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Vážení čitatelia E-Športinformu,
titulná strana E-Športinformu patrí decembrovému live streamu Národného
športového centra na tému TEAM SLOVAKIA. V tomto čísle píšeme aj o ďalších
live streamoch a konferenciách, ktoré sme zorganizovali v poslednom štvrťroku
2021. Taktiež prinášame informácie o Fóre o inklúzii v športe, ktorú organizovalo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným
športovým centrom.
V našom čísle prinášame aj informácie o celoživotnej pohybovej aktivite, európskom
modely športu aj dvojitej kariére športovcov, ktoré boli na programe zasadnutia
Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport – v časti šport, ktoré sa uskutočnilo
dňa 30. novembra 2021 v Bruseli.
Vo štvrtom čísle nášho e-časopisu sa môžete tiež dočítať o Klimatickej konferencii
COP26 a dosahu na šport, o projekte Školský šport a aktívnej škole, do ktorého sa
môžu zapojiť národné športové zväzy a športové organizácie.
Keďže sa blížia ZOH v Pekingu 2022, venujeme sa tejto téme aj v čísle 4
e-časopisu. V septembri, aj napriek pandemickým opatreniam, sa nám podarilo
zorganizovať viacero veľmi pekných športových aktivít v rámci Európskeho týždňa
športu, zhodnotenie prinášame aj v obsahu tohto časopisu.
Našim respondentom na rozhovor bol Vladimír Baluška, riaditeľ Národného
športového centra, s ktorým sme sa rozprávali o jeho ročnom pôsobení vo funkcii.
Viac o zmenách a plánoch v Národnom športovom centre si môžete prečítať v
tomto zaujímavom rozhovore.
V obsahu tohto čísla sa môžete tiež dočítať o zaujímavostiach z medzinárodného
diania v športe, nechýba ani téma z histórie športu o zaniknutých športových
disciplínach – preťahovanie lanom. A tiež prinášame informácie o novej výzve
ERASMUS+ pre oblasť športu na rok 2022.
Na záver sme už tradične pripravili aktualizáciu adresára národných športových
zväzov a športových organizácií.
Keďže toto číslo je posledným E-Športinformom v takejto forme, v mene celej
redakčnej rady e-časopisu by som sa Vám chcela poďakovať za priazeň v roku
2021 a v predošlých rokoch. Zároveň by som Vás chcela informovať, že Národné
športové centrum bude pokračovať v publikačnej činnosti a to vydávaním
newslettra na mesačnej báze, v ktorom by sme Vás chceli informovať o dianí v
našej organizácií. Želám Vám príjemné čítanie.
Blížia sa sviatky šťastia a pokoja – Vianoce, preto by som Vám všetkým chcela
zaželať hlavne dobré zdravie, lásku a šťastie a veľa úspechov v osobnom i
pracovnom živote, ako aj úspešný olympijský rok 2022.
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Kto by to bol povedal, že práve čínsky Peking sa stane historicky
prvým mestom, ktoré usporiada letné aj zimné olympijské hry.
Hlavné mesto Číny sa stalo v skutku nečakaným dejiskom ZOH
2022. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) však prakticky
nemal na výber, keďže po predčasnom odstúpení nórskeho Osla,
švédskeho Štokholmu, nemeckého Mníchova, poľského Krakova (so
slovenskou spoluúčasťou) i ukrajinského Ľvova jedinou zostávajúcou
možnosťou bolo kazažské Almaty.
Finálový súboj počas 128. zasadnutia MOV v júli 2015 v
malajzijskom Kuala Lumpure bol však veľmi tesný. Peking
sa stal dejiskom XXIV. zimných olympijských hier (4. – 20.
február 2022) a XIII. zimných paralympijských hier (4. 13. marec 2022) po zisku 44 hlasov. Oboch kandidátov
delili iba štyri hlasy.

Športoviská sú pripravené
Ako bývalé dejisko letných hier v roku 2008 vzbudzoval Peking
pochybnosti ohľadom podmienok, ktoré môže ponúknuť pre

Vtáčie hniezdo opäť privíta olympijský otvárací a záverečný ceremoniál
Zdroj: OC Beijing 2022
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sviatok zimných športov. Skúsenosti z niektorých
predchádzajúcich dejísk nám pripomínajú, že
prípravy môžu sprevádzať nemalé komplikácie. V
prípade Pekingu nás však nič podobné nečaká.
Organizátori už novembri oznámili, že všetky súťažné
aj nesúťažné zariadenia sú hotové. Momentálne
prebiehajú testovacie súťaže a finálne úpravy pre
potreby hier.
ZOH 2022 sú geograficky rozmiestnené do troch zón
– Pekingu, Jan-čchingu a Čang Ťia- kchou. To by
nebolo nič nezvyčajné, keďže veľkomestá len zriedka
disponujú vhodnými prírodnými podmienkami pre
potreby zimných športov na snehu. Bezprecedentná
je však skutočnosť, že vzdialenosť medzi Pekingom a
Čang Ťia-kchou je až 220 km (počas ZOH 2026 bude
vzdialenosť medzi Milánom a Cortinou d’Ampezzo
dokonca viac ako 400 km). Vďaka výstavbe
vysokorýchlostnej železnice, ktorá bola otvorená ešte
v roku 2019, organizátori garantujú cestovné časy
pod jednu hodinu.
Peking sa tradične stane centrom športov na ľade,
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pre ktoré budú slúžiť aj športoviská vybudované
pre potreby letných olympijských hier v roku 2008.
Olympijskú reprízu si tak odkrúti známe „Vtáčie
hniezdo“, kde sa opäť uskutoční otvárací a záverečný
ceremoniál.
Neďaleké plavecké centrum „Vodná kocka“ sa tento
raz zmení na „Ľadovú kocku“, keďže privíta súťaže
v curlingu. Pre tento účel prebehla dočasná úprava
športoviska v podobe inštalácie systému lešení na
dne bazéna, na ktoré bola položená podkladová
platňa s ľadovou plochou.
Ľadový hokej prichýli 18-tisícová hala v olympijskom
parku, ktorá počas OH 2008 slúžila gymnastom
a hala Wukesong, kde sa v roku 2008 uskutočnili
basketbalové turnaje mužov a žien. Krasokorčuľovanie
a šortrek sa predstavia v hale s kapacitou 17-tisíc
divákov, kde sa počas OH 2008 konali súťaže vo
volejbale.
Úplne novým športoviskom, ktoré v Pekingu vyrástlo
pre potreby hier, je rýchlokorčuliarska hala, ktorá

Známa Vodná kocka sa zmenila na Ľadovú kocku a bude dejiskom súťaží v curlingu
Zdroj: OC Beijing 2022
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dokáže prichýliť až 12-tisíc divákov. Špeciálny mostík
pre freestylovú disciplínu „big air“ vyrástol v časti
Šou-kang.
Úplne novou stavbou je aj olympijská dedina, ktorá
vznikla na okraji olympijského parku, prebudovaním
bývalej továrne.
Asi 90 km od Pekingu leží Jan-čching, kde vyrástla
nová bobová a sánkarská dráha a areál pre alpské
lyžovanie. Popri nich tu bola vybudovaná tiež
olympijská dedina a mediálne centrum.
V najvzdialenejšom dejisku hier Čang Ťia-kchou sa
uskutočnia súťaže na novopostavených športoviskách
v skokoch na lyžiach, bežeckých lyžiarskych
disciplínach a v biatlone. V tejto oblasti sa uskutočnia
aj súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní.
Podobne ako v Jan-čchingu aj tu vyrástlo ubytovanie
pre športovcov a mediálne centrum.

Na ZOH 2022 rekordný počet súťaží
V Pekingu budú fanúšikovia zimných športov
svedkami rekordného počtu 109 súťaží v siedmich
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športoch. Medzi siedmimi novými súťažami, ktoré
pribudli do programu, sú big air freestyle mužov a
žien, ženský monobob a zmiešané súťaže družstiev
v akrobatických skokoch na lyžiach, v skokoch
na lyžiach, v snoubordkrose a zmiešaná štafeta v
šortreku.
Nárast počtu zmiešaných súťaží mužov a žien je
výsledkom úsilia MOV pridať do programu hier viac
ženských súťaží. Počas ZOH 2022 budú ženy tvoriť
45 % športovcov, čo je historický rekord.

ZOH 2022 a udržateľnosť
Súčasťou príprav organizátorov bolo aj vypracovanie
plánu udržateľnosti, ktorý zahŕňa 119 opatrení
reprezentujúcich jej všetky tri dimenzie –
environmentálnu, sociálnu i ekonomickú. Tento krok
bol výsledkom požiadaviek MOV, ktorý tak reagoval
na rastúci tlak verejnosti, aby eliminoval negatívne
dopady organizácie hier.
Plán sa pochopiteľne spoliehal aj na využitie
infraštruktúry vybudovanej pred 13 rokmi priamo
v Pekingu. Pozitívnym momentom v súvislosti s

Olympijská dedina v Pekingu využíva obnoviteľné zdroje
Zdroj: OC Beijing 2022
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organizáciou ZOH 2022 je aj revitalizácia rozsiahleho
brownfieldu po bývalej oceliarni v časti Šou-kang, kde
okrem spomínaného zariadenia pre disciplínu „big
air“ vyrástlo aj sídlo organizačného výboru či ďalšie
športoviská slúžiace na tréning a rekreáciu miestneho
obyvateľstva.
Výstavba nových objektov prebiehala v súlade s
národným certifikačným systémom zelených budov,
ktorý bol pri tejto príležitosti vytvorený. Úplne nové
štandardy boli vytvorené pre exteriérové športoviská,
pre ktoré takýto systém doteraz neexistoval.
Organizátori tiež deklarujú, že každý zo stavebných
projektov prešiel procesom hodnotenia dopadov na
životné prostredie.
Pekinské hry sa nepochybne zapíšu do histórie
aj technologickými inováciami, ktoré prispejú k
udržateľnosti ich organizácie. Na ZOH 2022 majú
byť všetky olympijské objekty zásobované výlučne
obnoviteľnými zdrojmi energie. Po prvýkrát bude na
vybraných športoviskách použitý aj systém chladenia
na báze CO2, ktorý dokáže prispievať k redukcii
uhlíkových emisií i k vyššej energetickej efektivite

7

výroby ľadu a celkovej prevádzky hál. Príkladom
je aj nový rýchlokorčuliarsky ovál, kde sa čínskym
odborníkom nakoniec podarilo nájsť technologické
riešenie na inštaláciu chladiaceho potrubia, aby sa
CO2 systém mohol aplikovať. V opačnom prípade
by sa totiž muselo pristúpiť k použitiu toxických a
nebezpečnejších alternatív, ako sú freóny či amoniak.

Ani ZOH 2022 neobišli problémy s
odlesňovaním
Vlna nevôle sa však vzniesla opäť v súvislosti s
výstavbou tratí pre zjazdové lyžovanie. Tie vznikli
v oblasti Jan-čching na hore Xiaohaituo, ktorá je
územím s najvyšším stupňom ochrany. Ten bol
podobne ako v Soči a Pjongčangu vládou zrušený.
V čínskom prípade však ako kompenzácia bolo
chránené územie rozšírené o ďalších 30 %.
Organizátori tiež zdôrazňujú, že v tejto lokalite, kde
vyrástla aj spomínaná bobová dráha, olympijská
dedina, hotely a množstvo dopravných komunikácií,
dbali mimoriadne na miestnu faunu a flóru. Podľa
ich vyjadrenia, už počas výstavby boli vytvorené

Centrum alpského lyžovania v Jan-čchingu
Zdroj: OC Beijing 2022
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špeciálne koridory na migráciu zvery a stromy boli
dôkladne zmapované a evidované s vlastným QR
kódom. Pri výstavbe sa údajne prispôsobovala
inštalácia stavebnej techniky tak, aby stromy mohli
zostať na svojom mieste a nie naopak. Ak sa výrubu
stromov nedalo vyhnúť, zvolila sa najskôr alternatíva
ich presadenia. Na úpätí hory týmto spôsobom vznikol
špeciálny park (Winter Olymic Forest Park), kde bolo
presadených 24 000 stromov. Organizátori tvrdia, že
až 90 % z nich sa ujalo a je schopných ďalej rásť.

ZOH 2022 na technickom snehu a v
pozadí budovania lyžiarskeho priemyslu
Nemalú mediálnu pozornosť v súvislosti so ZOH
2022 si vyslúžili úmysly organizátorov usporiadať hry
na pozadí plánu čínskej vlády vybudovať v krajine
lyžiarsky priemysel pre 300 miliónov Číňanov. Jednou
z hlavných oblastí tohto plánu je práve olympijská
oblasť medzi Pekingom, Jan-čchingom a Čang Ťiakchou. Problémom však je skutočnosť, že ide o oblasť
so semiarídnou klímou, kde v zime prakticky vôbec
nesneží, takže celý tento plán stojí a padá na výrobe
technického snehu. Dvorný dizajnér lyžiarskych tratí
pre FIS Bernhard Russi tvrdí, že v prípade ZOH 2022
to nebude žiadny problém, pretože vo vrcholovom
lyžovaní sa aj tak používa iba technický sneh, aby
bolo možné dosiahnuť požadovanú kvalitu snehovej
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pokrývky.
Výroba technického snehu je pritom sama o sebe
konfrontovaná s negatívnym postojom ochranárov a
odborníkov, ktorí poukazujú na vysokú spotrebu vody,
energetickú náročnosť či akustický smog snežných
diel, ktorý ruší zver v okolí. Technický sneh navyše
oproti prirodzenej snehovej pokrývke spôsobuje
mrznutie pôdy a vegetácie a jeho pomalšie topenie
spôsobuje odďaľovanie prirodzených vegetačných
období. Úprava tratí tiež spôsobuje utláčanie vrchnej
časti pôdy, ktorá tým stráca schopnosť absorpcie
vody, následkom čoho sa zvyšuje riziko stekania
vody a záplav. Solenie tratí či výroba snehu na báze
využitia polymérov má tiež dopady na chemické
zloženie pôdy, čo má následne vplyv na vegetáciu.
Tieto úskalia sa pochopiteľne netýkajú iba Číny.
Klimatické zmeny a otepľovanie spôsobujú zvyšovanie
závislosti na technickom snehu aj v tradičných alpských
strediskách. Experti však uvádzajú, že sa stáva
nebezpečným trendom budovať lyžiarske strediská
práve v oblastiach so zásadným nedostatkom vody,
ako je Turecko, Pakistan či India. Odborníčka na túto
oblasť profesorka Carmen de Jongová z univerzity
Savoie Mont Blanc však uvádza, že takéto rozvojové
projekty sú z ekologického hľadiska neudržateľné.
Budovanie lyžiarskeho priemyslu v Číne je len ďalším
príkladom a považuje ho asi za tak prirodzené ako
kolonizovať Mars. Na margo ZOH 2022 dodala:
„Tieto hory nemajú prakticky žiadny sneh... Pekinské
hry môžu byť najmenej udržateľnými zimnými

Areál klasického lyžovania v Cang Ťia-kchou
Zdroj: OC Beijing 2022
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olympijskými hrami v histórii.“
Odborníci z radov geografov vyjadrili vážne obavy nad
množstvom technického snehu, ktoré je potrebné pre
súťaže počas nadchádzajúcich zimných olympijských
hier v čínskom Pekingu. Správy uvádzajú, že ZOH
2022 budú potrebovať na jeho výrobu viac ako 185
miliónov litrov vody.
Denník New York Times uviedol, že tento olympijský
región je pôvodne poľnohospodárska oblasť. Miestni
farmári však majú zakázané používať rezervoáre
vody, pretože slúžia prioritne obyvateľom Pekingu
a lyžiarskym strediskám. Plán čínskej vlády na
ekonomickú transformáciu a rast tejto oblasti cez
lyžiarsky priemysel už teraz naráža na prekážky.
Počet obyvateľov Pekingu sa za dve dekády zvýšil
na viac ako 20 miliónov, čo ešte zvyšuje nároky
na už teraz nedostatočné vodné zdroje. Niektoré
lyžiarske strediská už v čase kandidatúry na ZOH
2022 krachovali, pretože rastúce ceny vody spôsobili,
že výroba snehu bola príliš drahá. Výstavbou nových
stredísk a nových tratí, akými sú aj tie na hore
Xiaohaituo v Jan-čchingu, sa tento tlak bude ešte
zvyšovať.

