
¨ pomoc pre inak obdarených

16  I  Inak obdarení  I  apríl - jún 2021 www.inakobdareni.sk

CENTRUM HENDIKEPOVANÝCH PLAVCOV
V ČASOCH PANDÉMIE 

Rok 2020 mal byť pre paraplavcov rokom 
nabitým pretekmi, tešili sme sa naň a pripra-
vovali sa so všetkou vážnosťou. Plavcov náš-
ho klubu, ktorí sú zároveň reprezentantmi 
Slovenska v  paraplávaní, čakali preteky 
Word Series, Majstrovstvá Európy na por-
tugalskej Madeire, Majstrovstvá Nemecka 
v Berlíne, preteky Česko-slovenského po-
hára v Karlových Varoch, v Brne, v Brati-
slave a v Prahe a v neposlednom rade mal 
byť rok 2020 rokom paralympijským a vedeli 
sme, že niektorí naši plavci pri poctivej prí-
prave sa snáď priblížia aj k limitom určeným 
pre Paralympijské hry Tokio 2020. Tajne 
sme dúfali, že naši dvaja plavci s Downovým 
syndrómom budú farby nášho klubu hájiť na 
niektorom z pretekov Special Olympics.

Talianske Lignano Sabbiadoro malo priví-
tať plavcov z  celého sveta na v  poradí dru-
hom preteku Word Series v  dňoch 27.2.-
1.3.2020. Kufre už boli zbalené, keď nás 
začali znepokojovať správy o  zlom vývoji 
situácie v  Taliansku, ktorá súvisela so šíria-
cou sa pandémiou koronavírusu. V  posled-
nej chvíli padlo rozhodnutie nevystaviť náš 
reprezentačný team riziku nákazy a  účasť 
na preteku sa zrušila. Bella Italia pred nami 
zatvorila svoje brány a to sme ešte nevedeli 
ako dlho si nielen naši plavci nezasúťažia ale 
ani nezaplávajú v bazéne.

Stále sme verili, že do dráh bazénov sa vráti-
me už čoskoro. Ale ako plynul mesiac za me-
siacom a neskôr bolo možné bazény otvoriť 
pre šesť osôb, čo bolo ako pre prevádzkova-
teľov bazénov tak pre plavecké kluby a pe-

ňaženky rodičov plavcov likvidačné, vedeli 
sme, že plavky zo skríň tak skoro nevytiah-
neme. Našim telesne i  mentálne postihnu-
tým plavcov chýbal pohyb vo vode, tak veľ-
mi potrebný pre udržanie ich optimálneho 
zdravotného stavu, chýbali kamaráti! Snažili 
sme sa prispôsobiť, rodičia premenili svoje 
domácnosti na fitnescentrá a  aspoň suchý-
mi tréningami sa naši plavci snažili udržať vo 
forme.

Jediných pretekov v roku 2020 sme sa doč-
kali v októbri, kedy sa za prísnych protipan-
demických opatrení uskutočnili Medziná-
rodné majstrovstvá Nemecka (IDM Berlín 
2020) a  náš klub vyslal do Berlína štyroch 
plavcov, ktorí svojimi výkonmi presvedčili, 
že s nimi treba určite v budúcnosti počítať. 
Po týchto pretekoch sme žiaľ oveľa viac poci-
ťovali zúfalstvo nielen preto, že bazény stále 
fungovali v  obmedzenom režime a  ďalšie 
preteky boli v  nedohľadne, ale aj preto, že 
ostatní plavci nášho klubu síce fandili našim 
reprezentantom v  Berlíne, ale do dráh ba-
zéna sa stále nedostávali. Čoraz ťažšie sme 
sa vyrovnávali so všetkými obmedzeniami 
a  tak sme aj príspevkami na sociálnych sie-
ťach spolu s  plaveckými klubmi zdravých 
plavcov vyzývali kompetentných: Otvorte 
nám bazény!

A dnes?
Situácia okolo pandémie Covid-19, loc-
kdown a  zatvorené plavárne stále znemož-
ňujú športové vyžitie a prípravu na preteky 
členom nášho klubu. Plavci nášho klubu, 
reprezentanti SR, majú možnosť sa pripra-

vovať na medzinárodné preteky v bublinách 
Slovenskej plaveckej federácie v  X-Bionicu 
v Šamoríne a v AquaCity Poprad, za čo sme 
veľmi vďační. Na nešťastie už dvakrát vírus 
prenikol aj do bublín a naši športovci sa mu-
seli vrátiť do povinnej karantény zo sústre-
dení, pretože „bubliny praskli“. 

S  nadšením sme privítali, že naši plavci 
sa mohli v  šamorínskej bubline zúčastniť 
59.  ročníka VC Slovenska, kde štartovali 
popri zdravých plavcoch. Spájanie oboch 
svetov je veľmi prospešné ako pre hendi-
kepovaných športovcov tak i pre tých zdra-
vých.

Pred našimi plavcami sú medzinárodne 
preteky v  Taliansku a  plavci so splnenými 
limitmi sa zúčastnia Majstrovstiev Euró-
py na Madeire v Portugalsku. Aspoň v to 
dúfame, že spomínané preteky sa tento rok 
naozaj uskutočnia. 

Žiaľ horšie sú na tom naši členovia, ktorý sa 
plávaniu venujú výhradne zo zdravotných 
dôvodov, tí nemajú stále príležitosť dostať 
sa do dráh bazénov. Jedna naša členka cho-
dí s rodičmi na turistiky, druhá naša nadaná 
členka sa venuje Taekwondo a  online for-
mou sa zúčastňuje súťaží, kde vyhráva jed-
nu medailu za druhou. Ostatní naši plavci 
doma pravidelne cvičia a  venujú sa svojim 
záľubám.

Spoločne veríme v skorý návrat do vôd ba-
zénov a  tešíme sa na dobrú atmosféru na 
spoločnej vlne. 

S. Pacák


