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Najúspešnejší zimný EYOF v histórii

PODUJATIe  
XIV. zimný Európsky olympijský festival mládeže 
(EYOF), ktorý sa konal od 10. do 15. februára 
v Sarajeve a vo Východnom Sarajeve, bol pre 
Slovensko najúspešnejší v histórii.

Slovenský olympijský 
a športový výbor na to-
to podujatie pod vedením 
Romana Hanzela vyslal 

72-člennú výpravu, v ktorej bolo 
45 športovcov (31 chlapcov  
a 14 dievčat).

Na predošlých 13 edíciách tohto 
zimného multišportového poduja-
tia pre mládež vo veku 14 – 18 ro-
kov získali slovenskí športovci do-
hromady len 6 medailí (1 – 0 – 5), 
pričom až sedemkrát sa domov 
vrátili bez cenného kovu. Naša 

zbierka z metropoly Bosny a Her-
cegoviny preto pri porovnaní s mi-
nulosťou vyzerá priam senzačne 
– Slováci získali 4 medaily, 2 zlaté 
a 2 strieborné!

Rekordná zimná zbierka 
V Sarajeve sme teda zažili náš 
jasne najúspešnejší zimný EYOF 
v histórii. V neoficiálnom me-
dailovom rebríčku 46 krajín Slo-
vensko obsadilo 7. miesto, čo bo-
lo doteraz úplne nepredstaviteľné. 
Naša aktuálna zbierka však hod-
notou cenných kovov prekonala aj 
doteraz najhodnotnejšiu zo 14 edí-

cií letnej verzie podujatia (koná sa 
od roku 1991, zimná od 1993).

Fantastická Rusnáková 
v tandeme s Filipovou
O všetky štyri naše medaily sa za-
slúžili dve šortrekistky (rýchlokor-
čuliarky na krátkej dráhe). Domi-
nantným spôsobom sa na ľadovom 
ovále prejavila 17-ročná Petra Rus-
náková. Na úvod na 1500 m skon-
čila tesne druhá za Taliankou Eli-
sou Confortolovou. Na 500 aj na 
1000 m však potom s prehľadom 
triumfovala. So ziskom dvoch zla-
tých a jednej striebornej medaily sa 

stala najúspešnejšou účastníčkou 
celého podujatia a zároveň aj his-
toricky najúspešnejšou slovenskou 
športovkyňou na letných aj zim-
ných EYOF (predtým EYOD)! Pred-
tým jediné naše zimné zlato získa-
la na IV. zimnom EYOF 1999 v Po-
prade-Tatrách naša kombinovaná 
biatlonová štafeta na 4x5 km v zlo-
žení Šimočko, Slezáková, Hasillová 
a M. Kazár.

Rusnákovej veľmi dobre sekun-
dovala Lucia Filipová. Na 500 m fi-
nišovala druhá. Po prvý raz v his-
tórii EYOF sa tak stalo, že dve naj-
cennejšie medaily v jednej súťaži 
získali slovenskí reprezentanti. 

V popredí málo Slovákov
Popri obrovskej radosti z výsled-
kov dvojice našich šortrekistiek 
však treba uviesť aj to, že spome-
dzi ostatných našich športovcov 
sa do prvej desiatky prebojovala 
už len biatlonistka Barbora Hor-
niaková, 8. v pretekoch na  
10 km. Hodno vyzdvihnúť aj 
osobný bodový rekord krasokor-
čuliarky Emy Doboszovej (skonči-
la 17.) či umiestenia zjazdárov Já-
na Sanitrára (17. zo 105 preteká-
rov) a Silvie Strachanovej (30. zo 
102 súťažiacich) v slalome i biat-
lonistky Michaely Hubačovej na 6 
km (25. zo 79) zhodne v prvej tre-
tine štartového poľa. Inak však 
Slováci končili skôr v dolnej polo-
vici výsledkovej listiny, prípadne 
súťaže nedokončili.

Sklamaní umiestením, ale nie 
výsledkami, mohli byť naši mla-
dí hokejisti, ktorí z troch zápa-
sov prehrali len prvý v skupine 
(1:2 s Fínskom). V druhom po pre-
dĺžení zdolali Bielorusko 2:1, na-
priek tomu im to na postup do bo-
ja o medaily nestačilo. Po triumfe 
4:1 nad Švajčiarskom obsadili len 
5. miesto zo 6 tímov.

 Ľubomír Souček,  
 mediálny riaditeľ Sošv

Dvojica našich medailistiek bok po boku – vľavo Lucia Filipová, vpravo Petra Rusnáková. Snímka: SOŠV/a. Galica

ÚSPecH

Medailové ovocie  
po 20 rokoch

Triumfy 17-ročnej Petry 
Rusnákovej (nar. 4. janu-
ára 2002) v pretekoch na 
500 i 1000 m a striebro na 

1500 m, plus striebro takmer o de-
väť mesiacov mladšej Lucie Filipo-
vej (nar. 27. septembra 2002 takisto 
v Spišskej Novej Vsi) na 500 m pre 
Slovensko predstavujú senzáciu. 
Veď členskú základňu tohto špor-
tu na Slovensku tvorí len niečo vy-
še 60 pretekárov!

Za všetkým hľadaj  
Spišskú Novú Ves
Spišská Nová Ves je už roky cen-
trom tohto športu u nás. Mladí 
adepti tohto športu na vyššej úrov-
ni pripravovali v určitom období 
ešte v Trnave. V poslednom období 
vyrastajú aj v Prešove a v Koši-
ciach.

