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DVAJA ŠPORTOVCI NŠC BUDÚ
ÚČASTNÍCI ZIMNEJ OLYMPIÁDY
2022 V PEKINGU

Tomáš Sklenárik (21) a Kristína Sivoková (19) členovia NŠC
sa zúčastnia na zimnej olympiáde v Pekingu.

Bežecká lyžiarka Kristína Sivoková, účastníčka zimných 
olympijských hier mládeže 2020, je po biatlonistovi 
Tomášovi Sklenárikovi druhou športovkyňou NŠC, ktorá 
sa predstaví na olympiáde v Pekingu (4. 2. – 20. 2. 2022).

Našim členom gratulujeme k účasti na februárových 
zimných olympijských hrách a budeme im držať palce.

LIVESTREAM: ZOH 2022 A PODMIENKY 
NA ROZVOJ ZIMNÝCH ŠPORTOV V SR

Pozývame Vás na prvý tohtoročný live stream!

Dňa 2. februára 2022 o 13.00 Národné športové centrum organizuje 
už jedenásty live stream s názvom ZOH 2022 a podmienky na rozvoj 
zimných športov v SR.

Obsahom NŠC live streamu bude diskusia o našej výprave na ZOH 
2022, o ZOH v Pekingu bez divákov a o podmienkach pre rozvoj 
zimných športov u nás. Budeme spomínať na aktívnu športovú kariéru 
hostí a aj o tom ako dokázali zaradiť šport do reálneho života po 
svojej športovej kariére.

Moderátorkou podujatia bude: Marie Stracenská.

Hosťami budú: Alžbeta Havrančíková (bývalá reprezentantka 
Československa a Slovenska v bežeckom lyžovaní, štvornásobná 
účastníčka ZOH) a Pavol Hurajt (bývalý reprezentant v biatlone, 
bronzový medailista ZOH Vancouver 2010, trojnásobný účastník ZOH).

Účasť je bezplatná, sledovať LIVE STREAM môžete cez link
na facebookovej stránke NŠC.

Tešíme sa na Vás!

ALENA PROCHÁZKOVÁ
- BÝVALÁ ŠPORTOVKYŇA NŠC
SA ZÚČASTNÍ ZOH UŽ PIATYKRÁT

Bývalá športovkyňa NŠC Alena Prochádzková, ktorá
bola členkou NŠC 15 rokov, sa doteraz zúčastnila na ZOH 
v Turíne 2006, Vancouveri 2010, Soči 2014 a v Pjongčangu 
2018. Do jej podujatí sa tento rok zapíše aj zimná 
olympiáda v Pekingu. Reprezentovať nás bude v behu
na lyžiach (šprint, 10 km klasicky, tímový šprint, 30 km 
voľnou technikou).

PRE ĎALŠIE NOVINKY A INFORMÁCIE NÁS SLEDUJTE
NA NAŠOM WEBE A SOCIÁLNYCH SIEŤACH

www.narodnesportovecentrum.sk

@narodnesportovecentrum

NŠC SA SŤAHUJE DO
ZREKONŠTRUOVANÝCH
PRIESTOROV DOMU ŠPORTU

NŠC sa po dlhých rokoch sťahuje a to do zrekonštruovaných 
priestorov domu športu na Junácku 6 v bratislavskom Novom 
meste.

Dom športu je historicky sídlom silných športových organizácií, 
medzi ktoré sa chce NŠC zaradiť. V tomto objekte sa okrem 
rezidenčného bloku nachádzajú administratívne priestory, 
novootvorené Olympijské a športové múzeum a multifunkčná 
športová hala.


