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Vážení športoví priatelia,

dovoľujem si Vás privítať na stránkach časopisu E-Športinform, ktorý 
uzrel svetlo sveta z iniciatívy sekcie štátnej starostlivosti o šport 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Národné športové 
centrum s radosťou privítalo ponúknutú príležitosť poskytnúť športovým 
subjektom a športovým priaznivcom na Slovensku zdroj praktických 
i zaujímavých informácií z oblasti športu. Časopis bude vychádzať 
so štvrťročnou periodicitou a verím, že sa medzi jeho čitateľmi nájde 
dostatok takých, ktorí sa ochotne podelia o svoje skúsenosti, rady a 
podnety a prispejú svojím dielom k jeho obsahu. Zároveň si dovolím 
vyjadriť presvedčenie, že sa stane obľúbeným komunikačným 
prostriedkom, ktorý prispeje k skvalitneniu fungovania a práce nás 
všetkých, ktorí sa podieľame na rozvoji športu na Slovensku.

V jeho úvodnom čísle dostali priestor predovšetkým problematiky 
financovania športu a informačného systému v športe, ktoré sú 
nepochybne veľmi aktuálne z pohľadu športových subjektov na 
Slovensku. Práve preto sa obsah tohto čísla zameriava na tieto oblasti. 
Pochopiteľne sa na stránkach časopisu našlo miesto aj pre zdanlivo 
menej pertraktované témy. Veríme však, že budú pre vás rovnako 
zaujímavé a poučné.

V mene celého kolektívu, ktorý sa na jeho príprave podieľal, Vám 
želám príjemné čítanie.

  Mgr. Boris Čavajda 
  riaditeľ NŠC
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Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ZoŠ) priniesol množstvo zmien 
vo financovaní športu oproti predchádzajúcej 
legislatíve. Predchádzajúca legislatíva umožňovala 
jediný spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 
na šport - formou dotácie, ktorej musela predchádzať 
výzva s definovaným účelom a oprávnenými 
žiadateľmi, následné predloženie žiadostí, ich 
vyhodnotenie a rozhodnutie ministra. Pri dôslednom 
dodržaní zákona sa v podstate o akékoľvek finančné 
prostriedky malo „súťažiť“ za podmienok rovného 
prístupu.

Od 1. januára 2016 je situácia oveľa komplikovanejšia. 
Proces financovania si vysvetlíme vo viacerých 
krokoch.

1. SUMA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ROZDELENIE
Finančné prostriedky, ktoré sa poskytujú podľa zákona o športe sú súčasťou štátneho rozpočtu v programe 
026 - Národný program rozvoja športu v SR. Nazvime túto sumu M (ministerstvo). Z tejto sumy následne 
ministerstvo vyčlení sumu na činnosť Národného športového centra (NŠC), Antidopingovej agentúry 
Slovenskej republiky (ADA) a na tzv. „vlastné úlohy“ (Ú), ktorými sú napr. platby za zahraničné pracovné 
cesty zamestnancov ministerstva, preklady a tlmočenie, právne a konzultačné služby pre ministerstvo a 
pod. Zo zostatku môže vláda SR (V) určiť sumu finančných prostriedkov na tzv. „národný športový projekt“, 
o ktorom bude reč ďalej, ale toto odčlenenie je ohraničené „zhora“ tak, aby celá zostávajúca suma nebola 
nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Táto zostávajúca suma je základ (Z), ktorý je považovaný 
na účely ďalšieho použitia za 100%.

F I N A N C O VA N I E 
Š P O R T U
P O D Ľ A  Z Á K O N A  Č .  4 4 0 / 2 0 1 5  Z .  Z .
  BRANISLAV STREČANSKÝ                                    
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Matematické a grafické vyjadrenie výpočtu základu Z (100%):

Z = M - NŠC - ADA - Ú - V

kde

Z je zostávajúci základ pre ďalšie použitie 
M je suma vyčlenená na šport v štátnom rozpočte v programe 026 
NŠC je rozpočet NŠC schválený MŠVVŠ SR 
ADA je rozpočet ADA schválený MŠVVŠ SR 
Ú sú vlastné úlohy ministerstva v oblasti športu schválené MŠVVŠ SR

V sú prostriedky určené vládou SR na „národný športový projekt“, ale najviac v takej sume, aby zostávajúce 
prostriedky neboli v nižšej sume ako predchádzajúci rozpočtový rok

2. ZÁKONNÉ ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Zo základu Z (to je pre ďalší výpočet hodnota 100%) sa zákonne vyčlenia nasledovné sumy:

a) min. 17% na príspevok uznanému športu futbal (§77 ods. 2 písm. b)), 
b) min. 13% na príspevok uznanému športu ľadový hokej (§77 ods. 2 písm. b)), 
c) min. 50% na príspevky všetkým ostatným uznaným športom spolu (§77 ods. 2 písm. a)), 
d) min. 7% na príspevky športovcom top tímu (§ 77 ods. 2 písm. c)) 
e) min. 2% na príspevok Slovenskému olympijskému výboru (§ 77 ods. 2 písm. d)) 
f) min. 3,5% na príspevok Slovenskému paralympijskému výboru (§ 77 ods. 2 písm. e))



6E-ŠPORTINFORM

E - Š p o r t i n f o r m  |  0 1 / 2 0 1 7

Tieto pomery sú dané ZoŠ a nedajú sa meniť podľa vôle ministerstva ani vlády SR. Sú však stanovené so 
slovom „minimálne“, to znamená, že ministerstvo má právo tieto podiely zväčšiť podľa vlastného uváženia. 
Nie však zmenšiť.

Suma 50% prostriedkov na príspevky všetkým uznaným športom okrem futbalu a ľadového hokeja sa 
týmto športom delí podľa zákonom definovaného matematického vzorca, ktorý je uvedený prílohe č. 3 
ZoŠ. Parametre do uvedeného vzorca majú pevnú metodiku výpočtu, ktorú definuje nariadenie vlády SR č. 
245/2017 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018.

Rozdelenie príspevkov športovcom top tímu sa delí podľa Kritérií pre poskytovanie príspevku športovcom 
zaradených do zoznamu športovcov top tímu, o ktorých rozhoduje ministerstvo, a ktoré sú zverejnené na 
webovom sídle ministerstva.

Z uvedeného vyplýva, že zo základu Z zostáva 7,5% na ostatné účely (O). Nakoľko všetky zákonom stanovené 
% sú uvedené so slovom „minimálne“, zostatok O je potrebné chápať so slovom „maximálne“.

Matematické a grafické vyjadrenie zákonného rozdelenia základu Z (100%):

Z (100%) = futbal (min. 17%) + ľadový hokej (min. 13%) + top tím (min. 7%) + SOV (min. 2%) + SPV (min. 
3,5%) + ostatné (max. 7,5%)
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3. ÚČEL POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V RÁMCI 
ZOSTÁVAJÚCICH 7,5% (O)

O použití zostávajúcich finančných prostriedkov O v sume max. 7,5% pôvodného 100% základu (Z) rozhoduje 
ministerstvo. Aj tu však zákon presne definuje nasledovné podmienky použitia.

Zo sumy O ministerstvo MUSÍ podľa § 77 ods. 2 písm. f) hradiť

a) správu a prevádzku informačného systému športu (ISŠ), 
b) vzdelávanie a skúšky kontrolórov (KON).

Čiže na tieto dve činnosti musí ministerstvo vopred určiť sumu finančných prostriedkov. Zákon nehovorí o 
akú sumu ide, je to na rozhodnutí ministerstva.

Zostávajúce finančné prostriedky je možné použiť VÝHRADNE

- formou PRÍSPEVKU nasledovným oprávneným prijímateľom a na nasledovné účely:

a) oprávnenej športovej organizácii na účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) prvého bodu, (§ 75 
ods. 2 písm. a)),

b) oprávnenej športovej organizácii na účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) druhého až štvrtého 
bodu vrátane prípravy na túto súťaž, (§ 75 ods. 2 písm. b)),

c) národnej športovej organizácii na podporu a rozvoj športu mládeže (§ 75 ods. 2 písm. c) s nadväznosťou 
na §2),

d) národnej športovej organizácii na ochranu integrity športu ((§ 75 ods. 2 písm. c) s nadväznosťou na § 2, 
§ 3 písm. j)),

e) národnej športovej organizácii na podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva (§ 75 ods. 2 písm. c) 
s nadväznosťou na §2).

- formou DOTÁCIE fyzickej osobe alebo právnickej osobe na nasledovné účely:

a) podpora a rozvoj športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne postihnutých (§ 70 ods. 1 
písm. a)),

b) výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry (§ 70 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na 
§ 3 písm. o)),

c) turistické trasy (§ 70 ods. 1 písm. c)),

d) podpora dobrej správy v športe (§ 70 ods. 1 písm. d)),

e) príspevok športovcom zo zoznamu najvýkonnejších športovcov (§ 75 ods. 3 písm. a)).
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Rozdiel medzi dotáciou a príspevkom

Dotácia sa od príspevku odlišuje tým, že sa poskytuje v rovnej súťaži žiadateľov (výzva - žiadosť - vyhodnotenie 
- rozhodnutie ministra), pričom príspevok sa môže poskytnúť aj bez súťaže, priamo z rozhodnutia ministerstva.

4. POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NAD RÁMEC 
ZÁKLADU (Z) 100%
Okrem vyššie uvedených možností financovania športu podľa ZoŠ má vláda SR možnosť rozhodnúť o 
poskytnutí „príspevku na národný športový projekt“, na ktorý musí zabezpečiť finančné krytie. Toto krytie 
môže zabezpečiť dvoma spôsobmi:

a) z programu 026 rozpočtu ministerstva M, z ktorého vláda odčlení prostriedky V na začiatku procesu, kedy 
sa vypočítava 100% základ Z,

b) účelové prostriedky na príslušný účel, ktoré schváli nad rámec rozpočtu programu 026, pričom  tieto 
prostriedky sa následne dostanú do programu 026.

Účel a prijímatelia národných športových projektov schválených vládou SR sú presne stanovené ZoŠ. 
Prijímatelia môžu byť výhradne športové organizácie, to znamená vláda SR nemôže schváliť prostriedky pre 
orgány verejnej správy, ktorými sú obce, mestá, VÚC, verejné školy a pod. Vláda SR nemôže financovať 
čokoľvek, ale výhradne len nasledovné účely:

a) výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu (§ 75, ods. 1 písm. 
a) s nadväznosťou na § 3 písm. p)),

b) podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež (§ 75, ods. 1 písm. b), § 3 
písm. e)) a

c) organizovanie významnej súťaže ktorej organizovanie medzinárodná športová organizácia podmieňuje 
garanciou štátu, na území ktorého sa má významná súťaž uskutočniť (§ 75, ods. 1 písm. c) v nadväznosti 
na § 55 ods. 1 písm. b) a v nadväznosti na § 3 písm. h)).

Podklady pre rozhodnutie vlády SR pripravuje ministerstvo. Rozhodnutie o poskytnutí príspevku na národný 
športový projekt vládou SR nie je podmienené verejnou súťažou (nie je potrebná schéma výzva - žiadosti 
- vyhodnotenie - rozhodnutie).
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Dovolím si tvrdiť, že toto slovné spojenie málokomu 
na Slovensku niečo hovorí. Play the Game je názov 
medzinárodnej iniciatívy, ktorá vznikla v Dánsku a jej 
hlavným cieľom je posilňovanie etických princípov v 
športe a propagácia demokracie, transparentnosti 
a slobody prejavu vo svete športu. Táto iniciatíva 
je od roku 2011 koordinovaná Dánskym inštitútom 
športových štúdií – nezávislou organizáciou zriadenou 
dánskym ministerstvom 
kultúry. Sídlo inštitútu je v 
Kodani, zatiaľ čo Play the 
Game má svoj hlavný stan 
„rozložený“ v Aarhuse.