Shiffrinová vyjadrila pochybnosti nad
dejiskom hier
Veľkú mediálnu pozornosť si v súvislosti so ZOH
2022 vyslúžili aj výzvy ľudskoprávnych organizácií
po bojkote hier. Čína je roky kritizovaná za svoje
zaobchádzanie s menšinou ujgurských moslimov na
severozápade krajiny či svoju politiku voči Tibetu a
Taiwanu.
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V USA sa na politickej scéne objavilo už viacero
iniciatív smerujúcich k bojkotu hier. Po novembrovom
virtuálnom samite amerického prezidenta Joea
Bidena a jeho čínskeho náprotivku Si Ťin-pchinga
bol zverejnený plán USA uvaliť na Čínu v súvislosti
so ZOH 2022 diplomatický bojkot. To v preklade
znamená, že USA vyšlú svoj olympijský tím na hry ako
zvyčajne, ale do Číny nepricestuje oficiálna politická
delegácia na protest proti porušovaniu ľudských práv.
Podobný krok už plánujú realizovať aj Veľká Británia,
Kanada, Austrália a Litva.
K situácii sa vyjadrila aj najväčšia lyžiarska hviezda
súčasnosti Mikaela Shiffrinová, ktorá vyzvala
MOV, aby pri výbere budúcich dejísk hier bol oveľa
uvážlivejší.
„Olympijské hry sú významné podujatie, na ktoré sa
svedomito pripravujete a nechcete o to prísť... A určite
sa nechcete dostať do situácie, keď si musíte vyberať
medzi ľudskými právami a možnosťou robiť svoju
prácu a naplniť svoje sny... S každými hrami sa vždy
objaví niečo, čo nechcete ignorovať, ale zároveň sa
chcete zúčastniť, súťažiť a vyhrať medailu... Želala
by som si byť v miestnosti, kde sa tieto rozhodnutia
uskutočňujú, ale to nie som... Uvedomujem si, že to
nie je jednoduché, ale je treba byť oveľa uvážlivejší
pri rozhodovaní o podujatí, ktoré má spájať svet a
posilňovať nádej a mier...“
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Počas otvorenia novej sezóny svetového pohára sa k
situácii vyjadril aj nórsky zjazdár Aksel Lund Svindal:
„Keď sa vám podarí prejsť celým systémom a zrazu
ste dosť dobrý, aby ste išli na olympijské hry, splní
sa vám detský sen. Potom ste však zrazu vystavený
tlaku a postavený do situácie, keď sa musíte vzdať
svojho detského sna, pretože niekto v Lausanne
sa rozhodol poslať vás do Pekingu...Je toto fér voči
športovcom?“
Na margo absencie záujmu verejnosti o ZOH v
demokratických krajinách povedal: „...Rakúsko,
Švajčiarsko, Nemecko či Nórsko povedali hrám nie.
Potom ukazujú na druhých prstom, idú tam, získajú
hromadu medailí a po návrate domov ukazujú prstom
znova, čo nie je tiež spravodlivé.“
„V Nórsku novinári tvrdia, že na olympijských hrách
je všetko zlé, ale potom uverejňujú veľké titulky, keď
je Nórsko na hrách úspešné. Mali by sa pozrieť aj
na seba...“

Aj ZOH 2022 v tieni pandémie
Iba pol roka po OH v Tokiu sa uskutočnia aj
pekinské hry počas pandémie koronavírusu.
Podobne ako v Tokiu aj v Číne budú
platiť prísne pravidlá. Počas ZOH
sa však bude klásť zvýšený
dôraz na vakcináciu
ú č a s t n í k o v. T á
nemá byť síce
povinná, ale
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nezaočkovaní športovci, funkcionári, novinári a
ďalší budú musieť po príchode do Číny absolvovať
21-dňovú karanténu. V praxi to znamená, že
nezaočkovaní stratia šancu sa na hrách zúčastniť.
Národný olympijský výbor USA už dopredu informoval,
že žiadny neočkovaný americký športovec nemá
šancu sa do olympijského tímu dostať.
Výnimku z 21-dňovej karantény budú môcť dostať
iba tí účastníci hier, ktorí sa nemôžu nechať očkovať
zo zdravotných dôvodov. Ich prípady sa budú riešiť
individuálne.
V Pekingu budú účastníci tiež fungovať v tzv.
bublinách, do ktorých sa dostanú ihneď po prílete do
dejiska hier a opustia ich po odlete z krajiny. Očkovaní
akreditovaní účastníci by mali mať umožnený voľnejší
pohyb v rámci bubliny oproti 14-dňovej karanténe,
ktorá panovala po prílete na OH do Tokia.
Po kritike niektorých športovcov ohľadom
sparťanských podmienok, ktoré vládli v karanténnych
hoteloch v Tokiu, sa v Pekingu venujú aj prípadom,
kedy budú musieť ísť účastníci hier do izolácie kvôli
pozitívnemu testu v dejisku. V Pekingu majú mať
zabezpečené tri jedlá denne, internet zadarmo
a možnosť návštevy členov tímu. Hotelový
personál by mal vedieť po anglicky a
nakazeným športovcom by mala
byť k dispozícii aj psychologická
podpora.
Podobne ako v Tokiu
sa na hrách nebudú
môcť zúčastniť ani
rodinní príslušníci
š p o r t o v c o v.
Na rozdiel od
Tokia sa však v
Pekingu počíta s
diváckou kulisou,
ale iba za účasti
domácich divákov po
splnení pandemických
podmienok.

Tak ako počas OH v Tokiu aj OV ZOH 2022 vydal tzv. playbooky, ktoré
špecifikujú protipandemické opatrenia
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Letecká preprava na ZOH 2022 sa ukazuje byť veľkým úskalím
Zdroj: Julian Herzog CC-4.0-International

Cestovanie do Pekingu môže byť
náročné
Portál „Around the Rings“ na margo blížiacich sa ZOH
2022 uviedol, že pre tých, ktorým bude umožnené
cestovať do Pekingu zo zahraničia, môže byť letecká
preprava skľučujúcim zážitkom.
Kolaps medzinárodných letov počas pandémie
spôsobil, že sa Peking stal doslova nedostupný pre
cudzincov. Z USA lieta do Pekingu iba United Airlines
a letenka v biznis triede stojí 25-tisíc dolárov za 40
hodinovú jednosmernú cestu s prestupom v Šanghaji.
Tento prestup však robí takýto let nepoužiteľným,
keďže bezpečnostné protokoly pre ZOH 2022
vyžadujú príchod zo zahraničia iba priamymi letmi.
Z Európy je situácia o niečo lepšia, keďže sú k
dispozícii priame lety Air China z Viedne. Tá však
ponúka iba jednosmerné letenky, ktoré začínajú na
sume 4-tisíc dolárov v ekonomickej triede.
Riešením pre národné olympijské výbory tak môžu
byť charterové lety, ale pre zástupcov médií či
funkcionárov môže byť cestovanie na hry mučivou
záležitosťou. Malé národné olympijské výbory však
nemusia mať dostatok pasažierov ani finančných

zdrojov, aby si charterové lety naplánovali.

Aj ZOH 2022 sprevádza enormný záujem
dobrovoľníkov
Napriek skutočnosti, že hry majú značne kontroverzný
obraz v očiach zahraničnej verejnosti, na domácej
pôde to nijak neznižuje rastúci entuziazmus
domáceho obyvateľstva. Ten sa odzrkadlil aj na
počte záujemcov o pozíciu dobrovoľníka na hrách.
Od spustenia dobrovoľníckeho programu pred dvoma
rokmi sa prihlásilo viac než jeden milión prevažne
mladých ľudí z regiónu Pekingu a provincie Hebei.
Podobný záujem organizátori zaznamenali aj počas
OH 2008, keď sa o niektorú z neplatených pozícií
uchádzalo 1,2 milióna ľudí.
Z miliónovej légie záujemcov bolo nakoniec
vybraných 20-tisíc uchádzačov, ktorých neodradil ani
vyčerpávajúci výberový proces a následný tréning.
Podľa jednej zo študentiek Li Wanghua, ktorá
celú procedúru absolvovala, bolo potrebné prejsť
dvadsiatimi online tréningami a následne sériou
skúšok. Záujemcovia boli skúšaní zo svojich znalostí
zimných športov a zimných olympijských hier, ako
aj zo svojich znalostí angličtiny ešte skôr, ako sa
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vôbec dostali k pohovorom. Až potom nasledovala
ďalšia príprava. Keďže mnohé z olympijských súťaží
prebiehajú vonku na snehu, dobrovoľníci museli
absolvovať skúšky telesnej zdatnosti v podobe
cezpoľného behu na 15 km, aby si vybudovali
vytrvalosť a odolnosť voči chladu. To všetko bol pritom
iba začiatok. V ďalších fázach nasledovala výuka
etikety, prvej pomoci, prevencie proti COVID-19, či
základy psychologickej starostlivosti.
Ako Li Wanghua povedala: „Profesionalita a vášeň
dobrovoľníkov počas olympijských hier v roku 2008
sa mi hlboko vryla do pamäte, aj keď som bola vtedy
iba školáčka... Je pre mňa cťou dostať príležitosť ich
napodobniť...“

Slovenské medailové ambície v Pekingu
živí iba jedno meno
Finálna podoba slovenskej výpravy na ZOH 2022
pochopiteľne ešte nie je známa. Jej zloženie sa bude
schvaľovať na januárovom Valnom zhromaždení
Slovenského olympijského a športového výboru.
Už teraz je však všetkým, čo sa čo i len trocha
zaujímajú o športové dianie, jasné, že slovenské
medailové ambície sa v Pekingu budú spájať iba s
jediným menom, a tým je Petra Vlhová.
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Víťazka celkového poradia svetového pohára v
alpskom lyžovaní sa netají tým, že jej hlavným
cieľom v tejto sezóne je olympijská medaila, čomu
prispôsobila aj svoje štarty vo svetovom pohári.
Prístup z minulého roka, keď absolvovala všetky
preteky, sa tak nebude opakovať.
Očakávania slovenskej športovej verejnosti sa s
každými zimnými olympijskými hrami spájajú aj
s hokejistami. Tí sa po dlhom čase museli na hry
opäť kvalifikovať, keďže v rebríčku IIHF im patrí až
deviata priečka. Augustovú kvalifikáciu v Bratislave
našťastie zvládli. V skupinovej fáze čakajú v Pekingu
slovenským hokejistov Švédi, Fíni a Lotyši. Aj napriek
nepopierateľnému hernému progresu by však bol
na turnaji plnom hviezd NHL akýkoľvek výsledkový
úspech podobný tomu z Vancouveru veľkým
prekvapením.
Podobne je možné vnímať aj účasť slovenských
zástupcov z ostatných športov, vrátane nášho
najúspešnejšieho zimného športu biatlonu. Po
odchode našej najúspešnejšej olympioničky
Anastasie Kuzminovej sa budú najväčšie očakávania
spájať so sestrami Fialkovými. Im aj ostatným
slovenským športovcom bude treba v tejto stále
zložitej pandemickej dobe želať predovšetkým veľa
zdravia, aby sa im pod piatimi kruhmi podarilo naplniť
svoj športový cieľ.

Petra Vlhová
CC-4.0-International
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DLHODOBÁ
ŠPORTOVÁ
PRÍPRAVA
MLÁDEŽE

KONFERENCIA NÁRODNÉHO
ŠPORTOVÉHO CENTRA
BOŽENA GERHÁTOVÁ                                    
Národné športové centrum (NŠC) zorganizovalo
trinásteho októbra 2021 konferenciu na tému
„Dlhodobá športová príprava mládeže“. Táto
problematika a téma vychádzala z konceptu Longterm athletes development (LTAD) a našou ambíciou
je aplikovať ju aj v slovenských podmienkach.

Na konferencii boli prezentované zaujímavé
prednášky odborníkom a vedcom z Českej republiky
Doc. Tomášom Peričom, PhD., ako aj slovenskými
odborníkmi z akademickej sféry a športovej praxe.
Veľmi zaujímavé boli aj dva diskusné bloky k téme
konferencie. V jednom bloku prijali účasť osobnosti
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z oblasti športu a v druhom bloku sa téme venovali
odborníci/tréneri.
Vzhľadom na stále trvajúce pandemické opatrenia,
sme konferenciu organizovali v režime OTP a
prezenčne sa mohlo zúčastniť konferencie iba 50
osôb, čo bola 25 percentná kapacita priestoru v
sále hotela Sorea v Bratislave. Vzhľadom na tieto
obmedzenia sme sa rozhodli konferenciu vysielať
aj online, čím sme umožnili účasť bezplatne aj iným
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záujemcom o danú tému.
Na konferenciu sme v spolupráci s externými
odborníkmi pripravili materiál – manuál k Dlhodobej
športovej príprave mládeže. Vzhľadom na to, že
na konferencii sa nemohli zúčastniť zástupcovia
všetkých národných športových zväzov a klubov,
všetky prednášky z konferencie a diskusiu je možné
pozrieť si aj zo záznamu na webovej stránke NŠC.
Tuná je možné pozrieť si aj vyššie uvedený manuál.

DLHODOBÁ ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA MLÁDEŽE - VIDEO + MANUÁL
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KONFERENCIA NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA

POHYBOVÝ
ROZVOJ DETÍ
V PREDŠKOLSKOM
VEKU
BOŽENA GERHÁTOVÁ                                  
Národné športové centrum (NŠC) zorganizovalo
desiateho novembra 2021 konferenciu na tému
„Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku“. Touto
témou sa už dlhšie nikto v športe nezaoberal.
Cieľom tejto vzdelávacej aktivity bolo zdôrazniť
význam správneho pohybového rozvoja detí a
prezentovať úspešné projekty pre túto vekovú
kategóriu.
Súčasný sedavý spôsob života, narastajúca
pohybová inaktivita, ale aj kritizovaná kvalita telesnej
a športovej výchovy na školách, ústia do nízkej
úrovne pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti detí
a mládeže všetkých vekových kategórií. Vzhľadom
na celoživotnú potrebu pohybovej aktivity a zdravého
životného štýlu je nevyhnutné tejto problematike
venovať zvýšenú pozornosť. Budovať správne
pohybové návyky a pozitívny vzťah k zdravému
životnému štýlu je potrebné už v predškolskom
veku. Ambíciou konferencie NŠC bolo predstaviť
zaujímavé prednášky a tiež diskutovať na tému
potreby pohybového rozvoja detí v predškolskom
veku.
Na konferencii vystúpili experti na danú problematiku
– doc. Tomáš Perič, PhD., vedúci katedry pedagogiky,
psychológie a didaktiky, FTVS UK Praha, doc. Dana
Masaryková, PhD., prodekanka pre medzinárodnú

spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, PdF TU
Trnava a Mgr. Vladimír Lupták, koordinátor
grassroots futbalu SFZ.
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V diskusnom bloku diskutovali o potrebe pohybového
rozvoja detí v predškolskom veku Mgr. Petra
Pačesová, PhD., odborná asistentka na katedre
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Moderátorkou konferencie bola Marie Stracenská,
skúsená novinárka a moderátorka televízie TA3,
Markíza a RTVS.
Konferencia NŠC nadväzovala na októbrovú
konferenciu Dlhodobej športovej prípravy mládeže a
sústreďovala pozornosť na predškolský vek, zdravý
životný štýl a význam pohybového rozvoja detí.
Konferencia bola bezplatná a bol zabezpečený aj
online prenos. Pripojiť sa bolo možné prostredníctvom
facebookovej stránky NŠC.

Prednášky a diskusiu z konferencie
je možné pozrieť si aj zo záznamu
na webovej stránke NŠC.

edukačných a humanitných vied o športe FTVŠ UK
v Bratislave, Iveta Bosnyaková, učiteľka Materskej
školy Bohrova 1, Bratislava a Mgr. Maroš Molnár,
profesionálny kondičný tréner, majiteľ štúdia MOLfit,
autor apky MOLfit.app a autor knihy Gauč alebo
šťastie.
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MEDZINÁRODNÉ PODUJATIE

FÓRUM INKLÚZIE
V ŠPORTE
O ŠPORTE ZDRAVOTNE
ZNEVÝHODNENÝCH ŠPORTOVCOV

ADRIANA MIČKOVICOVÁ                                  
Dňa 8. októbra 2021 Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR v spolupráci s Národným
športovým centrom zorganizovalo v kongresovom
centre na Bôriku medzinárodné podujatie Fórum
inklúzie v športe: spravodlivosť = dohoda,
na ktorom sa zišli športovci so zdravotným
znevýhodnením, športové organizácie a ďalšie

subjekty, aby hľadali odpovede na otázky, ktoré trápia
športovcov so zdravotným znevýhodnením.
Ako je všeobecne známe, športovanie prispieva
k zlepšeniu kvality života osôb so zdravotným
postihnutím, ako aj k ich telesnému a duševnému
zdraviu a zároveň zvyšuje osobnú mobilitu a
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samostatnosť a podporuje sociálne začlenenie. Šport
je najlepšou cestou inklúzie a prispieva k tomu, aby sa
ľudia so zdravotným postihnutím stali plnohodnotnou
súčasťou spoločnosti.
“Spravodlivosť - rovná sa dohoda”, prezradil motto
podujatia Ivan Husár, štátny tajomník pre šport.
“Dozrel čas, aby organizácie, pôsobiace v oblasti
športu zdravotne znevýhodnených športovcov, ale aj
nezávislí experti a zástupcovia štátnych orgánov našli
spoločnú reč, aby sa z konkurentov stali spoluhráči.”
Fórum teda poslúžilo ako platforma na výmenu názorov
a skúseností slovenských a zahraničných expertov,
športových organizácií, ktoré združujú športovcov so
zdravotným postihnutím, ako aj samotných športovcov
a ich rodičov. Jeho cieľom bolo, aby si dôležití hráči v
oblasti športu zdravotne znevýhodnených športovcov
sadli za okrúhly stôl, otvorili dlho neriešené i nové
problémy, vymenili názory a skúsenosti a vypočuli
slovenských i zahraničných expertov, zástupcov
športových organizácií i samotných športovcov so
zdravotným znevýhodnením a ich rodičov.
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Svetlana Síthová.
Ambíciou Fóra inklúzie bolo položiť základy dialógu o
zobjektívnení financovania športovcov so zdravotným
znevýhodnením a ich organizácií. “Napriek doterajším
mnohoročným snahám sa nepodarilo nájsť optimálny
model financovania športu zdravotne znevýhodnených
športovcov”, pripomenul štátny tajomník pre šport
Ivan Husár. “Viem, že inak, ako spoločne, cestu
nenájdeme. Preto sme dnes tu, preto sú tu dnes
všetci, ktorí majú záujem riešiť túto ťažkú a dôležitú
spoločenskú úlohu”.
Fórum Inklúzia v športe spojilo odbornú i laickú
verejnosť. Na podujatí sa zúčastnili okrem
predstaviteľov rezortu školstva aj ochrankyňa
verejných práv Mária Patakyová, komisárka pre osoby
so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján
Riapoš, parašportovci, paralympionici, medzinárodní
experti, či rodičia detí a žiakov so zdravotným
postihnutím.

