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Zákon o športe: Čo ukázala jeho aplikácia v praxi Podrobnosti o novej konferencii
z dielne SOŠV – Sport (R)evolution Podpora športu z pohľadu jedného z partnerov

Predolympijské Tokio naživo
LETNÉ HRY

V streľbe má Slovensko zatiaľ
jediné olympijské miestenky –
spolu päť v brokových disciplínach. Kvalifikačný proces v individuálnych športoch sa však iba
rozbieha. Boj o olympijské miestenky sa skončí až v júni budúceho roka. Uzávierka menovitých prihlášok bude 6. júla 2020.

Prípravy na najväčšie
športové podujatie
budúceho roka – Hry
XXXII. olympiády – idú
podľa plánu,
v streleckom areáli je
však zatiaľ len poľné
cvičisko. Novinka je, že
mimo centra hier budú
bývať cyklisti.

Ekologické opatrenia a boj
s horúčavami

Medailové súpravy pre olympijské aj paralympijské hry vyrobia
z druhotných surovín. Drahé
kovy získavajú z recyklovaných
mobilných telefónov a elektronických zariadení. Nie prvý raz
18. do 20. marsa olympijské medaily vyrábajú
ca usporiadal orz odpadu, ale prvý raz ľudia môganizačný výžu prispieť k ich zberu osobne.
bor OH v Tokiu
Do októbra 2018 sa vyzbieralo
Open Day seminár pre národ47-tisíc ton vyradenej elektroniky
né olympijské výbory. Vďaka toa viac ako 5 miliónov mobilných
mu sme mohli predolympijské
telefónov, z ktorých sa dalo použiť 2 700 kg bronzu, 28,4 kg zlata
Tokio vidieť naživo, aj keď vstup
a 3 500 kg striebra. Je to aj symna športoviská je vzhľadom na
bolický odkaz svetu o tom, ako
stavebné práce veľmi obmedzený. Zameriam sa na niektoré vesa Japonci správajú k životnému
ci, ktoré ma zaujali.
prostrediu.
Aj čistota na uliciach prezráMimo hlavnej dediny nielen Marcový „vzhľad“ Olympijskej dediny v Tokiu.
Snímka: SOŠV/R. Buček dza, že obyvatelia takmer 14-miliónového Tokia (širšia tokijská
jachtári, ale aj cyklisti
Olympijská dedina je zatiaľ stále (cestná cyklistika). Preto budú
v Japonsku. Rýchlostní kanoistréningových dní rozdelených na oblasť má 38 miliónov obyvateti si budú športový areál Sea Fo- 7 turnusov.
ľov) sa o svoje okolie starajú zodv štádiu výstavby – ako sa môžete cyklisti bývať mimo metropoly.
rest Way v Tokijskom zálive deliť
povedne. Drevo použité na konpresvedčiť aj z fotografie. Nachádza sa v podstate na priesečníku Obavy o kvalitu vody
štrukcie Village Plaza v olyms veslármi a netradične budú sú- Strelecký areál je zatiaľ
ťažiť na morskej vode.
pijskej dedine napríklad nájde
dvoch hlavných zón hier – tzv.
na súťaženie
poľné cvičisko
Vo vzdialenosti 4 km od olympijPodobné konštatovanie však
Po nedávnej návšteve areáuplatnenie aj po OH pri budovaní
zálivovej (Bay Zone) a zóny dedičstva (Heritage Zone), v ktorej
skej dediny sa nachádza Odaiba
lov pre vodný slalom a rýchlostneplatí pre strelecký areál Asaka verejných a školských zariadení.
nú kanoistiku generálny sekresú hlavne športoviská postavené
Marine Park – areál na súťaže
Shooting Range. V súčasnosti sa
Vlani zasiahla Tokio vlna extár Medzinárodnej kanoistickej
trémnych letných horúčav. Orešte pre OH 1964 v Tokiu.
v triatlone a v plaveckom mav jeho lokalite nachádza zelená
ratóne. Minuloročné extrémne
federácie Simon Toulson poveAktuálne sme sa dozvedelúka armádneho poľného cvičis- ganizátori pripravujú opatrenia
li, že okrem účastníkov turnajov
dal: „Športovci aj diváci sa môka. Organizátori sú však pokojteploty spôsobili prehriatie vody
na zmiernenie ich dosahu – výžu tešiť na prekrásne športovisní. Ubezpečujú, že na testovaciu sadbu stromov, inštaláciu rozv bejzbale/softbale a základných v zálive na 30 stupňov Celzia.
prašovačov vody a tienidiel. Štarsúťaž v apríli budúceho roka
častí futbalových turnajov, ktoPri teplote nad 31,9 stupňa Celzia ká vzdialené iba 30 minút od
rých dejiská budú mimo Tokia,
ty vytrvalostných disciplín bucentra Tokia.“ Oba areály pre na- bude všetko na sto percent prisúťaže v triatlone už nie sú dovolené, preto organizátori OH
še parádne športy budú dobudo- pravené. Všetky olympijské špor- dú v skorých ranných hodinách.
budú mimo hlavnej dediny ubytovaní nielen jachtári, ale aj cykvané už v tomto roku. Testovacia toviská sa totiž budujú bez čateplotu vody nepretržite monitoS najväčšou pravdepodobnosťou
listi. Ich súťaže v BMX sa síce
rujú a spolu s údajmi o jej kvalite súťaž v rýchlostnej kanoistike
sových sklzov. Z naplánovaných budú maratónci štartovať o 7.00
uskutočnia priamo v Tokiu, ale
(výskyt patogénnych baktérií)
sa uskutoční 12. – 15. septembra 53 testovacích podujatí sa zatiaľ a chodci o 6.00 h. Súťaže v triatlone a vo vytrvalostnom plávaní
ťažisko cyklistických súťaží bude zverejňujú.
uskutočnili dve. V jachtingu
a vo vodnom slalome 25. – 27.
vo viac ako 100 km vzdialenom
Pre súťaže vo vodnom slaloa vo vodnom póle. Ako posledné by sa mali ukončiť do 12.00 h.
októbra. Od otvorenia slalomárme sa v Kasai Canoe Salom Cen- skeho kanála do konania hier or- športovisko preveria atléti 5. a 6.
Roman Buček,
Izu (dráhová a horská) a v meste Gotemba v podhorí hory Fudži tre buduje prvý umelý kanál
ganizátori poskytnú vodákom 60 mája 2020 Olympijský štadión.