Každé dva roky sa pod 
hlavičkou Playthe Game 
organizuje konferencia, ktorá ponúka príležitosť na 
diskusiu a prezentáciu riešení na tie najpálčivejšie 
problémy, ktoré sužujú športový svet. Mnohými je 
považovaná za jediné medzinárodné podujatie 
svojho druhu, kde majú účastníci možnosť diskutovať 
neobmedzeným a necenzurovaným spôsobom. 
Jej 10. ročník sa uskutočnil v novembri tohto roka 
v holandskom Eindhovene. Treba priznať, že z 
nenápadnej akcie, ktorá sa prvýkrát uskutočnila v 
dánskom Vingstede, sa stal doslova kult a svetový 
fenomén. V súčasnosti má podobu štvordňového 
fóra, na ktorom sa zúčastňujú stovky ľudí z desiatok 
krajín (v roku 2015 to bolo 400 účastníkov zo 45 
krajín). V Eindhovene dostalo priestor viac než 200 
prezentujúcich, aby sa podelili o svoje poznatky, 
nápady i riešenia rôznych problémov a otázok z oblasti 

športu. Nechýbali medzi nimi zástupcovia športových 
funkcionárov, novinárov, vedcov, startupistov a pod. 
Organizátori si zachovávajú ku každému účastníkovi 
rovnocenný prístup, bez ohľadu na vek, skúsenosti, 
pracovnú pozíciu či tému, ktorú prezentujú. Každý 
dostáva rovnakú príležitosť i rovnaký časový priestor.

Jedným z účastníkov je dnes už tradične aj 
člen Medzinárodného 
olympi jského výboru 
(MOV), Kanaďan Richard 
W. Pound, o ktorom 
je známe, že neváha 
otvorene poukazovať na 
nedostatky riadiaceho 
orgánu olympijského 

hnutia. Ako raz počas jednej z konferencií zaznelo, 
zúčastňuje sa jej aj napriek „odporúčaniam“ niektorých 
ďalších členov MOV, aby podujatie ignoroval. Z 
ďalších známych mien sa tento rok v Eindhovene 
objavil Craig Reedie, šéf Svetovej antidopingovej 
agentúry, Francesco Ricci Bitti, prezident Asociácie 
športových federácií letných športov, šéf amerického 
antidopingu Travis Tygart, ale tiež napríklad nemecký 
novinár Hajo Seppelt, ktorý sa „preslávil“ odhalením 
dopingového škandálu v Rusku a Richard H. McLaren, 
ktorý bol jeho hlavným vyšetrovateľom.

Tohtoročná konferencia sa niesla v duchu hneď 
niekoľkých závažných problémov. Okrem dopingu 
sa účastníci nevyhli ani diskusii na tému korupcie 
a kredibility svetových športových organizácií. Svoj 

P L AY  T H E  G A M E
N E N Á P A D N Ý  F E N O M É N 
Z O  S E V E R U  E U R Ó P Y 

  IGOR KOVÁČ                                  
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priestor dostali aj otázky organizovaného zločinu 
vo vrcholovom športe, sexuálneho zneužívania, 
ochrany nezávislých novinárov a tých, ktorí poukazujú 
na nekalé praktiky v športe, ale tiež problematika 
dobrého riadenia v športe a v neposlednom rade aj 
otázka organizácie športových podujatí a ich vplyvu 
na hostiteľské mestá a krajiny.

Osobne som dostal príležitosť sa zúčastniť tejto 
konferencie počas dvoch dní. Ten prvý bol venovaný 
otázkam korupcie a organizovaného zločinu. Hneď 
na úvod vystúpila brazílska prokurátorka Fabiana 
Schneider, ktorá výraznou mierou prispela k odhaleniu 
korupčného škandálu so zneužitím verejných 
finančných prostriedkov v súvislosti s organizáciou 
OH 2016 v Rio de Janeiro a následne k zatknutiu 
prezidenta Brazílskeho olympijského výboru a člena 
MOV Carlosa Nuzmana. Účastníkov konferencie 
upozornila, že v rámci tzv. operácie „Carwash“ bolo 
zatknutých viac než 200 osôb a podarilo sa spätne 
získať finančné prostriedky vo výške 3 miliárd eur, 

ktoré boli zneužité korupčným spôsobom počas 
prípravy hier v Brazílii. Hneď po nej vystúpil francúzsky 
prokurátor Jean-Yves Lourgouilloux, ktorého úsilie 
prispelo k pádu bývalého vedenia svetovej atletiky. 
Ako sám povedal, „lobing je len anglický výraz 
pre korupciu“. Poukázal tým na pochybnosti, či je 
vôbec možné získať právo organizácie významného 
športového podujatia bez korumpovania voličov. Ako 
tvrdí v súčasnosti pracujú na 20 prípadoch športovej 
korupcie, ktoré zahŕňajú ruský doping i kandidátske 
procesy v rámci IAAF, olympijských hier či futbalových 
majstrovstiev sveta.

Jednou z najnaliehavejších tém konferencie sa tiež 
ukázala byť otázka volenia športových funkcionárov 
do vedúcich pozícií v rámci športových organizácií. 
Účastníci konferencie sa zhodli, že je nevyhnutné 
zastaviť kultúru vo svete športu, kde sú kandidáti 
volení na základe prísľubov peňazí pre svojich 
potenciálnych voličov. Exemplárnymi prípadmi sa stali 
Gianni Infantino, terajší šéf FIFA a Sebastian Coe, 

Foto: Thomas Søndergaard/Play the Game
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prezident IAAF, ktorí neváhali použiť finančné páky 
na dosiahnutie víťazstva v hlasovaní o prezidentskú 
stoličku.

Poobedňajší program sa už niesol v duchu ďalších 
tém, ako sú antidoping, riadenie v športe i sféru 
organizácie športových podujatí. Najčastejšie 
prezentované témy boli zamerané na MS vo futbale 
i olympijské hry. Samostatný priestor dostali OH 
2016 v Rio de Janeiro, ktoré sa do histórie zapísali 
korupčnými škandálmi, organizačnými problémami 
i nepriaznivými sociálnymi a environmentálnymi 
dôsledkami.

Téma športových podujatí sa preniesla aj do 
nasledujúceho dňa konferencie, ktorý bol venovaný 
problematike športových mega-eventov a ich 
udržateľnosti do budúcnosti. V úvode vystúpil so 
svojim príspevkom prof. Wladimir Andreff, popredný 
svetový ekonóm z univerzity Sorbonne v Paríži, ktorý 
sa zameral na fenomén tzv. „prekliatia víťazov“. Ide 
o mestá a krajiny, ktoré získali právo organizácie 
významných športových podujatí, avšak toto 
víťazstvo sa pre ne stalo zdrojom a príčinou mnohých 
problémov, ktorým musia čeliť počas prípravy aj po 
skončení samotného podujatia. Profesor Andreff sa 
len pár týždňov pred začiatkom konferencie zúčastnil 
stretnutia s prezidentom MOV Thomasom Bachom 
na pôde Olympijského múzea v Lausanne, na ktorom 
vedúci predstaviteľ olympijského hnutia diskutoval so 
zástupcami vedecko-akademickej obce o ich vplyve 
na dianie vo svete piatich kruhov. V poslednom 
období sa totiž objavil celý rad odborných prác a 
štúdií, ktoré poukazujú na nepriaznivé ekonomické 
a ďalšie dôsledky organizácie olympijských hier na 
hostiteľské mestá a krajiny. Tieto štúdie sa pritom stali 
hlavným argumentačným nástrojom anti-olympijských 
kampaní, ktorým sa v poslednom období darí 
presviedčať daňových poplatníkov, ale aj ich volených 
zástupcov o rizikách súvisiacich s organizáciou OH a 
ZOH. Celý rad predčasne ukončených olympijských 
kandidatúr v rámci ZOH 2022, OH 2024 i ZOH 2026 
je do značnej miery aj dôsledkom dôveryhodnosti 
týchto odborných argumentov. Na druhej strane má 
však na tejto situácii svoj podiel aj strata dôvery v 
kredibilitu MOV, ktorú ovplyvnili niektoré korupčné 
aféry a podozrenia.

Jules Boykoff, profesor politických vied z Pacifickej 
univerzity v Oregone, je považovaný za jedného z 
najznámejších anti-olympijských aktivistov. Je častým 

prispievateľom do popredných svetových denníkov 
i hosťom v televíznom vysielaní. Tento bývalý člen 
amerického olympijského futbalového výberu nešetril 
členov MOV i organizátorov olympijských hier a 
poukazoval na nutnosť dodržiavania demokratických 
princípov v hostiteľských mestách a krajinách. Týka 
sa to aj takých prípadov, ako je americké Los Angeles. 
Predstavitelia mesta, ktoré sa pôvodne uchádzalo o 
pridelenie práv organizácie OH 2024, bez mihnutia 
oka prijali ponuku organizovať hry o štyri roky neskôr 
a to bez toho, aby toto rozhodnutie konzultovali s 
názorom verejnosti. V súčasnosti sa ukazuje, že 
prijatie ponuky organizovať hry v roku 2028 už 
začína prinášať aj svoje úskalia. Organizátori v Los 
Angeles nedávno vyjadrili obavy, či dokážu naplniť 
svoje finančné plány, pretože ich sponzorské príjmy 
začínajú byť ohrozované úvahami o organizácii 
futbalových MS v roku 2026 i záujmom viacerých 
amerických miest organizovať ZOH v tom istom roku. 
Situácia je totiž podobná tej, akej čelili organizátori 
OH 2016 v Rio de Janeiro, kde sa tiež uskutočnil 
futbalový šampionát o dva roky skôr.

Program konferencie bol pochopiteľne oveľa bohatší. 
Internetová stránka www.playthegame.org ponúka 
jednotlivé prezentácie pre všetkých, ktorí majú záujem 
si jednotlivé príspevky podrobnejšie preštudovať.

Je pochopiteľné, že za ideálnych okolností by iniciatívy 
ako Play the Game neboli vôbec potrebné. Informácie 
a skúsenosti, ktoré na konferencii zazneli, sú však 
dôkazom, že súčasný svet, šport nevynímajúc, má k 
tomuto stavu ďaleko. Aj preto sa zdá byť prospešné, 
že takéto organizácie, ktoré neváhajú vytrvalo 
poukazovať na pravdu, existujú, aj keď tá pravda môže 
znieť nepríjemne tým, ktorí sa ju snažia všemožne 
zatajovať. Prípad tohto nenápadného fenoménu 
zo severu Európy je príkladný a výraznou mierou 
prispieva k ozdravovaniu neduhmi presiaknutého 
športového hnutia.
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I N F O R M A Č N Ý 
S Y S T É M  Š P O R T U 
p o d ľ a  z á k o n a  č .  4 4 0 / 2 0 1 5  Z .  z .

  BRANISLAV STREČANSKÝ                                  
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoŠ) 
popisuje informačný systém športu (ISŠ) v § 79 až 82. 
ISŠ sa skladá z častí/modulov, ktorých štruktúru a funkcie 
vysvetlíme ďalej. 

Modulmi ISŠ sú:

a) register fyzických osôb v športe, 
b) register právnických osôb v športe, 
c) verejný portál informačného systému športu (ďalej 
len „športový portál“).

Okrem uvedených modulov ISŠ obsahuje aj nasledovné 
oblasti:

d) portál na podávanie žiadostí ministerstvu, 
e) portál školského športu.

