto Glasgow privíta prvé 
vydanie nového multišportového 
podujatia pod názvom Európske 
šampionáty 2018.

Od 2. do 12. augusta sa pod 
touto hlavičkou uskutočnia 
už existujúce majstrovstvá 
Európy v siedmich športoch – 
plávaní, športovej gymnastike, 
veslovaní, triatlone, golfe, 
cyklistike i v atletike. Tie sa však 
neuskutočnia v Glasgowe, ale 
ich hostiteľom bude nemecké 
hlavné mesto Berlín, ktoré je 
spoluorganizátorom EŠ 2018. 
Na podujatí sa zúčastní 4500 športovcov – 1500 
na atletických ME v Berlíne a 3000 na ostatných 
šampionátoch v Glasgowe. Podujatie sa bude 
organizovať v štvorročných cykloch. Športy, ktoré 
organizujú svoje kontinentálne šampionáty každý 
rok (športová gymnastika, veslovanie, triatlon a 
cyklistika) alebo každý druhý rok (atletika a plávanie), 
tak budú svoje šampionáty organizovať aj naďalej, 
ale samostatne.

Glasgow sa ukázal byť veľmi dobrou voľbou, nakoľko 
má veľmi dobré skúsenosti s organizáciou Hier 
Commonwealthu v roku 2014. Pri tejto príležitosti 
vyrástlo v meste niekoľko veľmi kvalitných športovísk, 

ktoré sa stanú dejiskami súťaží 
aj počas EŠ 2018.

P l a v e c k é  s ú ť a ž e  s a 
uskutočn ia  v  To l lc ross 
In ternat iona l  Swimming 
Centre, synchronizované 
plávanie v Scotstoun Sports 
Campus a skoky do vody v 
Royal Commonwealth Pool v 
Edinburgu. Diaľkové plávanie 
sa uskutoční na jazere Loch 
Lomond.

Cyklistika privíta po prvý raz 
na kontinentálnom šampionáte 
všetky štyr i  o lympi jské 
disciplíny – dráhovú, cestnú 
a horskú cyklistiku i súťaže 

v disciplíne BMX. Dejiskami súťaží budú Sir Chris 
Hoy Velodrome, ulice mesta Glasgow, horské trate v 
Cathkin Braes a nová trať BMX v Glasgowe.

Známa multifunkčná hala SSE Hydro, ktorá hostila 
gymnastické majstrovstvá sveta v roku 2015, privíta 
športových gymnastov a gymnastky aj v roku 2018.

Veslovanie a triatlon nájdu svoj stánok v Strathclyde 
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Country Park a nová tímová súťaž v golfe na známom 
ihrisku Gleneagles, ktoré bolo dejiskom slávneho 
Ryder Cupu v roku 2014.

Glasgow tak spoločne s Berlínom poskytnú veľmi 
atraktívne prostredie nielen pre jeden milión 
očakávaných fanúšikov priamo v dejiskách EŠ, ale 
aj pre divákov pri obrazovkách.

Športový program tohto jedinečného podujatia bude 
skutočne nabitý a poskytne v priebehu 11 dní až 184 
medailových súťaží. Hlavným partnerom podujatia je 
Európska vysielacia únia (EBU), ktorá bude podujatie 
vysielať po celej Európe s odhadovaným počtom 
1,03 miliardy televíznych divákov. Odhaduje sa, že 
poskytne viac než 2700 hodín športového programu. 
Podujatie bude pokrývať viac než 3500 zástupcov 
médií.

„Organizáciou atletických ME v Berlíne pod 
hlavičkou Európskych šampionátov získa 
európska atletika perfektnú príležitosť na 
propagáciu tohto športu po celej Európe i 
svete pred neporovnateľne väčším televíznym 
publikom.“ Takto sa vyjadril na margo tohto nového 
konceptu podujatia Svein Arne Hansen, prezident 
Európskej atletickej asociácie a člen výkonného 
výboru EŠ 2018. V podobnom duchu sa pochopiteľne 
vyjadrili aj zástupcovia ostatných športových federácií.

Predstavitelia mesta Glasgow tiež oceňujú príležitosť 
stať sa premiérovým dejiskom tohto nového podujatia. 
Colin Hartley, riaditeľ organizačného výboru EŠ 
2018 v Glasgowe to vyjadril jednoznačne: „To,	čo	
je	krásne	na	tomto	novom	koncepte,	je,	že	spája	
viacero	významných	športov	v	jednom	meste	v	
určitom	čase	a	poskytuje	oveľa	väčšie	mediálne	
pokrytie,	 ako	 keby	 sme	 tu	 organizovali	 len	
šampionát	v	jednom	športe.	Nepotrebovali	sme	
postaviť	žiadny	nový	štadión	či	halu	alebo	dedinu	
pre	športovcov.	Namiesto	toho	máme	príležitosť	
ukázať	 svetu	 naše	 existujúce	 športoviská	 a	
turistické	atrakcie.	Toto	podujatie	 je	kľúčovým	
prvkom	v	našej	stratégii	byť	aj	naďalej	 jedným	
z	hlavných	športových	centier	v	Európe.“ Člen 
mestskej rady David McDonald len zdôraznil, že 
Európske šampionáty budú toto leto súčasťou mesta, 
ktoré ročne navštívi 2,3 milióna turistov, a v ktorom 
šport prispieva do miestnej ekonomiky sumou 370 
miliónov libier ročne.

Finančná efektívnosť tohto konceptu multišportového 
podujatia sa ukazuje byť silným argumentom v 
porovnaní napríklad s Európskymi hrami, ktoré 
uzreli svetlo sveta len nedávno, keď sa ich prvé 
vydanie uskutočnilo v azerbajdžanskom Baku, kde 
organizátori minuli na ich prípravu údajne až 9 miliárd 
dolárov. Tie nadchádzajúce v bieloruskom Minsku v 
roku 2019 by mali byť z tohto hľadiska skromnejšie. 
Predstavitelia Európskych olympijských výborov 
(EOV) sa netaja úmyslami urobiť z Európskych hier 
trvalo udržateľné a priam „low-costové“ podujatie, 
ktoré bude dostupné pre viac potenciálnych 
kandidátov. Otvárací ceremoniál v Minsku má údajne 
stáť 1 milión dolárov, čo je neporovnateľne menšia 
suma ako 100 miliónov dolárov, ktoré na tento účel 
minuli v Azerbajdžane. 

Európske šampionáty sú strategicky založené na 
využití existujúcich športovísk a absencii potreby 
budovať obdobu olympijskej dediny pre športovcov. 
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Na pravej strane multifunkčná hala SSE Hydro, dejisko súťaží v športovej gymnastike počas EŠ 2018. Foto: P. Valušková

Tí totiž budú bývať výlučne v hoteloch tak, ako tomu 
býva na každých majstrovstvách Európy. Organizátori 
tým chcú zabezpečiť nielen nižšie náklady, ale 
tiež podporiť úmysel dostať športovcov viac do 
kontaktu s divákmi a fanúšikmi. Nakoľko nebudú 
izolovaní od „zvyšku sveta“ do takej miery, ako tomu 
je v prípade olympijských hier, Európskych hier či 
Hier Commonwealthu. Európske šampionáty by si 
tak mali zachovať ľudskejší rozmer. Európske hry 
2019 v Minsku sa však tiež strategicky opierajú o 
využitie existujúcej infraštruktúry, či už v prípade 
športovísk alebo ubytovania športovcov, pričom len 
malé percento z nich muselo byť rekonštruovaných 
alebo vybudovaných nanovo. Pravdou je však tiež 
skutočnosť, že v porovnaní s EH 2015 v Baku je 
športový program zredukovaný z 20 na 15 športov, 
čo sa pochopiteľne odráža aj v nižších nárokoch na 
športovú infraštruktúru. K racionalizácii rozmerov 
Európskych hier by malo tiež prispieť nedávne 

rozhodnutie EOV, ktoré umožní ich organizáciu aj vo 
viacerých mestách či dokonca susediacich krajinách.

Jedným z najčastejšie spomínaných argumentov v 
prospech Európskych šampionátov je skutočnosť, 
že spájajú existujúce majstrovstvá Európy a tým 
nezapĺňajú už beztak preplnený športový kalendár. 
Nadchádzajúce Európske hry v Minsku však budú 
plniť podobnú úlohu v prípade štyroch športov – 
bedmintonu, boxu, džuda a rýchlostnej kanoistiky. 
Dá sa teda povedať, že obe podujatia si tak svojim 
spôsobom navzájom „lezú do kapusty“ a bude 
zaujímavé sledovať, ako sa ich spolunažívanie bude 
v budúcnosti vyvíjať.  

V súvislosti s Európskymi hrami sa od začiatku 
uvažovalo, že by mohli byť náhradou za kontinentálne 
šampionáty v jednotlivých športoch, aby si zabezpečili 
svoju opodstatnenosť. Dva najdôležitejšie športy 
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plávanie a atletika sa však nedohodli s Európskymi 
olympijskými výbormi (EOV) a do Baku na ich prvé 
vydanie neposlali svojich najlepších športovcov, ale 
namiesto toho v rámci nich zorganizovali juniorské 
majstrovstvá Európy v plávaní a tretiu atletickú ligu. 
Skutočnosť, že v Minsku na EH 2019 sa uskutoční 
model tímových atletických súťaží a plávanie sa tam 
dokonca ani nepredstaví, dokazuje, že tieto športy 
majú svoju vlastnú stratégiu ako propagovať svoje 
športy a momentálne to vyzerá tak, že koncept 
Európskych šampionátov do nej zapadá zrejme 
lepšie. 

Zástupcovia organizácie European Championships 
Management už spustili aj výberový proces na dejisko 
Európskych šampionátov v roku 2022. Londýn uvažuje 
o kandidatúre na organizáciu atletických ME v tomto 
roku a pri tejto príležitosti sa zvažuje možnosť, či by 
bol ochotný zorganizovať podujatia aj v ostatných 6 
športoch. Situácia sa zatiaľ  vyvíja tak, že ak by sa stal 
dejiskom ME 2022 v atletike, plnil by podobnú úlohu 
spoluhostiteľa ako Berlín v rámci EŠ 2018. 

Druhou možnosťou sú švédske mestá Göteborg a 
Malmö, ktoré spoločne s regiónom Skåne uvažujú nad 
organizáciou podujatia. Švédska atletická asociácia 
pôvodne uvažovala len nad organizáciou atletických 
ME v Göteborgu. Prezident asociácie Toralf Nilsson 
však inicioval stretnutie aj so zástupcami ostatných 
šiestich národných športových federácií, aby pripravili 
analýzu možností organizovania EŠ 2022 vo všetkých 
siedmich športoch.

Posledným známym kandidátom, ktorý sa zatiaľ 
ukazuje ako najhorúcejší favorit, je poľské mesto 
Katowice, ktoré by na novozrekonštruovanom 
štadióne Slaski v Chorzowe s kapacitou 55.000 
divákov chcelo zorganizovať atletický šampionát. 
Súťaže v dráhovej cyklistike však Poliaci zvažujú 
usporiadať na existujúcom velodróme v Pruszkowe pri 
Varšave. Podobne súťaže vo veslovaní a triatlone sa 
plánujú usporiadať na existujúcom kanáli v Poznani. 
Dejiská súťaží v ostatných športoch a disciplínach 
zatiaľ nie sú známe.  

Na záver môžeme ešte odcitovať slová Sveina 
Arneho Hansena, ktorý na margo Európskych 
šampionátov aj pre ďalších potenciálnych kandidátov 
dodáva: „Európske šampionáty sú jedinečnou 
príležitosťou pre hostiteľské mestá z hľadiska 
priamych i nepriamych ekonomických benefitov. 

Veríme, že tento inovatívny a trvalo udržateľný 
koncept podujatia je zároveň veľmi atraktívny 
a dostupný, a to nielen vďaka jeho finančne 
efektívnemu modelu organizácie, ktorý je z 
pohľadu hostiteľských miest veľmi hodnotný v 
porovnaní s inými multišportovými podujatiami, 
ktoré sú na trhu.“

Nasledujúce roky ukážu, či mal šéf európskej atletiky 
pravdu.
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  IGOR KOVÁČ                                  
„The Meet“ – tento výraz 
označuje podujatie, ktoré 
malo v roku 2018 oprášiť 
históriu atletických duelov 
medzi veľmocami „kráľovnej 
športov“ USA a Sovietskym 
zväzom. Atléti oboch krajín 
sa stretávali v rokoch 1958 
až 1985 takmer každý rok 
na dvojdňovom zápolení 
v atletických disciplínach, 
z ktorého poväčšine 
vyšli ako víťazi športovci 
Sovietskeho zväzu. V roku 
2018 však proti atlétom 
USA mali stáť zástupcovia 
Veľkej Británie, pričom 
dejiskom novodobého 
súboja mal byť Londýn.

