ČÍSLO

01 /2018
ISSN 2585-8270

e-Šp rtinform
elektronický časopis národného športového centra

4A

AKTUALIZÁCIA
INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU
ŠPORTU

8

OHLIADNUTIE
ZA DIANÍM
V PJONGČANGU
2018

15

ROZHOVOR
S JÁNOM
MIŽÚROM

23

KRONIKA ŠPORTU
PO PIATICH
ROKOCH

E-ŠPORTINFORM

2

OBSAH
01/2018

                                 
4 Aktualizácia informačného systému športu
8

Ohliadnutie za dianím v Pjongčangu 2018
na športoviskách i mimo nich

12 Testovanie reprezentantov SR - účastníkov
ZOH 2018
15 Rozhovor s Jánom Mižúrom
»»Aktualizácia informačného
systému športu: str. 4

18 Školský šport a informačný portál
školského športu
20 Európske športové fórum 2018
23 Kronikárska tradícia po piatich rokoch
obnovená
25 Európsky týždeň športu 2018
27 Kalokagatia - klenot najcennejší

»»Testovanie reprezentantov
SR - účastníkov ZOH: str. 12

31 Keď vyšlo prvé číslo Tip-u
33 Aktuálny adresár zväzov

			ISSN 2585-8270
			
Vydavateľ: Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava
			
IČO: 30853923, email: office@sportcenter.sk, www.sportcenter.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Igor Kováč
Redakčná rada: PhDr. Igor Machajdík, PhDr. Zdenko Kríž, Ing. Alica Fisterová, Ing. Ján Mižúr, Ing. Branislav Strečanský
Fotografie: Jozef Jurášek, Boris Čechvala, Ján Súkup, PixaBay, archív, Wikipedia (logo ZOH 2018)
Redakcia nezodpovedá za obsahovú stránku článkov a príspevkov.
Grafické spracovanie: trueCreative

E-Športinform | 01/2018

E-ŠPORTINFORM

3

Úvodný štvrťrok tohto roka sa niesol v duchu sviatku zimných športov
v kórejskom Pjongčangu. Športoví priaznivci na Slovensku sa
pochopiteľne najviac tešili z výkonov biatlonistiek, keď fenomenálnej
Anastasii Kuzminovej dokázali zdarne sekundovať Paulína Fialková i
celá ženská štafeta. Pochopiteľne do športového diania na Slovensku
zasiahli aj iné udalosti. Slovenský futbalový zväz napríklad privítal
v Bratislave 42. riadny kongres Európskej futbalovej únie (UEFA).
Z pohľadu športových subjektov bolo zasa pomerne dôležitou udalosťou
uvedenie aktualizovanej verzie informačného systému športu do ostrej
prevádzky. A po dlhých rokoch uzrela svetlo sveta Kronika športu, ktorá
má tento raz podobu päťročnice.
Aktuálne číslo E-Športinformu ponúka opäť pestrú paletu príspevkov.
Ako sme sľúbili v úvodnom čísle, v tom aktuálnom sme dali priestor
predstaveniu informačného portálu školského športu. Nevyhli sme sa
však pochopiteľne ani informačnému systému športu ako takému a
ponúkame niekoľko informácií a rád, ktoré by športovým zväzom mohli
byť nápomocné pri práci s ním. Nájdete v ňom tiež rozhovor s Jánom
Mižúrom, dlhoročným funkcionárom v slovenskom športovom hnutí,
ktorý sa podelil o svoje názory na niektoré oblasti športu na Slovensku.
Na jeho stránkach sme dali priestor aj ohliadnutiu za dianím na ZOH
2018 nie len na športoviskách, ale aj mimo nich. Zástupca Slovenskej
antidopingovej agentúry SR zasa predstavil proces dopingových kontrol
slovenských účastníkov na zimných olympijských hrách. Aj tento rok
sa uskutoční Európsky týždeň športu s Národným športovým centrom
ako národným koordinátorom projektu. Európska komisia, ktorá je jeho
iniciátorom, pri tejto príležitosti oslovila európsku športovú verejnosť,
aby sa podelila o svoje názory naň vyplnením online dotazníka.
Z ďalších príspevkov vám ponúkame napríklad niekoľko postrehov
z diania na európskom športovom fóre v Sofii alebo pohľad na históriu
časopisu TIP.
Zostavovatelia časopisu dbajú na to, aby bol jeho obsah pre športovú
obec na Slovensku nielen zaujímavý, ale aj praktický. Preto sme sa
rozhodli, že jeho pravidelnou súčasťou bude aktualizovaný adresár
športových zväzov. Zároveň si jeho čitateľov dovoľujeme opäť osloviť
a vyzvať, aby sa s členmi redakčnej rady podelili o prípadné nápady i
príspevky a pomohli tak tomu, aby bol časopis pre športové subjekty
na Slovensku čo najužitočnejší.
		

					
Mgr. Igor Kováč
					zodpovedný redaktor
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AK TUA LIZÁC IA

INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU ŠPORTU
AGÁTA GALKOVÁ                                    
Dňa 21. marca 2018 bola spustená do produkcie nová aktualizovaná verzia informačného systému športu
(ISŠ). V tomto príspevku vám preto predstavíme niektoré z najdôležitejších zmien oproti predchádzajúcej
verzii.
Zmenou prešla verejná časť ISŠ, známa ako portál www.sport.gov.sk. V rámci neho sa najviac zmien udialo
v časti Portál na podávanie žiadostí o športe (https://ziadosti-sport.iedu.sk), ktorý obsahuje tieto žiadosti:
Žiadosti pre register fyzických osôb v športe:
• Nová činnosť športového odborníka,
• Začiatok podnikania športového odborníka,
• Pozastavenie podnikania/zmena doby pozastavenia podnikania športového odborníka,
• Ukončenie podnikania športového odborníka,
• Zmena obchodného mena/miesta podnikania
Tieto žiadosti sa týkajú výlučne športových odborníkov, ktorí nie sú príslušní k žiadnej športovej organizácii.
Športovcov a športových odborníkov príslušných k športovej organizácii registruje a zapisuje do ISŠ príslušná
športová organizácia cez https://sportbackoffice.iedu.sk.
Okrem žiadosti „Nová činnosť športového odborníka“ sú však všetky ostatné žiadosti dočasne neprístupné
a to až do doby, kým v registri fyzických osôb nebudú zaevidovaní športoví odborníci/podnikatelia, ktorí si
podali žiadosť o zaregistrovanie pred spustením aktualizovanej verzie ISŠ.
Žiadosti pre register právnických osôb v športe:
• Uznanie za národný športový zväz
• Poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických
osobách
Tieto žiadosti sa týkajú právnických osôb, športových organizácií. Prvou sa žiada o uznanie športovej
organizácie za národný športový zväz, druhou sa žiada o poskytnutie prístupu do ISŠ (https://sportbackoffice.
iedu.sk), kde sa vykonáva samotná správa športových organizácií, jej príslušných organizácií a príslušných
E-Športinform | 01/2018
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fyzických osôb.
Žiadosti môže zasielať iba prihlásený žiadateľ prostredníctvom svojho konta (email a heslo). Ak takéto konto
ešte nemá vytvorené, urobí tak cez https://ziadosti-sport.iedu.sk/client. Email a heslo, ktoré si žiadateľ zadá
pri vytváraní konta sa následne stanú aj jeho prihlasovacími dátami do backofficu ISŠ (https://sportbackoffice.
iedu.sk), kde sa spravujú registre fyzických a právnických osôb v športe. Čiže je potrebné najprv si vytvoriť
používateľské konto a následne zaslať potrebnú žiadosť.
Pôvodné prístupy športových zväzov do backofficu ISŠ boli so spustením novej, aktualizovanej
verzie deaktivované. Štatutárom organizácie poverená zodpovedná osoba tak musí o nový prístup
požiadať prostredníctvom žiadosti “Poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov o
právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách” (video návod: https://youtu.be/340_wV1NcxY).
Po vyplnení formuláru určená osoba vytlačí žiadosť (vygenerovanú systémom), podpíše ju a zabezpečí jej
podpísanie všetkými potrebnými podpismi (štatutárnymi zástupcami NŠZ). Podpísanú žiadosť v listinnej
podobe doručí na adresu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava.
Schválením tejto žiadosti sa daná športová organizácia zaregistruje v RPO v športe (iba jej základné údaje)
a daná poverená osoba sa tak stane správcom danej športovej organizácie a zodpovedá za správnosť a
úplnosť dát zadaných cez svoje používateľské konto („účet“) do ISŠ.
Z pohľadu backofficu je jednou z dôležitých zmien práve zmena štruktúry databáz registra fyzických osôb
(RFO) a registra právnických osôb (RPO) v športe. Vzhľadom na tieto skutočnosti sú registre v novej verzii
ISŠ prázdne. Dáta, ktoré boli zadané do systému v období do spustenia novej verzie ISŠ, sú zverejnené na
adrese https://sport.iedu.sk/old/Company/List a https://sport.iedu.sk/old/Contact/Person/List. Všetky dáta o
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fyzických osobách a právnických osobách v športe, ktoré boli do ISŠ zadávané prostredníctvom žiadostí (napr.
registráciou športového odborníka, registráciou inej športovej organizácie), budú v priebehu roka 2018 sekciou
štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) prenesené do
nového RFO a RPO v športe. Ich dočasný register je na: https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/
Prostredníctvom úprav v backoffice je potrebné doplniť zákonom požadované údaje o športovej organizácii,
ktorej je používateľ správcom. Športová organizácia má potom tri možnosti, ako zadať svoje príslušné
právnické osoby a následne aj príslušné fyzické osoby do ISŠ:
1.
2.
3.

jednotlivo
hromadným importom dát
a integráciou vlastného informačného systému zväzu s ISŠ.

Podrobnejšie sa budeme venovať len hromadnému importu dát, nakoľko sa pravdepodobne týka väčšiny
športových zväzov.
Hromadný import dát sa uskutočňuje prostredníctvom importu súborov, ktoré boli zväzom zaslané sekciou
športu MŠVVaŠ SR.
Dva súbory sa týkajú importu právnických osôb (RPOS_ID, RPOS_Cinnosti). Športové organizácie,
ktoré budú v danom súbore, sa automaticky stanú príslušné ku športovej organizácii (zväzu), ku ktorej je
správca prihlásený. To znamená, že ak cez žiadosť “Poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov
o právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách” sa napr. osoba „Janko Mrkvička“ stala správcom
národného športového zväzu (NŠZ), po prihlásení do backofficu ISŠ a následným importom súborov s
právnickými osobami, sa tieto právnické osoby stávajú automaticky príslušné organizácie k NŠZ. Preto v
daných importných súboroch nezadávajte športový zväz.
Tri súbory sa týkajú importu fyzických osôb (RFOS_ID, RFOS_Doklady, RFOS_Cinnosti). Tu je dôležité si
uvedomiť, že každá fyzická osoba je v súbore RFOS_ID len jedenkrát. V súbore RFOS_Doklady bude každá
osoba zasa toľkokrát, koľko má „vzdelaní“. To znamená, že ak má napr. osoba diplom trénera vo florbale a
zároveň certifikát maséra, tak bude v súbore v dvoch riadkoch, t.j. každé vzdelanie má svoj vlastný riadok
(viď. obr.1). V prípade súboru RFOS_Cinnosti bude zasa každá osoba uvedená toľkokrát, koľko činností a
v koľkých organizáciách vykonáva (viď. obr.2).

Obr. 1: Príklad importného súboru RFOS_Doklady

Obr. 2: Príklad importného súboru RFOS_Cinnosti
E-Športinform | 01/2018
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V súvislosti s importom dát do ISŠ je potrebné upozorniť aj na časté chyby pri zadávaní dát do importných
súborov. Ide predovšetkým o:
•

Zrazené nuly na začiatku IČO, rodného čísla (v tom prípade treba nastaviť formát bunky napr. na text).

•

Nevyplnené povinné údaje, bez ktorých sa import danej FO alebo PO nevykoná (ide predovšetkým o
rodné čísla a adresy).

•

Údaje nie sú vyplnené v podobe, ako je uvedená v číselníkoch (tie sú súčasťou každého importného
súboru v priložených samostatných hárkoch resp. na http://www.sportcenter.sk/stranka/ciselniky).

•

Pri priezviskách nezadávajte osoby v tvare „Novotný ml.“, „Novotný st.“ (skratky ako ml. a st. nie sú
priezvisko).

•

Pri cudzincoch zadávajte iba dátum narodenia a to aj v prípade, ak máte k dispozícii ich rodné číslo.

•

Právnické osoby, ktoré majú IČO viac ako 8-miestne do ISŠ nezadávajte.