športový riaditeľ SOŠV

Od

Letný EYOF
2021
v Košiciach
nebude

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na mimoriadnom zasadnutí 22. marca pomerom hlasov
20:16 (2 poslanci sa zdržali)
z dôvodu nedostatočnej investičnej a finančnej pripravenosti
projektu zaviazalo primátora
ukončiť všetky aktivity smerujúce k usporiadaniu XVI. letného
Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý
sa v Košiciach mal konať v júli
2021.
Priebeh rokovania a takisto aj výsledok hlasovania ukázali hlbokú rozpoltenosť názorov
poslancov na to, či Košice majú
alebo nemajú organizovať letný
EYOF 2021.
Vedenie SOŠV s veľkým poľutovaním prijalo rozhodnutie
mesta Košice o vzdaní sa organizácie letného EYOF, ktorý je najrozsiahlejším multišportovým
mládežníckym podujatím v Európe. Organizácia letného EYOF
2021 mohla výrazne pomôcť rozvoju športu v druhom najväčšom slovenskom meste a k vybudovaniu novej, respektíve k rekonštrukcii doterajšej športovej
infraštruktúry v meste.
Odmietnutie organizácie letného EYOF 2021 dostalo SOŠV
ako jednu z troch zmluvných
strán kontraktu s hostiteľským
mestom do kritickej situácie.
Podujatie sa má uskutočniť už
o necelých 28 mesiacov a na hľadanie alternatívneho riešenia zostáva veľmi málo času. SOŠV bude urýchlene rokovať so záujemcami spomedzi iných miest na
Slovensku, ktoré by boli ochotné
a schopné dôstojne zorganizovať
letný EYOF v roku 2021. (sou)

Aj rok 2019
je pre nás olympijský

olympic.sk

Na tieto všetky vrcholné multišportové podujatia
vyšleme slovenské výpravy

10. – 15. FEBRUÁR

21. – 30. JÚN

21. – 27. JÚL

10. – 14. OKTÓBER

XIV. ZIMNÝ
EYOF
SARAJEVO

II. EURÓPSKE
HRY
MINSK

XV. LETNÝ
EYOF
BAKU

I. SVETOVÉ
PLÁŽOVÉ HRY
SAN DIEGO

BOSNA A HERCEGOVINA

BIELORUSKO

AZERBAJDŽAN

USA

HN16240
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Aplikácia Zákona o športe v praxi
LEGISLATÍVA
Máme za sebou viac
než tri roky účinnosti
Zákona o športe. Prax
ukázala, že viacero
ustanovení zákona
treba zmeniť. Slovenský
olympijský a športový
výbor sformuloval
základné problémy
a naznačuje aj ich
riešenia.
1. Nové prekážky brániace
v rozvoji športu

Zákon zaviedol komplikovanú
a nezmyselnú reguláciu celého
športového hnutia, ktoré svojou
činnosťou tvoria v prevažnej väčšine dobrovoľníci. Vo svojich paragrafoch sa tento predpis snaží
striktne riešiť všetky oblasti športu. Často sa to deje neprehľadne,
nezrozumiteľne, rozsiahlo a pripúšťajúc rôzne výklady, pričom
sa vôbec nezohľadňujú špecifiká
jednotlivých športov. To aktivity
športových organizácií len komplikuje. Zákon navyše nariaďuje
viaceré nové administratívne
povinnosti, čo absolútne narúša
subsidiárny princíp mimovládnych organizácií.
Miestne kluby tanca, pilatesu,
aerobiku, masáže a iných foriem
cvičenia (spolu niekoľko tisíc občianskych združení) sa stali povinnými osobami voči zákonu
o športe. Všetky osoby, ktoré organizujú takéto aktivity, musia
byť odborne spôsobilé a registrované v Informačnom systéme (IS)
športu. Získanie takejto odbornej
spôsobilosti zákon o športe nezmyselne reguluje a komplikuje.
Zákon vo viacerých ustanoveniach nesprávne predpokladá,
že všetky športy sa dajú hodnotiť podľa rovnakých parametrov.
Napríklad: podmienka na uznanie národného športového zväzu (NŠZ) je organizovanie súťaže zväzom – pritom nie každý
uznaný šport je súťažný (prípad aikida); podmienka na uznanie NŠZ je minimálne 5 klubov
– pritom nie všetky športy sú organizované v kluboch, niekde sú
členmi zväzu priamo športovci; hranica definovania športového talentu je pre všetky športy
23 rokov, čo je nezmysel popierajúci podstatu jednotlivých športov – v gymnastike či v krasokorčuľovaní v tomto veku športovkyňa neraz končí, v motorových
športoch ešte športovec len začína; pre všetky športy má rovnaký typ podujatia rovnakú hodnotu (OH sú vždy lepšie hodnotené ako MS, MS sú viac ako ME,
atď.) – pritom v niektorých športoch výsledok v celkovom poradí
SP alebo na MS má vzhľadom na
početnosť účasti absolútnej špičky vyššiu športovú hodnotu ako
na OH, alebo niekde profesionálna súťaž (napr. X-Games) znamená viac ako MS.
Riešenie: Odstrániť komplikovanú reguláciu v športe. Ak chce
mať Slovensko modernú právnu
formu, najsprávnejšia je definícia športu podľa Európskej charty o športe. Do športu patria všetky voľnočasové pohybové aktivity vrátane jogy, tanca, turistiky
a ďalších. Avšak regulovať tieto aktivity nie je opodstatnené.
Naopak – prekáža to v ich rozvoji a v lepšom prípade to vedie
k celoplošnému tichému obchádzaniu zákona celým športovým
segmentom, ako aj orgánmi, ktoré majú ustanovenia zákona vymáhať. Je nutné presne definovať v zákone „šport“ a prínos jeho rôznych foriem pre obyvateľov
Slovenska. Naviazať právne povinnosti treba iba na také činnosti a na takých prijímateľov, kto-