Toto podujatie sa nakoniec 
neuskutoční,  pretože 
organizátori prišli s nápadom usporiadania súboja 
medzi zástupcami USA a celej Európy, ale až o rok 
neskôr. Uvažuje sa, že v septembri 2019 by jeho 
dejiskom mohol byť nedávno zrekonštruovaný 
štadión v Minsku. Namiesto toho však v tomto roku 
uzrie svetlo sveta iný súboj atletických veľmocí pod 
názvom Svetový pohár v atletike. Na ňom by sa mali 
predstaviť najlepší atléti sveta podobne, ako tomu 
býva napríklad počas Svetového pohára v ľadovom 
hokeji.

Čína, Francúzsko, Jamajka, Juhoafrická republika, 
Nemecko, Poľsko, USA a Veľká Británia – športovci 

z týchto ôsmich krajín 
si zmerajú svoje sily vo 
všetkých technických 
disciplínach a v behoch 
od 100 do 1500m, vrátane 
štafiet (spolu 34 disciplín). 
V každej disciplíne sa 
predstaví jeden mužský a 
ženský zástupca z každej 
z krajín. Zaujímavosťou je, 
že organizátori rozhodli, 
aby každý národný tím mal 
kapitánku na počesť 100. 
výročia udelenia volebného 
práva ženám vo Veľkej 
Británii.

Londýnsky olympijský 
štadión sa stane dejiskom 
úvodného ročníka v dňoch 
14. a 15. júla. Zhodou 
okolností ide o rovnaký 

termín, v ktorom budú vrcholiť futbalové majstrovstvá 
sveta v Rusku i tenisový Wimbledon. Organizátori 
sa však neobávajú zlého načasovania. Práve 
naopak. Ako hovorí šéf britskej atletiky Niels de Vos: 
„Nemyslím, že by to mal byť problém. Svetový 
pohár je večerné podujatie a uskutoční sa po 
skončení oboch finálových duelov. Marketingoví 
odborníci považujú toto načasovanie za skvelé. 
Naše podujatie je dostatočne veľké, aby sa medzi 
nimi nestratilo.“

Krajiny budú súťažiť za finančné odmeny, na ktoré 
bolo vyčlenených 2 milióny dolárov. Väčšina peňazí 

S V E T O V Ý  P O H Á R
V  AT L E T I K E  2 0 1 8
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bude pochádzať z predaja 100.000 lístkov, ktoré 
budú k dispozícii. Víťazná krajina dostane 450.000 
dolárov, účastník na poslednom ôsmom mieste 
100.000 dolárov, pričom v každom tíme bude asi 45 
športovcov.

„Ak skončíte na ôsmom mieste a sumu vydelíte 
počtom členov tímu, bude to stále asi dvakrát 
vyššia suma, akú by ste získali na mítingu 
Diamantovej ligy, takže pre atlétov a národné 
federácie to bude veľmi atraktívne podujatie“, 
povedal de Vos.

Nadšenie neskrývajú ani samotní atléti. Juhoafričan 
Wayde van Niekerk, olympijský víťaz a majster 
sveta v behu na 400m si myslí, že formát podujatia 
bude veľkým hitom nielen medzi športovcami, ale 
aj divákmi: „Je skvelé, že sa v Londýne toto leto 
uskutoční takéto vzrušujúce podujatie. Jeho 
koncept nadchne každého priaznivca atletiky a 

nepochybne pritiahne aj nových fanúšikov.“

Predpokladá sa, že by Svetový pohár v atletike 
mohol byť organizovaný pravidelne. Je však málo 
pravdepodobné, že by sa konal každý rok. Ako hovorí 
de Vos: „Je to skutočne globálne podujatie a má 
potenciál na to, aby sa uskutočnilo opäť v iných 
častiach sveta.“

Aj keby sa mal uskutočniť len jeden raz, atletickí 
fanúšikovia sa majú toto leto určite na čo tešiť. 
Potvrdzujú to aj čísla o počte záujemcov o vstupenky, 
ktorý len pár týždňov po spustení registrácie presiahol 
štvrť milióna. Podobný „ošiaľ“ zaznamenali organizátori 
aj v prípade dobrovoľníkov, keď zaregistrovali viac 
než 2000 záujemcov o prácu počas tohto jedinečného 
atletického víkendu.  

Viac o podujatí sa dozviete na stránke www.
athleticsworldcup.org.   
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R O Z H O V O R  S . . .
J U R A J O M  M I N Č Í K O M
R I A D I T E Ľ O M  Š P O R T O V É H O  C E N T R A  P O L Í C I E
                                    

Po úspešnej kariére vrcholového športovca a 
trénera ste sa dali na funkcionársku dráhu. Už 
druhý rok pôsobíte na poste riaditeľa strediska 
vrcholového športu pod ministerstvom vnútra. 
Vedeli by ste s odstupom času zhodnotiť tento 
prechod a životnú zmenu? Zmenilo sa niečo v 
činnosti vašej organizácie od vášho príchodu do 
funkcie? Vedeli by ste nám priblížiť pohľad na 
vaše vlastné pôsobenie za toto obdobie?

Prechod na funkcionársku stoličku bola pre mňa 
veľká zmena. V prvom rade to bola aj veľká škola, 

pretože som sa začal venovať veciam, ktoré ma 
predtým obchádzali a nevnímal som ich. Začal som 
pracovať s novými informáciami, začal som vidieť do 
zákulisia športu. Dovtedy som sa na všetko pozeral 
iba z pohľadu aktívneho športovca, resp. trénera. 
Teraz už vidím aj administratívu okolo celého procesu 
a zároveň vnímam možnosť viac ovplyvňovať dianie 
okolo seba, či už na úrovni národného športového 
zväzu alebo štátu. 

Fungovanie Športového centra polície bolo nastavené 
dobre, celé stredisko fungovalo hneď od začiatku 
vysoko efektívne a táto práca prinášala aj výsledky. 
Prirodzene som ale videl miesta, kde sa dá naša 
činnosť o niečo vylepšiť. V súčasnosti máme za cieľ 
viac prezentovať ŠCP smerom navonok, športovcom 
a trénerom sme napríklad pripravili jednotné 
oblečenie a snažíme sa aktívne komunikovať aj s 
verejnosťou. Snažíme sa tiež o väčšie prepojenie s 
Ministerstvom vnútra SR, keďže pod naše stredisko 
patria aj športujúci hasiči a policajti. Tým základným 
cieľom ale je neustále vylepšovať podmienky našim 
zabezpečovaným športovcom a trénerom.

Vzhľadom na vašu pozíciu sa pochopiteľne 
nemôžeme vyhnúť ani otázke spolupráce 
stredísk vrcholového športu, ale aj ich reformy 

Juraj	Minčík	je	meno,	ktoré	športovým	fanúšikom	na	Slovensku	netreba	príliš	predstavovať.	Vodný	
slalomár,	bronzový	medailista	z	OH	2000	v	Sydney	a	úspešný	tréner	zlatého	„debla“	bratrancov	
Škantárovcov	a	strieborného	kanoistu	Mateja	Beňuša	z	OH	2016	v	Rio	de	Janeiro	presedlal	na	pozíciu	
riaditeľa	strediska	vrcholového	športu.	Dalo	by	sa	povedať,	že	je	prototypom	elitného	športovca,	
ktorý	našiel	svoje	uplatnenie	aj	po	skončení	športovej	kariéry.	Spýtali	sme	sa	ho	preto	na	pár	otázok	
nie	len	z	jeho	súčasného	funkcionárskeho	života.
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či racionalizácie, ktoré rezonujú na Slovensku 
už nejaký čas. Aký je váš pohľad na túto 
problematiku?

V súčasnej dobe sa na oficiálnom dokumente, ktorý 
by mal zharmonizovať prácu rezortných stredísk 
stále pracuje a aj my sa do návrhu pokúšame 
zapracovať návrhy, ktoré budú do budúcna prínosom 
pre slovenský šport. Aj bez toho sa ale už teraz 
snažíme s inými strediskami nadväzovať spoluprácu 
a vzájomne sa dopĺňať. Príkladom je aj spolupráca 
s Národným športovým centrom, kam naši športovci 
chodia na športovú diagnostiku.

Športovci v podpore Športového centra polície 
patria dlhodobo k jedným z najúspešnejších 
na medzinárodných podujatiach. Skúste 
čitateľom priblížiť, aké športové osobnosti sú v 
súčasnosti vo vašom stredisku a aké úspechy 
ste zaznamenali?

Našimi nosnými športmi sú, tak ako to bolo aj v 
minulosti, rýchlostná kanoistika, vodný slalom 
a športová streľba. Vo všetkých týchto športoch 
máme v stredisku zaradených tých najlepších 
športovcov na Slovensku. Spomedzi rýchlostných 
kanoistov môžem za všetkých spomenúť mená ako 
Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka, Denis Myšák, 
Martina Kohlová či Ivana Mládková. Z vodných 
slalomárov reprezentujú naše stredisko napríklad 
bratia Hochschornerovci, bratranci Škantárovci alebo 
Matej Beňuš a spomedzi strelcov spomeniem Danku 
Bartekovú, Zuzanu Rehák Štefečekovú alebo Erika 
Vargu. Veľmi ma tiež teší, že nám vyrastajú aj noví 
športovci, ako napríklad rýchlostný kanoista Adam 
Botek či vodná slalomárka Soňa Stanovská, ktorí 
by mohli v budúcnosti prebrať štafetu výborných 
výsledkov. Nedá mi ale nespomenúť, že v našom 
stredisku podporujeme aj viacerých špičkových 
zimných športovcov ako snoubordistku Klaudiu 
Medlovú, akrobatickú lyžiarku Zuzku Stromkovú 
alebo sánkara Jozefa Ninisa.

Médiami prebehla nedávno informácia o 
výsledkoch kvalifikácie vodných slalomárov 
do slovenskej reprezentácie na nadchádzajúcu 
sezónu, v ktorej nefiguruje žiadny zástupca ŠCP 
ani v jednej z olympijských disciplín. Viete si 
vysvetliť túto kurióznu situáciu, na ktorú ste v 
stredisku zatiaľ neboli zvyknutí? 

Je pravda, že v médiách takáto informácia prebehla, 

avšak nebola úplne pravdivá. V skutočnosti malo 
stredisko v reprezentácii Soňu Stanovskú (C1) a 
Jakuba Stanovského (K1) a samozrejme aj dve 
lode v neolympijskej kategórii C2 (Škantárovci a 
Gewissler so Skákalom). Prekvapením možno bola 
neúčasť Mateja Beňuša, avšak treba si uvedomiť, 
že na Slovensku máme až štyroch slalomárov v 
kategórii C1, ktorí sú na svetovej úrovni. Maťo mal 
v tom čase tiež povinnosti na vysokej škole, navyše 
na svetových pohároch štartovať bude, takže reálne 
prišiel zatiaľ iba o jedinú súťaž - majstrovstvá Európy. 
Nerobíme z toho teda žiadnu tragédiu.

Chodby Národného športového centra zdobí 
aj vaša podobizeň, nakoľko ste boli jeho 
členom, resp. členom jeho predchodcu Centra 
akademického športu do roku 2000. Ako si 
spomínate na toto obdobie, v rámci ktorého ste 
vlastne zaznamenali svoje najväčšie športové 
úspechy?

Na to obdobie samozrejme spomínam v dobrom. 
V tom čase som mal dobré výsledky a NŠC mi 
ponúklo zamestnanie, takže išlo o obojstranne 
výhodnú spoluprácu. Išlo vôbec o môjho prvého 
zamestnávateľa, po prvý raz som sa tak stal 
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profesionálnym športovcom, ktorý dostával mzdu a 
dovolím si povedať, že to naštartovalo moju kariéru. 
Pre športovca je to veľmi dôležitý krok.

Ako vodný slalomár ste určite zachytili informácie 
o zmenách v programe OH 2020 v Tokiu, kde bude 
chýbať zo slovenského pohľadu mimoriadne 
úspešná kategória C2 mužov. Tá sa navyše už 
neobjaví ani v programe svetových a európskych 
šampionátov. Ako vnímate tento krok a je podľa 
vás reálne, že by sa táto disciplína mohla do 
programu olympijských hier a majstrovstiev sveta 
či Európy ešte vrátiť?

Bol som veľmi sklamaný, že takáto situácia nastala. 
Pre zachovanie kategórie sa urobilo veľa, ale v 
súčasnosti to už beriem ako uzavretú kapitolu 
a nemyslím si, že sa C2 ešte vráti do programu 
olympijských hier alebo majstrovstiev sveta.

Pre človeka, ktorý sa dlhé roky venoval športu 
na vrcholnej úrovni býva prirodzené, že mu 
zostáva verný a venuje sa aktívnemu pohybu aj po 
skončení kariéry vrcholového športovca. Je o vás 
známe, že sa napríklad zúčastňujete národného 
behu Devín-Bratislava. Skúste nám priblížiť, ako 
sa udržiavate vo forme?

Samozrejme, snažím sa udržiavať v kondícii. Tak 
ako ste spomenuli, beh Devín-Bratislava som 
absolvoval šesťkrát v rade a v súčasnosti sa chystám 

aj na kompletnú maratónsku trať na Medzinárodnom 
maratóne mieru v Košiciach. Presvedčil som aj 
kolegov zo ŠCP, ktorí nás budú reprezentovať v 
štafetovom behu. Behu sa inak snažím venovať každý 
druhý deň, odbehnem približne 10 kilometrov. Beh 
mi pomáha aj mentálne, nie len fyzicky. Dvakrát za 
týždeň sa snažím absolvovať aj tréning v posilňovni. 
Samozrejme nie vždy sa mi to všetko podarí stihnúť.