Šport zdravotne znevýhodnených športovcov štát
tradične financuje už niekoľko desaťročí. Postavenie
jeho zastrešujúcich organizácií je dokonca upravené
zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe. Stále je však
čo zlepšovať, a to najmä preto, lebo športovanie
prispieva k zlepšeniu kvality života ľudí so zdravotným
znevýhodnením, ako aj k zlepšeniu ich fyzického a
psychického zdravia.

Fórum inklúzie v športe malo aj svoje pokračovanie.
Štátny tajomník pre šport Ivan Husár si o mesiac neskôr
sadol za okrúhly stôl so zástupcami Slovenského
paralympijského výboru, Zväzu telesne postihnutých
športovcov, Deaflympijského výboru, Špeciálnych
olympiád Slovensko a Slovenskej asociácie zrakovo
postihnutých športovcov v súvislosti s ich ďalšou
spoluprácou a o nastavení štátnej podpory pre
jednotlivé organizácie. Otvorili sa dlho neriešené
i nové problémy, vymenili sa názory a skúsenosti
na tému financovania športových organizácií a
športovcov so zdravotným znevýhodnením, o
výhodách a nevýhodách súčasného financovania
a nastavenia nového spravodlivého spôsobu pre
všetkých. Ministerstvo navrhlo všetkým zúčastneným
viesť spoločný dialóg, hľadať možnosti budúceho
nastavenia štátnej podpory, ktoré by vyústilo do
spoločnej dohody vo forme memoranda o spolupráci.

Okrem zdravotného aspektu športovanie ľudí aj
spája. „Šport je najlepšou cestou inklúzie a prispieva
k tomu, aby sa ľudia so zdravotným znevýhodnením
stali plnohodnotnou súčasťou spoločností,“ doplnila
štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné
školstvo, inkluzívne a celoživotného vzdelávania

Zástupca Slovenského paralympijského výboru sa
následne stretol so zástupcami Deaflympijského
výboru a Špeciálnych olympiád Slovensko a
predostrel im svoju predstavu financovania a
vzájomného fungovania v budúcnosti. Výsledok
rokovaní očakávame v blízkej dobe.

„Rezort školstva robí aktívnu politiku na odstránenie
rozdielov medzi žiakmi z rôznych sociálnych,
marginalizovaných či inak znevýhodnených skupín.
Šport vnímame ako dôležitý nástroj inklúzie. Preto
sme si na toto fórum pozvali všetkých dotknutých
aktérov, od ktorých očakávame vysokú mieru
porozumenia, nadšenia a návrhov riešení,“ ozrejmil
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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RADA MINISTROV EÚ
PRE ŠPORT V BRUSELI
DISKUTOVALA O DVOJITEJ
KARIÉRE ŠPORTOVCOV
ADRIANA MIČKOVICOVÁ                                  
Celoživotná pohybová aktivita, európsky model
športu aj dvojitá kariéra športovcov boli na programe
zasadnutia Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru
a šport – v časti šport, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.
novembra 2021 v Bruseli. Slovensko na podujatí
reprezentoval štátny tajomník pre šport Ivan Husár.
Rada Európskej únie na zasadnutí pod vedením
slovinského predsedníctva prijala uznesenie o
kľúčových prvkoch európskeho modelu športu, závery
o celoživotnej pohybovej aktivite, a tiež diskutovala o
potrebe dvojitej kariéry športovcov.
Dôležitou otázkou diskusie bolo, ako zabezpečiť, aby
športovci mohli kombinovať svoju športovú kariéru
so vzdelaním alebo prácou tak, aby sa zabezpečil

ich rozvoj a pomoc pri prekonávaní finančných
neistôt. Predĺžená športová kariéra až do dospelosti
si vyžaduje pozornosť dvojitej kariéry zamestnancovšportovcov a zamestnancov-trénerov, od ktorých sa
očakáva, že po skočení športovej kariére vstúpia na
trh práce.
„Hlavným cieľom je pomôcť mladému talentovanému
športovcovi úspešne sa venovať športovej kariére a
získať vzdelanie, zvyšovať si zručnosti napríklad vo
finančnej gramotnosti, ktoré mu po skončení športovej
kariéry umožnia uplatniť sa na trhu práce,“ vysvetlil
Ivan Husár, štátny tajomník pre šport.
Ministri a zástupcovia členských krajín na zasadnutí
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prijali uznesenie o kľúčových prvkoch európskeho
modelu športu, ktorý je založený aj na hodnotách
ako je solidarita medzi rôznymi úrovňami športu,
najmä medzi profesionálnym športom a športom pre
všetkých, spravodlivosť, integrita, otvorenosť, rodová
rovnosť a dobrá správa v športe.
Rada prijala aj závery o celoživotnej pohybovej
aktivite, ktorý podčiarkuje tento koncept v súvislosti s
monitorovaním úrovne fyzickej zdatnosti jednotlivcov
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v priebehu ich života. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť
zvýšenie pohybovej aktivity Európanov, a tak prispieť
k ich zdraviu, redukcii záťaže na zdravotníctvo a
nákladov súvisiacich so zdravím.
Predsedníctvo Rady EÚ si členské krajiny odovzdávajú
vždy po šiestich mesiacoch, preto aj Rada ministrov
EÚ pre šport zasadá každého polroka, vždy pod
vedením príslušnej členskej krajiny.
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ROZHOVOR S...
VLADIMÍROM BALUŠKOM
RIADITEĽOM NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA

                                       

Cieľ je jasný: Aby sa športovci v Národnom
športovcom centre cítili čoraz lepšie
Prvého novembra uplynul presne rok, odkedy
ste sa stali riaditeľom Národného športového
centra. Aký bol?
„Bol to zaujímavý, veľmi rýchly a zároveň ťažký rok,
lebo sme mali množstvo covid obmedzení a
zastavených aktivít. Ale súčasne to bol
rok nových výziev a naštartovania
modernizácie Národného
športového centra.“

športovcov, ktorí prirodzene neskôr odchádzajú za
lepšími možnosťami. Verím však, že časom sa nám
podarí zlepšiť podmienky u nás tak, aby sa športovci
ťažšie rozhodovali, či u nás zostanú alebo pôjdu
inam. V tomto kontexte už dnes pozitívne hodnotíme
zlepšenie vnímania značky Národného
športového centra nielen u športovej
verejnosti.“
Keď spomínate znalosť
značky, čoraz populárnejší
sa stáva Školský šport. Ten
zastrešuje práve NŠC. Aké
s ním máte plány v ďalšom
období?

Na čo ste najviac hrdý
z úspechov NŠC počas
uplynulých 12 mesiacov?
„Podarilo sa nám zachovať
veci, ktoré tu boli dobre
nastavené. Snažíme sa
ich vylepšovať a mať na
ne modernejší pohľad, aký
si súčasná doba vyžaduje...
Národné športové centrum je
hrdé na svojich športovcov, ktorí
dosahovali úspechy počas celého
roka. Za všetky spomeniem – našich 5
športovcov, ktorí sa zúčastnili na olympijských hrách
v Tokiu. Som rád, že máme u nás perspektívnych

„Cieľom projektu Školský
šport je zlepšiť aktivity detí
nielen priamo v súťažení,
ale aj v športovej aktivite a
pohybovej gramotnosti. Školský
šport by mal v konečnom dôsledku
priviesť deti k pohybovým aktivitám
aj mimo školy. Naším plánom je vytvoriť
samostatné oddelenie pre túto oblasť, veď
rozprávame o státisícoch detí, čo sa premieta aj do
aktivít ich rodičov, starých rodičov či okolia. Práve
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v tomto vidím veľký potenciál, keďže si zároveň
uvedomujeme, že pohybová gramotnosť je dnes na
omnoho nižšej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch.
Budem možno odvážny, ale chceme odtrhnúť naše
deti od ‚domácej elektronizácie‘ a nasmerovať ich
k pohybu. Mimochodom, pre deti neexistuje žiaden
limit športoviska: keď rodič chce viesť svoje dieťa k
športu, tak najprístupnejšie športovisko je príroda;
tam sa dá športovať bez akýchkoľvek obmedzení.“
V portfóliu Národného športového centra je aj
diagnostické centrum?
„Áno, naše kvalitné diagnostické centrum a jeho
odborníci pomáhajú nielen členom NŠC, ale aj
ostatným vrcholovým slovenským športovcom.
Diagnostiku využívajú tiež športové zväzy. V
budúcnosti chceme proces viac zautomatizovať, aby
zväzy či reprezentácie nás oslovovali ešte častejšie
ako doteraz. Naším záujmom je takisto mať kvalitné
diagnostické centrum, ktoré po personálnom rozšírení
poskytne širší záber diagnostických a testovacích
služieb aj pre bežných ľudí, ktorí radi športujú.“
Hovorili sme o podpore športovcov, Školskom
športe, diagnostike. Štvrtým pilierom Národného
športové centra je vzdelávanie. Aké aktivity
vykonávate v tejto oblasti?
„Zaviedli sme, že každú prvú stredu v mesiaci
máme rezervovanú pre live stream, kde ponúkame
zaujímavé témy pre širokú verejnosť. Snažíme sa
zintenzívniť množstvo konferencií či odborných
seminárov aj pre špecifické skupiny, pokračujeme
v podcaste Národného športového centra. Vážnou
témou v oblasti vzdelávania je problematika dlhodobej
športovej prípravy mládeže. V tejto sfére plánujeme aj
čiastočné konferencie pre tú-ktorú vekovú kategóriu.
Vzdelávacie aktivity zavádzame aj v nadväznosti na
Školský šport, pričom Národné športové centrum sa
uchádza o akreditáciu inovačného vzdelávania pre
pedagogických zamestnancov.“
V pláne máte zmeniť svoje sídlo. V akom štádiu
je pripravované sťahovanie sa do Domu športu?
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Ako by ste zhodnotili spoluprácu v rámci
slovenského športového hnutia? Či už s „vaším“
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR, so „sesterskými“ organizáciami – Športovým
centrom polície, ktoré patrí pod ministerstvo
vnútra, Vojenským športovým centrom Dukla,
patriacim pod rezort obrany, prípadne so strešnou
organizáciou slovenského športu – SOŠV?
„Sme príspevková organizácia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, a preto máme prirodzene
najužší kontakt s týmto rezortom. Menovite oceňujem
spoluprácu so štátnym tajomníkom pre šport pánom
Husárom ako aj celou sekciou športu. Prirodzene
spolupracujeme aj so Slovenským olympijským a
športovým výborom, s pánom Siekelom. Máme tiež
dobre nastavené vzťahy s rezortnými strediskami, so
športovými zväzmi a ďalšími športovými subjektmi.
Verím, že v tomto trende budeme pokračovať.“
A na záver – aké sú vaše TOP priority v
nasledujúcom kalendárnom roku?
„Veľa sa zaoberáme tým, ako čo najlepšie
optimalizovať a nastaviť nové kritériá zaradenia
mladých športovcov do Národného športového
centra tak, aby sme vytvorili lepšie podmienky pre
týchto vybraných športovcov. Na vyšší level chceme
posunúť procesy v diagnostickom centre, ako je
napríklad modernizácia získaných dát.
Ak by som mal našu víziu zhrnúť do jednej, možno
dlhšej vety, tak by znela: Chceme z Národného
športového centra vybudovať funkčnú organizáciu
s efektívnym hospodárením, modernú a dynamickú,
hodnú 21. storočia, ktorá bude pozitívne vnímaná
nielen športovcami, trénermi, ale aj odbornou i
laickou verejnosťou na Slovensku.“
Na záver, keďže sa blížia Vianoce a koniec roku,
využijem priestor nášho časopisu, aby som vo
svojom mene a aj v mene Národného športového
centra poďakoval všetkým za spoluprácu v roku
2021 a zaželal pokojné a šťastné vianočné sviatky
a hlavne dobré zdravie všetkým.

„Dom športu vnímame ako centrum športových
organizácií, ktoré navzájom spolupracujú. Verím, že
túto kooperáciu ešte prehĺbime, keď sa tam Národné
športové centrum presťahuje. Verím, že už začiatkom
nového roka nás nájdete v nových priestoroch.“
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KLIMATICKÁ KONFERENCIA

COP26 A ŠPORT
IGOR KOVÁČ                                    
Škótsky Glasgow sa stal v závere tohto roka centrom globálneho samitu COP26, konferencie
Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ktorého cieľom bolo zjednotiť všetky štáty a aktérov
sveta v snahe akcelerovať úsilie na dosiahnutie klimatických cieľov definovaných v Parížskej dohode.
V úvode konferencie medzi prejavmi svetových
politických lídrov zaznel aj apel britského prírodovedca
Davida Attenborougha. Naliehavosť súčasnej
klimatickej krízy, v ktorej sa svet nachádza, zhrnul do
jedného čísla – 414 ppm. To je hodnota koncentrácie
CO2 v atmosfére, ktorej výška je bezprecedentná
za celé tisícročia. Ako povedal, všetok pokrok, ktorý
ľudstvo dosiahlo za posledných 10 000 rokov, bol
Zdroj: Facebook
LUDUS
Project klimatickej stabilite, ktorá
možný
iba vďaka
jedinečnej
za celé toto obdobie pretrvávala, a kedy globálna
teplota nikdy nestúpla či neklesla o viac ako 1 °C.

Za celé toto obdobie však koncentrácia CO2 nikdy
nepresiahla hodnotu 300 ppm. Až do príchodu
priemyselnej revolúcie, kedy spaľovaním fosílnych
palív, masívnym odlesňovaním a ďalšími činnosťami
došlo k rapídnemu nárastu jeho koncentrácie.
D. Attenborough zdôraznil, že súčasná hodnota,
ktorá je priamym dôsledkom činnosti človeka za
posledných asi dvesto rokov, zásadným spôsobom
vplýva na destabilizáciu klimatických podmienok,
ktoré sú nevyhnutné pre život. Ako povedal, niektoré

Škótsky Glasgow - dejisko klimatickej konferencie COP26
Zdroj: Pixabay

E-Športinform | 04/2021

E-ŠPORTINFORM

25

Sir David Attenborough počas konferencie COP26
Zdroj: Flickr

z predpokladaných dopadov sú už prakticky
nezvrátiteľné. Klimatická kríza už dávno nabrala
humanitárny rozmer, keď milióny ľudí po celom
svete v jej dôsledku čelia existenčným problémom.
Paradoxne nimi trpia najviac tí, ktorí k tejto situácii
prispievajú svojím životným štýlom najmenej.
Príroda totiž nepozná hranice a nezaujíma ju, kto
je pôvodcom súčasnej situácie. Zodpovednosť tak
leží najmä na pleciach tých, ktorí stále žijú v ilúzii, že
destabilizácia klímy sa ich netýka a vôbec neexistuje.

MOV sa zaviazal zredukovať svoje
emisie o polovicu
Glasgowské dianie pochopiteľne neobišlo ani svetový
šport, ktorý mal na samite tiež svoje zastúpenie.
Nie je prekvapením, že zásadné slovo mal počas
športovej časti programu konferencie Medzinárodný
olympijský výbor (MOV). Ten už pred začiatkom
samitu verejne deklaroval svoj záväzok prispieť k
riešeniu klimatickej krízy redukciou svojich priamych
a nepriamych emisií o 50 percent do roku 2030. Tento
záväzok je dokonca prísnejší ako 45-percentný cieľ

definovaný v rámci Parížskej dohody.
Zaznel z úst prezidenta MOV Thomasa Bacha
počas októbrového valného zhromaždenia
Asociácie národných olympijských výborov (ANOC)
na Kréte: „Klimatická kríza je najväčšou výzvou,
akej ľudstvo čelí. Ovplyvňuje všetky oblasti nášho
života, vrátane športu, ktorý je dôležitou súčasťou
spoločnosti. Ďalšou redukciou uhlíkových emisií
posilňujeme náš príspevok k naplneniu Parížskej
dohody, zohľadňujeme najnovšie vedecké poznatky
z oblasti klimatickej zmeny a ešte viac prispievame k
tomuto globálnemu úsiliu. Vyzývame všetky športové
organizácie, aby sa k nám pridali.“
Počas zasadnutia ANOC všetkých 205 národných
olympijských výborov prisľúbilo nasledovať príklad
MOV a aplikovať redukciu svojich uhlíkových emisií.
Zároveň deklarovali svoj záväzok stať sa signatármi
„Sport for Climate Action Framework“, rámca, ktorý
MOV vytvoril v spolupráci s OSN v roku 2018 v snahe
stimulovať klimaticky pozitívne kroky vo svete športu.
V súčasnosti je do tohto rámca zapojených viac ako
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270 športových organizácií, ktoré sa podobne ako
MOV zaviazali k 50-percentnému zníženiu emisií do
roku 2030 v snahe dosiahnuť limit nárastu globálnej
teploty o maximálne 1,5 °C.