Výhľadovo sa ISŠ rozšíri o moduly:

f) manažment poskytovania finančných prostriedkov 
ministerstvom, 
g) činnosti Hlavného kontrolóra športu, 
h) modul odbornej prípravy športových odborníkov, 
i) činnosť dopingovej kontroly, 
j) evidencia a prevádzka športovej infraštruktúry, 
k) manažment príspevkov na športový poukaz.

http://sport.gov.sk/

http://sport.gov.sk/
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1. REGISTER FYZICKÝCH OSÔB 
V ŠPORTE (RFOŠ)
RFOŠ je ľudovo povedané štruktúra údajov o 
fyzických osobách (ľuďoch) v športe. Existujú dva 
typy fyzických osôb v športe: športovci a športoví 
odborníci. Register o týchto osobách eviduje ich 
športovú činnosť a ďalšie údaje definované § 80 ZoŠ. 
Údaje v RFOŠ sú združené do skupín:

Všeobecné informácie o fyzickej osobe

Do tejto skupiny patria osobné údaje o osobe, ako 
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 
a kontaktné údaje, ako kontaktná adresa, adresa 
elektronickej pošty (e-mail) a IBANy bankových účtov 
pre účel prijímania prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Údaje tejto skupiny zapisuje do ISŠ športová 
organizácia ku ktorej je fyzická osoba príslušná.

V prípade ak fyzická osoba nie je príslušná žiadnej 
športovej organizácii, údaje o kvalifikácii vloží do ISŠ 
ministerstvo na základe žiadosti samotnej fyzickej 
osoby, ktorá sa podáva cez ISŠ (portál na podávanie 
žiadostí ministerstvu).

Údaje o športovej činnosti fyzickej osoby

Športová činnosť fyzickej osoby je popísaná druhom 
športovej činnosti, vykonávaným v rámci konkrétneho 
športu v konkrétnej športovej organizácii v období od 
- do a právnym vzťahom so športovou organizáciou.

Veľmi často má jedna fyzická osoba viac záznamov 
o svojich športových činnostiach. Napr. športová 
činnosť Jozefa Maka je nasledovná:

• športovec vo futbale v TJ Horná Dolná, 
amatérska zmluva, od 1.1.2015 do 25.10.2016

• tréner vo volejbale v ŠK Brehy, pracovná 
zmluva, od 2.5.2017

• funkcionár (predseda) Slovenského zväzu 
športových hasičov, bez zmluvy, od 4.4.1999

• športový masér, od 10.11.2017

Údaje tejto skupiny zapisuje do ISŠ športová 
organizácia ku ktorej je fyzická osoba príslušná.

Oprávnenia športového odborníka

V tejto skupine sú vedené údaje o získaných 
kvalifikáciách/odborných spôsobilostiach osoby, 
ktorá je športovým odborníkom - druh odbornej 
spôsobilosti, číslo dokladu, dátum platnosti dokladu, 
názov vzdelávacej inštitúcie a meno osoby, ktorá 
odbornú spôsobilosť overila. Jedna osoba môže mať 
viaceré kvalifikácie. Napr. Helena Ružová:

• inštruktor jogy, č. dokladu: J/21/1999, platnosť: 
od 6.8.2000 do 5.8.2005, vydal: Slovenská 
jogová spoločnosť, overil: Peter Pan

• športový masér, č. dokladu: 11/22/33, platnosť 
od 1.11.2017, vydal MASMAS, overil Miňo 
Hnát.

Údaje tejto skupiny zapisuje do ISŠ športová 
organizácia ku ktorej je fyzická osoba príslušná. V 
prípade ak fyzická osoba nie je príslušná žiadnej 
športovej organizácii, údaje o kvalifikácii vloží do 
ISŠ ministerstvo na základe žiadosti fyzickej osoby 
podanej cez ISŠ.

Súčasťou tejto skupiny údajov sú aj údaje o podnikaní 
športového odborníka (vznik, pozastavenia a 
ukončenie podnikania). Údaje o podnikaní vždy vloží 
do ISŠ ministerstvo na základe žiadosti športového 
odborníka, ktorú podá prostredníctvom jednotného 
kontaktného miesta (JKM, živnostenský úrad, 
prevádzka ESO), prípadne priamo ministerstvu.

Športové výsledky

V tejto skupine údajov sú záznamy o všetkých 
športových úspechoch športovca a športového 
odborníka v členení podľa disciplín, typu podujatia 
a pod. 

Údaje tejto skupiny zapisuje do ISŠ iba národný 
športový zväz, ku ktorému je fyzická osoba príslušná.

Čestné štátne tituly a vyznamenania

Táto skupina obsahuje údaje o oceneniach a dátume 
ich udelenia. 

Údaje tejto skupiny zapisuje do ISŠ iba ministerstvo.
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Zmluvy

V tejto skupine údajov je uvedený zoznam zmlúv 
fyzickej osoby so športovými organizáciami. Zmluvy 
sú uvádzané podľa typu (amatérska, profesionálna, 
dobrovoľnícka a pod.). Je tu vyznačená platnosť a 
účinnosť zmluvy. 

Údaje tejto skupiny zapisuje do ISŠ športová 
organizácia, ku ktorej je fyzická osoba príslušná.

Porušenia povinností, správne priestupky a 
delikty

V tejto skupine údajov sa nachádza zoznam porušení 
zákonov a predpisov fyzickou osobou s uvedením 
orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a uvedením dátumu 
právoplatnosti rozhodnutia. 

Údaje tejto skupiny zapisuje do ISŠ orgán, ktorý 
rozhodnutie vydal (napr. okresný úrad v sídle kraja).

2. REGISTER PRÁVNICKÝCH 
OSÔB V ŠPORTE (RFOŠ)
Register právnických osôb obsahuje údaje o 
právnických osobách v športe, ktorými sú

a) športové organizácie,

b) orgány verejnej správy v prípade ak sú 
poskytovateľmi verejných prostriedkov v športe.

Register o týchto osobách eviduje ich športovú 
činnosť a ďalšie údaje definované § 81 ZoŠ. 

Údaje do RPOŠ zapisuje oprávnená osoba príslušnej 
právnickej osoby z výnimkou činnosti národného 
športového zväzu, ktorú zapisuje ministerstvo a 
porušení, ktoré zapisuje príslušný okresný úrad v 
sídle kraja, alebo v prípade národného športového 
zväzu ministerstvo.

Údaje v RPOŠ sú združené do skupín:

Všeobecné informácie

Táto skupina obsahuje všeobecné údaje o právnickej 

osobe v rozsahu názov, IČO, sídlo, adresa elektronickej 
pošty, webové sídlo, IBAN účtov na príjem verejných 
prostriedkov, sponzorských prostriedkov. Ďalej 
obsahuje zoznam členov štatutárneho orgánu a meno 
kontrolóra športovej organizácie.

Športová činnosť

Športová činnosť právnickej osoby je popísaná 
druhom športovej činnosti, vykonávaným v rámci 
konkrétneho športu v konkrétnej športovej organizácii 
v období od - do a právnym vzťahom so športovou 
organizáciou.

Z toho vyplýva, že jedna právnická osoba môže mať 
viac záznamov o svojich športových činnostiach. 
Napr. športový klub Slávia Bučovce môže byť 
príslušná volejbalovému zväzu (lebo má volejbalové 
družstvo), futbalovému zväzu (lebo jeho klub hrá 6. 
ligu), a môže vykonávať činnosť, v rámci ktorej nie je 
príslušná žiadnej právnickej osobe (škola športovej 
masáže). V tomto prípade bude mať Slávia Bučovce 
tri riadky v RPOŠ.

Príslušné fyzické osoby

V tejto skupine údajov sa nachádza zoznam fyzických 
osôb v športe, ktoré majú príslušnosť k právnickej 
osobe. Zoznam nie je tvorený “od začiatku”, údaje 
týchto osobách sú prepojené s RFOŠ.

Príslušné právnické osoby

V tejto skupine údajov sa nachádza zoznam 
právnických osôb v športe, ktoré majú príslušnosť k 
právnickej osobe. Zoznam nie je tvorený “od začiatku”, 
údaje týchto právnických osobách sú prepojené s 
RPOŠ.

Zmluvy

V tejto skupine údajov je uvedený zoznam zmlúv 
právnickej osoby s inými subjektmi RFOŠ a RPOŠ. 
Zmluvy sú uvádzané podľa typu (sponzorská, 
dobrovoľnícka a pod.). Pri každej zmluve je vyznačená 
jej platnosť a účinnosť, a tiež štruktúrované údaje 
popisujúce zmluvu. Samotná zmluva sa nachádza v 
IS vo formáte PDF.
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Porušenie povinností a správne delikty

V tejto skupine údajov sa nachádza zoznam porušení 
zákonov a predpisov právnickou osobou s uvedením 
orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a uvedením dátumu 
právoplatnosti rozhodnutia.

Športové podujatia v nasledujúcom roku

Táto skupina obsahuje údaje o podujatiach, ktoré 
bude právnická osoba organizovať, alebo na ktorých 
sa zúčastní v nasledujúcom kalendárnom roku. 
Uvádzajú sa tu údaje ako: názov podujatia, typ 
podujatia, miesto, začiatok, ukončenie podujatia, 
počet účastníkov a pod.

Talentovaní športovci

Túto skupinu údajov uvádza iba národný športový 
zväz, ide o filtrovaný zoznam príslušných športovcov, 
ktorý národný športový zväz označil za talentovaných.

Povinne zverejňované informácie

V tejto skupine údajov sa zverejňujú všetky informácie 
podľa ZoŠ, ktoré tento zákon ukladá zverejniť 
právnickým osobám. Ide o zápisnice, pozvánky, 
rozpočty, výročné správy, správy o kontrolnej činnosti 
a pod. Pri každej informácií je uvedený dátum jej 
zverejnenia, orgán ktorý informáciu zverejnil a dátum 
platnosti a účinnosti príslušnej informácie. Informácie 
sú v detaile prístupné vo formáte PDF alebo v inom 
vhodnom formáte.

3. VEREJNÝ PORTÁL 
INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 
ŠPORTU (ŠPORTOVÝ PORTÁL)
Verejný portál ISŠ je umiestený na doméne sport.
gov.sk. Obsahuje všetky údaje z RFOŠ a RPOŠ s 
výnimkou rodných čísiel a adries trvalého pobytu 
fyzických osôb. Ďalej obsahuje povinne zverejňované 
údaje ministerstvom (napr. zoznam sponzorovaných 
subjektov, zoznam národných športových zväzov, 
národných športových organizácií, poskytnutých 
finančných prostriedkov a pod.). 

4. PORTÁL NA PODÁVANIE 
ŽIADOSTÍ MINISTERSTVU
Žiadatelia o zápis do registra (fyzické osoby, ktoré 
nie sú príslušné k športovej organizácii) žiadajú 
ministerstvo o právny úkon prostredníctvom portálu 
podávania žiadostí. Žiadosti sú nasledovné:

a) žiadosť o zápis činnosti športového odborníka (aj 
o úpravu údajov a výmaz údajov),

b) žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie  
športového odborníka (aj o úpravu údajov, 
pozastavenie činnosti, ukončenie činnosti),

c) žiadosť o pridelenie práv editora údajov o právnickej 
osobe,

d) žiadosť za uznanie za národný športový zväz.

5. PORTÁL ŠKOLSKÉHO ŠPORTU
ISŠ obsahuje aj portál školského športu, ktorý slúži 
na riadenie a prezentovanie školských športových 
súťaži vyhlásených ministerstvom. Jeho popis 
bude predmetom nasledujúceho príspevku v 
E-Športinforme.