„Takto pred 20 rokmi sa v Popra-
de-Tatrách konal IV. zimný EYOD 
– predchodca súčasného EYOF. 
V programe podujatia bol aj šor-
trek, ktorý dovtedy na Slovensku 
nikde nebol. Za dejisko súťaží bo-
la vytypovaná Spišská Nová Ves. Ja 
som tam už vtedy pôsobil ako šéf 
mestskej správy športových zaria-

dení, medzi ktoré patril aj zimný 
štadión. V podstate som dostal do 
vienka nielen úlohu zabezpečiť sú-
ťaže, ale aj vybudovať základy prí-
pravy našich adeptov rýchlokor-
čuľovania na krátkej dráhe a zalo-
žiť zväz,“ spomína šéf Slovenského 
rýchlokorčuliarskeho zväzu Ján 
Magdoško, ktorý funkciu riaditeľa 
mestskej správy športových zaria-
dení opustil len teraz v januári po 
odchode do dôchodku.

„Po EYOD1999 som si myslel, že 
šortrek u nás dlho nevydrží, ale de-
ti nový šport ,chytil‘ a rodičia chce-
li, aby sme v tom pokračovali. Spo-
čiatku sme talenty ,lovili‘ najmä 
medzi hokejistami, ktorých nech-
celi. Postupne sme systém práce aj 
podmienky vylepšovali. Dnes už 
vychovávame čistokrvných šortre-
károv,“ dodáva.

Pre Slovensko schodná cesta
Ján Magdoško pripomína slová 
bývalého šéfa hokejového zväzu 
Jána Mitošinku, ktorého šortrek 
uchvátil pri jeho prvom priamom 
sledovaní na ZOH 1994 v Lille-
hammeri. „Vtedy mi povedal, že 
na Slovensku máme prirodzené 

podmienky na rozvoj tohto športu, 
veď tu máme okolo päťdesiat kry-
tých zimných štadiónov. Pravda, 
len samotná krytá ľadová plocha 
nestačí. Výsledky však ukazujú, že 
aj z pomerov, ako sú naše, sa dá 
dostať vysoko. Veď naša súčasná 
reprezentačná trénerka Kateřina 
Novotná, ktorá pochádza z Bená-
tok nad Jizerou, sa z porovnateľ-
ných podmienok stala viackrát 
majsterkou Európy medzi ženami 
a na ZOH 2006 v Turíne skončila 
šiesta na 500 m.“

Nezaškodí upozorniť, že pre 
krajinu, ako je Slovensko, šor-
trek v porovnaní s inými zimný-

mi športmi ponúka lacnejšiu ces-
tu k medzinárodnému úspechu. 
Nie je totiž taký náročný na prí-
pravu v zahraničí a na jej logis-
tické aj personálne zabezpečenie, 
ani nemá také vysoké nároky na 
množstvo a cenu materiálu, či na 
špičkový servis, ako majú lyžova-
nie, biatlon, snoubording, sánko-
vanie alebo boby. 

Pomohli sústredenia 
v zahraničí
Trénerka Kateřina Novotná, ktorá 
v českých farbách štartovala na šty-
roch ZOH, mala v minulosti mož-
nosť trénovať dva roky v Južnej 

Kórei, čo je spolu s Čínou hlavná 
svetová veľmoc tohto športu. Prí-
pravu v Ázii by ocenila ako ideálnu 
možnosť, ale nie je to pre nás 
jediná cesta. V Európe sú výborné 
tréningové podmienky napríklad aj 
v tureckom Erzurume – a ani Bu-
dapešť nie je na zahodenie.

„Naša tréningová skupina je ma-
lá, takže nie je pre ňu ťažké zabez-
pečiť prípravu, len na to treba nájsť 
peniaze. Celú prípravu spolu s na-
mi teraz absolvovali dve české pre-
tekárky, ktoré súťažia medzi žena-
mi. Optimálna tréningová skupina 
by však mala mať 6 – 7 členov,“ ho-
vorí Novotná.

„Veľmi nám pomohol projekt 
Medzinárodnej korčuliarskej únie 
(ISU) pre krajiny z našej východ-
nej skupiny Európskeho pohára, 
tzv. Danubie, vďaka ktorému naši 
pretekári mohli s nízkymi náklad-
mi absolvovať viaceré sústredenia 
v zahraničí, zväčša v Budapešti,“ 
prezrádza Ján Magdoško.

Veľká perspektíva
Na juniorských súťažiach počas 
sezóny obe dievčatá z klubu ŠK 
STEZ Spišská Nová Ves a zo Špor-
tového centra polície v súbojoch so 
staršími súperkami ukazovali vyso-
ké ambície. „EYOF bol pre nás jed-
no z najdôležitejších podujatí zimy. 
So súperkami zo západných krajín 
však súťažíme málo, takže sme ne-
vedeli, čo presne máme čakať. Ale 

už po úvodnej súťaži mi bolo jas-
né, že budeme patriť medzi najlep-
šie,“ prezradila po návrate tréner-
ka Novotná.

„Očakávala som, že by som 
na EYOF mohla niečo vyhrať, ale 
skutočnosť prekonala všetky mo-
je očakávania. Získala som dve 
zlaté medaily a ešte aj tá striebor-
ná mohla byť zlatá, veď s Talian-
kou Confortolovou som na úvod-
nej tisícpäťstovke prehrala len 
o tri stotiny sekundy," usmievala 
sa Petra Rusnáková, ktorá má na 
gymnáziu v Sp. N. Vsi individu-
álny študijný plán. Lucia Filipová 
dochádza na strednú zdravotnú 
školu v Levoči.

Podľa trénerky, ktorá s nimi pra-
cuje od vlaňajšieho marca, ma-
jú obe dievčatá veľkú perspektívu. 
„Skrýva sa v nich veľký potenciál, 
len treba s nimi metodicky správ-
ne pracovať.“ Obe síce ešte dva ro-
ky môžu súťažiť medzi juniorkami, 
ale teraz v marci nastúpia aj na MS 
žien v Sofii.