Hlavná stránka Informačného systému v športe.
rí prijímajú verejné prostriedky
v oblasti športu, alebo ktorí získali zo zákona právo rozhodovať
o právach iných občanov.

2. Neúmerné
administratívne zaťaženie
športových organizácií

Športové organizácie musia mať
viacero bankových účtov – jeden
na príspevok uznanému športu, jeden na príspevok pre Top
tím a dotáciu a jeden na vlastné
príjmy. Ďalej musia mať odborného a otestovaného kontrolóra.
Okrem toho musia viesť viaceré
registratúry – zdrojovú evidenciu
osôb s jej príslušnosťou, zoznam
talentovaných športovcov, zoznam športových reprezentantov
atď.
Výdavky na povinné overenie účtovnej závierky a výročnej správy subjekty neúmerne
zaťažujú. Ďalej musia pravidelne zverejňovať zmluvy, výročné
správy, účtovníctvo, zápisnice zo
zasadnutí orgánov, nahrávať náležitosti na webové sídlo športovej organizácie, byť členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou
pre príslušný šport. Okrem toho NŠZ musia mať najmenej päť
súťažiacich športových klubov
registrovaných v registri právnických osôb v športe a najmenej 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub
v registri fyzických osôb v športe, organizovať celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž
mládeže najmenej dva za sebou
nasledujúce roky, zabezpečovať výber a prípravu športovcov
do športovej reprezentácie a ich
účasť na medzinárodných súťažiach, aj zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov.
Po splnení všetkých týchto zákonom stanovených povinností však musí športová organizácia plniť najmä ďalšie bežné úlo-

hy športových zväzov, ako sú
napríklad účasť na kongrese svetovej federácie príslušného športu, prostredníctvom zodpovednej
osoby zabezpečiť administratívu,
komunikovať s členmi, starať sa
o svojich členov a kluby, atď.
Riešenie: Pripraviť novelu zákona, ktorá administratívne zjednoduší život športovým zväzom
a klubom, ako aj upraviť tie ustanovenia zákona, ktoré odporujú realite a bežnému fungovaniu.
Aby sa tieto organizácie mohli
primárne venovať úlohe a cieľom, pre ktoré vznikli, a to športovej činnosti, rozvoju športu
a pohybových aktivít detí a mládeže. Znížiť byrokratickú záťaž
obzvlášť pre NŠZ s nižšou finančnou podporou.

3. Zákon nezaviedol
poriadok do financovania
športu

Napriek tomu, že zákon mal
zaviesť systémový poriadok do
financovania športu, nie úplne
sa mu to podarilo. V súčasnosti
je šport financovaný z viacerých
zdrojov. Všetky tieto prostriedky
idú z rovnakého zdroja (štátny
rozpočet/centrálny verejný príjem) do rovnakého segmentu
(šport), ale o každom z nich
rozhoduje úplne iný orgán bez
vzájomnej koordinácie. Zákon
o športe sa nepochopiteľne venuje iba jedinému zdroju, nemá
ambíciu logicky a synergicky na
seba naviazať jednotlivé zdroje.
Riešenie: Zriadiť Fond na podporu športu, ktorý ako komplexný nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni postupne
zjednotí financie rezortných stredísk, národné športové projekty
vlády/ministerstva školstva, dotácie ministerstiev/vlády určené na
športovú činnosť, príspevky na
športový poukaz, stredné športové školy, odvody z lotérií a po-

Snímka: sport.gov.sk

dobne. Ďalej upraviť financovanie
tak, aby sa maximalizoval spoločenský prínos financovaných činností (priamo úmerne k veľkosti prínosu) a aby toky smerovali
tam, kde skutočne pridaná hodnota športu vzniká – a nie iným
subjektom, ktoré sa iba „priživujú“ na športovom úspechu, ktorý
nevytvorili.