Vzhľadom na obmedzené ľudské a časové zdroje sa budú prvotne schvaľovať IBA tie „Žiadosti o
poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických
osobách“, ktoré sa budú týkať správy športových zväzov. Čiže žiadosti môžu zaslať IBA športové
zväzy a pre jedného svojho správcu.
Z toho vyplýva, že až do oznámenia sekciou športu, správu všetkých dát o príslušných športových
organizáciách a príslušných fyzických osobách bude vykonávať správca športového zväzu. Športové
kluby, príslušné k športovým zväzom musia o každú zmenu požiadať svoj športový zväz, ktorý ju
následne vykoná v ISŠ.
Čo sa týka evidencie sponzorských zmlúv aj tie môže zadávať iba správca športového zväzu a iba
pre tie športové organizácie a fyzické osoby v športe, ktorých je správcom. Podľa zákona môže
mať sponzorskú zmluvu iba taká fyzická osoba, ktorá je príslušná k športovej organizácii. Osoby
bez príslušnosti nemôžu inštitút sponzorstva využiť. Ak správca športového zväzu nie je správcom
športového klubu (tento „vzťah“ nevznikne automaticky, iba cez schválenú žiadosť), nemôže danému
športovému klubu sponzorskú zmluvu zadať. V tom prípade, rovnako ako všetky ostatné športové
organizácie, zverejní športový klub svoje sponzorské a iné zmluvy na svojom webovom sídle.
Všetky ostatné športové organizácie pokračujú v doterajšom pravidle, t. z., že zverejňujú všetko
(vrátane sponzorských a iných zmlúv a iných povinných údajov) na svojom webovom sídle.
Postupy a manuály ku práci v ISŠ nájdete na http://www.sportcenter.sk/stranka/dokumenty-nastiahnutie. Ďalšie potrebné informácie na http://www.sportcenter.sk/stranka/informacny-portal a
https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/
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OHLIAD N U T I E ZA DIA N ÍM

V PJ ONG Č ANGU 2 0 1 8
NA ŠP O RT OVI S KÁC H I M IM O N IC H
IGOR KOVÁČ                                  
V úvode roka pútal zjavne najväčšiu pozornosť sviatok
zimných športov v kórejskom Pjongčangu. Slovenskí
športoví priaznivci sa mohli tešiť zo skvelých úspechov
Anastasie Kuzminovej, ktorá sa v biatlonovom areáli
postarala o trojitý medailový zásah v podobe jednej
zlatej a dvoch strieborných medailí. Pozitívne boli
hodnotené aj vystúpenia Paulíny Fialkovej (5. miesto
vo vytrvalostných pretekoch na 15 km a 11. miesto v
šprinte na 7,5 km). Ženská štafeta sa tiež postarala
o malý zázrak a piatym miestom pripomenula časy
biatlonovej generácie zo ZOH
1998 a 2002. Petra Vlhová
možno nenaplnila medailové
očakávania v slalome, ale piate
miesto v superkombinácii je tiež
veľmi dobrý výsledok. Výprava
na ZOH 2018 pozostávala
z 56 športovcov (z toho 25
hokejistov), ktorí sa predstavili
v siedmich športoch.
Po skončení hier boli
zahraničné médiá zaplavené
analýzami medailových
úspechov jednotlivých krajín.
Zaujalo Holandsko, ktoré v
porovnaní so Slovenskom
poslalo na ZOH početne
menšiu výpravu 33 športovcov,
ktorí súťažili v štyroch športoch (rýchlokorčuľovaní,
šortreku, snoubordingu a skeletone). Z hier si však
táto veľmoc „dlhých nožov“ prináša 20 medailí, o
ktoré sa postaralo 20 rôznych športovcov.

Pochopiteľne najväčší medailový „zásek“ urobili
Holanďania na dlhom rýchlokorčuliarskom ovále.
Nad tradičným vysvetlením, že tento druh športu
má v krajine svoje historické korene, pretože sa
na zamrznutých kanáloch predkovia dnešných
obyvateľov Holandska presúvali z jedného miesta na
druhé, sa však už usmievajú aj samotní Holanďania.
Amsterdamské kanály boli zamrznuté naposledy
v roku 2012 a slávne preteky „Elfstedentocht“ sa
naposledy konali v roku 1997. Tieto preteky sú
však dôkazom, že Holanďania
rýchlokorčuľovanie milujú, asi
tak, ako Nóri bežecké lyžovanie.
Na jeho 200 kilometrovej trati po
kanáloch naprieč jedenástimi
mestami vo Frízsku na severe
Holandska sa pravidelne
zúčastňovalo aj 10000 ľudí
a nechýbali medzi nimi ani
rýchlokorčuliarski profesionáli,
vrátane olympijských víťazov.
Podujatie má vraj takú prestíž,
že aj súťaže na olympijských
hrách pri tom vyzerajú, ako
preteky amatérov.
Väčšinu svojich olympijských
úspechov však Holanďania
nezaznamenali vďaka štátom
bohato podporovanému systému. Takýto systém
pod názvom „Kernploeg“ fungoval v Holandsku do
polovice 90. rokov. Ten však umožňoval len zopár
športovcom trénovať na plný úväzok. Dvaja z nich
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sa preto vtedy rozhodli založiť svoje súkromné,
komerčné kluby a odvtedy je holandský systém
úplne decentralizovaný. V súčasnosti funguje v
Holandsku 8 takýchto súkromných klubov, ktoré sa
starajú o svoje financovanie aj identifikáciu talentov
a podporujú okolo 80 rýchlokorčuliarov na plný
úväzok. Viac než polovica zo 111 medailí, ktoré
získali holandskí rýchlokorčuliari na ZOH spadá do
obdobia po prechode na tento súkromný systém.
Holandsko disponuje 20 rýchlokorčuliarskymi
oválmi (pre porovnanie v USA ich je 6) a národná
rýchlokorčuliarska federácia eviduje 7000 členov v
juniorských a mládežníckych kategóriách. To však
nie je nijak závratné číslo, pretože plavecká federácia
ich eviduje až 75000.
Medailovú bilanciu na ZOH 2018 vyhralo Nórsko
s rekordným počtom 39 medailí, ktoré získalo 44
rôznych športovcov. V celej Nórskej výprave ich
bolo 109. USA vyslali do Pjongčangu rekordných 242
športovcov, medailí ktoré získali, však bolo takmer
o polovicu menej (23). Zahraničné denníky sa opäť
predháňali v odhalení tajomstva úspešnosti tohto 5
miliónového národa.
Tore Ovrebo, riaditeľ vrcholového strediska
Olympiatoppen priznáva, že Nórsko je požehnané
mnohými výhodami z hľadiska úspešnosti na ZOH,
ako sú snehové podmienky, história úspechov v
športoch, ako sú biatlon a klasické lyžovanie, ako
aj bezplatná zdravotná starostlivosť, ktorá pomáha
udržiavať mladé športové talenty v dobrej forme.
Nóri však odmietajú dávať milióny na podporu
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športov, ktorým sa bežná populácia nemôže venovať
výmenou za dočasnú dávku serotonínu, ktorú divák
zažíva pri pohľade na zisk medaily v televízii. Preto
napríklad nepodporujú bobistov ako Veľká Británia.
Zdôrazňujú dôležitosť vzťahu medzi športom pre
všetkých a vrcholovým športom. Podľa Seana Inglea
z denníku Guardian, Nóri dávajú na podporu letných
a zimných športov 13,7 milióna libier zo štátnych
prostriedkov. Pre porovnanie Veľká Británia dáva
organizácii UK Sport 137,5 milióna libier na rok na
podporu vrcholového športu, z čoho zimné športy
dostávajú 8 miliónov. Nóri tak dávajú na vrcholový
šport asi toľko, ako Briti na podporu veslovania a
kanoistiky dohromady. Podpredsedníčka Nórskeho
olympijského výboru, Kristin Kloster Aagen tvrdí,
že nórsky systém je zjavne odlišný. „Naši športovci
nevyžijú z grantov, ktoré im dávame, takže musia
pracovať. Sú to učitelia, inštalatéri, študenti a pod.“
Britská reprezentácia v curlingu dostala pred ZOH
2018 grant vo výške 5,6 milióna libier. Nórsky
zmiešaný pár, ktorý v Kórei získal bronzové medaily,
musel predať svoje náčinie na eBayi, pretože
potreboval peniaze.
Ďalší dôležitý faktor sa týka mládežníckeho športu.
Ovrebo vysvetľuje, že v Nórsku mládežnícke športové
kluby nezaznamenávajú výsledky až do veku 13 rokov
dieťaťa. „Chceme to nechať na deťoch. Chceme, aby
sa hrali a mali zábavu. Chceme, aby sa zameriavali
na rozvoj sociálnych zručností. Zo športu sa učia
veľmi veľa. Z hry sa učia veľmi veľa. Učia sa veľa z
toho, že nie sú v úzkosti, strese a pod tlakom. Učia
sa veľa z toho, že nie sú posudzované a hodnotené.
Preto sa cítia lepšie. A preto sú ochotné zostať pri
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športe dlhšie.“ V USA napríklad funguje úplne odlišný
prístup, kde udeľujú tituly národných šampiónov
už 9-ročným deťom. V Nórsku národný šampionát
deväťročných tak skoro vôbec neuvidíte.
Nórsko má však aj ďalšie triky v prospech rozvoja
športu. Tréneri napríklad nehovoria športovcom, koľko
vážia. Ako tvrdí Ovrebo, „Je to veľmi nebezpečné.
Môžu si totiž vytvoriť rôzne poruchy stravovania.“
Olympionici tiež nedostávajú žiadne finančné odmeny
a bonusy od ich zväzov. „Myslíme si, že finančné
odmeny menia ľudí na niečo, čím by sa vôbec nemali
stať,“ hovorí opäť Ovrebo.
Pochopiteľne, nie všetko je v nórskom systéme
dokonalé. Nejednému sa zdvihlo obočie pri správach
o tom, koľko dávok liekov na astmu si berú so sebou
nórski lekári do Pjongčangu. „Ich používanie sa
dostáva na hranu,“ hovorí novinár Jostein Overik.
„Nemôžete povedať, že je to doping, pretože bežci
na lyžiach majú problémy s dýchaním v chladnom
počasí. Vyvoláva to však otázky etickosti.“ Nórske
športové orgány sa však prekvapujúco striktne eticky
stavajú k používaniu hypoxických stanov, ktoré sú
používané mnohými vytrvalostnými športovcami za
účelom zvyšovania hladiny červených krviniek. „V
Nórsku to nepovoľujeme. Musíte ísť do hôr, ak chcete
profitovať z tréningu v nadmorskej výške,“ hovorí Tom
Tvedt, prezident Nórskeho olympijského výboru.
Kórejčania zvládli sviatok zimných športov po
organizačnej stránke nepochybne veľmi dobre.
Profesor Jules Boykoff z Pacifickej univerzity v
Oregone si však opäť raz nenechal ujsť príležitosť
a poukázal aj na nedostatky, ktoré sa na verejnosť
príliš nedostávajú. Údajne až 2000 z 15-tisícovej légie
dobrovoľníkov sa vzdalo svojej funkcie v dôsledku zlých
životných podmienok, malých porcií podpriemerného
jedla a nedostatku prestávok. Prípady ubytovania v
špinavých izbách s kapacitou štyroch osôb, kde boli
„natlačení“ až 10 dobrovoľníci, tiež neboli ojedinelé.
Kórejský prezident Mun Čä-in čelil niekoľkým tuctom
petícií, v ktorých sa dobrovoľníci sťažovali na tieto
pracovné a životné podmienky, ktoré označili za
„neuveriteľne neadekvátne“. Jeden z dobrovoľníkov
sa údajne vyjadril, že „keď si predstavím, koľko
miliónov tu bolo minutých, čudujem sa, prečo my nie
sme platení vôbec.“
Miestni prevádzkovatelia vlekov a požičovní lyží
museli zavrieť svoje obchody už v polovici januára,
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čím sa znížili ich príjmy až o 80%. Niektorí žiadali
vládu o finančnú kompenzáciu. Iní namiesto toho
skúsili postaviť dočasné reštaurácie, aby aspoň
nejakým spôsobom zmiernili ekonomické dopady
organizácie ZOH na ich podnikanie. Americkí turisti
len neveriacky krútili hlavami. „Plánovali sme, že sem
prídeme lyžovať a zároveň si pozrieť olympiádu, ale
keď sme videli, že tu nie je vôbec nič otvorené, tak
to bolo jednoducho smutné.“
Organizátori minuli na prípravu hier 13 miliárd
dolárov. Pôvodný odhad okolo 6 miliárd bol ako už
tradične opäť prekročený. V porovnaní so ZOH 2014
v Soči však kórejské vydanie vyznieva ako lacná
záležitosť. Aj napriek tomu sa však organizátorom
podarilo pripraviť skutočne špičkové športoviská.
Okolo troch z nich sa však sťahujú mračná ohľadom
ich poolympijského využitia. Jedným z nich je
aj zjazdársky areál v Jeongseone, ktorý vznikol
„vyklčovaním“ časti 500 rokov starého lesa, pričom
kórejská vláda účelovo zrušila jeho štatút chránenej
oblasti s najvyšším stupňom ochrany.
O štyri roky sa športový svet opäť zíde v Ázii. Tentoraz
v čínskom Pekingu a priľahlých mestách Yanqing a
Zhangjiakou. Slovo priľahlých však v tomto prípade
nie je namieste. Polhodinové vzdialenosti medzi Soči
a Krásnou poľanou, či medzi strediskom Alpensia
a mestom Kangnung budú v Číne minulosťou.
Spomínané dve dejiská sú od Pekingu vzdialené
100 až 200 km a bežnú trojhodinovú dopravnú
vzdialenosť sa budú organizátori snažiť zmierniť
výstavbou rýchlostnej železnice za 10 miliárd
dolárov. Zmysluplnosť tohto projektu je otázna. V
horskej oblasti totiž musí byť postavené prakticky
všetko nanovo. Nejeden skúsený účastník hier sa
priam škriabe na hlave pri predstave, že športoviská
majú vyrásť na mieste s kontinentálnou semiarídnou klímou, trpiacou nedostatkom vody a kde
vo februári zaznamenávajú v priemere len jeden až
dva dni zrážok a aj to len do 4 mm. Potreba umelého
zasnežovania, ktoré vyžaduje nemalé zásoby vody,
tak bude nevyhnutnosťou. Poolympijské využitie
nových športovísk v lokalite, kde takmer vôbec
nesneží, vrátane novej bobovej dráhy či skokanských
mostíkov tiež vyvoláva pochybnosti.
Pozitívom projektu je, že sa v Pekingu opiera o využitie
športovísk postavených pre OH 2008. Aspoň sčasti
tak zapadá do reformného plánu Medzinárodného
olympijského výboru (MOV) Agenda 2020. Ten bol
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počas ZOH 2018 doplnený o novú iniciatívu MOV, tzv.
„New norm“, v rámci ktorej predstavil 118 úsporných
opatrení, ktoré by mali pomôcť organizátorom ZOH
znížiť náklady o 500 miliónov dolárov. V prípade
letných OH by sa úspory mali vyšplhať až na 1
miliardu.
Do Kórei zavítali aj zástupcovia adeptov na dejisko
ZOH 2026. Sion, Calgary, Štokholm či Sapporo sa
skloňujú najčastejšie v súvislosti s týmto podujatím.
Svoje ambície však ohlásil aj rakúsky Graz so
Schladmingom s odôvodnením, že tentoraz sa chcú
vyhnúť referendu, ktoré len nedávno zmarilo snahy
Innsbrucku. Švajčiarsky Sion bude čeliť referendu
tento rok. Švédska metropola má zatiaľ viac
podporu v športových kruhoch na čele s národným
olympijským výborom, ako medzi politikmi na
národnej a komunálnej úrovni. V snahe znížiť náklady
na minimum prišli Švédi s nápadom použiť existujúce
skokanské mostíky vo Falune a dokonca aj existujúcu
bobovú dráhu v lotyšskej Sigulde. Calgary by tiež rado
oprášilo svoje olympijské spomienky z roku 1988, a aj
keď starosta Naheed Nenshi kandidatúru podporuje,
konečné slovo bude mať provinčná a federálna vláda,
keďže projekt závisí na ich financovaní. Aj oni však
uvažujú nad úspornými riešeniami, ako je využitie
multifunkčnej haly v Edmontone či športovísk v dejisku
ZOH 2010 Whistleri. Japonské Sapporo, dejisko ZOH
1972, má zdanlivo najmenšie šance na úspech. Po
ZOH 2018 v Pjongčangu, OH 2020 v Tokiu a ZOH
2022 v Pekingu sa zdá málo pravdepodobné, že by
sa ďalšie hry uskutočnili opäť v Ázii. MOV je však
v súčasnosti v úplne inej situácii a už si nemôže
dovoliť uvažovať o rotácii kontinentov tak, ako kedysi.
Predstaviteľ MOV Christophe Dubi sa v tejto súvislosti
jednoznačne vyjadril, že pozíciu Sappora nepovažuje
za nevýhodu a potvrdil tak zmenu prístupu MOV k
celému kandidátskemu procesu. „To, čo hľadáme,
sú inteligentné projekty, ktoré majú silnú víziu a
prepojenie s dlhodobými rozvojovými plánmi mesta.“
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v roku 2030, aby nekolidovalo s OH 2028 v Los
Angeles. Projekt sa opiera o existujúce športoviská
a z pohľadu MOV a jeho úsporných opatrení dáva
najlepší zmysel rovnako ako OH 2028 v kalifornskom
„meste anjelov“.
Sedmička olympijských adeptov tak vyzerá pre
budúcnosť MOV veľmi nádejne. Ide však zatiaľ
len o úvodnú fázu celého výberového procesu.
O oficiálnych kandidátoch na ZOH 2026 sa totiž
rozhodne až na zasadnutí MOV počas októbrových
olympijských hier mládeže v Buenos Aires a dejisko
hier bude známe až v septembri 2019. Skúsenosti
z nedávnej minulosti okolo voľby dejísk ZOH 2022
a OH 2024 i peripetie mnohých ašpirantov na ZOH
2026 však stále vzbudzujú pochyby a otázku: „Koľko
z nich nasledujúce mesiace vlastne prežije?“