„Dievčatá sú vlastne stále na 
začiatku svojej športovej dráhy 
a chceme im pomôcť. Po sezóne sa 
im chceme za výsledky na EYOF 
poďakovať tým, že spoločne s tré-
nerkou budú môcť absolvovať rege-
neračno-rehabilitačný pobyt v za-
riadení podľa ich výberu,“ povedal 
prezident SOŠV Anton Siekel.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ Sošv 

Všetky štyri slovenské medaily aj s tými, ktoré sa podpísali pod ich zisk – zľava Petra 
Rusnáková, trénerka Kateřina Novotná a Lucia Filipová. Snímka: SOŠV/a. Galica

7.
mIeSTO

v neoficiálnom medailovom 
rebríčku krajín obsadilo 

Slovensko na XIV. zimnom 
európskom festivale mládeže 

(eYOF) v Sarajeve.
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Aj rok 2019
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Kontrola a šport
leGISlaTÍVa  
Zákon o športe 
schválený v roku 2015 
priniesol výraznú zmenu 
pravidiel správy, 
riadenia a financovania 
v oblasti športu v SR, 
pričom zasiahol aj do 
vnútornej správy a do 
činností športových 
organizácií.

Zmena sa týkala nielen 
množstva verejných finan-
cií smerujúcich do športu, 
ale aj zvýšenej požiadav-

ky na transparentnosť a kontrolu 
činnosti športových organizácií. 

Zriadenie funkcie hlavného 
kontrolóra športu
Zákon zriadil funkciu hlavného 
kontrolóra športu, ktorý kontro-
luje športové organizácie súk-
romného, verejného či štátneho 
sektora. Cieľom zriadenia tejto 
pozície bol zákonom kladený 
dôraz na kontrolu použitia ve-
rejných financií i na kontrolu 
dodržiavania jednotlivých usta-
novení zákona o športe, ale aj 
ďalších zákonov a legislatívnych 
noriem, ktoré ovplyvňujú športo-
vú činnosť. 

Prvého hlavného kontroló-
ra športu pôsobiaceho na Minis-
terstve školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vymenovala vláda 
SR do funkcie 18. mája 2016. Pl-
nenie úloh vyplývajúcich zo Zá-
kona o športe zabezpečuje v sú-
časnosti okrem hlavného kon-
trolóra športu aj jeho kancelária, 
ktorá má dvoch zamestnancov.

Prioritnou úlohou hlavného 
kontrolóra športu je metodicky 
pôsobiť a usmerňovať slovenskú 
športovú obec pri aplikovaní zá-
kona o športe. Cieľ nie je sank-
cionovať športové organizácie. 
Práve naopak, hlavný zámer je 
pomoc pri aplikačných otázkach 
a preventívne pôsobenie, aby sa 
neporušovali zákony regulujúce 
fungovanie slovenského športu. 

Konkrétna činnosť 
v predošlých troch rokoch 
Okrem toho hlavný kontrolór 
športu zabezpečuje vzdeláva-
nie kontrolórov športových or-
ganizácií, kontroluje plnenie ich 
úloh, ako aj dodržiavanie jednot-

ných pravidiel riadenia a koor-
dinácie rezortných športových 
stredísk.

V roku 2016 bola kontrolná 
činnosť zameraná na súlad sta-
nov národných športových zvä-
zov so zákonom o športe. Medzi 
ustanovenia zákona, ktoré nebo-
li dostatočne aplikované v stano-
vách národných športových zvä-
zov (NŠZ), patrili tieto:

• zástupca športovcov a zá-
stupca športových odborníkov 
neboli definovaní ako členovia 
najvyššieho orgánu s právom hla-
sovať – neaplikovalo 39 NŠZ,

• nebol definovaný zástupca 
športovcov ako člen najvyššieho 
výkonného orgánu – neaplikova-
lo 38 NŠZ,

• nebol určený orgán na rie-
šenie sporov, ktoré vzniknú me-
dzi osobami s príslušnosťou 
k NŠZ – neaplikovalo 38 NŠZ,

• nesprávna aplikácia odvo-
lávania člena výkonného orgánu, 
disciplinárneho orgánu, orgánu 
na riešenie sporov, licenčného or-
gánu a kontrolného orgánu – nea-
plikovalo 38 NŠZ,

• 35 NŠZ malo nedostatočne 
upravené informovanie členov 

najvyššieho orgánu o konaní za-
sadnutia najvyššieho orgánu,

• 52 národných športových 
zväzov nemalo upravené v sta-
novách osoby, ktoré sú oprávne-
né zvolať mimoriadne zasadnutie 
ani spôsob a zvolávanie mimo-
riadneho zasadnutia NŠZ, 

• 39 NŠZ neupravilo v stano-
vách rozhodnutia najvyššieho or-
gánu definované v zákone, pri 
ktorých sa vyžaduje súhlas kvali-
fikovanej väčšiny. 

V roku 2017 bola ukončená 
kontrola stanov národných špor-
tových zväzov a uskutočnila sa 
kontrola povinného zverejňova-
nia údajov národnými športo-
vými zväzmi. V roku 2018 bo-
li predmetom kontroly výroč-
né správy národných športových 
zväzov, štatút reprezentanta a fi-
nančná kontrola na dodržiavanie 
zmluvných a zákonných povin-
ností športových organizácií.

Rozšírenie úloh hlavného 
kontrolóra športu
Na základe novelizácie Zákona 
o športe v roku 2016 sa úlohy 
hlavného kontrolóra športu 
rozšírili o vykonávanie skúšok 

odbornej spôsobilosti kontrolórov 
NŠZ a národných športových 
organizácií. Na základe toho bol 
vypracovaný skúšobný poriadok 
na overenie odbornej spôsobilosti 
kontrolórov. Prvé skúšky kontro-
lórov sa uskutočnili v septembri 
2017. K dnešnému dňu skúšky 
odbornej spôsobilosti úspešne 
absolvovalo 55 kontrolórov ná-
rodných športových zväzov a ná-
rodných športových organizácií.

