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Aké bolo naše predolympijské leto?
OLYMPIJSKÉ HRY 
Od olympiády 
v Japonsku (uskutočnia 
sa 24. 7. – 9. 8. 2020) 
nás delí už menej ako 
deväť mesiacov. Počas 
leta Slováci bojovali 
o olympijské miestenky 
na viacerých frontoch. 
Bilancovanie ich snahy 
však nie je príliš 
radostné.

Svetové šampionáty počas 
leta či na začiatku jese-
ne mali atléti, plavci, cyk-
listi, strelci, vodní slalo-

mári, rýchlostní kanoisti, boxeri, 
gymnasti, džudisti i zápasní-
ci. V olympijských disciplínach 
z nich Slováci získali jedinú me-
dailu – bronzovú vďaka štvorkaja-
ku na 500 m. Takúto chudobnú bi-
lanciu rok pred OH nepamätáme.

Črtá sa určite menšia výprava 
ako v Riu
Do Tokia si Slováci zatiaľ vybo-
jovali len sedemnásť tokijských 
miesteniek. Na hry sa postupne 
kvalifikovali šiesti športoví strel-
ci, piati rýchlostní kanoisti, traja 
vodní slalomári, jedna športová 
gymnastka a na základe rebríčka 
aj dvaja cestní cyklisti. Dúfame, 
že v streľbe (Juraj Tužinský?), 
rýchlostnej kanoistike (Ivana 
Mládková alebo Mariana Petru-
šová?) aj vo vodnom slalome 
(niektorá z tria kanoistiek?) ešte 
po jednej miestenke pribudne. 
V cestnej cyklistike má na zisku 
dvoch miesteniek leví podiel Peter 
Sagan, otázne je, kto pôjde do To-
kia ako druhý náš pretekár.

O väčšine olympijských mies-
teniek v ďalších športoch sa roz-
hodne až na budúci rok, preto-

že v boji o ne sa zvyčajne získava-
jú body do dlhodobých svetových 
rebríčkov. Na predošlých OH 2016 
v Riu de Janeiro štartovalo 51 slo-
venských športovcov. Rok pred tý-
mi hrami sme mali podstatne viac 
kvalifikovaných ako teraz – naprí-
klad aj päť atlétov či troch plav-
cov. Teraz sa však črtá, že našich 
reprezentantov pod piatimi kruh-
mi zďaleka toľko nebude. A aj do-
siahnutie doteraz najmenšieho 

počtu našich športovcov na OH 
– do Londýna 2012 sme ich vy-
slali 47 – by vzhľadom na reali-
tu príjemne prekvapilo. To nie je 
pesimizmus, ale triezvy odhad. 
Počítajte sami.

Kto ešte môže pribudnúť 
k jasnej sedemnástke?
Už v tomto roku sme očakávali 
splnenie limitu na OH od nie-
ktorého atléta či plavca – márne. 

V krutých klimatických podmien-
kach katarskej Dauhy v honbe za 
limitom neuspel ani úradujúci 
olympijský šampión Matej Tóth, 
ani kladivári Marcel Lomnický 
a Martina Hrašnová, čo by mali 
byť naše tromfy prinajmenšom na 
postup do finále na OH. V bazéne 
sa Richard Nagy už dlhší čas po-
čas prípravy v Anglicku akosi ne-
vie odraziť vyššie. Prípravu tých 
ďalších zväz spolu s VŠC Dukla 

s výhľadom na OH centralizoval, 
čo by malo pomôcť. V týchto 
olympijských športoch číslo 1 a 2 
by Slovák v Tokiu určite nemal 
chýbať.

Nádejne to predbežne vyzerá so 
šancami golfistu Roryho Sabbati-
niho, skejtbordistu Richarda Tu-
ryho, bedmintonistky Martiny Re-
piskej, džudistu Milana Randla, 
tenistov Viktórie Kužmovej, Filipa 
Poláška a Igora Zelenaya aj triat-

lonistov Richarda Vargu a Roma-
ny Gajdošovej. Márna nemusí byť 
ani snaha stolných tenistov Janga 
Wanga, Ľubomíra Pišteja a Barbo-
ry Balážovej či lukostrelkyne Ale-
xandry Longovej. Veľmi ťažkú, ale 
nie úplne zarúbanú cestu do To-
kia majú i naše karatistky. Aj vo 
vzpieraní, v zápasení a boxe by sa 
aspoň jeden Slovák do Tokia pre-
bojovať mohol. V horskej cyklisti-
ke to s účasťou jedného preteká-
ra vyzerá sľubne. Z kolektívnych 
športov je v hre už len dvojica plá-
žových volejbalistiek.