ZÁVER
ISŠ je v súčasnej dobe v štádiu vývoja. Odovzdanie 
registrov do prevádzky sa plánuje na koniec roka 
2017, ich synchronizácia s registrami športových 
organizácií do 1. júna 2018. Dokončenie ostatných 
modulov v horizonte dvoch rokov. Údaje ISŠ budú 
referencované (stotožnené, spárované) s registrom 
fyzických osôb Slovenskej republiky a registrom 
právnických osôb Slovenskej republiky. 

Príprava a prevádzka ďalších modulov je naplánovaná 
na obdobie po úplnom dokončení oboch registrov a 
verejného portálu ISŠ.
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N E N A H R A D I T E Ľ N É  M I E S T O 
A  J E D I N E Č N O S Ť
 
  IGOR MACHAJDÍK                                    

Jednoznačne sa potvrdilo, že 
myšlienka vydávať každoročne 
faktografický súhrn športového diania 
jednotlivých športových odvetví, 
čiže toho dôležitého, čo sa stalo 
vo svete športu doma i v zahraničí, 
bola naozaj opodstatnená. Športové 
ročenky boli už aj predtým, ale 
stavbou a komplexnosťou sa stala 
už prvá Kronika športu osobitá a 
špecifická. Od logickej štruktúry až po 
„mravčiu“ exaktnú štatistiku s úsilím 
„aby nič dôležité neuniklo“, tak by 
sa dala jednoducho charakterizovať 
snaha zostavovateľov a vzhľadom 
na široké spektrum športov bohatého 
autorského kolektívu, ktorá sa 
oplatila, čoho svedectvom je samotná 
Kronika športu mapujúca športové 
dianie v rokoch 1993 až 2012 v 
podobe pätnástich zväzkov. Vďaka 
a uznanie patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na jednotlivých publikáciách 
naplnených množstvom informácií, 
faktografie, údajov, výsledkov, 
osobností i fotografií, ktoré zachytili 
to podstatné – ako to stojí v podnázve 
vždy príslušnej kroniky – udalosti, 
osobnosti, čísla, fakty.  A vďaka 
patrí, samozrejme, aj vydavateľstvu 
ŠPORT PRESS, spol. s r. o. 

Prvá publikácia série kroník športu 
vyšla v roku 1998. Išlo o 296-stranovú 

K R O N I K Y  Š P O R T U
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reprezentačnú knihu formátu A4, zostavovatelia 
ktorej si postavili latku odvážne: zachytiť a podať „v 
kocke“ relevantnú, čo najkomplexnejšiu  informáciu 
o športovom dianí hneď za obdobie piatich rokov – 
od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1993 
po rok 1997. Samotný názov publikácie Kronika 
športu 1993 - 1997 s podtitulom Päť rokov svetového 
a európskeho športu s účasťou samostatnej 
Slovenskej republiky – udalosti, osobnosti, čísla, fakty 
charakterizuje podstatu. Hlavným zostavovateľom 
tohto „základného kronikárskeho knižného kameňa“, 
takpovediac päťročnicového, ktorý odštartoval skvelú 
tradíciu, bol Ľubomír Souček, ďalšími zostavovateľmi 
boli Zdenko Kríž a Samuel Roško. Široký autorský 
kolektív tvorili predovšetkým redaktori denníka 
Šport. Hlavný zostavovateľ v úvodnom príhovore 
ozrejmil, že „päťročnicu sme poňali tak, aby v nej bolo 
zaznamenané všetko to najpodstatnejšie, čo sa týkalo 
slovenského športu v rokoch 1993 – 1997. Zároveň 
však v duchu tradície ročeniek, vychádzajúcich dlhé 
roky v bývalom Česko-Slovensku či v zahraničí, 
dosť podrobne mapujeme aj svetové a európske 
dianie. Vzhľadom na veľmi široký diapazón športov, 
narastajúci počet súťaží i na fakt, že zaznamenávame 
nie jednoročné, lež až päťročné obdobie, sme však 
museli pri spracovaní jednotlivých športov, pokiaľ ide 
o hĺbku záberu, medzi nimi selektovať. Podrobne – 
to znamená textovo aj výsledkovo – sa venujeme 
tým športom, ktoré v spomínanom päťročnom 
období figurovali v olympijskom programe. Rovnako 
rozsiahlo sme rozobrali aj niektoré celosvetovo 
veľmi populárne neolympijské športy, resp. športy v 
ktorých je Slovensko mimoriadne úspešné (napríklad 
kulturistika, fitness). Ostatné športy sme spracovali len 
textovo, pochopiteľne, so zameraním na Slovákov.“

Logicky výpovedná je aj výtvarná či grafická 
stránka publikácií tejto edície. Na obálke dominuje 
úspešný slovenský športovec či skupina športovcov 
predmetného časového úseku, na zadnej obálke 
obrázková mozaika ďalších úspešných slovenských 
športovcov z rôznych športových odvetví. Svedectvom 
náročnosti pri zostavovaní i realizácii „päťročenky“ (a 
potom aj ročeniek kroniky športu) sú početné stavy 
členov autorského kolektívu. Na úvodnej Kronike 
športu 1993 – 1997 sa autorsky podieľalo až 70 
autorov a spolupracovníkov na textovej časti a 20 
autorov farebných a čiernobielych fotografií. Čitateľ sa 
dostal do „víru udalostí“ cez úvodné kapitoly týkajúce 
sa „Metamorfóz športu po vzniku samostatnej 
SR“ a „Organizácie vrcholných medzinárodných 

súťaží v Slovenskej republike“, na to, aby mu boli  
vzápätí predstavené dôležité inštitúcie športu u nás 
prostredníctvom ich vedúcich osobností (Slovenský 
olympijský výbor, Štátny fond telesnej kultúry, 
Slovenské združenie telesnej kultúry, Združenie 
technických a športových činností Slovenskej 
republiky). Ďalšiu obsahovú štruktúru už nachádzame 
každoročne aj v nasledujúcich kronikách, keď po 
príhovoroch ministra školstva i ďalších športových 
funkcionárov (najčastejšie prezidenta SOV a predsedu 
SPV) predstavoval formálnu zmenu iba prechod na 
jednoduchý abecedný systém športov, keď sa tieto 
už nerozdeľovali na olympijské a neolympijské.

Čitateľ mohol pravidelne nachádzať postupne 
v publikáciách také kapitoly ako Najúspešnejší 
slovenskí športovci roka, Slovenské športové 
osobnosti roka, Svetové športové osobnosti roka, 
Športové Slovensko (v príslušnom roku), Športový 
svet (v príslušnom roku) či Večné straty sveta športu (v 
príslušnom roku) a, samozrejme, nosnú faktografickú 
kapitolu ŠPORTY. V jej rámci dominovali základné 
informácie z vrcholných svetových športových fór v 
logickej hierarchii dôležitosti, teda výsledky z OH, MS, 
ME, juniorských šampionátov, pretekov svetových 
pohárov a domáceho diania, najmä majstrovstiev 
Slovenska, podľa špecifík jednotlivých športových 
odvetví. Už v roku 1999 pribudla ďalšia pragmatická 
kapitola – Vizitky slovenských športových zväzov, o 
rok neskôr Vizitky slovenských športových združení. 
V roku 2004 prebral žezlo hlavného zostavovateľa 
Kroniky športu Milan Vranka, v roku 2010 sa k nemu 
pridal Roman Ríša. Zostavovateľmi zatiaľ poslednej 
Kroniky športu 2011 – 2012, čiže v tomto prípade 
„dvojročnice“ boli Gabriel Bogdányi, Ivor Lehoťan a 
Roman Ríša. 

Päťročná kronikárska pauza je už chvalabohu 
minulosťou. Je skvelou správou, že svetlo sveta 
uzrie ďalšia „päťročnicová“ Kronika športu 2013 
– 2017. Nepochybne sa potvrdilo nezastupiteľné 
miesto Kroniky športu, jej mimoriadna užitočnosť 
a potrebnosť. História si tento významný edičný 
počin určite patrične ocení. Cenný a zmysluplný 
obsah publikácií edície Kronika športu tu zostane 
takpovediac navždy. Platí to, čo skonštatoval hlavný 
zostavovateľ premiérovej Kroniky športu 1993 – 1997: 
„Je to kniha, ktorá bude mať čo povedať aj po rokoch.“ 
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E U R Ó P S K Y 
T Ý Ž D E Ň 
Š P O R T U  2 0 1 7 
S  R E K O R D N Ý M I  Č Í S L A M I 
  IGOR KOVÁČ                                    
V dňoch 23. – 30. septembra 2017 prebehol už 
tretí ročník Európskeho týždňa športu. Do unikátnej 
iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a 
fyzickej aktivity sa zapojilo viac než 30 krajín z celej 
Európy. Tento rok organizátori zaznamenali rekordný 
počet 34 000 podujatí a 12 miliónov účastníkov. Na 
Slovensku pod heslom #BeActive športovalo takmer 
155 000 účastníkov na 598 akciách rôzneho druhu.  
Čísla boli ešte väčšie, čo sa týka celého septembra, 
aktivity na podporu ETŠ totiž prebiehali celý mesiac. 
Na 890 akciách sa predstavil rekordný počet vyše 
279 000 účastníkov.  

Koordinátorom akcie v rámci Slovenska bolo aj tento 
rok Národné športové centrum (NŠC). “Som nadšený, 
že Európsky týždeň športu 
zaujal veľké množstvo ľudí 
na Slovensku a nabudil ich 
k športovaniu. Rozhýbať 
ľudí je vždy veľká výzva, 
no hlavne potreba pre 
zdravý život. Preto som veľmi rád, že sa nám podarilo 
zapojiť takmer všetky kategórie ľudí, či už to boli deti a 
mládež, ale aj starší ľudia, manažéri či iné skupiny ľudí 
pracujúce v profesiách so sedavým zamestnaním,” 

uviedol Boris Čavajda, riaditeľ Národného športového 
centra.

Národné športové centrum zorganizovalo v rámci 
ETŠ podujatie „Detská atletika“. V spolupráci so 
Slovenským atletickým zväzom poskytlo príležitosť 
stovkám detí zo základných škôl v Bratislave 
otestovať si svoje pohybové zručnosti v rôznych 
atletických disciplínach. Do podujatia i celého 
projektu Európskeho týždňa športu sa zapojili aj deti 
s mentálnym postihnutím, ktorých zastrešuje Special 
Olympics Slovakia. “Našim cieľom bolo  predstaviť 
verejnosti športovcov s mentálnym postihnutím, ich 
emotívne prežívanie radosti zo športovej aktivity a 
pozitíva športu na ich rozvoj. Inklúzia prostredníctvom 

športu je tá najľahšia a 
najkrajšia cesta zaradenia 
osôb  s  men tá lnym 

postihnutím do spoločnosti,” 
uviedla Eva Gažová, národná 

riaditeľka Special Olympics.

Spokojnosť s Európskym týždňom športu vyjadrila 
aj projektová manažérka Jana Škripková: “Tento 
ročník hodnotím ako veľmi vydarený. Sme radi, že 
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sa okrem stredných a základných škôl zapojili 
aj tí najmenší z materských škôlok. Takisto nás 
teší, že Európsky týždeň športu sa čoraz 
viac dostáva do povedomia a zapája 
sa do neho stále viac Slovákov. Už 
teraz sa tešíme na ich účasť v 
budúcom ročníku.”

Akcia bola iniciatívou 
Európskej komisie. “Pohyb 
je dôležitou súčasťou 
života každého z nás. Má 
pozitívny vplyv nielen na 
naše fyzické zdravie, ale 
aj na psychickú pohodu. 
Verím, že Európsky 
týždeň športu prispel k 
tomu, aby viac ľudí odhalilo 
čaro pohybu,“ povedal 
Dušan Chrenek, vedúci 
Zastúpenia Európskej komisie 
na Slovensku. 