V roku 2018 sa uskutočni-
lo školenie kontrolórov športo-
vých organizácií v dvoch trojdňo-
vých sústredeniach zameraných 
na ústavné právo, cestovné ná-
hrady, priebeh kontrolnej činnos-
ti kontrolórov športu a na ochra-
nu osobných údajov. Zúčastnilo 
sa na ňom 52 kontrolórov. Z po-
hľadu legislatívy je šport považo-
vaný za interdisciplinárne odvet-
vie, preto sú v roku 2019 napláno-
vané dve vzdelávacie sústredenia, 
ktoré pokryjú ďalšie oblasti le-
gislatívy.

O kontrolóroch športových 
organizácií
Na zabezpečenie kvalitného 
riadenia v športovej obci, ktoré 

bolo dlhé roky v úzadí, ustano-
vil Zákon o športe športovým 
organizáciám povinnosť zriadiť 
a obsadiť funkciu kontrolóra. 
Každá športová organizácia, 
ktorá prijala viac ako 50 000 eur 
prostriedkov zo štátneho rozpoč-
tu, musí mať svojho kontrolóra. 
Hlavnou úlohou kontrolóra je 
predchádzanie závažným po-
rušeniam povinností tak, aby 
sa športová organizácia vyhla 
sankciám a iným negatívnym 
dôsledkom. 

Podľa kompetencií, rozsahu 
kontrolnej činnosti a kontrolova-
ných subjektov môžeme kontroló-
rov športových organizácií rozde-
liť do troch skupín:

Kontrolór športového klubu  
– pôsobí ako interný kontrolný 
mechanizmus a rozsah jeho pô-
sobnosti je obmedzený iba na 
športový klub, ktorý ho do funk-
cie obsadil.

Kontrolór národného športo-
vého zväzu – okrem základných 
povinnosti je aj konzultantom 
pre kontrolórov športových orga-
nizácií, ktoré sú členom NŠZ. Vy-
konáva činnosť aj v športových 
kluboch, ktoré sú členmi NŠZ aj 

pri kontrole dodržiavania pravi-
diel športovcami a športovými 
odborníkmi, ktorí majú prísluš-
nosť k NŠZ.

Kontrolór národnej športovej 
organizácie – má v rámci špor-
tovej obce najväčší rozsah pô-
sobnosti. Ako príklad môžeme 
uviesť kontrolóra Slovenského 
olympijského a športového výbo-
ru, ktorý má kompetenciu kon-
trolnej činnosti u všetkých členov 
a poskytuje konzultačnú činnosť 
pre kontrolórov národných špor-
tových zväzov.

Súčasné kontrolné mechaniz-
my v oblasti športu predstavu-
jú skvalitnenie procesov a ma-
nažmentu v športových orga-
nizáciách, ktoré zabezpečia 
transparentnosť a informovanosť 
širokej verejnosti. V rámci nezis-
kového sektora a občianskych 
združení ide o jedinečné nastave-
nie, ktoré v iných odvetviach nie 
je zákonom stanovené. Nastave-
nie kontrolných procesov v špor-
tovej obci môže byť dobrým prí-
kladom aj pre ostatné odvetvia 
tretieho sektora.

 Ing. Alica Fisterová, 
 hlavná kontrolórka športu

Na fotografii z 53. valného zhromaždenia SOV hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová 
(druhá sprava) v spoločnosti riaditeľa odboru športu MŠVVŠ SR Dušana Ťažkého a ria-
diteľky Antidopingovej agentúry SR Žanety Csáderovej. SNímka: Štartfoto/J. Súkup

Skúšky odbornej 
SpôSobiloSti
na vykonávanie funkcie kon-
trolórov národných športo-
vých organizácií a národných 
športových zväzov sa vyža-
duje aj skúška odbornej spô-
sobilosti. V prípade, ak sa do 
troch mesiacov po zvolení 
do funkcie kontrolór nepreu-
káže osvedčením o odbornej 
spôsobilosti, stráca spôsobi-
losť na výkon funkcie kontro-
lóra.

81

142
153

Vykonané kontroly

2016 2017 2018
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NÁRODNÁ šPORtOVÁ 
ORgANIzÁcIA

kontrolór Slovenského 
olympijského  

a športového výboru

kontrolór národného 
športového zväzu

kontrolór športového  
klubu



organizácie založená na dobre 
fungujúcej spolupráci medzi sa-
mosprávou hostiteľského mesta 
a príslušnou národnou športovou 
federáciou.

Trojlístok Sport Event Den-
mark, samospráva a národný 
športový zväz je základný pilier 

organizácie každého podujatia. 
Sport Event Denmark v spo-

lupráci s ďalšími dvo-
ma partnermi pripra-

vuje kandidatúru na 
športové poduja-
tie a v prípade jej 
úspechu spolupra-
cuje aj pri jeho or-
ganizácii – po fi-
nančnej stránke, 
aj po stránke od-
borného poraden-

stva. Národná špor-
tová federácia je zase 

zodpovedná za všet-
ky technické a komerč-

né záležitosti, ako sú naprí-
klad predaj vstupeniek a sponzo-
ring. Hostiteľské mesto zvyčajne 
prispieva vo forme financovania, 
logistickej podpory a propagácie 
podujatia.

Tento model je teda založený na 
tíme, v ktorom každý nesie zodpo-
vednosť za rôzne aspekty organi-
zácie podujatia, pričom všetky zú-
častnené strany aktívne zapája už 
od jeho počiatočnej kandidátskej 
fázy až po jeho úspešnú realizá-
ciu. Medzinárodná športová fede-
rácia (MŠF), ktorá vlastní práva na 
organizáciu podujatia, je v strede 
tohto trojuholníka a spolupracuje 
so všetkými tromi zainteresovaný-
mi stranami.

Transparentný systém
V prípade Sport Event Denmark 
netriešti štát svoje finančné pro-
striedky medzi športové zväzy, ale 

má na podporu podujatí vytvore-
ný transparentný systém. V jeho 
rámci navyše organizácia ponúka 
zväzom a samosprávam okrem 
financií aj kvalitné organizačné 
a manažérske služby. Zväzy či 
samosprávy tak nemusia tápať 
a môžu sa spoľahnúť na skúsených 
a kvalifikovaných ľudí, ktorí sú im 
k dispozícii.

