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Úvod športového roka 2019 sa niesol v znamení „veľkej dcéry malej 
krajiny“. Tento prívlastok si vyslúžila Petra Vlhová po zisku troch cenných 
kovov vrátane titulu majsterky sveta v obrovskom slalome, ktorými potešila 
nejedno srdce slovenského športového fanúšika. Je potešiteľné, že v tomto 
ohľade Petra nezostala sama a svojimi výkonmi jej zdarne sekundovali 
slovenské biatlonové reprezentantky. Fenomenálna Anastasia Kuzminová 
si na sklonku svojej individuálnej kariéry splnila posledné dva sny a ziskom 
titulu svetovej šampiónky v šprinte a „vybielením“ 20 terčov v stíhacích 
pretekoch posledného kola Svetového pohára sa navždy zaradila medzi 
najúspešnejšie športovkyne v slovenskej histórii. Zahanbiť sa nenechal ani 
šprintér Ján Volko. Ten sa ziskom zlatej medaily v behu na 60 m na halových 
majstrovstvách Európy v Glasgowe postaral o prvotriednu senzáciu, aj keď 
ho strieborný úspech na šampionáte spred dvoch rokov staval do pozície 
medailového ašpiranta.

Na sklonku minulej sezóny absolvoval J. Volko sústredenie v tureckom 
stredisku Gloria Sports Arena, ktoré sa teší stále rastúcej obľube u 
športových tímov, hľadajúcich vhodné tréningové podmienky. V prvom 
tohtoročnom čísle sme sa pozreli bližšie na služby, ktoré toto tréningové 
centrum ponúka. Naďa Bendová, trénerka nášho úspešného šprintéra sa 
okrem skúseností s tureckým strediskom podelila na stránkach časopisu aj 
o informácie o ich klube NAŠA – športová akadémia, kde sa okrem J. Volka 
starajú aj o ďalšie atletické nádeje a jeho nasledovníkov.

Strešná organizácia slovenského športu má za sebou niekoľko mesiacov 
svojej existencie. Jedným zo zásadných momentov v jej fungovaní sa hneď 
v úvode ukázala byť otázka prijímania členov do Slovenského olympijského 
a športového výboru. Vedúci komisie na posudzovanie žiadostí o členstvo v 
SOŠV sa v tejto súvislosti podelil o niekoľko komentárov a postrehov.

V rozhovore na naše otázky tento raz odpovedal štátny tajomník pre šport 
Jozef Gönci. Obsah čísla však dopĺňajú aj príspevky na tému dobrého 
riadenia v antidopingu či vzniku novej organizácie na zastupovanie práv 
a záujmov športovcov v Nemecku. Na jeho stránkach si tiež predstavíme 
kandidátov na ZOH 2026, zhodnotíme účasť slovenských športovcov na 
EYOF 2019 v Sarajeve a pripomenieme si vydanie najnovšej Kroniky 
športu i 15 rokov vzniku Národného športového centra. Novinkou prvého 
tohtoročného čísla je prehľad zaujímavostí z medzinárodného diania v 
športe a jeho záver bude patriť prvému dielu seriálu o histórii klubu Slovan 
Bratislava, ktorý tento rok oslavuje svoju storočnicu.

V mene celej redakčnej rady vám želám príjemné čítanie.

    

     Mgr. Igor Kováč 
     zodpovedný redaktor
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Od decembra minulého roka sa športová obec na 
Slovensku ocitla v novej, mnohými dlho očakávanej 
situácii. Zriadením strešnej organizácie v podobe 
Slovenského olympijského a športového výboru 
(SOŠV) sa vytvorili predpoklady na zjednotenie 
doteraz značne roztriešteného športového hnutia. Ako 
osoba poverená vedením komisie na posudzovanie 
žiadostí o členstvo v SOŠV považujem 
za potrebné objasniť otázku prijímania 
členov do strešnej organizácie a 
podeliť sa o niekoľko komentárov.

Právny	základ

Právny základ pre prijímanie členov 
do SOŠV tvoria dva dokumenty - 
Olympijská charta a stanovy SOŠV 
- pričom Olympijská charta je právne 
nadradeným dokumentom stanovám 
SOŠV. Zároveň je vhodné brať na zreteľ 
aj Zákon o športe č.440/2015 Z.z., 
nakoľko SOŠV pôsobí v športovom 
prostredí, ktoré sa riadi týmto 
zákonom. Stanoviská a postoje SOŠV 
ku kategorizácii športov a športových organizácií by 
sa so zákonom o športe nemali zásadne rozchádzať. 
V niektorých prípadoch, ako je napríklad pojem 
„národný športový zväz“,  však definícia v zákone pod 
týmto pojmom nezodpovedá národnému športovému 
zväzu, ako ho pozná Olympijská charta. Olympijská 
charta nemá v prípade národného športového zväzu 
definované kvantitatívne kritériá počtu klubov, alebo 
športovcov. V týchto prípadoch bude potrebné sa 

riadiť Olympijskou chartou ako dokumentom najvyššej 
medzinárodnej športovej autority. 

Olympijská	charta

Okrem samozrejmého predpokladu všeobecného 
dodržiavania Olympijskej charty je potrebné uviesť 

ustanovenia charty, v súlade s ktorými 
musí proces prijímania členov do 
SOŠV prebiehať:

Kapitola 3 - Medzinárodné športové 
federácie (MŠF) 

čl. 29 Uznanie MŠF: 

„V záujme propagácie olympijského 
hnutia môže MOV uznať ako MŠF 
medzinárodné nevládne organizácie 
riadiace jeden alebo viac športov na 
celosvetovej úrovni, ktorých členmi 
sú organizácie riadiace tieto športy na 
národnej úrovni. Na to, aby bolo možné 
tieto organizácie uznať, musia prijať  

Svetový antidopingový kódex a riadiť sa ním.  MŠF, 
ktoré novo schválil MOV, budú uznané prechodne na 
obdobie dvoch rokov, alebo na akékoľvek iné obdobie 
stanovené výkonným výborom MOV. Po vypršaní 
tohto obdobia uznanie automaticky zanikne, ak ho 
definitívne písomne nepotvrdí MOV. Čo sa  týka 
úlohy MŠF v olympijskom hnutí, ich štatút, zvyklosti 
a aktivity musia byť v súlade s Olympijskou chartou. 
V tomto prípade si každá MŠF  zachováva svoju 

P R I J Í M A N I E  Č L E N O V 
D O  S L O V E N S K É H O 
O LY M P I J S K É H O  A 
Š P O R T O V É H O  V Ý B O R U
  DANIEL LÍŠKA                                    
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nezávislosť a autonómnosť v riadení svojho športu.“ 

Kapitola	4	–	Národné	olympijské	výbory	(NOV)

čl. 28 Zloženie NOV:

„Bez ohľadu na zloženie NOV musia v ňom byť 

ods. 1.2. všetky národné športové zväzy, združené 
v MŠF, ktorých šport je zaradený do programu 
olympijských hier, alebo nimi určených zástupca 
(minimálne päť takých národných športových zväzov). 
Treba preukázať, že tieto národné zväzy vyvíjajú 
skutočne špecifickú športovú činnosť vo svojej krajine 
a na medzinárodnej úrovni, najmä že organizujú 
športové súťaže a zúčastňujú sa na nich a uplatňujú 
programy na výchovu športovcov. NOV môže uznať 
len jeden národný športový zväz pre každý šport 
riadený takouto MŠF. Tieto národné zväzy alebo nimi 
určení zástupcovia musia tvoriť hlasovaciu väčšinu 
NOV a jeho výkonného orgánu;“

„ods. 2. NOV môžu mať za členov:

1.1.národné športové zväzy združené v MŠF 
uznaných MOV, ktorých športy nie sú zaradené do 
programu olympijských hier; 

1.2.multišportové združenia a ďalšie športové 
organizácie alebo ich zástupcov, ako aj osoby, ktoré 
majú štátnu príslušnosť danej krajiny, posilňujú 
efektivitu NOV, alebo preukázali významné služby v 
oblasti športu a olympizmu.“

Stanovy	SOŠV

Článok I - Základné ustanovenia

„Ods.11) Olympijské a športové hnutie v Slovenskej 
republike tvoria národné športové zväzy, ktorých 
športy sú zaradené do programu hier olympiády a 
zimných olympijských hier (ďalej sa používa spoločný 
názov olympijské hry), národné športové zväzy, 
ktorých strešné medzinárodné federácie sú uznané 
MOV, a ktorých športy nie sú zaradené v programe 
olympijských hier, ďalšie národné športové zväzy 
uznané MŠVVaŠ SR, a členovia všetkých vyššie 
uvedených zväzov, členovia  komisie športovcov 
SOŠV, členovia MOV v Slovenskej republike, 
významné osobnosti športu, olympijské kluby, ďalšie 
zložky SOŠV a ďalšie športové, kultúrne alebo 
výchovno-vzdelávacie organizácie a inštitúcie, ktoré 
sa dobrovoľne podieľajú na plnení úloh olympijského 
a športového hnutia.“

Článok II - Poslanie, úlohy a práva SOV

„Ods. 5) SOŠV má podľa Olympijskej charty: 

povinnosť pre každý druh športu akceptovať len 
jeden národný športový zväz, ktorý je člen príslušnej 
medzinárodnej športovej federácie, riadiacej 
šport zaradený do olympijského programu, ako je 
definované vo vykonávacích predpisoch ku kapitole 
5 čl. III. čl. 45 Olympijskej charty (platnej od 8. 7. 
2011) a vo všetkých ustanoveniach uvedených pod 
č. 2.1 vykonávacích predpisov k čl. 45 Olympijskej 
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charty, alebo člen príslušnej medzinárodnej športovej 
federácie, uznanej MOV; v prípade, že členovia 
SOŠV sú národné športové zväzy dvoch alebo 
viacerých odvetví jedného športu (športu v zmysle 
čl. 45 Olympijskej charty), musia mať medzinárodnou 
športovou federáciou uznaný vzťah.“

Článok III – Členstvo

„Ods. 5) SOŠV sa skladá z členov - právnických osôb:

a) právnické osoby - národné športové zväzy, 
združené v medzinárodných športových federáciách, 
ktorých šport je zaradený do programu olympijských 
hier, a to každý zväz prostredníctvom jedného 
svojho delegovaného zástupcu; tieto právnické 
osoby majú na VZ SOŠV 2 hlasy. Výnimku z tohto 
pravidla pri hlasovaní prípadne tvoria zväzy dvoch 
odvetví jedného športu zaradeného do programu 
olympijských hier; každý z takýchto zväzov má na VZ 
SOŠV 1 hlas. Členovia podľa tohto písmena musia 
tvoriť hlasovaciu väčšinu na valnom zhromaždení 
SOŠV v zmysle pravidla 28.3 Olympijskej charty,

b) právnické osoby - národné športové zväzy, ktorých 
medzinárodné federácie sú uznané MOV, a to 
každý zväz prostredníctvom jedného delegovaného 
zástupcu s 1 hlasom, 

c) právnické osoby - ďalšie národné športové zväzy, 
organizácie a inštitúcie, ktoré sa svojou činnosťou 
dobrovoľne podieľajú na plnení úloh olympijského 
hnutia a na rozvoji športu v Slovenskej republike, 
a to každá prostredníctvom jedného delegovaného 
zástupcu s 1 hlasom.“

Zákon	č.	440/2015	Z.z.	o	športe

§ 3 Vymedzenie pojmov, písm. f)

„Na účely tohto zákona sa považuje:

f) uznaným športom šport uznaný 

1.Medzinárodným olympijským výborom alebo 
medzinárodnou športovou  organizáciou SportAccord, 

2. Medzinárodným paralympijským výborom, 

3. Medzinárodným výborom športu nepočujúcich 
alebo 

4. Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád.“

§ 16 Národný športový zväz a jeho úlohy, ods. 3

„3) Za národný športový zväz sa považuje aj športová 
organizácia, ktorej členovia

a) sú členovia rôznych medzinárodných športových 
organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný 
šport,

b) spĺňajú podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. c) až 
f) každý samostatne 

c) spĺňajú podmienku podľa § 16 ods. 1 písm. b) 
spoločne  (vykonávanie výlučnej pôsobnosti pre 
príslušný šport na území Slovenskej republiky).“

§ 59 Uznávanie národných športových zväzov, 
ods. 1

“(1): Ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní 
za národný športový zväz na základe žiadosti 
športového zväzu s prílohami, ktorými sú: 

 - potvrdenie príslušnej najvyššej medzinárodnej 
športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou 
pre uznaný šport preukazujúce členstvo národného 
športového zväzu v tejto organizácii; ak je pre jeden 
uznaný šport medzinárodných športových organizácií 
viac, rozhodujúce je členstvo medzinárodnej športovej 
organizácie v Medzinárodnom olympijskom výbore,“

Posudzovanie	žiadateľov	o	členstvo

Vzhľadom na kritériá, ktoré sú uvedené vo vyššie 
citovaných dokumentoch, môže byť niekoľko kategórií 
žiadateľov:

1) národné športové zväzy, združené v 
medzinárodných športových federáciách,  ktorých 
šport je zaradený do programu OH 

Komentár:	Tento prípad môže nastať po každom 
rozhodnutí MOV o zaradení nového športu do 
programu OH. Tu je potrebné si uvedomiť, že športová 
organizácia zastupujúca takýto šport na Slovensku 
nemusí spĺňať niektoré kritérium zákona o športe na 
uznanie za národný športový zväz v zmysle zákona, 
ale v zmysle Olympijskej charty musí byť členom 
SOŠV, teda je potrebné zástupcu takéhoto športu 
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prijať. Môže nastať aj situácia, že pre nasledujúce OH 
bude niektorý zo športov vyradený z programu, potom 
jeho zástupca zostáva členom, ale podľa kritérií v 
bode 2.   

2) národné športové zväzy, ktorých medzinárodné 
federácie sú uznané MOV, ale nie sú zaradené do 
programu OH 

Komentár: Tento prípad môže nastať po každom 
rozhodnutí MOV o uznaní novej MŠF. Tu rovnako 
športová organizácia zastupujúca takýto šport na 
Slovensku nemusí spĺňať niektoré kritérium zákona 
o športe na uznanie za národný športový zväz v 
zmysle zákona. V zmysle charty nemusí, ale môže 
byť členom SOŠV. Navrhujeme takéto športové 
organizácie a ich činnosť na Slovensku posúdiť a na 
základe toho rozhodovať o prijatí. 

3) ďalšie športové zväzy, ktoré môžu, ale 
nemusia byť uznané za národné športové zväzy 
v zmysle zákona o športe, ktorých MŠF je členom 
SportAccord (GAISF)

Komentár:	Túto kategóriu športových organizácií 
uznáva viacero NOV v Európe. Kategória zodpovedá 

aj zákonu o športe z pohľadu uznávania zväzov za 
NŠZ. SportAccord je medzinárodná športová autorita, 
združuje viac ako 90 MŠF a ďalších 17 pridružených 
organizácií. Pri prijímaní MŠF hodnotí každý šport aj 
príslušnú MŠF z pohľadu viacerých kritérií, je teda 
zárukou, že uvedená MŠF a jej členovia spĺňajú 
medzinárodne uznávané štandardy. Navrhujeme 
takéto športové organizácie a ich činnosť na 
Slovensku posúdiť a na základe toho rozhodovať o 
prijatí. 

4) ďalšie športové, organizácie a inštitúcie, ktoré 
sa svojou činnosťou dobrovoľne podieľajú na 
plnení úloh olympijského hnutia a na rozvoji 
športu v Slovenskej republike

Komentár:	V tejto kategórii žiadateľov môžu byť 
národné športové organizácie v zmysle zákona o 
športe, prípadne ďalšie organizácie, ktoré ale nie sú 
športovými zväzmi ani klubmi, ale sa svojou činnosťou 
dobrovoľne podieľajú na plnení úloh olympijského 
hnutia a na rozvoji športu v Slovenskej republike. U 
takýchto žiadateľov navrhujeme tiež po posúdení ich 
činnosti rozhodovať o prijatí. 
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5)	 ďalšie	 športové	 organizácie,	 zväzy,	 ktoré	
nespĺňajú	kritériá	pre	žiadnu	z	predchádzajúcich	
kategórií,	nemôžu	byť	uznané	za	národné	športové	
zväzy	 ani	 za	 národné	 športové	 organizácie	 v	
zmysle	zákona	o	športe	

Komentár:	V tejto kategórii žiadateľov môžu byť 
športové organizácie neuznaných športov v zmysle 
zákona o športe, ktoré sú neuznané z dôvodu, že nie 
sú cez svoju MŠF ani členmi SportAccord, lebo pre 
daný šport je už členom iná MŠF, teda aj na Slovensku 
môže byť už pre daný šport uznaná iná organizácia, 
prípadne nie je členom SportAccord iná MŠF, ale 
ich MŠF nespĺňa kritériá pre prijatie do SportAccord. 
Žiadateľom o členstvo môžu byť prípadne ďalšie 
organizácie venujúce sa športu v Slovenskej republike 
nespĺňajúce ani jedno z predchádzajúcich kritérií.

Pri posudzovaní takýchto žiadateľov o členstvo je 
potrebné dodržať niekoľko zásad:

a) nemala by byť narušená integrita športových 
organizácií, ktoré sú už členmi SOŠV,  napríklad 
národné športové zväzy športov, ktoré sú zaradené 
do programu OH, alebo uznané MOV, by nemali byť 
prijímaním nových členov dotknuté, ani ich postavenie 

nijako ohrozené. Preto sa pri prerokovávaní žiadostí 
nových členov rovnakých, alebo podobných športov, 
ktoré už majú v SOŠV zastúpenie bude vyžadovať 
vyjadrenie člena SOŠV za príslušný šport.  

b) návrhy, smerujúce k vytváraniu spoločných 
športových organizácií „striech“ pre viac športov, ktoré 
nemajú jednu MŠF, z ktorých jeden je v programe 
OH, alebo jeho MŠF je členom SportAccord a iný 
nie je, ani jeho MŠF nie je uznaná MOV, by mohli 
u uznaných športov narušiť ich integritu, nakoľko 
vstupovanie do spoločných organizácií majú niektoré 
športy v stanovách svojej MŠF zakázané. Takéto 
spoločné organizácie by boli novými právnickými 
osobami a neboli by teda členmi príslušných MŠF 
uznaných MOV, alebo SportAccord. Museli by najprv 
získať členstvo v MŠF, čo by mohlo byť u viacerých 
športov nemožné. Bez členstva v MŠF by ich členstvo 
v SOŠV ale nebolo v súlade s Olympijskou chartou 
ani stanovami SOŠV.  

V zmysle vyššie uvedených kritérií bude komisiou 
posudzovaná a preskúmaná každá žiadosť o členstvo 
v SOŠV a následne so stanoviskom postúpená na 
prerokovanie VV SOŠV.  
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Jens Sejer Andersen, medzinárodný riaditeľ 
organizácie Play The Game, navštívil v júni minulého 
roka v kanadskom Calgary svetové stretnutie 
športovcov pod názvom WADA Global Athletes Forum. 
Vo svojom prejave okrem iných tém prezentoval aj 
výsledky prieskumu, ktorý jeho organizácia vykonala v 
spolupráci so šiestimi európskymi univerzitami. Tento 
prieskum s označením „Sports Governance Observer“ 
analyzoval systém riadenia v 35 medzinárodných 
federáciách olympijských športov a poukázal na 
niekoľko zistení:

1) Len jedna tretina z 35 federácií má publikované 
svoje výročné finančné správy na internete.

2) Žiadna z federácií nezverejňuje informácie o 
finančných odmenách pre členov výkonného výboru 
a manažmentu.

3) Len v dvoch z troch federácií prebiehajú voľby 

podľa jasných a objektívnych postupov s použitím 
tajného hlasovania.

4) Iba 11 z 35 federácií má zavedenú nejakú formu 
obmedzenia/vekového limitu pre svojich volených 
lídrov.

5) Aj keď takmer všetky federácie majú zriadenú 
komisiu športovcov, iba dve tretiny olympijských 
športových federácií umožňuje zástupcom športovcov 
zasahovať do činnosti rozhodovacieho orgánu. Len 
v ôsmich federáciách si športovci môžu voliť svojho 
predsedu.

Od roku 2015, kedy sa výskum uskutočnil, nastali 
zmeny predovšetkým v prípade atletiky a futbalu. 
Celkový obraz sa však podstatne nezmenil.

J. S. Andersen prítomných športovcov následne 
zaujal aj nasledovnými slovami:

„Vrcholový športovec je extrémne zaneprázdnený. 
Sústredí sa na svoju kariéru a je vyťažený  
nabitým kalendárom súťaží a postranných aktivít 
organizovaných sponzormi, manažérmi či športovými 
federáciami. Mnohí z nich sú veľmi mladí a neskúsení 
a často si ani neuvedomujú širší kontext, v ktorom 
pôsobia. V nejednom prípade majú strach vyjadriť 
svoj názor. V mnohých krajinách, organizáciách 
a komerčných prostrediach totiž šport funguje na 
veľmi autoritatívnej báze. Aj tí z najprominentnejších 
zástupcov športovcov, 15 členov komisie športovcov 
MOV, musí prisahať lojalitu a záväzok, že nikdy 
nebudú spochybňovať rozhodnutia MOV a za 
akýchkoľvek okolností budú obhajovať jeho záujmy. 

ATHLETEN DEUTSCHLAND
NOVÁ ORGANIZÁCIA NA POSILNENIE 
PRÁV ŠPORTOVCOV V NEMECKU 

  IGOR KOVÁČ                                    



10E-ŠPORTINFORM

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

Športovci sú trénovaní od útleho veku nielen 
behať, plávať či skákať, ale tiež dodržiavať pravidlá 
a poslúchať príkazy rodiča, trénera, manažéra, 
sponzora, antidopingového komisára či športového 
zväzu, ktorí im hovoria, čo robiť i nerobiť.“

Ako sám vysvetlil, týmito slovami mal v úmysle 
upriamiť pozornosť prítomných na skutočnosť, že 
šport by nás mal učiť nielen ako pravidlá dodržiavať, 
ale ako ich aj vytvárať a upravovať spoločne ku 
prospechu všetkých. Podľa jeho názoru by totiž mali 
byť športovci na všetkých úrovniach zapojení do 
spolurozhodovania o tom, ako má ich šport fungovať. 
Ako ďalej tvrdí, „Medzinárodné športové federácie 
by mali teoreticky fungovať na demokratických 
princípoch. V praxi je však situácia často odlišná. 
Práve preto sa športovci v niektorých krajinách ako 
je Kanada či Nemecko, rozhodli vytvoriť nezávislé 
združenia na ochranu ich práv a hodnôt ich športu.“

Revolúcia	v	nemeckom	športe

Takýmto titulkom označili niektoré nemecké médiá 
správu o vzniku novej nezávislej organizácie Athleten 
Deutschland. Max Hartung, nemecký reprezentant v 
šerme a bývalá vodná slalomárka Silke Kassner sú 
hlavnými iniciátormi myšlienky založenia združenia, 
ktoré by profesionálnym spôsobom zastupovalo 
práva nemeckých vrcholových športovcov. Obaja 
sú zároveň členmi komisie športovcov nemeckej 

strešnej organizácie DOSB 
(Deutscher Olympischer 
Sportbund). Ako však M. 
Hartung vysvetľuje „Čisto 
čestná funkcia v rámci 
komisie športovcov už nie 
je dostatočná na stále sa 
zväčšujúce výzvy. Šport je 
stále profesionálnejší, témy 
sú čoraz komplikovanejšie 
a v takom prípade už 

dobrovoľníctvo nie je postačujúce. Preto je potrebná 
profesionálna reprezentácia športovcov.“ Hartung 
tvrdí, že pre tento účel by malo postačovať zriadenie 
troch stálych pracovných miest v rámci novovzniknutej 
organizácie.

Ustanovujúce zasadnutie prebehlo 15. októbra 2017 
v Kolíne nad Rýnom. Zakladajúci dokument podpísalo 
45 účastníkov. V apríli 2018 navyše dosiahli iniciátori 
myšlienky výrazný pokrok, keď nemecká federálna 
vláda schválila pre združenie počiatočné finančné 
prostriedky vo výške 225 000 eur. Suma je síce nižšia 
ako pôvodne plánovaný rozpočet vo výške 300 000 
– 400 000 eur ročne. Na sklonku minulého roka im 
však už vláda pridelila sumu 455 000 pre rok 2019. 

Pre iniciátorov myšlienky je dôležité, aby sa športovci 
výrazným spôsobom a systematicky podieľali na 
rozhodnutiach, ktoré sa ich dotýkajú. Založenie 

Kolín nad Rýnom

S. Kassner 
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združenia má pomôcť zlepšiť komunikáciu medzi 
športovcami a inštitúciami. Chce zastupovať ich 
záujmy voči zväzom, ale tiež ďalším aktérom v športe, 
politike a spoločnosti. Úmyslom jej predstaviteľov je 
komunikovať s týmito organizáciami na rovnocennej 
a spravodlivej úrovni. S pomocou združenia chcú 
ďalej rozvíjať právny vzťah medzi športovcami a 
zväzmi a zasadzovať sa za vytvorenie spravodlivých 
a transparentných nominačných kritérií. Zároveň majú 
v úmysle vybudovať silnú podporu športovcov, ktorá 
im umožní naštartovať športovú kariéru bez obáv z 
nevýhod či strachu o existenciu. V neposlednom rade 
sa chcú zasadzovať za čistý a spravodlivý šport. 

Rétorika v podobe lepšieho finančného odmeňovania 
športovcov, lepších tréningových a životných 
podmienok či plánovania pošportovej kariéry robí 
z Athleten Deutschland organizáciu so zjavnými 
odborovými črtami, aj keď nie je stále jasné, či na 
takomto princípe bude v skutočnosti fungovať.

Čo	na	to	nemeckí	športovci?