Do termínu podania prihlášky (31. marca) sa však
na poslednú chvíľu stihli zapojiť aj turecký Erzurum,
dejisko zimného európskeho olympijského festivalu
mládeže 2017 a prekvapivo aj trojica Miláno, Turín a
Cortina d′Ampezzo, ktorá by MOV chcela ponúknuť
spoločný olympijský projekt.
Pomocnú ruku bolo dokonca pripravené podať aj
americké Salt Lake City, dejisko ZOH 2002, ktoré by
rado privítalo sviatok zimných športov opäť, najlepšie
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TESTOVANIE
REPREZENTANTOV SR

ú č a stní kov zimných o ly m pi js kýc h h i e r
v Pjongč angu 2 0 1 8
ĽUBOMÍR GULAN

                                 

Účasť na olympiáde je snom snáď každého športovca.
Olympijská filozofia vníma olympijské hry ako sviatok
športovcov aj divákov, ako príklad spoločného úsilia
národov o lepší zajtrajšok.
Olympizmus je životná filozofia vyvážene spájajúca
telesnú zdatnosť, vôľu a ducha v jeden celok.
Splývaním športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus
usiluje o utvorenie spôsobu života, založeného na
radosti z vynaloženého úsilia, na výchovnej hodnote

dobrého príkladu a na rešpektovaní univerzálnych
základných etických princípov.
V poslednom čase, najmä na podklade
prebiehajúcich prípadov s dopujúcimi športovcami,
sa však myšlienka jednoty a solidarity začala trochu
vytrácať. Prebiehajúce súdne procesy s obvinenými
športovcami rozdelili športovú aj laickú verejnosť na
dva tábory. Antidopingové organizácie pod vedením
WADA museli zareagovať a prijať opatrenia, aby sa
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situácia zo Soči nezopakovala.
V súvislosti so zimnými olympijskými hrami v
Pjongčangu 2018 (ZOH 2018) bolo celosvetovo
zvýšené úsilie všetkých antidopingových organizácií
o testovanie športovcov, s ktorými sa predbežne
počítalo v nominácií pre jednotlivé krajiny. Testovanie
prebiehalo hlavne pod autoritami národných
antidopingových agentúr a medzinárodných
športových federácií. Svetová antidopingová agentúra
(WADA) a Medzinárodný olympijský výbor (IOC) plnili
úlohu kontroly aktivít týchto organizácií.
Pre športovcov a ich ošetrujúci personál bola zriadená
stránka www.zakazanelatky.sk, kde si mohli overiť
podľa názvu alebo účinnej látky, či daný liek obsahuje
niektorú látku publikovanú v Zozname zakázaných
látok a metód.
Stránku zatiaľ navštívilo 1973 užívateľov s celkovo
3521 prístupmi.
V roku 2017 SADA zároveň poskytovala telefonické
a mailové konzultácie ohľadne užívania konkrétnych
liekov vo vzťahu k zakázaným látkam. Agentúra
zabezpečila spracovanie odborných informácií
celkom k 130 liekom a výživovým doplnkom. V
sledovanom období poskytla celkom 62 expertných
posúdení obsahu zakázaných látok a metód v liekoch,
doplnkoch výživy a nových látkach.
Možnosť požiadať o terapeutickú výnimku nevyužil
žiaden slovenský olympionik.
V januári 2017 vstúpila do platnosti revízia technického
dokumentu TDSSA, ktorý stanovuje minimálne limity
analýz (MLA) pre dodatočné testovanie na rastový
hormón (GH), uvoľňujúce faktory rastového hormónu
(GHRFs) a látky podporujúce produkciu erytropoetínu
(ESAs). Hlavnou zmenou bola skutočnosť, že
percentuálne počty vyžadovaných analýz spoločne
pre GH/GHRFs sa rozdelili na dve samostatné
skupiny, pričom k analýze rastového hormónu je
potrebné použiť vzorku krvi. Táto povinnosť je
záväzná pre všetky antidopingové organizácie od roku
2017, respektíve od roku 2018 pre tie organizácie,
ktoré nemali zavedené testovanie krvných vzoriek.
WADA taktiež stanovila kritériá na založenie a
správu hematologických modulov biologických pasov
športovcov (ABP). Každá antidopingová organizácia
je od januára 2018 povinná viesť krvný pas v športoch,
kde MLA pre ESA dosahuje 30% alebo viac.
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SADA sa musela postupne pripraviť na plnenie
týchto požiadaviek, a keďže v tíme dopingových
komisárov (DCO) je málo lekárov, pristúpilo sa k
náboru a zaškoleniu zdravotných sestier, ktoré
počas dopingovej kontroly budú vykonávať iba
odber krvi (BCO). Takto sa podarilo splniť limity aj v
najrizikovejších športoch.
Distribučný plán testovania (TDP) je dokument
popisujúci postupy, ktoré musia všetky antidopingové
organizácie pripraviť a zverejniť každoročne, aby boli
v súlade s Kódexom a medzinárodnými normami.
Medzinárodný register pre testovanie (IRTP) si
vytvárajú Medzinárodné športové federácie (IF)
z rôznych športových odvetví. Medzinárodné
federácie si samy určujú kritériá pre zaradenie do
IRTP. Väčšinou sú sem zaraďovaní športovci, ktorí vo
svojom príslušnom športe patria medzi najlepších vo
svete. Športovci, ktorí sú zaradení v Medzinárodnom
registri pre testovanie, sú povinní používať systém
ADAMS. Správu konta v systéme má na starosti
príslušná medzinárodná federácia, prístup k ich
informáciám Svetová antidopingová organizácia
(WADA) a tiež národná antidopingová organizácia,
ak spĺňa podmienky.
Národný register pre testovanie (NRTP) je vytvorený
zo športovcov, ktorí reprezentujú krajinu na najvyšších
medzinárodných podujatiach a dosahujú na nich
vrcholné umiestnenia. Kritériá pre ich zaradenie
zostavuje národná antidopingová organizácia
(NADO).
TDP SADA je v súlade s princípmi Svetového
antidopingového kódexu 2015 a Medzinárodnou
normou pre testovanie a vyšetrovanie a kladie si za
cieľ zaviesť efektívnejší, inteligentnejší a vyrovnanejší
program testovania. Na rok 2017 sme do registra
testovaných športovcov museli dočasne zaradiť aj
športovcov nominovaných na zimné olympijské hry
2018 v Pjongčangu. Vzhľadom na to, že pôvodný
zoznam obsahoval až 159 mien, z toho 89 hráčov
ľadového hokeja, pristúpili sme k postupným
rokovaniam so športovými zväzmi, aby sme si
overili pravdepodobnosť účasti športovcov na ZOH
a postupne sme zužovali zoznam športovcov.
Celkovo bolo reprezentantom Slovenskej republiky
nominovaným na ZOH 2018 v období od 1. januára
2017 do 6. februára 2018 vykonaných 123 odberov.
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73 odberov bolo vykonaných pod autoritou SADA,
čo predstavuje 59,4% z celkového počtu. Prevažne
sa jednalo o mimosúťažné testovanie našich
olympionikov na základe údajov zo systému ADAMS.
Nie všetci športovci, ktorí boli nominovaní na ZOH
2018 reprezentovať Slovenskú republiku, boli od
1. januára 2017 dostupní na testovanie pomocou
systému ADAMS. Deviati športovci počas misií
neboli zastihnutí, u 4 z nich bolo nezastihnutie
ospravedlnené, 5 športovcov dostalo napomenutie,
tzv. „Missed test“.