V súvislosti s úspechom Sport 
Event Denmark jej riaditeľ Lars 
Lundov ešte dodáva: „Jedným 
z hlavných cieľov v celej hostiteľ-
skej stratégii Dánska je ukázať 
športovému svetu a medzinárod-
ným federáciám, že Dánsko doká-
že byť perfektným dejiskom ich 
svetových šampionátov. Originál-
ny prístup a myslenie je pritom 
dôležitý faktor získania pozor-
nosti športových riadiacich orgá-
nov. Kodaň je veľmi dobrý príklad 
mesta, ktorého predstavitelia bo-
li naozaj naklonení sprístupne-
niu invenčných a netradičných 
priestorov na športové podujatia.“

Úspech Sport Event Denmark je 
však založený aj na vzťahu Dánov 
k športu ako takému. Údajne až 
dva milióny Dánov – čo je takmer 
polovica obyvateľstva krajiny – 
sú členmi niektorého zo 14-tisíc 
športových klubov. Dánske úspe-
chy v organizovaní medzinárod-
ných športových podujatí sa pri-
pisujú práve aj tomuto silnému 
systému klubov, ktorý je podporo-
vaný príspevkami z miestnych sa-
mospráv. Ten totiž združuje bázu 
dobrovoľníkov.

Kanadský model zameraný 
viac na finančný aspekt
Vo svete existuje niekoľko ďal-
ších krajín, ktoré aplikujú prístup 
k organizácii športových podujatí 
porovnateľný s dánskym. Kanad-
ský model je odlišný v tom, že sa 
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Ako s podujatiami? Cudzina inšpiruje

orGanIZÁcIa  
Zaostrené na Sport Event Denmark, 
usporadúvanie športových podujatí  
na škandinávsky spôsob, ale aj na modely 
v Kanade, Švajčiarsku, Holandsku a Írsku.

organizácia športových 
podujatí je neodeliteľnou 
súčasťou sveta športu. Dô-
vody, prečo tieto podujatia 

krajiny organizujú, môžu mať so-
ciálnu, kultúrnu, politickú či špor-
tovú podobu (napr. rozvoj vrcholo-
vého športu či podpora športu pre 
všetkých).

V súvislosti s nimi sa poukazuje 
predovšetkým na ekonomické be-
nefity športového turizmu. Britská 
turistická agentúra Visit Britain po-
ukázala na to, že turista, ktorý prí-
de do krajiny, aby navštívil športo-
vé podujatie, má tendenciu minúť 
dvakrát viac ako bežný návštevník. 
Niektoré odborné analýzy však 
upozorňujú aj na nepriaznivé eko-
nomické vplyvy súvisiace s ich or-
ganizovaním. Mestské samosprávy 
napriek tomu s obľubou zahŕňajú 
športové podujatia do svojich mar-
ketingových stratégií.

Slovensko sa na mape organizá-
torov seniorských svetových či eu-
rópskych  šampionátov neobjavuje 
často. Z tých posledných môžeme 
spomenúť ME v krasokorčuľova-
ní v roku 2016 či MS vo florba-
le žien a ME v krose v roku 2017. 
Tento rok privítame na Slovensku 
druhý raz po 8 rokoch hokejové 
majstrovstvá sveta a budeme spo-
luhostiteľmi majstrovstiev Euró-
py vo volejbale žien. V roku 2021 
sa zase do Bratislavy vrátia MS vo 
vodnom slalome a v roku 2022 bu-
de Slovensko spolu s Maďarskom 
dejiskom ME v hádzanej mužov.

Športový manažér Alfonz Juck 
vlani v denníku Šport poukázal na 
potrebu premyslenejšieho systému 
podpory organizácie významných 
medzinárodných športových po-
dujatí u nás.

Dánsko je synonymom 
úspechu
Podľa jednej zo štúdií, zameranej 
na úspešné stratégie vrcholového 
športu, vo svete existuje len päť 
krajín, ktoré majú vytvorenú dlho-
dobú stratégiu plánovania a orga-
nizovania medzinárodných špor-
tových podujatí koordinovanú na 
národnej úrovni – Kanada, Dánsko, 

Japonsko, Holandsko a Švajčiarsko. 
Len v dvoch z nich však existuje 
špeciálna agentúra, ktorá je zame-
raná na plnenie týchto úloh – sú to 
Kanada a Dánsko.

Dánsko je krajina, ktorá je po-
rovnateľná so Slovenskom azda 
len rozlohou a počtom obyvateľov. 
V prípade organizácie medzinárod-
ných športových podujatí je však 
neporovnateľne úspešnejšie. Vďačí 
za to organizácii Sport Event Den-
mark. Fenoménu, ktorý doslova 
žne jeden úspech za druhým.

Táto štátom zriadená organi-
zácia financovaná v spolupráci 
s Dánskym olympijským výborom 
a Dánskou konfederáciou športo-
vých zväzov sa stala synonymom 
úspechu pri získavaní práv na or-
ganizáciu významných medziná-
rodných športových podujatí. Jej 
80-percentná úspešnosť hovorí sa-
ma za seba. Od svojho za-
loženia v roku 1994 ich 
už zorganizovala viac 
ako 250. Patria medzi 
ne napríklad: 2009 
– olympijský kon-
gres a zasadnutie 
MOV, 2011 – MS 
v cestnej cyklistike, 
2013 – ME v pláva-
ní v krátkom bazé-
ne (znovu v r. 2017), 
ME vo volejbale mu-
žov, MS v kanoistike 
na maratónskej trati, ME 
v jazdectve, 2014 – ME v há-
dzanej mužov, MS v polmarató-
ne, 2016  – MS v štandardných tan-
coch, 2017 – ME v bedmintone, MS 
v jachtingu, zasadnutie SportAc-
cordu, 2018 – MS v ľadovom hokeji 
2018, či 2019 – MS v hádzanej mu-
žov. Na budúci rok bude Dánsko 
hostiť ME žien v hádzanej a Kodaň 
bude aj jedným z dejísk futbalové-
ho „Eura“, v roku 2021 zase privíta 
MS v športovej gymnastike.