Nezávislosť a autonómia sú kľúčové slová, ktoré 
založenie novej organizácie sprevádzajú asi 

najčastejšie a zaznievajú s nemalým potešením v 
ušiach nejedného nemeckého športovca. Niektorí 
z nich sa totiž cítia zviazaní svojimi zväzmi a 
ďalšími športovými organizáciami. Príkladom je 
nová koncepcia vrcholového športu DOSB, ktorá je 
zameraná na menší počet vrcholových stredísk a 
niektorým športovcom jednoducho nevyhovuje. Ak je 
totiž športovec napríklad v podpore polície, je viazaný 
na pôsobenie v príslušnej spolkovej krajine, pod ktorú 
polícia spadá. Návrh reformy systému stredísk však 
nepočíta s tréningovými centrami v každej spolkovej 
krajine. Tým je nútený sa presťahovať, čo mu môže 
spôsobiť nemalé problémy. Argument, že sa to časom 
vyrieši, nie je pre športovca postačujúci, pretože v 
jeho živote je aj pol roka dostatočne dlhé obdobie, v 
rámci ktorého mu takáto situácia môže skomplikovať 
život.

Veslár Lucas Schäfer sa k tejto situácii vyjadril 
nasledovne: „Nikto sa nás na nič nepýta. Ale my 
sme v konečnom dôsledku tiež ľudia, športovci, ktorí 
v tomto systéme musia podávať špičkové výkony. 
Preto si myslím, že by sme mali mať možnosť v oveľa 
väčšej miere rozhodovať o tom, za akých podmienok 
budeme tieto výkony podávať.“
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Niektorí nemeckí športovci sa priaznivo vyjadrili 
napríklad na otvorenú reakciu prekážkara Matthiasa 
Bühlera počas atletických MS 2017 v Londýne, 
kde v rozhovore pre televíziu ZDF nešetril kritikou 
na riadiace orgány nemeckého športu, ktoré podľa 
jeho slov nechávajú športovcov „v štichu“. Ako sám 
tvrdí, „ak chcete získať financovanie navyše, musíte 
ísť do armády a potom sa vyrovnať so športovými 
obmedzeniami, pretože musíte slúžiť služby. Je 
skvelé, že armáda takúto podporu vo všeobecnosti 
poskytuje. Z hľadiska športového výkonu to však 
nie je v poriadku. Do sezóny totiž idete rok čo rok s 
tréningovým mankom, pretože svetová konkurencia 
trénuje v špičkových podmienkach, zatiaľ čo Nemci sa 
musia plaziť blatom alebo postávať na železničných 
staniciach o siedmej ráno. Za takýchto okolností ide 
výkonnosť automaticky dole.“

Podobne negatívne je zo strany nemeckých 
športovcov vnímaná napríklad aj slabá reakcia zväzov 
a riadiacich organizácií na dopingovú aféru Ruska. 
Nemecké médiá upozornili, že dlhé roky hovorili za 
športovcov funkcionári. To, že sa niečo mení, ukázali 
už OH 2016 v Rio de Janeiro, kde sa športovci 
vyjadrovali k podozreniam z dopingu konkurencie 
jasnejšie a otvorenejšie, než kedykoľvek predtým.

Čo	na	to	strešná	organizácia?

Pri pohľade na tieto reakcie nie je až takým 
prekvapením, že iniciatíva založenia organizácie 
silnejšie presadzujúcej záujmy športovcov našla v 
Nemecku svoju živnú pôdu. Prezident DOSB Alfons 
Hörmann a generálny sekretár Michael Vesper 
však spochybňujú vznik Athleten Deutschland ako 
„paralelnej“ a „hybridnej“ štruktúry. Vesper, ktorý bol 
spoločne so športovým riaditeľom DOSB Dirkom 
Schimmelpfennigom na ustanovujúcom zasadnutí 
novej organizácie, aby prispel ku „konštruktívnej 
diskusii“ ohľadom iniciatívy, sa nevyhol otázke, „Prečo 
by mala byť takáto paralelná štruktúra vôbec potrebná 
vedľa už osvedčenej komisie športovcov?“

„Tá by sa novou organizáciou nemala nechať 
oslabiť“, tvrdí Vesper. Zároveň však priznáva: „Je to 
právo športovcov založiť takéto združenie a vítame 
akúkoľvek iniciatívu, ktorá športovcov podporuje.“

Zástupcovia DOSB tiež vyjadrili obavy, aby verejné 
prostriedky pridelené novej organizácii neboli v 
budúcnosti odpočítané z iných položiek určených na 

podporu vrcholového športu.

Aj napriek tomuto postoju je M. Hartung naklonený aj 
prípadnej integrácii združenia do štruktúr DOSB, avšak 
len v prípade, že bude zaručená jeho nezávislosť. Ich 
financovanie z rozpočtu DOSB však za nezávislosť 
určite nepovažuje. „Spoluprácu s DOSB sme vždy 
stále navrhovali a zakotvili sme to aj v štatúte, že je 
to pre nás mysliteľné. Zároveň tým chceme vyslať 
signál, že chceme pracovať konštruktívne. Diskusia 
sa však stále neuskutočnila.“

Na margo tejto situácie sa jeden z nemeckých 
denníkov vyjadril, že až budúcnosť ukáže, koľko 
priazne si nová profesionálna štruktúra so zjavne 
väčším vplyvom pre športovcov u DOSB získa. Ako 
však naznačil M. Vesper, „Niektoré z našich členských 
zväzov už majú obavy.“

Situácia	po	roku	fungovania

Jonathan Koch, nemecký reprezentant vo veslovaní, 
trojnásobný účastník olympijských hier a člen komisie 
športovcov DOSB prešiel podobne ako M. Hartung 
tiež do služieb Athleten Deutschland. Pre účely tohto 
príspevku sa so mnou podelil o niekoľko informácií a 
poodhalil skúsenosti po viac než roku fungovania ich 
novovzniknutej organizácie.

„Naša organizácia je stále vo fáze formovania svojej 
štruktúry. Prebieha výberové konanie na riaditeľskú 
pozíciu i administratívne posily. Je tu stále ešte dosť 
práce, ale tešíme sa z toho, rovnako ako aj na všetko, 
čo nás v budúcnosti čaká. Našou víziou je stať sa 
skutočnou federáciou pre záujmy športovcov, ktorá 
si nájde svoje miesto medzi ostatnými športovými 
organizáciami s ich často rozdielnymi záujmami.“

Na otázku, ako v súčasnosti vyzerá spolupráca so 
strešnou organizáciou DOSB, odpovedal, že „...
momentálne spolupráca nie je potrebná, pretože 
každý člen výkonného výboru Athleten Deutschland 
je zároveň členom komisie športovcov DOSB. Vďaka 
tomuto nastaveniu zároveň eliminujeme akékoľvek 
prípadné konflikty. Bez ohľadu na to, či k nejakej 
podobe spolupráce v budúcnosti dôjde alebo nie, 
sme presvedčení, že budeme schopní riešiť efektívne 
akékoľvek problémy, ktoré sa pred nami objavia.“

„Sme radi, že sme dostali financie od nemeckej 
federálnej vlády. Zároveň s tým však prichádza 
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zodpovednosť narábať s nimi podľa stanovených 
pravidiel. To, že sme pre rok 2019 získali dotáciu vo 
výške 455 000 eur je známkou toho, že nemecká vláda 
podporuje našu organizáciu a iniciatívu zastupovania 
záujmov športovcov. Dáva nám to možnosť pôsobiť 
nezávisle a profesionálne a efektívne presadzovať 
hlas športovcov medzi všetkými národnými športovými 
organizáciami.“

J. Koch na záver pripojil tiež výzvu adresovanú aj 
športovcom na Slovensku: „Sme športovci, my 
robíme šport a vo svojej podstate my sme šport. To, 
čo sa deje v medzinárodných športových riadiacich 
orgánoch (korupcia, netransparentné antidopingové 
rozhodnutia atď.) je sklamaním a v skutočnosti šport 
ničí. Ľudia už prestali veriť hodnotám športu. My 
to môžeme zmeniť. Stále je možné zmeniť to, čo 
nefunguje, pretože náš hlas je silný a máme moc 
ovplyvniť prostredie nášho športu.“

Postoj	slovenskej	„strechy“

Je pochopiteľné, že v prípade, že by iniciatíva 
nasledujúca príklad Athleten Deutschland chcela 
preniknúť aj na Slovensko, určite by sa to nezaobišlo 
bez postoja čerstvo sformovanej strešnej organizácie. 
Matej Tóth, momentálny predseda komisie 
športovcov Slovenského olympijského a športového 
výboru (SOŠV), by sa dal považovať za vhodného 
reprezentanta, ktorý je nepochybne dostatočne 
kompetentný sa k tejto téme vyjadrovať. Svojím 
spôsobom sa totiž nachádza v podobnej pozícii 
ako jeho nemeckí kolegovia. Na rozdiel od nich 
sa však názorovo prikláňa skôr k postoju vedúcich 
predstaviteľov nemeckej strešnej organizácie DOSB:

„Na jednej strane vítam každú iniciatívu, ktorá 
zvyšuje zapájanie športovcov do rozhodovania 
o športe, na druhej strane si myslím, že komisie 
športovcov po celom svete zvyšujú svoju silu a majú 
silný vplyv pri riadení športu. Navyše, ak to správne 
chápem, Athleten Deutschland má byť profesionálne 

združenie, teda opäť nejakí  
bývalí športovci, ktorí sa 
stali funkcionármi a nie 
je zaručené, že budú 
hájiť práve oni aktuálne 
práva športovcov. Myslím, 
že je veľké riziko, že sa 
takáto organizácia môže 
stať zdrojom polarizácie, 
sporov, a to športu veľmi 

nepomôže. Zo slovenského hľadiska mi príde takéto 
združenie zbytočné. My, ako komisia, sa snažíme 
hájiť práva športovcov, komunikovať s nimi a náš 
názor v riadiacich orgánoch zväzov, SOŠV a štátnych 
orgánov je rešpektovaný.“

Môže	ísť	o	nový	trend?

V súvislosti s Athleten Deutschland a vývojom v 
nemeckom športovom hnutí je namieste  otázka, či 
ide skôr o ojedinelý úkaz, alebo znamená predzvesť 
nového trendu, ktorý sa v Európe môže ďalej 
rozširovať. O názor na vznik nezávislých organizácií 
zastupujúcich práva športovcov som požiadal aj 
Paulinu Tomczyk, generálnu sekretárku organizácie 
EU Athletes, ktorá združuje 35 takýchto organizácií 
reprezentujúcich vrcholových a profesionálnych 
športovcov po celej Európe. Jej členskú základňu 
tvoria v prevažnej väčšine národné hráčske 
asociácie rôznych kolektívnych športov. Súčasťou 
EU Athletes je však napríklad aj Chorvátska 
asociácia profesionálnych športovcov či Slovinská 
únia športovcov, ktorých ciele a činnosť je podobná 
tým, aké si stanovila nemecká organizácia. Podľa 
P. Tomczyk je práve toto dôkazom, že hnutie už 
je rozšírené po celej Európe a stále sa zväčšuje. 
„Je to veľmi pozitívne zistenie, nakoľko nezávislé 
organizácie sú najlepší spôsob ako reprezentovať 
športovcov voči športovým organizáciám a ochraňovať 
ich práva. Preto podporujeme vznik a zakladanie 

hráčskych únií a asociácií 
športovcov, pretože veríme, 
že podstatnou mierou 
prispievajú k zlepšovaniu 
stavu v rámci dobrého 
riadenia v športe.“

Jej slová o šírení sa nového 
trendu či hnutia zrejme 
potvrdzuje aj správa z 
februára tohto roka o vzniku 
ďalšej organizácie s názvom 

Global Athlete (GA). Tá má totiž svojím zameraním 
plniť podobnú úlohu ako Athleten Deutschland, 
ale na celosvetovej úrovni. Organizácia má byť 
nezávislá na národných športových, antidopingových 
a vládnych inštitúciách a financovaná zo zdrojov 
neziskovej organizácie FairSport. Tá tvrdí, že chce 
dosiahnuť zásadné zmeny v tom, ako je šport v 
súčasnosti riadený. „Či už je to v oblasti starostlivosti 
o športovcov, problematiky sexuálneho obťažovania, 
distribúcie podielu z olympijských ziskov či finančných 

M. Tóth

P. Tomczyk
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odmien športovcom, efektívnejšieho antidopingového 
systému či lepšej reprezentácie športovcov.“ 

Rétorika GA sa celkom pochopiteľne nesie v duchu 
jej mecenáša. Jej predstavitelia pri príležitosti 
vyhlásenia vzniku organizácie uviedli, že ich cieľom 
je „inšpirovať a viesť k pozitívnym zmenám vo svete 
športu a vyrovnať sily medzi športovcami a športovými 
funkcionármi.“ Generálnym riaditeľom GA sa stal 
bývalý zastupujúci generálny riaditeľ WADA Rob 
Koehler. Aj jeho názory priam kopírujú tie od jeho 
nemeckého kolegu M. Hartunga, „Príliš veľa rokov 
boli športovci odstrkovaní nabok, keď chceli prejaviť 
svoj názor – so strachom z odplaty či pomsty sa už 
musí jednoducho skoncovať. Súčasné status quo už 
nefunguje. Je čas dať športovcom významnejšiu a 
zmysluplnejšiu úlohu.“ Aj GA deklaruje, že je otvorená 
spolupráci a chce udržiavať konštruktívne vzťahy s 
existujúcimi odborovými organizáciami športovcov, 
zároveň však chce byť nezávislejšou, než je existujúci 
systém komisií športovcov, ktoré sú financované alebo 
pričlenené k MOV, národným olympijským výborom, 
antidopingovým výborom či vládnym inštitúciám.

Reakcia predstaviteľov komisie športovcov MOV 

nenechala na seba dlho čakať a deň po vyhlásení 
vzniku novej organizácie vyjadrili svoje pochybnosti: 
„Je sklamaním, že táto skupina, zdá sa, verí, že 
nikto z nás sa nestará o záujmy športovcov, a že 
nikto z nás neodvádza pre nich dobrú prácu, ak sme 
súčasťou olympijského hnutia.“ R. Koehler reagoval, 
že ich nová organizácia nemá byť považovaná za 
hrozbu, a že víta akékoľvek nesúhlasné hlasy a 
kritiku. „Chceme nájsť spoločné riešenia, ktoré budú 
na prospech športovcov. Nevznikli sme preto, aby 
sme súperili s existujúcimi skupinami...“

Ako je vidieť, z uvedených príkladov je zrejmé, že 
názory na to, ako pristupovať k problematike ochrany 
a zastupovania práv a záujmov športovcov, môžu byť 
rôzne. Iniciatív už je toľko, že medzi nimi začína byť 
poriadny neporiadok. Akokoľvek odlišné sa však na 
prvý pohľad zdajú byť, treba veriť, že ich stále spája 
rovnaký pozitívny úmysel. Či už teda ide o komisie 
športovcov v rámci etablovaných športových štruktúr 
alebo o organizácie, ktoré chcú na týchto štruktúrach 
pracovať nezávisle, dôležité je, aby sa im v prvom 
rade darilo napĺňať svoje poslanie, či už je to v podobe 
zlepšovania vzťahov športovcov a funkcionárov alebo 
v iných oblastiach. 

M. Hartung
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A K O  N A S TAV I Ť  D O B R É 
A N T I D O P I N G O V É 
R I A D E N I E ?
  ŽANETA CSÁDEROVÁ                                  

A k o  r i a d i t e ľ k a  n á r o d n e j 
Antidopingovej agentúry Slovenskej 
republiky (SADA) si kladiem túto 
otázku každý rok, keď začíname 
plánovať a stanovovať ciele do 
budúceho obdobia. I keď máme 
stále rovnaký rozpočet na naše 
úlohy, ktoré nám vyplývajú zo 
Zákona o športe, snažíme sa 
pracovať na kvalitatívnych zmenách 
v lepšom a efektívnejšom prístupe 
ohľadom antidopingového riadenia 
na Slovensku. Minulý rok sme 
dostali ponuku z medzinárodnej 
organizácie Play the Game zapojiť 
sa do pripravovaného projektu 
s názvom „Národný pozorovateľ 
antidopingového riadenia“ ako 
podporný partner.  V prvom 
momente nás to potešilo, ale na 
druhej strane sme mali aj určité 
obavy a strach pred neznámym. 

Cieľom projektu je vyvinúť 
súbor ukazovateľov, ktoré sa 
majú použiť na hodnotenie a 
porovnávanie riadenia v národných 
antidopingových organizáciách 
(ďalej len NADO) v členských 
štátoch EÚ. V rámci projektu 
sa uskutoční analýza vzťahov 
NADO s vládnymi a športovými 
organizáciami s cieľom preskúmať 
funkčnú nezávislosť národných 

antidopingových aktivít. Hlavným 
cieľom je zvýšiť transparentnosť 
a riadiť postupy v národných 
antidopingových organizáciách s 
cieľom pomôcť športovcom získať 
dôveru vo vnútroštátne systémy 
vytvorené na ochranu ich práv a 
vytvorenie podmienok pre šport 
bez dopingu. Projekt  je financovaný 
cez ERASMUS + prostredníctvom 
Európskej komisie. Naplánovaný je 
na roky 2019 – 2020. 

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 11. – 
12. februára 2019 v Kodani a musím 
priznať, že som z neho nadšená. 
Zúčastnili sa ho zástupcovia 
akademickej pôdy z Katolíckej 
univerzity v Lovani, Univerzity vo 
Varšave a Nemeckej športovej 
univerzity v Kolíne nad Rýnom. 
Ďalšími dôležitými partnermi 
sú zástupcovia športovcov z 
organizácií FairSport a EU Athletes. 
Za národné antidopingové agentúry 
(NADO) boli vybrané štáty Nemecko 
(NADA), Írsko, Poľsko (POLADA), 
Dánsko (ADD) a Slovensko (SADA). 
Na projekte bude spolupracovať aj 
Inštitút národných antidopingových 
organizácií (iNADO). 

Organizácia Play the Game má 
za sebou niekoľko úspešných 
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projektov, ktoré sa zaoberali problematikou Good 
Governance, čiže koncepciami riadenia a spravovania 
verejných záležitostí. Ako prvé si vybrali hodnotenie 
medzinárodných športových federácií a neskôr sa 
pokúsili túto metodiku uplatniť aj pre národné športové 
zväzy vo vybraných krajinách. Kľúčovým aspektom 
celej metodiky bolo zadefinovanie samotného pojmu 
good governence. Aby 
partneri z výskumných 
akademických inštitúcií 
mohli analyzovať tento 
pojem, museli si stanoviť 
štyri riadiace dimenzie: 
t r a n s p a r e n t n o s ť , 
demokratický proces, 
vnútorná zodpovednosť 
a kontrola a spoločenská 
z o d p o v e d n o s ť . 
Bolo určených 274 
jednoduchých indikátorov 
a 46 princípov riadenia. 
Na zák lade týchto 
merateľných ukazovateľov 
sa vyhodnotilo skóre, ktoré 
uvádzalo percentuálne 
postavenie hodnotených 
organizácií v oblasti 
riadenia a spravovania 
verejných záležitostí. 

Podobná  me tod i ka 
je  zvo lená a j  p r i 
hodnotení vybraných 
antidopingových agentúr. 
Na prvom stretnutí 
sme charakterizovali a 
pomenovali hlavné kľúčové 
problémy antidopingových 

agentúr z pohľadu uvedených štyroch riadiacich 
dimenzií. Medzi kľúčové problémy patrí zadefinovanie 
nezávislosti národných antidopingových agentúr. 
Nezávislosť môže byť zadefinovaná zákonom, 
problémom sa však javí financovanie. Otázka znie, 
ako zabezpečiť finančnú a dostatočnú nezávislosť 
NADO. Rovnako dôležité je zaistiť, aby nedochádzalo 

ku konfliktu záujmov v 
oblasti riadenia. Zlepšiť 
vzájomnú spoluprácu 
medzi NADO a národnými 
športovými organizáciami 
( t . j .  špor tovcami  a 
športovými odborníkmi) a 
zabezpečiť demokratickú 
voľbu riaditeľa NADO. Do 
tohto dialógu vstupovali 
aj názory zástupcov 
športovcov.

Z  u v e d e n ý c h 
poznatkov vyplýva, že 
nastavenie lepšej formy 
antidopingového riadenia 
nie je iba záležitosťou 
a n t i d o p i n g o v ý c h 
organizácií, ale nemožno 
zabúdať na silnejúci vplyv 
športovcov pri tvorení 
športových politík. 

Projekt je rozložený do 
viacerých fáz. V prvej fáze 
bude spracovaná literatúra 
ohľadom nastaveného 
projektu. Ďalšou úlohou 
bude  vyp racovan ie 
jednoduchého dotazníka 

Zástupcovia národných antidopingových agentúr 
Sprava: Una  MAY – riaditeľka pre spoluprácu a etiku v športe 
(ÍRSKO), Žaneta CSÁDEROVÁ – riaditeľka SADA, Michael ASK 
– riaditeľ ADD ( Dánsko), Andrea GOTZMANN – riaditeľka NADA 
(Nemecko)
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pre športovcov, ktorý bude zameraný na prácu 
antidopingových organizácií. Predpokladá sa 
zapojenie okolo 2 500 športovcov. Samozrejme sa 
budeme snažiť rozoslať tieto dotazníky aj slovenským 
športovcom. Na základe pripomienok z prvého 
stretnutia výskumní pracovníci pripravia škálu 
indikátorov a potrebných princípov v oblasti riadenia 
a spravovania verejných záležitostí pre antidopingové 
agentúry. V ďalšej fáze prebehne inventúra týchto 
výstupov a vypracuje sa Kód dobrého riadenia a 
spravovania verejných záležitostí s indikátormi. 
Poslednou fázou bude pilotná štúdia možného 
nastavenia, zdokonaľovania a porovnávania dobrého 
riadenia a spravovania verejných záležitostí pre 
antidopingové organizácie.  

Veľkým prínosom je zapojenie výskumu, zdieľanie 
informácií a skúseností medzi národnými 
antidopingovými organizáciami a športovcami. 
Dôraz sa kladie na komunikáciu a vysvetľovanie 
stanovených antidopingových pravidiel a s tým 
súvisiacich procesov. 

Musíme si uvedomiť, že pre veľké aj malé antidopingové 
organizácie platia rovnaké pravidlá, ale nie vždy majú 
tieto organizácie rovnakú podporu a podmienky na 
ich plnenie. Analýzou týchto rozdielov môžeme určiť 
maximálne možnosti a potreby pre každú národnú 
antidopingovú organizáciu s ohľadom na jej podporu. 
Ďalším prínosom uvedeného projektu by mohli byť 

zistené výstupy pre národnú antidopingovú stratégiu, 
ktorú by mali spoločne budovať športové hnutie a 
verejné inštitúcie.

Taktiež môžem konštatovať, že vnímať Antidopingovú 
agentúru SR ako jediný orgán, ktorý má chrániť 
čistých športovcov na Slovensku, nie je správne, 
ale postupnými krokmi bude potrebné smerovať 
k prerozdeleniu zodpovednosti za čistý šport na 
každého, kto aktívne pôsobí v športovom hnutí, ako 
sú športové organizácie alebo vzdelávacie inštitúcie v 
oblasti športu. Iba spoločnými silami môžeme prispieť 
k zachovaniu hodnôt, ktoré šport spoločnosti prináša.

Štúdie na medzinárodnej úrovni sú veľmi dôležité, 
avšak národnú kultúru športu každej krajiny 
neodrážajú, čo je dôležité pre nastavenie vlastných 
stratégií. Je možné, že na základe výsledkov tohto 
projektu nedosiahneme vysoké skóre v oblasti 
dobrého riadenia a spravovania verejných záležitostí. 
Dôležité však je, aby sme na zlepšovaní riadenia u 
nás spoločne pracovali. 

Na záver by som chcela vyzdvihnúť spoluprácu s 
pánom docentom Milanom Sedliakom a Fakultou 
telesnej výchovy a športu UK. Ako autor prvej  
publikácie „Doping v športe“ významne prispel k 
rozvoju spolupráce medzi akademickou pôdou a 
SADA v oblasti vzdelávania a výchovy v boji proti 
dopingu v športe na Slovensku.  

Tomáš PAGÁČ – odborný pracovník pre TUE a prevenciu SADA 
Milan SEDLIAK – prodekan FTVŠ UK 
Žaneta CSÁDEROVÁ – riaditeľka SADA
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  IGOR KOVÁČ                                   
Jeden z podnetov zástupcu športových zväzov 
ohľadom toho, čo by v časopise E-Športinform 
nemalo chýbať, bolo aj predstavenie zaujímavých 
tréningových stredísk, či už tých na domácej pôde 
alebo v zahraničí. Slovenskej športovej komunite 
je nepochybne veľmi dobre známy areál x-bionic 
sphere v Šamoríne. Aj keď v našich podmienkach 
je to priam ojedinelý „úkaz“, predstavovať ho bližšie 
pre našinca nemá až tak veľký význam. Treba len 
veriť, že v najbližších rokoch bude u nás kvalitná 
športová infraštruktúra iba pribúdať. V našom 
hľadaní sme sa preto vybrali do zahraničia a objavili 

tréningové centrum, ktoré pravdepodobne nie je u 
nás až tak známe. V mnohých ohľadoch však spĺňa 
tie najvyššie svetové parametre, ktoré si v ničom 
nezadajú s podmienkami, aké ponúka napríklad 
známe olympijské tréningové centrum v kalifornskej 
Chula Viste či komplex Austrálskeho inštitútu športu 
v Canberre.

Úvod roka býva pre mnohé športy obdobím prípravy 
a tréningových sústredení v klimaticky prijateľných 
podmienkach. Juh Turecka sa v tomto smere dá 
považovať za jednu z alternatív, ktorú zvyknú 

Foto: Gloria Sports Arena

G L O R I A 
S P O R T S  A R E N A 
T R É N I N G O V Ý  R A J  N A  J U H U  T U R E C K A
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využívať na svoju prípravu napríklad futbalové kluby, 
ale tiež zástupcovia iných športov. Región Antalye je 
v tomto smere obzvlášť populárny, a to nielen ako 
dovolenková destinácia. Pochopili to aj majitelia siete 
stredísk Gloria Hotels and Resorts, keď sa do svojho 
portfólia rozhodli začleniť tréningové centrum Gloria 
Sports Arena (GSA) v meste Belek.