Ak sa naplnia aspoň tieto kvali-
fikačné šance a pribudne ešte nie-
kto ďalší, mohli by sme byť naozaj 
spokojní. Okruh našich potenciál-
nych olympionikov sa totiž reálne 
výrazne zúžil.

 Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOŠV

V letných olympijských disciplínach nás v tomto roku najviac potešil štvorkajak na 500 m v zložení (zľava) Zoltán Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek, ktorý získal bronz 
na svetovom šampionáte v Szegede. Posledné leto pred OH v Tokiu sme na majstrovstvách sveta od slovenských športovcov celkovo čakali určite viac. SNÍMKA: TASR/PAVEL NEUBAUER

KTO Z NAŠICH ZATIAĽ 
VYBOJOVAL MIESTENKY 
DO TOKIA
Športová streľba (6) 
Zuzana Rehák Štefečeková 
a Erik Varga (trap aj mix trap – 
platia i pre ďalšieho muža a že-
nu), Danka Barteková (skeet), 
Patrik Jány (vzduchová puška).

Rýchlostná kanoistika (5)
Peter Gelle (K1 na 1 000 m), 
Zoltán Baláž, Erik Vlček, Csaba 
Zalka, Adam Botek (štvorkajak 
na 500 m).

Vodný slalom (3)
Jakub Grigar (K1), Eliška 
Mintálová (K1), Alexander 
Slafkovský (C1).

Cestná cyklistika (2)
Na základe rebríčkového 
umiestenia Slovenska máme 
najmä vďaka Saganovi dve 
miestenky na preteky s hro-
madným štartom, z toho jedna 
platí aj na časovku.

Športová gymnastika (1)
Barbora Mokošová (viacboj).

Poznámka: Miestenky sú v princípe vybojované pre 
krajinu, nie na meno.
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NOVÉ PODUJATIE 
Katarská Dauha hostila 11. – 16. októbra 
premiérové Svetové plážové hry Asociácie 
národných olympijských výborov (AWBG). 
Slovensko na nich reprezentovali len štyria 
športovci.

Nové multišportové podu-
jatie plné piesku, vody 
a uvoľnenej atmosféry 
sa malo pôvodne ko-

nať v kalifornskom San Diegu, no 
z organizačných dôvodov ho len 
tri mesiace pred konaním presu-

nuli do katarskej Dauhy. „Myslím 
si, že vzhľadom na veľmi krátky 
čas, ktorý mali k dispozícii, ho or-
ganizátori pripravili dobre,” hod-
notil po návrate vedúci slovenskej 
výpravy a športový riaditeľ SOŠV 
Roman Buček. 

Podmienky v dejisku boli pod-
ľa očakávaní náročné, čo naznači-
li už majstrovstvá sveta v atletike, 
ktoré sa skončili len krátko pred 
AWBG. Morská voda, v ktorej sú-
ťažili viacerí športovci, mala vyše 
tridsať stupňov. A piesok, na kto-

rom ich súťažilo ešte viac, až päť-
desiat. „Cez deň bolo 37 – 38 stup-
ňov. Najchladnejšie bolo o piatej 
hodine ráno pred štartom diaľko-
vého plávania – 30 stupňov. Tamoj-
šie podmienky kládli na športov-
cov skutočne vysoké nároky,” pri-
blížil Buček. 

Účinkovanie Slovákov
Ako prví zo Slovákov sa na sln-
kom zaliatej pláži Katara predstavi-
li karatisti v súborných cvičeniach 
kata. Vlajkonosička našej výpra-
vy Ema Brázdová vo svojej osem-
člennej skupine obsadila 7. miesto 
a do ďalších kôl nepostúpila. Pe-

ter Fabian obsadil vo svojej skupine 
6. miesto a ani jemu sa nepodarilo 
dostať do ďalšieho kola. 

V diaľkovom plávaní na 5 km 
bola Karolína Balážiková jedna 
z najmladších plavkýň v štarto-
vej listine. Do Dauhy pricestova-
la z USA, kde študuje. V konku-
rencii 26 pretekárok obsadila 21. 
miesto. „Preteky boli veľmi ťažké, 
podmienky náročné. Voda mala rá-
no 30,9 °C. Napriek nie najvhod-
nejším podmienkam bolo tempo 
rýchle a do svojho výkonu som da-
la všetko,” vyjadrila sa k náročným 
pretekom.

