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Peter Chudík vysvetľuje, prečo PSK podporuje kandidatúru Krakova
NA USPORIADANIE ZIMNÝCH OLYMPIJSKÝCH HIER V ROKU 2022 

Zimná olympiáda 2022 – prečo áno? 

V Poprade sa 3. apríla
uskutočnilo prvé zasad-
nutie prípravného výboru
Slovenskej republiky na
podporu kandidatúry
mesta Krakov na usporia-
danie zimných olympij-
ských hier v roku 2022. Je-
ho predsedom sa stal
predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK)
Peter Chudík. 

Rokovanie bolo naplnením
uznesenia vlády SR, ktorá 13.
marca vyjadrila podporu kandi-
datúre mesta Krakov pri organi-
zovaní Zimných olympijských
hier v roku 2022 za spoluúčasti
Slovenskej republiky na kandi-
dátskom procese. Predbežná do-
hoda znie, aby sa okrem zjaz-
dového lyžovania uskutočnil na
Slovensku aj kompletný turnaj
mužov aj žien v ľadovom hoke-
ji, pokiaľ s tým bude súhlasiť
Medzinárodný olympijský
výbor (MOV). O kandidatúre, aj
o tom, prečo Prešovský kraj
podporuje usporiadanie zim-
ných olympijských hier na se-
vere Slovenska, približuje v roz-
hovore predseda PSK a predse-
da prípravného výboru, Peter
Chudík. 

Kto sú členovia prípravné-
ho výboru a ako sú personálne
rozdelené jednotlivé funkcie?
Vo výbore má pracovať niekoľko
komisií, ktoré zastrešia športo-
vo-technickú, ekonomickú, en-
vironmentálnu, dopravnú, in-
vestičnú, bezpečnostnú, ako aj
mediálnu a komunikačnú ob-
lasť...

„Podpredsedami prípravné-
ho výboru sa stali môj žilinský
kolega Juraj Blanár, primátor
Popradu a podpredseda PSK An-
ton Danko a prezident Sloven-
ského olympijského výboru,
František Chmelár. Pokiaľ ide o
komisie, je to už v podstate roz-
delené, ale nie úplne definitív-
ne. Športovo-technickú komisiu
budú zastupovať prezidentka
Slovenskej lyžiarskej asociácie
Janka Gantnerová a prezident
Slovenského zväzu ľadového ho-
keja Igor Nemeček, čo má svoju
logiku. Ak nebudeme mať ho-
kej, tak to bude len pani Gant-
nerová. Environmentálnu aj in-
vestičnú komisiu povedie pred-
seda Žilinského samosprávneho
kraja Juraj Blanár, mediálnu a
marketingovú zástupcovia SOV
František Chmelár, Jozef Liba a
ja. V prípade dopravnej komisie
chceme požiadať pána ministra

Jána Počiatka, aby nám delego-
val zástupcu ministerstva. Na
čele ekonomickej komisie je
momentálne generálny riaditeľ
sekcie štátnej starostlivosti o
šport ministerstva školstva La-
dislav Čambal, ale keďže ide
hlavne o štátne financie, tak by
tam mal nominovať zástupcu
minister financií spolu s minis-
trom školstva.“ 

Čo bude úlohou prípravné-
ho výboru SR na podporu kan-
didatúry Krakova na usporiada-
nie zimných olympijských hier
v roku 2022?

„Výbor bude v podstate
súčasťou celého prípravného
výboru kandidatúry Krakov
2022 a mnoho vecí sa bude od-
víjať od tejto pozície. Hlavnou
úlohou slovenského prípravné-
ho výboru bude predovšetkým
v spolupráci s poľským príprav-
ným výborom Krakov 2022 pri-
praviť odpovede na základné
otázky, kde má čo byť, čo treba
urobiť, čo treba postaviť, koľko
to bude približne stáť, aký to
bude mať vplyv na životné
prostredie a či vôbec, koľko ľudí
budeme potrebovať a akú treba
urobiť ešte dopravnú infrašt-
ruktúru. V procese príprav kan-
didatúry leží hlavná ťarcha na
mestách a regiónoch, kde sa má
odohrávať olympijské dianie.
Prvá fáza pôsobenia prípravné-
ho výboru vyvrcholí najneskôr
14. novembra 2013, čo je krajný
termín, dokedy Krakov musí na
Medzinárodný olympijský
výbor podať oficiálnu kandidát-
sku prihlášku.“