K výzve MOV sa pridali aj športovci
Úsilie MOV podporili počas glasgowského samitu aj
športovci, účastníci olympijských a paralympijských
hier v Tokiu. Vo videu vyzvalo svetových lídrov viac
ako 50 olympionikov a paralympionikov z celého
sveta, aby prijali nevyhnutné opatrenia v oblasti klímy.
Do výzvy sa zapojili aj také mená ako španielska
basketbalová legenda a trojnásobný olympijský
medailista Paul Gasol, ktorý je zároveň členom
komisie športovcov MOV, dvojnásobný olympijský
víťaz v maratóne Eliud Kipchoge, olympijský víťaz
z Tokia 2020 v skokoch do vody Tom Daley, či
dvojnásobný olympijský víťaz v tenise Andy Murray.
Vo výzve okrem iného povedali: „Tokio a ľudia v
Japonsku zorganizovali niečo, čo mnohí považovali za
nemožné... Každé hry sa usilujú priniesť dlhotrvajúce
dedičstvo... Ako však toto dedičstvo budeme môcť
niesť ďalej, ak nebudeme mať bezpečnú a zdravú
planétu, aby sme ho mohli zažiť... Horúčavy, vysoká
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vlhkosť a extrémne prejavy počasia spôsobujú, že
mnohé z našich športov sú v ohrození... Šport je
pritom iba jednou zo súčastí väčšieho globálneho
obrazu... Teraz máte príležitosť, aby ste naplnili svoje
sľuby...“
Nie je prekvapením, že práve medzi
zástupcami zimných športov sa objavujú jedni z
najprominentnejších klimatických aktivistov. Univerzita
v kanadskom Waterloo uverejnila pred časom štúdiu,
ktorá poukázala na skutočnosť, že takmer polovica z
21 bývalých dejísk zimných olympijských hier nebude
mať v roku 2050 vhodné klimatické podmienky na
ich opätovné usporiadanie. Patria medzi ne Soči,
Grenoble, Garmisch-Partenkirchen, Chamonix,
Vancouver, Squaw Valley, Sarajevo, Oslo a Innsbruck.
Americký snoubordista a trojnásobný olympijský
víťaz Shaun White priznal svoju bezmocnosť v
súvislosti so stúpajúcimi teplotami a ich dopadom
na zimné športové aktivity: „Bol som svedkom období
sucha v horách, kde nie je žiadny sneh a videl som
množstvo snehu v lokalitách, ktoré za normálnych
okolností sneh vôbec nemávajú... Zvyčajne mávame
v Severnej Amerike množstvo snehu už v novembri,
ale teraz je väčšinou iba sucho... Je to znepokojujúce
a intenzívne si to uvedomujem ako profesionálny
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snoubordista. V dôsledku klimatickej zmeny sa cítim
skutočne bezmocný.“

Paríž 2024 zorganizuje prvé klimaticky
pozitívne hry
V marci 2020 MOV tiež zverejnil rozhodnutie, na
základe ktorého majú byť od roku 2030 všetky
olympijské hry organizované ako klimaticky pozitívne.
Od tohto roku tak budú všetky organizačné výbory hier
zmluvne zaviazané minimalizovať a kompenzovať
svoje priame a nepriame uhlíkové emisie a zároveň
implementovať dlhodobé uhlíkovo neutrálne riešenia
v rámci hier a po ich skončení.
Organizátori všetkých nadchádzajúcich vydaní OH
a ZOH sa už teraz zaviazali k uhlíkovej neutralite,
pričom organizátori OH 2024 v Paríži majú v úmysle
zorganizovať prvé klimaticky pozitívne hry ešte pred
rokom 2030.
Vďaka skutočnosti, že sa ich plán opiera o využitie
95 percent existujúcej alebo dočasnej infraštruktúry,
sa im spoločne s ďalšími opatreniami podarilo znížiť
množstvo emisií oproti predchádzajúcim vydaniam
OH o viac ako polovicu. Zatiaľ čo OH 2012 aj OH

Predpokladaná uhlíková stopa OH 2024 v Paríži
Zdroj: OC PARIS 2024

2016 vyprodukovali každé približne 3,5 milióna ton
emisií, OH 2024 počítajú s asi 1,5 miliónmi ton. Tie
sa považujú za nevyhnuteľné, napríklad v dôsledku
existujúcich technologických riešení (napr. palivo
používané v letectve). Napriek tomu sa organizačný
výbor stále usiluje o hľadanie riešení, ktoré mu
umožnia ďalšie redukcie.

Štruktúra nevyhnutných
odhadovaných
uhlíkových emisií OH 2024
Zdroj: OC PARIS 2024
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Jedno z nich sa týka aj generátorov elektrickej energie,
ktoré sa používajú na dočasných športoviskách.
Momentálne jediný dostupný spôsob, ktorý dokáže
zabezpečiť požadované množstvo elektriny na
tomto type športovísk, sú dieselové agregáty. Tie
boli použité aj počas OH 2012 v Londýne, ktoré sa
prezentovali ako jedny z najudržateľnejších v histórii.
Napriek tomu, že použitím dočasných športovísk sa
im podarilo eliminovať nezanedbateľné množstvo
emisií spojených s výstavbou permanentných stavieb,
pri použití dieselových generátorov elektrickej energie
minuli počas hier štyri milióny litrov nafty. Tento postup
považujú organizátori parížskych hier vzhľadom na
svoje klimatické ciele za neprijateľný, a preto sa
rozhodli vynájsť do roku 2024 inovatívne riešenie,
ktoré by dokázalo dieselové agregáty nahradiť.
Organizátori OH 2024 sa však nespoliehajú iba na
seba. Očakávajú totiž, že k výslednej uhlíkovej bilancii
prispejú svojím vlastným dielom aj národné olympijské
výbory. Pri kalkulácii uhlíkovej stopy hier používali aj
hypotetické údaje za každý NOV, ktoré majú teraz
v spolupráci s nimi spresňovať a prehodnocovať.
Od roku 2022 tiež začnú apelovať na NOV, aby
uplatňovali opatrenia na redukciu emisií súvisiace
napríklad s ich cestovaním do Paríža, ubytovaním a
stravovaním v Paríži a pod. Organizátori odporúčajú
NOV využívať napríklad eko-certifikované hotely v
meste, bezemisné taxíky, redukovať konzumáciu
mäsa či využívať vlakovú dopravu do Paríža pokiaľ
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je to možné.

Pôjde slovenská výprava na OH 2024 po
železnici?
Posledné menované riešenie sa pravdepodobne
bude týkať aj Slovenského olympijského a športového
výboru (SOŠV), keďže Viedeň a Paríž spája
vysokorýchlostná železnica.
Podľa Timothy Gartona Asha, profesora európskych
štúdií na Oxfordskej univerzite, zhruba polovicu
všetkých letov v Európe tvoria lety na krátke
vzdialenosti, ktoré EÚ definuje ako cesty kratšie ako
1500 km. Podrobná štúdia univerzity Eidgenössische
Technische Hochschule z Zürichu pritom ukázala,
že lety na krátke vzdialenosti na vybraných linkách
z Zürichu do iných európskych destinácií emitujú
niekedy až deväťnásobok emisií CO2 v porovnaní
s cestou vlakom.
To, či slovenská výprava nahradí leteckú prepravu,
aby prispela svojím dielom k zníženiu uhlíkovej
stopy parížskych hier, je nepochybne téma aj pre
komisiu športovcov SOŠV, aby k tomuto riešeniu
zaujala svoje stanovisko. Toto riešenie sa totiž dotýka
predovšetkým športovcov, ktorí sa na hrách zúčastnia.
Jedenásťhodinová cesta je porovnateľná napríklad s
leteckým presunom do Tokia. V porovnaní s lietadlom
je však cesta vlakom podstatne pohodlnejšia.

Použije slovenská výprava na OH 2024 vysokorýchlostnú železnicu?
Zdroj: Pixabay
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V tejto súvislosti však bude treba vykonať veľmi
dôslednú kalkuláciu uhlíkovej stopy oboch alternatív. V
prípade alternatívy elektrifikovanej vysokorýchlostnej
železnice totiž bude potrebné pri výpočte zohľadniť
aj energetický mix troch krajín – Rakúska, Nemecka
a Francúzska, cez ktoré železnica prechádza.
Najmä v prípade Nemecka môže situáciu ovplyvniť
skutočnosť, že sa táto krajina do roku 2022 postupne
úplne vzdá bezuhlíkovej jadrovej energie, čím zvýši
svoju závislosť na emisne intenzívnych uhoľných a
plynových elektrárňach.

SOŠV už nastúpil na cestu udržateľnosti
Aj týchto pár príkladov je pripomienkou toho, že
téme trvalej udržateľnosti sa vo svete športu prikladá
stále rastúca dôležitosť. Je zrejmé, že kroky MOV
a parížskych organizátorov môžeme očakávať
aj v súvislosti so ZOH 2026 v Miláne a Cortine
d’Ampezzo, OH 2028 v Los Angeles a ďalšími
podujatiami. Očakávané zmeny sa budú dotýkať
nielen jednotlivých NOV, ale tiež medzinárodných
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športových federácií i národných športových zväzov.
Berúc do úvahy počet signatárov rámca OSN Sport
for Climate Action Framework, ide stále z globálneho
pohľadu o veľmi úzku skupinu športových organizácií,
ktoré nastúpili na cestu trvalej udržateľnosti a zaviazali
sa podnikať konkrétne merateľné kroky k riešeniu
klimatickej krízy.
Je dôležité a potešiteľné zároveň, že rovnakým
smerom sa vydal aj SOŠV. Začiatkom septembra
jeho výkonný výbor schválil Stratégiu udržateľnosti
2030, ktorá má definovaných takmer 70 opatrení v
piatich tematických oblastiach – pracovné prostredie,
podujatia, infraštruktúra, vzdelávanie a komunikácia.
Medzi nimi sa vcelku pochopiteľne nachádzajú aj
opatrenia súvisiace s meraním spotreby a aplikáciou
efektívnejších alternatív i postupná príprava na
kalkuláciu uhlíkovej stopy. V rámci stratégie sa SOŠV
tiež zaviazal stať sa signatárom Sport for Climate
Action Framework, čím v podstate deklaruje svoj
úmysel dosiahnuť 50-percentnú redukciu svojich

Dorthe O. Andersenová (prvá sprava) navštívila v septembri SOŠV
Zdroj: SOŠV

E-Športinform | 04/2021

E-ŠPORTINFORM

30

Podľa jej slov v mnohých ohľadoch majú vyšší
štandard ako podmienky, ktoré má k dispozícii DIF
v kodanskom Dome športu. V ich prípade ide totiž o
relatívne starú budovu, ktorá by si tiež vyžadovala
rekonštrukciu, aby dôslednejšie zohľadňovala
princípy udržateľnosti.

Dorthe O. Andersenová (druhá zľava) počas konferencie
Sport Revolution. Zdroj: SOŠV

emisií do roku 2030. Podobne ako v prípade MOV
najväčší priestor na ich znižovanie je v rámci dopravy,
využívania energií a obstarávania služieb a tovarov.

SOŠV sa v oblasti udržateľnosti učí od
Dánska
Stratégia udržateľnosti 2030 SOŠV je výsledkom
spolupráce s Národným olympijským výborom a
športovou konfederáciou Dánska (DIF) v rámci
medzinárodného projektu As sustainable as possible
(ASAP), ktorý je koordinovaný Českým olympijským
výborom a spolufinancovaný z prostriedkov programu
EÚ Erasmus+.
Súčasťou projektu sú aj vzájomné bilaterálne
návštevy partnerských organizácií. Pri tejto príležitosti
navštívila v priebehu septembra nové sídlo SOŠV
zástupkyňa DIF Dorthe O. Andersenová.
D. O. Andersenová má viac ako 28-ročné skúsenosti
s prácou v oblasti trvalej udržateľnosti a počas svojej
návštevy sa o ne podelila so zástupcami SOŠV počas
pracovného stretnutia i s účastníkmi konferencie
Sport Revolution.
Stretnutie prebehlo v novom sídle SOŠV v Dome
športu. D. O. Andersenová vysoko ocenila opatrenia
udržateľnosti, ktoré boli zohľadnené pri rekonštrukcii
budovy i v rámci vybavenia nových priestorov SOŠV.

V rámci panelovej diskusie počas konferencie Sport
Revolution sa D. O. Andersenová podelila aj o svoje
skúsenosti zo spolupráce s SOŠV: „V prvom rade
som vďačná, že môžeme s SOŠV spolupracovať
v rámci projektu ASAP... V SOŠV robili všetko tak,
ako sa má, podľa návodu. Toto je veľká výhoda, keď
dnes ešte len začínate v tejto oblasti, pretože môžete
robiť všetko veľmi systematicky. Keď sme my v DIF
začali s udržateľnosťou pred mnohými rokmi, boli
sme v podstate priekopníkmi, ale nemali sme žiadne
nástroje, podľa ktorých by sme sa mohli riadiť. Teraz
MOV ponúka množstvo nástrojov a my ako mentori
sa teraz učíme veľmi veľa od svojich žiakov.“
Ako odporúčanie pre SOŠV D. O. Andersenová
zdôraznila dôležitosť aktívneho zapojenia
najvyššieho vedenia: „Nezáleží na tom, ako veľmi
ste schopní. Udržateľnosť nemôžete robiť sami...
Z mojej vlastnej skúsenosti je najdôležitejšie,
aby ste agendu udržateľnosti prijali za svoju a
vybudovali si pocit vlastníctva v celej organizácii –
od prezidenta, cez výkonný výbor, zamestnancov,
ekonomické oddelenie, ľudí zodpovedných za verejné
obstarávania, externých konzultantov atď.“
Zástupkyňa DIF sa tiež vyjadrila, že všeobecné
presvedčenie, že je príliš drahé sa vydať cestou
udržateľnosti, je síce pochopiteľné, ale často
nesprávne: „Musíte to vnímať ako investíciu.
Udržateľnosť prináša priame úspory a efektívnejšie
riešenia. A to je to, o čom ma SOŠV presvedčil, že je
schopný realizovať. Ďalším krokom je vybudovanie
spoluvlastníctva agendy udržateľnosti v celej
organizácii, a potom už musíte neustále merať,
plánovať a konať!“
Spolupráca SOŠV a DIF bude pokračovať v rámci
projektu ASAP až do konca roka 2022. Tento rok by
mal byť zároveň prvým, v ktorom sa budú zohľadňovať
čiastkové výsledky stratégie, a ktoré budú súčasťou
výročnej správy SOŠV.
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		 NÁRODNÉHO 		
		 ŠPORTOVÉHO
		 CENTRA
BOŽENA GERHÁTOVÁ                                   
Cieľom live streamov Národného športového centra
(ďalej len „NŠC“) je zvýšiť povedomie občanov
o činnosti NŠC a zaujímavou, modernou formou
približovať odborné športové témy športovej obci a
verejnosti.

Bačík. Moderátorkou bola Marie Stracenská. Cieľom
tejto vzdelávacej aktivity bolo ponúknuť rodičom,
mladým športovcom a trénerom úspešné príbehy z
praxe, ktoré im môžu pomôcť zorientovať sa na ceste
k pódiovým umiestneniam.

Za ostatný štvrťrok roku 2021 NŠC zorganizovalo tri
live streamy. Šiesteho októbra NŠC zorganizovalo live
stream na tému „Z juniora šampión“. Hosťami relácie
bol náš olympionik Andrej Cseméz, náš zaradený
tréner a prezident Slovenskej boxerskej federácie
Tomi Kid Kovács a riaditeľ Akadémie MŠK Žilina Ján

Tretieho novembra NŠC zorganizovalo live stream
na tému „Duálna/dvojitá kariéra športovcov“. Hosťami
relácie bola Danka Barteková, OLY, viacnásobná
účastníčka OH, reprezentantka SR v športovej
streľbe, v disciplíne skeet. Ďalej riaditeľka Strednej
športovej školy v Košiciach Tatiana Švecová a

E-Športinform | 04/2021

E-ŠPORTINFORM

32

športový psychológ Peter Kuračka. Moderátorkou
bola Marie Stracenská. Cieľom tejto vzdelávacej
aktivity bolo ponúknuť rodičom, mladým športovcom
a trénerom úspešné príbehy športovcov, ktorí zvládli
štúdium a aj vrcholový šport. Zároveň prezentovať
školy a odborníkov, ktorí pomáhajú športovcom získať
vzdelanie a podporujú ich duálnu kariéru.
Posledným live streamom v tomto roku bol prvého
decembra live stream na tému „TEAM SLOVAKIA“.
Hosťami relácie bol štátny tajomník pre šport Ivan
Husár, bývalá reprezentantka v karate kata Ema
Brázdová a náš najúspešnejší tenisový deblista
Filip Polášek. Moderátorkou podujatia bola Henrieta
Hajtová, PR manažérka TEAMu SLOVAKIA.
Cieľom tejto vzdelávacej aktivity bolo ponúknuť
divákom zaujímavé príbehy špičkových slovenských
športovcov a diskutovať s nimi o nastavení nových
pravidiel TEAMu SLOVAKIA.
Všetky tohtoročné live streamy sú verejne dostupné
na webovej stránke NŠC:

NŠC live stream
Organizovanie live streamov NŠC vnímame ako
dobrý krok smerom k modernizácii vzdelávania v
športe. Živé vysielania sa tešia záujmu divákov, ale
prínos tohto formátu je aj z mnohých pozretí videí aj zo
záznamu. Keď sme analyzovali pozretia jednotlivých
videí aj s odstupom času, najzaujímavejšou športovou
témou bola májová relácia „Čas na zmenu, budúcnosť
športujúcej mládeže“. Video má k dnešnému dňu
795 pozretí. Túto tému sme sa rozhodli prebrať

podrobnejšie aj v budúcnosti. Plánujeme v roku 2022
seriál konferencií a menších seminárov, ktoré sa budú
venovať jednotlivým etapám dlhodobej športovej
príprave mládeže.
V súčasnosti už pripravujeme plán vzdelávacích
aktivít pre našu cieľovú skupinu – športovcov,
trénerov, ako aj športovú verejnosť na rok 2022.
Veríme, že zostaneme aj pri formáte organizovania
live streamov. Pokračovať chceme aj v organizovaní
odborných konferencií a praktických seminárov pre
trénerov.
Na záver by som sa chcela poďakovať za pomoc
a spoluprácu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR, kancelárii štátneho tajomníka pre
šport, sekcii športu a tiež komunikačnému odboru,
že nám umožňujú využívať priestory a techniku
presscentra na vysielanie našich live streamov z pôdy
ministerstva. Veríme, že v našej dobrej spolupráci
budeme pokračovať aj v roku 2022.
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PR OJ EKT ŠKOLSKÝ Š P OR T

AK T Í VN A Š KO L A
                                    
Pavol Smutný, kancelária ŠT pre šport Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
Božena Gerhátová, Národné športové centrum

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
spustilo v školskom roku 2021/2022 nový projekt s
názvom Školský šport, ktorý realizuje v spolupráci s
Národným športovým centrom, národnými športovými
zväzmi, športovými organizáciami, okresnými úradmi,
základnými a strednými školami v Slovenskej
republike.