Bývalý diaľkový plavec Marek 
Pavúk v súťaži akvatlonistov obsa-
dil v konkurencii 30 pretekárov 18. 
priečku. „Podmienky na Slovensku 
sú úplne iné, ale v Dauhe ich mal 
každý rovnaké ako ja. Prvému be-
hu nemám čo vyčítať, rovnako ani 
plávaniu. Druhý beh mohol byť 
rýchlejší,” zhodnotil svoje pôsobe-
nie rodák z Levíc, ktorého vedie 
tréner Tibor Lacko. Roman Buček 
bol s výkonmi všetkých štyroch 
mladých Slovákov spokojný. „Naši 
reprezentanti pristupovali k hrám 
so všetkou vážnosťou,” dodal.

Sú aj vhodnejšie lokality
Vedúceho výpravy nepríjemne pre-
kvapili prázdne hľadiská na sú-
ťažiach AWBG. „Trúfam si pove-
dať, že plážová kultúra v moslim-
skej krajine, akou je Katar, nie je 
úplne tá pravá, ktorú by sme si ve-
deli predstaviť. Určite existujú aj 
vhodnejšie lokality, kde by sa po-
tenciál plážových hier a zábavy 
mohol rozvinúť oveľa viac,“ kon-
štatuje. Na druhej strane premié-
ru v Dauhe hodnotí ako úspešnú 
a zároveň ako dobré východisko 
pre ďalší ročník podujatia, ktorý by 
mal byť o dva roky.

 Dana Galicová, SOŠV médiá

Diaľková plavkyňa Karolína Balážiková pri občerstvovaní. SNÍMKA: LAUREL PHOTO SERVICES/P. KARANIKOLA

I. AWBG V DAUHE 
V ČÍSLACH
Účasť
1 237 športovcov z 97 krajín.

Športový program
36 disciplín v 14 športových 
odvetviach (basketbal 3 proti 
3, plážový futbal, plážová há-
dzaná, karate – kata, kiteboar-
ding, skejtbording, športové le-
zenie, surfing, diaľkové pláva-
nie, plážový tenis, akvatlon, 
plážový volejbal, vodné lyžova-
nie, plážové zápasenie). 

Najúspešnejšie krajiny 
podľa zisku medailí
1. Španielsko 7-1-2 
2. Brazília 5-4-3 
3. Taliansko 4-1-1 
4. USA 4-0-4 
5. Japonsko 3-2-0

PODUJATIE

Päť olympijských 
medailistov z jednej ZŠ! 

Vo vstupnom vestibu-
le Základnej ško-
ly Pohraničná v Ko-
márne odhalili 29. 

októbra pamätné tabule piatich 
našich olympijských medailistov 
v rýchlostnej kanoistike (v štvor-
kajaku sa pričinili o zisk bronzu 
na OH 2004 v Aténach a striebor-
ných medailí na OH 2008 v Pekin-
gu a na OH 2016 v Riu de Janeiro) 
a zároveň mnohonásobných maj-
strov sveta i Európy – Erika Vlčeka, 
Juraja Tarra, Michala Riszdorfera, 
Richarda Riszdorfera a Juraja Ba-
ču. Je to až neuveriteľné, ale všetci 
piati kajakárski velikáni navštevo-
vali tú istú základnú školu! Ktovie, 
či sa v niektorej z okolitých krajín 
nájde podobný príklad. Výnimoč-
nosť tejto chvíle preto podčiarkla aj 
účasť mnohých špičkových športo-
vých predstaviteľov i ďalších olym-
pionikov z regiónu.

Prezident SOŠV Anton Siekel 
pred slávnostným odhalením ta-

búľ predstavil celý projekt SOŠV, 
ktorý sa od augusta postupne re-
alizuje v miestach, kde títo me-
dailisti (spolu ide o 86 osobností) 
vyrastali. „Je to výborná príleži-
tosť, aby sme sa jednak poďako-
vali za výkony, ktoré naši špor-
tovci dosiahli, a jednak aj uká-
zali mladej generácii takú cestu 
v športe, ktorá ich môže sprevá-
dzať potom celým životom,“ po-
vedal.