To sú vlastne hlavné úlohy
výboru až do októbra, kedy má
minister školstva Dušan Čaplo-
vič predložiť na rokovanie vlády
komplexný materiál, aj s defi-
novaním ekonomických, envi-
ronmentálnych a ďalších dopa-
dov projektu. Máte aj konkrét-
nejšie predstavy o týchto jedno-
tlivých úlohách? 

„Veľmi konkrétne - ako kde.
Je to tak najmä preto, lebo pre-
dovšetkým musíme dostať od-
poveď na základnú otázku - či
bude na Slovensku olympijský
hokej alebo nie. Ak by bol kom-
pletný hokejový turnaj lokalizo-
vaný na Slovensku, konal by sa
v Poprade a v Liptovskom Miku-
láši. V tomto období pripravuje-
me spoločný list, ktorým oba
národné olympijské výbory
oslovia všetkých členov exeku-
tívy MOV, ktorá najbližšie za-
sadne 27. mája v Petrohrade. 

V spolupráci so Slovenským
zväzom ľadového hokeja chce-
me vysvetliť, že netreba meniť
článok charty MOV, ani zasaho-
vať do charty, lebo chceme vyu-
žiť možnosť organizovania špor-
tu v inej krajine, ak si to vyža-
dujú zemepisné a topografické
podmienky. Veľká časť zimných
športov sa bude diať v Zakopa-
nom a v severnej časti Tatier – a
spolu s Nízkymi Tatrami ide o
jeden región v dvoch členských
krajinách Európskej únie, v spo-
ločnom Schengenskom priesto-
re. Toto by sa snáď dalo využiť
na získanie súhlasu Medzi-

národného olympijského výbo-
ru. Žiaľ, nemôžeme využiť his-
tóriu hokeja na Slovensku ako
takú, ale musíme sa sústrediť
na tento článok charty MOV. 
Viac budeme vedieť až po vyjad-
rení IIHF. Preto sa ďalšie stret-
nutie prípravného výboru usku-
toční až 31. mája v Poprade, nie-
koľko dní po tom, ako by mala
rokovať exekutíva MOV v Petro-
hrade, ktorá o tejto veci rozhod-
ne. A od toho budú závisieť ďal-
šie práce prípravného výboru.
Ak sa podarí presadiť ľadový ho-
kej na Slovensku, centrom slo-
venských príprav by sa stal Po-

prad. Ak exekutíva MOV spolo-
čný návrh slovenského a poľ-
ského olympijského výboru od-
mietne, centrom príprav sa sta-
nú Demänovská dolina – Jasná
a Liptovský Mikuláš.“

Akými ďalšími argumentmi
chcete presvedčiť MOV o tejto
možnosti usporiadať olympij-
ské hokejové turnaje mužov aj
žien?

„Predovšetkým treba pove-
dať, že aj keď nebudeme organi-
zovať olympijský turnaj v hoke-
ji, nebude to neúspech Sloven-
ska. S myšlienkou kandidatúry
prišla poľská strana, ktorá na-
vrhla Krakov ako centrum
olympiády. A práve z dôvodov, že
Krakov nie je schopný zorgani-
zovať lyžiarske zjazdové discip-
líny, navrhli nám ich organi-
záciu v Jasnej. My sme súhlasili,
ale chceme aj hokej v Poprade a
Liptovskom Mikuláši. A rovna-
ko chceme využiť možnosti
olympijskej charty a vplývať na
rozhodnutie MOV.

Poľská vláda veľmi vysoko
hodnotí spoločné usporiadanie
Majstrovstiev Európy vo futba-
le 2012, na ktorých sa podieľali
Poľsko a Ukrajina, pretože z ne-
ho profitovali obe krajiny. Po-
dobný benefit pre Poľsko a Slo-
vensko sa predpokladá v prípa-
de usporiadania ZOH 2022 s
centrom v Krakove.“

Spomínate jedno spoločné
horstvo - v akom stave je do-
pravné prepojenie severného
Slovenska (Popradu a Liptov-
ského Mikuláša) s Krakovom,
bez ktorého kvalitnej podoby
nemôžu byť ZOH úspešné? Kva-
litná doprava bude pre dobrý
pocit návštevníkov asi rozhodu-
júca.