Premyslená stratégia
Za svoju mimoriadnu úspešnosť 
v oblasti organizácie športových 
podujatí vďačí Dánsko štátnej 
podpore. Pri zakladaní Sport 
Event Denmark, čo je v podstate 
štátna agentúra na manažment 
podujatí, bol stanovený cieľ pod-
porovať a propagovať šport – a to 
najmä v tých odvetviach, ktoré 
majú v Dánsku najsilnejšie zá-
klady. Okrem toho je úspešnosť 

Kodanská Royal Arena (na fotografiách zvonku aj zvnútra) je dejiskom množstva vrcholných športových podujatí.

 Snímky: archív nŠc

Dánsky 
vzorový 
trojlístok

Trojlístok 
Sport event 
denmark, 
samospráva 
a národný 
športový zväz 
je základný 
pilier organi-
zácie každé-
ho podujatia 
v dánsku. 
riaditeľ Sport 
event den-
mark lars 
lundov na 
margo tejto 
trojstrannej 
spolupráce 
hovorí: „Tento 
prístup je 
veľmi pro-
spešný pre 
organizátorov 
podujatí, pre-
tože niektoré 
dánske špor-
tové zväzy sú 
vcelku malé 
a môžu tak 
získať pomoc 
a dodatoč-
né zdroje 
od ďalších 
členov tohto 
trojlístka. 
Významnú 
úlohu tu 
zohráva pre-
dovšetkým 
samospráva 
hostiteľského 
mesta. podľa 
môjho názoru 
veľa federácií 
preferuje, ak 
ich podujatie 
organizuje  
nielen národ-
ný športový 
zväz, ale aj 
hostiteľské 
mesto.  
národné 
zväzy sú  
v or  ganizácii 
základných 
prvkov podu-
jatia veľmi 
dobré. nemu-
sia však mať 
dosť času  
a zdrojov na 
propagáciu 
podujatia 
v meste či 
regióne. preto 
je dôležité, ak 
máte na svo-
jej strane aj 
samosprávu, 
ktorá dokáže 
prevziať za 
niektoré 
aspekty 
podujatia 
zodpoved-
nosť.“

Originálny prístup  
a myslenie je dôležitý 

faktor získania 
pozornosti riadiacich 

orgánov.

zameriava viac na finančný aspekt 
podpory športových podujatí.

V rámci strešnej organizácie 
Sport Canada federálna vláda zria-
dila tzv. Hosting Program, prostred-
níctvom ktorého ponúka finančnú 
podporu športových podujatí v šty-
roch kategóriách – medzinárod-
né multišportové podujatia, medzi-
národné podujatia v jednotlivých 
športoch, medzinárodné multišpor-
tové podujatia pre menšiny a ľudí 
s postihnutím a nakoniec Kanad-
ské hry, čo je letné a zimné mul-
tišportové podujatie pre amatér-
skych športovcov reprezentujúcich 
jednotlivé kanadské provincie.

O finančnú podporu sa môžu 
uchádzať organizačné výbory ale-
bo národné športové zväzy. Zvä-
zy však musia spĺňať špeciálne kri-
tériá nastavené v rámci tzv. Sport 
Funding and Accountability Fra-
mework, ktoré overuje Sport Cana-
da. V prípade prvej kategórie me-
dzinárodných multišportových 
podujatí má kanadská federálna 
vláda stanovenú politiku, v rámci 
ktorej môže zvážiť podporu dvoch 
takýchto podujatí každých desať 
rokov. S výnimkou podujatí v jed-
notlivých športoch sa financie mô-
žu okrem operačných nákladov 
a nákladov súvisiacich s kandidatú-
rou použiť aj na kapitálové investí-
cie súvisiace s výstavbou športovej 
infraštruktúry. Peniaze sa však ne-
môžu použiť na pokrytie prípadné-
ho deficitu.

Pohľad do ďalších krajín
Švajčiarsko v súvislosti s medziná-
rodnými športovými podujatiami 
uplatňuje podobný prístup, aj keď 
sa v tomto ohľade považuje za 
krajinu s nedostatočnou mierou 
koordinácie. Federálna vláda tam 
zaviedla legislatívu na posilne-
nie svojho vplyvu v tejto oblasti. 
V spolupráci so Švajčiarskym 
olympijským výborom vytvorila 
niekoľkoročný plán s cieľom vytvo-
riť kalendár medzinárodných špor-
tových podujatí na osem až desať 
rokov dopredu.

Aj Holandsko zaviedlo ako je-
den z kľúčových aspektov podpo-
ry vrcholového športu v krajine jas-
nú stratégiu organizácie športo-
vých podujatí do roku 2020, ktorú 
pripravili konfederácia športových 
zväzov a olympijský výbor. V spo-
lupráci s ministerstvom zodpoved-
ným za šport vytvorili kalendár 
podujatí a systém finančnej podpo-
ry kandidatúr, aj samotnej organi-
zácie. V roku 2013 navyše zriadi-
li národnú sieť The Power of Sport 
Events, ktorá okrem vyššie spome-
nutých inštitúcií združuje päť naj-
väčších holandských miest a ná-
rodnú marketingovú agentúru  
NBTC Holland marketing. 

Írsko otvorene priznáva sna-
hu nasledovať dánsky postup. Má 
bohaté skúsenosti s organizáciou 
športových podujatí, doteraz však 
nemalo nijaký strategický prístup 
k získavaniu práv na ich organizá-
ciu. Do roku 2020 by preto predsta-
vitelia športových inštitúcií chceli 
zriadiť agentúru Sport Bid Ireland, 
ktorej úlohou by bolo podľa vzo-
ru Sport Event Denmark pomáhať 
športovým zväzom a miestnym sa-
mosprávam pri získavaní organi-
začných práv na významné špor-
tové podujatia s úmyslom prispieť 
k ekonomickej prosperite krajiny.