4. Nesystémová zmena
statusu športovca
v kolektívnych športoch na
zamestnancov športových
klubov bez možnosti
dodatočných príjmov pre
kluby

Zákon na jednej strane kopíruje
európsku legislatívu, ktorá smeruje k tomu, aby športovci v kolektívnych športoch boli v pozícii
zamestnanca, pretože športová
činnosť za finančnú odplatu
napĺňa znaky závislej práce. Na
druhej strane však neprináša
športovým klubom žiadnu novú
možnosť, ako získať dodatočné
príjmy na pokrytie daňových
a odvodových povinností.
Fakt tiež je, že nie všetkým
športovcom vyhovuje vzťah zamestnanca, ale naopak – viac im
vyhovuje športovanie „na zmluvu“. Napríklad ako výkon slobodného povolania – v chápaní
vytvárania „umeleckého diela“,
ktoré je síce podľa pokynov zamestnávateľa, ale v prípade športu ide podľa nás viac o umelecké dielo ako o vykonávanie istej
mechanickej činnosti. Tiež je potrebné si uvedomiť, že forma závislého pracovnoprávneho vzťahu podstatne predražuje „cenu
práce“.
Riešenie: Utvoriť pre športové kluby príležitosti na získanie
dodatočného príjmu, napr. formou zatraktívnenia sponzorstva
či cez športové poukazy. Druhá
možnosť je, aby zostala zachovaná možnosť športovcov zvoliť si

formu výkonu športovej činnosti, podobne ako je to v Českej republike.

5. Zákon nastavil
nevyžiadanú reguláciu
v športovom povolaní

Zákon ustanovil, že za športového odborníka možno považovať
aj opravára bicyklov alebo výrobcu lyží či dokonca šoféra motorového člna, veliteľa dobrovoľných
hasičov alebo inštruktora v autoškole. Športoví odborníci musia
splniť viac podmienok – mať
doklad o vzdelaní, zapísať sa do
IS športu, aj požiadať ministerstvo o zápis ich podnikania do IS
športu. Podnikanie športového
odborníka prešlo zo živnosti
na osobitnú špecifickú úroveň.
Navyše agendu súvisiacu s podnikaním športových odborníkov
rieši ministerstvo školstva, ktoré
ju nemá šancu zvládnuť, ani keby
sa počet pracovníkov (a pracovísk) zväčšil niekoľkonásobne.
Riešenie: Športovým odborníkom by mala byť iba taká osoba,
ktorej potreba sa začína a končí
v športe. Všeobecné profesie využívané v športe sa nemajú zapisovať do registra. Zákon by mal
regulovať iba pôsobenie trénerov
a inštruktorov, a to tak, že nebude skúmať spôsob nadobudnutia ich zručností, ale otestuje ich
spôsobilosť (podobne, ako sa robí
test na vodičský preukaz). Samoživiteľstvo športových odborníkov je potrebné vrátiť na živnosť
aj s celou agendou prostredníctvom dobre fungujúcich jednotných kontaktných miest.

6. Chýba motivácia
podnikateľských subjektov
podporovať šport

Sľubované sponzorstvo formou
superodpočtu sa v zákone o športe nenaplnilo. Rovnako tak ani
iná forma motivovania podnikateľov podporovať šport.

Odkiaľ plynú
centrálne zdroje
do športu
Centrálne verejné prostriedky plynú do športu z množstva zdrojov a prostredníctvom množstva kanálov
ministerstvo školstva, vedy,
výskumu o športu
sekcia športu – dotácie +
Národné športové centrum +
Antidopingová agentúra SR,
sekcia regionálneho školstva – zvýšený normatív
športových tried + zvýšený
normatív športových škôl +
školské telovýchovné jednoty a kluby + havárie telocviční + vyučovanie telesnej výchovy a športu + centrá voľného času + poukazy,
sekcia vysokých škôl –
vzdelávanie učiteľov TŠV +
vzdelávanie trénerov a iných
odborníkov + vysokoškolské
telovýchovné jednoty a kluby
ministerstvo vnútra
okresné úrady + Športové
centrum polície + dotácie +
cena za udržiavanie verejného poriadku pri masových
športových podujatiach
ministerstvo obrany
Vojenské športové centrum
Dukla
Úrad vlády SR
dotácie
ministerstvo financií
dotácie
ministerstvo kultúry
RTVS
koncesionárske poplatky
RTVS
štátne podniky
podiel na zisku
ministerstvo zdravotníctva
a verejné zdravotné
poisťovne
preventívne kampane, podiel na zisku
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KONFERENCIA

Sport (R)evolution
made in SOŠV

S

Elitný tím basketbalistiek Good Angels Košice po vlaňajšom zisku 15. domáceho titulu (na fotografii) rozpustili, lebo podľa platného zákona a jeho obrovských dosahov
Snímka: TASR/F. Iván
na rozpočet klubu by nebol schopný ďalej napĺňať najvyššie ambície.

OŠV ako strešná orga
nizácia športu na Slo
vensku pripravuje spo
lu so svojimi partner
mi unikátnu konferenciu Sport
(R)evolution pre odbornú i laic
kú verejnosť. Prvý ročník konfe
rencie, ktorá sa má konať každo
ročne, prinesie desať diskusných
panelov, prednášky a workshopy
na dvoch pódiách, ako i zaujíma
vý sprievodný program. Premiéra
pod mottom „Konferencia nabitá
športom a všetkým, čo sa športu
týka“ sa uskutoční 18. septembra
2019 v industriálnych priestoroch
Refinery Gallery v Bratislave. Ako
spíkri budú na konferencii aj nie
ktorí zahraniční odborníci.
„Pri zostavovaní programu
sme sa snažili, aby bola konfe
rencia dostatočne atraktívna,
čerpali sme z našich skúsenos
tí z návštev podobných konferen
cií po celom svete. Vítaní sú zá
stupcovia všetkých športov, majú
možnosť prísť a vidieť, aké prob
lémy sa v súčasnosti v sloven
skom športe riešia, aby sa na nej
zúčastnili aj športovci, ktorých
skúsenosti si veľmi vážime, aby
mali možnosť povedať svoj ná
zor,“ hovorí prezident SOŠV An
ton Siekel.