Slovenským paralympijským výborom (SPV) o
mediálnej spolupráci v rámci kampane za čistý šport
„WIN CLEAN“. Prezidentom obidvoch športových
organizácií boli oficiálne odovzdané edukačné balíčky
pre športovcov, ktorých symbolika bude šírená cez
sociálne siete.

Z tohto dôvodu SADA zvýšila svoje úsilie v testovaní
reprezentantov hlavne v období od augusta 2017 do
začiatku februára 2018. Pri zhromažďovaní informácií
o pobytoch sme spolupracovali aj s inými národnými
antidopingovými organizáciami, pričom SADA
objednávala a koordinovala odbery slovenských
športovcov v zahraničí.
V jednotlivých športoch boli vykonané nasledujúce
počty odberov:
•

Ľadový hokej (25 športovcov) – 39 odberov (33
pod autoritou SADA)

•

Sánkovanie (7 športovcov) – 4 odbery (4 pod
autoritou SADA)

•

Lyžovanie (13 športovcov) – 27 odberov (12 pod
autoritou SADA)

•

Krasokorčuľovanie (3 športovci) – 0 odberov

•

Biatlon (10 športovcov) – 53 odberov (24 pod
autoritou SADA)
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Na základe bilaterálnych zmlúv o zdieľaní informácií
medzi antidopingovými organizáciami bolo možné
koordinovať odbery vybraným športovcov po celom
svete, čo prispelo k inteligentnému a efektívnemu
plánovaniu testovania v rizikových športoch na ZOH
2018 aj u našich športovcov. Tieto aktivity by nebolo
možné uskutočniť bez medzinárodných zmlúv, a tak
ako SADA vykonávala testovanie športovcov pre
medzinárodné federácie na podujatiach na území
Slovenska, taktiež využila možnosti testovania
slovenských športovcov v zahraničí inými subjektami.
V januári 2018 bola dohodnutá spolupráca so
Slovenským olympijským výborom (SOV) aj so
E-Športinform | 01/2018
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ROZHOVOR S...

JÁNOM MIŽÚROM
V EDÚC IM EKO NOM I CK É HO OD D E L EN I A N ÁR O D N ÉH O ŠP O R T OV ÉH O C EN TRA
A PRE D SED OM D OZ OR NE J R A DY S L OV EN SK ÉH O O LY M P I J SK ÉH O V Ý B O R U

                                     
Na 53. valnom zhromaždení Slovenského
olympijského výboru bol Ing. Ján Mižúr zvolený
do funkcie predsedu dozornej rady SOV, a taktiež
hlavného kontrolóra rovnakej organizácie. Doteraz
vykonával funkciu člena dozornej rady
SOV. Predsednícku pozíciu preberá
po predchádzajúcom predsedovi
Mariánovi Kukumbergovi. Mižúr
získal vo voľbách 50 hlasov,
zatiaľ čo druhý kandidát
(Ivan Greguška) šesť. Nový
predseda dozornej rady
je dlhoročným vedúcim
ekonómom Národného
športového centra a
zároveň zástupcom
riaditeľa.
Nedávno ste boli
menovaný do funkcie
predsedu dozornej rady
Slovenského olympijského
výboru a zároveň ste boli
zvolený do funkcie hlavného
kontrolóra SOV. Skúste nám
popísať, v čom spočíva vaša úloha v
rámci týchto funkcií?
Áno. Uvedená funkcia je vyvrcholením môjho
funkcionárskeho pôsobenia v športových štruktúrach.
Viem do čoho idem, všetky moje úlohy a kompetencie
vymedzuje zákon o športe. Momentálne sa chystám
na skúšky, a ak ich zdarne zvládnem, potvrdím svoju
funkciu.

Rezortné strediská vrcholového športu sa už od
čias minulého režimu v bývalom Československu
a následne po rozdelení federácie aj na Slovensku
sústredili pod dohľadom ministerstiev obrany,
vnútra a školstva. Otázka racionalizácie,
resp. reformy rezortných
stredísk, či dokonca vzniku
jedného spoločného centra
vrcholového športu zaznieva
už dlhšiu dobu. Aké sú
podľa vás klady a zápory
takéhoto riešenia, alebo
zachovania súčasného
stavu?
Nakoľko
pracujem
od roku 1991 vo
vrcholovom stredisku
športu
patriacemu
rezortu školstva, zažil som
počas môjho pôsobenia
viac snáh o vytvorenie
jedného komplexného centra
vrcholového športu. Ani jeden z
pokusov nevyšiel. Ideálna šanca tu
bola pri tvorbe nového zákona o športe,
ale ani tentoraz nedošlo k spoločným prienikom.
Takže súčasný systém zabezpečenia vrcholového
športu cez strediská bude závisieť vo výraznej miere
na úrovni spolupráce a dohôd medzi strediskami
obrany, vnútra a školstva. Osobne vidím, že táto
spolupráca funguje a naberá, ako my orientační bežci
hovoríme – správny smer.
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Strešná organizácia športu je tiež témou, ktorá
je predmetom diskusií v športových kruhoch
na Slovensku. Vieme, že v minulosti tu takáto
organizácia bola a snahy o znovuvytvorenie
podobnej organizácie stále pretrvávajú. Ako sa
vy pozeráte na jej úlohu a význam pre športové
subjekty u nás?
Dobre ste poznamenali, že v minulosti takáto
organizácia bola. Problémy však začali potom, čo
štátne orgány prestali financovať „strechu“ a rozhodli
sa financovať jednotlivé športové subjekty samostatne.
Osobne som iniciatívu Slovenského olympijského
výboru o vytvorenie strešnej organizácie privítal a
budem ju podporovať. Hlavne pre malé športy to
má veľký význam, nakoľko v tom vidím silu v našom
zastupovaní voči štátnym orgánom a iným subjektom,
ktoré by nám mohli pomôcť v napredovaní.
Na oblasť financovania športu vplýva v súčasnosti
viacero faktorov, napríklad počet zvyšujúcich
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sa športov, budovanie športovej infraštruktúry,
stúpajúce náklady vyplývajúce z rozvoja,
vedeckého pokroku či stúpajúcich organizačných
i bezpečnostných nárokov. V čom tkvie podstatný
rozdiel medzi financovaním športu v bývalom
režime a súčasnosťou?
Nevidel by som tento problém tak, že by sa malo
porovnávať, ako to bolo v minulosti a ako je to teraz.
Každá doba prináša so sebou veľa dobrého, ale aj
problémových situácií. Myslím si, že v poslednom
období ide do športu primerané množstvo financií a
podporuje sa veľa športových aktivít súvisiacich so
zdravým životným štýlom. Nemôžeme však čakať
len s otvorenou náručou, musíme aj my v rámci
svojich športových štruktúr urobiť niečo, čo prinesie
vytúžený výsledok. Nám sa napríklad v našom zväze
darí v zabezpečení školských súťaží. Dokázali sme
zapojiť do nich v minulom školskom roku vyše 2 500
detí zo základných a stredných škôl, pričom členská
základňa nášho zväzu neprevyšuje 800 členov.
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Život zväzov zásadne ovplyvnili legislatívne
zmeny súvisiace s novým zákonom o športe.
Ste nielen dlhoročný zamestnanec rezortného
strediska vrcholového športu, ale aj funkcionár
športového zväzu. Aký je teda váš pohľad na
súčasnú situáciu a dopady zákona na každodenné
fungovanie zväzov po niečo viac než dvoch
rokoch od jeho platnosti?
Vo zväzových štruktúrach pracujem od roku 1989, z
toho osem rokov som vykonával funkciu predsedu
Slovenského zväzu orientačných športov a bez
prestávky som členom jeho výkonného výboru.
Môžem teda porovnávať. Je to pre náš malý šport
veľmi ťažké obdobie, nakoľko posledné dva roky
priniesol hlavne veľa administratívnej práce. Na
bedrách jedného človeka, ktorého si môžeme v
zmysle platnej legislatívy vyfinancovať zo štátnych
dotácií, je zabezpečenie všetkých činností súvisiacich
s fungovaním zväzu. Bez dobrovoľnej pomoci našich
ďalších obetavých členov by to tento jednočlenný
aparát asi nezvládol. Platný zákon o športe pozabudol
na to, že sú tu aj malé športové zväzy, od ktorých
štátne orgány požadujú za minimálnej podpory
profesionálne výkony.
Dá sa objektívnym spôsobom porovnávať otázka
financovania športu u nás a v zahraničí? Máme
na mysli skôr krajiny, ktoré sú s nami všeobecne
porovnateľné. Bolo by možné prevziať alebo
aplikovať zahraničný model financovania športu
alebo jeho časť u nás, alebo je táto oblasť
výsostne špecifická pre každú krajinu?
Toto je veľmi ťažká otázka, na ktorú sa aj ťažko
odpovedá. V minulosti sme vyskúšali mnohé systémy
podpory športu a získali aj informácie o tom, ako to
beží v zahraničí, resp. v okolitých krajinách. Ťažko sa
asi dá nájsť systém, ktorý by vyhovoval všetkým bez
výnimky. Osobne si myslím, že súčasný systém by sa
mohol zjednodušiť a navrhol by som doň zapracovať
hlavne jednoznačné merateľné ukazovatele (napríklad
výsledky a členskú základňu).
Ako bývalý športovec a potom dlhoročný
funkcionár konkrétneho športového odvetvia
(orientačný beh), ktoré nepatrí medzi tzv. veľké
športy, poznáte pomery v oblasti ekonomiky,
vnútorného chodu klubu a jeho zabezpečenia,
financovanie, materiálne vybavenie, organizačné
zaistenie podujatí atď. Akou formou sa dajú pri
veľmi skromných pomeroch a obmedzených
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možnostiach (vy)riešiť vzniknuté problémy
existenčného charakteru, keď ide často až o holú
existenciu klubu i športu ako takého?
Tak ako som to už v predchádzajúcich odpovediach
formuloval. Nemôžeme sa spoľahnúť len na štátnu
podporu. Sme občianske združenie, ktoré by malo
financovať svoju činnosť aj z iných zdrojov, ako
sú štátne. Napríklad dobre vypracovaný systém
výberu členských príspevkov, nadačný systém,
organizácia významných podujatí a podobne. V
našom orientačnom športe určite platí systém ponuky
a dopytu. Ak chcem absolvovať kvalitnú súťaž, tak
si ju nájdem a na ňu vyčlením aj financie zo svojho
osobného rozpočtu a zaplatím si ju (bez ohľadu na
to, či toto podujatie je zorganizované u nás doma
alebo v zahraničí).
Univerzitný šport je tiež jednou z domén, v ktorej
sa realizujete ako funkcionár. Aký je Váš pohľad
na úlohu a význam univerzitného športu na
Slovensku?
Univerzitný šport je mi tiež blízky, nakoľko som v ňom
zažil veľmi veľa pekných chvíľ. Svoje pôsobenie som
začal ako člen Slávie Farmaceut Bratislava, kde som
sa dostal počas mojich štúdií v Bratislave ako úspešný
reprezentant. Doteraz som klub nezmenil a stále v
ňom pôsobím. V štruktúrach univerzitného športu
zastávam funkciu vedúceho športovo-technickej
komisie zodpovedného za orientačný beh v SAUŠ.
Univerzitný, ako aj školský šport na Slovensku majú
veľký význam, hlavne vo vytváraní podmienok pre
športovanie, či už ide o vrcholový alebo šport pre
všetkých.
Je o Vás známe, že ste nie len zanietený športový
fanúšik, ale aj aktívny športovec. Orientačný beh
je krásna športová disciplína, kde človek trávi
množstvo času v prírode na čerstvom duchu.
Zúčastňujete sa dokonca aj súťaží vo svojej
vekovej kategórii. Prezraďte nám, ako sa stále
udržiavate vo forme?
Orientačný beh je šport, v ktorom sa vypisujú súťaže
podľa vekových kategórií, čiže súťažím s vekovo
rovnakými partnermi. Ešte aj teraz behávam tri až
štyrikrát do týždňa, stal sa zo mňa víkendový bežec.
Mám radosť z pohybu v prírode a v priebehu roka si
už vyberám súťaže v tých lokalitách, v ktorých som
ešte nepretekal.
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ŠKOLSKÝ ŠPORT
A I N F ORMAČ N Ý PORTÁL
Š KO L S KÉ H O ŠPORTU ( IPŠŠ)