Ambasádormi akcie na Slovensku boli 
známi športovci Jana Dukátová a Ján Volko. 
“Šport je ideálny prostriedok na relax a oddych, 

podporu zdravia a najmä zmysluplne stráveného 
času detí a mládeže.            Pre mňa je šport 

zároveň životný štýl, ktorý ma naučil 
najmä zodpovednosti, dáva mi radosť 

z pohybu a eufóriu z víťazstva. 
Vďaka športu cestujem po 

svete, spoznávam nové 
krajiny a ľudí. Robím radosť 
nielen sebe, ale aj iným 
ľuďom. Akýkoľvek dôvod 
športovať je preto podľa 
tým správnym motívom. 
Či už na vrcholovej 
alebo rekreačnej úrovni,” 
uviedol Volko, ktorý 
zdôrazňuje, že športovať 
treba stále, nielen počas 

ETŠ.

Národné športové centrum 
bude vo funkcii národného 

koordinátora ETŠ pokračovať aj 
v budúcom roku. Veríme, že v roku 

2018 sa do iniciatívy zapojí ešte viac škôl, 
firiem a zamestnávateľov, miest a obcí, ale tiež 

športových zväzov a klubov na Slovensku.
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T E S T O VA N I E 
P O H Y B O V Ý C H  S C H O P N O S T Í  Ž I A K O V 
P R V Ý C H  A  T R E T Í C H  R O Č N Í K O V 
Z Á K L A D N Ý C H  Š K Ô L 
  BORIS ČECHVALA                                    
Všetky seriózne svetové (WHO) štatistiky dvíhajú 
varovný prst a poukazujú na vážne zdravotné 
problémy, ktoré spôsobuje nedostatok pohybu. 
Súčasný životný štýl a množstvo displejov potláčajú 
prirodzené správanie a vyspelé spoločnosti hľadajú 
spôsob, ako problém riešiť. Šport je vynikajúcim 
motivačným prostriedkom. Ak šport deti zaujme, 
významne sa zvyšuje predpoklad, že dieťa sa bude 
pohybu pravidelne venovať.

V minulosti existovalo celoplošné testovanie 
pohybových schopností detí. So spoločenskými 
zmenami však zanikli aj mnohé dobré a užitočné veci. 
Je však dobré, že sa k niektorým 
vraciame späť. Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR rozbieha v spolupráci s 
Národným športovým centrom, 
Slovenským olympijským výborom 
a Slovenským paralympijským 
výborom projekt celoplošného 
t e s t o v a n i a  p o h y b o v ý c h 
predpokladov žiakov prvých a 
tretích ročníkov. Jeho cieľom je 
odporučiť deťom (ich rodičom) 
druhy športov, na ktoré majú 
deti predpoklady, a môžu sa im 
venovať aj na výkonnostnej úrovni, 
resp. vykonávanie daného športu 
ich bude viac baviť. 

V súlade so zákonom č. 440/2015 
Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) 
a na základe § 58 písm. p) bude od školského roku 
2018/2019 testovanie povinné pre všetky deti 1. 
ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké 
testy aj v 3. ročníku.

Od 2. - 13. októbra 2017 prebehlo pilotné testovanie 
na 24 vybraných školách v SR. V každom kraji 
boli vybrané tri školy (plnoorganizovaná v meste,  
plnoorganizovaná v obci a neplnoorganizovaná). 
Výsledky z testov sa zadávajú on-line prostredníctvom 
mobilných zariadení do informačného systému 
vyvinutého špeciálne pre tento účel. 

Súčasťou softvéru bude aj 
osvedčenie pre každé dieťa. 
Osvedčenie bude obsahovať 
odpo rúčan ie  p re  ok ruh 
odporúčaných športov. Prepojenie 
na veľký informačný systém o 
športe pomôže sprostredkovať 
informáciu o dostupných 
športových kluboch v regióne, 
na ktoré sa môžu rodičia obrátiť 
a zapísať dieťa na daný šport. 
Modul testovania bude súčasťou 
informačného systému v športe, 
ktorý legislatívne upravuje zákon 
o športe. 

Niektorí si môžu položiť otázku: 
Prečo sa plánujú robiť tieto testy 
v 1. ročníku základných škôl (vo 
veku 6-9 rokov)? 
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Veková kategória je vybraná zámerne, pretože deti 
v tejto vekovej kategórii ešte väčšinou nezačali s 
riadenou športovou prípravou. Ide o etapu, kedy 
je ešte vplyv sociálneho prostredia (prípadne 
pravidelného tréningu) na rozvoj pohybových 
predpokladov minimálny. Stabilitu nájdených 
športových predpokladov, resp. individuálnych 
športových profilov v čase sa overí o dva roky (v 3. 
ročníku ZŠ), kedy sú deti v rámci ontogenézy ešte 
pred pubertou.

Pilotné testovanie pozostáva z niekoľkých testov: 
telesná výška a telesná hmotnosť, hĺbka predklonu, 
ľah – sed, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe 
nadhmatom, skok do diaľky z miesta, kotúľanie 3 
lôpt, člnkový beh 4x10 m, vlajková naháňačka, 
viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov 

Ku všetkým navrhnutým testom sú pripravené 
inštruktážne videá, ktoré sú verejne prístupné 
na webovom sídle: http://www.sportcenter.sk/
stranka/testovanie-deti-instruktazne-videa. 
Zároveň je pripravená metodika pre učiteľov, ako 
správne testovať, aby sa predchádzalo chybnému 
meraniu. Softvér bude pripravený, aby bolo možné 
zadávať výsledky testovania on-line na základných 
školách v celej SR. 

http://www.sportcenter.sk/stranka/testovanie-deti-instruktazne-videa
http://www.sportcenter.sk/stranka/testovanie-deti-instruktazne-videa
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Na sklonku októbra spojilo svoje sily Národné športové 
centrum, Slovenská antidopingová agentúra a Fakulta 
telesnej výchovy a športu UK, aby zorganizovali 
konferenciu, ktorej téma rezonuje v športových 
kruhoch tak medzi odborníkmi, ako aj laickou 
verejnosťou. Otázky výživy a dopingu sú nedeliteľnou 
súčasťou športového života a bolo len otázkou času, 
kedy niektorá z konferencií organizovaných NŠC 
obsiahne aj túto problematiku.

Úvodné slovo si, ako už tradične, zobrali riaditeľ 
NŠC Mgr. Boris Čavajda a generálna riaditeľka 
Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež PaedDr. 
Božena Gerhátová. Prítomných privítal aj prodekan 
FTVŠ UK Mgr. Milan Sedliak, PhD., ktorý ocenil 
spoluprácu fakulty a Národného športového centra 
v oblasti vzdelávania, pretože išlo už o v poradí piatu 
konferenciu, ktorú takto spolu organizovali. 

K O N F E R E N C I A 
„V Ý Ž I VA  A  D O P I N G “
  IGOR KOVÁČ                                    
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Zahájenie odbornej časti konferencie sa nieslo v 
réžii Slovenskej antidopingovej agentúry, kde svoje 
príspevky postupne predniesli Mgr. Žaneta Csáderová, 
PhD., riaditeľka SADA na tému „Postavenie trénera z 
hľadiska antidopingovej regulácie“, MUDr. Ľubomír 
Gulán na tému „Zakázané látky vo vzťahu k liekom 
a výživovým doplnkom“ a Ing. Tomáš Pagáč, ktorý 
vystúpil s príspevkom o zakázaných látkach a ich 
vzťahu k výživovým doplnkom.

Diskusia k tejto téme sa pochopiteľne niesla aj v 
duchu nedávneho prípadu Mateja Tótha, kde Ľ. 
Gulán objasnil predovšetkým problematiku 
biometrického pasu i skutočnosť, že celá 
kauza nevznikla na podnet SADA, 
ale z iniciatívy Medzinárodnej 
asociácie atletických federácií 
(IAAF).

Následne sa obsah 
konferencie preniesol 
do oblasti výživy, kde 
sa o svoje vedomosti 
podelili Mgr. Milan 
Sedl iak,  PhD. s 
p r o b l e m a t i k o u 
výživových doplnkov 
v športe, prof. MUDr. 
Libor Vítek, PhD., MBA 
z 1. Lekárskej fakulty 
UK v Prahe na tému 
„Využitie laboratórnych 
metód v športovej výžive“, 
Doc. RNDr. Viktor Bielik, 
PhD., ktorý predniesol príspevok 
s názvom „Nevyberajme diéty, ale 
potraviny“ a nakoniec MUDr. Adela 
Penesová, PhD. z Biomedicínskeho centra 
SAV, ktorá sa zamerala na problematiku výživy 
a úskalí módnych trendov v stravovaní (ne)
športovcov z pohľadu lekára.

Zaujímavým spôsobom sa prezentoval český 
hosť L. Vítek, ktorý spolupracuje s mnohými 
českými vrcholovými športovcami. V súvislosti 
s užívaním bielkovín vo forme výživových 
doplnkov poznamenal, že ich nadmerné užívanie 
je v podstate kontraproduktívne, nakoľko ľudský 
organizmus nedokáže uchovávať zásoby bielkovín. 
To má za následok zvýšené energetické zaťaženie 
organizmu, ktorý sa ich musí zbavovať. Športovci 
tak majú problémy s únavou, zníženou schopnosťou 

znášať tréningovú záťaž, ale tiež komplikácie s 
pečeňou a obličkami.

Ako už tradične, aula fakulty bola zaplnená záujemcami 
z radov športových odborníkov, trénerov i študentov. 
Tí, ktorí nemali príležitosť sa zúčastniť, však nemusia 
zúfať. Prednášky z každej konferencie NŠC sú totiž 
zaznamenávané a videá z nich sú uverejnené v online 
študovni na internetovej stránke NŠC (http://www.
sportcenter.sk/stranka/videoprednasky). Záverom 
môžeme skonštatovať, že konferencia splnila svoj 
účel a zároveň vyjadriť presvedčenie, že sa NŠC 

aj v spolupráci s inými športovými subjektmi 
bude dariť organizovať podobné 

podujatia aj v budúcnosti a naďalej 
tak bude prispievať k zvyšovaniu 

v e d o m o s t n e j  ú r o v n e 
športových odborníkov na 

Slovensku.

http://www.sportcenter.sk/stranka/videoprednasky
http://www.sportcenter.sk/stranka/videoprednasky
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Skúsenejšie generácie si ešte pamätajú časy, keď 
išla športová tlač „na dračku“ a pred novinovými 
stánkami sa tvorili „šóry“, pretože doviezli ŠTART. Išlo 
predovšetkým o obdobie 60. až 80. rokov minulého 
storočia a popularita spomínaného obrázkového 
športového týždenníka v časoch, keď sa noviny čítali 
od zadnej (športovej ) strany, bola naozaj veľká.

Prvé číslo ŠTARTu, časopisu Slovenského výboru 
pre telesnú výchovu a šport, vyšlo 6. januára 1956 
vo vydavateľstve Osveta, jeho hlavným redaktorom 
sa stal Ľubomír Zeman a redakcia sídlila vtedy 
na Stalingradskej ulici č. 1 v Bratislave. Tiráž 
oznamovala, že tlač bola realizovaná v Pravde, 
vydavateľstve UV KSS, pričom cena čísla bola 1, 50 
Kčs, ale hneď od začiatku existovalo aj predplatné na 
rok (78 Kčs), polrok (39 Kčs) i štvrťrok (19,50 Kčs). 
Toto historické „trojkráľové“ premiérové číslo malo 
pätnásť strán vo formáte A4 a bolo bohato ilustrované 
aktuálnymi čiernobielymi fotografiami. Na titulnej 
strane dominoval hokejový motív v podobe záberu 
zo zájazdu československej reprezentácie vo Veľkej 
Británii, konkrétne zo stretnutia proti hokejistom 
Harringay Racers, pričom v dolnej časti stránky sa 
nachádzala symbolika blížiacich sa ZOH 1956 v 
Cortine d´Ampezzo s textom „Do olympijského roku“. 