Ide o súkromný projekt stavebnej spoločnosti Özaltin 

Holding, ktorého výstavba začala v apríli 2013 po 
siedmich rokoch plánovania a príprav a potom, čo 
Istanbul neuspel vo svojej v poradí piatej olympijskej 
kandidatúre tento raz na usporiadanie OH 2020. 
Nuri Özaltin, zakladateľ spoločnosti, bol iniciátorom 
a investorom celého projektu. Jeho spoločnosť je 
najväčším majiteľom pôdy v celej oblasti Belek, v 
neposlednom rade preto, lebo rodina Özaltinovcov 
v Turecku zarobila peniaze tým, že vybudovala 

Foto: Gloria Sports Arena
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veľké projekty, ako sú vodné priehrady či čistiarne 
odpadových vôd. „Tento komplex je absolútne dieťa 
staršieho šéfa,“ hovorí generálny manažér GSA 
Richard Ungerhofer.

R. Ungerhofer má športové vzdelanie, takže vie, čo 
športovci a tréneri potrebujú. Každý, kto sa s ním 
prechádza po areáli, má dojem, že stál pri každej 
dlaždici, každom metre tartanovej dráhy, a ak 
nepriložil vlastnú ruku k dielu, tak prinajmenšom stál 
obďaleč a sledoval, či bude všetko presne tak, ako 
si to predstavoval.

Suma 54 miliónov dolárov nie je vôbec malá, aj keď 
niektoré odhady hovoria, že cena by mohla byť ešte 
vyššia. Výsledok však stojí skutočne za to. Svojou 
rozlohou 105000 m² ide o najväčší tréningový komplex 
v Turecku, ktorý poskytuje zariadenia a zázemie 
pre 50 rôznych športových disciplín olympijských i 
neolympijských športov. Halový komplex s rozlohou 
6800 m² tvorí multišportová hala, ktorá môže byť 
rozdelená na 4 samostatné hracie plochy. Súčasťou 
komplexu je 35000 m² vonkajších plôch, ktoré tvorí 
atletický štadión s tribúnami pre 1700 divákov, dve 
tréningové futbalové ihriská spĺňajúce štandardy FIFA 
či ihrisko pre pozemný hokej, ktoré je prvou regulárnou 
hracou plochou v Turecku. Svoje sústredenia tu 
zvykne absolvovať napríklad holandská ženská 
reprezentácia, ktorá sem chodí na pozvanie ako 
tréningový partner pre turecký národný tím. Paletu 
zariadení dopĺňa tiež 5800 m² zariadení pre plavecké 
športy. Vonkajší 10-dráhový olympijský bazén 
spĺňajúci štandardy FINA, vrátane 25-metrového 

bazéna a veže pre skoky do vody, sú doplnené 
krytým 50-metrovým bazénom s piatimi dráhami. V 
neposlednom rade je súčasťou komplexu aj špičkové 
diagnostické a rehabilitačné centrum s tým najlepším 
vybavením, aké si dnes za peniaze môžete kúpiť. Na 
ploche 1000 m² sú k dispozícii služby profesionálov v 
oblasti fyziológie, biomechaniky a všetkých možných 
druhov analýz výkonnosti, ktorí prispievajú k špičkovej 
kvalite podmienok pre regeneráciu a zlepšovanie 
výkonu športovcov.

Ubytovanie v stredisku poskytuje hotel so 100 izbami – 
82 dvojposteľovými (30m²), 8 izbami prispôsobenými 
pre potreby telesne postihnutých a 10 apartmánmi 
(63m²). Všetky izby majú výhľad priamo na atletický 
štadión. Areál sa nachádza len 30 minút jazdy od 
medzinárodného letiska v Antalyi, ktoré je dostupné 
z Viedne aj priamymi letmi za necelé tri hodiny.

V celom regióne Antalye panuje typická stredomorská 
klíma. Teploty, ktoré v letných mesiacoch dosahujú 
v priemere 36°C, sú v zime vystriedané teplotami v 
rozmedzí 15-20°C. To robí s GSA stredisko ponúkajúce 
celoročne vhodné podmienky na športovú prípravu.

Od svojho zavedenia do prevádzky v januári 2015 
prebehlo v GSA 489 tréningových sústredení, ktoré 
absolvovalo dovedna viac ako 15000 športovcov. 
Manažment strediska sa pýši štatistikou, že títo 
športovci získali následne na 15 medzinárodných 
podujatiach dovedna 100 cenných kovov. Paleta 
športových tímov, ktoré využili, či pravidelne 
využívajú možnosti strediska, je skutočne bohatá. 

Foto: Gloria Sports Arena
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Za všetky môžeme spomenúť napríklad maďarskú 
ženskú reprezentáciu v hádzanej, čínsku plaveckú 
reprezentáciu, plaveckú skupinu Dirka Langeho, 
tureckú futbalovú reprezentáciu, futbalový klub Herthy 
Berlín či atletické reprezentácie Belgicka, Nemecka 
a Švajčiarska.  

GSA sa stalo tiež dejiskom medzinárodných podujatí 
v rôznych športoch napr. v triatlone, volejbale, 
tanečnom športe či atletike. Na jednom z nich sa na 
sklonku minuloročnej sezóny zúčastnil aj slovenský 
šprintér Ján Volko. Následne na to absolvoval v tomto 
tréningovom centre aj sústredenie. Jeho trénerka 
Naďa Bendová sa podelila o svoje skúsenosti 
ohľadom podmienok, ktoré GSA ponúka:  

„Absolvovať sústredenie v tomto športovom raji 
bola naozaj skvelá voľba. Všetko, čo potrebujeme 
na prípravu, sme mali pod jednou strechou. Okrem 
spomínaného atletického štadióna s kompletným 
vybavením, kde nechýbali prekážky všetkých 
veľkostí, plošiny rôznych výšok, ťahače či frekvenčné 

rebríky, je k dispozícii testovací systém OptoJump, 
naklonená rovina na výbehy do kopca (v tretrách), 
schody rovnako pokryté tartanom, špičkovo vybavené 
fitnes centrum i vzpieračské pódiá. Po tréningu je 
priamo na štadióne ochladzovací bazén. K dispozícii 
je tiež kryokomora a dve sauny. Počasie bolo v období 
nášho pobytu daždivé, ale teplé. Napriek častejšiemu 
dažďu sme ani raz nemuseli meniť tréningový 
plán a improvizovať. Ubytovanie spĺňa najvyššie 
hodnotenie, vrátane možnosti bezplatného prania, 
čo je pre športovcov nevyhnutnosť. Strava je pestrá 
a rovnako spĺňa najvyššie kritériá a všetky potreby 
vrcholových športovcov. Celodenne je k dispozícii 
pitná voda, čaj a káva. V rezorte sú dve ihriská na 
plážový volejbal, tenisový kurt, pingpongové stoly, 
boxerský ring, tanečné štúdio či tri lezecké steny. Pri 
dlhšom pobyte je možnosť rozmanitých výletov. V 
blízkosti sa napríklad nachádza zábavný park Land of 
Legends (asi 15 min.). Požičovňa áut je hneď oproti 
rezortu. K moru vás trikrát za deň odvezie hotelový 
autobus.“

Foto: N. Bendová 
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Ján Volko však nebol jediným slovenským športovcom, 
ktorý využil možnosti tohto tréningového strediska. V 
auguste 2015, počas prvého roka fungovania GSA 
využila jeho služby aj slovenská juniorská plavecká 
reprezentácia. Tréner Juraj Skála si podobne ako 
jeho atletický náprotivok N. Bendová tiež nevedel 
vynachváliť podmienky, ktoré tam ako tréningová 
skupina našli:

„V rámci záverečnej prípravy na MS juniorov v 
plávaní (koncom augusta 2015 v Singapúre) sa 
reprezentačné družstvo juniorov (12 športovcov, 
3 tréneri a masér) zúčastnilo začiatkom augusta 
desaťdňového sústredenia v komplexe Gloria Sports 
Arena. Zo Slovenska sme boli z vodných športov 
v tomto stredisku priekopníkmi. GSA bolo pre nás 
po všetkých stránkach príjemným prekvapením 
a určite prekonalo očakávania. Dopravu z letiska 
Antalya do 30 km vzdialeného Beleku zabezpečoval 
manažment GSA. Nebol problém ani s tým, že sme 
prilietali i odlietali v dvoch skupinách. Celý objekt 
je klimatizovaný. Ubytovanie športovcov bolo v 

dvojposteľových izbách s WiFi a TV. Hotelový servis 
zabezpečoval absolútnu čistotu, denné upratovanie, 
výmenu uterákov, dopĺňanie minibaru a pod. Na 
každom kroku boli k dispozícii boxy s minerálkami v 
ľade, takže skutočne nebolo čo vytknúť. Stravovanie 
bolo vo forme švédskych stolov so všetkými typmi 
jedál, ovocia, džúsov, šalátov a zákuskov, takže 
juniorských športovcov bolo potrebné trochu držať 
na uzde. Komplex je vybavený špičkovými bazénmi 
olympijských parametrov s praktickými veľkými 
prenosnými stopkami a časomierou. I keď kontrakt 
sme mali v bazéne obmedzený časovo i počtom dráh, 
vzhľadom k tomu, že v tom čase bola ešte obsadenosť 
nízka, nebol problém s prekračovaním dohodnutých 
časových i dráhových podmienok. Personál bol 
maximálne ústretový. Naivne sme si so sebou niektorí 
priniesli TRX pásy, ktorých zbytočnosť sme pochopili 
pri prvej návšteve posilňovne. Je obrovská a skutočne 
v nej nájdete kompletné vybavenie pre všetky druhy 
posilňovania. Masér mal k dispozícii miestnosť s 
masážnym stolom. V základnom balíku služieb sme 
mali možnosť jedenkrát využiť kryokomoru (-120°C). 

Foto: J. Skála 



23E-ŠPORTINFORM

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

Ďalšie návštevy už boli spoplatňované. V objekte je 
ordinácia a služba lekára. Na bazéne sme mali jeden 
banálny úraz (zárez pokožky pod palcom na nohe), 
ktorý ošetril plavčík. Okamžite však bol privolaný 
lekár, ktorý ošetrenie skontroloval a úraz zaznamenal. 
GSA nám poskytlo vynikajúce podmienky na prípravu 
juniorského reprezentačného družstva. Ponuka 
služieb je skutočne špičková. Viacero z nich sme 
však ani nevyužili, nakoľko sme ich ani nepotrebovali. 
Samozrejme sme GSA odporučili Slovenskej 
plaveckej federácii pre jeho využívanie aj na ďalšie 
sústredenia vrcholových športovcov.“

Ako je vidieť, skúsenosti s podmienkami v GSA 
sú nanajvýš pozitívne a môžu byť nepochybne 
inšpiráciou aj pre ďalšie športové zväzy na Slovensku. 
Toto po štyroch rokoch ešte stále relatívne nové 
tréningové centrum má určite čo ponúknuť a nestratí 
sa ani v konkurencii tých najvychytenejších stredísk 
zameraných na vrcholovú prípravu športovcov. Aj 
skúsenosti slovenských trénerov naznačujú, že je to 
len otázka času, kedy si GSA vydobyje svoje stále 
miesto na pomyselnej športovej mape sveta.

Foto: Gloria Sports Arena

https://www.youtube.com/watch?v=gc9F3AEoGeA
https://www.facebook.com/GloriaSportsArena
https://www.gloriasportsarena.com.tr/
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N A Š A
Š P O R T O VÁ  A K A D É M I A
  NAĎA BENDOVÁ                                         

Dá sa povedať, že práca trénera je filantropickou 
činnosťou s cieľom „odovzdania seba“ v prospech 
odvetvia športu. Prácu trénera detí som roky 
vykonávala, ako mnoho iných trénerov popri 
zamestnaní v súkromnom klube zameranom na 
všeobecnú pohybovú prípravu detí a mládeže. Ján 
Volko z takéhoto klubu vzišiel a ja som bola až do 
zisku medaily  v Belehrade na HME odmeňovaná 
raz ročne za jeho výkonnosť. O túto sumu som 
sa delila s kondičným trénerom Róbertom 
Kresťankom. Následne som s Národným 
športovým centrom, ktorého bol 
Janko členom, podpísala dohodu o 
vykonaní práce. Na základe nej som 
mala stanovenú výšku mesačnej 
odmeny. Vďaka nášmu prestupu 
do Športového centra polície mám 
dnes plnohodnotný pracovný 
úväzok a istotu zabezpečenia 
rodiny do roku 2020, kedy sa 
konajú OH v Tokiu. Vzhľadom 
na systémovú dieru v profesijnom 
uplatnení trénerov a športových 
odborníkov, ich spoločenskej úlohy a 
finančnom ohodnotení sme sa rozhodli 
pokračovať vlastnou cestou a založiť vlastnú 
športovú akadémiu. Jednak, aby sme uživili vlastné 
rodiny, ale aj preto, aby sme sa pokúsili vytvoriť 
podmienky pre rozvoj detí a mládeže. Výrazné zúženie 
konkurencieschopnosti športovej reprezentácie SR 
a ojedinelé úspechy jednotlivcov, podporovaných od 
útleho veku rodinou a zo súkromných zdrojov, sú totiž 
spôsobené zníženou dostupnosťou športu v dôsledku 
neprimerane vysokej ekonomickej spoluúčasti rodín. 

NAŠA športová akadémia je platforma poskytujúca 
komplexné riešenie tréningového procesu v každej 
jeho fáze, s prihliadnutím na biologický vek dieťaťa, 
potreby a požiadavky jednotlivých športových 
disciplín a odvetví, s dlhodobým cieľom, buď vytvoriť 
celoživotný pozitívny vzťah k športu a zdravému 
životnému štýlu, alebo dosiahnutie vrcholného 
športového výkonu z hľadiska relatívnych možností 

jednotlivca, ale aj z pohľadu najvyššej národnej 
a medzinárodnej výkonnosti. 

Je zameraná na deti a mládež 
vo veku od 5 rokov. Vzhľadom 
na personálne, priestorové a 
kapacitné možnosti je momentálne 
zameraná najmä na pohybovo 
nadané deti, ktoré prechádzajú 
do etapy špeciálnej športovej 
prípravy. Predikcia úspešnosti 
budúceho reprezentanta do veľkej 

miery závisí od individuálneho 
prístupu, zodpovedajúcej úrovne 

materiálneho zabezpečenia a najmä 
početnosti adeptov na úspech v etape 

predprípravy a základnej športovej prípravy. 
Preto si uvedomujeme, že v blízkej budúcnosti 

budeme musieť rozšíriť členskú základňu akadémie 
nielen kvôli systému podpory športu od štátu, ktorý 
je nastavený na kvantitu, ale najmä preto, aby sme 
dokázali identifikovať a následne podporovať deti s 
predpokladmi na dosiahnutie vrcholných športových 
výkonov. Z našej dlhoročnej praxe sa ukazuje, že 
z počtu 200 detí majú takéto predpoklady 2 deti 
v ročníku, teda 1%. Uvedomujeme si, že jedinou 
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cestou je spolupráca s učiteľmi telesnej výchovy, 
vychovávateľmi a rodičmi. Avšak v súčasnom 
inštitucionálnom zabezpečení a športovom prostredí 
chýba prepojenie medzi školským a klubovým, príp. 
súkromným športovým prostredím. Preto sa budeme 
snažiť vytvoriť systém podpory s adekvátnym 
finančným ohodnotením pre učiteľov telesnej 
výchovy a vychovávateľov, aby sme spoločnými 
silami dokázali nájsť a následne podporovať deti a 
mládež pri napĺňaní našich spoločných cieľov. 

Okrem pravidelných tréningov 2 až 5-krát týždenne, 
organizujeme 4-krát do roka domáce a zahraničné 

sústredenia, denné aj pobytové športové tábory a 
zároveň sme organizátormi podujatia „Čokoládová 
tretra Slovensko“.

Financovanie	akadémie

Akadémia je financovaná z členských príspevkov 
rodičov. Mesačný príspevok je 60, resp. 40 eur 
mesačne podľa počtu tréningov. V súčasnosti 
sú sústredenia a tábory plne hradené rodičmi, čo 
veríme, že sa v budúcnosti zmení. Našou prioritou 
je znižovať ekonomickú spoluúčasť rodičov na 
športovej príprave našich detí.

PRÍJMY (€) 2018 2019

Členské príspevky 12660 25000

Dary 2000

Charitatívna reklama

Granty 5000

Sponzorský príspevok 2000

SPOLU 19660 27000

VÝDAVKY (€) 2018 2019

Platy trénerov 12800 16000

Prenájom gymnázium Metodova 3100 4500

Prenájom Mladá Garda 600 600

Prenájom hala Elán 840 1200

Prenájom telocvičňa EU 600

Nákup náradia a náčinia 3500 3500

Klubové oblečenie 8000 4000

Propagačný materiál 600 2000

Poplatky spojené s webom 680

Organizácia pretekov 1500 3800

SPOLU 32220 35600

PRÍJMY/VÝDAVKY (€) 2018 2019

-12560 -8600

Rozpočet akadémie na sezónu 2018/2019
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Práve osobnosť Jána Volka nám pomáha v získavaní 
finančných prostriedkov. Ako sa sám vyjadril, aj takto 
by chcel pomôcť akadémii, pretože v období, keď 
on potreboval adekvátne materiálne zabezpečenie, 
sme mu ho poskytli a uvedomuje si, že bez toho by 
nedosiahol súčasné výsledky a výkonnosť. 

Registráciou na 2% z daní budeme v budúcnosti 
využívať aj túto formu financovania. Štatút charitatívnej 
reklamy je ďalším spôsobom, ako oslovujeme rodičov 
a ľudí, ktorí chcú a môžu podporiť našu akadémiu. 
Za 11 mesiacov fungovania sme pripravili podklady 
a požiadali o 7 dotácii z rôznych sektorov na chod 
a najmä počiatočné náklady akadémie s výsledkom 
9000 eur. Náklady na podanie žiadostí sa pohybujú 
cca 100 eur. 

Po 11 mesiacoch fungovania akadémie vieme, že 
členské príspevky rodičov postačujú na  náklady 
prenájmov priestorov a platy trénerov. Zúfalá 
infraštruktúra a nedostatok priestorov zvyšujú 
rozpočet na tréningový proces a sú jeho najväčšou 
položkou. Prenájom atletického areálu gymnázia 
Metodova (nevyhovujúci pre vrhačské disciplíny 
a skok do výšky), areálu CAŠ Mladá Garda, v 
zimnom období atletickej haly Elán a telocviční boli 
v predpokladanom rozpočte druhou položkou po 

odmenách trénerom. Ešte je nevyhnuté nájsť finančné 
prostriedky na základné materiálne zabezpečenie, 
náradie a náčinie, dresy a poplatky za štartovné na 
pretekoch. 

Systém podpory Slovenského atletického zväzu 
(SAZ) nepočíta s podporou novovzniknutého klubu. 
Prerozdeľovanie príspevkov je raz ročne. 

Je na zamyslenie,  že tam, kde sme, by sme sa 
nedostali, ak by sme tie peniaze nemali v časoch 
pred ziskom medailí. 70% našich financií pochádzalo 
zo súkromných zdrojov. Nemáme systém, ktorý by 
podporoval športové talenty na ceste za úspechmi a 
nemáme štruktúru a v nej trénerov, ktorí by dokázali 
talenty objaviť a rozvíjať ich. Je náročné odhadnúť, 
ktorí z nich dosiahnu nakoniec úspech, a kde sa 
peniaze oplatí investovať. Nám sa investícia vrátila, 
mali sme šťastie...

Ciele	a	stratégia	akadémie

Ciele aj stratégiu máme jasné, bude však veľmi 
náročné splniť ich. Časové horizonty si netrúfame 
odhadnúť vzhľadom na neustále sa meniaci a 
novelizovaný zákon o športe, ktorý od začiatku svojej 
existencie pripomína naháňanie líšky za chvost, 
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spätne uplatňovanými rozhodnutiami a takmer 
žiadnou informovanosťou.

Ku všetkým deťom v akadémii pristupujeme 
individuálne, napriek tomu, že s nimi pracujeme 
v skupinách. V prvých dvoch etapách športovej 
prípravy majú spoločný tréningový plán zameraný 
na všestranný rozvoj, techniku všetkých atletických 
disciplín a následne prechádzajú do špeciálnej 
prípravy vybranej skupiny disciplín, na ktorú sa v 
priebehu predchádzajúcich dvoch etáp vyprofilovali 
a majú na ňu predpoklady. Preto je naším zámerom 
pracovať na princípoch „akadémie“, teda postupnej 
výchovy športovcov, ktorí prejdú všetkými etapami 
až do vrcholovej fázy. 

Súčasťou prípravy športovca je aj vplyv na jeho 
morálno-vôľové a charakterové vlastnosti. Podieľame 
sa na jeho výchove a vytvárame sociálne prostredie, 
v ktorom sa športovec pohybuje. Na našich 
tréningoch je to predovšetkým o správnej motivácii 
a komunikácii. Direktívny prístup tam nemá miesto. 

Empatia je vlastnosť, ktorá mi nesmierne pomáha 
v mojej práci. Rozumiem zverencom, často aj bez 
slov. Komunikácia spojená s empatiou je významným 
kľúčom na zvýšenie sebaúcty športovcov. Nič 
nezdvíha sebadôveru človeka viac, ako pocit, že 
sa ho niekto pokúša pochopiť. Snažím sa správať 
tak, ako by som chcela, aby sa oni správali ku 
mne. Rešpektujem ich a oni rešpektujú mňa. Som 
presvedčená, že ak ma budú rešpektovať, budú sa 
schopní odo mňa učiť a budú dosahovať ciele, ktoré si 
spolu vytýčime. Ak ich budem zľahčovať a nebudem 
ich oceňovať, nebudú mi dôverovať, budú sa ma báť 
a atletiku prestanú mať radi. 

Atletika je síce individuálny šport, ale vzhľadom 
na svoju náročnosť, v mnohých prípadoch aj 
monotónnosť, je potrebná variabilita tréningových 
prostriedkov, ale najmä kolektív.

Snažíme sa naše deti poznať a pri komunikácii s 
nimi prekračujeme formálny kontakt zameraný na 
požadovaný výkon. Ak naše deti vycítia, že mám 
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o nich aj hlbší záujem, ktorý nie je obmedzený len 
na ich športový výkon, odmenia sa nám vyššou 
intenzitou tréningu, zvýšenou motiváciou a prípadne 
aj vrcholovými výkonmi. Ak vidíme, že majú osobné 
problémy, nepokladáme ich za bezvýznamné 
maličkosti, ktoré len rušia tréningový proces. Naopak 
využijeme túto príležitosť na ich lepšie spoznanie, 
a ak môžeme, účinne pomôžeme. Tak sa snažíme 
zvýšiť ich sebadôveru a prehĺbiť náš vzájomný vzťah. 

Šport deti učí disciplíne, zodpovednosti, vytrvalosti, 
schopnosti koncentrovať sa, ale aj nadchnúť sa. Učí 
ich vytvoriť si a dosiahnuť ciele. Učí ich vyrovnať sa so 
sklamaním a zakaždým začínať odznova a dať do toho 
znovu úplne všetko. Učí ich rešpektovať nielen seba, 
ale aj ostatných športovcov, funkcionárov a trénerov. 
Učí ich starať sa o svoje zdravie, aby neochoreli, keď 
sa blížia dôležité preteky. Učí ich tiež neprestať, keď 
sú unavené, prídu zo školy, nesadnú si k počítaču, ale 
idú na tréning. Učí ich spolupracovať, byť súčasťou 
tímu, byť vľúdnymi, keď prehrajú, ale aj pokornými, 
keď vyhrajú. Učí ich byť hrdí na svoje úspechy, ale 
aj pracovať na dlhodobých cieľoch, pretože úspech 
neprichádza za noc, ale potrebuje vytrvalosť. Vďaka 
športu získajú priateľstvá a spomienky na celý život.

Pochopiteľne sa zúčastňujeme aj pretekov na 
všetkých úrovniach. Pre väčšinu detí je to odmena 

za odtrénované hodiny. V prípade, že dieťa nechce 
pretekať, nemusí a snažíme sa aj v tejto oblasti s 
ním pracovať. K našim najväčším úspechom patria 
tituly halových majsteriek Slovenska mladších žiačok 
v štafete na 4x200m, titul vicemajsteriek Slovenska 
mladších a starších žiačok v štafete na 4x60m. Z 
individuálnych výsledkov sú to najmä víťazstvá Filipa 
Federiča v behu na 60m a Emy Bendovej v skoku do 
výšky. Ich výkony boli najhodnotnejšími v ročníkoch 
narodenia (2004 a 2007) na Medzinárodných 
atletických hrách EKAG 2018 v Brne. Pochopiteľne 
sa k nim pridávajú aj ďalší a spolu s ostatnými 
80 deťmi sa pravidelne zúčastňujú tréningového 
procesu a sústredení. Našou úlohou je vytvoriť pre 
ne podmienky jednak pre ich ďalší rozvoj a plynulý 
prechod do vyšších etáp športovej prípravy za účelom 
reprezentácie Slovenska, ale aj atraktívne prostredie 
s dostatočnou vonkajšou motiváciou, aby zotrvali až 
do etapy vrcholovej športovej prípravy.

S rodičmi organizujeme pravidelné stretnutia a 
mnoho z nich je súčasťou fanklubu na pretekoch. Je 
dôležité, aby rodič vedel, že je jeho dieťa v dobrých 
rukách. Nechceme, aby si rodičia u nás deti odkladali 
a nevedeli, čo robíme, ako napredujeme a trávime 
čas. Napomáhajú nám aj sociálne siete, kde s nimi 
môžeme zdieľať náš spoločný športový svet.

Ďalšie informácie  
o nás nájdete aj tu:

https://www.facebook.com/nasasportovaakademia/
https://nasaatletika.sk/
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R O Z H O V O R  S . . .
JOZEFOM GÖNCIM
 
ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM PRE ŠPORT MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, 

VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SR 
                                    

V	 jednom	 zo	 svojich	 prvých	 rozhovorov	 po	
uvedení	do	 funkcie	ste	priznali,	 že	už	sa	vám	
nespáva	 tak	 ľahko,	 ako	 predtým.	 Platí	 toto	
tvrdenie	aj	naďalej?	Ako	by	ste	zhodnotili	
úvodné	týždne	svojho	pôsobenia	v	
novej	funkcii?	Dopočuli	sme	sa,	že	
ste	hneď	v	úvode	roka	zavalený	
množstvom	pošty?	Je	na	tom	
niečo	pravdy?