BORIS ČECHVALA                                    
V minulosti existovali na školách záujmové pohybové
krúžky (športové hry) pre žiakov školy v popoludňajších
hodinách. Jednalo sa o pravidelnú aktivitu v rozsahu
cca 2 x 90 min týždenne. Súčasťou krúžkov boli
súťaže (ligy) medzi školami, ktoré prebiehali v rámci
spomínaných krúžkov. Po zmene spoločenského
systému sa tieto krúžky akosi vytratili, pretože
športové hry vypadli z kategórie riadneho úväzku
a učitelia prestali byť za tieto hodiny honorovaní,
čo malo logický následok, že učitelia odmietli tieto
krúžky viesť. Akousi náhradou vznikla možnosť krytia
cez vzdelávacie poukazy, čo však v praxi väčšinou
nefunguje.
Avšak školské športové súťaže ostali zachované, iba
sa presunuli do hodín počas vyučovania. Nevýhodou
je, že:
a. súťaže nebežia na báze pravidelnej pohybovej
činnosti, ale sa ich zúčastňujú žiaci, ktorí sa takýmto
aktivitám venujú z vlastnej iniciatívy vo svojom voľnom
čase, resp. iní, pohybovo nadaní žiaci,

školách na Slovensku (8 mestských, 8 vidieckych)
sa realizoval projekt športových poukazov, ktoré boli
cielene určené na popoludňajšie pohybové aktivity
(krúžky), pričom tieto krúžky mohli zabezpečovať
aj mimoškolské subjekty (kluby, súkromníci) a
prostredníctvom týchto poukazov (hodnota jedného
poukazu bola 50€ na šk. rok) boli pokryté náklady
(tréner, prenájom, energie, materiál, ...).
Projekt bol vyhodnotený ako veľmi úspešný s
odporúčaním pokračovať v praxi týmto spôsobom.
Športové poukazy sú zakotvené aj v zákone o športe,
ale doposiaľ nie sú finančne kryté.
Nástup informatizácie v 90. rokoch priniesol možnosť
sledovania a vyhodnocovania aj v oblasti športu.
V niektorých krajinách sa podarilo sprevádzkovať
informačné systémy už v tomto období (Slovinsko).

b. učiteľa, ktorý sprevádza žiakov na súťaži,
je potrebné suplovať – často neodborne, resp.
nahrádzajú sa inými hodinami, takže žiakom bežne
odpadá hodina TV
c. pokiaľ sa súťaž koná v telocvični školy, ostatní žiaci,
ktorí by mali v tom čase hodinu telesnej výchovy, opäť
necvičia.
V šk. roku 2011/12 uskutočnilo MŠVVaŠ, resp. NŠC
pilotný projekt športových poukazov. Na 16 vybraných
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Na Slovensku bol spustený IPŠŠ (Informačný portál
školského športu) v r. 2010, pričom 2 roky pred tým
sa intenzívne pracovalo na vývoji tohto systému
pod gesciou SAŠŠ (Slovenská asociácia športu na
školách).

1. IPŠŠ
K 1. septembru sú na portáli zverejnené všetky
súťaže vyhlásené MŠVVaŠ pre daný školský
rok. Školy (ZŠ a SŠ) sú povinné prihlasovať
sa do školských športových súťaží výlučne
prostredníctvom tohto portálu. Okresné úrady
(OÚ), ktoré riadia okresné (OK) a krajské kolá (KK),
poveria organizátorov jednotlivých kôl a podpíšu
s nimi zmluvy. Organizátorom môže byť účastník
(škola) alebo iný subjekt (napr. CVČ). Následne je
povinnosťou organizátora stanoviť dátum konania
kola. Keď organizátor zadá dátum konania, systém
automaticky generuje informačný mail, ktorým
vyzve účastníkov, aby si upravili menovitú súpisku
na dané kolo. Súpisku je možné upravovať až do
uvedeného dátumu a systém ponúka možnosť jej
vytlačenia so všetkými potrebnými náležitosťami.
Účastník je povinný predložiť opečiatkovanú a
riaditeľom podpísanú súpisku organizátorovi.
Ďalšou povinnosťou organizátora je zadať do
systému výsledky a označiť postupujúcu/e školu/y.
Systém automaticky prenesie postupujúcu školu
aj so súpiskou do nadradeného kola (napr. z OK
do KK). Systém vytvára osobné karty žiakov a do
nich ukladá informácie o účasti a dosiahnutých
výsledkoch. Všetky tieto údaje sú verejne dostupné
(pokiaľ sú do systému zadané). Zadávanie výsledkov
je slabým miestom, pretože odráža poddimenzované
financovanie súťaží.
Informačné systémy podliehajú prirodzenému
procesu vývoja a dlhodobého zlepšovania a
odstraňovania nedostatkov, čo úzko súvisí s
financiami. Možnosti MŠVVaŠ sú v tomto smere
limitované, čím je proces vývoja spomalený. V roku
2017 boli schválené „prelomové“ zmeny na IPŠŠ.

2. NAPOJENIE NA RIS
Pri vzniku IPŠŠ počítal tento systém s napojením
na rezortný informačný systém MŠVVaŠ – RIS
(databáza všetkých škôl a žiakov). Nakoľko tento
nebol v tom čase ešte sprevádzkovaný, IPŠŠ
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prevzal databázu škôl z ÚIPŠ a databáza žiakov
bola vytváraná priebežne samotnými školami. Okrem
množstva chýb v diakritike mien žiakov nastali
komplikácie pri prestupe žiakov z jednej školy na
druhú. Systém nedovolil vytvorenie duplicitnej osoby
(meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia) a
„stará“ škola musela žiaka najprv vyradiť z evidencie,
až potom si ho mohla „nová“ škola priradiť. V praxi
sa často stávalo, že školy žiakov nevyraďovali, čo
spôsobovalo komplikácie.
V súčasnosti sa dokončuje párovanie, resp.
odstraňovanie nedostatkov pripojenia na RIS. Od
šk. roku 2018/19 už by nemal vznikať problém s
odhlasovaním a s pridávaním žiakov z/do evidencie
škôl, nakoľko táto aktualizácia je povinnosťou
všetkých škôl a prebieha v mesačných intervaloch
na úrovni databázy RISu.

3. ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY
Databázový IS poskytuje možnosť vyhodnocovať
presné údaje o efektivite školských športových súťaží.
Administrátori si môžu zostaviť štatistické prehľady
podľa vybraných filtrov – ZŠ, SŠ, súťaž (všetky alebo
jednotlivo), región (SR, kraj, okres), pohlavie, atď.,
pričom výstupy ponúkajú jedinečné údaje, tzn. že
každá škola aj každý žiak sa započítava len 1 x. V
minulosti sa len veľmi prácne dalo zistiť, či sa dvoch
súťaží zúčastnili dvaja žiaci, alebo to bol jeden a ten
istý žiak. Takisto sa spočítavali účasti v okresných,
krajských a celoštátnych kolách, čím boli údaje o
zapojenosti škôl a žiakov výrazne skreslené.

4. PREDMETOVÉ SÚŤAŽE
IPŠŠ bol prezentovaný členom Koordinačnej rady
súťaží. Existuje možnosť vytvorenia identického
IS pre všetky ostatné súťaže, ktoré by tým získali
na prehľadnosti a zjednodušení vyhodnocovania
štatistických údajov. Výhodou je, že vytvorenie takého
systému by bolo ekonomicky výhodné, pretože
systém je hotový a stačí vytvoriť identické dvojča pre
inú kategóriu súťaží, ktorých sa zúčastňujú tie isté
školy a ich žiaci. Ďalšou výhodou je, že zamestnanci
Okresných úradov, ktoré súťaže riadia, a učitelia,
ktorí sa školských športový súťaží zúčastňujú, vedia
už so systémom pracovať.
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EUR Ó PS K E Š P ORT OVÉ
FÓ R U M 2 018
IGOR KOVÁČ                                    
Bulharská Sofia sa stala na malú chvíľu centrom
športového diania v Európe, keď v dňoch 22. až 23.
marca hostila športové fórum Európskej únie, ktorého
organizátorom je Európska komisia. Tá od roku 2013
organizuje toto podujatie v spolupráci s krajinou, ktorá
predsedá Rade Európy v príslušnom roku. V prvom
polroku 2018 je touto krajinou Bulharsko a práve
preto sa hostiteľom Európskeho športového fóra
stala bulharská metropola.
Predchádzajúce ročníky
sa uskutočnili napríklad
na Malte (2017) alebo v
holandskom Haagu (2016).
Podujatie ponúka priestor
na stretnutie zástupcov
európskych športových
organizácií – športových
federácií, Európskych
olympijských výborov či
mimovládnych organizácií,
aby mali možnosť stretnúť
sa so zástupcami štátnych orgánov a inštitúcií EU.
Tento rok sa na podujatí zúčastnilo 380 zástupcov
športových organizácií z celej Európy. Medzi nimi sa
objavili aj také mená, ako je olympijská medailistka
Janica Kosteličová.
Tohtoročné fórum sa nieslo napríklad v duchu
úlohy športu v medzinárodných vzťahoch. Pri tejto
príležitosti zástupcovia organizačných výborov ZOH
2022 v Pekingu a OH 2024 v Paríži zasa prezentovali
svoje projekty z pohľadu vplyvu na životné prostredie,
resp. olympijského dedičstva všeobecne.

Paríž predstavil ambiciózny program z pohľadu
sociálnych a environmentálnych dopadov organizácie
hier, ktoré sa v mnohom nelíšia od podobných
olympijských projektov v nedávnej minulosti. V
rámci každého z nich sa podarilo realizovať plány
s rôznym úspechom. Ani v jednom prípade sa však
nepodarilo vyhnúť neželaným dôsledkom na miestne
obyvateľstvo. Podľa parížskych plánov organizátori
už teraz zapájajú miestnu
komunitu do olympijskej
prípravy a ponúka
napríklad obyvateľom St.
Denis, ale aj ostatných
častí mesta možnosť
zamestnať sa na rôznych
pozíciách v rámci prác
súvisiacich s organizáciou
olympijských hier.
Výstavba olympijskej
dediny je jednou z
najcitlivejších častí
projektu OH v Paríži, nakoľko má stáť v obývanej
časti St. Denis, kde žije zväčša nízkopríjmová
skupina obyvateľstva, predovšetkým prisťahovalcov.
Riziko džentrifikácie tejto oblasti je preto podobné,
ako tomu bolo napríklad v Rio de Janeiro, Londýne
či Pekingu. Po kritike, ktorej MOV čelil v tomto
ohľade, sa parížski organizátori usilujú vyhnúť týmto
následkom, aby sa brazílske, londýnske či pekinské
skúsenosti s vysídľovaním obyvateľov neopakovali.
Pre budúcnosť olympijských hier je viac než dôležité,
aby sa im to podarilo.
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Zástupca čínskych organizátorov najbližších
ZOH 2022 v Pekingu predstavil originálny návrh
revitalizácie bývalej oceliarne na území Pekingu,
ktorá by mala byť transformovaná na novú mestskú
štvrť s polyfunkčným využitím a počas ZOH má byť
dejiskom snoubordových súťaží big air a zároveň
sa v nej má nachádzať sídlo organizačného výboru.
Zástupca čínskych organizátorov pochopiteľne
vyzdvihol aj využitie existujúcich športovísk po OH
2008 v meste. Zároveň však „taktne“ pomlčal o
environmentálnych dopadoch masívnej výstavby
v horských oblastiach v Yanqingu a Zhangjiakou,
kde niektoré športoviská majú vyrásť v lokalitách so
štatútom chránenej oblasti.

Obaja športovci v júni 2014 k tejto situácii podali
oficiálny protest EK: „Šport je pre nás viac než len
rekreačná aktivita. Je to naša profesia. Pracujeme
však v ekonomickom sektore, ktorý je do značnej
miery regulovaný medzinárodnými športovými
federáciami. A je oveľa častejšie, že tieto pravidlá
sú v rozpore so záujmami tých, ktorých sa dotýkajú
najviac, teda športovcov... Ak by sme sa na takých
podujatiach zúčastnili, mohli by sme očakávať
doživotný zákaz účasti na všetkých podujatiach pod
hlavičkou ISU (vrátane ZOH, MS atď.). ISU nám tak
bráni v našom práve zúčastniť sa na alternatívnych
podujatiach, ktoré nie sú v konflikte s jej oficiálnym
kalendárom.“

Úloha športu v boji proti klimatickým zmenám a v
naplnení Parížskej dohody boli tiež jednou z tém
počas konferencie. Svoje miesto si tiež našli témy
vplyvu športu na rozvoj miest a regiónov, ale aj
prestupov hráčov.