•

aktívne prestávky

•

športové krúžky
Zriaďovanie športových krúžkov po
skončení vyučovania

•

Jeho cieľom je na princípoch AKTÍVNEJ ŠKOLY
zabezpečiť pre žiakov viac pohybu na školách. V
prípade športových zväzov ide o koordinovanú
spoluprácu športových zväzov, klubov a iných
športových organizácií. Pričom táto spolupráca musí
nadväzovať na učebné osnovy a rešpektovať ciele
výchovnovzdelávacieho procesu.

športové kurzy
Metodika výcviku (plavecký, lyžiarsky,
turistika (pešia, vodná, cyklo),
korčuliarsky...atď. )

•

aktívne Školské kluby detí

•

Medzi zložky aktívnej školy patria nižšie uvedené
oblasti a môžu sa do nich zapojiť aj ďalšie národné
športové zväzy nasledovne:

školské športové súťaže
Vytvoriť súťaž a spolupodieľať sa na
organizácií

•

testovanie pohybových predpokladov

•

vytváranie proaktívneho prostredia
Materiálne zabezpečenie školských
športovísk v súvislosti s aktivitami,
ktoré v školách vykonávajú kluby
(krúžky, tréningy)

•

aktívny transport

•

telesná a športová výchova
Metodické materiály pre učiteľov
MODULY priamo vstúpiť do
vyučovacieho procesu na hodiny TŠV
Prispievať k zvyšovaniu kvalifikácie
pedagogických zamestnancov
(školenia, workshopy, semináre)

Bližšie informácie k projektu sú verejne dostupné na
portáli školského športu www.skolskysport.sk
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
2021

Juraj Sýkora, oddelenie projektov a rozvoja, Národné športové centrum
Miriam Puhová, marketingová manažérka, Národné športové centrum
Božena Gerhátová, vedúca oddelenia vzdelávania, Národné športové centrum

                                    
Európsky týždeň športu (ďalej len „ETŠ“) je projekt
Európskej komisie, národným koordinátorom projektu
je Národné športové centrum (ďalej len „NŠC“). V
roku 2021 sa konal už siedmy ročník v gescii NŠC.
V tomto roku bolo zapojených 42 európskych štátov.
V rámci projektu sa berie do úvahy obdobie od 1.
septembra do 15. októbra, hlavným týždňom je

týždeň od 23. septembra do 30. septembra.
V roku 2021 bolo zaregistrovaných 705 aktivít rôznych
športových subjektov, škôl a aj domovov dôchodcov.
Počet zaregistrovaných základných škôl a stredných
škôl bolo 313, z toho 22 škôl a vyše 500 športovcov s
intelektuálnym znevýhodnením z celého Slovenska.
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NŠC zorganizovalo v roku 2021 štyri podujatia:

1

2
#BEACTIVE
VILLAGE

VYKROČ NA
VRCHOL

4.9.2021

11.9.2021

Štrbské
Pleso

Celé
Slovensko

11.9.2021
Celé
Slovensko

25.9.2021
Bratislava
Ružinov

SENIORSKÝ
ŠPORT

#BEACTIVE
NIGHT

3

4

Prvé podujatie #BeActive Village sa po prvý krát
organizovalo mimo Bratislavy na Štrbskom Plese
(pod mostíkmi). Podujatie sa nieslo v športovom a
kultúrnom duchu a bolo určené pre širokú verejnosť.
V tomto roku bola dohodnutá spolupráca s deviatimi
národnými športovými zväzmi a v ich gescii boli
pripravené športové aktivity v detskej atletike, karate,
boxe, veslovaní, gymnastike, basketbale, hokeji,
laserovom biatlone a nordic walkingu. Na podujatí
bol tiež zaujímavý kultúrny program s akrobatmi,
bubnovou show, folklórnym súborom, tanečnou
show a led show. Podujatia sa zúčastnilo aj trinásť
športovcov z rôznych športových odvetví. Veľmi
zaujímavou bola možnosť otestovania pohybových
schopností a diagnostika telesného zloženia, čo
zabezpečovali kolegovia z oddelenia diagnostiky

NŠC – Lenka Matejová a Milan Kováč. Podujatie
bolo zorganizované v spolupráci s obcou Štrba a
zúčastnilo sa ho približne 500 účastníkov.
Druhým podujatím Vykroč na vrchol bola turistická
výzva pre malých a aj veľkých. Cieľom bolo osloviť
širokú verejnosť, vyvolať záujem o chôdzu a turistiku
a upevniť si tak zdravie. Úlohou bolo vystúpiť na
ľubovoľný kopec na Slovensku. Do podujatia sa
zapojilo aj osem horských chát. Dosah komunikácie
na sociálnych sieťach bolo 213 882 účastníkov
a návštevnosť stránky bolo 8 500 účastníkov.
Podmienky vyhlásenej súťaže (verejný profil) dodržalo
268 osôb. V rámci tohto podujatia sa uskutočnil aj
výstup na RYSY s deaflympionikmi v spolupráci s
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
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a Deaflympijským výborom SR.
Tretím podujatím Seniorský šport bola aktivita pre
seniorov, organizovaná v spolupráci so slovenskou
asociáciou Nordic Walking (ďalej len „SANW“).
Najstaršou účastníčkou bola 89-ročná pani Melánia
Gulašiová z Kežmarku. Prezidentka SANW a
lektorka Lucia Okoličányová najskôr inštruovala
našich seniorov, následne im požičala paličky, aby sa
spoločne prešli okolo jazera Štrbské pleso správnou
technikou severskej chôdze. Podujatia sa zúčastnilo
približne 100 seniorov.
Štvrtým podujatím bolo #BeActive Night v Bratislave,
v mestskej časti Ružinov, pred Paneurópskou
vysokou školou. Tak ako v 42 európskych krajinách,
tak aj v Bratislave, bolo organizované športovo
– kultúrne podujatie určené pre širokú verejnosť.
Najmä pre deti bol pripravený zaujímavý športový
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program s možnosťou vyskúšania si 8 športových
aktivít – nordic walking, detskú atletiku, gymnastiku,
karate, box, veslovanie, streľbu na basketbalový
kôš a lukostreľbu. Podujatie bolo organizované v
spolupráci s ôsmimi národnými športovými zväzmi a
v kooperácii s mestskou časťou Ružinov. Na podujatí
sa zúčastnilo 15 športovcov, napr. aj účastníci OH v
Tokiu – Barbora Mokošová, Ema Zapletalová, Andrej
Csemez, Gabriela Gajanová, atď. Podujatiu vyšlo aj
pekné počasie a mohlo sa tak zúčastniť veľa rodín
s deťmi. Celkový počet účastníkov odhadujeme
približne na 1 500.
V budúcom roku 2022 sa bude NŠC opätovne
uchádzať o grant z Európskej komisie v rámci
programu Erasmus+ a veríme, že sa nám podarí opäť
pripraviť zaujímavé športovo – kultúrne podujatie pre
širokú verejnosť a rozhýbeme celé Slovensko.
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NOVÁ VÝZVA

ERASMUS+ 2022

LÝDIA BABIAKOVÁ                                    
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia športu

Európska komisia zverejnila výzvu (24. 11. 2021) na predkladanie žiadostí o podporu projektov z programu
Erasmus+ pre oblasti: vzdelávanie, mládež a šport na rok 2022. Jednotná výzva pre všetky oblasti je dostupná
na webovom sídle Európskej komisie a zverejnená v úradnom vestníku EÚ.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=EN
Žiadosti na podporu projektov v oblasti športu možno predkladať v rámci kľúčovej akcie 2 – Spolupráca
medzi organizáciami a inštitúciami:
•

Kooperačné partnerstvá v oblasti športu
Termín na predloženie žiadosti: 23.marec 2022

•

Drobné partnerstvá v oblasti športu
Termín na predloženie žiadosti: 23.marec 2022

•

Neziskové európske športové podujatia
Termín na predloženie žiadosti: 23.marec 2022

•

Budovanie kapacít v oblasti športu
Termín na predloženie žiadosti: 7. apríl 2022

Podrobné pokyny na predloženie žiadosti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+, ktorá je dostupná
aj v slovenskom jazyku.
Erasmus+ Programme Guide 2022 | Erasmus+ (europa.eu)
Bližšie informácie o kapitole „šport“ v rámci programu Erasmus+ je možné získať aj na webovej stránke
Eurodesk.sk – Oblasť Športu – Eurodesk.
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ZA UJ ÍM AVO ST I
Z M EDZINÁRODNÉHO
D I A NIA V ŠP ORT E
GAISF MÁ UKONČIŤ SVOJU
ČINNOSŤ V ROKU 2022
Globálna asociácia medzinárodných
športových federácií (GAISF) by mala v
roku 2022 ukončiť svoju činnosť.
Vo svojom liste o tom členov GAISF
informoval novozvolený prezident
Ivo Ferriani. O rozpustení strešnej
organizácie olympijských a neolympijských športov by sa malo rokovať počas valného zhromaždenia v
máji. V prípade schválenia tohto kroku ukončí GAISF svoju činnosť po viac ako polstoročí svojej existencie.
Zatiaľ nie je jasné, čo bude rozpustenie GAISF znamenať pre organizáciu jej plánovaných podujatí, ako sú
Svetové hry bojových športov a Svetové mestské hry, ktoré sa prvý raz uskutočnili v roku 2019 v Budapešti.
Saudská Arábia by mala organizovať v roku 2023 Svetové hry bojových športov, ktoré sa naposledy konali
v roku 2013. Stretnutia organizátorov a GAISF ohľadom príprav na podujatie sa pritom uskutočnili iba pred
pár týždňami.
Rozpustenie GAISF by malo ešte viac centralizovať moc v rámci Medzinárodného olympijského výboru
(MOV), ktorý dával najavo svoju opozíciu voči snahe GAISF organizovať svoje vlastné multišportové podujatia.
GAISF má 128 členských organizácií a od roku 2009 sa prezentovala pod názvom SportAccord.
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UKRAJINA PODALA KANDIDATÚRU
NA ME 2026 V KARATE
Počas svetového šampionátu v karate, ktorý sa v novembri uskutočnil v Dubaji,
podala Ukrajinská federácia karate (UFK) prihlášku do kandidátskeho procesu
pre udelenie Majstrovstiev Európy v roku 2026.
Počas dubajských MS sa predstavitelia UFK stretli s prezidentom Svetovej
federácie karate Antoniom Espinósom, ktorý projektu vyjadril svoju podporu.
Ukrajina sa kandidatúrou snaží vyťažiť z úspešného vystúpenia svojich športovcov
počas debutu karate pod olympijskými kruhmi v Tokiu, kde získali jednu striebornú
a jednu bronzovú medailu.
Ukrajina ešte nikdy nebola organizátorom ME v karate, ktoré sa prvýkrát uskutočnili v roku 1966 v Paríži.
Turecký Gaziantep bude dejiskom ME v roku 2022. V roku 2023 sa uskutočnia v Rusku. V roku 2024 ME
usporiada Chorvátsko, čo bude už druhý raz za tri roky, keďže bolo dejiskom ME aj tento rok v máji.
V roku 2025 sa európsky šampionát presunie do Azerbajdžanu. Jeho dejiskom bude s najväčšou
pravdepodobnosťou hlavné mesto Baku.

KANDIDÁT NA PREZIDENTA DOSB NAVRHUJE OLYMPIJSKÚ
KANDIDATÚRU NEMECKA
Kandidát na prezidenta Nemeckej olympijskej športovej
konfederácie (DOSB) Thomas Weikert (medzičasom už bol
zvolený do tejto funkcie) podporil snahy Nemecka kandidovať na
organizáciu olympijských hier v čo najskoršom možnom termíne.
Weikert je jedným z troch kandidátov na prezidentský post potom,
čo Alfons Hörmann oznámil v máji svoju rezignáciu na konci
tohto roka v dôsledku obvinení v súvislosti kultúrou riadenia v
organizácii.
Weikert, ktorý končí vo svojej pozícii prezidenta Medzinárodnej federácie stolného tenisu, bol oslovený
s otázkou o potenciálnej kandidatúre Nemecka na OH, ak by bol zvolený za prezidenta DOSB. Weikert
nevylúčil kandidatúru na OH 2036, ktoré by pripadli na sté výročie OH 1936 v Berlíne zorganizované v tieni
nacistického režimu.
„Musíme kandidovať čo najskôr,“ povedal Weikert.
„Viem, že sa objavili diskusie o tom, či je vhodné kandidovať na OH 2036 v pozadí OH 1936 v Berlíne...
Ja však jednoznačne súhlasím... Musíte vhodným spôsobom prezentovať imidž Nemecka v zahraničí...
Olympijské a paralympijské hry musia prísť do Nemecka v čo najskoršom termíne...“
Weikert navrhol, aby sa o OH uchádzali aj iné nemecké mestá okrem Berlína.
Pre OH 2032 sa sformovala súkromne financovaná kandidatúra Porýnia-Porúria. Úsilie však bolo zmarené
potom, čo Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v júli tohto roka uprednostnil austrálske Brisbane.
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PREDSTAVITELIA MESTA MILÁNO ODSÚHLASILI VÝSTAVBU NOVÉHO
ŠTADIÓNA SAN SIRO EŠTE PRED ZOH 2026
Predstavitelia mesta Miláno dali súhlas výstavbe nového štadióna
San Siro, ktorý má byť dejiskom otváracieho ceremoniálu zimných
olympijských hier v roku 2026.
San Siro je domovským stánkom futbalových klubov AC a Inter
Miláno. Oba kluby sa usilovali o výstavbu nového štadióna niekoľko
rokov. Ten má byť vybudovaný hneď vedľa súčasného štadióna.
Správa o výstavbe štadióna sa objavila potom, čo sa v médiách
objavili informácie o možnom presunutí otváracieho ceremoniálu
ZOH 2026 zo San Sira v dôsledku obáv, že celý projekt by mohol
byť dokončený až v roku 2027.
MOV vehementne poprel tieto správy. Zároveň bolo potvrdené, že
záverečný ceremoniál ZOH 2026 sa uskutoční v antickom amfiteátri
vo Verone, ktorý bude tiež dejiskom otváracieho ceremoniálu
paralympijských hier.

SVETOVÁ VESLÁRSKA FEDERÁCIA SCHVÁLILA LONG BEACH AKO
DEJISKO VESLÁRSKYCH SÚŤAŽÍ POČAS OH 2028 V LOS ANGELES
Jean- Christophe Rolland bol v novembri znovuzvolený do funkcie Svetovej veslárskej federácie (World
Rowing) počas virtuálneho kongresu. Zároveň na ňom potvrdil rozhodnutie výkonného výboru, ktorý schválil
Long Beach ako dejisko veslárskych súťaží počas OH 2028 v Los Angeles.
Organizačný výbor OH 2028 pôvodne navrhoval za dejisko Lake Perris asi 140 km na východ od olympijskej
dediny. Toto riešenie by si však vyžadovalo zabezpečenie dodatočného ubytovania pre veslárov aj rýchlostných
kanoistov, ktorí by boli izolovaní od ostatného olympijského diania.
Presun na Long Beach Marine Stadium, dejisko veslárskych súťaží počas OH 1932 bol zvažovaný už v
roku 2019. Výhodou tohto riešenia je predovšetkým poloha, keďže športovisko sa nachádza iba pol hodiny
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od olympijskej dediny a Long Beach má byť dejiskom aj
ďalších olympijských súťaží. Jeho nevýhoda spočíva v
nutnosti skrátiť veslársku trať s tradičných 2 000 m na 1
500 m, keďže na jednom konci kanála sú do stredu vodnej
plochy zapustené piliere mosta, ktorý tu bol vybudovaný
v 50. rokoch 20. storočia. Úskalím môžu byť aj prílivové
vlny, keďže kanál je napojený na pobrežnú oblasť.
Svetová veslárska federácia však potvrdila, že budú
vykonané ďalšie štúdie ohľadom presunu do tohto
dejiska. Minulý rok Rolland potvrdil, že posledná štúdia
priniesla veľmi pozitívne výsledky, čo viedlo federáciu
k schváleniu Long Beach Marine Stadium za dejisko olympijských súťaží. Zároveň upozornil, že po tomto
rozhodnutí musí nasledovať spolupráca s predstaviteľmi mesta Long Beach, ktoré toto rozhodnutie musí tiež
schváliť. Ich súhlas je však vo všeobecnosti očakávaný, keďže už dávnejšie prejavili záujem byť hostiteľom
čo najväčšej porcie olympijského diania.