Ako rodič sa pravdepodobne snažíte byť aj 
príkladom pre svojho syna. Nedostatočná 
pohybová aktivita detí, ale aj ľudí všeobecne 
je negatívnym fenoménom, ktorý pretrváva už 
celé roky. Posledný verejný prieskum Európskej 
komisie ukázal, že percento ľudí, ktorí nikdy 
nešportujú sa stále zvyšuje. Ako vníma túto 
nepriaznivú situáciu človek, ktorý sa športu 
venuje prakticky „odmalička“?

Je to zložitá téma, o ktorej by sme mohli viesť dlhý 
rozhovor. Výsledky prieskumu sú veľmi nelichotivé. 
Základný problém vidím v (ne)športovaní detí už na 
prvom stupni základných škôl. Učitelia by mali byť viac 
motivovaní, mali by mať väčšiu zodpovednosť. Práve 
to je ten čas, kedy by deti mali dostať akýsi športový 
základ, z ktorého budú následne čerpať celý život. 
Neoddeliteľnou súčasťou rozvíjania športu u detí a 
mládeže sú ale aj miesta, kde by daný šport reálne 
mohli vykonávať. Preto je absolútne nevyhnutnou 
súčasťou aj budovanie športovísk.

Juraj Minčík pri podpise memoranda o spolupráci s riaditeľkou Antidopingovej agentúry SR Žanetou Csáderovou. Foto: archív ŠCP
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S O V  A K O  S T R E Š N Á 
O R G A N I Z Á C I A 
S L O V E N S K É H O  Š P O R T U ? 

 
  PATRIK HRBEK                                     

Je notoricky známe, že naše 
športové hnutie je roztrieštené. 
Okrem národných športových 
zväzov a rôznych športových 
organizácií so špeciálnym 
poslaním pôsobí v oblasti 
športu na Slovensku množstvo 
organizácií, ktoré si vytvárajú 
svoje profesné a strešné 
organizácie s celoslovenskou 
pôsobnosťou. O koordinácii ich 
úsilia, ani o jednotnej a jasnej 
stratégii nemožno hovoriť. Toto 
rozsiahle a neprehľadné spektrum 
športových organizácií je prekážkou 
zapojenia športového hnutia do verejnej 
diskusie so štátom. Nemožno sa teda čudovať, 
že štát volá po určitej racionalizácii štruktúry 
športu. Predčasom pri tvorbe návrhu zákona o 
športe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR (ďalej len „ministerstvo 
školstva“) dávalo najavo, že 

kvôli neprehľadnosti a zložitosti 
športovej štruktúry nevie, s kým 
má rokovať a samo volalo po 
oficiálnom reprezentatívnom 
partnerovi zo športovej sféry.

Práve z dôvodu atomizácie 
slovenského športového hnutia 
je potrebné, aby existoval subjekt, 

ktorý bude vystupovať ako jeho 
zástupca. Vyhovovalo by to nielen 

potrebám štátu, ale predovšetkým 
športu, ktorý má množstvo problémov 

a stagnuje. Chýba v ňom jasná stratégia 
rozvoja, sú vážne problémy s jeho financovaním, 
materiálno-technickým zabezpečením a s 
infraštruktúrou. Šport je pre mládež ťažko dostupný, 
veková štruktúra našej špičky je nepriaznivá a ak 

SLOVENSKÝ	ŠPORT	POTREBUJE	STREŠNÚ	ORGANIZÁCIU,	V	34	
KRAJINÁCH EURÓPY JE TAKOUTO ORGANIZÁCIOU NÁRODNÝ 
OLYMPIJSKÝ	VÝBOR

Štvrťstoročné	jubileum	Slovenského	olympijského	výboru	(SOV)	ponúka	príležitosť	nielen	obzrieť	
sa	späť	na	uplynulých	25	rokov,	ale	aj	zahľadieť	sa	do	budúcnosti	a	popasovať	sa	s	výzvami,	ako	
zlepšiť	postavenie	športu	v	spoločnosti.	SOV	má	ambíciu	byť	lídrom	tohto	úsilia	a	stať	sa	strechou	
slovenského	športu.
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nedôjde k výrazným zmenám k lepšiemu, výhľad do 
budúcnosti vyzerá skôr pesimisticky. So všeobecne 
akceptovanou strešnou organizáciou by slovenský 
šport mohol byť silnejší.

Až	 v	 34	 európskych	 štátoch	 je	
„strecha“	olympijská
Podľa prieskumu až v 34 európskych štátoch je šport 
v určitej miere pod spoločnou strechou národného 
olympijského výboru. Napriek určitým odlišnostiam 
modelov celoštátneho zastrešenia športu v štátoch 
Európy predsa len možno nájsť viaceré ich spoločné 
znaky. Strešná organizácia predovšetkým jednotne 
zastupuje športové hnutie navonok a plní užitočné 
koordinačné funkcie, ale aj určitý servis dovnútra 
športového hnutia. Takáto organizácia na základe 
vzájomnej vnútornej diskusie definuje a chráni verejný 
záujem v športe a spoločné vízie hnutia, snaží sa o 
rozvoj športu tvorbou jasných dlhodobých stratégií 
a vyvíja aktivity, aby podporovala a koordinovala 
činnosť svojich členov v oblastiach, ktoré sa dotýkajú 

ich spoločných záujmov. Napomáha tiež hľadaniu 
kompromisov medzi malými a veľkými športovými 
organizáciami, snaží sa spájať záujmy svojich členov 
a neustále zlepšovať spoluprácu medzi nimi. Pri 
reprezentovaní športu strešná organizácia zaujíma 
stanovisko k tvorbe národných športových koncepcií 
a poskytuje odporúčania k návrhu jednotnej stratégie 
rozvoja športu.

Strešná organizácia v princípe zastupuje svojich 
členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, regionálnej 
a miestnej samosprávy, ale aj voči zahraničným 
partnerským športovým organizáciám, vrátane 
svetových a kontinentálnych. Zabezpečuje tiež 
prenos informácií medzi domácimi a medzinárodnými 
športovými organizáciami, výmenu skúseností, ale 
aj propagáciu športu vo verejnosti. Vyjadruje názory 
športového hnutia pri tvorbe rôznych legislatívnych 
návrhov týkajúcich sa športu, a navrhuje spoločné 
riešenia v prospech športu. Čiastkovou úlohou 
niektorých národných strešných organizácií je tiež 
príprava a ďalšie vzdelávanie odborníkov pre oblasť 
športu v spolupráci so športovými zväzmi, či inými 
športovými organizáciami.
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Benefity	z	utvorenia	slovenskej	
strešnej	organizácie 
Absenciu reprezentatívnej platformy pociťujú 
všetky subjekty v našom športovom hnutí nielen pri 
kľúčových rozhodnutiach štátnych orgánov, ktoré 
ovplyvňujú dennodennú existenciu športových 
organizácií a ich funkcionalitu, ale aj pri tvorbe a 
presadzovaní koncepčných zámerov a riešení. Žiaľ, 
existencia športových spolkov je vo veľkej miere 
závislá od štátnej podpory. Vzhľadom na politické 
súvislosti to utvára veľmi nestabilné prostredie na 
akékoľvek dlhodobé a rozvojové projekty.

Postavenie slovenského športu sa postupne zhoršuje. 
Je v záujme vyššieho princípu, aby jednotlivé 
subjekty odložili nabok partikulárne záujmy a pokúsili 
sa zodpovedným prístupom a dôverou utvoriť lepšie 
podmienky pre budúcnosť slovenského športu.

Naše športové hnutie vie obstojne a jasne popisovať 
problémy, ktoré ho trápia, avšak hľadanie efektívnych 
riešení býva častokrát náročné. Preto ak by slovenské 

športové hnutie držalo spolu a vecne komunikovalo, 
spoločne by mohlo nachádzať vhodné riešenia.

Vytvorením jednotnej strešnej organizácie by sa 
docielila racionalizácia organizácie slovenského 
športu v záujme zlepšenia všeobecného postavenia 
športu v krajine. Zjednotil by sa hlas hnutia a jednotným 
postupom by sa ľahšie riešili problémy. Štát by získal 
dôležitého partnera na komunikáciu a hodnotenie 
vzájomných postupov. A strešná organizácia by 
rovnako tak mala lepšiu pozíciu v komunikácii s 
verejnosťou. Utvorenie optimálnej organizačnej 
štruktúry športu a vznik jednotnej športovej strešnej 
organizácie by aj obmedzilo hrozbu pretláčania 
partikulárnych záujmov niektorých subjektov. 

Dôležité bude do budúcna jasne vymedziť práva, 
zodpovednosti či právomoci takejto športovej strešnej 
organizácie. Ak by padlo rozhodnutie o zjednotení 
športovej obce pod jednu platformu, bude nevyhnutné 
jasne definovať jej vzťah k športovým zväzom, 
samospráve a k štátnym inštitúciám. Jednotlivé 
subjekty sa v novej strešnej organizácii musia 
cítiť komfortne. Členské športové zväzy a ďalšie 
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organizácie, ktoré zohrávajú v športe kľúčovú úlohu, 
by mali byť zastúpené v najvyššom orgáne „strechy“ 
a aktívne participovať na kreovaní spoločných tém 
slovenského športu.

SOV	už	dnes	plní	niektoré	úlohy	
strešnej	organizácie	športu
Široká verejnosť vníma pôsobenie SOV najmä cez 
tri hlavné činnosti, je však treba povedať, že už v 
súčasnosti SOV vyvíja omnoho širšie spektrum aktivít. 
Najviditeľnejšou činnosťou SOV je zabezpečenie 
účasti výpravy Slovenskej republiky na olympijských 
hrách. Plnenie tejto úlohy možno zhodnotiť 
úspešne, čoho dôkazom je aj trinásť profesionálne 
zorganizovaných účastí v ére samostatnosti. 

Medzi ďalšie činnosti SOV patria najmä aktivity 
zamerané na podporu a rozvoj športovania detí a 
mládeže. V ich rámci možno spomenúť napríklad 
projekty Olympijský deň, Dotkni sa hviezd, 
Medzinárodný olympijský tábor mládeže, Juniorský 
olympijský tím, beh s pochodňou pre všetky vekové 
kategórie detí, testovanie žiakov v pohybových 
schopnostiach, zabezpečenie prostriedkov z projektu 
Solidarity MOV pre najväčšie mládežnícke talenty 

Slovenska, a najnovšie projekt Roadshow SOV, 
ktorého cieľom je priblíženie najúspešnejších športov 
mládeži, a aj touto cestou ju motivovať k športovaniu.

Treťou aktivitou spájanou so značkou SOV sú 
najrozmanitejšie formy šírenia myšlienok a princípov 
olympizmu, ktorých cieľom je utvorenie spôsobu 
života založeného na čestnosti, slušnosti, solidarite, 
fair play, priateľstve, radosti z vynaloženého úsilia a 
na rešpektovaní všeobecných základných etických 
princípov.

Okrem týchto aktivít sa však SOV podieľa na 
ďalších dôležitých činnostiach. Možno spomenúť 
napríklad zapájanie sa do tvorby legislatívnych 
návrhov týkajúcich sa športu. Vlani bol SOV aktívny 
v desiatkach medzirezortných pripomienkových 
konaní, sledoval vývoj športovej legislatívy a podieľal 
sa na spracovaní dokumentov MOV a EÚ pre oblasť 
športu. Na pôde SOV začali pôsobiť viaceré pracovné 
skupiny tvorené odborníkmi z jednotlivých členských 
organizácií. Tým vzniká priestor na potrebný dialóg 
so zaangažovaním športovej obce do riešenia 
problémov, ktoré sa jej bytostne dotýkajú. 

Osobitne treba vyzdvihnúť spoluprácu SOV s 
ministerstvom školstva, rezortnými strediskami 
vrcholového športu, Konfederáciou športových 
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zväzov SR a s jednotlivými zväzmi. SOV sa aj touto 
formou snaží podporovať koncepčné, koordinačné a 
strategické väzby medzi subjektmi participujúcimi na 
riadení športu v SR. 

Na základe žiadosti ministerstva školstva sa SOV 
zapojil do kontroly vstupných hodnôt do výpočtu 
príspevku uznanému športu na rok 2018, čo napomáha 
zlepšiť systém financovania, odstrániť existujúce 
nedostatky a napomôcť väčšej spravodlivosti a 
objektívnosti. SOV bol aktívny aj pri verejnej kontrole 
registrov športovcov do 23 rokov, ktorý vstupuje do 
výpočtu príspevku uznanému športu.