Organizátori už sprevádzko
vali webovú stránku www.spor
trevolution.sk, na ktorej sú všet
ky dôležité informácie o kon
ferencii. Na hlavnom pódiu sa
budú preberať odborné témy ako
„Dá sa neprerobiť na športe?“,
„V sieti športovej legislatívy“,
„Šport ako spoločenská zodpo
vednosť“, „Vzťah športovca a mé
dií“ či „Organizácia úspešného
podujatia“. Na druhom, lifestylo
vom pódiu, odznejú vystúpenia
na témy ako „Šport a ženy“, „Už
som iba divák“ či „Nové trendy
vo fitnes“.
Ako spíkri na konferencii vy
stúpia napr. majsterka sveta
v streľbe Zuzana Rehák Štefe
čeková, bývalý reprezentant SR
v boxe, dnes tréner a funkcio
nár Tomi „Kid“ Kovács, hokejo
vý velikán Marián Hossa, basket
balista Radoslav Rančík, majiteľ
futbalového klubu DAC Dunaj
ská Streda Oszkár Világi, štátny
tajomník na Ministerstve škol
stva, vedy, výskumu a športu SR
Jozef Gönci či hlavný organizá
tor ČSOB maratónu Peter Pukalo
vič. Špeciálni hostia budú aktu
álne majsterky sveta, biatlonistka
Anastasia Kuzminová a zjazdár
ka Petra Vlhová. 
(tasr)

KOMISIA ŠPORTOVCOV

Športovci sami
o sebe a pre seba

Mnohí účastníci verejných behov nie sú organizovaní v športových kluboch, ale aj ich športovanie je verejným záujmom štátu. Športové hnutie tvoria v prevažnej miere
Snímka: TASR/A. Galica
dobrovoľníci.
Riešenie: Umožniť firmám
a podnikateľským subjektom rea
lizovať tzv. superodpočet v prípa
de, ak poskytnú finančnú podpo
ru do oblasti športu.

7. Zbytočné
preinformatizovanie
športového odvetvia

Množstvo povinne zbieraných
informácií pôsobí neprehľadne
a kontraproduktívne, pretože
náročnosť udržania Informač
ného systému v takom rozsiahlo
definovanom rozsahu informácií
je nadmerná a v dobrovoľníckom
segmente sa nedá dodržať. Ani
po 10 rokoch vývoja IS ten nie je
pripravený na zvládnutie agendy
ani z technického či legislatívne
ho hľadiska, ani z hľadiska ľud
ských zdrojov. Definícia registrov
je navyše v rozpore so zákonom
o ochrane osobných údajov
a s GDPR, pretože sa zbierajú aj
osobné údaje, ktoré štát vôbec
nepotrebuje bezprostredne na vý
kon verejnej moci. Centrálna štát
na správa jednoducho ešte nie je
dostatočne pripravená na stupeň
informatizácie, ktorý sa vyžaduje
Zákonom o športe.
Riešenie: Obmedziť množinu
povinných subjektov iba na špor
tové zväzy a kluby (teda na sub
jekty, ktorým zo zákona vyplý
vajú výhody finančné alebo roz
hodujú o právach občanov). Ďalej
obmedziť množinu spracúvaných
údajov na tie, ktoré sú nevyhnut
né pre verejnú kontrolu. Zaviesť
prehľadné a jasné moduly IS.

8. Nedostatočne riešené
mechanizmy dotačného
systému

Dotačný mechanizmus sa ob
chádza a deformuje, pričom
umožňuje niektorým osobám
vstupovať do pravidiel – bez
toho, aby tieto osoby museli za
to niesť osobnú zodpovednosť.
Ďalšie negatívne javy sú právna

neistota, netransparentné, nee
fektívne a navzájom si odporu
júce rozhodnutia vo financovaní
športu z verejných prostriedkov
na centrálnej úrovni. Napríklad
v krátkom čase boli v minulosti
vydané dve rozdielne rozhodnu
tia ohľadne pridelenia financií
v rámci dotačných výziev.
Problém je tiež minimálna
právna istota zväzov, organizu
júcich významné medzinárod
né športové podujatie, že financie
im v danom roku budú pridelené.
Taktiež zbieranie neúmerného
množstva rôznych potvrdení na
možnosť zapojiť sa do dotačnej
výzvy. Žiadna právna istota nie
je zaručená pre neuznané športy:
viď tohtoročný príklad hokejbalu,
ktorému sa dotácia na fungova
nie nezmyselným limitom zníži
la o polovicu.
Riešenie: Upraviť financova
nie zo všetkých verejných cen
trálnych príjmov tak, aby sa ma
ximalizoval spoločenský prínos
financovaných činností (priamo
úmerne k veľkosti prínosu) a aby
toky smerovali tam, kde tento prí
nos vzniká – a nie iným subjek
tom, ktoré sa iba „priživujú“ na
športovom úspechu, ktorý nevy
tvorili. Ďalej aby o dotačných vý
zvach rozhodovali odborne zdat
né autority na základe vopred
známych kritérií.