EURÓPSKE ŠAMPIONÁTY 2026 V GATESHEADE
SÚ NA MŔTVOM BODE
Kandidatúra Gatesheadu na Európske šampionáty 2026
sa ocitla na mŕtvom bode potom, čo bol mestu zamietnutý
vládny príspevok vo výške 25 miliónov libier.
Mesto sa uchádzalo o 25-miliónovú dotáciu pre organizáciu
Európskych šampionátov 2026 v rámci vládneho programu
zameraného na vyrovnávanie regionálnych rozdielov.
Zástupca mesta Martin Gannon sa vyjadril, že predložili
túto požiadavku v snahe podporiť úsilie Gatesheadu a
Newcastlu a ich spoluprácu s ďalšími samosprávami v
regióne za účelom prezentácie severného Anglicka na
svetovej scéne.
„Bez vládnej podpory sú Európske šampionáty 2026
prakticky mŕtve,“ povedal. „Bola by to obrovská príležitosť
pre severovýchod Anglicka... Nič iné v podobnom rozsahu
by sme neboli schopní zorganizovať...“
Gannon situáciu prirovnal k jednej miliarde libier, ktorú získal región West Midlands pre účely organizácie
Hier Commonwealthu 2022 v Birminghame.
Multišportové podujatie Európske šampionáty sa po prvý raz uskutočnili v roku 2018 v Glasgowe a Berlíne.
V auguste budúceho roka bude ich dejiskom nemecký Mníchov.
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SAPPORO PRIPRAVUJE REVÍZIU
PLÁNU PRE ZOH 2030
Japonské Sapporo pripravuje revíziu svojho kandidátskeho projektu
na zimné olympijské hry v roku 2030 v snahe zredukovať potenciálne
náklady na multišportové podujatie.
Metropola ostrova Hokkaido sa považuje za najvážnejšieho z
potenciálnych hostiteľov ZOH, keďže sa kandidatúra pripravuje už
niekoľko rokov.
Pôvodne mesto uvažovalo o ZOH 2026, ale po zemetrasení v roku
2018, ktoré zničilo budovy a infraštruktúru v regióne, ustúpilo od svojho
zámeru.
ZOH 2026 v Japonsku by tiež znamenali organizáciu troch po sebe idúcich zimných hier na ázijskom
kontinente po Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022.
Vážny záujem Sappora o ZOH 2030 podporil aj starosta mesta Katsuhiro Akimoto, ktorý minulý rok v januári
navštívil sídlo MOV v Lausanne, kde prezidentovi MOV Thomasovi Bachovi predstavil ich plán.
Momentálne Sapporo zvažuje revíziu svojho olympijského projektu a redukciu jeho potenciálnych nákladov
až o 90 miliárd jenov (690 miliónov eur).
Pôvodne odhadovaný rozpočet hier sa pohyboval medzi 310 až 370 miliardami jenov (2,3 až 2,8 miliardami
eur). Teraz mesto dúfa, že by sa rozpočet hier mohol pohybovať medzi 280 až 300 miliardami jenov (2,1 až
2,3 miliardami eur).
V rámci finančných úspor sa chcú organizátori vyhnúť výstavbe nových zariadení vzhľadom na požiadavku
MOV využívať do maximálnej možnej miery existujúce športoviská.
Sapporo pôvodne uvažovalo o výstavbe novej bobovej dráhy. Revidovaný projekt teraz počíta s využitím
existujúcej dráhy v dejisku ZOH 1998 v Nagane. Súťaže v rýchlokorčuľovaní by sa mohli uskutočniť aj na
krytom ovále v meste Obihiro, ktoré je od Sappora vzdialené necelých 200 km.

PONTEVEDRA BUDE V ROKU 2023 DEJISKOM
FINÁLE MS V TRIATLONE
Španielske mesto Pontevedra na severozápade krajiny bude
dejiskom finálovej časti seriálu MS v triatlone v roku 2023.
Pre mesto to bude ďalšie významné podujatie potom, čo v
roku 2019 hostil multišportové MS Medzinárodnej triatlonovej
únie (ITU).
Finále seriálu MS v triatlone je vrcholom v každoročnom
kalendári pretekov ITU, ktorý zahŕňa súťaže v kategóriách elite, do 23 rokov a v paratriatlone. Program
dopĺňajú súťaže v rôznych vekových kategóriách na štandardnej trati, v super šprinte a v disciplíne aquabike.
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Predchádzajúcimi dejiskami finálovej časti MS boli Londýn, Budapešť, Peking, Auckland, Chicago, Gold
Coast, Lausanne a Edmonton. Budúci rok bude podujatie hostiť Abu Dhabi.

SAMARANCH VYZÝVA NA PODPORU OLYMPIJSKEJ KANDIDATÚRY
BARCELONY A PYRENEJÍ
Bývalý viceprezident MOV Juan Antonio Samaranch varoval, že
nedostatok jednoty môže ukončiť šance Barcelony a Pyrenejí na
organizáciu zimných olympijských hier v roku 2030 potom, čo
skupina oponentov vyzývala na ukončenie projektu.
Opozičná skupina sa v nedávnom manifeste vyjadrila, že organizácia
hier by mala na región drastické socio-ekonomické dopady a úplne
by ignorovala súčasnú klimatickú krízu. Ako uvádzajú v manifeste:
„Chceme žiť v Pyrenejách a mať tu dôstojný život... Nemôžeme si
dovoliť 30-dňové podujatie, ktoré nás odsúdi na 30 rokov mizérie...“
J. A. Samaranch v reakcii upozornil, že všetci musia byť jednotní ohľadom kandidatúry, ak má byť vôbec
úspešná. „Ak tu nebude panovať jednota medzi všetkými inštitúciami a občianskou spoločnosťou, potom
ani nie je potrebné s kandidatúrou začínať... Je to len strata času a plytvanie peňazí...“
Pochybnosti ohľadom olympijského projektu Barcelony a Pyrenejí sa objavili po zverejnení výsledkov
prieskumu medzi obyvateľmi Madridu ohľadom možnosti uchádzať sa o OH 2036. V prieskume vyjadrilo
podporu prípadnej kandidatúre 58,1 % opýtaných. Madrid sa neúspešne uchádzal o OH v rokoch 2012,
2016 a 2020.

UIPM A JEJ ŠPORTOVCI DISKUTOVALI
O BUDÚCNOSTI SVOJHO ŠPORTU
Medzinárodná únia moderného päťboja (UIPM) zorganizovala
videokonferenciu, aby prediskutovala rozhodnutie vzdať sa jazdectva
ako jednej zo svojich disciplín v rámci programu OH 2028 v Los Angeles.
Konferencie sa zúčastnili aj súčasní športovci, aby prediskutovali
budúcnosť svojho športu.
Hlavnou témou bola eliminácia jazdeckej disciplíny a jej nahradenie bližšie
neurčeným športom. UIPM informovala športovcov o tomto rozhodnutí, ktoré urobil jej výkonný výbor 4.
novembra.
Prezident UIPM Klaus Schormann v tejto súvislosti povedal: „Stojíme v kľúčovom bode v histórii moderného
päťboja a UIPM je odhodlaná naplniť princípy olympijskej Agendy 2020+5 a zabezpečiť, aby sa stal moderný
päťboj široko dostupným, atraktívnym a udržateľným.“
Zatiaľ čo niektorí športovci súhlasili s rozhodnutím UIPM, iní zostávajú v tejto súvislosti stále zmätení a
sklamaní. Toto bolo vôbec prvé stretnutie členov UIPM a športovcov, aby diskutovali o budúcnosti športu.
V novembri sa jej predstavitelia vyjadrili, že MOV nebude akceptovať v programe OH 2028 v Los Angeles
moderný päťboj v podobe, ktorá by zahŕňala aj jazdectvo. Po zverejnení rozhodnutia výkonného výboru
UIPM viac ako 650 päťbojárov vyjadrilo nedôveru prezidentovi K. Schormannovi.
E-Športinform | 04/2021

E-ŠPORTINFORM

45

SVETOVÁ ATLETIKA V OČAKÁVANÍ ÚSPEŠNÝCH
MS 2022 V OREGONE
Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe zdôraznil
význam budúcoročných MS v americkom Eugene v
snahe využiť túto jedinečnú príležitosť na získanie
záujmu širšej americkej športovej verejnosti a
zvýšenie popularity atletiky v Spojených štátoch
amerických.
„Musíme zaistiť, aby tieto MS v Eugene boli dôležité nielen pre štát Oregon, ale aby pritiahli fanúšikov aj z
ostatných častí USA... Toto je re nás veľmi, veľmi dôležitý trh – je to najväčší športový trh na svete, a preto
tu potrebujeme byť a prezentovať sa vo veľkom štýle...“
S. Coe tiež zdôraznil rast popularity podujatí Kontinantálnej tour, ktorá je druhou najvýznamnejšou sériou
atletických mítingov po sérii Diamantovej ligy. V rámci „zlatej“ kategórie Kontinentálnej tour sa z 11 podujatí
uskutočnili 3 v USA – v Eugene, Bostone a Walnute.
„Momentálne pracujeme na tom, aby sme úspešne rozšírili program Kontinentálnej tour,“ povedal Coe. „Je
to dôležité nielen preto, aby sme rozšírili naše podujatia v USA, ale tiež chceme, aby atléti z Európy a Afriky
mali viac príležitostí na zabezpečenie svojich finančných príjmov na čo najväčšom počte trhov.“
Atletické MS 2022 sa uskutočnia na štadióne Hayward Field, ktoré je historickým miestom pre americkú
atletiku. Jeho sláva sa zvýraznila vďaka americkej bežeckej legende Stevovi Prefontainovi začiatkom 70.
rokov, ale tiež kvôli jeho relatívnej blízkosti k hlavnému sídlu firmy Nike. Pre účely MS sa jeho kapacita
dočasne rozšíri na 30 000 divákov. Jeho prestavba začala v júni 2018 a stála 200 miliónov dolárov. Stal sa
tak najdrahším a najmodernejším štadiónom v USA určeným špecificky pre účely atletiky. Jeho financovanie
pochádzalo kompletne z finančných darov spoluzakladateľa firmy Nike Phila Knighta a jeho manželky Penny
a viac než 50 ďalších darcov.

PETRA SÖRLINGOVÁ BUDE STÁŤ NA ČELE
SVETOVÉHO STOLNÉHO TENISU
Petra Sörlingová bola zvolená do pozície novej prezidentky Medzinárodnej
stolnotenisovej federácie (ITTF) počas novembrových MS v americkom Houstone.
Švédka, ktorá predtým plnila funkciu viceprezidentky pre financie ITTF, bola zvolená
jednohlasne na najbližšie štvorročné obdobie. V rámci výkonného výboru ITTF
pôsobila od roku 2009.
P. Sörlingová je prvou ženou, ktorá bude stáť na čele strešnej organizácie svetového
stolného tenisu. V súčasnosti je iba treťou ženou na poste prezidentky niektorej
z medzinárodných športových federácií letných olympijských športov. Ďalšími sú
Marisol Casadová, ktorá stojí na čele Medzinárodnej triatlonovej únie (ITU) a Annika Sörenstamová, ktorá
je prezidentkou Medzinárodnej golfovej federácie (IGF).
Počas novembrových MS v Houstone ITTF rozhodlo aj o dejisku MS v roku 2024, ktorým bude kórejský
Pusan. V internom súboji porazil argentínske hlavné mesto Buenos Aires počtom hlasov 97 ku 46.
Pusan mal hostiť minuloročné MS tímov, ale podujatie bolo zrušené kvôli pandémii COVID-19.
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PREŤAHOVANIE
LANOM
DVE DESAŤROČIA
PRI OLYMPIJSKEJ
ATLETIKE
IGOR MACHAJDÍK

                                   

Dominantnými súťažnými disciplínami na starovekých
Panhelénskych hrách boli tie atletické. Dialo sa tak na
Pýtijských hrách v Delfách, Istmických hrách v Istmii,
Nemejských hrách v Nemei, Panaténajskych hrách v
Aténach, ale najmä na bájnych antických Olympijských
hrách v gréckej Olympii (776 p. n. l. – 393 n. l.). Na
prvých štrnástich hrách pod Kronovým vrchom bol
jedinou disciplínou beh na jedno stádium (192,27 m) dromos, k nemu pribudol potom dvojitý beh diaoulos,
po ňom postupne vytrvalostný beh na 7 až 24 stádií a
neskôr beh ťažkoodencov (hoplitodromos). Súčasťou

antického
päťboja ako
najvšestrannejšej
starogréckej súťaže boli
atletické disciplíny – dromos,
skok do diaľky, hod oštepom, hod
diskom a jediná neatletická disciplína
– zápas. Ďalšie športy, ktoré tvorili program
antických olympijských hier boli zápas (palé),

Preťahovanie lanom na OH 1908 Londýn
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nie ako súčasť päťboja, box (pygmé), pankration
(všeboj), atraktívne vozatajské disciplíny, preteky
štvorzáprahov a dvojzáprahov, dostihy, jazdecké
preteky a preteky klusákov.
Barón Pierre de Coubertin, zakladateľ novovekých
olympijských hier, ktoré veľmi výrazne ovplyvnili
celosvetové športové dianie, bol inšpirovaný práve
antickou olympijskou filozofiou, ktorú aplikoval a
„zasadil“ do medzinárodného prostredia. Vtedy sa
naplno ukázala sila fenoménu moderného športu.
Vo svojom olympijskom programe predostrel v roku
1894 členom novovzniknutého Medzinárodného
olympijského výboru svoju predstavu o Hrách I.
olympiády 1896. Vo svojom návrhu uviedol 11
športov (z ktorých sa nakoniec v gréckej metropole
realizovalo 9), pričom na prvom mieste figurovala
atletika – kráľovná športov. Tá zostala na piedestáli
olympijských športov dodnes.
Už v Aténach 1896 pútalo zaslúžene najväčšiu
pozornosť publika 12 atletických disciplín a rovnako
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bola atletika sledovaná aj na ostatných hrách olympiád
pred prvou svetovou vojnou – teda aj v Paríži 1900,
St. Louis 1904, Londýne 1908 a Štokholme 1912. K
pôvodným dvanástim atletickým disciplínam pribúdali
postupne ďalšie, niektoré z nich sa obmieňali, viaceré
boli neskôr zrušené, napríklad skok do diaľky z
miesta, skok do výšky z miesta, trojskok z miesta,
prekážkové behy na 200 m, 2500 m i 4000 m a ďalšie.
Parížske hry, podobne ako tie o štyri roky neskôr
v St. Louis, boli iba príveskom svetových výstav,
čo oslabovalo olympijskú myšlienku, poslanie i ich
športovú hodnotu. Londýn 1908 znamenal kvalitatívny
obrat a aj tu si zachovala atletika dominantné
postavenie. Jej protagonisti sa predviedli publiku v
27 disciplínach, pričom v Londýne 1912 sa počet
atletických olympijských disciplín navŕšil na 30. Z
tých „neštandardných“ spomeňme napríklad hod
diskom obojručne, hod oštepom obojručne, vrh guľou
obojručne alebo cezpoľný beh na 800 m jednotlivcov
i družstiev.
Ešte aj na prvých povojnových hrách v Antverpách
Paríž počas svetovej výstavy 1900
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Preťahovanie lanom na OH 1920 v Antverpách

1920 zostal počet atletických disciplín na rovnakom
čísle, o štyri roky neskôr sa už počty menili smerom
nadol a mnohé „archaické“ sa z programu vytrácali.
Z už vyššie spomínaných atletických disciplín sme
zámerne nespomínali jednu, ktorá bola svojím
charakterom aj prejavom odlišná od všetkých
ostatných, ale jej miesto bolo pri atletike. Dobové
dokumenty či výsledkové listiny to potvrdzujú. Svojou
súťaživosťou a dramatickosťou patrila taktiež k
diváckym ťahákom: preťahovanie lanom.
Kto by aj v dnešných časoch aspoň z počutia
nepoznal kolektívny boj dvoch skupín silákov na
oboch koncoch lana spojený s dávkou dobrej nálady,
ale aj potrebného zapojenia síl každého člena
družstva. Táto zábavka demonštrujúca tímového
ducha bývala klasickou športovou disciplínou so
všetkou vážnosťou. Preťahovaniu lanom sa venovali
silní jedinci reprezentujúci svoje krajiny či kluby aj na
tých najvyšších fórach. Pod piatimi kruhmi sa tak stalo
päťkrát, pretože v olympijskom programe figurovalo
preťahovanie lanom (anglicky Tug of war, francúzsky
Traction a la cord) v rokoch 1900 až 1920. Oficiálne
prebiehal tento šport ako samostatná „zložka“
zaradená do rámca atletických súťaží. Základné
pravidlá v prvých decéniách 20. storočia určovali,
že lanom sa preťahujú dva šesťčlenné tímy mužov.
Ak ani jeden z nich neuspel do piatich minút, víťazstvo
získalo to družstvo, ktoré potiahlo svojho súpera o
merateľne väčšiu vzdialenosť.