Čestný prezident SOŠV Fran-
tišek Chmelár uviedol: „Tak ako 
diamant, aj talent treba brúsiť až 
do absolútnej dokonalosti. V Ko-
márne to dokážu. Za tými, kto-
rým dnes odhaľujeme pamät-
né tabule, sú tréneri, ktorí brú-
sili ich talent až k olympijským 
medailám.“ Dlhoročný tréner ce-
lej pätice Tibor Soós nadviazal, 
že za skvelými úspechmi oslavo-
vanej pätice bola predovšetkým 
tvrdá práca všetkých pretekárov, 
ktorú tréneri usmerňovali. 

Erikovi Vlčekovi aj Richardo-
vi Riszdorferovi odhalili tabule 
ich dcéry, Michalovi Riszdorfero-
vi zase syn (všetci chodia na tú is-
tú školu...) a Jurajovi Bačovi tiež 
syn. Len bezdetnému Jurajovi 
Tarrovi odhalili tabuľu najúspeš-
nejší žiacki pretekári z Kajak&ka-
noe klubu Komárno Ódor a Grol-
mus, ktorí chodia na ZŠ Pohra-
ničná.
Michal Riszdorfer (medaily z OH 
0-1-1, z MS 8-3-3, z ME 11-3-1): 
„Veľmi sa z toho tešíme a je to pre 
nás ocenenie – mať takéto tabule. 
Ale je to, dúfam, aj motivačné pre 
mladšiu generáciu.“
Richard Riszdorfer (OH 0-1-1, 
MS 6-2-3, ME 10-3-0: „Je to veľká 
chvíľa. Moje deti už včera nespa-
li a to hovorí za všetko... Veľmi sa 
na dnešok tešili.“
Juraj Bača (OH 0-0-1, MS 6-0-
1, ME 4-1-1): „Veľmi si to vážim 
a som naozaj rád, že mám mož-
nosť byť v takejto spoločnosti. 
Dúfam, že tieto tabule budú mi-
nimálne oslovovať, ale možno aj 
motivovať množstvo detí, ktoré 
budú chodiť okolo.“
Juraj Tarr (OH 0-2-0, MS 4-3-3, 
ME 5-6-2): „Som nesmierne rád, 
že naša bývalá škola sa dostala 
do povedomia a že sme mohli po-
môcť športu v Komárne aj škole.“
Erik Vlček (OH 0-2-1, MS 10-3-4 
, ME 11-7-3): „Cítim sa ne smierne 
poctený. Ďakujem SOŠV za túto 
skvelú myšlienku. Chcel by som 
škole zaželať, aby mala naďalej 
veľa úspešných študentov, ktorí 
jej budú robiť dobré meno, a SO-
ŠV zase veľa takých športovcov, 
ktorí budú motivovať mladých 
– tak ako kedysi iní motivovali 
mňa.“  Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOŠV

AKTUALITY SOŠV

Martin Kohút 
viceprezidentom 
SOŠV
Na októbrovom zasadnutí výkon-
ného výboru SOŠV bol za tretie-
ho viceprezidenta organizácie na 
návrh prezidenta Antona Siekela 
schválený Martin Kohút. V jeho 
portfóliu sú infraštruktúra a in-
vestície. Tejto oblasti sa venoval 
vo VV SOŠV aj doteraz. Viedol 
komisiu SOŠV, ktorá sa zaoberala 

posudzovaním žiadostí  o po-
skytnutie príspevku na moderni-
záciu, rekonštrukciu 
a budovanie športovej infraštruk-
túry. O tejto významnej záleži-
tosti informujeme samostatne. 

SOŠV nadviazal 
spoluprácu s RIOU

Počas 48. VZ EOV podpísal prezi-
dent SOŠV Anton Siekel s rekto-
rom Ruskej medzinárodnej olym-
pijskej univerzity (RIOU) v Soči 
Levom Belousovom Memorandum 
o spolupráci. RIOU tak poskytne 
našim športovým manažérom 
možnosti na ich odborný rast s vy-
užitím moderných technológií 
a olympijských expertíz.  (SOU) 

Zľava Juraj Bača, Juraj Tarr, Erik Vlček, Michal a Richard Riszdorferovci s deťmi, 
ktoré odhaľovali ich pamätné tabule. SNÍMKA: ANDREJ GALICA, SOŠV