Ľudia, ktorí žijú v tomto re-
gióne, v Prešovskom a Žilin-
skom kraji, vidia v organizova-
ní olympiády aj možnosť na
skoré zlepšenie dopravnej infra-
štruktúry v tejto oblasti. Treba
si uvedomiť, že túto infraštruk-
túru bude potrebné pre oživenie
tohto regiónu vybudovať aj bez
ohľadu na to, či by tu bola olym-
piáda, alebo nie. Zimná olympi-
áda v roku 2022 by však tento
proces mohla výrazne urýchliť.
Doba nám už ukázala, že Tatry
nie sú predurčené na veľké in-
vestičné zámery, ani na výstav-
bu veľkých podnikov, ale na roz-
voj cestovného ruchu. S tým je
spojené skvalitnenie dopravnej
infraštruktúry a práve tu vidím
možnosť, ako ju čím skôr riešiť

a prepojiť sa aj s poľskou stra-
nou.“

Zrejme poznáte situáciu v
Jasnej. Zatiaľ nevyriešené pro-
blémy sa ukazujú so zjazdovkou
v Jasnej a s nevyhovujúcou do-
pravnou infraštruktúrou najmä
v Demänovskej doline, ktorá
nie je na takýto očakávaný
nápor športovcov a divákov ka-
pacitne pripravená. Ako treba
riešiť tento problém?

„V Jasnej máme jedno krás-
ne stredisko, ktoré má už teraz
európske parametre a potrebuje
už len dobudovať tieto dopravné
projekty. Prínos olympiády pre
naše dva kraje môže byť aj 
v tom, že sa spomínané doprav-
né problémy budú riešiť čím
skôr. Na rokovaní v Poprade 
z vyjadrení riaditeľa Národného
parku Nízke Tatry Ľuboša Čilla-
ga, aj demänovského starostu
Jakuba Vojteka vyplynulo, že už
je odsúhlasená „veľká“ EIA (En-
vironmental Impact Assess-
ment - posudzovanie vplyvov
na životné prostredie) v rámci
celého veľkého projektu, ktorý 
v Jasnej chcú robiť a už ho ne-
treba rozširovať z hľadiska vply-
vu na životné prostredie. Pred
schválením je aj nový územný
plán obce Demänovská dolina,
takže mnohé tieto veci sa robia
bez ohľadu na olympiádu. Pre
nás v regióne je dôležité, aby sa
tieto nedostatky odstránili bez
ohľadu na konanie olympiády. 
A už len dodám, že nebyť olym-
piády, tak sa o tejto téme ani
nerozprávame.“

Nemala byť podľa vás pred
tým principiálnym politickým
podporným stanoviskom vy-
pracovaná aspoň predbežná do-
pravná a environmentálna
štúdia o situácii v regióne a v
Jasnej? Nepredbieha politické
stanovisko potrebné odborné
diskusie? A až potom sme sa
mali pridať ku Krakovu? 

„Nie, lebo sa to časovo nedá
stihnúť. Zoberte si celú situáciu
– do 14. novembra sa musí podať
prihláška. Na budúci rok 14.
marca má byť predložená celá
dokumentácia na základe do-
tazníka MOV, ktorý pošle v máji
2013. Ten postup musel byť iný –
najprv sme museli dať súhlas a
potom budeme dodávať celú do-
kumentáciu a v júni 2015 sa roz-
hodne o mieste ZOH 2022.