9. Nesprávny vzorec
na rozdeľovanie peňazí

Zákon zaviedol univerzálny vzo
rec platný pre všetky športy. Toto
chápanie športového hnutia je
úplne scestné, pretože šport je ta
ká mnohotvárna a diferencovaná
činnosť s toľkými špecifikami,
že univerzálny vzorec preň nie je
možné vytvoriť. Okrem toho zá
kon vôbec nezohľadňuje celkový
význam tzv. základných športov,
nevyhnutných pre všetky ostatné
športy – t. j. atletiky, plávania,
gymnastiky a lyžovania, ktoré by

z tohto titulu mali na svoj rozvoj
dostávať extra financie. Takisto
nezohľadňuje ani fakt, že zabez
pečenie prípravy aj súťaženia
v zimných športoch je výrazne
drahšie ako v letných. Pochybné
sú navyše aj viaceré do vzorca
vstupujúce dáta, ako napríklad
často spomínaný parameter po
pularity a spôsoby jeho merania.
Riešenie: Filozofiu počítania
príspevku podľa vzorca zachovať.
Vzorec/vzorce na výpočet prí
spevku je však nutné prepracovať
tak, aby naozaj vyjadrovali prida
nú hodnotu športového produk
tu pre spoločnosť (20. miesto zvä
zu nie je pre občanov žiadnym
prínosom, ani nie je zaujímavé
z hľadiska propagácie Slovenska).
Metodiku prieskumov prispôso
biť tak, aby výsledok bol vyjadre
ním toho, čo sa skúma (teraz to
tak nie je). Zaviesť kontinuálne
meranie záujmu verejnosti o kon
krétne športové výsledky (nielen
po OH).
Kritérium popularity by sa ma
lo odborne vyhodnotiť. Na výpo
čet popularity by sa nemali po
užívať televízne píplmetre, kli
ky na sociálnych sieťach, ani
prieskumy verejnej mienky, ale
exaktné parametre: počet kra
jín, ktoré sa danému športu venu
jú vo svete, počet registrovaných
športovcov, klubov a počet orga
nizovaných súťaží atď.
Zásadne je potrebné zmeniť aj
výpočet postavenia slovenské

Nespokojnosť
s dosahmi zákona
Podľa výsledkov ankety, ktorú
SOŠV realizoval medzi svojimi
členmi a osobnosťami športového hnutia, až 68 percent
respondentov vyjadrilo svoju
nespokojnosť s dosahmi zákona na ich činnosť v športovom hnutí. Ide o viac ako znepokojujúci výsledok.

ho športového zväzu v rámci sve
tovej federácie. Dnes sa používa
rebríček vyrátaný svetovými fe
deráciami (vychádza len z pozi
tívnych výsledkov), ale aj výpo
čet podľa vzorcov MŠVVŠ SR (pre
športy bez svetových rebríčkov),
ktorý zohľadňuje aj negatívne vý
sledky, resp. neúčasť reprezen
tanta SR v niektorej disciplíne.
Zväzy týchto športov sú vo vý
počtoch znevýhodnené.
Je jasné, že na rozdelenie roz
počtovanej sumy pre šport treba
mať verejne kontrolovateľné kri
tériá. Nie je však vzhľadom na
špecifiká jednotlivých športov
možné postupovať jednotvárne
a zakrývať si oči pred výraznými
odlišnosťami dotknutých športov
(olympijské a neolympijské špor
ty, individuálne a kolektívne, let
né a zimné atď).

10. Zákon nepomáha rozvíjať
športovú infraštruktúru

Zákon žiadnym spôsobom nemo
tivuje firmy a podnikateľské sub
jekty, aby podporili vznik špor
tovej infraštruktúry a pomohli
tak väčšiemu športovaniu detí
a mládeže. Štát nezaväzuje veľké
koncerny, aby časť zisku investo
vali do verejnoprospešných oblas
tí, kam patrí aj šport (tento model
funguje vo viacerých krajinách
v zahraničí).
Riešenie: Športovú infraštruk
túru zákonom definovať ako „in
fraštruktúru verejného dobra“,
ktorá by mala byť celoplošne oslo
bodená od dane z nehnuteľnos
tí, plus o prostriedky vložené do
športovej infraštruktúry znížiť da
ňový základ podnikateľských sub
jektov, najviac o 5 % daňového
základu. Pomôcť by mohol aj bez
platný nájom pozemkov pre špor
tové kluby od miest a obcí či väč
šia finančná pomoc s výstavbou,
údržbou a prevádzkou športových
zariadení zo strany štátu a súk
romného sektora.
(sošv)

K

omisia športovcov Medzi
národného olympijské
ho výboru (MOV) one
dlho usporiada spoloč
ne s MOV 9. medzinárodné fórum
športovcov. Uskutoční sa od 13.
do 15. apríla v Lausanne. Prvý
raz v histórii budú na fórum po
zvaní zástupcovia športovcov zo
všetkých 206 národných olym
pijských výborov (NOV), okrem
nich prídu aj športovci z radov
nominantov medzinárodných fe
derácií olympijských športov, sve
tovej aj kontinentálnych asociácií
NOV, organizačných výborov OH
a ZOH dospelých aj mládeže, Me
dzinárodného paralympijského
výboru, Medzinárodnej antido
pingovej agentúry aj Svetovej aso
ciácie olympionikov. Na fóre sa
očakáva rekordná účasť okolo 350
športovcov.
Na januárovom spoločnom ro
kovaní exekutívy MOV a komi
sie športovcov MOV hodnotili ako
veľmi úspešný projekt online plat
formy Athlete365. Prostredníc
tvom nej môže komisia športov
cov MOV aktívne komunikovať so
športovcami na celom svete. Plat
forma má už viac než 410-tisíc
unikátnych používateľov.