V súvislosti s legislatívnymi novinkami, ktoré sa 
nepríjemne dotkli aj športových organizácií, na 
základe iniciatívy SOV sa podarilo aplikovať zákonnú 
výnimku pre registráciu športových zväzov v registri 
partnerov verejného sektora, vďaka čomu športové 
zväzy ušetrili nemalé finančné náklady. Nemožno 
zabudnúť na nestranné pôsobenie SOV ako určitého 
mediátora pri niektorých sporoch medzi jednotlivými 
združenými subjektami, či dokonca v rámci členskej 
športovej organizácie. Do budúcna je cieľom SOV 
poskytovať zväzom odborné poradenstvo pri tvorbe 
interných dokumentov či pomoc a sprostredkovanie 
informácií v boji proti dopingu. Osobitne treba tiež 
zdôrazniť pôsobenie SOV v oblasti publikačnej 
činnosti, vzdelávania a športovej osvety v duchu 
olympizmu. SOV sa chce viac zamerať na zapojenie 
aktívnych či bývalých športovcov do diania v 
športových organizáciách a pomáhať im pri príprave na 
postšportovú kariéru, čoho dôkazom je aj nový projekt 
duálnej kariéry s názvom Športová diplomacia. SOV 
je aktívny aj pri snahe o obnovu činnosti Slovenskej 
asociácie olympionikov, ktorá má napomôcť lepšej 
starostlivosti a výraznejšiemu vnímaniu bývalých i 
súčasných olympionikov. 

Medzi ďalšie činnosti zo širokého okruhu patrí tiež 
podpora významných športových podujatí a ich 
propagácia, oceňovanie významných úspechov 
športovcov, nadačné aktivity a starostlivosť o 
medzinárodné styky a spolupráca s medzinárodnými 
športovými organizáciami. 

Spomenuté činnosti sa SOV snaží vykonávať pri 
dodržiavaní pravidiel efektivity a transparentnosti. 

Všetky tieto aktivity vyvíjané SOV a zodpovedný 
prístup k nim sú dôkazom toho, že SOV je 
organizáciou, ktorá by skutočne mohla plniť určitú 

formu reprezentanta športového hnutia a zastupovať 
záujmy športu v jeho rozmanitých formách.

Prečo	práve	SOV?
Prečo by práve SOV mohol/mal byť strešnou 
organizáciou slovenského športu? Má dlhodobú 
tradíciu, početnú členskú základňu a aj príklady 
zo zahraničia dokazujú, že ide o najvhodnejšieho 
kandidáta. Nie je náhoda, že Konfederácia športových 
zväzov SR, ktorá rovnako združuje časť zväzov 
na Slovensku, uznesením valného zhromaždenia 
už vlani podporila iniciatívu SOV na zastrešenie 
slovenského športu.

Je prirodzené, že SOV sa uchádza o pozíciu 
strešnej organizácie. Veď predstavuje najstabilnejšiu 
multišportovú organizáciu pôsobiacu na Slovensku, 
ktorá má výborné medzinárodné renomé. Popri tucte 
individuálnych má SOV až 66 kolektívnych členov 
- 53 národných športových zväzov a 13 ďalších 
organizácií, resp. inštitúcií pôsobiacich v oblasti 
športu.

Ako SOV v tomto období dokazuje, skutočne 
môže byť pôdou na rokovania a konzultácie s 
dotknutými subjektami slovenského športu. SOV 
má ambíciu zobrať na svoje plecia v plnom rozsahu 
zodpovednosť za riešenie najdôležitejších otázok 
športu. Samozrejme,  potrebuje na to podporu a 
dôveru všetkých kľúčových subjektov hnutia, vrátane 
najväčších zväzov.

Do budúcna bude potrebné inšpiráciu a správne 
riešenia hľadať tam, kde systém funguje. Naším 
vzorom by mali byť vyspelé krajiny, v ktorých šport 
má vážne postavenie v hierarchii hodnôt spoločnosti. 
Je však potrebné rešpektovať individuality takýchto 
športových prostredí a nájsť si vlastnú cestu 
a mechanizmy efektívneho riadenia športu v 
slovenských podmienkach.
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Jedným z oddelení, ktoré dlhodobo funguje v rámci 
Národného športového centra (NŠC) je oddelenie 
diagnostiky. Hlavnou úlohou oddelenia je diagnostika 
a testovanie športovcov v laboratórnych, ale aj 
terénnych podmienkach. Samotná diagnostika v sebe 
zahŕňa tri základné kroky: 

1. testovanie, 

2. spracovanie údajov, 

3. interpretácia údajov a metodické odporučenia  
pre prax. 

Okrem týchto rutinných úkonov v rámci širokého 
spektra testov zameraných na jednotlivé pohybové 
schopnosti, ale aj analýzu zloženia tela, či 

fyzioterapeutické vyšetrenia sa zamestnanci 
podieľajú aj na  podpore športovcov na pretekoch a 
sústredeniach a výskumnej činnosti. Fyzioterapeuti sa 
okrem prehliadok zaoberajú aj cvičeniami a terapiami 
v rámci prevencie pred zraneniami resp. rehabilitácie 
po zraneniach.  

Dlhodobo pravidelnou diagnostikou prechádzajú 
hlavne naši zaradení športovci v NŠC a športovci 
reprezentačných výberov rôznych zväzov, u ktorých 
funguje spolupráca na základe projektov. Už niekoľko 
rokov spolupracujeme napríklad s hokejovým zväzom, 
rýchlostnými kanoistami a vodnými slalomármi, 
basketbalovou federáciou, bežeckými lyžiarmi, 
atlétmi a pod. Počas ostatného štvorročného obdobia 
absolvovalo určitú formu diagnostiky viac ako 600 
športovcov v každom roku. Oddelenie aktuálne tvoria 

N O V I N K Y 
O D D E L E N I A  D I A G N O S T I K Y  N Š C
  PETER LOPATA                                    
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3 diagnostici, 2 asistenti na čiastočný úväzok a 2 
fyzioterapeuti. Externé pracoviská nám zabezpečujú  
lekárske prehliadky, ktoré od športovcov vyžadujeme. 

V roku 2017 sa nám podarilo vo výraznej miere 
zmodernizovať vybavenie jednotlivých laboratórií 
a pracovísk, čo prispelo k skvalitneniu a rozšíreniu 
našich služieb.

Začiatkom roka to bolo dokončenie hypoxickej 
miestnosti. Táto na naše pomery unikátna  hypoxicko – 
hyperoxická tréningová miestnosť slúži na simulovanie 
hypoxických, resp. vysokohorských podmienok pre 
tréning. Tento vo svete dlhodobo využívaný a vedecky 
bohato zdokumentovaný tréningový prostriedok 
poskytuje športovcom niekoľko možností: 

1. aklimatizáciu na preteky/sústredenie vo vysokej 
nadmorskej výške, 

2. absolvovanie tréningového cyklu s cieľom 
zvýšenia kondície,  

3. okrem hypoxického režimu sa využíva aj 
hyperoxický (vysoký obsah kyslíka), ktorý slúži 
hlavne na regeneráciu, prípadne na špeciálny 
typ tréningu. 

Koncom roka 2017 sa modernizovalo vybavenie 
jednotlivých laboratórií. V rámci práce a portfólia 
služieb fyzioterapeutov to boli zariadenia: 

Podoskop a Podocam, ktoré slúžia na diagnostiku 
chodidiel. Vyšetrovací bežiaci pás so zabudovanými 
senzormi tlaku slúži na biomechanickú analýzu 
chodidla/kroku (hlavne pri chôdzi a behu). 
Dynamometrické kreslo  slúži napr. na testovanie 
sily flexorov a extenzorov kolenného kĺbu (prípadne 
iných kĺbov) a porovnanie jednotlivých končatín. 
Prístroj dokáže pracovať vo viacerých režimoch, 
najviac využívané sú izokinetický a izometrický. 
Využíva sa hlavne v rámci prevencie pred zranením 
a rehabilitácie po zranení.  Spomínané zariadenia sú 
súčasťou nového laboratória, pracovne nazvaného 
laboratórium „Fyzio – diagnostiky“ a okrem testovania 
je určené aj na cvičenie, rehabilitáciu a biomechaniku 
pohybu.

Diagnostika športovca sa u nás zväčša začína 
analýzou telesného zloženia. Aktuálne disponujeme 
modelom InBody 770, tento model je jeden z 
najpresnejších zariadení na takúto analýzu a poskytuje 
nám široké spektrum údajov. Starší prenosný model 

InBody 230 využívame pri terénnom testovaní.

Za účelom zhodnotenia vytrvalostných schopností 
absolvujú športovci spiroergometrické vyšetrenie. 
Pre priblíženie sa špecifickým nárokom/podmienkam 
jednotlivých športových odvetví môžu športovci 
absolvovať toto vyšetrenie na rôznych trenažéroch 
(bežecký, cyklistický, veslársky, kajakársky...).

Nová spiroergometrická jednotka a bežiaci pás zaručí 
plynulejší priebeh pri testovaní početnejších skupín 
športovcov, resp. slúži aj ako rezerva staršej zostavy. 
Ďalšou novinkou je zariadenie Optojump, ktoré slúži 
na meranie výbušnej sily dolných končatín a analýzu 
parametrov bežeckého cyklu.  

Zaujímavou novinkou je pojazdná diagnostická 
jednotka, ktorej úlohou je podpora športovcov priamo 
na pretekoch a sústredeniach. Ide o 6-miestne 
vozidlo, so špeciálne upravenou zadnou časťou pre 
prevoz zariadení a trenažérov, terénnu diagnostiku a 
podporu športovcov. Súčasťou terénnej jednotky sú 
okrem dlhodobo používaných zariadení na testovanie 
aj zariadenia zamerané na regeneráciu po zaťažení – 
ochladzovací bazén,  lymfodrenážny oblek, prenosná 
elektrostimulácia a elektroliečba, a prenosný hypoxy-
hyperoxykátor. Ten sa používa aj ako špeciálny podnet 
pri podpore hlavne vytrvalostného tréningu. Pojazdná 
jednotka tak poskytuje viacero možností využitia 
a jednotlivé súčasti sa prispôsobujú vzhľadom na 
konkrétne požiadavky športu a podujatia. Jednotlivé 
zariadenia naši športovci využívajú aj individuálne, či 
už v našich priestoroch alebo sú zapožičiavané do 
terénnych podmienok. 

Poslednou  novinkou je externá spolupráca v rámci 
psychologickej  prípravy a mentálneho tréningu. Táto 
často podceňovaná zložka športovej prípravy je veľmi 
dôležitá. V tejto oblasti je vytvorená spolupráca s 
firmou Sportmind.

Služby	pre	verejnosť
V rámci celkového fungovania NŠC je novinkou aj 
možnosť využívania niektorých služieb oddelenia 
diagnostiky aj pre rôzne zväzy, kluby a športovú 
verejnosť. Vo vyhradených termínoch sa teda budú 
môcť spomenutí športovci dostať k ponúkaným 
službám podľa ponuky zverejnenej na webovej 
stránke NŠC.

Príprava vrcholových športovcov, resp. jednotlivé 
zložky športového tréningu, ako nakoniec každá 
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oblasť ľudskej sféry ide neustále dopredu, či už vďaka 
technologickému vývoju, vedeckým poznatkom v 
danej oblasti, prípadne všeobecne profesionalizácii. 
V mnohých športoch už príprava športovca (tímu) nie 
je úloha jedného trénera (prípadne asistenta), ale je 
to doslova tím ľudí s rôznym zameraním, vzdelaním a 
kompetenciami. Pri vrcholových výkonoch rozhodujú 
detaily a v niektorých športoch sa, pre nás často 
nepredstaviteľne,  detailne pristupuje k všetkým 

oblastiam tréningu (samotný tréning, regenerácia, 
výživa, video-analýza, technika...). Dobre vieme, že v 
našich podmienkach majú mnohí športovci z rôznych 
odvetví problém s pokrytím aspoň základných 
požiadaviek daného športu a v tomto celom 
komplexe sa oddelenie diagnostiky snaží v rámci 
svojich možností napomáhať aspoň v niektorých zo 
spomenutých oblastí.

Adresa: Trnavská cesta 39, Športová hala Mladosť, Bratislava 831 04   |   Telefón: +421 2 322 236 10   |   E-mail: office@sportcenter.sk   |   Web: www.sportcenter.sk

V NÁRODNOM ŠPORTOVOM CENTRE
PRE ŠPORTOVÚ VEREJNOSŤ

ANALÝZA TELESNÉHO
ZLOŽENIA

FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA
POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ

TRÉNING V HYPOXICKEJ
MIESTNOSTI FYZIOTERAPIA

Množstvo tuku a svalov v tele,
viscerálny tuk, bazálny metabolizmus

Vytrvalostné schopnosti (spiroergometria, laktátová krivka, Wingateský test)
Rýchlostné, silové a koordinačné schopnosti (svalový výkon, odrazové schopnosti, ...)