Horúce premiérové plážové hry

František Chmelár dostal EOC Order of Merit
Počas októbrového 48. valného zhromaždenia Európskych olympijských výborov (VZ EOV) vo Varšave si čestný prezident SOŠV 
František Chmelár za dlhoročné pôsobenie v prospech športu a olympijského hnutia prevzal z rúk prezidenta EOV Janeza Koci-
jančiča najvyššie ocenenie organizácie – EOC Order of Merit. Chmelár bol na čele slovenského olympijského hnutia celých 17 
rokov (od novembra 1999 do novembra 2016) a štyri roky (2013 – 2017) bol aj členom exekutívy EOV. EOC Order of Merit zís-
kal ako vôbec prvý Slovák.  (SOV) 

SLOVENSKÍ 
ŠPORTOVCI V DAUHE
Akvatlon – muži 
(30 účastníkov) 
1. Viňuela (Špan.) 26,22 min., 
2. Devay (Maď.) 26,29 min., 
3. Pevcov (Azer.) 26:43 min., ... 
18. Marek Pavúk (SR) 28:58.

Diaľkové plávanie 
– ženy (26) 
1. De Jesusová Soaresová 
(Braz.) 59:51 min., 2. Hou Ja-
wen (Čína) 59:52 min., 
3. Becková (Nem.) 59:53 
min., ... 21. Karolína 
Balážiková (SR) 1:07:08 h.

Karate – kata, muži (32) 
v 8-člennej C-skupine 
1. Tozaki (USA) 25,60 b, ... 
6. Peter Fabian (SR) 23,00.

Karate – kata, ženy (32) 
v 8-člennej A-skupine 
1. Kwongová (USA) 24,54 b, ... 
7. Ema Brázdová (SR) 21,74.

 SNÍMKA: EOV 
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PODPORA ŠPORTU

Trojmiliónová injekcia do športovej infraštruktúry 

Výkonný výbor Slovenského 
olympijského a športové-
ho výboru na svojom ok-
tóbrovom zasadnutí schvá-

lil zoznam projektov, ktoré odporú-
ča podporiť poskytnutím príspevku 
na modernizáciu, rekonštrukciu 
a budovanie športovej infraštruk-
túry národného významu. V rámci 
aktuálne pridelených financií SOŠV 
podporí sumou 3 000 000 eur až 
45 projektov z 33 športov. Ide 
o prostriedky, ktoré na účel podpo-
ry športovej infraštruktúry vyčleni-
la v tomto roku vláda SR.

Na základe júlovej výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskyt-

nutie príspevku na SOŠV prišlo 
takmer 400 žiadostí s celkovou žia-
danou sumou okolo 45 miliónov 
eur. To svedčí o skutočne zanedba-
nom stave slovenskej športovej in-
fraštruktúry. SOŠV na túto skutoč-
nosť upozorní príslušné organizá-
cie a bude sa touto problematikou 
ďalej zaberať. Ak na rovnaký účel 
získa organizácia ďalšie prostried-
ky, zaoberať sa bude aj žiadosťami, 
ktoré tentoraz neuspeli v schvaľo-
vacom procese. O podporu žiadali 
rôzne kluby, ale aj športové zväzy, 
organizácie prevádzkujúce športo-
viská či samosprávy, ktoré tiež ma-
jú pod svojimi krídlami športovú 

infraštruktúru. Najvyššiu sumu zís-
kala v kategórii viacúčelové športo-
vé zariadenia spoločnosť prevádz-
kujúca bratislavskú športovú halu 
Mladosť na Trnavskej ceste, ktorej 
SOŠV schválil 190-tisíc eur. Mesto 
Michalovce dostane 185-tisíc eur na 
rozvoj infraštruktúry určenej pre 
florbal. Ďalšie významné investí-
cie pôjdu na projekty Slovenskej 
basketbalovej asociácie, Slovenské-
ho zväzu judo, Pästiarskeho klubu 
Zvolen (zhodne po 150-tisíc) a Slo-
venskej lyžiarskej asociácie (130-ti-
síc). Rovných 100-tisíc eur dosta-
ne na svoje projekty osem ďalších 
subjektov. (sošv)

ŽIADATELIA O PODPORU INFRAŠTRUKTÚRY
Slovenský národný aeroklub 
gen. M. R. Štefánika, 
Andrej Gabura – ARG COM, 
Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská basket-
balová asociácia, Slovenský 
zväz bedmintonu, Športový klub 
polície Vysoké Tatry, Klub biat-
lonu Selce, Slovenská boxerská 
federácia, KO BOX klub 
Galanta, Mesto Prešov, 
Mesto Michalovce, OZ Moving 
stars, Top vision, Slovenský 
zväz jachtingu, TJ Slávia 
STU Bratislava, ŠK Dunaj, 

