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Citi na Slovensku sa stala novým oficiálnym partnerom slovenských
paralympionikov.
Partnerstvo napĺňa poslanie Citi podporovať diverzitu a inklúziu v spoločnosti a inšpirovať
ostatných neobyčajnými príbehmi slovenských paralympionikov.
Citi a Slovenský paralympijský výbor tento rok oslavujú 25 rokov pôsobenia na Slovensku.

BRATISLAVA – Pri príležitosti 25 ročného pôsobenia na slovenskom trhu sa Citi na Slovensku stala
novým partnerom Slovenského paralympijského výboru.
Slovenská republika sa tak pripojila k ďalším krajinám, v ktorých Citi spolupracuje s Medzinárodným
paralympijským výborom (IPC), aby zvýšila povedomie o paralympijskom hnutí, podporila
paralympijských športovcov a propagovala pozitívne zmeny v spoločenskom vnímaní zdravotne
znevýhodnených.
“Citi na Slovensku už 25 rokov podporuje diverzitu a inkluzívny prístup v spoločnosti v najrôznejších
podobách. Sme veľmi hrdí, že môžeme podporiť Slovenské paralympijské hnutie, jeho myšlienky a ideály,
ktoré prinášajú iný uhol pohľadu na zdravotne znevýhodnených. Paralympijskí športovci majú môj veľký
obdiv a ich mimoriadne úspechy, talent, vôľa a odhodlanie môžu byť inšpiráciou pre každého z nás.“
Uviedla Veronika Špaňárová, generálna riaditeľka Citi pre Slovensku republiku.
V celosvetovom meradle podporila Citi po prvý krát americký paralympijský tím a paralympionikov v roku
2012. V decembri 2018 Citi oznámila, že sa stala partnerom Medzinárodného paralympijského výboru
(IPC) a v súčasnej dobe spolupracuje s 20. národnými paralympijskými výbormi – v Austrálii, Bulharsku,
Čínskom Tchaj-pej, Českej republike, Kolumbii, Kostarike, Veľkej Británii, Hongkongu, Indii, Indonézii,
Írsku, Malajzii, Mexiku, Nigérii, Filipínach, Poľsku, Singapure, Juhoafrickej republike, Thajsku a SAE.
Partnerstvo so Slovenským paralympijským výborom je teda ďalším rozšírením tejto celosvetovej
spolupráce.

„Je pre nás cťou privítať Citi Slovensko do paralympijského hnutia“, povedal Ján Riapoš, predseda
Slovenského paralympijského výboru. „Tešíme sa na spoluprácu, ktorá podporí našich športovcov a
prispeje k zvýšeniu povedomia o paralympijskom športe na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.“

Citi bude Slovenský paralympijský výbor podporovať rôznymi spôsobmi a aktivitami, mimo iného aj
dobrovoľníckou činnosťou svojich zamestnancov. Citi na Slovensku sa bude taktiež podieľať na
propagačných podujatiach, ktorých cieľom bude podpora nadšenia pre slovenských paralympionikov
a národná hrdosť na ich mimoriadne úspechy a inšpiratívne životné príbehy. Podpora neziskového
sektoru je dlhodobo jednou z priorít Citi na Slovensku, a najmä teraz, kedy bol zasiahnutý korona krízou.
Viac informácií o globálnom partnerstve Citi a Medzinárodného paralympijského výboru nájdete na
adrese www.citi.com/IPC
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O Slovenskom paralympijskom výbore:
Slovenský paralympijský výbor (SPV) oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Jeho ustanovujúce
valné zhromaždenie sa konalo v januári 1995 z iniciatívy štyroch zväzov, zastupujúcich telesne, zrakovo,
mentálne a sluchovo znevýhodnených športovcov (tí v roku 2005 opustili rady SPV na vlastnú žiadosť
a vydali sa vlastnou cestou). Do Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) bol SPV prijatý 3. júna
1995. Jeho predsedom a štatutárnym zástupcom je od roku 2003 Ján Riapoš.
Do roku 1992 boli slovenskí paralympionici súčasťou československej výpravy na viacerých letných i
zimných paralympijských hrách. Od ZPH 1994 v Lillehammeri štartujú pod slovenskou vlajkou. Na letnej
paralympiáde debutovali v slovenských farbách v Atlante 1996 a celkovo sa zúčastnili na 13
paralympijských hrách (7 x na zimných a 6 x na letných). Získali na nich spolu úctyhodných 114 medailí,
z toho 34 zlatých, 40 strieborných a 40 bronzových! Aj tieto úspechy potvrdzujú opodstatnenosť existencie
SPV, ktorý stojí na troch pilieroch: športovom, sociálnom a motivačnom. SPV v súčasnosti navyše plní aj
úlohu národného športového zväzu a to v tých športoch, ktoré priamo riadi IPC a organizuje v nich aj všetky
najvýznamnejšie podujatia ako Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Svetové a Európske poháre.
Okrem toho zastupuje Slovensko a zdravotne znevýhodnených športovcov i na medzinárodnom poli,
vrátane diplomatického.
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