Simulujeme podmienky vysokohorského prostredia
(beh, cyklistika, veslovanie, pádlovanie)

Diagnostika pohybového systému, funkčná diagnostika chodidla,
manuálna terapia, kineziotejping, kinezioterapia

NOVINKA
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V minulom čísle časopisu sme avizovali, že sa 
pozrieme podrobnejšie na výsledky verejného 
prieskumu Európskej komisie ohľadom športu a 
pohybových aktivít obyvateľov Európskej únie. Ten 
nadväzoval na tri predchádzajúce Eurobarometre z 
rokov 2002, 2009 a 2013. Prieskum bol publikovaný v 
marci 2018 a vykonaný v decembri minulého roka na 
vzorke 28.031 respondentov. V každej z 28 členských 
krajín EÚ tak na otázky odpovedalo minimálne 
1000 respondentov. Tí zastupovali rôzne sociálne 
a demografické skupiny a boli dotazovaní osobne v 
ich rodnom jazyku.

Prieskum poukázal na niekoľko zaujímavých, ale aj 
závažných zistení.

Tým najzásadnejším je, že takmer	 polovica	
Európanov	 nikdy	 necvičí	 a	 nešportuje	 a	 toto	
percento	za	posledné	roky	stále	narastá. Dvaja z 
piatich obyvateľov EÚ (40%) cvičia a športujú aspoň 
raz týždenne, vrátane 7% tých, ktorí cvičia pravidelne 
(aspoň päťkrát za týždeň). Až 46% respondentov 
však nikdy necvičí a nešportuje. Čísla sa od roku 
2013 podstatne nezmenili. Podiel tých, ktorí nikdy 
nešportujú, sa však zvýšil zo 42% na 46%.

Menej ako polovica respondentov (44%) vykonáva 
nejakú formu pohybovej aktivity, ako je bicyklovanie, 
tanec či záhradkárčenie aspoň raz týždenne, pričom 
35% opýtaných takúto činnosť nevykonáva vôbec.

Všeobecne v EÚ muži cvičia, športujú, alebo sa 
venujú inej pohybovej aktivite viac ako ženy. Tento 
rozdiel je zjavný najmä vo vekovej kategórii 15-24 
rokov. Mladí muži cvičia pravidelne podstatne viac 
ako ženy. Podiel pravidelného športovania sa pritom 
znižuje s vekom respondentov. Športovanie a 
cvičenie je tiež menej časté u ľudí s nižším vzdelaním. 
Väčšina opýtaných, ktorí opustili školský systém do 
15. roku života (73%), tvrdí, že nikdy nešportuje 
a necvičí. Tento podiel klesá na 52% u ľudí, ktorí 
ukončili štúdium vo veku 16-19 rokov a na 31% u ľudí, 
ktorí skončili školskú dochádzku po 20. roku života. 
Eurobarometer poukázal tiež na súvislosť medzi 
profesijným zameraním opýtaných a ich športovou 
aktivitou. 26% ľudí v manažérskych funkciách nikdy 
nešportuje, podobne ako 46% samostatne zárobkovo 
činných a 49% ľudí v robotníckych funkciách. Vysoké 
percento (67%) ľudí v domácnosti sa tak isto nevenuje 
nikdy žiadnej pohybovej aktivite. Podobne je to aj v 
prípade ľudí s finančnými problémami.

E U R O B A R O M E T E R  2 0 1 7 
P O Č E T  P R AV I D E L N E  Š P O R T U J Ú C I C H 
S L O VÁ K O V  O P ÄŤ  K L E S O L
  IGOR KOVÁČ                                    
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Podiel ľudí, ktorí pravidelne cvičia a športujú je najvyšší 
vo Fínsku (69%), Švédsku (67%) a Dánsku (63%). 
Najmenej respondentov bolo pohybovo aktívnych v 
Bulharsku, Grécku a Portugalsku. V každej z týchto 
krajín nikdy nešportuje až 68% opýtaných. Na 
Slovensku	počet	pravidelne	cvičiacich	ľudí	klesol	
z	59%	na	51%.	Podiel tých, ktorí nikdy necvičia, teda 
narástol od roku 2013 zo 41% na 49%.

V	rámci	týždňa	viac	než	polovica	Európanov	(58%)	
nevykonáva	žiadnu	intenzívnu	fyzickú	aktivitu	a	
takmer	polovica	(47%)	sa	nevenuje	ani	žiadnej	
fyzickej	aktivite	s	miernou	intenzitou.

Väčšina obyvateľov EÚ (61%) tvrdí, že kráčali pešo 
aspoň 10 minút naraz v rámci 4 a viac dní počas 
posledného týždňa. 15%	však	nešlo	pešo	10	minút	

naraz	ani	jeden	deň	v	týždni. Počas bežného dňa 
asi dve tretiny respondentov (69%) strávi 2,5 až 8,5 
hodiny posediačky, pričom 12%	sedáva	viac	ako	8,5	
hodiny a 16% menej ako 2,5 hodiny.

Zaujímavé je tiež zistenie, že klasické	športoviská	
sú	menej	populárne	ako	 iné	miesta	využívané	
na	 aktívny	 pohyb,	 napr.	 parky,	 domácnosti,	
príp.	cesta	medzi	bydliskom	a	prácou	či	školou. 
Cvičenie a športovanie prebieha v celom rade 
prostredí. Najčastejšie však v parkoch (40%), doma 
(32%) alebo na ceste do školy, práce či obchodov 
(23%). V 17 krajinách sú najbežnejším prostredím 
na športovanie parky, najviac respondentov takto 
športuje vo Fínsku (67%). Domáce prostredie je 
najpopulárnejšie medzi respondentmi 9 krajín, najmä 
vo východnej Európe, vrátane Slovenska (62%).



31E-ŠPORTINFORM

E - Š p o r t i n f o r m  |  0 2 / 2 0 1 8

Traja z desiatich obyvateľov EÚ tvrdia, že sú členmi 
nejakého klubu, kde sa venujú športu a pohybovým 
aktivitám, predovšetkým v športových kluboch (12%) 
a fitnes centrách (11%).

Hlavnými	motívmi	na	športovanie	a	praktikovanie	
pohybových	aktivít	 je	zlepšené	zdravie	(54%)	a	
kondícia	(47%).	Z iných dôvodov sú najčastejšie 
spomínané relax (38%), zábava (30%) a zlepšovanie 
výkonnosti (28%). Nedostatok	 času	 je	 zasa	
považovaný	za	hlavnú	prekážku	(40%).

Tri štvrtiny respondentov (74%) súhlasí s tvrdením, 
že v mieste ich bydliska je dostatok príležitostí na 
aktívny pohyb. Podobné percento z nich (73%) si 
myslí, že im miestne športové kluby a iné zariadenia 
poskytujú takéto príležitosti.

Zmiešaný je však pohľad na miestne samosprávy a to 
či robia toho dostatok pre poskytovanie príležitostí na 
športovanie obyvateľov. 39% z opýtaných si myslí, že 
samosprávy toho nerobia dosť a 49% si myslí, že áno. 
Najpozitívnejší pohľad na príležitosti pre športovanie 
majú v Holandsku, Dánsku, Švédsku a Nemecku. 
Najmenej pozitívny zasa v Bulharsku, Rumunsku, 
Chorvátsku a Taliansku.

Celkovo	 6%	 obyvateľov	 EÚ	 sa	 angažuje	 v	
dobrovoľníckej	 práci	 na	 podporu	 športových	
aktivít.	Najviac sa takto angažujú respondenti v 

Holandsku, Švédsku (obaja 19%) a Dánsku (18%). 
Relatívne vysoké čísla sa objavili aj v Luxembursku 
(12%), Fínsku (11%), Írsku a Slovinsku (obaja 10%). 
Dobrovoľníctvo v športe je najmenej bežné medzi 
respondentmi v Portugalsku (1%), Taliansku a 
Rumunsku (obaja 2%), Litve, Slovensku, Grécku, 
Poľsku, Bulharsku a Chorvátsku (všetci 3%). 

Ľudia, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu v športe, 
vykonávajú celý rad aktivít. Najčastejšie je to pomoc 
pri organizovaní športového podujatia (33%), 
nasledované trénerstvom (27%). Z iných činností 
je to členstvo vo výbore alebo rade (21%), podpora 
každodenného fungovania klubu (20%) a vykonávanie 
administratívnych činností (18%).

Traja z desiatich respondentov (30%), ktorí sa venujú 
dobrovoľníctvu, tak robia len na občasnej báze. 
Podobné percento opýtaných sa dobrovoľníctvu v 
športe venuje 1 až 5 hodín mesačne (31%). Až 39% 
z nich však dobrovoľníckej činnosti venuje najmenej 
6 hodín za mesiac a 9% tak trávi 21 a viac hodín 
mesačne.

Kompletné znenie Eurobarometra (v anglickom 
jazyku) je k dispozícii aj na stránke Európskeho 
týždňa športu www.tyzdensportu.sk. 
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RESULTS FOR “5.5 HOURS OR MORE”

EDUCATION

AGE

15-24 40-5425-39 55+

4 IN 10 EUROPEANS
SAY THEY EXERCISE
OR PLAY SPORT AT 
LEAST ONCE A WEEK

HOW OFTEN DO YOU EXERCISE
OR PLAY SPORT?

REGULARLY

7%
33%
WITH SOME
REGULARITY

14%
SELDOM

NEVER

46%

74% OF YOUNG MEN AGED 15-24
SAY THEY EXERCISE OR PLAY
SPORT AT LEAST ONCE A WEEK

*REGULARLY:  AT  LEAST  5  T IMES A  WEEK /  WITH SOME REGULARITY :  1  TO  4  T IMES A  WEEK /  SELDOM:  LESS THAN ONCE A  WEEK

41% OF EUROPEANS
SAY THEY SPEND 5.5 HOURS
OR MORE SITTING DOWN 
EACH DAY 

GENDER

FINISHED EDUCATION AT 15- FINISHED EDUCATION AT 16-19 FINISHED EDUCATION AT 20+
20%

MEN

44%

WOMEN

36%

33% 52%

62%
46% 39% 30%

SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY IN THE EUROPEAN UNION  RESULTS FROM THE EUROBAROMETER SURVEY EB88.4 – DECEMBER 2017

RESULTS FOR
“AT LEAST ONCE A WEEK”

HALF OF YOUNG PEOPLE (15-24)
SAY THEY SPEND 5.5 HOURS OR 
MORE SITTING DOWN EACH DAY

HOW MANY HOURS DO YOU SPEND
SITTING DOWN EACH DAY? 51%

15-24

38%

40-54

38%

25-39

41%

55+
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Do roku 1918 nemal rozvoj slovenského športu a 
telovýchovy na národnej báze  žiadnu šancu a 
systém riadenia predmetnej hierarchie v celom 
viacnárodnostnom  Uhorsku  prebiehal z Budapešti. 
Po vzniku Československej republiky v roku 1918 
stála od jesene rovnakého roka na čele športových 
zväzov Československá obec športová, ktorá sa v 
roku 1928 pretransformovala na Československý 
všešportový výbor. Tieto ústredné orgány sídliace 
v Prahe pôsobili smerom k Slovensku koordinačne 
ťažkopádne.  Podobne ako v Československom 
olympijskom výbore, založenom 13. júna 1919, ani 
v týchto ústredných o r g á n o c h 

nemalo Slovensko počas celého medzivojnového 
obdobia ani jediného zástupcu. Prvá vlastná 
riadiaca športová a telovýchovná ustanovizeň bola 
u nás založená až v marci 1939, už v zmenených 
spoločensko-politických pomeroch obdobia 
Slovenského štátu. Jej názov znel Slovenská 
ústredná športová rada a sídlila v Bratislave.

Počiatočnú domácu vývojovú etapu po oslobodení 
v roku 1945 charakterizuje úsilie o zjednotenie 
telesnej výchovy a športu. Vznikol Ústredný 
národný telovýchovný výbor a potom aj Slovenský 

ústredný telovýchovný výbor, 
ale niektoré telovýchovné 
organizácie i športové zväzy 
usilovali o samostatnosť. 

V novembri 1946 bol 
vytvorený Československý 
te lovýchovný  zväz 
(ČSTZ), ktorý existoval 
do marca 1948. ČSTZ 
združoval telovýchovné, 
športové a turistické 
organizácie pri zachovaní 
ich ideovej a právnej 
s a m o s t a t n o s t i .  N a 
Slovensku vykonával 
s v o j u  p r á v o m o c 
p r o s t r e d n í c t v o m 
Slovenskej telovýchovnej 
rady  (STR) ,  k to rá 
b o l a  i d e n t i c k á  s o 
slovenským zastúpením 

v predsedníctve ČSTZ. Zo 
strany STR vychádzali snahy 

RIADIACE PÁKY 
SLOVENSKEJ TELOVÝCHOVY 
V ČESKOSLOVENSKU 
PO ROKU 1945
  IGOR MACHAJDÍK                                    
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o výraznejšie zastúpenie Slovenska v spoločných 
orgánoch, no právomoci slovenských orgánov 
boli postupne okliešťované a ich pôsobenie sa 
stalo formálnym. Slovenský šport stále zaostával 
za českým a úspechy slovenských športovcov na 
medzinárodnom poli zostávali naďalej sporadickými.

