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DIAGNOSTICKÉ CENTRUM V NŠC
OTVORENÉ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

V poradí 24. Zimná olympiáda sa konala od 4. do 20. februára 
2022 v Pekingu a Národné športové centrum na nej malo 
dvoch svojich športovcov: bežkyňu na lyžiach Kristínu Sivokovú 
a biatlonistu Tomáša Sklenárika. 

Slovensko malo pod piatimi kruhmi spolu 50 reprezentantov
v siedmych športoch (beh na lyžiach, biatlon, boby, ľadový 
hokej, sánkovanie, snoubording a zjazdové lyžovanie). 

O najväčší úspech sa postarala dvadsaťšesťročná Petra 
Vlhová, ktorá získala pre Slovensko zlato v alpskom lyžovaní.

Slovenskí hokejisti vyhrali bronzovú medailu, keď v sobotnom 
dueli o tretie miesto zvíťazili nad Švédskom. Najlepším strelcom 
hokejového turnaja sa stal ešte len 17-ročný Juraj Slafkovský.

Ďakujeme všetkým športovcom za reprezentovanie Slovenska  
a prajeme im veľa športových úspechov. Ďalšia zimná 
olympiáda sa bude konať v roku 2026 v Taliansku (v mestách 
Miláno a Cortina d’Ampezzo).  

NŠC disponuje oddelením športovej diagnostiky, ktoré 
poskytuje odborné služby v oblasti diagnostiky, testovania, 
metodiky športového tréningu a fyzioterapie. Okrem 
športovcov zaradených v systéme Národného športového 
centra spolupracujeme s viac ako 40 športovými zväzmi, 
profesionálnymi športovcami, ale aj širokou športovou 
verejnosťou a pomáhame im zefektívniť ich športovú 
prípravu.

V rámci našich služieb poskytujeme spiroergometriu 
(záťažový test pre získanie informácií o telesnej výkonnosti a 
reakcii tela na pohybovú záťaž), diagnostiku pohybového 
systému prostredníctvom testovacích zariadení Biodex 
(zariadenie na testovanie silových parametrov dolných 
a horných končatín) a Imoove (zariadenie na testovanie 
dynamickej stability, rovnováhy a koordinácie). Ďalej sa 
zameriavame na individuálnu diagnostiku pohybového 
systému a analýzu telesného zloženia.

Športová diagnostika je dostupná pre každého, kto chce 
aktívne žiť a športovať bez rizika.

Zarezervujte si termín už dnes na emailovej adrese: 
diag@sportcenter.sk

Na novej adrese Junácka 6 v Bratislavskom Novom Meste 
sa okrem rezidenčného bloku nachádzajú administratívne 
priestory, 47 bytov, viac ako 160 parkovacích miest, 
novootvorené Olympijské a športové múzeum a multifunkčná 
športová hala.

,,Budeme sa snažiť vytvárať pre našich športovcov ešte lepšie 
podmienky, lepšiu starostlivosť, športovú diagnostiku 
a napredovať chceme aj vo vzdelávaní. Národné športové 
centrum sa aj naďalej chce výrazným spôsobom podieľať 
na formovaní športovcov mladej generácie,“ zhodnotil riaditeľ 
NŠC Vladimír Baluška.

24. februára 2022 NŠC v spolupráci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR ocenilo spolu 20 športovcov 
a 19 trénerov za dosiahnuté výsledky na významných 
medzinárodných podujatiach v roku 2021.

Na slávnostnom podujatí Športovec Národného športového 
centra za rok 2021, ktoré sa konalo v Slovenskom olympijskom 
a športovom múzeu, sa osobne zúčastnil štátny tajomník 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár 
a prezident Slovenského olympijského a športového výboru 
Anton Siekel. Nechýbali ani šéfovia Vojenského športového 
centra Dukla Matej Tóth a Športového centra polície Juraj 
Minčík. 

Športovci dostávali hodinky s množstvom unikátnych funkcií 
od spoločnosti GARMIN, ktorá je partnerom Národného 
športového centra.

Podľa slov riaditeľa Vladimíra Balušku sa Národné športové 
centrum výrazným spôsobom podieľa na formovaní 
športovcov mladej generácie a aj napriek pandemickým 
opatreniam a obmedzeniam v športe sa športovcom 
podarilo uspieť na medzinárodných športových podujatiach.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme.

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

.

V poradí jedenásty live stream sa konal 2. februára 2022 a jeho 
moderátorkou bola Marie Stracenská. 

Hostia Alžbeta Havrančíková, bývalá reprezentantka v bežeckom 
lyžovaní a Pavol Hurajt, bývalý reprezentant v biatlone, hovorili 
o slovenskej výprave a jej ambíciách na ZOH v Pekingu, ktoré sa 
uskutočnili po prvýkrát bez divákov. 

Bývalí športovci analyzovali aj tému rozvoja zimných športov 
na Slovensku a spomínali na svoju aktívnu športovú kariéru: čo im šport 
dal a ako sa dokázali zaradiť do profesného života po ukončení 
športovej kariéry. 