MOV už v roku 2005 v spolu
práci s agentúrou The Adecco
Group odštartoval projekt IOC
Athlete Career Programme (Ka
riérny program MOV pre špor
tovcov), ktorého názov sa ne
dávno zmenil na IOC Career+.
Do projektu sa od jeho zavede
nia až doteraz zapojilo viac než
45-tisíc športovcov zo 189 kra
jín. Z nich 4 062 sa zúčastni
lo na programe, realizovanom
prostredníctvom príslušných
národných olympijských vý
borov a 415 športovcov si vďa
ka tomuto programu po ukon
čení športovej kariéry našlo za
mestnanie.
Spoločné úsilie MOV aj jeho
komisie športovcov sa podpísalo
na rekordnej účasti olympioni
kov vo voľbách do komisie špor
tovcov MOV počas ZOH 2018
v Pjongčangu. Do volieb sa za
pojilo až 83,9 percenta účastní
kov olympijských súťaží.
Vzhľadom na pokročilé teho
tenstvo predsedníčky komisie
športovcov MOV Kirsty Coven
tryovej fórum povedie jej pod
predsedníčka, Slovenka Danka
Barteková (na fotografii MOV).

(sou)

Medzinárodné fórum športovcov povedie Danka Barteková.

Snímka: SOŠV

20 sme jeden tím

HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok 1. apríla 2019

Pomáhať športovcom je prvoradé
podpora

Olympijská edícia
Prasa v žite je tu!

Hovorí generálny
riaditeľ TIPOS, národná
lotériová spoločnosť,
a. s., Ing. Ján Barczi.
TIPOS je už niekoľko
rokov hrdý exkluzívny
partner Slovenského
olympijského
a športového výboru.

T

IPOS je známy aj tým, že
nemálo finančných pro
striedkov investuje do pod
pory športu, športovcov
a mladých začínajúcich športových
talentov na Slovensku. Vďaka pozí
cii exkluzívneho partnera Sloven
ského olympijského a športové
ho výboru (SOŠV) aj Slovenského
olympijského tímu pomáha našim
olympionikom zvládnuť nielen ich
športovú prípravu, ale aj samotné
športové podujatia. „Podpora olym
pijského športu je pre nás dôleži
tá, pretože vďaka pomoci dosahu
jú títo športovci skvelé výsledky
Medzi našich top športovcov, ktorých TIPOS výrazne podporuje, patrí aj fenomenálna biatlonistka Anastasia Kuzminová.
a šíria tak dobré meno našej kraji
ny na celom svete,“ vysvetľuje ge
TIPOS, národná lotériová spoloč partnerstva so Slovenským olym
nerálny riaditeľ spoločnosti TIPOS
nosť, a. s., finančnou podporou po pijským a športovým výborom
máha aj olympionikom, ktorí nás
Ján Barczi.
nielen olympionikom. Rovnako
pravidelne reprezentujú na najväč je podpora zameraná aj na rôzne
K spojeniu silných značiek, ako
šom športovom podujatí sveta –
sú TIPOS, národná lotériová spo
ambiciózne projekty zamerané na
ločnosť, a. s., a SOŠV, došlo pred
na olympijských hrách. Na budú
podporu športových aktivít pre
ci rok sa uskutočnia hry v japon
niekoľkými rokmi. Dôvod bol veľ
deti a mládež.
mi jednoduchý. Pre lotériovú spo
skom Tokiu.
V dnešnej spoločnosti je nes
ločnosť je už množstvo rokov pri
mierne dôležité viesť deti a mlá
„Olympijský šport je v každej
orita podporovať šport na Slo
dež k športu, avšak často sna
krajine nesmierne dôležitý, preto
vensku. Podpora sa dostáva do
že práve vďaka svojim športovcom ha zlyháva na jedinom dôvode
športových klubov, ale aj k športov
a ich výsledkom vysiela každá kra – šport je finančne náročný „ko
com vrátane mladých športových
jina pozitívny signál do celého sve níček“, ktorý nie každý rodič
ta. Vychovať úspešných olympio
talentov. Práve oni hrajú dôleži
zvládne financovať. Práve pre ta
tú rolu, pretože z nich môže vyrásť
nikov je dnes mimoriadne náročné lentované a športovo nadané deti
Vďaka pomoci
ďalšia úspešná športová generácia.
a TIPOS, národná lotériová spoloč a mládež slúžia projekty
šíria športovci
nosť, a. s., v tom na Slovensku vý
SOŠV, ktoré sú zamerané na po
Všeobecne na Slovensku platí, že
razne pomáha. Rovnako pomáha
moc týmto talentom a na roz
šport je finančne poddimenzovaný,
dobré meno našej
me športovcom, aby si vďaka prí
voj ich športového napredovania.
a tak každá „finančná injekcia“ je
prave a tréningom udržali svoju
Bez silného partnera a dostatoč
preň obrovským plusom a veľkým
krajiny po celom
výbornú športovú formu a aby do ných finančných prostriedkov by
prínosom.
svete.
mov prinášali skvelé úspechy,“ po to bolo zložitejšie.
Príprava na olympijské hry
vedal generálny riaditeľ TIPOS, ná
Ján Barczi,
rodná lotériová spoločnosť, a. s.,
Pohyb je nevyhnutný pre
v Tokiu
generálny riaditeľ
Byť športovec nie je lacná záleži
Ing. Ján Barczi.
každé dieťa
spoločnosti TIPOS
tosť, pretože bežný človek si často
Na Slovensku je mnoho mladých
Olympionici aj vďaka partners
tvu so značkou TIPOS majú o nie
nedokáže ani predstaviť, koľko
športových talentov a podchytiť
čo jednoduchšiu situáciu, keďže sa ich športový talent hneď od za
peňazí stojí samotná príprava, ale
čiatku je veľmi dôležité. Práve oni
môžu naplno venovať svojej špor
aj samotná účasť na športových
tovej príprave a kariére.
sa postupom rokov a zdokona
súťažiach a podujatiach na Sloven
sku a najmä v zahraničí. Na to, aby
ľovaním zmenia na ďalšiu silnú
Finančná injekcia pre mladé
športovci mohli dosahovať také
športovú generáciu.
športové talenty
výsledky, o ktorých potom s obrov
Rovnako dôležitá je aj celkové
skou radosťou čítame v novinách,
TIPOS, národná lotériová spo
vedenie detí a mládeže k športu,
ločnosť, a. s., pomáha v rámci
potrebujú dostatok financií.
čo v dobe počítačov či často seda