Myslím, že nejde o nič 
neštandardné, pošta prichádza 
od športových zväzov a 
športových organizácii, ale 
aj pošta od občanov SR. Ich 
predmetom je pozvanie alebo 
žiadosť o stretnutie a diskusia 
na tému šport. Za príjemné 
považujem, ak chce športový zväz 
predstaviť svoju činnosť.

Pred	svojím	nástupom	na	post	štátneho	
tajomníka	ste	pôsobili	v	štruktúrach	Slovenského	
olympijského	–	dnes	už	aj	športového	–	výboru.	V	

porovnaní	s	prostredím,	v	akom	pôsobíte	teraz,	sú	
to	trochu	odlišné	svety.	Aj	napriek	krátkosti	času,	
ktorý	ste	doteraz	strávili	vo	svojej	funkcii.	Vedeli	

by	ste	poukázať	na	 tie	najzásadnejšie	
rozdiely?	Nie	je	vám	za	pôsobením	

v	olympijskom	hnutí	trochu	ľúto?	

Snažím sa byť v kontakte s ľuďmi, 
s ktorými si názorovo v otázkach 
športu najviac rozumiem 
a pracovať tak, aby moje 
kompetencie boli pracovným 
nástrojom pre športové 
hnutie. Lepšiu ponuku zatiaľ 
pre nikoho nemám. Je to o 
konsenze našej spolupráce, ale 

hlavne o tvorbe strategických 
materiálov, a tu si všetci musíme 

uvedomiť, že by tá spolupráca 
mala byť jednotná. Dôležitá bude 

jej efektivita, nie to, kde sedím. Na 
ministerstvo som prišiel pretláčať zmeny, po 

ktorých športové hnutie volá, nie politiku do športu. 
Odchádzal som z hnutia ako viceprezident SOŠV, 

Prvý olympijský medailista v novodobej histórii Slovenska sa prednedávnom postaral o ďalší primát. Na 
začiatku tohto roka sa totiž stal historicky prvým štátnym tajomníkom pre šport, po ktorom športová obec 
už dlho volala. Svoju malokalibrovku zavesil tento dvojnásobný olympijský medailista z OH 1996 v Atlante 
a OH 2004 v Aténach na povestný klinec už dávnejšie. Od tej doby sa z neho stal športový funkcionár. Sme 
radi, že svoju prvú oficiálnu akciu v novej funkcii absolvoval práve v druhej polovici januára na oceňovaní 
najúspešnejších športovcov NŠC za rok 2018, kde zároveň súhlasil s poskytnutím rozhovoru do časopisu 
E-Športiform.
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čiže vo vážnej funkcionárskej pozícii a jedného 
dňa plánujem aj návrat späť. Na rozdiel od mojich 
kolegov v pozíciách štátnych tajomníkov, ja nemám 
k dispozícii celé mandátové obdobie vlády SR, 
takže moja práca sa bude spoliehať na kvalitne 
pripravené materiály prichádzajúce hlavne zo 
strešnej organizácie Slovenského olympijského a 
športového výboru a ďalších dôležitých organizácii 
a partnerov ministerstva školstva...

Športovú	 obec	 na	Slovensku	bude	 nesporne	
zaujímať	aj	náplň	vašej	práce	a	úlohy,	ktoré	máte	
vytýčené	na	najbližšie	obdobie.	Zopár	základných	
informácií	už	médiami	prebehlo.	Zmenilo	sa	od	
tej	doby	niečo,	príp.	sa	objavilo	niečo	aktuálne?

Chceme splniť viaceré úlohy z programového 
vyhlásenia vlády. Medzi tie najzásadnejšie, ktoré už 
odzneli, sú športové poukazy a fond pre podporu 
športu.  

Je	pochopiteľné,	že	v	súvislosti	s	vašou	funkciou	
sa	nemôžeme	vyhnúť	ani	otázke	Zákona	o	športe.	

Športová	obec	na	Slovensku	volá	potom,	aby	
zákon	do	väčšej	miery	reflektoval	jej	potreby	a	
požiadavky.	Máte	v	úmysle	zo	svojej	pozície	v	
tejto	súvislosti	vyvíjať	zvláštnu	iniciatívu?	Vedeli	
by	 ste	 povedať,	 aké	 sú	 podľa	 vás	 najväčšie	
nedostatky	zákona,	ktoré	by	bolo	treba	vyriešiť?	

Áno, pokiaľ chceme šport posunúť, musíme 
vychádzať z analýz. Tie nám nateraz vravia, že pomer 
financií do športu sa nám v neprimerane väčšej 
miere dostal do oblasti financovania byrokracie, 
než s čím sme rátali. V Zákone o športe sú viaceré 
témy, ktoré pri jeho tvorbe boli predikované ako 
úspešné... V každom prípade, jeho ďalšej novele 
bude predchádzať odborná diskusia. Chcem využiť 
zjednocujúci názor a podporu hnutia...

So	zriadením	postu	štátneho	tajomníka	sa	na	
„pretras“	dostala	okamžite	aj	dlho	diskutovaná	
otázka	 zriadenia	 samostatného	 ministerstva	
športu,	 ktoré	 by	 údajne	malo	 zastrešovať	 aj	
cestovný	ruch.	Aké	šance	dávate	tomu,	že	by	
sa	tento	sen	nemalej	časti	slovenskej	športovej	
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komunity	mohol	stať	skutočnosťou?	Čo	všetko	
je	podľa	vás	potrebné	vykonať	pre	to,	aby	takéto	
ministerstvo	mohlo	vzniknúť?

Najlepšie by bolo, ak by bolo samostatné, len 
šport so samostatnou rozpočtovou kapitolou. To 
však bude ťažké presadiť. Je tu však situácia, 
že sa začal ozývať a vehementne hlásiť o vznik 
ministerstva aj cestovný ruch. Aj predseda SNS 
Andrej Danko má o spojenie športu a cestovného 
ruchu záujem. Predstavujem si to tak, že by sme 
mali MINISTERSTVO ŠPORTU A CESTOVNÉHO 
RUCHU SR s dvomi štátnymi tajomníkmi a pozor 
s dvoma samostatnými rozpočtovými kapitolami. 
Nemôže byť len jedna kapitola, lebo by dochádzalo 
k veľmi vážnym problémom financovia. 

Ako	bývalému	členovi	a	športovému	odborníkovi	
Vojenského	 športového	 centra	 Dukla	 Banská	
Bystrica,	 vám	 určite	 leží	 na	 srdci	 činnosť	
rezortných	športových	stredísk.	Máte	ambície,	
počas	 vášho	 funkčného	 obdobia,	 riešiť	 aj	
optimalizáciu	rezortných	športových	stredísk	a	
predložiť	vláde	SR	na	schválenie	aj	pripravené	
nariadenie	vlády	k	tejto	problematike?

Dúfam, že sa k tomu, vzhľadom k iným úlohám, 
dostaneme. Mám za sebou už úvodné rozhovory 
so strediskami NŠC a ŠCP, ešte mi chýba debata 
s Duklou. Optimalizácia rezortných stredísk je 
nevyhnutná. Za posledné roky sa zmenila doba, a to 
musíme pochopiť všetci. Nie športy majú v stredisku 
získavať pre seba lepšie podmienky na základe 
úspechu jednotlivca, ale naše úsilie sa musí začať 
sústrediť výlučne na talentovaných jednotlivcov. 
K tomu si musíme pripraviť kvalitných metodikov, 
odborníkov s potrebnou odbornou spôsobilosťou a 
povedať si akú, a ktoré stredisko bude mať úlohu. 

Veľkým	 problémom	 slovenského	 športu	 je	
nepochybne	 športová	 infraštruktúra.	 Máte	
ambície	pripraviť	do	budúcna	stratégiu	rozvoja	
športovej	infraštruktúry,	alebo	to	bude	až	úloha	
pre	ďalšiu	vládu	a	plánované	ministerstvo	športu	
a	cestovného	ruchu?

Nechcel by som, aby tu vznikol dojem, že Gönci 
zachráni slovenský šport. To nie je jednoduché. 
Infraštruktúra je dlhodobo v nezáujme štátnej politiky, 
respektíve prednosť dostali politicky a PR zaujímavé 
športy, trpia úspešné a kolektívne športy typu volejbal, 
basketbal, hádzaná... Momentálne je situácia taká, 

že konečne hľadáme spoločný názor a zoraďujeme 
športy do poradia, aby vedeli, kedy sa dostanú na rad, 
aby mohli rozvíjať svoj šport. Financovanie je každý 
rok obmedzené, ale niekde začať musíme. Niektorí 
budú spokojní, niektorí budú musieť byt trpezliví. 
Všetko naraz vyriešiť nevieme. Musím ale povedať, 
že významnú úlohu nastaviť spravodlivé pravidlá a 
kritériá si vzal na plecia prezident SOŠV p. Anton 
Siekel aj s celou strešnou organizáciou športu. 

Do	svojej	 funkcie	ste	nastúpili	v	období,	kedy	
sa	blíži	ku	koncu	aj	platnosť	Koncepcie	štátnej	
politiky	v	oblasti	športu	–	Slovenský	šport	2020.	
Preto	 je	vcelku	namieste	otázka,	či	sa	budete	
zaoberať	v	rámci	vašich	kompetencií	aj	prípravou	
novej	koncepcie	športu	na	roky	2020	až	2030?	
Prizvete	 k	 jej	 príprave	 aj	 športové	 hnutie	 a	
športovcov?

Áno a áno. Už chystáme koncepciu 2030 a pri stole 
sedia aj športovci. Ich záujem ma veľmi teší. 

Na	 záver	 rozhovoru,	 by	 sme	 radi	 nazreli	 aj	
do	 vášho	 súkromia.	 Ako	 bývalý	 športový	
strelec	ste	pravdepodobne	nezanevreli	na	svoj	
šport.	 Sledujete	 stále	 dianie	 na	 domácej	 či	
svetovej	scéne?	Vezmete	ešte	niekedy	do	ruky	
malokalibrovku	a	idete	si	len	tak	vyskúšať	svoju	
streleckú	mušku?	

Už netrénujem, možno raz za rok si idem zastrieľať 
vzduchovkou. Šport naďalej milujem a sledujem 
jeho úspechy. Máme v ňom superšportovcov ako 
Štefečeková, Barteková, Varga i mladý puškár Jány. 
Veľmi im fandím a dúfam, že slovenský strelecký 
šport čaká v Tokiu prvá zlatá olympijská medaila... 

Ako	 momentálne	 jeden	 z	 vrcholných	
predstaviteľov	športového	hnutia	na	Slovensku	
by	 ste	 zrejme	 mali	 ísť	 príkladom	 aj	 v	 rámci	
starostlivosti	o	svoje	zdravie	či	fyzickú	kondíciu	
a	na	vlastnej	osobe	prezentovať	kladné	stránky	
zdravého	životného	štýlu	a	aktívneho	pohybu.	
Vedeli	by	ste	sa	s	čitateľmi	podeliť	o	to,	akým	
spôsobom	sa	udržiavate	vo	forme?

Neudržiavam sa vo forme, ale mám prirodzene v sebe 
zakorenené, že šport prináša do života každého z 
nás harmóniu, rovnováhu, pozitívnu energiu a chuť 
do vzdelávania a práce. Preto by sme mali využiť 
každý voľný čas pohybovou aktivitou. 
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V prvom čísle E-Športinformu 2018 sme v jednom 
z príspevkov informovali o práve prebiehajúcom 
kandidátskom procese XXV. zimných olympijských hier 
v roku 2026 (ZOH 2026). Takto pred tuctom mesiacov 
svoj záujem o organizáciu zimného športového sviatku 
prejavila sedmička ašpirantov: švajčiarsky Sion, 
rakúsky Graz, japonské Sapporo, turecký Erzurum, 
kanadské Calgary, švédsky Štokholm a talianska 
trojica Miláno-Turín-Cortina d′Ampezzo. S ohľadom 
na nepriaznivé skúsenosti s priebehom posledných 
letných či zimných olympijských kandidatúr, ktoré 
sprevádzalo stále frekventovanejšie odstupovanie 
jednotlivých uchádzačov, sme vyjadrili pochybnosti 
i otázku „Koľko z nich nasledujúce mesiace vlastne 
prežije?“ Po roku môžeme konštatovať, že sa obava 
hromadného „exodu“ kandidátskych miest opäť 
potvrdila. Zo „siedmich statočných“ totiž zostali 
dvaja, podobne, ako v prípade ZOH 2022, kedy sa z 
víťazstva prekvapujúco tešil Peking. Tento raz zostal 
v súboji o prevzatie olympijskej štafety po čínskej 
metropole Štokholm a namiesto talianskej trojice už 
iba dvojica Miláno-Cortina d′Ampezzo. 

Sion už tradične neprežil vo švajčiarsku povinné 
referendum. Rakúsky Graz pod rovnakou hrozbou 
mobilizujúcej sa opozície tiež stiahol svoju žiadosť, 
pričom nahradil pôvodne kandidujúci Innsbruck, ktorý 
jeho občania v referende tiež nepodporili. Japonské 
Sapporo, ktoré predstavovalo pre Medzinárodný 
olympijský výbor (MOV) najspoľahlivejšiu voľbu, 
odstúpilo potom, čo ostrov Hokkaido zažil v septembri 
2018 zemetrasenie. Predstavitelia mesta sa preto 
rozhodli odložiť kandidatúru na rok 2030. V úvodnej 

pozývacej fáze výberového procesu tak zostali pred 
postupom do druhej kandidátskej fázy štyria uchádzači. 
Na minuloročnom októbrovom zasadnutí MOV v 
Buenos Aires nebol do druhej fázy prizvaný turecký 
Erzurum s ohľadom na infraštruktúrne nedostatky, 
finančnú náročnosť projektu a nemalé bezpečnostné 
riziká. Kanadské Calgary aj napriek postupu do 
ďalšieho kola však odstúpilo od kandidatúry potom, 
čo jeho projekt tiež nebol podporený v novembrovom 
referende.

MOV urobil v kandidátskom procese niekoľko 
zmien. Jednou z nich je možnosť, aby nositeľom 
kandidatúry nemuselo byť len jedno mesto, ako 
to vyžaduje Olympijská charta. Švédsky kandidát 
tak oficiálne vystupuje pod názvom Štokholm-Åre 
2026 a ten taliansky pod vysačkou Miláno-Cortina 
2026. Oficiálne stanovisko MOV uvádza, že „názvy 
kandidatúr reflektujú projekty a ich maximálne využitie 
existujúcich, tradičných zimných stredísk.“ V úvode 
roka obaja žiadatelia doručili MOV kandidátske 
knihy. V záujme znižovania nákladov nahradili 
tradičné trojzväzkové diela o viac ako 600 stranách 
len 100 stranové dokumenty obsahujúce odpovede 
na 132 otázok. Švédsky kandidát pri príležitosti 
odoslania svojho projektu tiež poznamenal, že „V 
predchádzajúcich rokoch doručenie kandidátskej 
knihy znamenalo cestovanie delegácie troch až 
piatich ľudí priamo do sídla MOV v Lausanne, kde 
prebehlo oficiálne odovzdanie a predstavenie. Teraz 
však nikto necestuje z kandidátskeho mesta do 
Švajčiarska. V záujme trvaloudržateľnosti je žiadosť 
odoslaná emailom v súlade s Agendou 2020.“ 

V  S Ú B O J I  O  Z O H  2 0 2 6  Z O S TA L I

   M I L Á N O  A     
    Š T O K H O L M 
  IGOR KOVÁČ                                    
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Milano-Cortina

Úmysel Talianskeho olympijského výboru (CONI) 
uchádzať sa o právo organizácie ZOH 2026 našiel 
odozvu hneď u troch záujemcov. Turín, Miláno i 
Cortina d′Ampezzo zamýšľali pôvodne zorganizovať 
hry samostatne v rámci svojich regiónov. S ohľadom 
na zmenený prístup MOV ku kandidatúram, vrátane 
zvýšenej geografickej flexibility, ktorá umožňuje 
lepšie využitie existujúcej infraštruktúry a následné 
zníženie nákladov, prišiel CONI s nápadom ponúknuť 
MOV spoločný projekt všetkých troch uchádzačov. 
Kameňom úrazu sa však stal pri spoločných diskusiách 
spor starostu Milána Giuseppe Salu a starostky Turína 
Chiary Appendino o to, ktoré mesto bude nositeľom a 
lídrom kandidatúry. Ani jedno z miest sa tejto pozície 
nechcelo vzdať. CONI totiž prišiel s nápadom, aby 
kandidatúra bola podaná ako národná bez toho, aby 
ju niektoré z miest oficiálne zastrešovalo. Starosta 
Milána mal k návrhu spoločného projektu svoje 
výhrady a niekoľkokrát deklaroval odstúpenie jeho 
mesta od kandidatúry. Argumentoval, že nehodlá 
hazardovať s medzinárodným renomé jeho mesta. 
Nakoniec však súhlasil s vytvorením „olympijského 

paktu“ s dejiskom ZOH 1956 Cortinou d′Ampezzo 
potom, čo Turín úplne odstúpil od organizácie hier. 
V prípade Milána sa však objavil problém, pretože 
bol menovaný za dejisko 134. zasadnutia MOV v 
septembri 2019, na ktorom mala prebiehať práve 
voľba dejiska ZOH 2026. MOV však nepovoľuje 
uskutočniť hlasovanie v krajine, ktorá sa zároveň 
uchádza o organizáciu hier. Miláno sa usporiadania 
zasadnutia nechcelo vzdať, pretože už malo uhradenú 
časť organizačných nákladov. MOV však rozhodol, 
že celé zasadnutie ako aj hlasovanie o dejisku ZOH 
2026 bude preložené na 24. júna 2019 do Lausanne.

Taliansky projekt je priestorovo rozmiestnený do 
štyroch klastrov. V Miláne sú sústredené športoviská 
pre ľadový hokej, krasokorčuľovanie a šortrek. 
Otvárací ceremoniál by mal prebiehať na futbalovom 
štadióne San Siro s kapacitou 80000 divákov. Na 
miestnom výstavisku by malo nájsť priestor hlavné 
mediálne a vysielacie centrum. V priestore bývalého 
železničného depa Porta Romana by mala zasa 
vyrásť olympijská dedina. Klaster Valtellina vzdialený 
od Milána 200-250 km je plánovaný ako dejisko 
alpských lyžiarskych disciplín mužov na obávanej 

Miláno
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zjazdovke Stelvio v Bormiu a súťaží v akrobatickom 
lyžovaní a snoubordingu v stredisku Livigno. Tu bude 
umiestnená aj jedna z dvoch satelitných olympijských 
dedín. Val di Fiemme (asi 300 km od Milána) by 
malo byť tradične centrom klasických lyžiarskych 
disciplín. Do jeho klastra spadá aj rýchlokorčuliarsky 
ovál v Baselga di Piné, ktorý by pre potreby ZOH 
musel byť kompletne zastrešený. Najvzdialenejším 
strediskom je Cortina d′Ampezzo (viac než 400 
km), ktorá má byť dejiskom alpského lyžovania 
žien vrátane súťaží družstiev, súťaží v curlingu na 
zrenovovanom štadióne zo ZOH 1956 a tiež miestom 
zápolení bobistov, sánkarov a skeletonistov. V rámci 
tohto klastra absolvujú svoje disciplíny aj biatlonisti 
v známom stredisku Anterselva. V Cortine bude mať 
svoje sídlo aj druhé mediálne centrum ako aj ďalšia 
satelitná olympijská dedina. Zaujímavosťou je, že 
záverečný ceremoniál by mal prebiehať vo Verone v 
jednom z najzachovalejších amfiteátrov z rímskych 
čias. Nachádza sa na polceste z Cortiny i Milána.

Ubytovanie ostatných účastníkov hier sa plánuje riešiť 
výlučne vo forme existujúcich hotelových kapacít 

(87000 izieb), ktoré boli pre účely ZOH vyčlenené v 
rámci šiestich spádových oblastí – Miláno, Valtellina, 
Cortina, Val di Fiemme, Anterselva a Verona. 

Organizátori zaručujú každému športovcovi 
maximálne 30-minútovú vzdialenosť na športoviská. 
Doprava počas hier sa spolieha na existujúcu hustú 
sieť cestnej a železničnej infraštruktúry. Diváci majú 
prednostne využívať vlakové spojenia, pričom zo 
železničných staníc ich má následne priamo na 
športoviská odviezť kyvadlová doprava.

Ako je vidieť, kľúčovým mottom talianskeho návrhu 
je maximálne využitie existujúcej infraštruktúry. 
Zo 14 plánovaných športovísk je 92% existujúcich 
alebo dočasných. Hlavnú hokejovú halu v Miláne s 
kapacitou 15000 divákov je potrebné ešte vybudovať 
a tri existujúce športoviská - menšiu milánsku halu 
pre ženský hokejový turnaj, rýchlokorčuliarsky ovál 
v Baselga di Piné a tobogán pre boby, sánkovanie 
a skeleton v Cortine - je potrebné kompletne 
zrenovovať. Investície si vyžiada aj výstavba hlavnej 
olympijskej dediny v Miláne, ktorá bude financovaná 



35E-ŠPORTINFORM

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

zo súkromných zdrojov a satelitných dedín v Livigne 
a Cortine. Na tie sa majú použiť verejné zdroje. 
Podľa návrhu kapitálových investícií sa však financie 
majú použiť na každé zo športovísk i na väčšinu 
nešportových zariadení. Investície sa pohybujú v 
rozmedzí niekoľko sto tisíc až niekoľkých desiatok 
miliónov dolárov. Celkové kapitálové investície sú 
odhadované na úrovni 393,5 milióna dolárov (448,6 
miliónov v prepočte na hodnotu dolára v roku 2026). 
Z uvedenej sumy má 231,7 miliónov pochádzať z 
verejných a 161,8 miliónov zo súkromných zdrojov. 

K tejto sume je potrebné prirátať rozpočet 
organizačného výboru, ktorý je plánovaný vo výške 
1,5 miliardy dolárov (1,7 miliardy v prepočte na 
rok 2026). V príjmovej časti predstavuje príspevok 
verejných zdrojov asi 4% z celkovej sumy (62,5 
milióna dolárov). Zvyšok predstavujú súkromné zdroje 
v podobe príspevku MOV, príjmov zo sponzoringu, 
licenčných programov, vstupeniek a pod.

Štokholm-Åre

Švédsko je jedinou krajinou z najväčším ziskom 
„zimných“ olympijských medailí, ktorá ešte 
neorganizovala zimné olympijské hry. Stefan Holm, 
švédsky člen komisie športovcov MOV a olympijský 
víťaz v skoku do výšky z Atén 2004 si zaspomínal, 
že ako malý chlapec prežíval veľké sklamanie, keď 

Östersund len veľmi tesne prehral súboj o organizáciu 
ZOH 1994 s nórskym Lillehammerom. Už vtedy 
tušil, že bude pravdepodobne trvať ešte veľmi dlho, 
kým sa naskytne podobná príležitosť dostať sviatok 
zimných športov do Škandinávie a jeho rodnej krajiny. 
Štokholm svoje úsilie smeroval už k ZOH 2022, 
kedy ponúkal projekt s maximálnou koncentráciou 
olympijského diania v regióne hlavného mesta. 
Výnimkou mali byť len súťaže v alpskom lyžovaní, 
ktorých dejiskom sa malo stať osvedčené zimné 
centrum Åre. Tento projekt si však vyžadoval značné 
investície do športovej infraštruktúry, nakoľko v 
Štokholme by musela byť postavená nová bobová 
a sánkarská dráha, skokanské mostíky, areál pre 
bežecké lyžovanie a biatlon či rýchlokorčuliarsky 
ovál. Pre potreby akrobatického lyžovania mal byť 
dokonca umelo navýšený aj jeden z miestnych 
kopcov. Navrhovatelia projektu sa však stretli s 
nevôľou centrálnej vlády investovať stovky miliónov 
dolárov do niektorých stavebných projektov, a keď sa 
k tomu pridala aj väčšina štokholmského parlamentu, 
iniciátori myšlienky museli kandidatúru stiahnuť.

Poučení z tejto skúsenosti prišli preto s upraveným 
návrhom pre ZOH 2026, ktorý sa do väčšej miery 
opiera o využitie existujúcich športovísk mimo 
Štokholmu. V samotnom regióne hlavného mesta 
sa počíta s organizáciou súťaží v ľadovom hokeji, 
krasokorčuľovaní, šortreku, rýchlokorčuľovaní, 

Štokholm
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curlingu, alpskom lyžovaní (súťaž tímov), biatlone, 
bežeckom lyžovaní, ako aj s disciplínami Big Air v 
rámci snoubordingu i akrobatických skokoch. Tie by 
mal hostiť staručký olympijský štadión z OH 1912. 
Hokejový turnaj zavíta aj do neďalekého mesta 
Södertälje (30 km). Otvárací ceremoniál by mal 
prebehnúť v štokholmskej Friends aréne s kapacitou 
51000 divákov. Záverečný ceremoniál zasa na 
viacerých zatiaľ bližšie nešpecifikovaných lokalitách v 
rámci mesta. Miestne výstavisko Stockholmsmässan 
bude sídlom hlavného mediálneho a vysielacieho 
centra. Pochopiteľne nájde v meste svoj priestor 
aj hlavná olympijská dedina, ktorú bude potrebné 
nanovo vybudovať. 

V porovnaní s predchádzajúcim projektom počíta ten 
aktuálny s organizáciou disciplín v skokoch na lyžiach 
a severskej kombinácii na existujúcich športoviskách 
vo Falune. Stredisko Åre sa oproti predchádzajúcemu 

návrhu stalo okrem alpského lyžovania aj dejiskom 
súťaží v akrobatickom lyžovaní a snoubordingu. 
Súťaže v boboch, sánkovaní a skeletone plánujú 
švédski organizátori uskutočniť na existujúcej dráhe 
v lotyšskej Sigulde, nakoľko nové športovisko by v 
krajine len ťažko hľadalo využitie. Varovaním pre 
Švédov bola aj z dôvodu vysokých prevádzkových 
nákladov stále nevyužívaná dráha v dejisku 
posledných ZOH 2018 Pjongčangu, následkom čoho 
kórejskí športovci chodia trénovať do Kanady. 