Preťahovanie lanom ako olympijský šport, to môže
pôsobiť pre niekoho prekvapujúco, ale podáva
zároveň svedectvo o jeho vtedajšom rozšírení i
popularite. Ako zábavná forma ľudového charakteru
s nenáročným materiálnym vybavením a minimálnymi
nákladmi, pritom jednoduchými pravidlami, aj keď v
tom čase ešte nie celkom jednotnými, bola dostupná
a flexibilná prakticky v každých podmienkach. Jej
história a tradícia siaha až do obdobia staroveku,
pričom v stredoveku bolo preťahovanie lanom
rozšírené v Ázii, Európe i južnej Amerike.
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Premiérovo sa predstavili atléti za lanom na Hrách II.
olympiády 1900 v Paríži. Zaujímavou skutočnosťou
zostáva, že olympijskými víťazmi sa tu stalo zmiešané
kombinované družstvo Švédov a Dánov, pretože ani
jeden z dvoch štátov nedisponoval vo francúzskej
metropole potrebným, minimálnym počtom šiestich
mužov. Vytvorili teda spoločný tím, ako sa ukázalo,
víťazný, a aj keď v niektorých prameňoch sa uvádza
ako víťaz iba Švédsko, v zostave víťazov určite
figurovali aj Dáni. Tu je víťazná zostava: Gustaf
Söderström, Karl Staff, August Nilsson, Eugen
Schmidt, Edgar Aabye, Charles Winckler. Prví traja
z menoslovu sú Švédi, ďalší traja Dáni. V Paríži sa
nad touto skutočnosťou nepozastavoval nikto, veď
o tom, že bojujú na olympijských hrách, nevedeli
ani viacerí účastníci. Hry boli iba jednou z atrakcií
svetovej výstavy.
Nejednotnosť vo výsledkovej listine panovala v
umiestnení tímov na ďalších miestach. Podľa
niektorých prameňov obsadili druhú priečku USA,
v skutočnosti patrila Francúzom. Autor publikácie
„Summer olympics“ z roku 1996 Američan David
Wallechinsky to tiež priznáva, keď konštatuje, že
Američania neboli schopní v preťahovaní lanom
súťažiť, pretože traja zo šiestich členov tímu práve
počas duelov pretekali vo finále hodu kladivom. Až
po skončení súťaže si americký tím vyskúšal svoje
schopnosti, ale iba v priateľskom meraní síl. To sa
však skončilo v tom momente, keď sa americkí diváci
vrútili na plochu a chceli doslova rukolapne pomôcť
svojim krajanom v akcii. A to sa nestrpelo ani v rámci
svetovej výstavy.
Atypicky z dnešného pohľadu prebiehali súťaže v „Tug
of war“ aj na Hrách III. olympiády 1904 v americkom
St. Louis. Farby domácich reprezentovalo až niekoľko
klubových celkov a záverečné poradie vyzeralo takto:
1. USA, 2. USA, 3. USA, ešte aj na štvrtom mieste
skončil domáci tím, až na piatom mieste sa umiestnil
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prvý neamerický účastník – Grécko. Olympijských
víťazov v tomto prípade predstavoval klub Milwauke
Athletic Club. Pre objektivitu treba pripomenúť, že
pre veľkú vzdialenosť a značné finančné náklady
reprezentovalo Európu na prvých OH na americkom
kontinente iba sedem krajín a ich 42 športovcov,
pričom celkový počet zúčastnených krajín, respektíve
národných olympijských výborov predstavoval číslo
13.
Obdobná situácia, čo sa medailistov týka, nastala
aj o štyri roky neskôr, na OH 1908 v Londýne, keď
domáci ostrovania zastúpení viacerými klubmi za
lanom dominovali. Poradie na stupňoch víťazov bolo
„monotónne“: 1. Veľká Británia, 2. Veľká Británia, 3.
Veľká Británia. V anglickej metropole reprezentovali
domácich policajné klubové tímy, pričom sa víťazstvo
stalo korisťou londýnskych policajtov, ktorí porazili vo
finále svojich liverpoolských uniformovaných kolegov.
Dramatická situácia nastala už v prvom kole súťaže,
keď práve Liverpoolčania potiahli amerických silákov
za čiaru bleskovo, za pár sekúnd. Američania vzápätí
protestovali proti nepovolenej špeciálnej obuvi
domácich s oceľovými klincami a opätkami. Protest
bol zamietnutý s odôvodnením, že išlo o štandardnú
policajnú obuv továrensky vyrobenú, jednoducho
baganče. Odpoveďou Američanov bolo okamžité
odstúpenie zo súťaže. Po turnaji vraj kapitán víťazov
London City Police team vyzval Američanov na duel
iba v ponožkách. Nie je známe, či sa tento skutočne
udial... V Londýne sa prvýkrát vôbec udeľovali
kompletné kolekcie olympijských medailí, čiže zlato,
striebro, bronz, nielen tie účastnícke a v prípade
silákov za lanom pripadli teda všetky domácim.
Z OH 1912 v Štokholme, na ktorých sa už preukázal
viditeľný všestranný športový progres, mali súťaže v
atletike skvelú úroveň, keď tu padlo 20 olympijských
rekordov, z nich bolo osem zároveň svetových. Po
prvý raz figurovali medzi účastníkmi zástupcovia
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zo všetkých svetadielov. Zo súťaží v preťahovaní
lanom sa zachovala chudobná dokumentácia, z ktorej
vyplýva iba poradie na prvých dvoch miestach: 1.
Švédsko, 2. Veľká Británia.
Po prvej svetovej vojne sa dostal tento šport silákov
pod krídlami (ľahkej) atletiky do olympijského
programu už iba raz. Stalo sa tak hneď na prvých
povojnových - OH 1920 v Antverpách, ktoré zvládlo
mesto napriek krátkemu času na organizáciu hier
so cťou. Z finálových výsledkov vyplýva, že víťazná
zostava atlétov za lanom Veľkej Británie porazila
Holandsko v dvoch kolách 2 : 0, keď podľa záznamov
v prvom odolávali oranžoví 28,2 sek. a v druhom
iba 13,4 sek., čo svedčí o absolútnej prevahe Britov.
Tretie miesto a bronzovú medailu získali domáci
Belgičania. Menoslov víťaznej britskej zostavy – G.
Canning, F. Holmes, E. Mills, J. Shepherd, H. Stiff,
J. Sewell, F. Humphreys dnes už nemusí nikomu
nič hovoriť, ale aj títo športovci sa stali olympijskými
víťazmi a zapísali sa do histórie olympijských hier
natrvalo. V Antverpách, kde prebehol premiérovo
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olympijský sľub športovcov, nad štadiónom zaviala
olympijská vlajka s piatimi farebnými kruhmi a objavilo
sa dnes už všetkým známe „Citius, Altius, Fortius“,
išlo o derniéru preťahovania lanom na olympijských
športoviskách.
Kvôli komplexnosti treba ešte doplniť, že súťaž v
preťahovaní lanom sa uskutočnila aj na medzihrách
1906 v Aténach, ktoré usporiadali Gréci na počesť
desiateho výročia obnovenia olympijských hier, do
olympijskej štatistiky sa ale nerátajú. V hlavnom meste
Grécka vtedy zvíťazili siláci Nemecka pred domácim
Gréckom a Švédskom. Niektoré pramene uvádzajú,
že víťazom sa stal tím nemecko-švajčiarsky.
Preťahovanie lanom sa síce zaradilo medzi
vyradené či zaniknuté športy v rámci olympijského
programu, avšak ako športová disciplína pokračuje na
medzinárodnej báze aj dnes. Na jej čele stojí Tug of
War International Federation (TWIF), založená v roku
1960, ktorá upravila pravidlá a organizuje turnaje na
uspôsobených plochách vonku i v halách. Z rozdielov

Školská súťaž v preťahovaní lanom, Kokava n/R. 1982
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medzi niekdajším preťahovaním lanom a tým dnešným
zaujme zmena počtu borcov na jednej strane lana
zo šesť na osem, oblečených v jednotných dresoch
a v špeciálnej obuvi, ale aj ustanovenie váhových
kategórií i súťaženie žien. Posledný ťahajúci člen
na oboch stranách musí mať prilbu, pričom lano je v
strede označené a obe jeho časti farebne rozlíšené,
čo je veľmi dôležité pre rozhodcov.
Úprava oficiálnych pravidiel bola potrebným a logickým
krokom Medzinárodnej federácie preťahovania lanom,
pretože práve nešťastné pravidlá sa stali kameňom
úrazu na OH 1920, keď dostali nahromadené
konflikty tento šport až do polohy neriešiteľnosti, čoho
následkom bolo aj vplyvom znižovania počtu disciplín
na OH zo strany MOV, vypadnutie z olympijského
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programu. Ešte pred desaťročím by sme povedali, že
natrvalo. Dnes už to nie je až také isté. Príkladom môže
byť opätovný návrat viacerých dávnejšie vyradených
športov po desaťročia trvajúcich absenciách na
olympijské športoviská. V prípade tenisu, ragby
či golfu ide síce o veľmi populárne a renomované
športy, ale automaticky odpisovať aj tie menšie či
menej viditeľné, ktoré nefigurujú medzi olympijskými
takisto celé desaťročia, v prípade preťahovania lanom
už celé jedno storočie, neznamená automaticky
definitívu. Práve naopak, existuje snaha TWIFT o
opätovné zaradenie tohto športového odvetvia do
olympijského programu, čo bude vzhľadom podobné
ambície ďalších športov problém. Siláci za lanom sa
ale nikdy nevzdávajú.
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AKTUÁLNY
ADRESÁR ZVÄZOV
                                    
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
AIKIDO

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA AMERICKÉHO
FUTBALU

Adresa

Veterná 10
917 01 Trnava

Adresa

Revolučná 3289/1
01001 Žilina

Telefón

+421 903 956 039

Telefón

+421 904 984 419

E-mail

info@aikikai.sk

E-mail

info@saaf.sk

Web

www.aikikai.sk

Web

www.saaf.sk

Prezident

Roman Ilavský

Prezident

Ján Polák

Generálny sekretár

Juraj Baláž

Generálny sekretár

Martin Bíleš

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ
ZVÄZ

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ
FEDERÁCIA

Adresa

Junácka 6
832 80 Bratislava

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Telefón

+421 2 38 15 55 00

Telefón

+421 915 754 777

E-mail

saz@atletikasvk.sk

E-mail

office@baseballslovakia.com

Web

www.atletikasvk.sk

Web

www.baseballslovakia.com

Prezident

Peter Korčok

Prezident

Dušan Noga

Generálny sekretár

Vladimír Gubrický

Generálny sekretár

František Bunta
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SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ
ASOCIÁCIA

SLOVENSKÝ ZVÄZ
BEDMINTONU

Adresa

Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava

Adresa

Slovenská 19
080 01 Prešov

Telefón

+421 2 491 14 545

Telefón

+421 905 193 404

E-mail

sekretariat@slovakbasket.sk

E-mail

sekretar@bedminton.sk

Web

www.slovakbasket.sk

Web

www.bedminton.sk

Prezident

Miloš Drgoň

Prezident

Anton Siažik

Generálny sekretár

Andrej Kuffa

Generálny sekretár

Zuzana Rajdugová

SLOVENSKÝ BEŽECKÝ
SPOLOK

SLOVENSKÝ ZVÄZ
BIATLONU

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Partizánska 71
97401 Banská Bystrica

Telefón

+421 0910 483 898

Telefón

+421 - 48 - 414 4776

E-mail

sbs@zoznam.sk

E-mail

svk@biathlon.sk

Web

www.beh.szm.sk

Web

www.biathlon.sk

Prezident

Jozef Baráth

Prezident

Peter Vozár

Generálny sekretár

Stanislav Moravčík

Generálny sekretár

Zuzana Donovalová

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ
ZVÄZ

SLOVENSKÝ ZVÄZ
BOBISTOV

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Líščie údolie 134
841 04 Bratislava 4

Telefón

+421 0905 611 719

Telefón

+421 - 903 262 626

E-mail

koniar@sbiz.sk

E-mail

szb@boby.sk

Web

www.biliard.online.sk

Web

www.boby.sk

Prezident

Samuel Koniar

Prezident

Milan Jagnešák

Generálny sekretár

Zdenka Jagnešáková

Generálny sekretár
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
BOCCIE
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SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ
ZVÄZ

Adresa

Vajanského 874/46
984 01 Lučenec

Adresa

Dunajská 12
040 11 Košice

Telefón

+421 903 630 204

Telefón

+421 903 712 927

E-mail

slovenska.asociacia.bocce@gmail.com

E-mail

sekretariat@slovakbowling.sk

Web

www.bocce.sk

Web

www.slovakbowling.sk

Prezident

Ján Macko

Prezident

Vladimír Merkovský

Generálny sekretár

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ BOXERSKÁ
FEDERÁCIA

SLOVENSKÝ BRIDŽOVÝ
ZVÄZ

Adresa

Dr. Vladimíra Clementisa
3222/10, 821 02 Bratislava

Adresa

Lopenícka 1/A
831 02 Bratislava

Telefón

+421 949 246 786

Telefón

+421 - 0905 012 032

E-mail

sbf@sbf.sk

E-mail

sbz@bridgeclub.sk

Web

www.sbf.sk

Web

www.bridgeclub.sk

Prezident

Tomáš Kovács

Prezident

Peter Belčák

Generálny sekretár

Mária Schutová

Generálny sekretár

Peter Hora

SLOVENSKÝ CURLINGOVÝ  
ZVÄZ

SLOVENSKÝ ZVÄZ
CYKLISTIKY

Adresa

Mostová 2
811 03 Bratislava

Adresa

Junácka 6
832 80 Bratislava

Telefón

+421 905 606 229

Telefón

+421 902 654 060

E-mail

office@curling.sk

E-mail

szc@cyklistikaszc.sk

Web

www.curling.sk

Web

www.cyklistikaszc.sk

Prezident

Pavol Pitoňák

Prezident

Peter Privara

Generálny sekretár

Mária Rapčanová

Generálny sekretár

Katarína Jakubová
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SLOVENSKÁ CYKLOTRIALOVÁ
ÚNIA

DOSTIHY - ZÁVODISKO

Adresa

Štefánikova 4445
05801 Poprad

Adresa

Starohájska 29
85269 Bratislava

Telefón

+421 910 150 950

Telefón

+421 2 624 11 504

E-mail

stefan@pcola.sk

E-mail

sekretariat@zavodisko.sk

Web

www.cyklotrial.sk

Web

www.zavodisko.sk

Prezident

Štefan Pčola

Prezident

Ľuboš Chmelár

Generálny sekretár

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ DOSTIHOVÝ
GREYHOUND ZVÄZ

SLOVENSKÝ ZVÄZ DRÁHOVÉHO
GOLFU

Adresa

Trieda A. Hlinku 27/7
94901 Nitra

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Telefón

+421 – 905 764 953

Telefón

+421 0905 305 338

E-mail

sdgz@dostihychrtov.sk

E-mail

info@minigolfsport.sk

Web

www.dostihychrtov.sk

Web

www.minigolfsport.sk

Prezident

Pavel Mozdík

Prezident

František Drgoň

Generálny sekretár

René Šimanský

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ
FLORBALU

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
FRISBEE

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Eisnerova 13
841 07 Bratislava

Telefón

+421 948 122 750

Telefón

+421 903 363 033

E-mail

info@szfb.sk

E-mail

predseda@szf.sk

Web

www.szfb.sk

Web

www.szf.sk

Prezident

Oto Divinský

Prezident

Juraj Turan

Generálny sekretár

Martin Keseg

Generálny sekretár

E-Športinform | 04/2021

55

E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ
ZVÄZ

SLOVENSKÝ FUTSAL

Adresa

Tomášikova 30/c
821 01 Bratislava

Adresa

Tomášikova 30/c
821 01 Bratislava

Telefón

+421 2 48 20 60 00

Telefón

+421 - 2 - 48 20 60 40

E-mail

office@futbalsfz.sk

E-mail

dobsovic@futbalsfz.sk

Web

www.futbalsfz.sk

Web

www.futsalslovakia.sk

Prezident

Ján Kováčik

Prezident

Dušan Dobšovič

Generálny sekretár

Peter Pálenčík

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA GO
Údernícka 5
851 01 Bratislava

Adresa

Telefón

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ
ASOCIÁCIA
Adresa

Kukučínova 26
831 01 Bratislava

Telefón

0911 446 366

E-mail

slovakgo@gmail.com

E-mail

skga@skga.sk

Web

www.sago.sk

Web

www.skga.sk

Prezident

Miroslav Poliak

Prezident

Tibor Hubík

Generálny sekretár

Milan Jadroň

Generálny sekretár

Kamil Balga

SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ
FEDERÁCIA

SLOVENSKÝ ZVÄZ
HÁDZANEJ

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava

Telefón

+421 905 811 053

Telefón

+421 903 708 275

E-mail

gymnastics@sgf.sk

E-mail

szh@slovakhandball.sk

Web

www.sgf.sk

Web

www.slovakhandball.sk

Prezident

Ján Novák

Prezident

Jaroslav Holeša

Generálny sekretár

Monika Šišková

Generálny sekretár

Ivan Sabovik
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ
ÚNIA

SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ
SPOLOK JAMES

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Telefón

+421 917 627 355

Telefón

+421 908 718 714

E-mail

hokejbal@hokejbal.sk

E-mail

office@james.sk

Web

www.hokejbal.sk

Web

www.james.sk

Prezident

Jozef Stümpel

Prezident

Anton Pacek

Generálny sekretár

Július Száraz

Generálny sekretár

Marián Baran

SLOVENSKÝ ZVÄZ
JACHTINGU

SLOVENSKÁ JAZDECKÁ
FEDERÁCIA

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Telefón

+421 918 529 304

Telefón

+421 907 100 191

E-mail

szj@sailing.sk

E-mail

info@sjf.sk

Web

www.sailing.sk

Web

www.sjf.sk

Prezident

Marián Babjak

Prezident

Vladimír Chovan

Generálny sekretár

Zuzana Bodnáriková

Generálny sekretár

Zuzana Bačiak Masaryková

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
JOGY
Adresa

SLOVENSKÝ ZVÄZ
JUDO
Junácka 6, 83280 Bratislava

Svätoplukova 20, 82108 Bratislava
Korešp.: Kováčska 16, 040 01 Košice

Adresa

Telefón

0905 489 363

Telefón

+421 910 729 433

E-mail

spjke@netkosice.sk

E-mail

szj@judo.sk

Web

www.saj.sk

Web

www.judo.sk

Prezident

Gejza Timčák

Prezident

Ján Krišanda

Generálny sekretár

Peter Pisoň

Generálny sekretár

Korešp.: Trnavská cesta 39
831 04 Bratislava

E-Športinform | 04/2021

57

E-ŠPORTINFORM
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

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE A
BOJOVÝCH UMENÍ

58

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 ASOCIÁCIA CAMPINGU
A CARAVANINGU