Až po februárových udalostiach 1948 došlo k 
vytvoreniu Jednotnej telovýchovnej organizácie 
Sokol a 31. marca 1948 bolo vyhlásené zjednotenie 
telesnej výchovy a športu. 14. júla 1949 bol schválený 
zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a 
šport. Situácia sa ale zmenila koncom roka 1952. 12. 
decembra toho roku schválilo Národné zhromaždenie 
ČSR zákon o organizácii telesnej výchovy a športu, 
ktorý uzákonil jednotné štátne riadenie a kontrolu 
telesnej výchovy a športu prostredníctvom Štátneho 
výboru pre TV a šport pri vláde ČSR. Nastáva 
obdobie štátneho riadenia a kontroly TV a športu 
(1953 – 1956). V zákone sa stanovilo, že na 
Slovensku vykonáva Štátny výbor svoju pôsobnosť 
prostredníctvom Slovenského výboru pre TV a šport 
pri zbore povereníkov v Bratislave. Jeho predsedom 
sa stal Július Viktory. Výbor bol poverený vytvorením 
organizačnej štruktúry v súčinnosti s ministerstvami 
národnej obrany, pracovných síl, národnej 
bezpečnosti, školstva, vied a umení, zdravotníctva, 
informácií a osvety. Kopírovaním vzoru podľa 
sovietskej fyzkultúry vznikla zložitá organizačná 
štruktúra s rozsiahlym administratívnym aparátom 
bez požadovaného efektu. 

20. decembra 1956 bol schválený zákon o organizácii 
TV a športu, ktorý zrušil ŠV TVŠ, SIV TVŠ, ako aj 
krajské a okresné výbory pre TV šport a všetky DŠO. 3. 
a 4. marca 1957 sa konal ustanovujúci zjazd Jednotnej 
dobrovoľnej telovýchovnej organizácie (JDTO), ktorý 
prijal názov Československý zväz telesnej výchovy 
(ČSZTV).  2. a 3. apríla 1957 sa konal v Bratislave 
slovenský ustanovujúci zjazd ČSZTV, ktorý sa stal 
najvyšším orgánom zodpovedným za rozvoj základnej 
TV, športu a turistiky na Slovensku.  Novotnovská 
koncepcia jednotného československého národa 
sa však premietla aj do štruktúr ČSZTV. Slovenské 
orgány boli prakticky zbavené možnosti rozhodovať 
a riadiť rozvoj TV a športu na Slovensku. Riadenie 
TV a športu po vzniku ČSZTV sa síce zjednodušilo, 
ale metódy práce sa zmenili iba nepatrne, stále 
prevládalo centralistické a administratívno-direktívne 
riadenie.

Prvú polovicu 60. rokov 20. storočia charakterizuje 
na Slovensku rast členskej základne, ktorý dosiahol 
svoj vrchol v roku 1965, potom nastal pokles. 
Vo východnej časti republiky bolo stále citeľné 
zaostávanie budovania materiálnej základne. 
Bratislava sústreďovala svoju pozornosť najmä na 
utvorenie národnej telovýchovnej organizácie v duchu 
chystaného zákona o československej federácii a v 
júni 1968 sa začali pripravovať stanovy Slovenskej 
telovýchovnej organizácie (STO). 30. júna a 1. júla 
1969 sa zišiel I. zjazd Slovenskej telovýchovnej 
organizácie, ktorý zvolil do funkcie predsedu 
Ústredného výboru STO Vladimíra Černušáka.

Konsolidačné snahy likvidujúce údajné krízové 
obdobie rokov 1968 – 1969 spôsobili opätovný 
návrat k centralistickým a kontrolným metódam aj v 
oblasti telesnej výchovy a športu. Trvanie Slovenskej 
telovýchovnej organizácie skončilo v októbri 1973.  
Zdôrazňovanou skutočnosťou sa stalo klišé o 
zdokonaľovaní organizačnej a riadiacej práce s 
podčiarknutím masového rozvoja a vyzdvihovaním 
politickovýchovnej činnosti v ČSZTV.  To demonštrovali 
hlavne Československé spartakiády 1975, 1980 a 
1985. 

Osobitná pozornosť sa začala vo vrcholovom športe 
venovať vytváraniu  stredísk vrcholového športu 
a stredísk vrcholového športu mládeže, žiaľ, so 
slabou materiálnou bázou. Slovenský zjazd ČSZTV 
v októbri 1978 vyslovil nespokojnosť s podielom 
slovenských športovcov na reprezentácii. Dôležitým 
rozhodnutím koncom 70. a začiatkom 80. rokov bolo 
zriaďovanie internátnych športových škôl (Banská 
Bystrica, Košice, Trenčín, Bratislava). Napriek tomu, 
že realizácia plnenia úloh v telovýchovnom hnutí 
narážala na množstvo ťažkostí vrátane ekonomických 
dôvodov, slovenskí športovci dosiahli v predmetnom 
období niekoľko pozoruhodných úspechov na 
medzinárodnej športovej scéne, ktoré spoločnosť 
vnímala veľmi pozitívne.

Nástupníckou organizáciou Československého 
zväzu telesnej výchovy na Slovensku sa stalo v 
nových spoločensko-politických pomeroch po roku 
1989 Slovenské združenie telesnej kultúry, ktoré 
vzniklo v marci 1990. V rovnakom roku bolo založené 
aj Združenie technických a športových činností 
Slovenskej republiky, ktoré zastrešovalo športové 
subjekty a športovo-technické organizácie. 
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K E Ď  V Y Š L O  P R V É  Č Í S L O  T Ý Ž D E N N Í K A 

Š P O R T O V Ý  T Ý Ž D E Ň
 
  IGOR MACHAJDÍK                                    

Fenomén športu si získaval svoju početnú klientelu 
v radoch priaznivcov už vo svojich priekopníckych 
časoch. K jeho popularite prispievala významným 
spôsobom aj tlač. V dobových denníkoch 
existovali už v 20. rokoch 20. storočia 
športové rubriky, najprv v podobe 
nenápadných stĺpčekov, ktoré 
sa postupne rozrastali 
a obohacovali  o 
r o z s i a h l e j š i e 
m a t e r i á l y , 
k o m e n t á r e , 
hodnotenia či 
repo r táže .  V 
hutnejšej forme sa 
presadila športová 
ž u r n a l i s t i k a  v 
špecia l izovaných 
periodikách. Prvým 
takýmto časopisom 
na Slovensku, ktorý 
si rýchlo získal hojnú 
čitateľskú obec, bol 
týždenník Športový týždeň, 
ktorý vychádzal v rokoch 
1928 až 1937 v Bratislave a 
sídlo redakcie bolo na Edlovej 
(dnešnej Podjavorinskej) ulici č. 
3. Prvým šéfredaktorom sa stal 
Augustín Balúch. 

Jeho premiérové číslo vyšlo 24. apríla 1928 a na 
obálke bola fotografia z medzimestského futbalového 
zápasu Bratislava – Budapešť 2 : 2 (0 : 1). Toto 

historické 
číslo malo 12 strán, jeho 

cena bola 1. 60 Kčs. V úvodnom 
príhovore redakcia podčiarkla, že sa rozhodla 

„vydávať obrázkový športový týždenník, ktorý bude 
organizátorom, propagátorom a vodcom športu na 
Slovensku. Dúfame, že týmto krokom prispejeme 
k zvýšeniu úrovne nášho šport. života a preto 
prosíme všetkých športovcov, aby nás v našej práci 
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podporovali, rozširovali a čítali jediný obrázkový 
športový týždenník na Slovensku.“  Priaznivcom 
športu sa kompetentní snažili vysvetliť dôležitosť 
športovej osvety: „Šport na Slovensku, ktorý sa 
dnes už v plnej miere hlási k životu, nemá možnosť 
sa rozvinúť, preto, že nemá propagátorov, nemá 
organizátora, nik o nás nevie a naše veľké športové 
talenty sú nútené zakrneť, pretože sa nik nenájde, 
ktorý by im dodal odvahy a vyhlásil do sveta, že áno, 
je i na Slovensku niekto, kto je schopný prehlasovať 
svetu slávu nášho športu!“

Hlavné slovo v prvom čísle, čo nebolo nijakým 
prekvapením, mal futbal, ktorému patrilo prakticky 
prvých sedem strán. Rubrika „Football“ informovala o 
všetkých dôležitých „matchoch“. Najväčšiu pozornosť 
venovala redakcia medzištátnemu zápasu Maďarsko 
– Československo (2 : 0), hranom 22. apríla 1928 v 
Budapešti za rekordnej návštevy 45-tisíc divákov. 
„Maďari vďaka svojej úžasnej rýchlosti a ostrému 
štartu na lobdu lepšie sa uplatnili voči pomalu 
hrajúcemu reprez. mužstvu ČSR, ktoré bolo však 
i zo strany sudcu poškodené“, stojí v komentári, po 
ktorom nechýbajú zostavy i strelci gólov. Stručne 
analyzujú aj predzápas Bratislava – Budapešť (2 : 
2), a aj v tomto prípade s mohutnou diváckou kulisou 
30-tisíc ľudí. Ďalší priestor patrí 
zápasom  Praha 

– Budapešť (4 : 3), Attila Miskolz – KAC Košice (4 : 
2) či Attila Miskolz – Slávia Košice (5 : 0). Nechýbajú 
ani fotografie, ba aj kreslené karikatúry z niektorých 
zápasov. Výsledkový servis informuje o zahraničnom 
futbalovom dianí v Rakúsku, Nemecku a Poľsku. 

Adresnou a praktickou sa ukázala rubrika „Úradná 
správa“. Tá v prvom čísle informovala, že „začiatok 
zápasu oznámi poriadajúci klub súperovi doporučeným 
dopisom a síce 5 dní predom. Pre nedeľné zápasy 
musí sa podanie uskutočniť najneskôr v stredu. Na 
pozdejšie oznámenie začiatku zápasu nemusí súper 
brať ohľad a nemusí k zápasu tomuto nastúpiť a 
poriadajúci klub ztráca 2 body 3 : 0.“  Na siedmej 
strane Športového týždňa sa predstavuje už aj ďalší 
šport – „ľahká atletika“. V jej prípade išlo o telegrafické 
správy o podujatiach v Európe i na domácich ováloch 
s rozpisom jednotlivých disciplín. Nechýbajú ani, z 
dnešného pohľadu, vzácne fotografie najlepších 
bežcov Bratislavy (Bartošek a Šimek z ŠK, Stibravy 
a Schätzel z PTE). 

Populárny box „kraľoval“ ďalším dvom stranám. 
Najmä informácie z medzištátneho zápasu 
Maďarsko – Československo (9 : 7), ktorý sa 
uskutočnil v pražskej Lucerne pred trojtisícovou 
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návštevou, zaujali. „Zápas skončil iba tesným 
víťazstvom Maďarov, čo je všeobecným prekvapením, 
keďže  vieme dobre, že maďarská reprezentačná 
garda je európskeho mena.“ Tak znel komentár 
obohatený  podrobnými výsledkami jednotlivých 
duelov od mušej po ťažkú váhu. To isté platí aj o 
následnom zápase Maďarov proti Morave (10 : 6). 
Vzácnou informáciou je aj tá o ustanovujúcom valnom 
zhromaždení Slovenskej zemskej župy Čsl.U.B.A., 
ktoré sa udialo v budove YMCA za účasti delegátov 
Boxing Clubu Bratislava, I.ČsŠK Bratislava, YMCA 
Bratislava, keď bratislavský  Hercules a košický 
Törekvés svojich zástupcov nevyslali. Bratislavských 
priaznivcov boxu potešila správa o obnovení tréningov 
Boxing Clubu, ktorý svoje „budúce zápasy usporiada 
na miestnom footbal. Ihrisku a v záhrade kina Adlon.“ 
Početná divácka kulisa, zdá sa, bola pre klub prioritou.

Strana desať predstavuje v ďalšej rubrike – „plavectvo“. 
Pozornosť je venovaná medzinárodným pretekom 
PTE Bratislava, na ktorých sa najviac darilo práve 
domácim. Tí vyhrali najviac disciplín pred súpermi 
z ŠK a v štafete na 4 x 50 m utvorili dokonca nový 
československý rekord. Pozornosti čitateľa neušla ani 
reportáž o budúcich OH 1928 v Amsterdame s leteckou 
fotografiou športového komplexu „dejiska to deviatej 

olympiády v Amsterodame“.  Predposledná strana 
ponúkla priestor skautingu, jeho filozofii a chystanému 
prvému Dňu skautov na Devíne. „Auto a motor“ – 
tak sa volá rubrika, ktorá je zároveň pozvánkou na 
Veľkú cenu Československa v pretekoch motocyklov, 
pričom víťazi jednotlivých kubatúr do 250, 350 a 
500 ccm si finančne prilepšia o 10, 8, resp. 6-tisíc 
korún. Oddychovú a relaxačnú funkciu plní redakciou 
zaradená populárna „športová krížovka“. Posledná, 
dvanásta strana, vzhľadom na financie iste dôležitá, 
má reklamný a inzertný charakter.