Každá z troch navrhovaných lokalít má mať k 
dispozícii aj samostatnú olympijskú dedinu. V 
Sigulde je potrebné vybudovať potrebné ubytovacie 
kapacity nanovo. Vo Falune a Åre sa počíta s využitím 
existujúcich ubytovacích zariadení.

Ubytovanie ostatných účastníkov hier je naplánované 
výlučne v existujúcich hotelových zariadeniach. 
Projekt počíta s celkovou kapacitou 40000 izieb, ktorá 
ďaleko prevyšuje potreby ZOH (24000). Z uvedeného 
kontingentu spadá 35000 izieb do oblasti 50 km od 
Štokholmu. Zvyšných 5000 sa nachádza do 10 km 
od ostatných olympijských centier v Åre, Falune a 
Sigulde. V rámci alternatívneho ubytovania projekt 
navyše ponúka ďalších 10000 izieb v Štokholme a 
v okolí Åre a Falunu, ako aj 7250 izieb na výletných 
lodiach v štokholmskom prístave.
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Projekt zaručuje každému športovcovi maximálne 
45-minútovú dostupnosť na športoviská od príslušnej 
olympijskej dediny. Ako vo svojej správe uviedla 
pracovná skupina MOV, štokholmská metropola 
disponuje excelentným systémom hromadnej 
dopravy, čím pre ZOH 2026 ponúka príležitosť, aby 
sa stali skutočnými „MHD hrami“. Všetky navrhované 
športoviská majú tiež skvelé napojenie na sieť 
železničnej dopravy. Väčšina z nich je situovaná 
menej ako 1 km od železničnej stanice. Výnimkou je 
iba Falun (2 km) a Södertälje (3,5 km). Navrhované 
tri olympijské strediská mimo Štokholmu majú 
nasledovnú časovú dostupnosť: Åre (623 km – letecky 
60 min. plus autobusom 80 min.), Falun (223 km – 
autobusom 2 h 45 min.), Sigulda (571 km – letecky 
70 min. plus autobusom 80 min.).

Švédsky projekt počíta s využitím 12 športovísk, 
pričom 75% z nich už existuje, alebo má dočasný 
charakter. Tri športoviská je potrebné postaviť. 
Rýchlokorčuliarsky ovál Barkarby v štokholmskom 
predmestí Järfälla, biatlonovo-bežecký areál Hamra 
v meste Botkyrka a curlingovú halu Gubbängen, 
ktorá je už vo výstavbe. Areál Hamra má byť 
výsledkom regenerácie a transformácie bývalej 
priemyselnej zóny na rekreačné účely. Zásadné 
úpravy či rekonštrukciu si bude vyžadovať aj areál pre 
akrobatické lyžovanie a snoubording v Åre a tobogán 
v Sigulde. Pomerne náročným stavebným projektom 
je tiež olympijská dedina s kapacitou 3000 postelí 
umiestnená podobne ako rýchlokorčuliarsky ovál v 
lokalite Barkarby. Jej realizácia je súčasťou tretej 
fázy rozvojového plánu štokholmskej samosprávy a 
prispeje k navýšeniu bytového fondu pre potreby stále 
sa zvyšujúceho počtu obyvateľov mesta. Kapitálové 
investície do športových a nešportových zariadení 
majú pochádzať z verejných zdrojov príslušných 
samospráv a od súkromných investorov. Olympijskú 
dedinu, podobne ako v prípade Milána má realizovať 
súkromný developer. Celkové kapitálové investície sú 
momentálne odhadované len na úrovni 43,3 milióna 
dolárov (46,6 miliónov v prepočte na hodnotu dolára 
v roku 2026). Táto suma je však neúplná, pretože v 
nej stále chýbajú investície do niekoľkých kľúčových 
projektov, ktoré organizátori v kandidátskej knihe 
na rozdiel od Milána neuviedli. Týka sa to napríklad 
olympijskej dediny v Štokholme a Sigulde, bežeckého 
a biatlonového areálu a rýchlokorčuliarskeho oválu. 
Podobne nemajú zatiaľ špecifikované ani rozdelenie 
kapitálových investícií z verejných a súkromných 
zdrojov. 

Rozpočet organizačného výboru je plánovaný vo 
výške 1,5 miliardy dolárov (1,6 miliardy v prepočte 
na rok 2026). Jeho príjmová časť má kompletne 
pochádzať zo súkromných zdrojov. Organizátori 
pritom počítajú s extrémne konzervatívnymi príjmami 
z domáceho sponzoringu, ktoré v prípade potreby 
dokážu bez problémov navýšiť. Bezpečnosť hier, 
zdravotnícke služby či colné a imigračné opatrenia 
majú byť v prevažnej väčšine v réžii centrálnej vlády.

Úskalia	kandidátov

Oba projekty sprevádzali nemalé problémy so 
zabezpečením potrebných vládnych garancií. Krátko 
pred doručením kandidátskych kníh sa talianskym 
organizátorom podarilo získať podporu regiónov 
Lombardie a Veneto, ktoré patria k najbohatším v 
celom Taliansku a sú pripravené prevziať potrebné 
finančné garancie. Talianska centrálna vláda tiež na 
poslednú chvíľu vyjadrila súhlas s projektom avšak 
len v rámci bezpečnostných, colných a imigračných 
opatrení počas hier. Nie je však zatiaľ ochotná na 
podujatí aj finančne participovať. Švédsky projekt 
má v porovnaní s tým talianskym situáciu ešte 
komplikovanejšiu. Centrálnu vládu sa totiž po 
posledných voľbách v septembri 2018 podarilo 
zložiť až v januári tohto roka. Iniciátori kandidatúry 
sa nádejajú, že na rozdiel od predchádzajúceho 
projektu by so získaním potrebných garancií nemali 
byť problémy. Vládna koalícia v rámci štokholmského 
parlamentu už odmietla poskytnúť finančné garancie 
pre projekt. Silnú podporu však švédski organizátori 
získali od všetkých troch zainteresovaných regiónov 
Dalarna, Jämtland a Štokholm, kde by sa hry mali 
uskutočniť.

Christophe Dubi, výkonný riaditeľ pre olympijské hry 
v rámci MOV sa na margo tejto situácie vyjadril, že 
obom kandidátom dali ďalší čas na to, aby získali od 
verejných inštitúcií plné garancie. Ako sám povedal: 
„Vo výnimočných situáciách, ako je táto, treba byť 
výnimočne flexibilní.“

Otáznik visí aj nad súkromným financovaním 
niektorých stavebných projektov, ktoré so sebou 
nesie isté riziká podobné tým, s akými sa stretli napr. 
organizátori ZOH 2010 vo Vancouveri a OH 2012 v 
Londýne. V oboch dejiskách súkromní developeri 
hlavných olympijských dedín totiž odstúpili kvôli 
insolventnosti od rozostavaných projektov. Ich 
financovanie tak muselo byť neplánovane pokryté z 
verejných zdrojov, čo malo za následok neočakávané 
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Olympijská dedina  
vo Vancouveri 

zaťaženie verejných rozpočtov. Organizátori v Miláne 
a Štokholme môžu len dúfať, že sa v ich prípade 
podobná situácia nezopakuje.

Talianski organizátori by tiež nepochybne dospeli 
k nezanedbateľným úsporám, ak by športoviská 
v Bormiu preložili do Cortiny d′Ampezzo. Mužské 
zjazdové disciplíny sa totiž dajú zorganizovať aj 
na tratiach v Cortine, ktorá bude dejiskom MS 
v roku 2021. Vo svojej správe na to upozornila aj 
pracovná skupina MOV. Z rovnakých úsporných 
dôvodov navrhuje podobnú zmenu aj v súvislosti 
s presunutím tímovej súťaže alpských lyžiarov z 
lokality Hammarbybacken v Štokholme do Åre. 

V rámci talianskeho projektu je tiež otázne, prečo 
organizátori zvolili Livigno ako dejisko súťaží v 
akrobatickom lyžovaní a snoubordingu. To síce 
disponuje podmienkami pre obe športové odvetvia, 
ale je geograficky umiestnené mimo oboch hlavných 
centier hier a podobne ako Bormio má komplikovanú 
dopravnú dostupnosť. Úvahy nad premiestnením 
týchto súťaží do oblasti Cortiny sú tiež určite namieste. 
Alternatívou môže byť napríklad Carezza, ktorá 
je pravidelným dejiskom súťaží svetového pohára 
snoubordistov a svojou polohou spadá do klastra Val 
di Fiemme či stredisko Kronplatz (60 km od Cortiny), 
ktoré patrí k jedným z najlepších pre snoubordistov a 
lyžiarskych „freestajlerov“ v Taliansku. Dôvody, prečo 
sa organizátori rozhodli aj napriek tomu začleniť 
do projektu ZOH 2026 Bormio a Livigno, a tým ho 
ešte viac decentralizovať, však poznajú len oni. S 
navrhovanými zmenami by taliansky projekt dosiahol 
ďalšie čiastočné úspory súvisiace napr. s olympijskou 
dedinou i niektorými nákladmi spojenými s prípravou 
športovísk na olympijské súťaže (výzdoba, vybavenie 
pre médiá a divákov, bezpečnostné opatrenia a pod.). 
Tie sa totiž v prípade každého športoviska zvyknú 
pohybovať rádovo vo výške aj niekoľkých miliónov 
dolárov. Nepochybne by to privítali aj športovci a 
samotné NOV, ktorých výpravy by nemuseli byť 
rozdelené až do troch olympijských dedín, čím by 
sa do nemalej miery zjednodušila celá logistika a 
prispelo by to k olympijskej atmosfére športovcov.

Hammarbybacken
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Šéf hodnotiacej komisie MOV, Rumun Octavian 
Morariu pri príležitosti doručenia kandidátskych 
kníh oboch žiadateľov poznamenal, že „Obe krajiny 
majú bohaté skúsenosti s organizáciou svetových 
pohárov a majstrovstiev sveta, disponujú existujúcou 
infraštruktúrou a skúsenými organizátormi. To 
umožnilo kandidátom zredukovať potrebné investície 
a zvýšiť udržateľnosť ich projektov.“ MOV uviedol, že 
oba projekty počítajú s o 20% nižšími operačnými 
rozpočtami oproti predchádzajúcim kandidatúram, čo 
v preklade znamená úspory vo výške 400 miliónov 
dolárov. Túto skutočnosť pripisuje implementácii 
olympijskej Agendy 2020 a úsporným opatreniam, 
ktoré v minulom roku MOV schválil pod názvom „New 
Norm“. Hodnotiaca komisia MOV už absolvovala 
svoju inšpekčnú cestu v Štokholme (12.-16. marca). 
Do Milána zavíta 2. – 6. apríla.

V porovnaní s minulosťou je situácia okolo oboch 
zostávajúcich kandidátov stále pomerne neistá. Kvôli 
neúplným vládnym garanciám totiž naďalej vo vzduchu 
„visí“ riziko, že Miláno i Štokholm budú musieť svoje 

projekty stiahnuť. MOV už dávnejšie verejne vyhlásil, 
že v prípade ZOH 2026 nemá žiadny plán B. Objavili 
sa však špekulácie, že v prípade potreby je pripravený 
americký NOV, ktorý koncom minulého roka vcelku 
predčasne realizoval interný výber kandidáta na ZOH 
2030. Tým sa v konkurencii Denveru stalo Salt Lake 
City. Vzhľadom na to, že ide o bývalé dejisko XIX. 
ZOH 2002, ktoré má k dispozícii všetku potrebnú 
infraštruktúru, takéto informácie niektorí nepovažujú 
za úplne scestné. Prípadným organizátorom by však 
situáciu komplikoval futbalový mundial, ktorý USA v 
tom istom roku organizuje v spolupráci s Kanadou 
a Mexikom i OH 2028 v Los Angeles. Americký 
novinár Alan Abrahamson, práve z týchto dôvodov 
argumentuje, že pre americký NOV i MOV by to bolo 
priskoro. Aj pre sponzorov na americkom trhu môžu 
byť totiž tri najvýznamnejšie športové podujatia po 
sebe príliš veľkým sústom. Podľa jeho názoru bude 
preto v najbližších rokoch vyzerať situácia okolo ZOH 
nasledovne: Štokholm-Åre 2026, Sapporo 2030 a 
Salt Lake City 2034. Budúcnosť ukáže, či sa naplní 
jeho predpoveď.
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Pri stručnom hodnotení 
pätnásťročnej existencie 
Národného športového 
centra sa musíme vrátiť 
až do prvej polovice 70. 
rokov minulého storočia, 
p r e t o ž e  s ú č a s n á 
inštitúcia nadväzuje 
svojím zameraním i 
činnosťou na svojich 
predchodcov. Časovú os 
vývoja charakterizujú tri etapy:  v rokoch 1974 – 1989 
Stredisko vrcholového športu, 1991 – 2003 Centrum 
akademického športu, od 2004 Národné športové 
centrum.

V novembri 1973 bol na IV. zjazde Československého 
zväzu telesnej výchovy (ČSZTV) prijatý dokument, 
ktorý venoval osobitnú pozornosť vytváraniu stredísk 
vrcholového športu (SVŠ) a stredísk vrcholového 
športu mládeže (SVŠM). Týmto spôsobom vzniklo 1. 
júla 1974 príkazom ministra školstva aj rezortné SVŠ 
SSR. Organizačne bolo pričlenené k Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK v Bratislave, pričom tými prvými, 
nosnými priekopníckymi športmi v stredisku sa stali 
atletika, plávanie a volejbal, vzápätí aj moderný 
päťboj, rýchlostná kanoistika, o niečo neskôr aj vodné 
pólo, lyžovanie či šerm. Riaditeľom inštitúcie sa stal 
Eduard Nemeček, jeho zástupcom Vladimír Miller. Na 
Ministerstve školstva SSR ho riadil a vo federálnych 
orgánoch zastupoval Jozef Čechvala. Po úmrtí 
Eduarda Nemečka pôsobil vo funkcii zastupujúceho 
riaditeľa od roku 1980 Marian Michalov a od mája 
1982 sa ujal funkcie riaditeľa SVŠ Anton Ihring.

Strediská vrcholového športu boli zrušené k 31. 12. 

1989, mnohí vrcholoví 
športovci, reprezentanti 
sa cítili, čo sa starostlivosti 
týka, ohrození  – do 1. 
januára 1991. Vtedy 
vznikla nová samostatná 
rozpočtová organizácia  – 
Centrum akademického 
športu (CAŠ), rezortne 
p ô s o b i a c a  p o d 
ministerstvom školstva. 

Riaditeľom CAŠ sa stal Anton Ihring. Práve on 
presadzoval koncepciu zriadenia inštitúcie, do ktorej 
by boli zaraďovaní špičkoví slovenskí športovci s 
nárokom na poskytovanú komplexnú starostlivosť, 
aby sa mohli venovať iba športovej príprave a tréningu 
a so cťou reprezentovať na najvyšších svetových a 
európskych športových podujatiach. Aj po rokoch platí 
jeho  výstižná charakteristika pojmu vrcholový šport: 
„Je najvyšším stupňom, na ktorý sa športovec môže 
počas svojej kariéry vypracovať. Šport prestáva byť 
zábavou či hrou a stáva sa každodennou tvrdou a 
náročnou prácou.“ 

Bola zrealizovaná koncepcia odčlenenia SVŠ od 
FTVŠ UK a jeho pričlenenie k MŠMT SR, ktorú 
podalo vedenie SVŠ ministerstvu v priebehu 
roka 1990, pričom zdôrazňovalo rozšírenie 
možností zaraďovania športovcov aj z iných ako 
vysokoškolských telovýchovných jednôt. CAŠ získalo 
týmto spôsobom právnu subjektivitu s vlastným 
rozpočtom a možnosťou vlastného hospodárenia, 
čo sa ukázalo ako výhoda. Do organizačnej štruktúry 
centra boli zaradené predovšetkým  individuálne 
olympijské športy – atletika, plávanie, moderný 
päťboj, šerm, kanoistika a lyžovanie, postupne aj 

O D  S V Š  C E Z  C A Š  K  N Š C
N Á R O D N É  Š P O R T O V É  C E N T R U M
V  S T O P Á C H  S V O J I C H  P R E D C H O D C O V
  IGOR MACHAJDÍK                                    



41E-ŠPORTINFORM

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

vodný slalom, vzpieranie, zápasenie, biatlon, džudo 
či veslovanie, z kolektívnych športov volejbal a vodné 
pólo. 

Tretiu etapu vývoja stredísk predstavuje vznik 
Národného športového centra, ktoré začalo pracovať 
ako samostatná rozpočtová organizácia  MŠ SR  s 
právnou subjektivitou, 1. 1. 2004. NŠC bolo zriadené 
zlúčením Centra akademického športu a Národného 
inštitútu športu (NIŠ). NIŠ vznikol začiatkom roka 
2002 a jeho poslaním bolo pôsobiť ako integrované 
servisno-metodické a koordinačné centrum v súlade 
s prijatým Národným programom rozvoja športu na 
Slovensku. Bol to rezultát plynúci z analýz stavu 
zabezpečenia športu u nás v oblasti vzdelávania, 
zdravotného zabezpečenia a diagnostiky, vedy a 
aplikovaného výskumu, informačného systému, 
materiálno-technického zabezpečenia, ako aj 
požiadaviek občianskych združení a rezortov, 
do pôsobnosti ktorých patrí oblasť športovej 
reprezentácie a vrcholového športu. Tieto plánované 
a etablujúce sa činnosti predznamenali fungovanie 
NŠC. Prvým riaditeľom Národného športového centra 
sa stal Miroslav Haviar. 

Hlavnými úlohami Národného športového centra sa 
stali teda hneď od začiatku podpora a zabezpečovanie 
podmienok pre elitných športovcov SR, diagnostické 
sledovanie, vzdelávanie športových odborníkov a 
športovcov, ako aj realizácia úloh v oblasti informačných 
technológií v oblasti športu. Rozmeniac na drobné, od 
začiatku svojho pôsobenia začalo NŠC poskytovať 
vybraným športovcom služby zabezpečujúce podporu 
športového procesu v oblasti metodiky, materiálne 
zabezpečenie, tréningové priestory, regeneráciu a 
rehabilitáciu športovcov, odborné lekárske vyšetrenie, 
funkčnú diagnostiku, konzultácie a podporu v 
oblasti výživy, psychológie, sociálne zabezpečenie 
športovcov. V oblasti vzdelávania bolo hlavným 
poslaním zvyšovanie vedomostnej úrovne cieľových 
skupín, športových odborníkov – trénerov, rozhodcov, 
športových funkcionárov, lekárov, členov podporných 
tímov a športovcov. 

Príprava našich špičkových vrcholových športovcov 
je realizovaná v rezortných športových centrách 
zriadených pri rezortoch obrany – Vojenské športové 
centrum Dukla Banská Bystrica, vnútra – Športové 
centrum polície Bratislava a školstva – Národné 
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športové centrum Bratislava. Hlavná úloha stredísk, 
vytvorenie podmienok a zabezpečenie kvalitnej 
športovej prípravy reprezentantov spočíva aj vo 
vzájomnej spolupráci všetkých troch centier, ale aj 
v komunikácii a kooperácii so športovými zväzmi i 
súčinnosťou so Slovenským olympijským výborom 
a Slovenským paralympijským výborom. Pôsobenie 
športovcov v jednotlivých strediskách nie je 
považované za konkurenčný boj, ide o spoluprácu, 
veď v konečnom dôsledku je naším spoločným 
cieľom  reprezentácia krajiny. A v jej záujme sa 
dejú aj „rezortné prestupy“ športovcov. Viacero 
skvelých reprezentantov vo farbách NŠC prestúpilo 
do VŠC alebo ŠCP. Mená ako napríklad Peter a 
Pavol Hochschornerovci, Juraj Minčík, Ladislav a 
Peter Škantárovci, Veronika Zuzulová, Pavol Hurajt, 
Marcel Lomnický, Dana a Jana Velďákové, Iveta 
Putalová, Richard Varga, Petra Vlhová a viacerí ďalší 
patria medzi nich. Ich úspechy zostávajú naďalej aj 
úspechmi NŠC. 

Za obdobie 15 rokov prešlo bránami NŠC stovky 
športovcov, mnohí z nich dosiahli vynikajúce výsledky, 
medaily na olympijských hrách, majstrovstvách sveta, 

kontinentálnych šampionátoch, pretekoch svetového 
pohára a skvelým spôsobom reprezentovali 
Slovensko. Vďaka patrí nielen samotným športovcom, 
ale aj ich trénerom, zaradeným v NŠC. Inštitúcia 
trénera si zaslúži mimoriadnu pozornosť a vzhľadom 
na podmienky, v ktorých často pôsobia, aj značný 
obdiv. Láska k svojmu športu dokáže robiť divy.

V roku 2015 sa profilová orientácia Národného 
športového centra, ktorého riaditeľom je Boris 
Čavajda, z pohľadu zaraďovania športovcov podľa 
vekových kategórií mení. Organizácia sa postupne 
stáva strediskom mládeže špecializujúcim sa na 
talenty slovenského športu, teda na vekové obdobie  
do 23 rokov, ktoré býva u mladých športovcov kľúčové. 
Práve práca s mladým talentom a poskytnutie 
podmienok na jeho výkonnostný rast je krok veľmi 
dôležitý a zodpovedný. V dnešnej dobe zvlášť.

V súčasnosti je NŠC príspevkovou organizáciou v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MŠVVaŠ SR využívajúcou 
verejné zdroje štátneho rozpočtu na plnenie predmetu 
svojej činnosti na príslušné obdobie práve na základe 
uzatvoreného kontraktu s príslušným ministerstvom.  

M. Moravcová

M. Mračnová I. Prieložný
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ÚSPEŠNÍ	ŠPORTOVCI

SVŠ	1974	–	1990:

Atlétky Mária Mračnová, Eva 
Šuranová, Eva Murková, 
Gabriela Sedláková, šermiarka 
Katarína Ráczová, lyžiarka 
Janka Gantnerová-Šoltýsová, 
veslárka Ľubica Kurhajcová, 
plavci Miloslav Roľko, Marcel 
Géry, rýchlostný kanoista 
Ľubor Štark, volejbalisti Zuzana 
Ružičková, Igor Prieložný a ich 
volejbalové tímy a ďalší 

CAŠ	1991	–	2003:	

Vodní slalomári Peter a Pavol 
Hochschornerovci, Ladislav 
a Peter Škantárovci, Juraj 
Minčík, Juraj Ontko, vodní 
zjazdári Vladimír Vala – 
Jaroslav Slúčik, rýchlostní 
kanoisti Michal a Richard 
Riszdorferovci, Erik Vlček, Juraj 
Tarr, Juraj Bača, plavci Marcel 
Blažo, Martina Moravcová, 
lyžiari Peter Jurko, Lucia 
Medzihradská, biatlonistka 
Soňa Mihoková, atléti Martin 
Vrábeľ, Marcel Lopuchovský, 
veslár Ján Žiška, zápasník 
Milan Mazáč, moderná 
päťbojárka Elena Malíková, 
karatistka Eva Medveďová-
Tulejová, gymnasta Martin 
Modlitba, vodnopólista Vidor 
Borsig, džudistka Miroslava 
Jánošíková, orientačný bežec 
Marián Davidík a mnohí ďalší

NŠC	2004	–	DODNES:	

Atléti Libor Charfreitag, Marcel 
Lomnický, Jozef Repčík, 
Lucia Klocová, Dana a Jana 
Velďákové, lyžiarky Veronika 
Zuzulová, Alena Procházková, 
vodná slalomárka Jana 
Dukátová, džudista Jozef 
Krnáč, triatlonista Richard 
Varga, rýchlostná kanoistka 
Martina Kohlová, gymnasta 
Samuel Piasecký, cyklista Peter 
Sagan, vodný freestylista Peter 
Csonka, surfista Patrik Pollák, 
atlét Ján Volko a mnohí ďalší   

J. Volko J. Dukátová
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V metropole Bosny a Hercegoviny sa stretli výpravy 
zo 46 európskych krajín. Dovedna 543 športovcov 
a 461 športovkýň vo veku 14 – 18 rokov. Slovensko 
reprezentovala 71-členná výprava. V nej 45 
športovcov,	31	chlapcov	a	14	dievčat,	súťažiacich	
v	siedmich	športových	odvetviach. Do dejiska 
festivalu a naspäť leteli Slováci charterovým letom z 
Viedne spolu s výpravou Rakúska.

V deň príletu na podujatie prišiel do dediny športovcov 
pozdraviť výpravu veľvyslanec SR v Bosne a 
Hercegovine Martin	Kačo so svojím tímom. Na druhý 
deň boli na programe tréningy a otvárací ceremoniál. 

Nepatril síce k najveľkolepejším, no Slovákom sa 
páčil a z atmosféry olympiády boli nadšení. “Bolo to 
perfektné, obrovský zážitok. Veľmi som si to užila. 
Veľmi by ma potešilo, keby by som si raz túto úlohu 
zopakovala na veľkej olympiáde. Tento zážitok si 
budem pamätať navždy,“ povedala krátko po slávnosti 
krasokorčuliarka Ema	Doboszová, vlajkonosička 
výpravy. 

Či to bolo spôsobené prítomnosťou skúseného 
olympionika Waltera Marxa v pozícii ambasádora 
slovenskej výpravy, alebo dobrou stravou v dedine 
športovcov, kde výnimočne Slovákom nechýbali 
chutné polievky, Sarajevo prinieslo našej krajine 
najúspešnejší zimný EYOF v histórii. 

Na	Slovensku	sa	zviditeľnil	šortrek,	
Slovensko	sa	zviditeľnilo	v	Európe

Už v prvý súťažný deň sa naša výprava tešila 
z medaily. Postarala sa o ňu šortrekistka Petra	
Rusnáková v disciplíne 1500 m. Vo finálovej jazde 
dlho viedla, napokon ju o zlato pripravila Talianka 
Confortolová, ktorá na cieľovej čiare viac prednožila 
a získala o 3 stotiny lepší čas. Výborne sa v súťaži 
ukazovala aj mladšia z členiek ŠK STEZ Spišská 
Nová Ves Lucia	Filipová, vyhrala svoju rozjazdu i 
semifinále, no po ňom bola pre križovanie súperky 
diskvalifikovaná. 