Neuvažujete o zisťovaní
názorov slovenskej alebo aspoň
regionálnej verejnosti (Poprad,

Peter Chudík, predseda PSK

Harmonogram kandidatúry na ZOH 2022

január - február 2013 - súhlas vlád Poľskej republiky a Sloven-
skej republiky s prípravnými prácami
marec - september 2013 - dohovory a príprava projektov, vy-
tvorenie spoločného prípravného výboru
október 2013 - podanie oficiálnej prihlášky odsúhlasenej Poľ-
ským olympijským výborom a Slovenským olympijským
výborom na Medzinárodný olympijský výbor (MOV)
november - december 2013 - stretnutie všetkých kandidát-
skych miest s predstaviteľmi Medzinárodného olympijského
výboru v Lausanne
február 2014 - pozvanie prípravných výborov kandidátskych
miest na XXII. ZOH v Soči - pozorovateľský program
február 2014 - propagácia kandidatúry Krakova v spoločnom
poľsko-slovenskom reprezentačnom dome počas XXII. ZOH 
v Soči
marec 2014 - dodanie projektu ZOH aj s garanciami poľskej 
a slovenskej vlády na MOV
jún 2014 - rozhodnutie MOV o užšom výbere (finále) kandi-
dátov  na ZOH 2022
január 2015 - dodanie tzv. kandidátskej knihy, t.j. komplexné-
ho projektu Krakova na MOV
rok 2015 - zasadnutie MOV a výber usporiadateľa na ZOH 2022
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Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom rokovaní 9. apríla
schválili aj investície, ktoré sa v kraji budú realizovať ešte v tomto roku 

Cestná sieť
Dominujú financie na plánova-
nú rekonštrukciu havarijných
úsekov ciest II. a III. triedy po
zimnom období v objeme 1,5 mi-
lióna eur a nákup potrebnej
techniky pre Správu a údržbu 
ciest PSK, ako sú úžitkové vozid-
lá, nákladné vozíky na prepravu
strojov, segmentová radlica, fréza
na asfalt, drvička krovia. Cestári
by mali realizovať aj rekonštruk-
ciu teplovodnej kotolne na Je-
sennej ulici v Prešove v hodnote
145 000 eur. Poslanci schválili aj
11 600 eur na prípravu projekto-
vej dokumentácie na prestavbu
križovatky Rusínska – Ul. arm.
gen. L. Svobodu v Prešove kvôli
zmene tranzitnej trasy a takmer
12 000 eur na prepracovanie
pôvodnej projektovej dokumen-

tácie na prestavbu Kuzmányho
ulice v krajskom sídle. Celkovo
bolo pre oblasť cestnej dopravy
vyčlenených 1,88 milióna eur. 

Školstvo 
V oblasti vzdelávania rozdelili
poslanci krajského parlamentu
883 000 eur. Najviac, 586 000 eur,
dostane Gymnázium v Poprade
na rekonštrukciu telocvične.
Spojená škola Tarasa Ševčenka v
Prešove zrealizuje rekonštrukciu
kotolne za 150 000 eur a do mo-
dernizácie tepelného hospodár-
stva sa pustí aj prešovská Hotelo-
vá akadémia, ktorá plánuje za-
tepliť administratívnu budovu,
zmodernizovať kotolňu a stro-
jovňu a vyregulovať vykurovací
systém. To všetko v hodnote 
147 000 eur. 

Kultúra
Pre kultúrne služby bolo na toh-
toročné investície pridelených
takmer 212 000 eur. Najviac finan-
čných zdrojov v oblasti kultúry
smeruje do Vranova nad Topľou,
kde má byť za 143 000 eur zrekon-
štruovaná telocvičňa pre potreby
Hornozemplínskeho osvetového
strediska. Rekonštrukciu strechy
kotolne v tomto roku zabezpečí
Divadlo Jonáša Záborského 
(43 000 eur). Krajské múzeum 
v Prešove v tomto roku dá vypra-
covať projektovú dokumentáciu
na modernizáciu historickej bu-
dovy Kumštu v centre krajského
mesta, ktorá je momentálne pre
verejnosť úplne uzavretá.