Po otvorení týždenníka padol čitateľovi pohľad 
na príhovor predsedu Slovenského výboru pre 
telovýchovu a šport dr. Júliusa Viktoryho pod názvom 
„Pred novým Štartom“. Čelný športový funkcionár 
zdôraznil v časoch, keď podstatnou zložkou 
telovýchovnej a športovej činnosti bola takzvaná 
politicko-výchovná práca, že „súčasné poslanie a 
bojová náplň Štartu musí výrazne charakterizovať 

predovšetkým dôkladná a široko chápaná propagácia 
a popularizácia telovýchovných odvetví kľúčového 
významu: základy telesnej výchovy a organizovanej 
masovej turistiky. Propagáciu jednotlivých športov a 
športových hier, vrcholných výkonov i popredných 
športových reprezentantov musí Štart chápať v 
organickej súvislosti s výchovou a prevýchovou 
celej masy radových športovcov, v úzkej spojitosti 
s utváraním vlasteneckého a mravného profilu 
československého športovca a reprezentanta.“

Prvých zvedavých čitateľov zaujala zaiste aj stránka 
ešte pred prejavom funkcionára nazvaná „Aktuality“ 
a komentujúca „kokteil“ fotografií domácich i 
zahraničných športovcov i športových kolektívov na 
rôznych podujatiach, ako Emil a Dana Zátopkovci 
na slávnostnom večere v Indii, šachová simultánka 
sovietskeho veľmajstra Šala Fiohra v Bratislave, 
hokejisti RH Brno, víťazi Spenglerovho pohára vo 
Švajčiarsku, piešťanskí aktéri plaveckého pohára 
mládeže v pražskej Axe, švajčiarski bobisti v 
príprave na ZOH či hokejové mužstvo európskych 
Kanaďanov v Haagu. Isto zaujali aj reportáže z 
našich najpopulárnejších športov – hokeja a futbalu 
na ďalších stranách týždenníka o hokejistoch z obálky 
čísla – Harringay Racers i futbalistoch ČH Bratislava. 
Už v prvom čísle sa dá pozorovať snaha o zavedenie 
pravidelných čitateľských rubrík. Takou je aj tá „Z 
galérie našich majstrov športu“, v ktorej dostal priestor 
slovenský lyžiar, dvojnásobný olympionik  Štefan 
Kovalčík v článku „Na bežkách i na lane“. 

Značná, štvorstranová plocha je venovaná, tak ako 
bolo avizované už na obálke, blížiacim sa ZOH 1956 
v rubrike „Dejište VII. zimných olympijských hier“, 

K E Ď  V Y Š L O  P R V É 
Č Í S L O  Š TA R T U 
  IGOR MACHAJDÍK                                    
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mapujúcej pripravenosť svetoznámeho talianskeho 
lyžiarskeho strediska na najväčší sviatok športovcov 
i z pohľadu našich lyžiarov „Cestou za piatimi 
kruhmi“. V ďalšej časti autori predstavujú atléta Ivana 
Veselého, maďarského futbalového trénera Mihályia 
Iglóiho, nastoľujú futbalovú otázku „Kto je najlepším 
brankárom?“ využívajúc popri fotodokumentácií už 
aj kreslenú karikatúru. Nasledujú reportážne sondy 
do ďalších loptových kolektívnych hier – basketbalu 
a hádzanej a ich úspechov u nás. 

„Hovoria k Vám poprední športovci“, taký názov 
nesie rubrika, ktorá obsahuje plány významných 
československých reprezentantov a osobností  v 
nastávajúcom olympijskom roku. Takouto formou 
sa predstavujú stolný tenista Ivan Andreadis, 
športová gymnastka Eva Bosáková, pästiar Július 
Torma, futbalový tréner Alexander Bokšay, hokejový 
brankár Ján Jendek či lukostrelec František Hadaš. 
Strana s názvom „Bratislavskí športovci vo Viedni“ 

prezentuje  úspechy futbalistov Slovana i plavcov 
Slávie v hlavnom meste Rakúska a nasledujúci článok 
„Drobizg v telocvični“ plný dynamických fotografií je 
venovaný základnej telesnej výchove v osemročnej 
škole v Nitre. Prostredníctvom poslednej, pätnástej 
strany želá redakcia Štartu športovcom do Nového 
roku 1956 formou kresleného humoru veľa úspechov 
a pôsobí odľahčujúco. 

Úvodné číslo predznamenalo cestu ponuky kvalitnej 
športovej „skladačky“ obsahovo vyvážených 
informácií o domácom i zahraničnom dianí v športe 
a telovýchove pre široké spektrum čitateľov, medzi 
ktorými si každý našiel tú svoju obľúbenú parketu. 
Športový týždenník ŠTART úspešne odštartoval svoju 
37-ročnú púť trvajúcu až do roku 1992, kedy zanikol. 
Od úplného začiatku sa stretol u čitateľskej obce so 
značnou obľubou a popularitou, čo mu vydržalo až do 
jeho konca. Pokusy o jeho obnovenie sa nepodarilo 
nikdy zrealizovať.   
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V Trenčíne, na výstavisku Expo center, sa v 
poslednú novembrovú sobotu (18.11.) odohral 
v poradí už VII. ročník festivalu neolympijských 
športov. ŠPORTFESTIVAL otvoril opäť svoje 
brány, aby predstavil aj menej známe, ale i známe 
športy všetkým návštevníkom. Tradičné športy ako 
silový trojboj, tlak na lavici, tlak na lavici telesne 
postihnutých športovcov, silné ženy, silní muži, 
ale i fitness detí, taekwondo či thajský box. To boli 
hlavné body celodenného programu. Nemôžeme 
zabudnúť ani na výborne pripravené preteky v rope 
skippingu, čo bola súťaž v skákaní na švihadlách 
alebo world jumping, čiže skákanie na trampolínach. 
Svoj prezentačný stánok mal i šport raffa bocca, 
lukostreľba, motocyklová federácia. Návštevníci si 
mohli vyliezť aj na horolezeckú stenu, zastrieľať si z 
luku, pre deti boli pripravené aktivity i v stánku bandy 
hokeja. 

Celý športový deň vyvrcholil charitatívnym 
galavečerom, už 15. ročníkom Večera hviezd, na 
ktorom sme spoznali desiatku najúspešnejších 
športovcov r. 2017 v neolympijských športoch, trojicu 
najúspešnejších juniorov a po prvýkrát aj najlepší 
neolympijský tím. Medzi hosťami boli aj prezident 
Slovenského olympijského výboru Anton Siekel a 
prezident Konfederácie športových zväzov Marián 
Kukumberg. Kultúrny program moderoval Slavo 
Jurko, spievala speváčka Kristína. Ocenenie za 
celoživotný prínos v umení si prevzal spisovateľ 
Rudolf Dobiáš, za šport olympijský medailista v 
boxe Ján Franek. Výťažok z podujatia putoval do 
centra sociálnych služieb Čistá duša. Na rôznych 
športoviskách sa na VII. ročníku ŠPORTFESTIVALu 

stretlo viac ako sedemsto pretekárov a diváci mohli 
vzhliadnuť skvelé výkony.

Ďakujeme Mimisterstvu školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju, partnerom podujatia a 
všetkým športovcom, návštevníkom, športovým 
zväzom, osobitne trojici hlavných organizátorov 
Michalovi Čaplovi, Milanovi Gabrhelovi a Pavlovi 
Gugovi. 

Peter Hámor, horolezectvo Reprezentácia, hokejbal 

Poradie najúspešnejších športovcov v neolympijských 
športoch: 1. Peter HÁMOR (horolezectvo), 2. Monika 
CHOCHLÍKOVÁ (kickbox), 3. Ingrid SUCHÁNKOVÁ 
(karate), 4. – 10.  Veronika CMÁROVÁ (kickbox), Ivana 
HORNÁ (silový trojboj), Richard VARGA (akvatlon), Dušan 
BINDER (lukostreľba), Marcel HANULÍK (historická streľba), 
Michaela PAVLEOVÁ (fitnes), Peter TATARKA (kulturistika).  
 
Najlepší kolektív: hokejbalisti SR. 

Najlepší juniori: 1. – 3. Matej PRIŠŤÁK (silový trojboj), Kristína 
JURICOVÁ (fitnes), Barbora BAJIČOVÁ (pretláčanie rukou)

N A J Ú S P E Š N E J Š Í 
Š P O R T O V C I
NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV 2017
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
AIKIDO

Adresa PO BOX 206 
91700 Trnava

Telefón +421 905 352 542

E-mail prezident@aikidosaa.sk                                     

Web www.aikikai.sk                         

Prezident Roman  Ilavský

Generálny sekretár Juraj Baláž

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA AMERICKÉHO 
FUTBALU

Adresa Revolučná 3289/1 
01001 Žilina

Telefón +421 904 984 419

E-mail info@saaf.sk

Web www.saaf.sk

Prezident Ján Polák

Generálny sekretár Martin Bíleš

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ  
ZVÄZ

Adresa Bajkalská 7/A 
831 04 Bratislava

Telefón +421 - 2 - 4924 9130

E-mail saz@atletikasvk.sk                                      

Web www.atletikasvk.sk                                               

Prezident Peter Korčok

Generálny sekretár Vladimír Gubrický

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ 
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 915 754 777

E-mail office@baseballslovakia.com                                                       

Web www.baseballslovakia.com                                                           

Prezident Dušan Noga

Generálny sekretár František  Bunta

A K T U Á L N Y
A D R E S Á R  Z VÄ Z O V
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SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ 
ASOCIÁCIA

Adresa Trnavská cesta 37 
831 04 Bratislava

Telefón +421 2 491 14 545

E-mail sekretariat@slovakbasket.sk

Web www.slovakbasket.sk

Prezident Pavel Bagin

Generálny sekretár Ľubomír Ryšavý

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
BEDMINTONU

Adresa Slovenská 19 
080 01 Prešov

Telefón +421 - 905 257 791

E-mail sekretar@bedminton.sk                                              

Web www.bedminton.sk                                                         

Prezident Anton Siažik

Generálny sekretár Peter Tarcala

SLOVENSKÝ BEŽECKÝ  
SPOLOK 

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 0910 483 898

E-mail sbs@zoznam.sk                                                         

Web www.beh.szm.sk                                    

Prezident Jozef Baráth

Generálny sekretár Stanislav Moravčík

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
BIATLONU

Adresa Partizánska 71 
97401 Banská Bystrica

Telefón +421 - 48 - 414 4776

E-mail svk@biathlon.sk                                              

Web www.biathlon.sk                                                                  

Prezident Tomáš Fusko

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 0905 611 719

E-mail koniar@sbiz.sk                                              

Web www.biliard.online.sk

Prezident Samuel Koniar

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
BOBISTOV

Adresa Líščie údolie 134 
841 04 Bratislava 4

Telefón +421 - 903 262 626

E-mail szb@boby.sk      

Web www.boby.sk       

Prezident Milan Jagnešák

Generálny sekretár Zdenka Jagnešáková
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
BOCCIE