Adresa

Pajštúnska 1
851 02 Bratislava

Adresa

Mládežnícka 2481/35
017 01 Považská Bystrica

Telefón

+421 915 47 22 41

Telefón

+421 42 432 65 67

E-mail

info@karate-slovakia.sk

E-mail

sekretariat@caravaning.sk

Web

www.karate-slovakia.sk

Web

www.caravaning.sk

Prezident

Daniel Baran

Prezident

Jaroslav Mišura

Generálny sekretár

Peter Kotásek

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ
KICKBOXU

SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY
ZVÄZ

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

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

Telefón

+421 915 499 077

Telefón

+421 905 762 340

E-mail

onuscak@kickboxing.sk

E-mail

sekretariat@kolky.sk

Web

www.slovak-kickboxing.sk

Web

www.kolky.sk

Prezident

Peter Onuščák

Prezident

Štefan Kočan

Generálny sekretár

Viliam Sabol

Generálny sekretár

Eva Ondrejkovičová
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
KORFBALU

SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY
ZVÄZ

Adresa

Makovického 6
971 01 Prievidza

Adresa

Záhradnícka 95
821 08 Bratislava

Telefón

+421 911 361 044

Telefón

+421 - 918 - 791 227

E-mail

m_sonoga@yahoo.com

E-mail

gs@kraso.sk

Web

www.korfbal.sk

Web

www.kraso.sk

Prezident

Martin Sonoga

Prezident

Jozef Beständig

Generálny sekretár

Csaba Kürti

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNESS,
KULTURISTIKY A SILOVÉHO TROJBOJA

SLOVENSKÝ ZVÄZ
ĽADOVÉHO HOKEJA

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava

Telefón

+421 908 965 156

Telefón

+421 2- 32 340 920

E-mail

safkst@gmail.com

E-mail

szlh@szlh.sk

Web

www.sakst.sk

Web

www.szlh.sk

Prezident

Boris Mlsna

Prezident

Miroslav Šatan

Generálny sekretár

Ivan Pulkert

Generálny sekretár

LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

59

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA

Adresa

Framborská 58
010 01 Žilina

Adresa

Pri Rajčianke 49
010 01 Žilina

Telefón

0903 431 416

Telefón

+421 – 41 - 723 2204

E-mail

sekretariat@laa.sk

E-mail

sna@sna.sk

Web

www.laa.sk

Web

www.sna.sk

Prezident

Miroslav Jančiar

Prezident

Ján Mikuš

Generálny sekretár

Dagmar Sekerková

Generálny sekretár

Pavol Kavka
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA
ULTRAĽAHKÉHO LIETANIA

SLOVENSKÝ LUKOSTRELECKÝ
ZVÄZ

Adresa

Letisko Boľkovce 227
984 01 Lučenec

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Telefón

+421 905 60 27 06

Telefón

+421 903 715 945

E-mail

sluk@sful.sk

E-mail

office@archerysvk.sk

Web

www.sful.sk

Web

www.archerysvk.sk

Prezident

Marián Sluk

Prezident

Vladimír Bužek

Generálny sekretár

Jaroslav Vaľo

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA
ASOCIÁCIA

SLOVENSKÝ ZVÄZ MALÉHO
FUTBALU

Adresa

Karpatská 15
058 01 Poprad

Adresa

Jašíkova 24
821 03 Bratislava

Telefón

+421 918 249 159

Telefón

+421 911 916 731

E-mail

info@slovak-ski.sk

E-mail

info@malyfutbal.sk

Web

www.slovak-ski.sk

Web

www.malyfutbal.sk

Prezident

Ivan Ivanič

Prezident

Peter Králik

Generálny sekretár

Matúš Kocún

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ
MODERNÉHO PÄŤBOJA

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ
FEDERÁCIA

Adresa

Junácka 6
832 80 Bratislava

Adresa

Šporovcov 340
017 01 Považská Bystrica

Telefón

+421 905 650 170

Telefón

+421 42 426 0332

E-mail

smpa@pentathlon.sk

E-mail

smf@smf.sk

Web

www.pentathlon.sk

Web

www.smf.sk

Prezident

Dušan Poláček, ml.

Prezident

Ing. Peter Lazar

Generálny sekretár

Dušan Poláček, st.

Generálny sekretár

Tatiana Kašlíková
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
MOTORISTICKÉHO ŠPORTU

SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ
ASOCIÁCIA

Adresa

Fatranská 3
949 01 Nitra

Adresa

Junácka 6
832 80 Bratislava

Telefón

+421 - 37 655 46 96

Telefón

+421 905 462 372

E-mail

info@sams-asn.sk

E-mail

nohejbal.sna@gmail.com

Web

www.sams-asn.sk

Web

www.nohejbal-sk.sk

Prezident

Dušan Koblišek

Prezident

Miroslav Kováč

Generálny sekretár

Vojtech Ruisl

Generálny sekretár

Ján Reháček

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH
ŠPORTOV

SLOVENSKÝ PAINTBALLOVÝ
ZVÄZ

Adresa

Junácka 6
832 80 Bratislava

Adresa

Telefón

+421 903 636 503

Telefón

+421 905 120 480

E-mail

slovakia@orienteering.sk

E-mail

pavlak@paintball.sk

Web

www.orienteering.sk

Web

www.paintball.sk

Prezident

Andrej Patráš

Prezident

Michal Čížek

Generálny sekretár

Milan Mazúr

Generálny sekretár

Turek Suchar

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ
FEDERÁCIA

SLOVENSKÝ ZVÄZ POZEMNÉHO
HOKEJA

Adresa

Za kasárňou 1
831 03 Bratislava

Adresa

Jurkovičova 5
83106 Bratislava

Telefón

+421 905 297 832

Telefón

0918 555 519

E-mail

sport@swimmsvk.sk

E-mail

szph@szph.sk

Web

www.swimmsvk.sk

Web

www.szph.sk

Prezident

Ivan Šulek

Prezident

Ľudmila Pastorová

Generálny sekretár

Miroslav Nowak

Generálny sekretár

Mariana Mankovecká
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA DYNAMICKEJ
STREĽBY
Urxova 4
080 05 Prešov

Adresa

Telefón

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
PRETLÁČANIA RUKOU
Adresa

Vavrečka 311
029 01 Námestovo

Telefón

+421 911 880 779

E-mail

prezident@sads.sk

E-mail

sekretariat@armsport.sk

Web

www.sads.sk

Web

www.armsport.sk

Prezident

Janette Haviarová

Prezident

Ján Germánus

Generálny sekretár

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ PSÍCH
ZÁPRAHOV

SLOVENSKÝ ZVÄZ
RÁDIOAMATÉROV

Adresa

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

Adresa

Mlynská 4
900 31 Stupava

Telefón

+421 905 486 716

Telefón

+421 - 2 - 6224 7501

E-mail

igorpribula11@gmail.com

E-mail

szr@szr.sk

Web

www.mushing.sk

Web

www.szr.sk

Prezident

Igor Pribula

Prezident

Roman Kudláč

Generálny sekretár

Roman Kudláč

Generálny sekretár

ZVÄZ VODÁCTVA A RAFTINGU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKÝ ZVÄZ RYBOLOVNEJ
TECHNIKY

Adresa

Wolkrova 4
85101 Bratislava

Adresa

Svornosti 69
94077 Nové Zámky

Telefón

+ 421 903 457 074

Telefón

+421 905 235 472

E-mail

zvazraftingu@gmail.com

E-mail

szrtnz@szm.sk

Web

www.zvazraftingu.sk

Web

www.szrtnz.sk

Prezident

Radoslav Orokocký

Prezident

Juraj Mészáros

Generálny sekretár

Tomáš Lángh

Generálny sekretár
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY
ZVÄZ

SLOVENSKÁ RUGBYOVÁ
ÚNIA

Adresa

Za Hornádom 15, ŠH
05201 Spišská Nová Ves

Adresa

Hrobákova 1
851 02 Bratislava

Telefón

+421 903 601 379

Telefón

+420 722 112 356

E-mail

stez@stez.sk

E-mail

krutzner@slovakrugby.sk

Web

www.speedskating.sk

Web

www.slovakrugby.sk

Prezident

Ján Magdoško

Prezident

Eduard Krützner

Generálny sekretár

Michal Mihálik

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ
ZVÄZ

SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA
KOMPOZIČNÉHO ŠACHU

Adresa

Bernolákovo námestie 25
940 01 Nové Zámky

Adresa

Zimná 2
82102 Bratislava

Telefón

+421 948 640 046

Telefón

+421 915 794 101

E-mail

sekretariat@chess.sk

E-mail

emil.klemanic@justice.sk

Web

www.chess.sk

Web

www.soks.sk

Prezident

Zdeněk Gregor

Prezident

Emil Klemanič

Generálny sekretár

Vladimír Szűcs

Generálny sekretár

ZDRUŽENIE KOREŠPONDENČNÉHO
ŠACHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKÝ ZVÄZ
SÁNKAROV

Adresa

ZKŠ SR , P O BOX 17
82014 Bratislava

Adresa

Starý Smokovec 18074
062 01 Vysoké Tatry

Telefón

+421 - 903 455 587

Telefón

+421 905 970 041

E-mail

manduchm@korsach.sk

E-mail

sane@sane.sk

Web

www.korsach.sk

Web

www.sane.sk

Prezident

Milan Manduch

Prezident

Jozef Škvarek

Generálny sekretár

Pavol Polakovič

Generálny sekretár

Viera Bachárová Findurová
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY
ZVÄZ

64

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILNÝCH
MUŽOV

Adresa

Trnavská cesta 39
831 04 Bratislava

Adresa

Opatovská 15
911 01 Trenčín

Telefón

+421 903 740 961

Telefón

+421 948 135 151

E-mail

slovak-fencing@slovak-fencing.sk

E-mail

sekretar@slovakstrongman.sk

Web

www.slovak-fencing.sk

Web

www.slovakstrongman.sk

Prezident

Tatiana Drobná

Prezident

Vladimír Bátik

Generálny sekretár

Gabriela Geršiová

Generálny sekretár

Pavol Guga

ZDRUŽENIE ŠÍPKARSKYCH
ORGANIZÁCIÍ

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ
ASOCIÁCIA

Adresa

Szakkayho 1
04001 Košice

Adresa

Bobrovec 550
032 21 Bobrovec

Telefón

+ 421 905 700 790

Telefón

+421 915 156 717

E-mail

info@sipky.sk

E-mail

info@slovakskimo.sk

Web

www.slovakiadart.sk

Web

www.slovakskimo.sk

Prezident

Karol Kirchner

Prezident

Igor Žiak

Generálny sekretár

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ SOFTBALOVÁ
ASOCIÁCIA

SLOVENSKÝ ZVÄZ ŠPORTOVCOV
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

SNP 90
040 11 Košice

Telefón

+421 2 492 49 279

Telefón

+421 907 953 701

E-mail

office@softballslovakia.sk

E-mail

szsmpsk@gmail.com

Web

www.softballslovakia.com

Web

www.szsmp.sk

Prezident

Richard Bohunický

Prezident

Robert Luby

Generálny sekretár

František Bunta

Generálny sekretár
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E-ŠPORTINFORM
DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR
SLOVENSKA

SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE
POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Adresa

Blumentálska 24
811 07 Bratislava

Adresa

Benediktiho 5
811 05 Bratislava

Telefón

+421 911 370 888

Telefón

+421 915 888 553

E-mail

office@deaflympic.sk

E-mail

tps@sztps.sk

Web

www.deaflympic.sk

Web

www.sztps.sk

Prezident

Miloš Štefek

Prezident

Ján Riapoš

Generálny sekretár

Dušan Dědeček

Generálny sekretár

Martin Čapla

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO
POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa

Cementárenská 16
974 01 Banská Bystrica

Adresa

Medený Hámor 7
97401 Banská Bystrica

Telefón

+421 907 884 546

Telefón

+421 48 414 40 99

E-mail

predseda@sazps.sk

E-mail

zsk-sr@zsk-sr.sk

Web

www.sazps.sk

Web

www.zsk-sr.sk

Prezident

Pavol Valent

Prezident

Juraj Štaudinger

Generálny sekretár

65

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ STRELECKÝ
ZVÄZ

ZVÄZ MODELÁROV
SLOVENSKA

Adresa

Wolkrova 4
85101 Bratislava

Adresa

Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda

Telefón

+421 2 6224 4077

Telefón

+421 907 217 539

E-mail

ssz@shooting.sk

E-mail

sekretariat@zvazmodelarov.sk

Web

www.shooting.sk

Web

www.zvazmodelarov.sk

Prezident

Miloslav Benca

Prezident

Pavol Barbarič

Generálny sekretár

Barbora Reichová

Generálny sekretár

Jaroslav Košťan
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E-ŠPORTINFORM
ZVÄZ POTÁPAČOV
SLOVENSKA

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY
ZVÄZ

Adresa

Wolkrova 4
851 01 Bratislava

Adresa

Andreja Kmeťa 20
01055 Žilina

Telefón

+421 918 737 877

Telefón

+421 41 507 36 11

E-mail

zps@zps-diving.sk

E-mail

sekretariat@srzrada

Web

www.zps-diving.sk

Web

www.srzrada.sk

Prezident

Roman Baláž

Prezident

Rudolf Boroš

Generálny sekretár

Zuzana Žecová

Generálny sekretár

Ľuboš Javor

SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ
ASOCIÁCIA

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ
ZVÄZ

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Černockého 6
831 53 Bratislava

Telefón

+421 911 694 629

Telefón

+ 421 905 245 825

E-mail

gs@squash.sk

E-mail

hatalova@sstz.sk

Web

www.squash.sk

Web

www.sstz.sk

Prezident

Marek Kubiček

Prezident

Anton Hamran

Generálny sekretár

Dávid Kubíček

Generálny sekretár

Ivica Hatalová

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA
SUMO

SLOVENSKÝ ZVÄZ
TAEKWON-DO ITF

Adresa

Zálužická 7
82101 Bratislava

Adresa

Trnavská 18
919 04 Smolenice

Telefón

+421 905 620 366

Telefón

+ 421 908 553 335

E-mail

mifko@reprosova.sk

E-mail

ladislav.hunady@gmail.com

Web

www.sumo.szm.com

Web

www.sztkd-itf.sk

Prezident

David Šarkády

Prezident

Ladislav Huňady

Generálny sekretár

Jozef Kotuľák

Generálny sekretár
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
TAEKWONDO WT

SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO
ŠPORTU

Adresa

Stará spišská cesta 38
040 01 Košice

Adresa

Škultétyho 1
831 03 Bratislava

Telefón

+ 421 902 901 640

Telefón

+421 2 4445 7850

E-mail

satkd.wtf@gmail.com

E-mail

szts@szts.sk

Web

www.satkd.sk

Web

www.szts.sk

Prezident

Pavel Ižarik

Prezident

Petr Horáček

Generálny sekretár

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ TENISOVÝ
ZVÄZ

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ
ÚNIA

Adresa

Príkopova 6
831 03 Bratislava

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Telefón

+ 421 903 793 140

Telefón

+ 421 905 648 349

E-mail

stz@stz.sk

E-mail

triatlon@triathlon.sk

Web

www.stz.sk

Web

www.triathlon.sk

Prezident

Tibor Macko

Prezident

Jozef Jurášek

Generálny sekretár

Igor Moška

Generálny sekretár

Peter Dobiáš

KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV

SLOVENSKÝ VESLÁRSKY
ZVÄZ

Adresa

Záborského 33
83103 Bratislava

Adresa

Telefón

+421 2 44 45 11 21

Telefón

E-mail

ustredie@kst.sk

E-mail

rowingslovakia@gmail.com

Web

www.kst.sk

Web

www.veslovanie.sk

Prezident

Peter Dragúň

Prezident

Ján Žiška

Generálny sekretár

Dušan Valúch

Generálny sekretár

Stanislava Vičanová
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO
LYŽOVANIA A WAKEBOARDINGU

SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO
MOTORIZMU

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Trnavská cesta 29
832 84 Bratislava

Telefón

+421 905 712 830

Telefón

+421 903 454 999

E-mail

waterski@waterski.sk

E-mail

szvm@szvm.sk

Web

www.waterski.sk

Web

www.szvm.sk

Prezident

Alexander Vaško

Prezident

Vladimír Slaný

Generálny sekretár

Denisa Oravcová

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
FEDERÁCIA

SLOVENSKÝ ZVÄZ
VZPIERANIA

Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Adresa

Telefón

+421 901 770 729

Telefón

E-mail

sekretariat@svf.sk

E-mail

szv@vzpieranie.sk

Web

www.svf.sk

Web

www.vzpieranie.sk

Prezident

Marek Rojko

Prezident

Ján Štefánik

Generálny sekretár

Tomáš Singer (poverený)

Generálny sekretár

Jozef Sedlár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA WESTERN
RIDINGU A RÓDEA
Adresa

Tomášovská 72
900 29 Nová Dedinka

Telefón

+ 421 905 413 023

E-mail

Junácka 6
83280 Bratislava

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
ČÍNSKEHO WUSHU
Adresa

Ladislava Dérera 35
831 01 Bratislava

Telefón

+421 0905 948422
+421 907 320 877

tajomnik@sawrr.sk

E-mail

email@wushuslovakia.sk

Web

www.sawrr.sk

Web

www.wushuslovakia.sk

Prezident

Peter Dobeš

Prezident

Ľubomír France

Generálny sekretár

Alexandra Bučková

Generálny sekretár

Katarína Kittová
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E-ŠPORTINFORM
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: 15.12.2021
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