Sociálna sféra
V sociálnej oblasti poslanci roz-

hodovali o sume takmer 214 000
eur. Aj tu pôjde predovšetkým 
o teplo - rekonštrukciu kotolne
za 138 000 eur zrealizuje Cent-
rum sociálnych služieb Dúbrava.
Domov sociálnych služieb na
Volgogradskej ulici v Prešove pri-
pravuje termostatizáciu a regu-
láciu tepelného hospodárstva 
v objeme 41 000 eur. Poslanci Za-
stupiteľstva PSK schválili aj
zdroje na dokončenie objektu
detského stacionára Korytnačka
v Kežmarku. Na odkúpenie ma-
jetku od mesta Kežmarok (scho-
disková plošina a vonkajšia tera-
sa) vyčlenili 1 700 eur. Na ku-
chynskú linku a rekonštrukciu
sociálnych zariadení a kúpeľní je
určených takmer 33 000 eur. Sta-
cionár by mal byť funkčný ešte
do letných mesiacov. 

Liptovský Mikuláš) na uskuto-
čnenie tohto športového projek-
tu?

„Toto nie je úloha prí-
pravného výboru, skôr vlády
alebo SOV. Žijem však tu a ga-
rantujem, že tunajší ľudia s
olympiádou nemajú problém,
budú ju maximálne podporo-
vať.“

Veľkou neznámou sú zatiaľ
zdroje na financovanie ZOH, ak
by uspela kandidatúra Krakova
– máte predstavu, o akú sumu
pôjde a z akých zdrojov by sa
hradila? Celá krajina je v zlej
ekonomickej situácii – nie je na
platy učiteľov, zdravotníkov... 
a my plánujeme stámilióny na
olympiádu...

Na začiatku si snáď treba
povedať, že spoluorganizácia
olympijských hier je jediný
spôsob, ako sa môže Slovensko
podieľať na olympiáde. Rozhod-
ne je to sústo, na ktoré ako kra-
jina – úprimne si to povedzme –
samostatne finančne nemáme
a dlho mať nebudeme. Možnosť,
aby sa u nás usporiadali discip-
líny, na ktoré máme vybudo-
vané zázemie, je optimálnym
riešením pre malú krajinu,
akou sme. U nás neplánujeme
stavať nové štadióny a športo-
viská, ktoré by potom ostali ne-
využité. Len chceme ponúknuť
a zmodernizovať to, čo doma už
máme. Opäť sa vrátim k tomu,
že toto technické zázemie (exis-
tujúce štadióny) budeme potre-
bovať zmodernizovať tak či tak –
olympiáda by celý proces len

urýchlila. Hlavným ťahúňom by
mala byť poľská strana, my by
sme mali využiť to, čo máme.

Pokiaľ ide o konkrétne zdro-
je na financovanie olympiády,
treba povedať, že takmer 40 per-
cent všetkých financií dáva
Medzinárodný olympijský
výbor. Na posledných olympi-
ádach to bolo okolo 900 milió-
nov amerických dolárov. Na Slo-
vensko by v prípade lyžovania a
hokeja pripadlo asi 250 - 300 mi-
liónov eur. Ide však o sumu do
roku 2022. Dovolím si tvrdiť, že
od roku 2014 sa môžu nájsť tieto
financie postupne v štátnom
rozpočte a keďže hovoríme o do-
pravnej infraštruktúre, tak by
sme mohli nejaké zdroje získať
aj zo štrukturálnych fondov EÚ.

Spomeniem ešte, že Olym-
pijská charta jasne definuje, že
na hry môže kandidovať len
mesto, oficiálny kandidát bude
Krakov. Poľská strana deklaro-
vala, že uhradí všetky poplatky
súvisiace s podaním prihlášky. 

Aké môžu byť prednosti po-
ľsko-slovenskej kandidatúry v
porovnaní s inými silnými pro-
tivníkmi, z bohatších krajín?