Adresa Štefana Moyzesa 57/4304 
984 01 Lučenec

Telefón +421 903 630 204

E-mail slovenska.asociacia.bocce@gmail.com

Web www.bocce.sk                   

Prezident Iveta Lukáčová

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Werferova 1 
040 11 Košice

Telefón +421 903 712 927

E-mail sekretariat@slovakbowling.sk

Web www.slovakbowling.sk                                                  

Prezident Vladimír Merkovský

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ BOXERSKÁ  
FEDERÁCIA

Adresa Dr. Vladimíra Clementisa 
3222/10, 821 02 Bratislava

Telefón +421 949 246 786

E-mail sbf@sbf.sk

Web www.sbf.sk

Prezident Tomáš Kovács

Generálny sekretár Mária Schutová

SLOVENSKÝ BRIDŽOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Lopenícka 1/A 
831 02 Bratislava

Telefón +421 - 0905 012 032

E-mail sbz@bridgeclub.sk

Web www.bridgeclub.sk  

Prezident Peter Belčák

Generálny sekretár Peter Hora

SLOVENSKÝ CURLINGOVÝ   
ZVÄZ  

Adresa Mostová 2 
811 03 Bratislava

Telefón +421 905 606 229 

E-mail office@curling.sk

Web www.curling.sk

Prezident Pavol Pitoňák

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ 
CYKLISTIKY

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 902 654 060

E-mail szc@cyklistikaszc.sk                                    

Web www.cyklistikaszc.sk                             

Prezident Peter Privara

Generálny sekretár Katarína Jakubová
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SLOVENSKÁ CYKLOTRIALOVÁ  
ÚNIA

Adresa Štefánikova 4445 
05801 Poprad 

Telefón +421 910 150 950

E-mail stefan@pcola.sk

Web www.cyklotrial.sk                             

Prezident Štefan Pčola

Generálny sekretár

DOSTIHY - ZÁVODISKO 

Adresa Starohájska 29 
85269 Bratislava

Telefón +421 2  624 11 504

E-mail sekretariat@zavodisko.sk

Web www.zavodisko.sk

Prezident Ľuboš Chmelár

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ DOSTIHOVÝ  
GREYHOUND ZVÄZ

Adresa Trieda A. Hlinku 27/7 
94901 Nitra

Telefón +421 – 905 764 953

E-mail sdgz@dostihychrtov.sk                                       

Web www.dostihychrtov.sk

Prezident Pavel Mozdík

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ DRÁHOVÉHO  
GOLFU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 0905 305 338

E-mail info@minigolfsport.sk

Web www.minigolfsport.sk

Prezident František Drgoň

Generálny sekretár René Šimanský

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
FLORBALU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 948 122 750

E-mail info@szfb.sk                                  

Web www.szfb.sk                                       

Prezident Oto Divinský

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
FRISBEE

Adresa Eisnerova 13 
841 07 Bratislava

Telefón +421 903 363 033

E-mail predseda@szf.sk

Web www.szf.sk

Prezident Juraj Turan

Generálny sekretár Martin Keseg
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SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Trnavská 100/II 
821 01 Bratislava

Telefón +421  2  48 20 60 00

E-mail office@futbalsfz.sk                                            

Web www.futbalsfz.sk                                    

Prezident Ján Kováčik

Generálny sekretár Jozef Kliment

SLOVENSKÝ FUTSAL 

Adresa Tomášikova 30/c  
821 01 Bratislava

Telefón +421 - 2 - 48 20 60 40

E-mail dobsovic@futbalsfz.sk                                          

Web www.futsalslovakia.sk                                                                

Prezident Dušan Dobšovič

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA GO 

Adresa Údernícka 5  
851 01  Bratislava

Telefón

E-mail slovakgo@gmail.com                          

Web www.sago.sk                                   

Prezident Miroslav Poliak

Generálny sekretár Milan Jadroň

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ  
ASOCIÁCIA

Adresa Kukučínova 26 
831 01 Bratislava

Telefón 0911 446 366

E-mail skga@skga.sk                                      

Web www.skga.sk                          

Prezident Tibor Hubík

Generálny sekretár Kamil Balga

SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ 
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 905 811 053

E-mail gymnastics@sgf.sk

Web www.sgf.sk 

Prezident Ján Novák

Generálny sekretár Monika Šišková

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
HÁDZANEJ

Adresa Trnavská cesta 37 
831 04 Bratislava

Telefón +421 903 708 275

E-mail szh@slovakhandball.sk

Web www.slovakhandball.sk

Prezident Jaroslav Holeša

Generálny sekretár Ivan Sabovik
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SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ  
ÚNIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 908 75 75 76

E-mail hokejbal@hokejbal.sk

Web www.hokejbal.sk

Prezident Jozef Stümpel

Generálny sekretár Milan Ladiver

SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ  
SPOLOK JAMES

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 907 988 343

E-mail office@james.sk

Web www.james.sk

Prezident Igor Koller

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
JACHTINGU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 918 529 304

E-mail szj@sailing.sk

Web www.sailing.sk

Prezident Marián Babjak

Generálny sekretár Zuzana Bodnáriková

SLOVENSKÁ JAZDECKÁ  
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 907 100 191

E-mail info@sjf.sk

Web www.sjf.sk

Prezident Vladimír Chovan

Generálny sekretár Zuzana Bačiak Masaryková

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
JOGY

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

Telefón 0905 489 363

E-mail suke@netkosice.sk                                    

Web www.saj.sk

Prezident Gejza Timčák

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
JUDO

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

Telefón +421 910 729 433

E-mail szj@judo.sk

Web www.judo.sk

Prezident Ján Krišanda

Generálny sekretár Peter Pisoň
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SLOVENSKÁ KANOISTIKA 

Adresa Junácka 6, 83280 Bratislava

Telefón +421 905 659 739

E-mail canoe@canoe.sk

Web www.slovenska-kanoistika.sk

Prezident Ivan Cibák (divoká voda) 
Róbert Petriska (hladká voda)

Generálny sekretár Lucia Ježíková (divoká voda) 
Boris Bergendi (hladká voda) 

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
KARATE

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 903692 095

E-mail karate@karate.sk

Web www.karate.sk

Prezident Daniel Líška

Generálny sekretár Leopold Roman

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE A 
BOJOVÝCH UMENÍ

Adresa Pajštúnska 1 
851 02 Bratislava

Telefón +421 915 47 22 41

E-mail info@karate-slovakia.sk

Web www.karate-slovakia.sk

Prezident Daniel Baran

Generálny sekretár Peter Kotásek

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU  
A CARAVANINGU

Adresa Mládežnícka 2481/35 
017 01 Považská Bystrica

Telefón +421 42 432 65 67

E-mail sekretariat@caravaning.sk

Web www.caravaning.sk

Prezident Jaroslav Mišura

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
KICKBOXU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 915 499 077

E-mail onuscak@kickboxing.sk

Web www.slovak-kickboxing.sk

Prezident Peter Onuščák

Generálny sekretár Viliam Sabol

SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY  
ZVÄZ

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

Telefón +421 905 762 340

E-mail sekretariat@kolky.sk

Web www.kolky.sk

Prezident Štefan Kočan

Generálny sekretár Eva Ondrejkovičová
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA 
KORFBALU

Adresa Makovického 6 
971 01 Prievidza

Telefón +421 911 361 044

E-mail m_sonoga@yahoo.com

Web www.korfbal.sk

Prezident Martin Sonoga

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY 
ZVÄZ

Adresa Záhradnícka 95 
821 08 Bratislava

Telefón +421 - 918 - 791 227

E-mail gs@kraso.sk

Web www.kraso.sk

Prezident Jozef Beständig

Generálny sekretár Csaba Kürti

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KULTURISTIKY, 
FITNESS A SILOVÉHO TROJBOJA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 917 778 827

E-mail office@sakst.sk

Web www.sakst.sk

Prezident Boris Mlsna

Generálny sekretár Mirka Bubláková (zast. GS)

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
ĽADOVÉHO HOKEJA

Adresa Trnavská cesta 27/B 
831 04 Bratislava

Telefón +421 2- 32 340 920

E-mail szlh@szlh.sk

Web www.szlh.sk

Prezident Martin Kohút

Generálny sekretár Miroslav Valíček

LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa Framborská 58 
010 01 Žilina

Telefón 0903 431 416

E-mail sekretariat@laa.sk

Web www.laa.sk

Prezident Miroslav Jančiar

Generálny sekretár Dagmar Sekerková

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB 
GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA

Adresa Pri Rajčianke 49 
010 01 Žilina

Telefón +421 – 41 - 723 2204

E-mail sna@sna.sk

Web www.sna.sk

Prezident Ján Mikuš

Generálny sekretár Pavol Kavka
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SLOVENSKÁ FEDERÁCIA 
ULTRAĽAHKÉHO LIETANIA

Adresa Letisko Boľkovce 227 
984 01 Lučenec

Telefón +421  905 60 27 06

E-mail sluk@sful.sk

Web www.sful.sk

Prezident Marián Sluk

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ LUKOSTRELECKÝ  
ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 903 715 945

E-mail office@archerysvk.sk

Web www.archerysvk.sk

Prezident Vladimír Hurban

Generálny sekretár Alena Hurbanová

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA  
ASOCIÁCIA

Adresa Karpatská 15 
058 01 Poprad

Telefón +421 918 249 159

E-mail info@skovak-ski.sk

Web www.slovak-ski.sk

Prezident Ivan Ivanič

Generálny sekretár Radovan Cagala

SLOVENSKÝ ZVÄZ MALÉHO  
FUTBALU

Adresa Raketová 12 
821 02 Bratislava

Telefón +421 903 21 21 44

E-mail info@malyfutbal.sk

Web www.malyfutbal.sk

Prezident Stanislav Cintavý

Generálny sekretár Javer Gusejnov

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
MODERNÉHO PÄŤBOJA

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 905 650 170

E-mail smpa@pentathlon.sk

Web www.pentathlon.sk

Prezident Dušan Poláček, ml.

Generálny sekretár Dušan Poláček, st.

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ 
FEDERÁCIA

Adresa Šporovcov 340 
017 01 Považská Bystrica

Telefón +421 42 426 0332

E-mail smf@smf.sk

Web www.smf.sk

Prezident Peter Smižík

Generálny sekretár Tatiana Kašlíková
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
MOTORISTICKÉHO ŠPORTU

Adresa Fatranská 3 
949 01 Nitra

Telefón +421 - 37  655 46 96

E-mail info@sams-asn.sk

Web www.sams-asn.sk

Prezident Dušan Koblišek

Generálny sekretár Vojtech Ruisl

SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ  
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 905 462 372

E-mail info@nohejbal-sk.sk

Web www.nohejbal-sk.sk

Prezident Gabriel Viňanský

Generálny sekretár Ján Reháček

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH 
ŠPORTOV

Adresa Junácka 6 
832 80 Bratislava

Telefón +421 903 636 503

E-mail slovakia@orienteering.sk

Web www.orienteering.sk

Prezident Juraj Nemec

Generálny sekretár Milan Mazúr

SLOVENSKÝ PAINTBALLOVÝ  
ZVÄZ

Adresa

Telefón +421 905 120 480

E-mail pavlak@paintball.sk

Web www.paintball.sk

Prezident Michal Čížek

Generálny sekretár Turek Suchar

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ  
FEDERÁCIA

Adresa Za kasárňou 1 
831 03 Bratislava

Telefón +421 905 620 679

E-mail sport@swimmsvk.sk

Web www.swimmsvk.sk

Prezident Irena Adámková

Generálny sekretár Miroslav Nowak

SLOVENSKÝ ZVÄZ POZEMNÉHO 
HOKEJA

Adresa Jurkovičova 5 
83106 Bratislava

Telefón 0918 555 519

E-mail szph@szph.sk

Web www.szph.sk

Prezident Ľudmila Pastorová

Generálny sekretár Mariana Mankovecká
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA DYNAMICKEJ 
STREĽBY