V podobnom duchu sa nieslo aj rozhodnutie EK:
„Vážne postihy, ktoré ISU uplatňuje na športovcov,
slúžia jej vlastným komerčným záujmom a bránia
tak ostatným zakladať si svoje vlastné podujatia.
ISU sa teraz musí prispôsobiť nášmu rozhodnutiu
a otvoriť sa novým možnostiam pre športovcov a
ďalších organizátorov pre dobro všetkých fanúšikov
korčuliarskeho športu... Aj keď EK sa rozhodla
výnimočne neuvaliť na ISU žiadne pokuty, dostala
90 dní na to, aby zastavila svoju nelegálnu činnosť
a svoje pravidlá upravila tak, aby jasne a zreteľne
nezvýhodňovali jej vlastné ekonomické záujmy.“

Zvláštna pozornosť sa v druhý deň konferencie
venovala prípadu Medzinárodnej korčuliarskej únie
(ISU), ktorej pravidlá označila Európska komisia (EK)
ako v rozpore so zákonmi Európskej únie o slobodnej
súťaži. ISU totiž hrozila vážnymi postihmi dvom
holandským rýchlokorčuliarom, Markovi Tuitertovi
a Nielsovi Kerstholtovi, ktorí sa chceli zúčastniť
na finančne atraktívnom podujatí, ktoré chcela
zorganizovať súkromná spoločnosť bez povolenia
od ISU.

Niels Nygaard, viceprezident Európskych
olympijských výborov sa na margo tejto situácie
vyjadril, že športové federácie na jednej strane nie
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sú rady, keď niekto zasahuje do ich autonómie. Na
strane druhej však akceptoval potrebu zmien, ktoré
federácie musia vykonať z pohľadu ich vlastného
fungovania a riadenia. Zároveň nespochybňuje právo
súkromných organizácií organizovať svoje vlastné
podujatia. Nemali by však zasahovať do kalendára
medzinárodných športových federácií (MŠF) a mali by
rešpektovať pravidlá príslušného športu definované
MŠF. Osobne považuje európsky model organizácie
športu za oveľa lepší, ako je napríklad americký
model súkromných, profesionálnych líg. Odpovedal
tým na otázku, či komerčný úspech podujatí ako sú
napríklad X-Games (podujatie v snoubordových a
akrobatických lyžiarskych disciplínach, organizované
na severoamerickom kontinente) alebo seriál v
skokoch do vody (cliff diving) sponzorovaný firmou
Red Bull môžu postupne vytlačiť svetové či európske
šampionáty v týchto športoch.
V súvislosti s prípadom ISU bol oslovený aj Philippe
Boone, prezident asociácie volejbalových líg (VLA),
ktorá zastupuje kluby volejbalových líg v piatich
európskych krajinách. Ten tvrdí, že Medzinárodná
volejbalová federácia (IVF) nerieši záujmy a práva
klubov, ale sa skôr stará o záležitosti národných
reprezentácií. Hráči sú pritom platení práve klubmi a
nie národnými federáciami či IVF a z reprezentačných
podujatí sa v nejednom prípade vracajú zranení, čo
má následne opäť dopad na kluby, v ktorých pôsobia.
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Tieto argumenty Boone považuje za dôvod, prečo
by IVF mala rešpektovať formovanie súkromných
organizácií ako VLA, ktoré sú schopné záujmy klubov
zastupovať.
Na tohtoročnom fóre boli tiež distribuované aj
výsledky Eurobarometra, ktorý bol vykonaný v
krajinách EÚ v decembri 2017, a ktorého úlohou
bolo zistiť, do akej miery sa obyvatelia 28 členských
štátov EÚ venujú športu a pohybovým aktivitám.
Jeho výsledky však nie sú príliš povzbudivé, nakoľko
percento Európanov, ktorí sa nikdy nevenujú športu
alebo nejakej pohybovej aktivite, sa zvýšilo oproti
roku 2013 o 4% na 46%. Z pohľadu Slovenska je
toto percento dokonca ešte vyššie (49%), pričom v
roku 2013 bolo na úrovni 41%. Polovica obyvateľov
Slovenska sa tak nevenuje žiadnej pohybovej aktivite.
Najlepšie z tohto pohľadu vychádzajú škandinávske
krajiny, kde sa športu a aktívnemu pohybu venujú
pravidelne dve tretiny populácie – Fínsko (69%),
Švédsko (67%) a Dánsko (63%).
V prvom polroku 2019 bude predsedajúcou
krajinou Rady Európy bulharský sused Rumunsko.
Európske športové fórum 2019 tak s najväčšou
pravdepodobnosťou privíta Bukurešť.
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KRONI KÁRS K A T R A DÍ C IA
PO PIATIC H ROKO CH OB NOV E NÁ
IGOR MACHAJDÍK

                                   

V ostatnom čísle E-Športinformu (december 2017)
sme informovali, že päťročná kronikárska pauza
bude onedlho už minulosťou. V marci 2018 sa
tak naozaj definitívne stalo: svetlo sveta uzrela
„päťročnicová“ Kronika športu 2013 – 2017 s tradičným
konkretizujúcim podtitulom Udalosti, osobnosti, čísla,
fakty. V jeho prípade ide o výstižný „aglomerát“
štyroch výrazov definujúcich a charakterizujúcich
hutnú faktografickú publikáciu.

Čerstvá Kronika športu 2013 – 2017 je po premiérovej
Kronike športu 1993 – 1997 druhou „päťročnicovou“,
keďže od roku 1998 až do roku 2010 vychádzali
ročenky, iba tá posledná v poradí bola „dvojročenkou“
(2011 – 2012). Aktuálna kronika, pochádzajúca už
tradične z dielne vydavateľstva ŠPORT PRESS
s.r.o. , má 354 strán a aj jej celková stavba je poňatá
takpovediac klasicky, čiže tak, aby pôsobilo obrovské
množstvo faktografických údajov jednoducho,
prehľadne a systematicky. Skúsení tvorcovia správne
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zvolili osvedčený princíp pragmatickosti a účelnosti.
Vďaka patrí hlavným zostavovateľom, Petrovi
Pašúthovi a Romanovi Ríšovi z denníka Šport i
Zdenkovi Krížovi (KŠZ), ktorí dokázali zostaviť a
zmobilizovať početný 55-členný kolektív autorov
textov. Tými boli predovšetkým redaktori denníka
Šport a ich spolupracovníci. Na čelnej obálke knihy
formátu A4, ako už býva kronikárskym úzom, dominuje
vždy postava, ktorá „hýbala“ predmetným časovým
obdobím. V tomto päťročnom prípade ním bol cyklista
Peter Sagan. Práve on je tým, ktorý symbolizuje na do
zelena ladenej obálke úspechy slovenského športu v
rokoch 2013 – 2017. Tí ďalší úspešní reprezentanti,
ktorí pripomínajú krásne okamihy nášho športu
päťročného časového horizontu, sú na zadnej obálke.
Sú nimi vodný slalomár Matej Beňuš, biatlonistka
Anastasia Kuzminová, tenistka Dominika Cibulková,
štvorkajak rýchlostných kanoistov (Denis Myšák, Erik
Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka), chodec Matej Tóth a
vodní slalomári Ladislav a Peter Škantárovci.
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ŠPORT PRESS Mariana Zimu. Vďaka patrí všetkým
zainteresovaným subjektom - Ministerstvu školstva,
vedy výskumu a športu SR, ako aj Národnému
športovému centru, Konfederácii športových zväzov
SR i Slovenskému olympijskému výboru, s ktorými
bola obnovená spolupráca, výsledkom ktorej je
pokračovanie tradície vo vydávaní kroník športu.
Ako sa potvrdilo - pre praktickú potrebu exaktne
zdokumentovať predmetné obdobie a včleniť ho do
samotnej bohatej histórie fenoménu športu.
Potešujúci je fakt, ktorý podčiarkol Marián Kukumberg:
„Iba máloktorá oblasť života slovenskej spoločnosti
má tak podrobne a systematicky zhodnotenú
svoju históriu za éry samostatnosti SR ako práve
šport.“ Kronika športu 2013 – 2017, ktorá úspešne
nadviazala na svojich predchodcov, je toho ďalším
jasným dôkazom.

Vnútri publikácie je ešte 42 čiernobielych fotografií
úspešných slovenských športovcov, ale aj svetových
hviezd rôznych športových odvetví, pričom treba
podčiarknuť, že nosnou úlohou kroniky je hlavne jej
textová časť s maximálnou snahou po faktografii.
Tá obsahuje obrovské množstvo údajov v podobe
tisícok mien, výsledkov, výkonov či podujatí v
hierarchii dôležitosti. Od OH a ZOH cez MS, ME,
juniorské šampionáty, iné kontinentálne vrcholové
podujatia, svetové či európske poháre a súťaže až
po domáce majstrovstvá Slovenska aj v juniorských
vekových kategóriách, individuálne podľa toho,
o aký šport ide. Faktografia od akrobatického
rokenrolu až po zápasenie, čiže 78 športov, tak by
sme mohli charakterizovať obsahovú textovú náplň
publikácie, berúc na zreteľ abecedné hľadisko.
Veľmi cennou časťou, nachádzajúcou sa ešte pred
konkrétnymi informáciami o jednotlivých športoch, sú
aj výsledky ankiet – o najúspešnejších športovcov a
najúspešnejšie športové kolektívy Slovenska – vždy
za príslušný rok.
Obsiahla faktografická publikácia je určená
športovcom, funkcionárom, trénerom, rozhodcom,
novinárom a vlastne celej športovej obci vrátane
tej fanúšikovskej. Tí ocenia aj príhovory ministerky
školstva, vedy, výchovy a športu SR Martiny Lubyovej,
prezidenta Slovenského olympijského výboru Antona
Siekela, prezidenta Konfederácie športových zväzov
SR Mariána Kukumberga a riaditeľa vydavateľstva
E-Športinform | 01/2018
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EURÓPSKY
TÝŽDEŇ ŠPORTU
2018
IGOR KOVÁČ                                    

Po úspešnom priebehu v roku 2017 sa Európsky
týždeň športu prihlási o slovo už vo svojom štvrtom
pokračovaní aj tento rok. Podobne ako v minulom
ročníku aj v roku 2018 sa uskutoční Európsky
týždeň športu v dňoch 23. – 30. septembra a opäť
poskytne možnosť aktívne sa zúčastniť na športových
podujatiach a pohybových aktivitách, či už ako
organizátor, alebo aktívny účastník.
Národné športové centrum ako národný koordinátor
tejto celoeurópskej iniciatívy sa pripravuje na nový
ročník aj s novinkou v podobe podujatia #BeActive
Night, ktoré sa vo všetkých zúčastnených krajinách
Európy uskutoční v ten istý deň 29. septembra, teda
deň pred oficiálnym ukončením Európskeho týždňa
športu 2018.
Organizátori podujatí na Slovensku dostanú aj
tento rok príležitosť zaregistrovať svoje podujatia

na internetovej stránke www.tyzdensportu.sk. Tá
opäť poskytne všetky dôležité informácie nie len pre
organizátorov, ale aj samotných aktívnych účastníkov
podujatí.
V súčasnosti môžete nájsť v jej obsahu aj výzvu
na verejnú konzultáciu o Európskom týždni športu,
ktorej iniciátorom je Európska komisia. Konzultácia
má formu online dotazníka, ktorý je adresovaný
všetkým občanom, ako aj verejným a súkromným
organizáciám. Vítané sú názory a príspevky širokej
verejnosti, vrátane účastníkov podujatí Európskeho
týždňa športu i organizácií, ktoré pôsobia v príbuzných
oblastiach, alebo sa priamo zapojili do realizácie
Európskeho týždňa športu. Táto konzultácia bude
slúžiť ako zdroj informácií pre externé zhodnotenie
tejto iniciatívy Európskou komisiou.
Online dotazník je na vyplnenie k dispozícii
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aj v slovenskom jazyku a to v období od 19.
februára do 18. mája 2018 aj na tejto internetovej
adrese https://ec.europa.eu/info/consultations/
open-public-consultation-european-week-sport_sk
„Naším hlavným cieľom je zvýšiť popularitu myšlienky
#BeActive - byť aktívny a rozhýbať ešte viac Slovákov
a možno sa nám touto cestou podarí zaktivizovať aj
ľudí, ktorí objavia svoj šport, svoju športovú aktivitu,
na jednom z registrovaných podujatí a zaradia ju
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pravidelne do svojho každodenného života,“ povedala
Jana Škripková, projektová manažérka Európskeho
týždňa športu na Slovensku.
Veríme, že si športové subjekty na Slovensku
nájdu spôsob, ako sa zapojiť do tejto celoeurópskej
iniciatívy aj tento rok a pomôžu tak opäť zapojiť ešte
väčšie množstvo aktívnych účastníkov, ako tomu bolo
v minulom roku.
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KALOKAGATIA
KLENOT NAJCENNEJŠÍ

ANTON JAVORKA                                    
„Som nadšený tým, čo som v Trnave videl a zažil. To, k čomu dospeli starovekí Gréci, je dodnes neprekonané.
Napriek ubiehajúcim storočiam zostáva ideál kalokagatie v podobe méty. Objavuje sa pred nami znovu a
znovu a láka nás dosiahnuť ho. Som rád, že myšlienka kalogakatie je aj vďaka nadšencom na Slovensku
stále živá. Európa postupne starne. V mládeži vidím budúcnosť. Treba sa jej venovať viac ako doteraz.
Vaša KALOKAGATIA má k tomu všetky predpoklady. Je klenotom olympijského hnutia na Slovensku.“
Jaques Rogge, bývalý prezident MOV

Už o niekoľko týždňov sa v Trnave už po pätnásty raz
uskutoční medzinárodná olympiáda detí a mládeže
- KALOKAGATIA 2018. Aj toto „malé“ okrúhle
výročie jedného z najvýznamnejších podujatí nášho
mládežníckeho športu ma presvedčilo vrátiť sa k
niektorým myšlienkam a predsavzatiam, ktoré sa
naň viažu.
Myšlienka oživenia starogréckej
kalokagatie na Slovensku sa zrodila
na začiatku 90. rokov v Trnave.
O niekoľko mesiacov neskôr
sa „pretavila“ do jednej zo
svojich podôb - olympiády
detí a mládeže. Tá prvá
mala síce len regionálny
charakter, no vydarené
podujatie už vtedy chytilo
za srdce mnohých.
A tak sa pod záštitou
vtedajšej Olympijskej
spoločnosti Slovenska a
s podporou Ministerstva
školstva a novovznikajúcej
Slovenskej asociácie športu
na školách o rok neskôr
uskutočnila KALOKAGATIA ako
celoslovenská.