Na	štadióne	Asim	Ferhatović	Hase	v	Sarajeve	sa	v	nedeľu	10.	februára	2019	rozhorel	Plameň	mieru.	
Na	mieste,	kde	sa	pred	35	rokmi	začali	XIV.	zimné	olympijské	hry,	otvorili	XIV.	zimný	Európsky	
olympijský	festival	mládeže	(EYOF).	

Foto: A. Galica

EYOF V SARAJEVE A VÝCHODNOM 
SARAJEVE BOL PRE SLOVENSKO 
HISTORICKY NAJÚSPEŠNEJŠÍ 
  JÁN ŠILLER                                    
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Slovenky si najväčšiu radosť vynahradili hneď na 
druhý deň. V obľúbenej disciplíne na 500 m vo 
všetkých jazdách potvrdzovali svoju dominanciu, ktorú 
spečatili medailami. Rusnáková bola najrýchlejšia, 
hneď za ňou finišovala strieborná Filipová. Aj v 
disciplíne na 1000 m mali zverenky Kateřiny Novotnej, 
majsterky Európy a účastníčky štyroch olympijských 
hier najvyššie ambície. Rusnáková si suverénnym 
spôsobom vykorčuľovala druhé zlato, Filipová bola 
druhý raz diskvalifikovaná.  

V	európskej	špičke	sa	naši	nestratili

Slovenská hymna hrala aj po dvoch hokejových	
zápasoch. Napriek jedinej prehre s Fínmi 1:2 
a víťazstvami nad Bieloruskom 2:1pp a nad 
Švajčiarskom 4:1 obsadil slovenský tím do 17 
rokov na turnaji 5.	priečku. Herne však nesklamal. 
Slovenských priaznivcov potešilo aj 8.	 miesto	
biatlonistky	 Barbory	 Horniakovej v pretekoch 
na 10 km a výkon Horniakovej s Kapustovou 
v biatlonových miešaných pretekoch štafiet. V 

zjazdovom	 lyžovaní sa v dobrom svetle ukázal 
Ján Sanitrár, ktorý bol v slalome v konkurencii 105 
pretekárov 17-ty. Podobný úspech zaznamenal 21.	
miestom v obrovskom slalome Filip	Baláž. Najlepší 
slovenský výsledok v behu	na	lyžiach dosiahol na 10 
km klasicky 24-tý	Denis	Tilesch. Krasokorčuliarka	

Foto: A. Galica

Foto: A. Galica
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Ema	Doboszová	dosiahla v súčte dvoch jázd osobný 
bodový rekord 113,95 b, čo jej vynieslo 17.	miesto.	
Snoubordista	Juraj	Mlynček	nazbieral na svojich 
prvých medzinárodných pretekoch cenné skúsenosti, 
v európskej konkurencii sa nepresadil. 

Petra	Rusnáková	najúspešnejšou	
športovkyňou	celého	EYOF

Záverečný ceremoniál sa niesol v duchu myšlienky, 
že šport môže pomôcť pozitívne zmeniť svet a prispieť 
k mieru. Vlajku s dvojkrížom na ceremoniáli niesla 
najúspešnejšia	individuálna	športovkyňa	celého	
EYOF spomedzi 911 súťažiacich - Petra	Rusnáková. 
Držiteľka dvoch zlatých a jednej striebornej medaily 
sa zároveň stala historicky najúspešnejšou Slovenkou 
na EYOF. 

Bilancia	2-2-0 znamenala pre slovenskú výpravu 
historicky najväčší medailový úspech na EYOF, 
zimných či letných. Na doterajších trinástich zimných 

podujatiach získali Slováci dovedna šesť medailí 
(1-0-5). Na siedmich žiadne pódiové umiestnenie 
nedosiahli. 

Úspech v Bosne a Hercegovine zvýraznilo 7.	miesto	
v	 celkovej	 bilancii v konkurencii 46 krajín, čím 
Slovensko predbehlo viacero silných alpských a 
severských veľmocí. Najhodnotnejšiu zbierku kovov 
získali Nóri (6-1-5), nasledovali Švajčiari (5-5-2) a 
Francúzi (4-3-4).

Spokojnosť	s	výsledkami	i	organizáciou	
podujatia

“Organizácia bola na začiatku trošku chaotická, ale 
potom sa všetko zabehlo a drobné problémy sme 
operatívne úspešne vyriešili. Ubytovanie a strava 
boli výborné, dopravu organizátori postupne vyladili 
a so športoviskami bola podľa mojich informácii 
spokojnosť. Na stretnutí vedúcich výprav neodznela 
žiadna ostrá kritika,” zhodnotil celý týždeň Roman	

Foto: A. Galica
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Hanzel, vedúci výpravy SR. 

Spokojný bol aj generálny sekretár Slovenského 
olympijského a športového výboru a zároveň predseda 
koordinačnej komisie EOV na EYOF Sarajevo Jozef	
Liba: “Na začiatku celá organizácia tohto podujatia 
vyzerala náročne a ťažko, nakoniec to dopadlo 
skvele. Zástupcovia národných olympijských výborov 
vyjadrili s organizáciou spokojnosť. Slovensko tu 
dosiahlo mimoriadny výsledok, obe dievčatá dosiahli 
fantastické výsledky. Je to úspech a povzbudenie 
pre celý slovenský olympijský tím, ktorý tu bol a pre 
dievčatá motivácia pred olympijskými hrami mládeže 
na budúci rok v Lausanne aj smerom k veľkým hrám 
v Pekingu.” 

Štafetu	preberá	Vuokatti

Slovenskú výpravu v úvode festivalu v dejisku osobne 
podporil prezident Slovenského olympijského a 

športového výboru Anton	Siekel. Okrem neho aj 
kvarteto hostí: Jana	Gantnerová,	Hana	Pasiarová,	
Martin	Švagerko	a	Ján	Klimko, ktorí v Sarajeve 
reprezentovali našu krajinu na ZOH v roku 1984. 
Po 35 rokoch na mieste činu sa v nich miešali 
príjemné spomienky zo športovísk s pochmúrnymi 
myšlienkami, ktoré sa vynárali pri pohľade na 
pozostatky vojny. Tá dodnes zanechala badateľné 
stopy na budovách v centre mesta. Sarajevo v 
konečnom hodnotení súčasnú výzvu zvládlo. Veľké 
multišportové medzinárodné podujatie síce hostilo 
s dvojročným odkladom oproti pôvodnému plánu, 
celkový dojem však zanechalo pozitívny. 

Na konci záverečného ceremoniálu festivalu primátor 
Sarajeva Abdulah	Skaka a primátor Východného 
Sarajeva Nenad	Vuković odovzdali vlajku Európskeho 
olympijského výboru (EOV) Mikkovi	Kilpeläinenovi, 
primátorovi Vuokatti. Mestečko ležiace v srdci Fínska 
hostí najbližší zimný EYOF	2021. 

Foto: A. Galica



48E-ŠPORTINFORM

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

V Y Š L A  K R O N I K A 
Š P O R T U  2 0 1 8 
  IGOR MACHAJDÍK                                    
V roku 1998 odštartovala svoju, dnes už snáď 
môžeme konštatovať, tradíciu edícia slovenských 
športových kroník. Nazačiatku vyšla „päťročenka so 
spätnou platnosťou“ systematicky mapujúca dianie 
na poli športu doma i v zahraničí obdobia rokov 1993 
až 1997. Po rok 2010 vychádzala kronika pravidelne. 
„Dvojročenku“ za obdobie 2011 a 2012 sa podarilo 
zrealizovať v roku 2014 a druhá „päťročenka“, ktorá 
mapovala športové roky 2013 až 2017 vyšla, na veľkú 
radosť širokej športovej obce v roku 2 0 1 8 . 
Vydanie aktuálnej Kroniky 
špor tu  2018 

potvrdzuje dôležitosť a prospešnosť pokračovania 
edície, ktorá je žiadaná a potrebná pre športovcov, 
funkcionárov, trénerov, novinárov i verejnosť. 

O pár strán síce tenšia (120 stranová) publikácia 
zachytáva v duchu tradičného výstižného podtitulu 
Udalosti, osobnosti, čísla, fakty všetko to dôležité, čo 
sa udialo vo svete športu za príslušný rok. Osvedčená 
hierarchická štruktúra podujatí (OH/ZOH – MS – ME 
– SP, EP – Majstrovstvá Slovenska a aj juniorské 

svetové i domáce šampionáty) s kompletným 
v ý s l e d k o v ý m  s e r v i s o m 

najúspešnejších s 
pr ihl iadnutím na 
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špecifiká konkrétnych športov zoradených postupne 
v abecednom poradí, je aj v tejto kronike zachovaná.

Po príhovoroch ministerky školstva, vedy, výskumu 
a športu Martiny Lubyovej, riaditeľa vydavateľstva 
ŠPORT PRESS, s.r.o. Mariana Zimu, prezidenta KŠZ 
SR Mariána Kukumberga a prezidenta SOŠV Antona 
Siekela nasledujú výsledky tradičnej ankety Klubu 
športových redaktorov SSN Najúspešnejší športovci 
a najúspešnejšie športové kolektívy Slovenska za rok 
2018. V príslušnom roku dostalo hlasy 103 novinárov 
39 jednotlivcov a 15 kolektívov. Nosná časť publikácie 
obsahuje faktografické informácie týkajúce sa spolu 
79 konkrétnych športov podľa spomínanej hierarchie 
dôležitosti vo svete a doma. V záverečnej časti kroniky 
defilujú praktické vizitky národných športových zväzov 
a federácií i národných a mimovládnych športových 
organizácií.

Hlavným zostavovateľom Kroniky športu 2018 je Peter 
Pašuth spolu so Zdenkom Krížom z Konfederácie 
športových zväzov SR a autormi textov kolektív 

redaktorov denníka Šport a spolupracovníkov v 
celkovom počte 51.  Na obálke, resp. prednej strane 
publikácie dominuje fotografia olympijskej víťazky a 
najlepšej športovkyne Slovenska roku 2018 Anastasie 
Kuzminovej, na tej zadnej sa o priestor delia ďalší 
úspešní slovenskí reprezentanti – chodec Matej Tóth, 
cyklista Peter Sagan, členka biatlonovej štafety žien 
Paulína Fialková spolu s Anastasiou Kuzminovou, 
strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, futbalista 
Marek Hamšík a lyžiarka Petra Vlhová. Vo vnútri knihy 
je ešte ďalších 30 čiernobielych fotografií. 

Kroniku športu 2018 vydal ŠPORT PRESS, spol. s 
r.o., ktorej patrí za profesionalitu veľká vďaka, ako 
aj Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu SR, 
Slovenskému olympijskému a športovému výboru, 
Konfederácii športových zväzov SR a Národnému 
športovému centru. A vôbec, všetkým tým, ktorí 
sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na tomto 
chvályhodnom edičnom počine, ktorého nadčasovosť 
zhodnotí história. Celkom určite veľmi pozitívne. 
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Nemecký federálny protimonopolný úrad vydal 
nariadenie, ktoré zásadným spôsobom zmierňuje 
reklamné obmedzenia, ktoré na športovcov ukladá 
MOV prostredníctvom pravidiel Olympijskej charty.

Pravidlo 40.3 upozorňuje, že „...žiadny účastník 
olympijských hier nemôže použiť svoju osobu, 
meno, fotografie či športové výkony na reklamné 
účely počas konania olympijských hier.“ Zároveň je 
vnímané ako hlavný faktor, pre ktorý sú firmy ochotné 
podpisovať lukratívne zmluvy v rámci olympijského 
sponzorského programu TOP, ktorý im garantuje 

exkluzívnu propagáciu značky počas hier. Pravidlo sa 
však stalo predmetom sporov z pohľadu športovcov, 
ktorí tvrdia, že im neumožňuje zarobiť peniaze počas 
najdôležitejšieho obdobia ich kariéry.

Zmena bola iniciovaná Federálnou asociáciou 
nemeckých výrobcov športových potrieb a 
organizáciou zastupujúcou záujmy športovcov 
Athleten Deutschland (viac o nej na strane 9).

Prezident protimonopolného úradu Andreas Mundt sa 
vyjadril, že týmto rozhodnutím „zaistili, aby reklamné 

NEMECKÉ	ROZHODNUTIE	ZMIERNILO	DOPADY	PRAVIDLA	40	
OLYMPIJSKEJ	CHARTY

Z A U J Í M AV O S T I
Z  M E D Z I N Á R O D N É H O 
D I A N I A  V  Š P O R T E 
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možnosti nemeckých športovcov a ich sponzorov 
počas olympijských hier, ktoré MOV a DOSB v 
minulosti značne obmedzili, boli odteraz rozšírené.“ 

„Aj keď sú športovci kľúčovými aktérmi každých 
olympijských hier, nie je im umožnené priamo 
profitovať z vysokých reklamných príjmov MOV. 
Nakoľko však hry predstavujú vrchol ich športovej 
kariéry, ich osobný marketing počas hier zohráva pre 
nich veľmi dôležitú úlohu. Naše rozhodnutie zaručuje 
nemeckým športovcom viac voľnosti pri propagácii 
ich vlastnej osoby.“

Úrad tiež uviedol, že tak MOV ako aj DOSB sa musia 
prispôsobiť zákonom o slobodnej súťaži, a že pravidlo 
40, ako je momentálne definované, považuje za 

„zneužívajúci spôsob jednania“.

Prieskumy vedúce k týmto zmenám prebehli už v 
roku 2017 a viedli k čiastočnému uvoľneniu pravidiel 
už pred ZOH 2018 v Pjongčangu. Následné výsledky 
prieskumu však ukázali, že športovci a sponzori 
nepovažovali zmeny za dostatočné. V spolupráci s 
Európskou komisiou, MOV a DOSB tak úrad pristúpil 
k ďalšiemu prieskumu, ktorý vyústil do súčasného 
rozhodnutia.

Úrad tiež potvrdil, že „MOV súhlasilo s tým, že nové 
nariadenie má prioritu pred pravidlami Olympijskej 
charty v prípade Nemecka.“ Je však pravdepodobné, 
že bude fungovať ako precedens a bude sa rozširovať 
do ďalších krajín.

Tohtoročné MS mužov v boxe medzinárodnej 
boxerskej asociácie (AIBA) boli presunuté zo Soči 
do Jekaterinburgu. Podľa vyjadrenia hovorcu AIBA k 
zmene došlo na žiadosť Ruskej boxerskej asociácie. 
Soči, ktoré hostilo zimné olympijské hry v roku 
2014, získalo práva na organizáciu šampionátu v 
júli 2017. Podujatie, ktoré sa má uskutočniť od 7. 
do 21. septembra, však teraz prebehne v 2800 km 
vzdialenom Jekaterinburgu. To je označované za 
„tretie hlavné mesto Ruska“.

Rozhodnutie prideliť šampionát Soči dostal AIBA 
do kontroverzie s Medzinárodnou antidopingovou 

agentúrou (WADA), nakoľko prebehlo v období, kedy 
Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) nebola 
stále v súlade so svetovým antidopingovým kódom. 
AIBA však argumentovala, že Rusko bolo jediným 
vhodným kandidátom, keďže kandidatúra Ukrajiny, 
ako jediného vyzývateľa Soči v boji o MS 2019, bola 
oveľa problematickejšia.

MS 2019 budú prvým svetovým šampionátom boxerov 
v Rusku od roku 1989. Tento rok navyše Rusko hostí 
aj MS žien, ktorých dejiskom bude mesto Ulan Ude. 
Ženský šampionát je naplánovaný na 3.-13. október.

SVETOVÝ	ŠAMPIONÁT	AIBA	V	BOXE	PRESUNUTÝ	 
ZO	SOČI	DO	JEKATERINBURGU
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Šéfka koordinačnej komisie Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) Danka Barteková vyzvala 
počas januárovej inšpekčnej návštevy organizátorov 
budúcoročných zimných olympijských hier mládeže 
v Lausanne 2020, aby sa sústredili na zabezpečenie 
plných športovísk a vytvorenie „elektrizujúcej 
atmosféry“.

D. Barteková ocenila organizátorov za ich progres a 
potvrdila, že jediné dva stavebné projekty potrebné 
pre podujatie – olympijská dedina a nová hokejová 
hala – sú realizované načas a podľa plánu.

Koordinačná komisia navštívila olympijskú dedinu i 
hokejovú halu, ktorá bude tiež dejiskom otváracieho 
ceremoniálu 9. januára 2020 v Lausanne. Následne 
na to, sa komisia presunula do strediska Leysin 
asi 60 km od olympijského hlavného mesta, kde 
budú prebiehať súťaže v akrobatickom lyžovaní a 
snoubordingu.

Realizácia olympijskej dediny známej tiež pod 
názvom „Vortex“ bola pôvodne naplánovaná na 
koniec roka 2020, príp. až v roku 2021. Na žiadosť 
organizátorov ZOHM v Lausanne bol však celý projekt 
urýchlený. Dedina bude poskytovať ubytovanie pre 
900 športovcov, ktorí tak budú môcť využiť čerstvo 
postavené izby a zariadenie, ktoré po hrách bude 
slúžiť ako univerzitné ubytovanie pre študentov.

„Po návšteve Vortexu a haly Malley sme mohli na 
vlastné oči vidieť, že obe vyzerajú fantasticky,“ 
povedala D. Barteková. „Vortex ako olympijská 
dedina poskytne pod jednou strechou jedinečnú 
skúsenosť pre všetkých účastníkov. Obe zariadenia 
navyše predstavujú skvelé dedičstvo pre Lausanne, 
ponúkajúc potrebné ubytovanie pre študentov a nový 
domovský stánok pre miestny hokejový klub.“

D.	BARTEKOVÁ	VYZÝVA	LAUSANNE	2020,	ABY	SA	SÚSTREDILO 
NA	PLNÉ	ŠPORTOVISKÁ	A	ATMOSFÉRU	POČAS	ZOHM

Prezident Európskej atletickej asociácie Svein Arne 
Hansen zdôraznil, že Bieloruská atletická federácia 
výraznou mierou prispela k organizácii nového 
atletického súboja medzi Európou a USA, ktorý sa 
uskutoční v septembri tohto roka v Minsku. Podľa 
jeho slov, národná federácia urobila veľký kus práce 
na tom, aby dostala nové podujatie v štýle golfového 

Ryder Cupu práve do Minska.

„Minsk bude hostiteľom historického podujatia pre 
svetovú atletiku,“ povedal Hansen. „Mesto disponuje 
skvelým, moderným športoviskom, štadiónom 
Dinama, ktorý je jedným z najlepších v Európe.“

Podujatie bude zahŕňať všetky bežecké disciplíny do 
3000 m s výnimkou štafety na 4x400 m. Zároveň sa 
počas neho uskutočnia všetky vrhačské a skokanské 
disciplíny, ako aj štafeta na 4x100 m a zmiešaná 
štafeta na 4x400 m, ktorá svoj olympijský debut zažije 
počas OH 2020 v Tokiu.

Individuálni víťazi si odnesú 7000 dolárov. Za druhé 

ORGANIZÁTORI	OCENENÍ	ZA	POMOC	PRI	PRÍPRAVE	 
ATLETICKÉHO	SÚBOJA	EURÓPY	A	USA
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miesto je vypísaná odmena 5000 dolárov a za tretie 
4000 dolárov. Víťazi štafiet si rozdelia 6000 dolárov a 
členovia štafety na druhom mieste 4000 a na treťom 
mieste 2000 dolárov.

Atletický súboj bude vysielať Eurovízia v 10 zatiaľ 

nešpecifikovaných európskych krajinách. USA zatiaľ 
neinformovali, kto bude zabezpečovať vysielanie na 
americkom kontinente. Podujatie sa uskutoční 9. – 
10. septembra 2019 a bude posledným významným 
atletickým podujatím v tohtoročnom kalendári pred 
MS v katarskej Dauhe.

Medzinárodný riadiaci 
orgán plaveckých športov 
z ruš i l  svo ju  hrozbu 
zákazu pre športovcov, 
ktorí sa zúčastnia na 
pripravovaných podujatiach 
Medzinárodnej plaveckej 
ligy (ISL). Po stretnutí FINA 
s vybranými národnými 
plaveckých federáciami v 
januári v Lausanne, dospela 
k názoru, že plavci sa môžu 
slobodne zúčastňovať 
na súťažiach nezávislých 
organizátorov.

Toto rozhodnutie uzrelo 
svetlo sveta potom, čo 
traja špičkoví plavci podali v 
Kalifornii proti FINA žalobu. 
FINA bola zažalovaná aj 
samotnou ISL za marenie 
slobodnej súťaže. Žaloby 
boli následkom udalostí, kedy ISL bola v novembri 
minulého roka donútená zrušiť svoje plavecké 
podujatie Energy for Swim 2018, ktoré sa malo 
uskutočniť v decembri v Turíne. FINA však pohrozila 
športovcom zákazom činnosti na dva roky v prípade 
účasti na podľa nej neschválenom podujatí. Od tej 
doby sa však postoj FINA zásadne zmenil.

Vo svojom stanovisku uvádza, že „FINA rešpektuje 

právo športovcov zúčastniť 
sa  na  akomko ľvek 
plaveckom podujatí. Účasť 
však musí rešpektovať 
štruktúru športu. Úmyslom 
FINA nie je t restať 
športovcov,  avšak v 
prípade, že pravidlá FINA 
nie sú dodržané, výsledky 
na týchto súťažiach FINA 
neuzná.“

N a  z á k l a d e  t o h t o 
rozhodnutia organizátor 
akéhokoľvek nezávislého 
podujatia musí získať súhlas 
FINA, alebo príslušnej 
n á r o d n e j  p l a v e c k e j 
federácie na uznanie a 
započítanie výsledkov a 
rekordov.

FINA sa snaží zmierniť vplyv 
ISL založením vlastnej série súťaží „Champions Swim 
Series“, ktorú ISL považuje za „nehanebnú kópiu“ 
kľúčových prvkov ich medzinárodnej plaveckej ligy. 
Obe konkurenčné série sa neprekrývajú v kalendári 
2019. Súťaž FINA má prebiehať v marci až máji, 
zatiaľ čo plavecká liga ISL má začať po skončení 
Panamerických hier na konci augusta a potrvá až 
do decembra. Semifinálové a finálové kolo série 
pretekov sa má uskutočniť v Las Vegas.

FINA	ZMIERNILA	SVOJ	POSTOJ	K	ISL
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Poľský minister športu Witold Banka sa stal 
európskou voľbou na nového prezidenta Svetovej 
antidopingovej agentúry (WADA). Banka porazil v 
internom súboji nórsku ministerku Lindu Hellelandovú 
a flámskeho ministra športu v rámci belgickej vlády 
Philippa Muytersa. Hlasovanie prebehlo počas 45. 
mimoriadneho zasadnutia Ad Hoc Európskeho výboru 
pre Svetovú antidopingovú agentúru koncom januára 
v Štrasbourgu. V konečnom účtovaní získal Banka 28 
hlasov, Hellelendová 16 a Muyters 5 hlasov. 

Výsledok voľby bol jasnou porážkou nielen pre 
Hellelandovú, ale tiež pre tých, ktorí podporovali 
prísnejší postoj voči Rusku a jeho dopingovému 
škandálu. Viceprezidentka WADA vyjadrila svoju 
opozíciu voči rozhodnutiu riadiaceho antidopingového 
orgánu v septembri minulého roka v súvislosti s 
opätovným schválením činnosti Ruskej antidopingovej 

agentúry (RUSADA) aj napriek tomu, že nespĺňala 
všetky požiadavky. Hellelandová žiadala, aby WADA 
trvala na splnení všetkých podmienok.

34-ročný Banka, ktorý bol pred vstupom do politiky 
šprintérom, tvrdí, že je zástancom nového prístupu 
v súvislosti s ruským dopingom. Hlavnými bodmi 
jeho programu je vytvorenie medzinárodnej siete 
národných antidopingových organizácií (NADO) 
prostredníctvom financií z antidopingového fondu 
solidarity, zintenzívniť zapojenie všetkých aktérov do 
boja proti dopingu, zmena prístupu k antidopingovým 
laboratóriám so zameraním na kvalitu i kvantitu a 
zabezpečenie úzkej spolupráce medzi vládami, 
športovým hnutím, NADO a ostatnými organizáciami.

Momentálne jediným protikandidátom W. Banku 
je bývalý diaľkový plavec a viceminister športu 
Dominikánskej republiky Marcos Diaz. Ostatní 
kandidáti však majú priestor zapojiť sa do boja 
o prezidentský post do mája tohto roka. Voľba 
následníka Craiga Reedieho by mala prebehnúť v 
novembri v Katowiciach. Posledné informácie však 
hovoria, že k dohode o novom prezidentovi by mohlo 
dôjsť už 14. mája na stretnutí v Montreale. Nakoľko 
Reedie, ktorý slúžil na poste prezidenta WADA od roku 
2013, reprezentuje športové hnutie. Podľa pravidiel 
WADA musí byť ďalší prezident reprezentantom 
vládneho sektora.

EURÓPA	SI	ZVOLILA	SVOJHO	PREZIDENTSKÉHO	 
KANDIDÁTA WADA

Komunikačná firma Burson Cohn & Wolfe (BCW) 
menovala britskú metropolu Londýn najlepším 
športovým mestom sveta pre rok 2019. Jej poradie 
športových miest za rok 2019 zahŕňa 50 miest s 
najlepším hodnotením, pričom tohtoročný rebríček 
je jeho siedmym vydaním. Dejisko olympijských a 
paralympijských hier v roku 2028, Los Angeles sa 
umiestnilo na druhom mieste, zatiaľ čo Paríž, ktorý 
bude hostiteľom olympijských hier o štyri roky skôr, 
skončil tretí.