Inšpirácia pre Slovensko
Slovensko sa má čím inšpirovať. 
Skúsenosti zo zahraničia zároveň 
zhodne poukazujú na skutočnosť, 
že je to práve úloha strešnej orga-
nizácie, ktorá v súvislosti s organi-
zovaním európskych a svetových 
šampionátov do značnej miery 
iniciuje a následne realizuje kroky 
vedúce k úspechu. Dánsko sa pova-
žuje za vzor toho, ako by sa, nielen 
na Slovensku, mohlo postupovať.

 Igor Kováč, 
 Národné športové centrum
� (pôvodný�text�z�časopisu�
� E-Športinform�bol�redakčne�
� krátený�a�upravený,�
� s�doplnenými�medzititulkami)
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Olympijskí jubilanti v marci a v apríli 

V priebehu marca a apríla 
sa dožívajú okrúhlych ži-
votných jubileí viacerí slo-
venskí olympionici. Z ra-

dov šestice päťdesiatnikov hodno 
vyzdvihnúť viacnásobnú medailist-
ku z ME v stolnom tenise, Renátu 
Kasalovú (5. marca), či vôbec prvú 
slovenskú medailistku z ME v džu-
de Miroslavu Jánošíkovú (28. aprí-
la). Hodno zmieniť aj futbalové-
ho olympionika Jozefa Jarabinské-
ho (12. marca bude mať 75 rokov), 

ktorý bol významným futbalovým 
trénerom. Pripomíname aj okrúhle 
jubileá dvoch športových osobnos-
tí českej národnosti, ktorí v čase vr-
cholnej kariéry dlho pôsobili na 
Slovensku. Niekdajší legendárny 
kanonier hokejového Slovana Brati-
slava, hodonínsky rodák Václav Ne-
domanský bude mať 14. marca  
75 rokov. Rovnaké životné jubile-
um len o štyri dni neskôr oslávi ta-
kisto legendárny hokejový brankár, 
pražský rodák Jiří Holeček.  (sou)

K ženskému športu patria chlapi
leGenda ŠporTU  
Najlepšia slovenská gymnastka 20. storočia 
Marianna Némethová-Krajčírová si onedlho 
prevezme diplom MOV Žena a šport. Krátko pred 
sviatkom MDŽ sme s ňou hovorili na „ženskú“ 
tému.

V roku 2016 slovenskí špor-
toví novinári ocenili rode-
nú Košičanku Mariku Né-
methovú-Krajčírovú titu-

lom Športová legenda. Žena, ktorá 
sa v družstve s fenomenálnou 
Věrou Čáslavskou tešila zo zlata na 
MS 1966 v Dortmunde a zo strie-
borných medailí na OH 1964 v To-
kiu i na OH 1968 v Mexico City, in-
dividuálne získala dve bronzové 
medaily na ME 1967 v Amsterdame 
a potom už ako kapitánka privied-
la družstvo ČSSR k bronzu na MS 
1970 v Ľubľane, si to určite zaslú-
žila. Veď aj na debatu sme sa zišli 
v telocvični bratislavského Pengy-
mu, ktorá nesie meno najlepšej slo-
venskej gymnastky 20. storočia – 
jej meno...

Mužskí tréneri vždy dopĺňali 
ženy, dnes je to aj naopak
Marika prakticky počas celej ka-
riéry trénovala pod vedením tréner-
skej dvojice ženy a muža – v Bra-
tislave ju viedli Ján Čížik a Vierou 
Halmovou, v reprezentácii ČSSR 
najprv Slávka Matlochová s Vladi-
mírom Prorokom, potom manže-
lia Matlochovci a napokon manže-
lia Prorokovci.

„Spolupráca mužských a žen-
ských trénerov v gymnastike bo-
la prirodzená. Muži, ktorí sú väčší 
a majú viac sily ako ženy, sú nevy-
hnutní na poskytovanie dopomo-

ci pri nebezpečných letových prv-
koch. Za mojich pretekárskych čias 
hlavne v prostných a na bradlách, 
dnes aj pri preskoku. Pri posky-
tovaní dopomoci po saltách tre-
ba mať naozaj veľa sily. Tréner-
ky zase vždy vymýšľali choreogra-
fiu a bdeli nad eleganciou pohybu 
a výrazom. Muži a ženy sa pri ve-
dení prípravy dievčat a žien dob-
re dopĺňali. Po dlhých rokoch sa 
však objavil aj opačný trend. Tré-
neri chlapcov čoraz viac prizývajú 
k spolupráci ženy – najmä v snahe 
dosiahnuť vyššiu eleganciu ich po-
hybu. Napríklad aj moja dcéra Ma-
rianna dnes dosť pracuje s chlapca-
mi,“ hovorí.

Naozaj gymnastika  
ženám škodí?
Pred rokmi som v denníku Šport 
intenzívne písal o športovej gym-
nastike. Od začiatku som vtedy od 
laikov počúval, že ženy by sa ne-
mali venovať tomuto športu, preto-
že nebudú mať deti. Nuž – poznám 
desiatky bývalých gymnastiek, ale 
naozaj veľká väčšina z nich deti 
má, takisto ako v bežnej populácii. 
Čo na túto tému hovorí Marika? 

„Áno, šuškalo sa o takomto rizi-
ku. Za najnebezpečnejšie sa v tom-
to smere označovalo cvičenie na 
bradlách, ktoré za mojich mladých 
čias boli naozaj veľmi tvrdé a do 
žrdí sa narážalo bruchom. Občas 

som si po cvičení, keď som mala 
na tele plno modrín, kládla otázku, 
či to nebude mať následky. Ale keď 
som na jeseň 1972 po olympiáde 
v Mníchove ukončila športovú ka-
riéru, do roka som otehotnela a na 
jar 1974 som priviedla na svet dcé-
ru.“ Dodala, že náradie za tie roky 
prešlo veľkým vývojom a dnešné 
bradlá sú oveľa pružnejšie než ke-
dysi, takže nárazy na žrde nie sú 
také silné.

