
 

 

Podsumowanie wizyty delegacji Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej (KFS) na Słowacji w sprawie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 

 

Termin wizyty: 23–25.4.2013 

Skład delegacji: 

Jagna Marczułajtis-Walczak  - Przewodnicząca Komitetu Aplikacyjnego „ZIO Kraków 2022”, Członek 

KFS 

Ireneusz Raś – Przewodniczący KFS 

Andrzej Biernat – Zastępca Przewodniczącego KFS 

Jacek Falfus  - Zastępca Przewodniczącego KFS 

 

W pierwszym dniu wizyty (23.04.2013r.) odbyły się następujące spotkania: 

1. Spotkanie delegacji z Ambasadorem RP w Republice Słowackiej. 

Podczas spotkania rozmawiano miedzy innymi  o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, 

wspólnym wysiłku Polski i Słowacji i możliwości wsparcia idei Zimowych Igrzysk Olimpijskich 

Kraków 2022  przez państwa wchodzące w skład grupy Wyszehradzkiej. 

 

2. Rozmowy delegacji z prezesem Słowackiego Komitetu Olimpijskiego 

„Omówienie zagadnień wynikających z porozumienia o współpracy między Słowackim 

Komitetem Olimpijskich a Polskim Komitetem Olimpijskim w sprawie wsparcia dla 

kandydatury miasta Krakowa na organizatora Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. we 

współpracy z Republiką Słowacką“ 

Po stronie słowackiej powołano Komitet Aplikacji „ZIO 2022”, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele zaangażowanych regionów, miast i gmin, komitetu olimpijskiego, związku 

narciarskiego i hokejowego, ośrodka narciarskiego Jasna oraz ministerstwa i parlamentu. 

W najbliższym czasie Słowacki Komitet Olimpijski podejmie uchwałę dotyczącą ZIO 2022. 

Podobna uchwala została podjęta przez Polski Komitet Olimpijski 13 kwietnia 2013r. 

 

3. Spotkanie z Prezesem Słowackiego Komitetu Paraolimpijskiego (SPV) dr Jánem Riapošem                      

Podczas spotkania Prezes Słowackiego Komitetu Paraolimpijskiego przedstawił  stanowisko 

w sprawie wsparcia organizacji Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich Kraków 2022 przy 

współpracy Republiki Słowackiej. Podkreślił, że wspólny projekt ma szanse na zainicjowanie 

programu pokonywania barier dla osób niepełnosprawnych w obu krajach. Odbyła się 

również dyskusja na temat wspierania sportu niepełnosprawnych w obu krajach. 

Prezes dr Jan Riapoš zaznaczył, że Polska jest dla nich przykładem właściwego traktowania 



sportowców niepełnosprawnych - na równi z pełnoprawnymi, zwłaszcza w zakresie 

świadczeń olimpijskich.  

Omówiona została także sprawa lokalizacji aren paraolimpijskich.  Przewodnicząca Komitetu 

Aplikacyjnego Jagna Marczułajtis-Walczak poinformowała, że konkurencje paraolimpijskie 

planuje się rozegrać w tym samym miejscu dla danej dyscypliny, analogicznie do sportów 

pełnosprawnych. 

 

4. Spotkanie z Komisją ds. Edukacji, Nauki, Młodzieży i Sportu – m.in. M. Mamojka, D.Galis, A. 

Ersék, M. Fronc,  B. Obrimčáková, M. Šikulová     

Omówienie zagadnień i realizacja zadań związanych ze współudziałem Republiki Słowackiej 

w organizacji ZIO Kraków 2022. Podczas spotkania strona polska przekazała informację, że  

w najbliższym czasie Sejm planuje podjęcie uchwały w sprawie przyznania Miastu Kraków 

wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej roli gospodarza Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich  w 2022r. 

 Strona Polska zwróciła się do strony Słowackiej o przyjęcie podobnej uchwały. Tekst polskiej 

uchwały został przekazany na ręce przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Nauki, Młodzieży i 

Sportu p. Mojmira Mamojki. 

 

W drugim dniu wizyty (24.04.2013) miały miejsce następujące spotkania 

5. Spotkanie  p. D. Čaplovičem, Ministrem Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki 

Słowackiej 

Minister przedstawił stanowisko Rządu Republiki Słowackiej w sprawie wspólnej organizacji 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. Miłym gestem było przekazanie członkom 

polskiej delegacji symbolicznych koszulek narodowej drużyny hokejowej Słowacji z 

nazwiskami polskich parlamentarzystów uczestniczących w spotkaniu. 

Ustalono, że władze polskie i słowackie wspólnie zaangażują się w promocję projektu. 

Ponadto podjęto decyzję, że w najbliższym czasie odbędzie się w Krakowie wspólne 

spotkanie polskich i słowackich przedstawicieli Parlamentów, Komitetów Olimpijskich, 

Związków Sportowych ( zimowych sportów olimpijskich) oraz będą odbywać się wspólne 

spotkania obu narodowych komisji parlamentarnych w  sprawie projektu ZIO 2022 

 

6. Zwiedzanie ośrodka narciarskiego Jasna Niżne Tatry, planowanego miejsca rozgrywania 

konkurencji narciarstwa alpejskiego.  

Rozmawiano na temat tras ośrodka oraz modernizacji ośrodka pod kątem projektu ZIO 2022  

 

W ostatnim dniu wizyty (25.04.2013) odbyło się spotkanie: 

7. Spotkanie z  Prezesem Igorem Nemecek Słowackiego Związku Hokeja na Lodzie. 

 



Podczas spotkania dyskutowano o wspólnych staraniach polsko-słowackich w szczególności o 

oczekiwanej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie hokeja, która ma 

zapaść pod koniec maja 2013. Prezes Igorem Nemecek zapowiedział, że w przypadku pozytywnej 

decyzji dla Słowacji, rozgrywki hokejowe byłyby przeprowadzone w Popradzie (hokej mężczyzn ) 

i w Liptowskim Mikulaszu (hokej kobiet). Poinformował także o konieczności wybudowania 

dwóch nowych obiektów na ten cel, które po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich mogłyby służyć 

rozwojowi tej dyscypliny na Słowacji. Natomiast istniejące obiekty, po nieznacznej modernizacji 

mogłyby zostać wykorzystane jako  obiekty treningowe podczas igrzysk. 

Przewodniczący KFS Ireneusz Raś przekazał informację o planowanym spotkaniu w połowie 

czerwca z udziałem polskiej i słowackiej strony: komitety olimpijskie, związki sportowe ( 

zimowych sportów olimpijskich ) jak również przedstawicieli parlamentu, oraz miast 

zaangażowanych w projekt. 

Na końcu spotkania Prezes Igor Nemecek potwierdził wolę stworzenia wspólnej polsko- 

słowackiej ligi hokejowej  z udziałem 4 polskich drużyn, począwszy od 2014/2015 roku. Zapewnił 

także, że w tym prowadzone w tym celu rozmowy z Prezesem Polskiego Związku Hokeja dr 

Piotrem Hałasikiem będą kontynuowane w najbliższym czasie. 

 