Po prvý raz rebríček zohľadňuje názory 
medzinárodných športových federácií a športových 
médií, a to v kombinácii s hĺbkovou analýzou sily 
prepojenia športu a mesta v digitálnom prostredí. 
Táto analýza zhodnotila celkový počet zmienok slova 
„šport“ v spojení s každým mestom naprieč sociálnymi 
médiami, blogmi a internetovými stránkami. Pri 
predchádzajúcich vydaniach rebríčka sa zohľadňovali 
prieskumy zaslané vybranej skupine expertov a 
verejnosti.

LONDÝN	BOL	MENOVANÝ	ZA	NAJLEPŠIE	 
ŠPORTOVÉ	MESTO	SVETA
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Najbližšie dejisko OH 2020 Tokio sa umiestnilo 
na štvrtom mieste, nasledované hlavným mestom 
olympijského hnutia Lausanne. Najlepšiu desiatku 
športových miest dopĺňajú postupne New York, 
Barcelona, Madrid, Peking a Manchester.

„Je zaujímavé vidieť, že olympijské kruhy zostávajú 
aj naďalej najsilnejšou značkou, s ktorou sa mestá 
môžu spájať, a to aj napriek rôznym výzvam, ktorým 
medzinárodný šport čelí. Zároveň však môžeme z 
výsledkov našej analýzy pozorovať, že mestá, ktoré 
sú domovom medzinárodne úspešného futbalového 
klubu, ako je Manchester United alebo Real Madrid, 
získavajú tiež silnú asociáciu so športom,“ povedal 
riaditeľ BCW Lars Haue-Pedersen.

Každý rok tri najnižšie umiestnené mestá v top 
50 vypadávajú z rebríčka a sú nahradené troma 
najvyššie umiestnenými mestami mimo top 50, ktoré 
určili na základe výsledkov verejného prieskumu. 
Tento rok sa nimi stali bieloruský Minsk, dejisko 

Európskych hier 2019, Salt Lake City, dejisko ZOH 
2002 a Gold Coast v Austrálii, ktorý v roku 2018 hostil 
Hry Commonwealthu. Nahradili tak tri zostupujúce 
metropoly Šanghaj, Rotterdam a Lisabon.

Londýn, trojnásobné dejisko OH 1908, 1948 a 2012 
zároveň v týchto dňoch prekvapil svojim záujmom 
o organizáciu hier v roku 2036. Londýnsky starosta 
Sadiq Khan dlhodobo podporuje plán urobiť z 
Londýna svetové hlavné mesto športu a je pripravený 
podporovať ďalšiu kandidatúru na OH. MOV tento 
úmysel privítal a poznamenal, že to pre britskú 
metropolu vôbec nie je priskoro. „Neexistuje žiadny 
dôvod prečo by Londýn nemohol znova kandidovať. 
Los Angeles zorganizovalo hry v roku 1984 a ďalšie 
zorganizuje v roku 2028. Peking bol dejiskom OH  
2008 a bude hostiť aj ZOH 2022. Sme vždy radi, 
keď sa mestá rozhodnú kandidovať na usporiadanie 
hier a zvlášť v prípade Londýna s jeho skvelými 
športoviskami. Sme presvedčení, že sa Londýnčania 
budú z toho tešiť.“

Prezident Európskych 
olympijských výborov 
(EOV) Janez Kocijančič 
a generálny sekretár 
E O V  R a f f a e l e 
Pagnozzi sa začiatkom 
februára  v  Ríme 
stretli s predstaviteľmi 
n a d c h á d z a j ú c i c h 
Európskych hier 2019 
v Minsku (21.-30. 
júna). Okrem iných 
tém boli informovaní 
aj o prípravách štafety 
s „pochodňou mieru“. 
Slávnostný ceremoniál 
zapálenia pochodne prebehne 3. mája v Ríme na 
mieste historického a ikonického Chrámu mieru (Ara 
Pacis). Odtiaľ štafeta poputuje v rukách športovcov 
Bieloruskej horolezeckej federácie, ktorí pochodeň 

vynesú  v  dňoch 
4.-7. mája na Mont 
Blanc. Pochodeň 2. 
Európskych hier 2019 v 
Minsku potom naberie 
smer do bieloruského 
Brestu cez niekoľko 
európskych krajín – 
Slovinsko, Rakúsko, 
Maďarsko, Slovensko 
a Poľsko. Príchod 
štafety do Brestu je 
naplánovaný na 12. 
mája. Odtiaľ poputuje 
cez 60 lokalít naprieč 
celým Bieloruskom a po 

50-dňovej ceste po všetkých bieloruských regiónoch 
ukončí svoju púť 21. júna počas otváracieho 
ceremoniálu na štadióne Dinama v Minsku.

ŠTAFETA	S	POCHODŇOU	PRE	EURÓPSKE	HRY	2019	 
ZAVÍTA	NA	SLOVENSKO
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Škótsko bolo zvolené za dejisko prvého vydania 
spoločných majstrovstiev sveta Medzinárodnej 
cyklistickej únie (UCI) v roku 2023. Model šampionátu 
bol schválený riadiacim orgánom svetovej cyklistiky 
minulý rok s úmyslom organizovať šampionát každé 
štyri roky pred konaním olympijských hier.

Spoločné majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia 
počas dvoch augustových týždňov, predstavia 13 
disciplín v rámci cestnej, dráhovej, horskej cyklistiky 
a zjazde. Zahŕňať bude tiež disciplíny BMX, cestnej 
a dráhovej paracyklistiky, Gran Fondo a halovej 
cyklistiky (krasojazda a bicyklebal).

UCI potvrdilo Škótsko za dejisko podujatia v roku 
2023, pričom väčšina disciplín bude prebiehať v 

Glasgowe. Vyhlásenie o dejisku šampionátu prebehlo 
na velodróme Chrisa Hoya, ktorý bude hostiteľom 
súťaží v dráhovej cyklistike. MS 2023 budú ďalším 
významným športovým podujatím, ktoré Glasgow 
zorganizuje po Hrách Commonwealthu v roku 2014 
a multišportových Európskych šampionátoch v roku 
2018.

„Som nadšený, že UCI pridelila MS 2023 Glasgowu 
a Škótsku,“ povedal prezident UCI David Lappartient. 
„Vytvorenie a zorganizovanie tohto podujatia bolo 
jedným zo záväzkov, ktoré som dal počas mojej 
kampane na prezidenta UCI a som rád, že sa teraz 
naplnil.“

Keď UCI minulý rok predstavila koncept spoločných 
cyklistických MS, predpokladala, že sa na nich 
zúčastní 120 krajín, 2600 elitných športovcov a 6000 
amatérov, ako aj 10000 akreditovaných účastníkov, 
vrátane 700 novinárov. Podujatie má fungovať ako 
scéna pre demonštrovanie rôznych cyklistických 
disciplín a umožní fanúšikom vidieť viacero svetových 
šampionátov na jednom mieste. Šampionát 
predpokladá využitie čisto existujúcej infraštruktúry. 
Uskutoční sa rok pred OH 2024 v Paríži.

ŠKÓTSKO	BUDE	HOSTITEĽOM	HISTORICKY	PRVÝCH	 
KOMBINOVANÝCH	MS	V	CYKLISTIKE

Juhokórejské hlavné mesto bolo uprednostnené pred 
druhým najväčším mestom Pusanom na februárovom 
zasadnutí Kórejského olympijského a športového 
výboru v národnom tréningovom centre v Jincheone. 
Soul, dejisko OH 1988 získal na zasadnutí 34 zo 49 
možných hlasov. Členovia výboru zároveň zamietli 
ponuku Pusanu o spolupodieľanie sa na projekte 
spoločne so Soulom. Ten sa tak stane partnerom 
pre hlavné mesto Severnej Kórey Pchjongjang pri 
spoločnej kandidatúre na OH 2032. Obe krajiny sa tým 

snažia nadviazať na uvoľnenie napätých vzťahov v 
regióne počas ZOH 2018 v Pjongčangu. Predstavitelia 
oboch krajín sa stretli s Medzinárodným olympijským 
výborom v Lausanne, kedy oficiálne odovzdali list so 
svojím zámerom kandidovať. Juhokórejský prezident 
Moon Jae-in a líder Severnej Kórey Kim Jong-un 
sa dohodli na spoločnej kandidatúre na samite v 
septembri 2018. Rozhodnutie je jedným z najnovších 
výsledkov športovej diplomacie medzi oboma 
krajinami, ktoré sú technicky stále vo vojnovom stave.

SOUL	ZVOLENÝ	ZA	JUHOKÓREJSKÉHO	KANDIDÁTA	 
PRE	SPOLOČNÝ	KÓREJSKÝ	PROJEKT	OH	2032
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Medzinárodná asociácia atletických federácií 
(IAAF) zverejnila v priebehu februára výsledky 
rozsiahlej biomechanickej štúdie vykonanej počas 
minuloročných halových majstrovstiev sveta v 
Birminghame.

Štúdia realizovaná v spolupráci s Beckettovou 
univerzitou v Leedsi bola druhou takouto štúdiou 
po MS 2017 v Londýne, pričom sa do nej zapojilo 
25 odborných pracovníkov, technického personálu 
a študentov, ktorí pri analýzach viac než 650 

videozáznamov strávili cez 1500 hodín.

Vedúci projektu Athanassios Bissas potvrdil, že „opäť 
použili trojdimenzionálnu zobrazovaciu techniku na 
analýzu kľúčových disciplín podobne, ako počas MS 
2017 v Londýne. Veríme, že naše poznatky opäť 
nadchnú atletickú komunitu.“

Projekt bol prvým, ktorý použil 11 kamier na 3-D 
analýzu mechaniky štartu v behu na 60 m. V rámci 
tohto projektu sa tiež prvýkrát detailne analyzovala 
fáza prvých 10 m vo finálových behoch na 60 m, 
pričom sa zistilo, že o zisku 5 zo 6 udeľovaných 
medailí sa rozhodlo práve na prvých 10 m po štarte.

Pôvodná štúdia z roku 2017 pozostávala z 38 
samostatných správ, pričom zaznamenala viac než 
12700 stiahnutí vo 204 krajinách sveta. To, podľa 
IAAF, iba potvrdzuje veľký dopyt po takýchto dátach.

Výsledky novej štúdie sú k dispozícii na stránke IAAF. 
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/research

IAAF	ZVEREJNILA	VÝSLEDKY	DRUHEJ	BIOMECHANICKEJ	 
ŠTÚDIE	Z	HMS	2018

Organizátor i  olympi jských 
hier v roku 2024 v Paríži si 
zvolili breakdancing, surfing, 
skateboarding a športové lezenie 
ako doplnkové športy do svojho 
programu. Nové prírastky  športov 
však budú oficiálne potvrdené až 
na zasadnutí výkonného výboru 
MOV v decembri 2020.

V rámci štyroch nových športov 
sa na hrách zúčastní 248 
športovcov. Tento počet sa však 
musí zmestiť do limitu 10500 športovcov stanoveným 
MOV. Oproti organizátorom OH 2020 v Tokiu je to 
mierny pokles, nakoľko v Japonsku sa v rámci piatich 

doplnkových športov predstaví 
474 športovcov. Tí však na rozdiel 
od OH 2024 majú byť pripočítaní 
k 10616 športovcom v rámci 28 
stabilných športov v programe 
hier.

Súťaže v breakdancingu mužov 
a žien na OH 2024 počítajú so 16 
účastníkmi v oboch kategóriách. 
Skateboarding v rámci svojich 
štyroch disciplín umožní štart 
96 športovcov. Rovnaký počet 

disciplín bude mať v Paríži aj športové lezenie, 
pričom sa na nich môže zúčastniť 36 mužov a 36 žien. 
Súťaže v surfingu budú pozostávať z jeden disciplíny 

BREAKDANCING	MEDZI	ŠTYRMI	ŠPORTMI	NAVRHNUTÝMI	 
NA	ZARADENIE	DO	PROGRAMU	OH	2024

https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/research 
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pre 24 účastníkov zvlášť v kategórii mužov a žien.

Zaradenie breakdancingu do programu hier bolo pre 
mnohých prekvapením. Predstavitelia OH 2024 to 
však považovali za jasnú voľbu vzhľadom na jeho 
úspešný debut v programe olympijských hier mládeže 
2018 v Buenos Aires i s ohľadom na skutočnosť, 
že Francúzsko má po USA druhú najpočetnejšiu 
breakdanceovú komunitu na svete. Z jedného milióna 
vyznávačov tejto aktivity je až 80% vo veku do 18 rokov. 
Parížski organizátori deklarovali, že rozhodujúcim 
faktorom pri výbere štyroch doplnkových športov bol 
predovšetkým ich silný ohlas u francúzskej mládeže 
s dôrazom na kreativitu a športový výkon.

Rozhodnutie organizačného výboru je veľkým 
sklamaním pre softbal, bejzbal a karate, ktoré sa ako 

doplnkové športy jednorázovo predstavia na OH 2020 
v Tokiu. Celkovo dostali organizátori OH 2024 až 19 
žiadostí od medzinárodných federácií o zaradenie ich 
športov do programu. 

Svetová federácia karate už spustila celosvetovú 
kampaň na opätovné zaradenie ich športu do 
programu OH 2024. Jej prezident Antonio Espinós 
argumentuje, že rozhodnutie o ich nezaradení „...
považujeme za nefér, keďže sme boli z programu 
vyradení bez toho, aby sme dostali príležitosť ukázať, 
akým prínosom by náš šport bol pre olympijské hry.“ 
Reagoval tým na načasovanie rozhodnutia parížskych 
organizátorov, ktoré prebehlo viac než rok predtým, 
ako sa nové, doplnkové športy ukážu počas OH 2020 
v Tokiu.

Japonskí organizátori pôvodne uvažovali 
len nad zákazom fajčenia vo vnútri 
budov, kde sa majú uskutočniť súťaže 
a zriadiť zvláštne priestory pre fajčiarov 
na každom športovisku. Teraz sa však 
rozhodli zakázať fajčenie úplne na 
všetkých športových aj nešportových dejiskách hier. 
Rozhodnutie je v súlade s úmyslami Medzinárodného 
olympijského výboru i Svetovej zdravotníckej 
organizácie prezentovať a dosiahnuť olympijské 

hry bez cigariet. Organizačný výbor aj 
napriek tomu uvažuje nad zriadením 
zvláštnych fajčiarskych priestorov 
v rámci olympijskej i paralympijskej 
dediny. Fajčiarske priestory boli k 
dispozícii na športoviskách počas OH 

2012 v Londýne i OH 2016 v Rio de Janeiro. OH 2020 
v Tokiu by mali byť prvými s úplným zákazom fajčenia 
vo všetkých dejiskách aj v ich okolí. Zákaz sa má 
vzťahovať aj na používanie elektronických cigariet.

ORGANIZÁTORI	OH	2020	ZAVIEDLI	ÚPLNÝ	ZÁKAZ	FAJČENIA 
NA	VŠETKÝCH	ŠPORTOVISKÁCH
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Zlomový význam mal pre rozvoj športového 
hnutia na Slovensku vznik Československa v 
roku 1918. Vývoj moderného športu v Uhorsku 
v posledných decéniách  19. storočia a začiatkom 
toho dvadsiateho zasiahol, samozrejme, aj naše 
územie, ale vývoj na národnej báze nemal šancu. 
Priekopnícke telovýchovné spolky a športové kluby 
boli maďarské a nemecké. 

Keď bol 3.mája 1919 založený prvý a najväčší 
slovenský športový klub s názvom  1.	Československý	
športový	klub	Bratislava	(1.ČsŠK), bolo to niečo 
úplne nové, nepoznané. Vznikol pôvodne 
ako futbalový klub, ale 
postupne a pomerne 
rýchlo „sa nabaľoval“ 
ďalšími športovými 
odbormi a získaval 
na šírke i sile. Tak ho 
vnímali aj stúpajúce 
počty fanúšikov. Hneď po 
vzniku nového štátu sa k 
nám sťahovali spoza rieky 
Morava českí a moravskí 
úradníci, vojaci, príslušníci 
inteligencie a nechýbali 
ani športovci. Posilňovali 
v e ľ m i  s k r o m n é  a 
neskúsené stavy hráčske, 
pretekárske, trénerské i 
funkcionárske.

Celé obdobie existencie 

prvej republiky zápasil slovenský šport s nedostatkom 
financií a s existenčnými problémami, podpora štátu 
bola nedostačujúca. Futbal, ako najpopulárnejší šport 
zhltol podstatnú časť financií a tzv. malé športy živorili 
a často v klube zanikli alebo sa načas odmlčali. Bolo 
tomu tak aj v 1.ČsŠK Bratislava. Futbal stál vysoko 
nad ostatnými všade. Bratislavskí priekopnícki  
„eškári“ zakladali postupne aj ďalšie športové 
odbory: atletický, plavecký, hádzanársky, zápasnícky, 

šermiarsky, onedlho hokejový, 
tenisový, pingpongový. Dovtedy bol 
taký široký záber športov v jednom 
klube nepredstaviteľný. 

Antonín Humhal, Karel Helmuth 
a Richard Brunner, to sú mená 
hlavných postáv, milujúcich 
futbal, ktorí si v otázke založenia 
futbalového klubu v Bratislave 
porozumeli veľmi rýchlo, rýchlo 
ju aj zrealizovali a bratislavský 
policajný veliteľ Brunner sa stal 
jeho prvým predsedom. Futbalisti 
začali najprv na Kuchajde, o pár 
týždňov po pripojení Petržalky 
k Bratislave zakotvili vtedy 
červeno-bieli či bieli a neskôr 
belasí na pozemku pre školskú 
mládež práve na pravom 

brehu Dunaja. Po počiatočných 

C E N T E N Á R I U M 
B E L A S É H O 
F E N O M É N U  ( I . ) 
  IGOR MACHAJDÍK                                    

Richard Brunner
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prehrách prišli aj prvé víťazné zápasy, cenila sa najmä 
výhra proti dovtedajšiemu suverénovi PTE Bratislava, 
pričom bratislavskí Maďari s futbalovou tradíciou z 
čias Uhorska mali nepomerne širšiu fanúšikovskú 
podporu. Celé obdobie predmníchovskej republiky 
boli derby zápasy medzi 1.ČsŠK a PTE (ale i Ligeti či 
ďalšími maďarskými i židovskými klubmi s uhorskou 
tradíciou) mimoriadne sledované a populárne. O 
dva roky neskôr sa už „eškári“ konfrontovali aj so 
zahraničnými súpermi zvučných mien z Rakúska, 
Maďarska, Talianska, Švajčiarska či Anglicka doma  
i za hranicami. Futbalová Európa začala registrovať 
šikovný klub z Bratislavy. Priekopnícke zostavy 
1.ČsŠK tvorili takmer výlučne futbalisti českej 
národnosti, no postupne sa do nich prepracovávali 
slovenskí hráči. Pre túto zásadnú zmenu sa rozhodol 
hrajúci tréner Štefan Priboj.

Futbalisti 1.ČsŠK Bratislava nemali v domácich 
pomeroch v období 1.ČSR na Slovensku konkurenciu, 
z množstva skvelých úspechov sa vyníma zisk titulu 
amatérskeho majstra Československa v rokoch 
1927 a 1930, postup do československej ligovej 
súťaže v roku 1935, kde hrali belasí ako jediný 
slovenský účastník. Na ich zápasy chodilo tisíce 
fanúšikov z celého Slovenska. Skvelé mužstvo 
zaujalo množstvom vynikajúco zvládnutých zápasov 
s poprednými európskymi tímami, čo našlo obrovský 
ohlas vo futbalovej Európe a záujem o bratislavských 
futbalistov. Vzhľadom na kvalitu je pochopiteľné, že v 
1.ČsŠK  dávali prednosť zahraničným súperom, čo sa 
stretávalo aj s nevôľou tých domácich, pre ktorých boli 
„eškári“ taktiež atraktívnym súperom, ale vyťaženosť 
tímu bola obrovská. 

20.novembra 1927 sa stali futbalisti 1.ČsŠK Bratislava 
prvýkrát amatérskym majstrom Československa, keď 
vo finálovom zápase proti DSV Budweiss zvíťazili 
4:2, čo im stačilo na titul. Víťazná zostava „eškárov“: 
Hollý – Čulík, Mutňanský, Kaulich, Karácsonyi, Träger 
– Uher, Poláček, Priboj, Čambal, Šoral. Po finálovom 
víťazstve nad nemeckými Českobudějovčanmi vypukli 
na hracej ploche zaslúžené oslavy bratislavských 
hráčov a fanúšikov, ktoré nemali konca kraja.

26.mája 1929 sa odohral na ihrisku 1.ČsŠK 
Bratislava najslávnejší zápas medzivojnovej 
histórie slovenského futbalu. Domáci v ňom porazili 
štvornásobného majstra Anglicka Newcastle United 
výnimočným skóre 8 : 1 po neuveriteľnom výkone. 
Víťazná zostava: Hollý – Čulík, Zeuman – Horký, 
Poláček, Träger – Šoral, Bulla, Priboj, Čambal, Uher. 
Bratislavčania doslova rozstrieľali slávneho súpera 
z kolísky futbalu. Po zápase bolo obecenstvo vo 
vytržení a odnášalo svojich miláčikov z hracej plochy 
na pleciach. „Lanári“ boli v strehu a snažili sa rozobrať 
hviezdy bratislavského klubu pre svoje farby, čo sa 
im onedlho v značnej miere aj podarilo.

28.októbra 1929 sa predstavil v Prahe na Letnej prvý 
Slovák vo futbalovej reprezentácii ČSR. Hráč 1.ČsŠK 
Bratislava, pravý krídelník  Pavol Šoral, nastúpil v 
zápase proti Juhoslávii (4 : 3). Rýchly, obojnohý 
útočník, vynikajúci realizátor priamych kopov. Za 
1.ČsŠK hral 11 rokov a získal s ním 6 titulov.

Na ihrisku I.ČsŠK v Petržalke, 20.roky 

I.ČsŠK Bratislava, amatérsky majster ČSR 1927
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Prvým Slovákom v drese ČSR na MS vo futbale 
sa stal v roku 1934 bývalý hráč 1.ČsŠK Bratislava 
Štefan Čambal, v tom čase už hráč Slávie Praha, 
ktorý odohral na šampionáte všetky štyri zápasy a 
získal v drese s levom na hrudi striebornú medailu. 
Čambal reprezentoval v rokoch 1932 – 1935, zohral 
21 medzištátnych zápasov. V drese 1.ČsŠK hrával 
v rokoch 1927 – 1930, predtým hráč Donaustadt SC 
a Ligeti SC Bratislava. Vynikal výbornou technikou a 
prehľadom na ihrisku s dirigentskými schopnosťami.

Futbalisti 1.ČsŠK sa  svojou výkonnosťou približovali 
najlepším českým klubom, v otázke ponúkaného 
profesionalizmu v polovici 20.rokov však museli 
odmietnuť, táto téma bola iba pre bohaté kluby 
Stredočeskej futbalovej župy, resp. pražské tímy.  

Jedinečnosť a sila rodiny belasých spočívala aj v 
širokospektrálnosti, čo sa športov týka. Na Slovensku 
vynikali vo viacerých a výkonnostne sa neustále 
približovali českým športovcom, ktorí mali náskok 
vyplývajúci z dejinného vývoja. V roku 1921 bol 
založený hokejový odbor 1.ČsŠK Bratislava. Bandy 
hokej (hokej s loptičkou) rozbehol v klube Antonín 
Máša Balík, pôvodne atlét a hráč ČSK Vyšehrad 
Praha, špičkový český hokejista ešte pred prvou 
svetovou vojnou. Treba však pripomenúť, že ľadový 
hokej bol na Slovensku vo svojich začiatkoch malým 
športom so základnými existenčnými problémami.

27.januára 1922 bol zohraný v Bratislave prvý 
bandy hokejový zápas medzi domácim 1.ČsŠK a 
kombinovaným mužstvom Achilles Třebíč. Zápas sa 
odohrával na petržalskej strane Dunaja na mieste 
zvanom Eisflek a mal nečakaný priebeh i výsledok. 
Domáci hráči dokázali herne prevýšiť moravského 
súpera a zvíťazili 9 : 4. Najlepším hráčom zápasu 
bol Máša Balík, autor šiestich gólov a v bráne sa 
darilo Ferdinandovi Marekovi, druhej zakladateľskej 
osobnosti hokejového odboru ŠK. Víťazná zostava 
domácich: Marek – Petřík, Sedlák, Blažek, Koch, 
Máša, Mach. Tristo divákov odchádzalo z Petržalky 
nadmieru spokojných.

V januári 1925 zažili Bratislavčania premiéru 
kanadského hokeja, keď sa v zápase proti ČsŠK 
Trnava hrala prvá časť zápasu bandy a druhá časť 
„kanada“. V decembri toho istého roka stihli „eškári“ 
zohrať vo dvore kina Atlon premiérovo aj celý zápas 
ako kanadský hokej, so Sláviou Brno prehrali 0 : 6. 
Spomínané existenčné problémy sa prejavili v tíme 
koncom 20. rokov, keď už dominoval bratislavskému i 
slovenskému hokeju Skiklub Bratislava, ale po piatich 
sezónach sa „eškári“ znova stali ťahúňmi. O umelom 
ľade a zimnom štadióne sa hovorilo nahlas už od 
roku 1935, ale až v polovici decembra 1940 sa zimný 
štadión v Bratislave stal skutočnosťou.

Českí stredoškolskí učitelia boli hlavnými šíriteľmi 
českej	hádzanej na Slovensku. Treba ale  povedať, 
že táto hra, ktorú dobová tlač nazývala „rýdzo 
československým športom“ sa na Slovensku 
neuchytila podľa ich predstáv. Tak tomu bolo aj v 
Bratislave. Prvá správa o českej hádzanej v 1.ČsŠK 

Štefan Čambal, dobová karikatúra

Prví bandy hokejisti I.ČSŠK 1924
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Bratislava sa objavila už v auguste 1919.