Tá sa odvtedy koná pravidelne v dvojročných
intervaloch - vždy v roku konania olympijských
hier. O čosi neskôr (1997) sa k letnej časti detskej
olympiády pridala jej zimná časť, a to v Spišskej
Novej Vsi a v roku 2007 sa zrodilo podobné podujatie
pre stredoškolákov SR pod názvom GAUDEAMUS
IGITUR.
O l y m p i á d a K A L O K A G AT I A o d
samého začiatku bola spojená s
olympijským hnutím - slovenským
i medzinárodným. V roku
1994 sa pripravovalo ako
jedno z desiatich podujatí
na svete pod patronátom
Medzinárodného
olympijského výboru.
V roku 2000 sa jej
slávnostného otvorenia
zúčastnil bývalý prezident
MOV J. Rogge a rok
predtým, najúspešnejším
detskej olympiády, prijal
v Lausanne vtedy aktuálny
prezident J. A. Samaranch.
Ocenením pre KALOKAGATIU
je aj Výročná trofej, ktorú MOV
udelil v roku 2007 jej predsedovi.
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Kalokagatia aj na Slovensku
KALOS A AGATHOS - podľa starogréckych predstáv
súlad medzi krásou tela a ľudským dobrom, jednota
fyzickej krásy a krásy duše, ideál dokonalosti. Podľa
názoru mnohých sa za takmer tri tisícročia v oblasti
výchovy nič lepšie nevymyslelo a predpokladá sa, že
ani v najbližšej budúcnosti tomu nebude inak.
A práve starogrécky pojem „kalokagatia“ rezonoval na
zasadnutí pedagogickej rady vtedajšieho Krajského
domu detí a mládeže v Trnave dňa 17. februára 1990,
ktorá sa zaoberala víziou činnosti tohto zariadenia
v najbližšom desaťročí. Jadrom nového programu
sa stal mládežnícky šport v úzkom prepojení na
kultúru, vzdelávanie a výchovu v inšpiratívnom duchu
kalokagatie. Presne v súlade s programom Európskej
komisie pod názvom „VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU“. Až na jednu
maličkosť - program EYES bol vyhlásený o pätnásť
rokov neskôr (2004).
S odstupom času treba oceniť prístup kolektívu
pedagogických pracovníkov bývalého „pionierskeho
domu“, ktorý znamenal zásadný a pozitívny posun
v jeho pôsobení a vyoral hlbokú brázdu v rozvoji
školského športu a olympizmu. Tá sa v ďalších rokoch
stala bohatým žriedlom inšpirácie ale nevysychajúcou
studnicou poučení a námetov pre nasledujúce
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generácie organizátorov a propagátorov olympizmu
na Slovensku.
Po viac ako štvrťstoročí sa žiada zdôrazniť aj ďalšie
piliere, na ktorých trnavská (slovenská) kalokagatia
dnes stojí. Predovšetkým je to skutočnosť, že od
samého začiatku spájala ľudí bez ohľadu na ich
politickú príslušnosť, náboženské presvedčenie či
národnosť. Tento odkaz nič nestratil na aktuálnosti
ani v súčasnosti. To po prvé!
A po druhé! kalokagatia výrazným spôsobom oživila
dobrovoľnícke hnutie - nielen v regióne, ale v
podstate na celom Slovensku - ktoré najmä v oblasti
telovýchovy a športu má u nás silné korene. Celý
rad poznatkov a skúseností nás utvrdzuje, že tento
obdivuhodný potenciál v posledných desaťročiach
stratil na svojej sile a minimálne stagnuje. K jeho
oživeniu sú potrebné nové pozitívne impulzy. A
práve na Slovensku oživená kalokagatia k takýmto
impulzom patrí.
V neposlednom rade treba zvýrazniť význam
trnavskej (slovenskej) kalokagatie najmä v tom, že
po prvý raz v histórii prekročila akademickú pôdu a
z vysokoškolských učebníc sa dostala do praktickej
roviny súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zostáva tiež neodškriepiteľným faktom, že týmto
pojmom a v jeho úzkom prepojení na obsah sa po
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prvý raz označilo čosi iné, než to, čo znamenal v
pôvodnom význame v starom Grécku. Máme právo
sa tiež domnievať, že aj zmienka o KALOKAGATII
(olympiáde) vo vystúpení neskoršieho prezidenta
MOV na Valnom zhromaždení v Sydney v roku 2000
vzišla z jeho inšpirácie po predchádzajúcej návšteve
olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 2000 v
Trnave.

Kalokagatia - detská olympiáda
V súčasnosti sa pri vyslovení pojmu „kalokagatia“
väčšine poslucháčov (najmä zainteresovaných)
vybaví predovšetkým jedna z jej najpôsobivejších
podôb – detská olympiáda. Nádherné predstavenie, v
ktorom sa snúbi mladosť s krásou, radosť s nadšením,
túžba zvíťaziť s možnosťou zúčastniť sa, úspech
s nádejou, sila s reálnou možnosťou, bojovnosť s
čestnosťou, výzva s očakávaním a súperenie s
priateľstvom.
Predstavenie, na ktoré sa oplatí prísť aj viackrát ako priamy aktér, ale aj ako divák. Motivačná sila
KALOKAGATIE dokáže naplno rozkrútiť kolotoč
postupových súťaží a pritiahnuť ku každodennému
pohybu tisíce detí a láka ich vyhrávať aj v náročnom
tréningovom procese. Je skutočnou prezentáciou
mládežníckeho športu na verejnosti - u nás i v
zahraničí. Jej vklad pre šport a olympijské ideály
je nevyčísliteľný, vrátane jej motivačnej sily a
ekonomického prínosu.
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Treba ešte dodať, že trnavská detská olympiáda
prešla určitým vývojom. Od skromných začiatkov sa
prepracovala ku kolosu predstavujúcemu celý rad
relatívne samostatných podujatí, čo potvrdzuje aj jej
tohtoročný program. V dvoch desiatkach športových
súťaží dominujú školské majstrovstvá Slovenska,
ale pozornosť pútajú aj viaceré ukážkové športy.
V medzinárodnom zápolení láka najmä zaujímavý
projekt medzinárodnej ligy V4 vo florbale. V rámci
slávnostného otvorenia (bude na Trojičnom námestí)
jediným výstrelom odštartujú preteky v detskom
maratóne a letnom biatlone. Obe súťaže budú
prebiehať v uliciach starobylej Trnavy. Príležitosť
súťažiť však budú mať aj mladí výtvarníci, nádejní
literáti, súťažiaci vo fotografii a zástupcovia redakčných
rád školských časopisov. V rámci KALOKAGATIE
budú vyhlásené aj výsledky Školskej ceny fair play a
pripravuje sa aj celoštátna konferencia s priliehavým
názvom VÝCHOVA A VZDELÁVANIE K ŠPORTU A
PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU.
V predvečer detskej olympiády odštartuje aj tradičný
Beh olympijského dňa a jeho účastníci privítajú
zástupcov slovenských krajov so svojím posolstvom
dobra.

Kalokagatia ako program
Napriek dominantnému postaveniu KALOKAGATIE
ako olympiády, pri jej začiatkoch tomu tak nebolo.
Rozhodujúce v tom čase, ale aj v ďalších rokoch bolo,
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že kalokagatia bola širokej verejnosti predstavená ako
PROGRAM VÝCHOVY A VZDELÁVANIA K ŠPORTU
A PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU.
A to predovšetkým s dôrazom, aby si deti už od
útleho veku uvedomovali, že pohyb a šport je cesta
k zdraviu a harmonickému rozvíjaniu, cesta k telesnej
dokonalosti a psychickej odolnosti, k plnohodnotnému
životu.
Už zakladateľ novodobých olympijských hier PIERRE
de COUBERTIN zdôrazňoval, že svalová činnosť
kumuluje v sebe obrovské jadro dobrých skutkov.
Preto upozorňoval na výnimočnú úlohu športu vo
výchove a šport považoval za kompenzačného
činiteľa v procese získavania teoretických vedomostí.
Ak sa šport stane organickou súčasťou všeobecnej
výchovy a vzdelávania, potom sa jeho pozitívne výhody
prejavia nielen v rozvoji telovýchovných schopností,
ale aj v mravných hodnotách a sociálnom prejave.
Ten, kto športuje, si lepšie plní aj svoje občianske
povinnosti. A v tom spočíva humanizujúca sila športu.
Športom sa posilňuje organizmus a dochádza v ňom
k harmónii telesna a duševna.
V druhom bloku VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
PROSTREDÍCTVOM ŠPORTU sa žiada upriamiť
pozornosť na oblasť výchovy vyúsťujúcej do
pozitívnych ľudských hodnôt a k úcte k nim, smerujúcu
k čestnosti, zodpovednosti, solidarite, tolerancii,
ochota a pripravenosť pomôcť tam a tomu, kto pomoc
potrebuje.
V podstate ide o presadzovanie niečoho (pozitívneho)
pri súčasnom popieraní iného - negatívneho. V tomto
procese nemá miesto náhodilosť či vytrhávanie vecí
z kontextu, ale ani kampaňovitosť (aj keď kampaň
ako taká môže pri niektorých podujatiach zohrať
významnú úlohu). Naopak, dôležitá je sústavnosť
a nepretržitosť výchovného pôsobenia na mladých
športovcov, ktorí sú pod vplyvom pedagóga či trénera,
pri vyučovaní, tréningu, ale napríklad aj pri cestovaní
na súťaž či účasti na spoločných podujatiach.
V podmienkach „kalokagatie“ na Slovensku a v
rámci Slovenskej asociácie športu na školách sa
vyprofilovalo nemálo zaujímavých ponúk, z ktorých
niektoré svojím významom a originalitou sa stali
nedeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu v podmienkach školských športových
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kolektívov. Vedomostnými súťažami začínajúc, cez
Školskú cenu fair play, Kolektív fair play, „nekonečný“
seriál Mojej najkrajšej spomienky, až po literárne a
výtvarné súťaže či početné filatelistické aktivity.
Významné miesto v tomto procese patrí predovšetkým
osobnosti učiteľa, ktorý všetky tieto ponuky dokáže
tvorivo aplikovať v podmienkach školy či školského
kolektívu, obohacujúc ich o vlastný pohľad a
nachádzajúci inšpiráciu aj vo svojom okolí. Práve od
jeho invenčného vkladu záleží, akú hodnotu bude
mať toto „umelecké“ dielo.
Významné miesto v pedagogickom pôsobení
má využívanie metódy pozitívneho príkladu predovšetkým klasikov slovenského športu a
olympizmu, ale aj súčasných reprezentantov,
ktorí sú vekom predsa len bližší mladej generácii.
Skúsenosti nám potvrdzujú, že ich vplyv rastie najmä
s aktuálnymi úspechmi v domácich súťažiach, no
najmä na vrcholných medzinárodných podujatiach.
V tejto súvislosti treba spomenúť ešte jeden moment.
Možno to vyznie príliš požadovačne – že je morálnou
povinnosťou hviezd pomáhať pri formovaní budúcich
reprezentantov, ale i tých ďalších. A že si túto
„povinnosť“ osobnosti slovenského športu uvedomujú,
svedčí aj ich pravidelná účasť na trnavskom podujatí
(olympijskí víťazi Ján Zachara či Anton Tkáč, Martina
Moravcová, Danka Barteková, Veronika Vadovičová,
Jozef Adamec, Jozef Štibrányi a ďalší).