Dcéra sa „pomamila“
Prakticky 15 rokov sa Marianna 
Némethová-Krajčírová pretekár-
sky venovala športovej gymnasti-
ke. V čom ju potom zmenilo ma-
terstvo? „Ako gymnastka som bo-
la veľmi zodpovedná a plnila som 
všetko, čo odo mňa chceli tréneri, 
ktorí mali prirodzenú autoritu. Ve-
dela som, že ak napríklad chcem 
ísť do kina, musím najskôr splniť 
stanovené úlohy. Po narodení dcér-
ky som však spoznala iný druh 
zodpovednosti – za to nevinné bá-
bätko... Ale bola to radosť.“

Keďže Marika pracovala ako tré-
nerka, Marianku často brávala so 
sebou do telocvične. „Tam sa vlast-
ne aj naučila chodiť. Vyrastala v te-
locvični ako v prirodzenom pro-
stredí. Bola pohybovo aj umelecky 
nadaná. Ale keď sa v určitej fáze 
mala rozhodnúť, či pôjde na kon-
zervatórium, alebo sa bude veno-
vať gymnastike, vybrala si šport.“

Škoda, že dcérinu kariéru veľmi 
predčasne, len vo veku 18 rokov, 
ukončila komplikovaná zlomenina 
ruky. Začala potom tancovať  
v tanečnej skupiny Jara Bekra 
a dnes sa venuje trénovaniu v Slo-
vinsku, kam sa vydala. „A mo-
ja staršia vnučka Lara tam ide v jej 
stopách. Vlani štartovala na junior-

ských ME v Glasgowe, teraz sa 
chystá na EYOF v Baku,“ dodáva 
Marika.

Celý život pri gymnastike
Marika vlani oslávila sedemdesiat-
ku, ale od ôsmich rokov až dodnes 
je nepretržite pri gymnastike. Ab-
solventka trénerstva na FTVŠ UK 
v Bratislave sa mu venovala až do 
roku 1992. Jej rukami prešli ne-
skoršie seniorské reprezentant-
ky ČSSR Andrea a Miriam Hullo-
vé, Denisa Šarmírová, Mirka Dolná-
ková či Barbara Vadovičová. Krátko 
pred rozdelením ČSFR sa však roz-
hodla využiť trénerskú ponuku 
z Talianska, kde pôsobila 20 rokov.

Tam dávala gymnastické základy 
množstvu detí. Vzišla z nich aj Va-
nessa Ferrariová, neskoršia absolút-
na majsterka sveta z Aarhusu 2006 
a štvornásobná majsterka Európy. 
„Vychovala som v Taliansku šesť 
generácií detí. Za veľké víťazstvo 
považujem, že za celé tie roky ani 
jedna z mojich zvereniek nema-
la vážny úraz,“ hovorí. Vzhľadom 
na vlastné problémy s chrbticou sa 
začala venovať aj zdravotnej gym-
nastike. Po večeroch pod jej vede-
ním cvičievalo 40 – 50 žien. „Boli 
to krásne roky,“ spomína.

Od roku 2012 je naspäť v Brati-
slave a aj po vážnych problémoch 
s operovaným bedrovým kĺbom je 
pravidelne v telocvični. „V utorok 
aj vo štvrtok vediem hodinové cvi-
čenie dvoch osemčlenných skupín 
detí vo veku 8 – 10 rokov, v sobotu 
mám dokonca tri skupiny.“ 

Diplom MOV Žena a šport, kto-
rý si Marianna Némethová-Krajčíro-
vá prevezme na aprílovom valnom 
zhromaždení SOŠV, bude v správ-
nych rukách. Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOŠV 

Aj v súčasnosti sa Marika Némethová-Krajčírová venuje trénerskej práci s malými 
deťmi. SNímka: arcHív

So striebornou olympijskou medailou zo súťaže družstiev na OH 1968 Marika (cel-
kom vľavo) hneď vedľa fenomenálnej Věry Čáslavskej. SNímka: arcHív SOŠv

Jubilanti z radov našich olympionikov
75 rokov 
Jozef Jarabinský (futbal)  
*12. 3. 1944 Jarabiná – vo výpra-
ve ČSSr – 1968: družstvo nepo-
stúpilo zo skupiny

60 rokov 
karol Foltán (krasokorčuľovanie) 
*16. 4. 1959 nové Zámky –  
vo výprave ČSSr – 1984: tance  
– 13. (s Holou)

50 rokov 
renáta kasalová (stolný tenis)  
*5. 3. 1969 Bánovce nad 
Bebravou – vo výprave ČSSr – 
1988: dvojhra – vyradená v osem-
finále, štvorhra – s Hrachovou vy-
radené vo štvrťfinále (5. – 8.)

róbert valíček (atletika)  
*10. 3. 1969 martin – vo výprave 
Slovenska – 1996: 20 km chôdza 

– 38. (1:27:27), 2000: 20 km chô-
dza – 41. (1:30:46)

peter tichý (atletika)  
*12. 3. 1969 Žilina – vo výprave 
Slovenska – 1996: 50 km chôdza 
– 32. (4:10:55), 2000: 50 km chô-
dza – 17. (3:54:47)

vojtech rückschloss (box)  
*14. 3. 1969 ružomberok – vo 

výprave ČSFr – 1992: 91 kg  
vyradený vo štvrťfinále (5. – 8.)

zoltán bergendi (hádzaná)  
*21. 3. 1969 Šaľa – vo výprave 
ČSFr – 1992: 9.

miroslava Jánošíková (džudo)  
*28. 4. 1969 Bratislava – vo  
výprave ČSFr – 1992:  
61 kg – 9.
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