Týždenník Športový týždeň sa postupne vyprofiloval 
– obsahovo aj graficky – na veľmi obľúbené až 
vychytené periodikum, po ktorom sa vždy „len tak 
zaprášilo“. S bohatou a rozmanitou ponukou širokej 
škály športov, výsledkovým servisom, zaujímavými 
reportážami, rozhovormi a spravodajstvom z domova 
i zahraničia, ale aj množstvom fotografií a ilustrácií, 
potešil stále náročnejšie oko priaznivca športu. Dnes 
poskytuje Športový týždeň cenný zdroj dobových 
športových informácií s množstvom  faktografie z 
konca 20. rokov a z 30. rokov 20. storočia. Predstavuje 
zároveň súhrn vzácnych pamiatok z priekopníckych 
čias športu, pričom podáva relevantný obraz doby a 
autenticky ozrejmuje vývoj predmetného fenoménu. 



38E-ŠPORTINFORM

E - Š p o r t i n f o r m  |  0 2 / 2 0 1 8

I N F O R M A Č N Ý  S Y S T É M  Š P O R T U  

O Z N A M  P R E  N Á R O D N É 
Š P O R T O V É  Z VÄ Z Y 
                                    

Podľa § 104 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú 
údaje do Informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch 
mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

V piatok 23. 03. 2018 o 12:43 bola národným športovým zväzom zaslaná informácia o nasadení novej 
verzie Informačného systému športu do produkcie. Súčasťou informácie bol aj návod na získanie 
prístupu do ISŠ za účelom plnenia informačných povinností stanovených zákonom

Nakoľko doteraz získalo prístup do Informačného systému športu už viac ako 50% národných športových 
zväzov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) považuje nasadený 
Informačný systém športu za funkčný pre národné	športové	zväzy, a preto oficiálne oznamuje, že 
od	1.	júna	2018	-	začína	plynúť	3-mesačná	lehota	na	doplnenie	ich	údajov	do	Informačného	
systému	športu. Znamená to, že dňa 31. augusta 2018 bude ministerstvo považovať Informačný 
systém športu za naplnený informáciami od národných športových zväzov, a iba tieto bude považovať 
za relevantné.

Ak v priebehu vkladania údajov (priame vloženie, alebo import alebo integrácia informačných systémov) 
bude identifikovaná chyba vo funkčnosti systému, ktorá si bude vyžadovať odstránenie, trojmesačné 
obdobie bude predĺžené o čas opravy funkčnosti Informačného systému športu.

Pôvodné prístupy športových zväzov do backofficu ISŠ boli so spustením novej, aktualizovanej verzie, 
deaktivované. O nové je potrebné požiadať cez Portál	žiadosti	na www.sport.gov.sk prostredníctvom 
žiadosti Poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných 
fyzických osobách.  

Návody nájdete na https://youtu.be/340_wV1NcxY a na https://ziadosti-sport.iedu.sk/.

Žiadosť môže zasielať iba prihlásený žiadateľ prostredníctvom svojho konta (email a heslo). Ak takéto 
konto ešte nemá vytvorené, urobí tak cez https://ziadosti-sport.iedu.sk/client. 

Email	a	heslo,	ktoré	si	žiadateľ	zadá	pri	vytváraní	konta,	sa	následne	stanú	aj	jeho	prihlasovacími	
dátami	do	backofficu	ISŠ (https://sportbackoffice.iedu.sk), kde sa spravujú registre fyzických a 
právnických osôb v športe. Čiže je potrebné najprv si vytvoriť používateľské konto a následne zaslať 
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potrebnú žiadosť.

Po	vyplnení	formulára	určená	osoba	vytlačí	žiadosť	(vygenerovanú	systémom),	podpíše	ju	
a	zabezpečí	jej	podpísanie	všetkými	potrebnými	podpismi	(štatutárnymi	zástupcami	NŠZ).	
Podpísanú	žiadosť	v	listinnej	podobe	doručí	na	adresu	Ministerstvo	školstva,	vedy,	výskumu	
a	športu	SR,	Stromová	1,	813	30	Bratislava.		        

Schválením tejto žiadosti sa daná športová organizácia zaregistruje v RPO v športe (iba jej základné 
údaje) a daná poverená osoba sa tak stane správcom danej športovej organizácie a zodpovedá za 
správnosť a úplnosť dát zadaných cez svoje používateľské konto („účet“) do ISŠ.

Postupy a manuály ku práci v ISŠ nájdete na http://www.sportcenter.sk/stranka/dokumenty-na-stiahnutie. 

Pri	 importe	údajov	upozorňujeme,	aby	ste	zohľadňovali	číselníky	uvedené	priamo	v	ISŠ. 
Importné súbory musia byť v korektnom formáte a s korektným kódovaním. Prvou časťou importu je 
kontrola importovaných dát. Po kontrole systém môže identifikovať chyby, ktoré sú zobrazené, dajú 
sa otvoriť a zistiť, čoho sa týkajú. Na základe toho je potrebné importné súbory opraviť a nanovo 
importovať. Systém importuje IBA tie záznamy, ktoré nevykázali žiadnu chybu.

Ďalšie informácie môžete nájsť aj v minulom čísle časopisu E-Športinform (01/2018), ktorý je dostupný 
na tejto adrese http://www.sportcenter.sk/userfiles/file/Studovna/e-sportinform-201801_20180418_
v01.pdf.

Tak ako doteraz, systémovou podporou pre prácu zväzov s Informačným systémom športu je pani 
A. Galková z Národného športového centra (tel.: 02/322 236 12, e-mail: galkova@sportcenter.sk), 
príp. pani I. Hricová (tel.: 02/322 236 21, e-mail: ivana.hricova@sportcenter.sk).

http://www.sportcenter.sk/userfiles/file/Studovna/e-sportinform-201801_20180418_v01.pdf
http://www.sportcenter.sk/userfiles/file/Studovna/e-sportinform-201801_20180418_v01.pdf
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
AIKIDO

Adresa PO BOX 206 
91700 Trnava

Telefón +421 905 352 542

E-mail prezident@aikidosaa.sk                                     

Web www.aikikai.sk                         

Prezident Roman  Ilavský

Generálny sekretár Juraj Baláž

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA AMERICKÉHO 
FUTBALU

Adresa Revolučná 3289/1 
01001 Žilina

Telefón +421 904 984 419

E-mail info@saaf.sk

Web www.saaf.sk

Prezident Ján Polák

Generálny sekretár Martin Bíleš

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ  
ZVÄZ

Adresa Bajkalská 7/A 
831 04 Bratislava

Telefón +421 2 38 15 55 00

E-mail saz@atletikasvk.sk                                      

Web www.atletikasvk.sk                                               

Prezident Peter Korčok

Generálny sekretár Vladimír Gubrický

SLOVENSKÁ	BASEBALLOVÁ	
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 915 754 777

E-mail office@baseballslovakia.com                                                       

Web www.baseballslovakia.com                                                           

Prezident Dušan Noga

Generálny sekretár František  Bunta

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

Adresa Trnavská cesta 37 
831 04 Bratislava

Telefón +421 2 491 14 545

E-mail sekretariat@slovakbasket.sk

Web www.slovakbasket.sk

Prezident Pavel Bagin

Generálny sekretár Ľubomír Ryšavý

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
BEDMINTONU

Adresa Slovenská 19 
080 01 Prešov

Telefón +421 - 905 257 791

E-mail sekretar@bedminton.sk                                              

Web www.bedminton.sk                                                         

Prezident Anton Siažik

Generálny sekretár Peter Tarcala

SLOVENSKÝ	BEŽECKÝ	 
SPOLOK 

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 0910 483 898

E-mail sbs@zoznam.sk                                                         

Web www.beh.szm.sk                                    

Prezident Jozef Baráth

Generálny sekretár Stanislav Moravčík

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
BIATLONU

Adresa Partizánska 71 
97401 Banská Bystrica

Telefón +421 - 48 - 414 4776

E-mail svk@biathlon.sk                                              

Web www.biathlon.sk                                                                  

Prezident Tomáš Fusko

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	BILIARDOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 0905 611 719

E-mail koniar@sbiz.sk                                              

Web www.biliard.online.sk

Prezident Samuel Koniar

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
BOBISTOV

Adresa Líščie údolie 134 
841 04 Bratislava 4

Telefón +421 - 903 262 626

E-mail szb@boby.sk      

Web www.boby.sk       

Prezident Milan Jagnešák

Generálny sekretár Zdenka Jagnešáková
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
BOCCIE

Adresa Štefana Moyzesa 57/4304 
984 01 Lučenec

Telefón +421 903 630 204

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

Web www.bocce.sk                   

Prezident Iveta Lukáčová

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	BOWLINGOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa Dunajská 12 
040 11 Košice

Telefón +421 903 712 927

E-mail sekretariat@slovakbowling.sk

Web www.slovakbowling.sk                                                  

Prezident Vladimír Merkovský

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ	BOXERSKÁ	 
FEDERÁCIA

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

Telefón +421 949 246 786

E-mail sbf@sbf.sk

Web www.sbf.sk

Prezident Tomáš Kovács

Generálny sekretár Mária Schutová

SLOVENSKÝ	BRIDŽOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa Lopenícka 1/A 
831 02 Bratislava

Telefón +421 - 0905 012 032

E-mail sbz@bridgeclub.sk

Web www.bridgeclub.sk  

Prezident Peter Belčák

Generálny sekretár Peter Hora

SLOVENSKÝ CURLINGOVÝ   
ZVÄZ		

Adresa Mostová 2 
811 03 Bratislava

Telefón +421 905 606 229 

E-mail office@curling.sk

Web www.curling.sk

Prezident Pavol Pitoňák

Generálny sekretár

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 Trnavská 100/II 
821 01 Bratislava

Telefón +421  2  48 20 60 00

E-mail office@futbalsfz.sk                                            

Web www.futbalsfz.sk                                    

Prezident Ján Kováčik

Generálny sekretár Jozef Kliment

SLOVENSKÝ FUTSAL 

Adresa Tomášikova 30/c  
821 01 Bratislava

Telefón +421 - 2 - 48 20 60 40

E-mail dobsovic@futbalsfz.sk                                          

Web www.futsalslovakia.sk                                                                

Prezident Dušan Dobšovič

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA GO 

Adresa Údernícka 5  
851 01  Bratislava

Telefón

E-mail slovakgo@gmail.com                          

Web www.sago.sk                                   

Prezident Miroslav Poliak

Generálny sekretár Milan Jadroň

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ  
ASOCIÁCIA

Adresa Kukučínova 26 
831 01 Bratislava

Telefón 0911 446 366

E-mail skga@skga.sk                                      

Web www.skga.sk                          

Prezident Tibor Hubík

Generálny sekretár Kamil Balga

SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ 
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 905 811 053

E-mail gymnastics@sgf.sk

Web www.sgf.sk 

Prezident Ján Novák

Generálny sekretár Monika Šišková

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
HÁDZANEJ

Adresa Trnavská cesta 37 
831 04 Bratislava

Telefón +421 903 708 275

E-mail szh@slovakhandball.sk

Web www.slovakhandball.sk

Prezident Jaroslav Holeša

Generálny sekretár Ivan Sabovik
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SLOVENSKÁ	HOKEJBALOVÁ	 
ÚNIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 917 627 355

E-mail hokejbal@hokejbal.sk

Web www.hokejbal.sk

Prezident Jozef Stümpel

Generálny sekretár Július Száraz

SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ  
SPOLOK JAMES

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 907 988 343

E-mail office@james.sk

Web www.james.sk

Prezident Igor Koller

Generálny sekretár

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 suke@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



47E-ŠPORTINFORM

E - Š p o r t i n f o r m  |  0 2 / 2 0 1 8

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA 
KORFBALU

Adresa Makovického 6 
971 01 Prievidza

Telefón +421 911 361 044

E-mail m_sonoga@yahoo.com

Web www.korfbal.sk

Prezident Martin Sonoga

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	KRASOKORČULIARSKY	
ZVÄZ

Adresa Záhradnícka 95 
821 08 Bratislava

Telefón +421 - 918 - 791 227

E-mail gs@kraso.sk

Web www.kraso.sk

Prezident Jozef Beständig

Generálny sekretár Csaba Kürti

SLOVENSKÁ	ASOCIÁCIA	KULTURISTIKY,	
FITNESS	A	SILOVÉHO	TROJBOJA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 908 965 156

E-mail safkst@gmail.com

Web www.sakst.sk

Prezident Boris Mlsna

Generálny sekretár Viliam Sabol ml.