„Ide o prvú takúto spoločnú
kandidatúru v histórii zimných
olympijských hier, čo je možno
prvá výhoda. Druhou môže byť,
že ideme organizovať ZOH,
ktoré budú spojené horstvom
Vysokých a Nízkych Tatier.
Väčšina hier bude na poľskej
strane, u nás by bol hokej a zjaz-
dové lyžovanie, čo je novinka.
Hovorí sa veľa o tom, že na

olympiáde sa nedá zarobiť. To je
v poriadku. Nemusíme na olym-
piáde priamo zarobiť, táto kan-
didatúra môže Slovensku a jeho
obyvateľom priniesť aj iné
výrazné benefity, nielen finan-
čné. Olympiáda sa môže stať 
inšpiráciou pre iných kandi-
dátov, môže vytvoriť vzory pri
rozvoji zanedbaného územia. Čo
považujem za veľmi podstatné,
môže pozitívne pôsobiť na našu
národnú hrdosť, na náš opti-
mizmus a vieru v seba samých.
To je veľká vec, ktorá nám Slo-
vákom často chýba. Olympiáda
môže priniesť nové impulzy aj
pre mladú generáciu v oblasti

aktívneho športovania a zdravé-
ho životného štýlu. Spoločná
poľsko-slovenská olympiáda
môže byť aj impulzom na ešte
lepšie vzťahy so susedným
národom, s ktorým máme ve-
ľa spoločného a realizujeme 
množstvo vzájomných aktivít.“

Švajčiari v referende roz-
hodli, že sa nebudú uchádzať o
ZOH 2022. Nepovažujete tento
výsledok referenda z oveľa bo-
hatšej krajiny za dôvod na raci-
onálne zhodnotenie sloven-
ských šancí a možností usporia-
dať olympiádu, ktorá by nebola
stratová a s negatívnym dopa-

dom na životné prostredie? 
„Vôbec nie. Ťažko mi hodno-

tiť, z čoho vychádzali Švajčiari
pri tomto hlasovaní, ale ak by
sme sa mali rozhodovať podľa
nich, tak by sme asi nevstúpili
ani do EÚ. Aj to totiž Švajčiari
referendom odmietli. Ich roz-
hodnutie rešpektujem, ale my
hovoríme o niečom úplne 
inom, máme úplne iné podmi-
enky, naše rozhodnutia sú na
základe iných dôvodov. Toto by
som neporovnával.“

Kto patrí medzi ďalších
uchádzačov o usporiadanie ZOH
2022?

Oficiálnu prihlášku zatiaľ
nepodalo žiadne mesto, ale ne-
oficiálne záujem avizovali nór-
ske Oslo, kde sa onedlho usku-
toční referendum, španielska
Barcelona, ukrajinský Ľvov a
rumunský Brašov. V USA mo-
mentálne prebieha diskusia, či
bude vhodnejšie uchádzať sa o
ZOH 2022 alebo radšej o OH
2024. V hre môže byť aj nemec-
ký Mníchov, tam sa však čaká
na výsledky jesenných volieb.
Dá sa však predpokladať, že ofi-
ciálne prihlášky budú mestá
podávať až v októbri, keďže
uzávierka je stanovená na 14.
novembra.

23 žiadateľov podpísalo zmluvu

Spolu 23 úspešných žiadateľov (na fotografii) v Krajskom
múzeu v Prešove 10. apríla slávnostne podpísalo zmluvu o po-
skytnutí finančného príspevku pre mikroprojekty realizo-
vané v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slo-
venská republika 2007 – 2013. Ide v poradí o tretiu, poslednú
výzvu mikroprojektov. Prešovský samosprávny kraj k 31. júlu
2012 zaevidoval spolu enormný počet 176 projektov od uchá-
dzačov z regiónu. Spomedzi 176 žiadostí o poskytnutie finan-
čného príspevku v celkovej hodnote 6,2 milióna eur Monito-
rovací podvýbor v minulom roku schválil napokon 60 žiadostí
v celkovej hodnote 2,85 milióna eur. Príspevok Európskeho
fondu regionálneho rozvoja predstavuje 2,4 milióna eur. 
Prvých 30 zmlúv bolo podpísaných v marci.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje dňa 17. apríla 2013 
obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvore-
nie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok vo
vlastníctve PSK:

Rekreačná chata v k. ú. Kokošovce v správe Správy a údržby
ciest PSK.

Podrobné podmienky budú od 17. apríla uvedené na webovej
stránke PSK www.po-kraj.sk

Návrhy je potrebné doručiť v termíne 
do 3. mája 2013 do 13.00 hodiny na adresu: 

Prešovský samosprávny kraj, Odbor organizačný
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK
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Najviac investícií do ciest a kotolní 