Snímka: TIPOS

vých koníčkov nie je jednoduché.
Deti a mládež disponujú obrov
ským množstvom energie, ktorú
je potrebné minúť. Pohyb je pre
každé dieťa prirodzený a zároveň
aj nevyhnutný. Či už je viac alebo
menej športovo nadané.
Práve pre deti a mládež sú urče
né projekty SOŠV, aby ich podnie
tili začať sa venovať športu i pohy
bu ako takému, zdokonaľovať sa
a zlepšovať si svoje zdravie aj kon
díciu.

Naučte sa žiť a hrať fair play

Šport je pre každého veľkou mo
tiváciou a inšpiráciou. V prípade
detí a mládeže sú veľkými vzormi
práve dnešní úspešní športovci,
pretože práve tí ich môžu moti
vovať k tomu, aby aj oni boli raz
rovnako dobrí a úspešní v tom,
čomu sa venujú. Ďalším veľkým
benefitom športu je tiež to, že
práve šport „vychováva“. Áno, vy
chováva mladú generáciu k tomu,
že nielen v športe, ale aj v živote sa
oplatí hrať „fair play“, pracovať na
sebe a hoci neraz to nejde ľahko,
vždy existuje veľká šanca, že ak sa
niekto snaží a robí niečo na maxi
mum, dostaví sa aj úspech a uzna
nie. Práve to je dôležitý odkaz
od dnešných športovcov smerom
k tým mladým.

TIPOS, národná lotériová spo
ločnosť, a. s., je hrdý exkluzív
ny partner SOŠV. A práve vzhľa
dom na toto spojenie vznikla aj
špeciálna olympijská edícia naj
obľúbenejších žrebov od TI
POS-u Prasa v žite. Vďaka nim si
môžu aj hráči prísť na výhru, pre
tože momentálne sa dajú kúpiť
na všetkých predajných miestach
spoločnosti TIPOS po celom Slo
vensku tri typy žreby z rodinky
žrebov s prasiatkami. Trojedícia
žrebov je atraktívna aj z toho dô
vodu, že nedávno sa podľa čín
skej astrológie začal rok prasaťa
– a ten by sa mal niesť v zname
ní šťastia, ale aj bohatstva. Práve
prasa je už tisíce rokov symbo
lom šťastia, hojnosti, blahobytu.
Teda všetkého, čo robí náš život
krajším a príjemnejším. S Prasa
ťom v žite vyhrávate 5 000 eur
Žreby s prasiatkami, teda kon
krétne Prasa v žite, Super prasa
v žite a Mega prasa v žite, mô
žu priniesť hráčom atraktívne fi
nančné výhry. Ak si hráč zakúpi
za 50 centov žreb s názvom Pra
sa v žite, môže vyhrať až 5 000
eur. Princíp hry je jednoduchý.
Ak hráč nájde tri rovnaké symbo
ly, získava príslušnú výhru, a ak
nájde po zotretí políčok rovno tri
prasiatka, hlavná výhra vo výške
5 000 eur je jeho.
Ďalším žrebom z tejto olym
pijskej edície je žreb s názvom
Super prasa v žite, kde je hlav
ná výhra až 10 000 eur. Cena toh
to žrebu je 1 euro, avšak vďaka
jednému euru môže byť hráč bo
hatší až o 10 000 eur. Po zotre
tí stieracej vrstvy v oboch hra
cích poliach sa dozvie o prípad
nej okamžitej výhre. Pri troch
rovnakých symboloch môže zís
kať výhry vo výške 1, 2, 5, 10, 15,
20, 100, 200, 1 000 eur. A ak sa
mu pošťastí nájsť trikrát symbol
prasiatka, získava hlavnú výhru
10 000 eur.
Najväčšiu výhru v prípade žre
bov s prasiatkami ponúka žreb
s názvom Mega prasa v žite. So
žrebom Mega prasa v žite za 2
eurá je hlavná výhra skutočne
lákavá. Žreb obsahuje tri hracie
polia a po zotretí stieracej vrs
tvy sa hráč dozvie o prípadnej
okamžitej výhre. Ak nájde tri
krát symbol prasiatka, vyhráva
35 000 eur.
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