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 Martin Kohút

Generálny sekretár Miroslav Valíček

LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA 
SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa Framborská 58 
010 01 Žilina

Telefón 0903 431 416

E-mail sekretariat@laa.sk

Web www.laa.sk

Prezident Miroslav Jančiar

Generálny sekretár Dagmar Sekerková

SLOVENSKÝ	NÁRODNÝ	AEROKLUB	
GENERÁLA	M.	R.	ŠTEFÁNIKA

Adresa Pri Rajčianke 49 
010 01 Žilina

Telefón +421 – 41 - 723 2204

E-mail sna@sna.sk

Web www.sna.sk

Prezident Ján Mikuš

Generálny sekretár Pavol Kavka
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SLOVENSKÁ FEDERÁCIA 
ULTRAĽAHKÉHO	LIETANIA

Adresa Letisko Boľkovce 227 
984 01 Lučenec

Telefón +421  905 60 27 06

E-mail sluk@sful.sk

Web www.sful.sk

Prezident Marián Sluk

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ LUKOSTRELECKÝ  
ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 903 715 945

E-mail office@archerysvk.sk

Web www.archerysvk.sk

Prezident Vladimír Hurban

Generálny sekretár Alena Hurbanová

SLOVENSKÁ	LYŽIARSKA	 
ASOCIÁCIA

Adresa Karpatská 15 
058 01 Poprad

Telefón +421 918 249 159

E-mail info@slovak-ski.sk

Web www.slovak-ski.sk

Prezident Ivan Ivanič

Generálny sekretár Radovan Cagala

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	MALÉHO	 
FUTBALU

Adresa Raketová 12 
821 02 Bratislava

Telefón +421 903 21 21 44

E-mail info@malyfutbal.sk

Web www.malyfutbal.sk

Prezident Stanislav Cintavý

Generálny sekretár Javer Gusejnov

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
MODERNÉHO	PÄŤBOJA

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 905 650 170

E-mail smpa@pentathlon.sk

Web www.pentathlon.sk

Prezident Dušan Poláček, ml.

Generálny sekretár Dušan Poláček, st.

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ 
FEDERÁCIA

Adresa Šporovcov 340 
017 01 Považská Bystrica

Telefón +421 42 426 0332

E-mail smf@smf.sk

Web www.smf.sk

Prezident Ing. Peter Lazar

Generálny sekretár Tatiana Kašlíková
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
MOTORISTICKÉHO ŠPORTU

Adresa Fatranská 3 
949 01 Nitra

Telefón +421 - 37  655 46 96

E-mail info@sams-asn.sk

Web www.sams-asn.sk

Prezident Dušan Koblišek

Generálny sekretár Vojtech Ruisl

SLOVENSKÁ	NOHEJBALOVÁ	 
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 905 462 372

E-mail info@nohejbal-sk.sk

Web www.nohejbal-sk.sk

Prezident Gabriel Viňanský

Generálny sekretár Ján Reháček

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	ORIENTAČNÝCH	
ŠPORTOV

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 903 636 503

E-mail slovakia@orienteering.sk

Web www.orienteering.sk

Prezident Juraj Nemec

Generálny sekretár Milan Mazúr

SLOVENSKÝ	PAINTBALLOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa

Telefón +421 905 120 480

E-mail pavlak@paintball.sk

Web www.paintball.sk

Prezident Michal Čížek

Generálny sekretár Turek Suchar

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ  
FEDERÁCIA

Adresa Za kasárňou 1 
831 03 Bratislava

Telefón +421 905 620 679

E-mail sport@swimmsvk.sk

Web www.swimmsvk.sk

Prezident Irena Adámková

Generálny sekretár Miroslav Nowak

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	POZEMNÉHO	
HOKEJA

Adresa Jurkovičova 5 
83106 Bratislava

Telefón 0918 555 519

E-mail szph@szph.sk

Web www.szph.sk

Prezident Ľudmila Pastorová

Generálny sekretár Mariana Mankovecká
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA DYNAMICKEJ 
STREĽBY

Adresa Urxova 4 
080 05 Prešov

Telefón

E-mail prezident@sads.sk

Web www.sads.sk

Prezident Janette Haviarová

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
PRETLÁČANIA	RUKOU

Adresa Vavrečka 311 
029 01 Námestovo

Telefón +421 911 880 779

E-mail sekretariat@armsport.sk

Web www.armsport.sk

Prezident Ján Germánus

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	PSÍCH	 
ZÁPRAHOV

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

Telefón +421 905 486 716

E-mail igorpribula11@gmail.com

Web www.mushing.sk

Prezident Igor Pribula

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
RÁDIOAMATÉROV

Adresa Mlynská 4 
900 31 Stupava

Telefón +421 - 2 - 6224 7501

E-mail szr@stonline.sk

Web www.szr.sk

Prezident Roman Kudláč

Generálny sekretár Roman Kudláč

ZVÄZ	VODÁCTVA	A	RAFTINGU	
SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa Wolkrova 4 
85101 Bratislava

Telefón + 421 903 457 074

E-mail rafting@stonline.sk

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 František Jablonický

Generálny sekretár Vladimír Szűcs

SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA 
KOMPOZIČNÉHO	ŠACHU

Adresa Zimná 2 
82102 Bratislava

Telefón +421  915 794 101

E-mail emil.klemanic@justice.sk

Web www.soks.sk

Prezident Emil  Klemanič

Generálny sekretár

ZDRUŽENIE	KOREŠPONDENČNÉHO	
ŠACHU	SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa ZKŠ SR , P O BOX 17 
82014 Bratislava

Telefón +421 - 903 455 587

E-mail manduchm@korsach.sk

Web www.korsach.sk

Prezident Milan Manduch

Generálny sekretár Pavol Polakovič

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
SÁNKAROV

Adresa Starý Smokovec 18074 
062 01 Vysoké Tatry

Telefón +421 905 970 041

E-mail sane@stonline.sk

Web www.sane.sk

Prezident Jozef Škvarek

Generálny sekretár Viera Bachárová Findurová
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SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY  
ZVÄZ

Adresa Trnavská cesta 39 
831 04 Bratislava

Telefón +421 903 740 961

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

Web www.slovak-fencing.sk

Prezident Tatiana Drobná

Generálny sekretár Gabriela Geršiová  

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILNÝCH 
MUŽOV	

Adresa Opatovská 15 
911 01 Trenčín

Telefón +421 948 135 151

E-mail sekretar@slovakstrongman.sk

Web www.slovakstrongman.sk

Prezident Vladimír Bátik

Generálny sekretár Pavol Guga

ZDRUŽENIE	ŠÍPKARSKYCH	
ORGANIZÁCIÍ

Adresa Szakkayho 1 
04001 Košice

Telefón + 421 905 700 790

E-mail info@sipky.sk

Web www.slovakiadart.sk

Prezident Karol Kirchner

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ 
ASOCIÁCIA

Adresa Bobrovec 550 
032 21 Bobrovec

Telefón +421 902 069 737

E-mail info@skialpuj.sk

Web www.skialpuj.sk

Prezident Andrej Škovrán

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ	SOFTBALOVÁ	 
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 2 492 49 279

E-mail office@softballslovakia.sk

Web www.softballslovakia.com

Prezident Richard Bohunický

Generálny sekretár František Bunta

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	ŠPORTOVCOV	 
S	MENTÁLNYM	POSTIHNUTÍM

Adresa SNP 90 
040 11 Košice

Telefón +421 907 953 701

E-mail szsmpsk@gmail.com

Web www.szsmp.sk

Prezident Robert Luby

Generálny sekretár
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DEAFLYMPIJSKÝ	VÝBOR	 
SLOVENSKA

Adresa Blumentálska 24 
811 07 Bratislava 

Telefón +421 911 370 888

E-mail office@deaflympic.sk

Web www.deaflympic.sk

Prezident Miloš Štefek

Generálny sekretár Dušan Dědeček

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	TELESNE	 
POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Adresa Benediktiho 5 
811 05 Bratislava

Telefón +421 915 888 553

E-mail tps@sztps.sk

Web www.sztps.sk

Prezident Ján Riapoš

Generálny sekretár Martin Čapla

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO 
POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Adresa Cementárenská 16 
974 01 Banská Bystrica

Telefón +421 907 884 546

E-mail predseda@sazps.sk

Web www.sazps.sk

Prezident Pavol Valent

Generálny sekretár

ZVÄZ	ŠPORTOVEJ	KYNOLÓGIE	
SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa Medený Hámor  7 
97401 Banská Bystrica

Telefón +421 48 414 40 99

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

Web www.zsk-sr.sk

Prezident Juraj Štaudinger

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ STRELECKÝ 
ZVÄZ

Adresa Wolkrova 4 
85101 Bratislava

Telefón +421 2  6224 4077

E-mail ssz@shooting.sk

Web www.shooting.sk

Prezident Miloslav Benca

Generálny sekretár Barbora Reichová

ZVÄZ	MODELÁROV	 
SLOVENSKA

Adresa Trhovisko 10 
929 01 Dunajská Streda

Telefón +421 907 217 539

E-mail sekretariat@zvazmodelarov.sk

Web www.zvazmodelarov.sk

Prezident Pavol Barbarič

Generálny sekretár Jaroslav Košťan
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ZVÄZ	POTÁPAČOV	 
SLOVENSKA

Adresa Wolkrova 4 
851 01 Bratislava

Telefón +421 918 737 877

E-mail zps@zps-diving.sk

Web www.zps-diving.sk

Prezident Roman Baláž

Generálny sekretár Veronika Horňáková 

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 Katarína Kollárová

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Černockého 6 
831 53 Bratislava

Telefón + 421  02 44 884 042

E-mail sstz1@sstz.sk

Web www.sstz.sk

Prezident Zdenko Kríž

Generálny sekretár Anton Hamran

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA  
SUMO

Adresa Zálužická 7 
82101 Bratislava

Telefón +421  905 620 366

E-mail mifko@reprosova.sk

Web www.sumo.szm.com

Prezident David Šarkády

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
TAEKWON-DO	ITF

Adresa Trnavská 18 
919 04 Smolenice

Telefón + 421 908 553 335

E-mail ladislav.hunady@gmail.com

Web www.sztkd-itf.sk

Prezident Ladislav Huňady

Generálny sekretár Jozef Kotuľák
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
TAEKWONDO	WT

Adresa Stará spišská cesta 38 
040 01  Košice

Telefón + 421 902 901 640

E-mail satkd.wtf@gmail.com

Web www.satkd.sk

Prezident Pavel Ižarik

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	TANEČNÉHO	
ŠPORTU

Adresa Škultétyho 1 
831 03 Bratislava

Telefón +421 2  4445 7850

E-mail szts@szts.sk

Web www.szts.sk

Prezident Petr Horáček

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ TENISOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Príkopova 6 
831 03 Bratislava

Telefón + 421 903 793 140

E-mail stz@stz.sk

Web www.stz.sk

Prezident Tibor Macko

Generálny sekretár Igor Moška

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ  
ÚNIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón + 421 905 648 349

E-mail triatlon@triathlon.sk

Web www.triathlon.sk

Prezident Jozef Jurášek

Generálny sekretár

KLUB	SLOVENSKÝCH	 
TURISTOV

Adresa Záborského 33 
83103 Bratislava

Telefón +421 2 44 45 11 21

E-mail ustredie@kst.sk

Web www.kst.sk

Prezident Peter Dragúň

Generálny sekretár Dušan Valúch

SLOVENSKÝ VESLÁRSKY  
ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón

E-mail rowingslovakia@gmail.com

Web www.veslovanie.sk

Prezident Ján Žiška

Generálny sekretár Barbora Kamrlová 
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SLOVENSKÝ	ZVÄZ	VODNÉHO	
LYŽOVANIA	A	WAKEBOARDINGU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 905 712 830

E-mail waterski@waterski.sk

Web www.waterski.sk

Prezident Alexander Vaško

Generálny sekretár Denisa Oravcová

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	VODNÉHO	
MOTORIZMU

Adresa Trnavská cesta 29 
832 84 Bratislava

Telefón +421 903 454 999

E-mail szvm@szvm.sk

Web www.szvm.sk

Prezident Vladimír Slaný

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ	VOLEJBALOVÁ	
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 901 770 729

E-mail sekretariat@svf.sk

Web www.svf.sk

Prezident Martin Kraščenič

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	 
VZPIERANIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón

E-mail szv@vzpieranie.sk

Web www.vzpieranie.sk

Prezident Ján Štefánik 

Generálny sekretár Jozef Sedlár

SLOVENSKÁ	ASOCIÁCIA	WESTERN	
RIDINGU A RÓDEA

Adresa Tomášovská 72 
900 29 Nová Dedinka

Telefón + 421 905 413 023

E-mail tajomnik@sawrr.sk

Web www.sawrr.sk

Prezident Peter Dobeš

Generálny sekretár Alexandra Bučková

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
ČÍNSKEHO	WUSHU

Adresa Ladislava Dérera 35 
831 01 Bratislava

Telefón +421 0905 948422 
+421 907 320 877

E-mail email@wushuslovakia.sk

Web www.wushuslovakia.sk

Prezident Ľubomír France

Generálny sekretár Katarína Kittová
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SLOVENSKÝ	ZÁPASNÍCKY 
	ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 917 476 268

E-mail svk@fila-wrestling.com

Web www.zapasenie.sk

Prezident Ján Karšňák

Generálny sekretár Elena Valentová

Z  O B S A H U
B U D Ú C E H O  Č Í S L A  V Y B E R Á M E
  ČÍSLO 03/2018                                    

Aktualizácia údajov: 30.06.2018 
Údaje spracovala KŠZ SR a sú priebežne aktualizované na stránke www.sportslovakia.sk

V	treťom	tohtoročnom	čísle	sa	okrem	

iných	tém	zameriame	na	oblasť	výstavby	

športovej	infraštruktúry	a	pozrieme	sa	

bližšie	na	olympijské	hry	mládeže,	ktorých	

aktuálne	vydanie	sa	uskutoční	v	októbri	 

v	argentínskom	Buenos	Aires.	
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