Adresa Urxova 4 
080 05 Prešov

Telefón

E-mail prezident@sads.sk

Web www.sads.sk

Prezident Janette Haviarová

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
PRETLÁČANIA RUKOU

Adresa Vavrečka 311 
029 01 Námestovo

Telefón +421 911 880 779

E-mail sekretariat@armsport.sk

Web www.armsport.sk

Prezident Ján Germánus

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ PSÍCH  
ZÁPRAHOV

Adresa Pri Pálenici 11 
902 88 Ivanka pri Dunaji

Telefón +421 905 486 716

E-mail igorpribula11@gmail.com

Web www.mushing.sk

Prezident Igor Pribula

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
RÁDIOAMATÉROV

Adresa Mlynská 4 
900 31 Stupava

Telefón +421 - 2 - 6224 7501

E-mail szr@stonline.sk

Web www.szr.sk

Prezident Roman Kudláč

Generálny sekretár Roman Kudláč

ZVÄZ VODÁCTVA A RAFTINGU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa Wolkrova 4 
85101 Bratislava

Telefón + 421 903 457 074

E-mail rafting@stonline.sk

Web www.zvazraftingu.sk

Prezident Radoslav Orokocký

Generálny sekretár Tomáš Lángh

SLOVENSKÝ ZVÄZ RYBOLOVNEJ 
TECHNIKY

Adresa Svornosti 69 
94077 Nové Zámky

Telefón +421  905 235 472

E-mail szrtnz@szm.sk

Web www.szrtnz.sk

Prezident Juraj Mészáros

Generálny sekretár
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SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY 
ZVÄZ

Adresa Za Hornádom 15, ŠH 
05201 Spišská Nová Ves

Telefón +421 903 601 379

E-mail stez@stez.sk

Web www.speedskating.sk

Prezident Ján Magdoško

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ RUGBYOVÁ  
ÚNIA

Adresa Hrobákova 1 
851 02 Bratislava

Telefón +420 722 112 356

E-mail krutzner@slovakrugby.sk

Web www.slovakrugby.sk

Prezident Eduard Krützner

Generálny sekretár Michal Mihálik

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Bernolákovo námestie 25 
940 01 Nové Zámky

Telefón +421 948 640 046

E-mail sekretariat@chess.sk

Web www.chess.sk

Prezident František Jablonický

Generálny sekretár Vladimír Szűcs

SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA 
KOMPOZIČNÉHO ŠACHU

Adresa Zimná 2 
82102 Bratislava

Telefón +421  915 794 101

E-mail emil.klemanic@justice.sk

Web www.soks.sk

Prezident Emil  Klemanič

Generálny sekretár

ZDRUŽENIE KOREŠPONDENČNÉHO 
ŠACHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa ZKŠ SR , P O BOX 17 
82014 Bratislava

Telefón +421 - 903 455 587

E-mail manduchm@korsach.sk

Web www.korsach.sk

Prezident Milan Manduch

Generálny sekretár Pavol Polakovič

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
SÁNKAROV

Adresa Starý Smokovec 18074 
062 01 Vysoké Tatry

Telefón +421 905 970 041

E-mail sane@stonline.sk

Web www.sane.sk

Prezident Jozef Škvarek

Generálny sekretár Viera Bachárová Findurová
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SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY  
ZVÄZ

Adresa Trnavská cesta 39 
831 04 Bratislava

Telefón +421 903 740 961

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

Web www.slovak-fencing.sk

Prezident Tatiana Drobná

Generálny sekretár Danica Ščepánová

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILNÝCH 
MUŽOV 

Adresa Opatovská 15 
911 01 Trenčín

Telefón +421 948 135 151

E-mail sekretar@slovakstrongman.sk

Web www.slovakstrongman.sk

Prezident Vladimír Bátik

Generálny sekretár Pavol Guga

ZDRUŽENIE ŠÍPKARSKYCH 
ORGANIZÁCIÍ

Adresa Szakkayho 1 
04001 Košice

Telefón + 421 905 700 790

E-mail info@sipky.sk

Web www.slovakiadart.sk

Prezident Karol Kirchner

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ 
ASOCIÁCIA

Adresa Bobrovec 550 
032 21 Bobrovec

Telefón +421 902 069 737

E-mail info@skialpuj.sk

Web www.skialpuj.sk

Prezident Andrej Škovrán

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ SOFTBALOVÁ  
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 2 492 49 279

E-mail office@softballslovakia.sk

Web www.softballslovakia.com

Prezident Richard Bohunický

Generálny sekretár František Bunta

SLOVENSKÝ ZVÄZ ŠPORTOVCOV  
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

Adresa SNP 90 
040 11 Košice

Telefón +421 907 953 701

E-mail szsmpsk@gmail.com

Web www.szsmp.sk

Prezident Robert Luby

Generálny sekretár
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DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR  
SLOVENSKA

Adresa Blumentálska 24 
811 07 Bratislava 

Telefón +421 911 370 888

E-mail office@deaflympic.sk

Web www.deaflympic.sk

Prezident Miloš Štefek

Generálny sekretár Dušan Dědeček

SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE  
POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Adresa Benediktiho 5 
811 05 Bratislava

Telefón +421 915 888 553

E-mail tps@sztps.sk

Web www.sztps.sk

Prezident Ján Riapoš

Generálny sekretár Martin Čapla

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO 
POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Adresa Cementárenská 16 
974 01 Banská Bystrica

Telefón +421 907 884 546

E-mail predseda@sazps.sk

Web www.sazps.sk

Prezident Pavol Valent

Generálny sekretár

ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa Medený Hámor  7 
97401 Banská Bystrica

Telefón +421 48 414 40 99

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

Web www.zsk-sr.sk

Prezident Juraj Štaudinger

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ STRELECKÝ 
ZVÄZ

Adresa Wolkrova 4 
85101 Bratislava

Telefón +421 2  6224 4077

E-mail ssz@shooting.sk

Web www.shooting.sk

Prezident Miloslav Benca

Generálny sekretár Barbora Reichová

ZVÄZ MODELÁROV  
SLOVENSKA

Adresa Trhovisko 10 
929 01 Dunajská Streda

Telefón +421 907 217 539

E-mail sekretariat@zvazmodelarov.sk

Web www.zvazmodelarov.sk

Prezident Pavol Barbarič

Generálny sekretár Jaroslav Košťan
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ZVÄZ POTÁPAČOV  
SLOVENSKA

Adresa Wolkrova 4 
851 01 Bratislava

Telefón +421 918 737 877

E-mail zps@zps-diving.sk

Web www.zps-diving.sk

Prezident Roman Baláž

Generálny sekretár Veronika Horňáková 

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY  
ZVÄZ

Adresa Andreja Kmeťa 20 
01055 Žilina

Telefón +421 41 507 36 11

E-mail sekretariat@srzrada

Web www.srzrada.sk

Prezident Rudolf Boroš

Generálny sekretár Ľuboš Javor

SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ  
ASOCIÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 911 694 629

E-mail gs@squash.sk

Web www.squash.sk

Prezident Marek Kubiček

Generálny sekretár Katarína Kollárová

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Černockého 6 
831 53 Bratislava

Telefón + 421  02 44 884 042

E-mail sstz1@sstz.sk

Web www.sstz.sk

Prezident Zdenko Kríž

Generálny sekretár Anton Hamran

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA  
SUMO

Adresa Zálužická 7 
82101 Bratislava

Telefón +421  905 620 366

E-mail mifko@reprosova.sk

Web www.sumo.szm.com

Prezident David Šarkády

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
TAEKWON-DO ITF

Adresa Trnavská 18 
919 04 Smolenice

Telefón + 421 908 553 335

E-mail ladislav.hunady@gmail.com

Web www.sztkd-itf.sk

Prezident Ladislav Huňady

Generálny sekretár Jozef Kotuľák
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
TAEKWONDO WTF

Adresa Junácka 6, 83280 Bratislava 
Korešp.: Stará Spišská  
cesta 38, 040 01  Košice

Telefón + 421 902 901 640

E-mail satkd.wtf@gmail.com

Web www.satkd.sk

Prezident Pavel Ižarik

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO 
ŠPORTU

Adresa Škultétyho 1 
831 03 Bratislava

Telefón +421 2  4445 7850

E-mail szts@szts.sk

Web www.szts.sk

Prezident Petr Horáček

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ TENISOVÝ  
ZVÄZ

Adresa Príkopova 6 
831 03 Bratislava

Telefón + 421 903 793 140

E-mail stz@stz.sk

Web www.stz.sk

Prezident Tibor Macko

Generálny sekretár Igor Moška

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ  
ÚNIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón + 421 905 648 349

E-mail triatlon@triathlon.sk

Web www.triathlon.sk

Prezident Jozef Jurášek

Generálny sekretár

KLUB SLOVENSKÝCH  
TURISTOV

Adresa Záborského 33 
83103 Bratislava

Telefón +421 2 44 45 11 21

E-mail ustredie@kst.sk

Web www.kst.sk

Prezident Peter Dragúň

Generálny sekretár Dušan Valúch

SLOVENSKÝ VESLÁRSKY  
ZVÄZ

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón

E-mail rowingslovakia@gmail.com

Web www.veslovanie.sk

Prezident Alexander Dénes

Generálny sekretár
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SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO 
LYŽOVANIA A WAKEBOARDINGU

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 905 712 830

E-mail waterski@waterski.sk

Web www.waterski.sk

Prezident Alexander Vaško

Generálny sekretár Denisa Oravcová

SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO 
MOTORIZMU

Adresa Trnavská cesta 29 
832 84 Bratislava

Telefón +421 903 454 999

E-mail szvm@szvm.sk

Web www.szvm.sk

Prezident Vladimír Slaný

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ 
FEDERÁCIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón +421 901 770 729

E-mail sekretariat@svf.sk

Web www.svf.sk

Prezident Martin Kraščenič

Generálny sekretár

SLOVENSKÝ ZVÄZ  
VZPIERANIA

Adresa Junácka 6 
83280 Bratislava

Telefón

E-mail szv@vzpieranie.sk

Web www.vzpieranie.sk

Prezident Ján Štefánik 

Generálny sekretár

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA WESTERN 
RIDINGU A RÓDEA

Adresa Tomášovská 72 
900 29 Nová Dedinka

Telefón + 421 905 413 023

E-mail tajomnik@sawrr.sk

Web www.sawrr.sk

Prezident Peter Dobeš

Generálny sekretár Alexandra Bučková

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA  
ČÍNSKEHO WUSHU

Adresa Námestie SNP 11 
974 01 Banská Bystrica

Telefón +421 905 948 422

E-mail email@wushuslovakia.sk

Web www.wushuslovakia.sk

Prezident Marek Školuda

Generálny sekretár Ľubomír France
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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

Z  O B S A H U
B U D Ú C E H O  Č Í S L A
  ČÍSLO 01/2018                                    

Dovoľujeme si čitateľov na tomto mieste informovať, že obsah 
budúceho čísla bude venovaný okrem iných tém aj komplexnému 
predstaveniu funkcie kontrolóra športu. 

Dozviete sa informácie o povinnosti zriadiť a obsadiť funkciu 
kontrolóra športovými organizáciami, o osobnosti kontrolórov 
športových organizácií, pôsobnosti kontrolórov športových 
organizácií, postupoch a rozsahu ich kontrolnej činnosti, 
povinnostiach osôb s príslušnosťou k športovej organizácii 
i prípadných sankciách.

Údaje spracovala KŠZ SR a sú priebežne aktualizované na stránke www.sportslovakia.sk
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