 
„Dámsky odbor S.K.Bratislava vyzývá tímto veškeré 
dámy, které už pěstovaly házenou nebo atletiku, by 
se zúčastnily trainingu v klubu. Apeluje se zvlášť na 
sestry sokolky.“

Hádzanárky 1.ČsŠK hrávali svoje zápasy v rámci 
predzápasov futbalistov, zaujali zaujímavým (ne)
športovým oblečením i snahou, aj keď s vyspelými 
českými súperkami prehrávali. Torzo zostavy 
(Strnadová, Otřísalová, Horáčková, Menšíková) 
prezrádza, že aj v tomto prípade hrali priekopnícke 
úlohy hráčky českej národnosti, ktoré však 
nasledovníčky nemali, v roku 1923 nastal úpadok 
českej hádzanej aj v českej časti republiky a v 
Bratislave vystriedala počiatočnú hádzanársku eufóriu 
beznádej. Ako písala tlač: „...lebo ťažká finančná 
situácia nedovoľuje udržiavanie pasívnych odborov.“ 
A česká hádzaná za taký bola považovaná. Okrem 
toho mu konkuroval aj handbal, čiže medzinárodná 
hádzaná s jedenástimi hráčmi, ktorá sa hrala aj na 
futbalovom ihrisku „eškárov“ už v roku 1924, ale iba 
v podaní rakúskych a nemeckých klubov.

Populárnym v štruktúrach 1.ČsŠK Bratislava bol aj 
tenisový odbor. Krúžok bol založený ešte v roku 1923, 
ale iba v rekreačnej podobe, na čele s ing. Průšom 
a kpt. Zahradníkom. V Petržalke si „eškárski“ tenisti 
vybudovali šesť kurtov, po čase pribudli ďalšie dva. 
Za odbor hrávali istý čas takí skvelí hráči ako Richard 
Nedbálek či populárny Anton Bulla, výborný útočník 
a strelec z futbalového tímu „eškárov“, Batmanoff a 
ďalší.

Správa o činnosti klubu za rok 1932: „Tennisový odbor 
ŠK Bratislava (132 členov) je jedným z najväčších 
odborov na Slovensku. Má 8 krásnych tenisových 
dvorcov, z toho jeden centrálny, žial Bohu pre 
nedostatok financií nedostavaný. Najväčšie ťažkosti 
robí klubu nedostatočne vybavené obliekarne, ktoré 
sú na pomery veľmi malé a hlavne pre dámy z lepších 
kruhov spoločenských nevyhovujúce. Športovne 
je tennisový odbor snáď najčulejší na Slovensku. 
V majstrovstve mužstiev umiestnil sa na druhom 
mieste.“

Do histórie sa zapísala v najvýznamnejšom 
slovenskom športovom klube aj atletika. Z jej 
začiatkami spájame mená ako Antonín Máša Balík, 
M.W.Younger, Otakar Jandera, Karol Rotkovský 
či predseda klubu Gejza Rehák. Nezabudnuteľnú 
atmosféru zažili účastníci I. ročníka cestného behu 
Devín – Bratislava 24.apríla 1921, kedy lemovalo 
trať 15 000 divákov a úspech podujatia bol ohromný. 
1.ČsŠK zorganizovala v rokoch 1932 až 1937 päť 
ročníkov Štefánikovho maratónu z Bratislavy do 
Čeklísu (Bernolákovo) a späť s cieľom na svojom 
petržalskom štadióne, dôležitými zostali aj nimi 
organizované preteky stredoškolskej mládeže a 
mnohé ďalšie podujatia. Reprezentant kráľovnej 
športov Mikuláš Kucsera sa stal prvým olympionikom 
klubu (OH 1924 Paríž).

Stolný	tenis	 fungoval v klube od novembra 1931, 
s jeho farbami sú späté také mená ako Morávek, 
Dukes, Sonnenfeld, Dományiová, Hrankovič, Kovács, 
Ambros a ďalší, mal však v Bratislave silných súperov 
v PTE a YMCA. Klub organizoval výborne hodnotené 

Hráčky českej hádzanej v I.ČsŠK 1921

Tenisti I.ČsŠK Bratislava v 2. polovici 30. rokov 
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podujatia, v roku 1933 vynikli „Table-tennisové 
mojstrovstvo Československa“, taktiež  „veľkolepý 
turnaj o Primát mesta Bratislavy“ a 6.februára  prvý 
medzinárodný zápas výberu Slovenska  proti Anglicku 
(2 : 6) hraný v zimnej záhrade Zemedelského múzea 
(dnešné SNM).

Ťažkoatletický odbor na čele s J. Přecechtělom to 

mal ekonomicky zložité, za úspechmi zápasníkov 
stoja hlavne Bláha, Kunkel, Samek a Šumec. Skromne 

pôsobili aj niektoré ďalšie športy v klube, napríklad 
plavci	 a	 vodnopólisti, o ktorých písala dobová 
tlač, že „tento odbor  vyvinul nepatrnú činnosť“, aj 
keď organizovali plavecké meetingy v Grösslingu, 
v Devínskych riečnych kúpeľoch, na Lide, ale aj 
na vidieku. Viacerí nádejní športovci prestupovali 
do iných klubov. V roku 1934 tak vznikol zlúčením 
1.ČsŠK a ŠK Slávie Bratislava Slovenský plavecký 
klub. Podobne skromne boli na tom aj šermiari	a	
boxeri, na čele s koučom Ľ. Mutňanským i lyžiari so  
Š. Jakubcom. S existenčnými problémami sa boril aj 
cyklistický	odbor	s výborným Petříkom.

Aj v 1.ČsŠK Bratislava vládli v 20. a 30. rokoch 20. 
storočia mizerné finančné podmienky. Autentické 
svedectvá z rokov hospodárskej krízy podávajú 
informácie zo zachovaných zápisníc klubu. Napríklad: 
1932. V spolkovej miestnosti klubu – reštaurácii 
Múzeum sa pravidelne prvú stredu v mesiaci konajú 
riadne výborové schôdze. Na jednej z nich bolo 
povedané: „Klub okrem zariadenia ihriska a potrebnej 
výstroje pre hráčov majetku iného nemá.“ 1933. 
„Kdekoľvek sme zaklopali, kdekoľvek sme žiadosť 
podali, všade sa nám stereotypne odpovedalo: 
Kríza...Mecenášov niet, ba ani porozumenia a dobrej 
vôle. Subvencie toho roku takmer žiadne. Krajina 
nám zdelila, že dostaneme na rok 1933 len Kč 2000.- 
ač práve v rokoch minulých sme dostávaly obnosy 
omnoho vyššie, mesto Bratislava spomenulo si na nás 
obnosom Kč 900  .-, napriek tomu, že len na dávkach 
sme tomuto mestu v roku minulom odviedli Kč 42 
000.- A ani tie, pre nás určené maličké subvencie 
sme dosiaľ neobdržali. Viete si potom ľahko utvoriť 
vlastnú mienku, ako sa nám pracovalo.“ 1935. „Výbor 
stál pred dilemou, či fungovať a udržiavať pasívne 
odbory, či platiť dlhy. Rozhodol sa pre fungovanie ač 
bolo to len živorenie. Footballovému odboru prajeme 
dostať sa do prvej ligy, pretože ak sa to podarí, oživne 
opäť celý klub, vyrovnajú sa dlhy a budú môcť byť 
väčšie dotácie.“

V roku 1938 sa v súvislosti so zmenou politickej 
situácie začína meniť aj situácia v slovenskej 
telovýchove a športe, čo sa výrazne dotklo aj klubov. 
Pochopiteľne, aj 1.ČsŠK Bratislava. 

                                                                                                                                         (pokračovanie) 

V. ročník cestného behu Devín – Bratislava 1925, v cieli

Štart I. ročníka Štefánikovho maratónu 1931 
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Na základe rozhodnutia sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR došlo od 4. februára 
2019 k zmene pri zápise do Registra právnických osôb v športe (RPOŠ). Postup vykonania zápisu je 
uvedený nižšie. Zároveň týmto informujeme, že agenda zápisu do RPOŠ prešla od uvedeného dátumu do 
kompetencie Národného športového centra.

Register	právnických	osôb	v	športe	(RPOŠ)

Kto	je	povinný	byť	zapísaný	v	registri	PRÁVNICKÝCH	osôb	v	športe?

Podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa 
zapisujú do registra právnických osôb v športe:

a) športové organizácie - právnické osoby, ktorých predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová 
činnosť, t. z. vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu; športovou 
organizáciou nie je orgán verejnej správy,

b) prijímatelia verejných prostriedkov v oblasti športu,

c) poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.

INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU 
OZNAM PRE ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE  
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Kto	vykonáva	zápis	údajov	do	registra	PRÁVNICKÝCH	osôb	v	športe?

Príslušná právnická osoba podľa písm. a) až c) sama zapisuje do registra príslušné údaje. Údaje sa zapisujú 
v rozsahu podľa  § 80 a § 81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení.

Ako	sa	vykonáva	zápis	údajov	do	registra	PRÁVNICKÝCH	osôb	v	športe?

Zápis údajov do RPOŠ sa vykonáva prostredníctvom získaného prístupu do používateľskej časti ISŠ. (https://
sportbackoffice.iedu.sk/). 

O tento prístup požiada právnická osoba, prostredníctvom poverenej/oprávnenej fyzickej osoby (ktorej má 
byť prístup do používateľskej časti ISŠ udelený), podaním žiadosti o „Poskytnutie prístupu do IS športu 
na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách“  na adrese: https://ziadosti-
sport.iedu.sk/. 

Schválením žiadosti sa do Registra právnických osôb v športe (RPOŠ) zapíšu základné informácie o 
právnickej osobe v rozsahu názov, IČO, adresa, právny titul. Tieto údaje sa preberajú z referenčného Registra 
a identifikátora právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) (https://rpo.statistics.sk), na 
ktorý je ISŠ integrovaný. Zároveň sa právnickou osobou poverená/oprávnená fyzická osoba, v ktorej mene 
sa žiadosť podávala, stáva správcom právnickej osoby v športe v ISŠ. Prostredníctvom získaného prístupu 
oprávnená osoba zapisuje za právnickú osobu v športe všetky zákonom požadované údaje. 

Postup na podanie žiadosti je na adrese: https://ziadosti-sport.iedu.sk/page/postup-pri-podavani-ziadosti

Po	vyplnení	a	elektronickom	odoslaní	žiadosti	je	potrebné	žiadosť	aj	vytlačiť,	podpísať	oprávnenou	
osobou	–	správcom	právnickej	osoby	v	športe	v	ISŠ	a	zároveň	aj	štatutárnym	zástupcom	právnickej	
osoby	(v	prípade,	že	ide	o	tú	istú	fyzickú	osobu,	sú	potrebné	podpisy	na	príslušných	miestach,	t.	
z.	minimálne	dva	podpisy)	a	podpísanú	žiadosť	doručiť	na	adresu	Národného	športového	centra:

Národné športové centrum 
Športová hala Mladosť 
Trnavská cesta 39 
831 04  Bratislava

Jednoduchý manuál pre správcu právnickej osoby v športe v ISŠ je na adrese: http://www.sportcenter.sk/
stranka/dokumenty-na-stiahnutie

https://sportbackoffice.iedu.sk/
https://sportbackoffice.iedu.sk/
https://ziadosti-sport.iedu.sk/
https://ziadosti-sport.iedu.sk/
https://rpo.statistics.sk
https://ziadosti-sport.iedu.sk/page/postup-pri-podavani-ziadosti
http://www.sportcenter.sk/stranka/dokumenty-na-stiahnutie
http://www.sportcenter.sk/stranka/dokumenty-na-stiahnutie
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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 Mária Rapčanová

SLOVENSKÝ ZVÄZ 
CYKLISTIKY

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 902 654 060

E-mail szc@cyklistikaszc.sk                                    

Web www.cyklistikaszc.sk                             

Prezident Peter Privara

Generálny sekretár Katarína Jakubová
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SLOVENSKÁ	CYKLOTRIALOVÁ	 
ÚNIA

Adresa Štefánikova 4445 
05801 Poprad 

Telefón +421 910 150 950

E-mail stefan@pcola.sk

Web www.cyklotrial.sk                             

Prezident Štefan Pčola

Generálny sekretár

DOSTIHY	-	ZÁVODISKO 

Adresa Starohájska 29 
85269 Bratislava

Telefón +421 2  624 11 504

E-mail sekretariat@zavodisko.sk

Web www.zavodisko.sk

Prezident Ľuboš Chmelár

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	DOSTIHOVÝ	 
GREYHOUND	ZVÄZ

Adresa Trieda A. Hlinku 27/7 
94901 Nitra

Telefón +421 – 905 764 953

E-mail sdgz@dostihychrtov.sk                                       

Web www.dostihychrtov.sk

Prezident Pavel Mozdík

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	DRÁHOVÉHO	 
GOLFU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 0905 305 338

E-mail info@minigolfsport.sk

Web www.minigolfsport.sk

Prezident František Drgoň

Generálny sekretár René Šimanský

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
FLORBALU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 948 122 750

E-mail info@szfb.sk                                  

Web www.szfb.sk                                       

Prezident Oto Divinský

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
FRISBEE

Adresa Eisnerova 13 
841 07 Bratislava

Telefón +421 903 363 033

E-mail predseda@szf.sk

Web www.szf.sk

Prezident Juraj Turan

Generálny sekretár Martin Keseg
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SLOVENSKÝ	FUTBALOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa Tomášikova 30/c 
821 01 Bratislava

Telefón +421  2  48 20 60 00

E-mail office@futbalsfz.sk                                            

Web www.futbalsfz.sk                                    

Prezident Ján Kováčik

Generálny sekretár Jozef Kliment

SLOVENSKÝ	FUTSAL 

Adresa Tomášikova 30/c  
821 01 Bratislava

Telefón +421 - 2 - 48 20 60 40

E-mail dobsovic@futbalsfz.sk                                          

Web www.futsalslovakia.sk                                                                

Prezident Dušan Dobšovič

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA GO 

Adresa Údernícka 5  
851 01  Bratislava

Telefón

E-mail slovakgo@gmail.com                          

Web www.sago.sk                                   

Prezident Miroslav Poliak

Generálny sekretár Milan Jadroň

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ  
ASOCIÁCIA

Adresa Kukučínova 26 
831 01 Bratislava

Telefón 0911 446 366

E-mail skga@skga.sk                                      

Web www.skga.sk                          

Prezident Tibor Hubík

Generálny sekretár Kamil Balga

SLOVENSKÁ	GYMNASTICKÁ	
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 905 811 053

E-mail gymnastics@sgf.sk

Web www.sgf.sk 

Prezident Ján Novák

Generálny sekretár Monika Šišková

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
HÁDZANEJ

Adresa Trnavská cesta 37 
831 04 Bratislava

Telefón +421 903 708 275

E-mail szh@slovakhandball.sk

Web www.slovakhandball.sk

Prezident Jaroslav Holeša

Generálny sekretár Ivan Sabovik
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SLOVENSKÁ	HOKEJBALOVÁ	 
ÚNIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 917 627 355

E-mail hokejbal@hokejbal.sk

Web www.hokejbal.sk

Prezident Jozef Stümpel

Generálny sekretár Július Száraz

SLOVENSKÝ	HOROLEZECKÝ	 
SPOLOK	JAMES

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 907 988 343

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 spjke@netkosice.sk

Web www.saj.sk

Prezident Gejza Timčák

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
JUDO

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

Telefón +421 910 729 433

E-mail szj@judo.sk

Web www.judo.sk

Prezident Ján Krišanda

Generálny sekretár Peter Pisoň
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SLOVENSKÁ KANOISTIKA 

Adresa Junácka 6, 83280 Bratislava

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

E-mail canoe@canoe.sk

Web www.canoe.sk

Prezident Ivan Cibák 

Generálny manažér 
Generálna sekr.

Boris Bergendi  
Lucia Antolová

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
KARATE

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 903692 095

E-mail karate@karate.sk

Web www.karate.sk

Prezident Daniel Líška

Generálny sekretár Leopold Roman

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE A 
BOJOVÝCH	UMENÍ

Adresa Pajštúnska 1 
851 02 Bratislava

Telefón +421 915 47 22 41

E-mail info@karate-slovakia.sk

Web www.karate-slovakia.sk

Prezident Daniel Baran

Generálny sekretár Peter Kotásek

SLOVENSKÁ	ASOCIÁCIA	CAMPINGU	 
A	CARAVANINGU

Adresa Mládežnícka 2481/35 
017 01 Považská Bystrica

Telefón +421 42 432 65 67

E-mail sekretariat@caravaning.sk

Web www.caravaning.sk

Prezident Jaroslav Mišura

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
KICKBOXU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 915 499 077

E-mail onuscak@kickboxing.sk

Web www.slovak-kickboxing.sk

Prezident Peter Onuščák

Generálny sekretár Viliam Sabol

SLOVENSKÝ	KOLKÁRSKY	 
ZVÄZ

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

Telefón +421 905 762 340

E-mail sekretariat@kolky.sk

Web www.kolky.sk

Prezident Štefan Kočan

Generálny sekretár Eva Ondrejkovičová
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA 
KORFBALU

Adresa Makovického 6 
971 01 Prievidza

Telefón +421 911 361 044

E-mail m_sonoga@yahoo.com

Web www.korfbal.sk

Prezident Martin Sonoga

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ	KRASOKORČULIARSKY	
ZVÄZ

Adresa Záhradnícka 95 
821 08 Bratislava

Telefón +421 - 918 - 791 227

E-mail gs@kraso.sk

Web www.kraso.sk

Prezident Jozef Beständig

Generálny sekretár Csaba Kürti

SLOVENSKÁ	ASOCIÁCIA	KULTURISTIKY,	
FITNESS	A	SILOVÉHO	TROJBOJA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 908 965 156

E-mail safkst@gmail.com

Web www.sakst.sk

Prezident Boris Mlsna

Generálny sekretár 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 Bužek 

Generálny sekretár Jaroslav Vaľo 

SLOVENSKÁ	LYŽIARSKA	 
ASOCIÁCIA

Adresa Karpatská 15 
058 01 Poprad

Telefón +421 918 249 159

E-mail info@slovak-ski.sk

Web www.slovak-ski.sk

Prezident Ivan Ivanič

Generálny sekretár Radovan Cagala

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	MALÉHO	 
FUTBALU

Adresa Jašíkova 24 
821 03 Bratislava    

Telefón +421 911 916 731

E-mail info@malyfutbal.sk

Web www.malyfutbal.sk

Prezident Peter Králik

Generálny sekretár Matúš Kocún

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
MODERNÉHO	PÄŤBOJA

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 905 650 170

E-mail smpa@pentathlon.sk

Web www.pentathlon.sk

Prezident Dušan Poláček, ml.

Generálny sekretár Dušan Poláček, st.

SLOVENSKÁ	MOTOCYKLOVÁ	
FEDERÁCIA

Adresa Šporovcov 340 
017 01 Považská Bystrica

Telefón +421 42 426 0332

E-mail smf@smf.sk

Web www.smf.sk

Prezident Ing. Peter Lazar

Generálny sekretár Tatiana Kašlíková
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
MOTORISTICKÉHO	ŠPORTU

Adresa Fatranská 3 
949 01 Nitra

Telefón +421 - 37  655 46 96

E-mail info@sams-asn.sk

Web www.sams-asn.sk

Prezident Dušan Koblišek

Generálny sekretár Vojtech Ruisl

SLOVENSKÁ	NOHEJBALOVÁ	 
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 905 462 372

E-mail info@nohejbal-sk.sk

Web www.nohejbal-sk.sk

Prezident Gabriel Viňanský

Generálny sekretár Ján Reháček

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	ORIENTAČNÝCH	
ŠPORTOV

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 903 636 503

E-mail slovakia@orienteering.sk

Web www.orienteering.sk

Prezident Andrej Patráš

Generálny sekretár Milan Mazúr

SLOVENSKÝ	PAINTBALLOVÝ	 
ZVÄZ

Adresa

Telefón +421 905 120 480

E-mail pavlak@paintball.sk

Web www.paintball.sk

Prezident Michal Čížek

Generálny sekretár Turek Suchar

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ  
FEDERÁCIA

Adresa Za kasárňou 1 
831 03 Bratislava

Telefón +421 905 620 679

E-mail sport@swimmsvk.sk

Web www.swimmsvk.sk

Prezident 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 Zdeněk Gregor 

Generálny sekretár Vladimír Szűcs

SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA 
KOMPOZIČNÉHO	ŠACHU

Adresa Zimná 2 
82102 Bratislava

Telefón +421  915 794 101

E-mail emil.klemanic@justice.sk

Web www.soks.sk

Prezident Emil  Klemanič

Generálny sekretár

ZDRUŽENIE	KOREŠPONDENČNÉHO	
ŠACHU	SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa ZKŠ SR , P O BOX 17 
82014 Bratislava

Telefón +421 - 903 455 587

E-mail manduchm@korsach.sk

Web www.korsach.sk

Prezident Milan Manduch

Generálny sekretár Pavol Polakovič

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
SÁNKAROV

Adresa Starý Smokovec 18074 
062 01 Vysoké Tatry

Telefón +421 905 970 041

E-mail sane@stonline.sk

Web www.sane.sk

Prezident Jozef Škvarek

Generálny sekretár Viera Bachárová Findurová
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SLOVENSKÝ	ŠERMIARSKY	 
ZVÄZ

Adresa Trnavská cesta 39 
831 04 Bratislava

Telefón +421 903 740 961

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

Web www.slovak-fencing.sk

Prezident Tatiana Drobná

Generálny sekretár Gabriela Geršiová  

SLOVENSKÁ	ASOCIÁCIA	SILNÝCH	
MUŽOV	

Adresa Opatovská 15 
911 01 Trenčín

Telefón +421 948 135 151

E-mail sekretar@slovakstrongman.sk

Web www.slovakstrongman.sk

Prezident Vladimír Bátik

Generálny sekretár Pavol Guga

ZDRUŽENIE	ŠÍPKARSKYCH	
ORGANIZÁCIÍ

Adresa Szakkayho 1 
04001 Košice

Telefón + 421 905 700 790

E-mail info@sipky.sk

Web www.slovakiadart.sk

Prezident Karol Kirchner

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ 
ASOCIÁCIA

Adresa Bobrovec 550 
032 21 Bobrovec

Telefón +421 902 069 737

E-mail info@skialpuj.sk

Web www.skialpuj.sk

Prezident Andrej Škovrán

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ	SOFTBALOVÁ	 
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 2 492 49 279

E-mail office@softballslovakia.sk

Web www.softballslovakia.com

Prezident Richard Bohunický

Generálny sekretár František Bunta

SLOVENSKÝ	ZVÄZ	ŠPORTOVCOV	 
S	MENTÁLNYM	POSTIHNUTÍM

Adresa SNP 90 
040 11 Košice

Telefón +421 907 953 701

E-mail szsmpsk@gmail.com

Web www.szsmp.sk

Prezident Robert Luby

Generálny sekretár
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DEAFLYMPIJSKÝ	VÝBOR	 
SLOVENSKA

Adresa Blumentálska 24 
811 07 Bratislava 

Telefón +421 911 370 888

E-mail office@deaflympic.sk

Web www.deaflympic.sk

Prezident Miloš Štefek

Generálny sekretár Dušan Dědeček

SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE  
POSTIHNUTÝCH	ŠPORTOVCOV

Adresa Benediktiho 5 
811 05 Bratislava

Telefón +421 915 888 553

E-mail tps@sztps.sk

Web www.sztps.sk

Prezident Ján Riapoš

Generálny sekretár Martin Čapla

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO 
POSTIHNUTÝCH	ŠPORTOVCOV

Adresa Cementárenská 16 
974 01 Banská Bystrica

Telefón +421 907 884 546

E-mail predseda@sazps.sk

Web www.sazps.sk

Prezident Pavol Valent

Generálny sekretár

ZVÄZ	ŠPORTOVEJ	KYNOLÓGIE	
SLOVENSKEJ	REPUBLIKY

Adresa Medený Hámor  7 
97401 Banská Bystrica

Telefón +421 48 414 40 99

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

Web www.zsk-sr.sk

Prezident Juraj Štaudinger

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ STRELECKÝ 
ZVÄZ

Adresa Wolkrova 4 
85101 Bratislava

Telefón +421 2  6224 4077

E-mail ssz@shooting.sk

Web www.shooting.sk

Prezident Miloslav Benca

Generálny sekretár Barbora Reichová

ZVÄZ MODELÁROV  
SLOVENSKA

Adresa Trhovisko 10 
929 01 Dunajská Streda

Telefón +421 907 217 539

E-mail sekretariat@zvazmodelarov.sk

Web www.zvazmodelarov.sk

Prezident Pavol Barbarič

Generálny sekretár Jaroslav Košťan
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ZVÄZ	POTÁPAČOV	 
SLOVENSKA

Adresa Wolkrova 4 
851 01 Bratislava

Telefón +421 918 737 877

E-mail zps@zps-diving.sk

Web www.zps-diving.sk

Prezident Roman Baláž

Generálny sekretár Zuzana Žecová 

SLOVENSKÝ	RYBÁRSKY	 
ZVÄZ

Adresa Andreja Kmeťa 20 
01055 Žilina

Telefón +421 41 507 36 11

E-mail sekretariat@srzrada

Web www.srzrada.sk

Prezident Rudolf Boroš

Generálny sekretár Ľuboš Javor

SLOVENSKÁ	SQUASHOVÁ	 
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 911 694 629

E-mail gs@squash.sk

Web www.squash.sk

Prezident Marek Kubiček

Generálny sekretár Dávid Kubíček 

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Černockého 6 
831 53 Bratislava

Telefón + 421  02 44 884 042

E-mail hatalova@sstz.sk

Web www.sstz.sk

Prezident Zdenko Kríž

Generálny sekretár Boris Guman 

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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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 02/2019                                    

V	druhom	tohtoročnom	čísle	sa	okrem	iných	tém	

pozrieme	bližšie	na	priebeh	Európskeho	športového	

fóra	2019	v	Bukurešti,	aktuality	z	diania	v	strešnej	

organizácii	SOŠV	či	napríklad	na	stále	otáznu	účasť	

boxu	v	programe	OH	2020	v	Tokiu.

SLOVENSKÝ	ZÁPASNÍCKY 
 ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 917 476 268

E-mail svk@fila-wrestling.com

Web www.zapasenie.sk

Prezident Ján Karšňák

Generálny sekretár Elena Valentová

Aktualizácia údajov: 31.03.2019 
Údaje spracovala KŠZ SR a sú priebežne aktualizované na stránke www.sportslovakia.sk
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