Kalokagatia - životný štýl
Ak nás starogrécka „kalokagatia“ inšpirovala ku
konkrétnym skutkom, tak kdesi v horizonte ďalších
rokov si ju predstavujeme ako životný štýl, v ktorom je
optimálne stanovená miera medzi učením či prácou na
jednej strane a na využívaní voľného času na strane
druhej, chcením a túžbou s reálnymi možnosťami,
ideálom a realitou.
Už v roku 1990 sme zdôrazňovali, že ide o dlhodobý
a zložitý proces presahujúci hranice jednej generácie.
Navyše, v súčasnom období negatívne ovplyvňovaný
aj stavom spoločenskej morálky a celým radom
ďalších momentov. A nie vždy podporovaná verejnou
mienkou či zákonmi. „Len“ nadšením a ideálmi!
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KEĎ VYŠLO

PRVÉ ČÍ SLO TIP-U
IGOR MACHAJDÍK

                                   

TIP, týždenník s jednoduchým podtitulom
Futbal - hokej, začal vydávať SV ČSZTV vo
vydavateľstve Šport na Fučíkovej ulici 14 a
jeho šéfredaktorom sa stal Imrich Hornáček.
Ten naznačil, prečo sa rozhodli vydávať
periodikum zamerané na dva najpopulárnejšie
športy u nás: „Nielen preto, že ťažisko
špičkového futbalu je teraz
tu, pod Tatrami, že
v hokeji už nie
sme – ako pred
desiatkou rokov
– obdivujúcim
mladším bratom,
ale najmä preto, že
tu chýbal kolektívny
organizátor i propagátor
všetkého nového a
progresívneho v oboch
športoch a že tu aj chýbal
tento komunikačný spoj medzi
zväzmi, jednotami, hráčmi a
fanúškami.“
Prvé číslo týždenníka TIP vyšlo 18.
februára 1969, malo 24 strán, cena
výtlačku bola 1, 50 Kčs, pričom jeho prvá
polovica sa venovala ľadovému hokeju,
druhá futbalu. Zámer tvorcov vydávať takéto
periodikum začal dostávať konkrétne kontúry
v júni 1968, kedy sa pre ich realizáciu rozhodlo
vydavateľstvo Šport. O základnej vydavateľskej
myšlienke a jej postupného napĺňania, ale aj o
nečakaných peripetiách pri zrode názvu týždenníka

oboznámil
čitateľskú
verejnosť
vo
svojom
úvodnom
príspevku šéfredaktor Imrich
Hornáček: „Ešte v júni minulého roka sme
boli presvedčení, že náš časopis pre futbal a
hokej bude mať názov Gól. Začiatkom októbra začal
vychádzať Gól v Prahe. A tak sme sa prekrstili vo
vznikajúcej redakcii na Tempo. Kým nás však stačili
zaregistrovať, už mal časopis s názvom Tempo –
Zväzarm. Nuž, hútali sme, hútali, až dostal najviac
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hlasov – do tretice - Tip. Možno celkom nevystihuje
spoločného menovateľa pre futbal i hokej. Obsahom
však chce slúžiť obom týmto športom stopercentne.
A o to predsa ide.“
Už v tomto štartovacom čísle obsahoval Tip niekoľko
„ťahákov“ v podobe zaujímavých hodnotiacich
článkov, podnetných reportáží a analýz, ktoré
sa odlišovali od článkov v denníkoch svojou
črtajúcou sa štruktúrou a záberom s cieľom podať
komplexnejšie informácie. Súčasťou obsahu prvého
čísla boli formujúce sa rubriky i „voľné“ príspevky, ako
napríklad rozhovor s predsedom hokejovej sekcie
ÚV ČSZTV Zdeňkom Andrštom, reportáž „Horácky
hattrick“ o treťom titule hokejového majstra ČSSR
Dukle Jihlava, All Stars československej hokejovej
ligy 1968/69 podľa novinárov, príspevky predsedu
Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava
Červenku „Tradícia nie je len história“ či prvá časť jeho
seriálu „Z histórie ľadového hokeja na Slovensku“ s
dobovými fotografiami Skiklubu Bratislavy (1929)
alebo Slávie Banská Bystrica (1931) na Tatranskom
pohári. Nechýbal pohľad do diania v domácich nižších
hokejových súťažiach i dorasteneckého hokeja
a samozrejme, informačný a výsledkový servis o
hokejovom zahraničí, najmä NHL a hokejových
veľmociach ZSSR či Švédsku.
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vydania červená, v ďalších číslach sa používali aj
iné farby.
Prvému číslu týždenníka TIP dominovala obsahová
pestrosť, žánrová a tematická rozmanitosť, čo
vychádzalo z úsilia autorského kolektívu zachytiť
čo najväčšie množstvo relevantných udalostí dvoch
populárnych športov doma i v zahraničí a podať ich
čitateľovi pútavo a v takej forme a kvalite, aby si v
nej každý našiel tú svoju šestnástku a tú svoju modrú
čiaru - aby sa stal TIP obľúbeným čítaním. To všetko,
ako ukázal čas, sa aj potvrdilo.
Smutnú kapitolu zaznamenali čitatelia týždenníka
TIP 2. septembra 1992, kedy si prečítali čierne na
bielom, že číslo 35, ktoré sa im práve dostalo do
rúk, je posledným. Na túto skutočnosť upozorňoval
zvýraznený, do očí udierajúci oznam na úvodnej
strane„ Dnes naposledy“, ale zároveň nejasná nádej
„Prerušená pieseň“. Po 23 rokoch, keď sa náklad čísla
vyšplhal na 20-tisíc a počet predplatiteľov vzrástol na
7-tisíc. Pokusov o opätovné naštartovanie vydávania
obľúbeného periodika pre priaznivcov futbalu a
hokeja na Slovensku bolo niekoľko, pravdou je však,
že zostalo len pri pokusoch. Škoda.

V druhej, futbalovej časti prvého čísla Tipu, boli
nosnými informáciami najmä pohľady na zájazdy
našich najpopulárnejších klubov, Slovana Bratislava
a Spartaka Trnava do Strednej a Južnej Ameriky
pod názvom „Marko sa nemusí báť“, ale napríklad aj
článok „Futbalový samaritán“ o hráčskej a trénerskej
osobnosti, Leopoldovi Šťastnom, okienko „Spoza
monitoru“ športového komentátora Slovenskej
televízie Karola Polláka a pripravovaná rubrika „Slovo
lekára“. Informačný význam s pragmatickým dopadom
spĺňali „Správy futbalového zväzu“ s aktualitami z
disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu
i termínová listina jarnej časti futbalových súťaží
ročníka 1968/69. Medzi rozsiahlejšie materiály patril
pohľad do „Košickej futbalovej zimy“, ale aj prognózy
z „kuchyne“ súperov našich futbalistov v európskych
pohároch. Na uvoľnenie a relax poslúžili čitateľom
v závere krížovka alebo kreslený humor, ale možno
k nim prirátať aj rozhovor s netradičnými otázkami
pre osobnosť nášho športu, v premiérovom čísle pre
Jozefa Golonku na poslednej strane týždenníka. Text
vo vnútri je kombinovaný a dopĺňaný čierno-bielymi
fotografiami, treťou farbou v texte je v prípade tohto
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AKTUÁLNY
ADRESÁR ZVÄZOV
                                    
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
AIKIDO

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA AMERICKÉHO
FUTBALU

Adresa

PO BOX 206
91700 Trnava

Adresa

Revolučná 3289/1
01001 Žilina

Telefón

+421 905 352 542

Telefón

+421 904 984 419

E-mail

prezident@aikidosaa.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

Bajkalská 7/A
831 04 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 - 905 257 791

E-mail

sekretariat@slovakbasket.sk

E-mail

sekretar@bedminton.sk

Web

www.slovakbasket.sk

Web

www.bedminton.sk

Prezident

Pavel Bagin

Prezident

Anton Siažik

Generálny sekretár

Ľubomír Ryšavý

Generálny sekretár

Peter Tarcala

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

Tomáš Fusko

Generálny sekretár

Stanislav Moravčík

Generálny sekretár

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

Štefana Moyzesa 57/4304
984 01 Lučenec

Adresa

Werferova 1
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

Iveta Lukáčová

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

Katarína Jakubová

Generálny sekretár
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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
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E-ŠPORTINFORM
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ
ZVÄZ

SLOVENSKÝ FUTSAL

Adresa

Trnavská 100/II
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

Jozef Kliment

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

+421 907 988 343

E-mail

hokejbal@hokejbal.sk

E-mail

office@james.sk

Web

www.hokejbal.sk

Web

www.james.sk

Prezident

Jozef Stümpel

Prezident

Igor Koller

Generálny sekretár

Generálny sekretár

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

suke@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
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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

39

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 KULTURISTIKY,
FITNESS 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

Martin Kohút

Generálny sekretár

Viliam Sabol ml.

Generálny sekretár

Miroslav Valíček

LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

40

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 Hurban

Generálny sekretár

Alena Hurbanová

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA
ASOCIÁCIA

SLOVENSKÝ ZVÄZ MALÉHO
FUTBALU

Adresa

Karpatská 15
058 01 Poprad

Adresa

Raketová 12
821 02 Bratislava

Telefón

+421 918 249 159

Telefón

+421 903 21 21 44

E-mail

info@skovak-ski.sk

E-mail

info@malyfutbal.sk

Web

www.slovak-ski.sk

Web

www.malyfutbal.sk

Prezident

Ivan Ivanič

Prezident

Stanislav Cintavý

Generálny sekretár

Radovan Cagala

Generálny sekretár

Javer Gusejnov

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

info@nohejbal-sk.sk

Web

www.sams-asn.sk

Web

www.nohejbal-sk.sk

Prezident

Dušan Koblišek

Prezident

Gabriel Viňanský

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

Juraj Nemec

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

+421 905 620 679

Telefón

0918 555 519

E-mail

sport@swimmsvk.sk

E-mail

szph@szph.sk

Web

www.swimmsvk.sk

Web

www.szph.sk

Prezident

Irena Adámková

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@stonline.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

rafting@stonline.sk

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

František Jablonický

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@stonline.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

45

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

slovakfencing@mail.t-com.sk

E-mail

sekretar@slovakstrongman.sk

Web

www.slovak-fencing.sk

Web

www.slovakstrongman.sk

Prezident

Tatiana Drobná

Prezident

Vladimír Bátik

Generálny sekretár

Danica Ščepánová

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

+421 902 069 737

E-mail

info@sipky.sk

E-mail

info@skialpuj.sk

Web

www.slovakiadart.sk

Web

www.skialpuj.sk

Prezident

Karol Kirchner

Prezident

Andrej Škovrán

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

46

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

Veronika Horňáková

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 02 44 884 042

E-mail

gs@squash.sk

E-mail

sstz1@sstz.sk

Web

www.squash.sk

Web

www.sstz.sk

Prezident

Marek Kubiček

Prezident

Zdenko Kríž

Generálny sekretár

Katarína Kollárová

Generálny sekretár

Anton Hamran

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 WTF

SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO
ŠPORTU

Adresa

Junácka 6, 83280 Bratislava
Korešp.: 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

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

E-Športinform | 01/2018

Junácka 6
83280 Bratislava

48

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

Martin Kraščenič

Prezident

Ján Štefánik

Generálny sekretár

Jozef Sedlár

Generálny sekretár

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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SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY
ZVÄZ
Adresa

Junácka 6
83280 Bratislava

Telefón

+421 917 476 268

E-mail

svk@fila-wrestling.com

Web

www.zapasenie.sk

Prezident

Ján Karšňák

Generálny sekretár

Elena Valentová

Aktualizácia údajov: 31.03.2018
Údaje spracovala KŠZ SR a sú priebežne aktualizované na stránke www.sportslovakia.sk

Z OBSAHU
BUDÚC E HO ČÍ S L A V Y B E R Á ME
ČÍSLO 02/2018

                                   

V druhom tohtoročnom vydaní E-Športinformu
vám predstavíme Európske šampionáty 2018,
nové multišportové podujatie, ktoré sa
v auguste uskutoční v škótskom Glasgowe
a nemeckom Berlíne.
Pozrieme sa tiež bližšie na výsledky
Eurobarometra 2017, verejného prieskumu
Európskej komisie o športe a pohybovej
aktivite obyvateľov v 28 členských
štátoch EÚ.
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