Slovenský zväz judo, 
TRENDY-stav.sk, Vodácky 
klub Zlaté Piesky, Kajak 
a Kanoe klub Komárno, 
Kickboxing klub Panter Prešov, 
OZ No – 21 Trnávka, Blue 
arrows Viničné, Slovenská 
lyžiarska asociácia, Freeski 
academy, Slovenská motocyklo-
vá federácia, Slovenská Muay 
Thai Asociácia, Technické 
služby Brezno, Slovenský rých-
lokorčuliarsky zväz, Sánkarský 
klub Lendak, Športový klub 
stolného tenisu Ružomberok, 

Slovenský poľovnícky zväz, 
Akadémia šermu, 
Choreocentrum Bratislava, 
Akadémia tanca Nitra, 
Tanečný klub Grácia 
Michalovce, Veslársky klub 
Sĺňava Piešťany, Slovenský 
veslársky zväz, SOŠ gastronó-
mie a služieb Prešov, 
Mesto Trnava, Športová hala 
Mladosť, Slovenský zväz vodné-
ho motorizmu, Mesto Nové 
Mesto nad Váhom, Pästiarsky 
klub Zvolen, Slovenský zápas-
nícky zväz.

Financovanie aktivít detí po novom

LEGISLATÍVA 
Počas septembra 2019 Národná rada Slovenskej 
republiky schválila niekoľko významných zákonov, 
ktoré majú veľký vplyv na oblasť športu 
a športovanie detí a mládeže.

Prvým dôležitým záko-
nom je schválená nove-
la Zákonníka práce, kto-
rá prináša možnosť vyu-

žiť príspevok na športovú činnosť 
dieťaťa. Druhým významným zá-
konom je zákon o Fonde na pod-
poru športu. Tento zákon zria-
ďuje na účel efektívnej podpory 
a rozvoja športu mládeže, vr-
cholového športu, športovej re-
prezentácie Slovenskej republi-
ky, športu pre všetkých a športu 
zdravotne postihnutých novú ve-
rejnoprávnu inštitúciu. Predpis 
okrem iného tiež umožňuje vyu-
žiť nástroj na podporu športova-
nia detí a mládeže – športový po-
ukaz. V minulosti už bol síce za-
komponovaný v Zákone o športe, 
nebol však uvedený do praxe. 

Oba schválené zákony priná-
šajú nové možnosti na financo-
vanie športu pre deti a mládež. 
Aj keď hovoríme o dvoch rôz-
nych nástrojoch, oba sa často za-
mieňajú a nazývajú jedným náz-
vom – športové poukazy. Príspe-
vok na športovú činnosť dieťaťa 
aj športové poukazy sú veľmi 
perspektívne nástroje na zvýše-

nie športových aktivít detí a mlá-
deže a na podporu činností špor-
tových klubov. Jednak z hľadiska 
idey zvýšenia počtu detí v špor-
tových kluboch a súčasne mo-
tivovania podnikateľských sub-
jektov oslobodením ich nepovin-
ného príspevku na financovanie 
športových aktivít detí svojich za-
mestnancov od daní a odvodov. 
Dovoľte nám bližšie vysvetliť ich 
podstatu, rozdiely a spôsob ich 
využitia. 

Príspevok na športovú 
činnosť dieťaťa 
(podľa zákona č. 319/2019 
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 311/2001 Z. z. – Zákonník prá-
ce) S účinnosťou od 1. januára 
2020 pribúda v Zákonníku práce 
nový nástroj, podľa ktorého môže 
zamestnávateľ poskytnúť zamest-
nancovi príspevok na športovú 
činnosť dieťaťa. Na príspevok nie 
je právny nárok, zamestnávateľ 
ho poskytne dobrovoľne na zák-
lade žiadosti zamestnanca. Výho-
dou príspevku je fakt, že po spl-
není podmienok je oslobodený od 
dane a odvodov.

Hlavným cieľom je podpora 
športovania detí a mládeže for-
mou dobrovoľného príspevku za-
mestnávateľa na pomernú úhra-
du výdavkov, ktoré jeho zamest-
nanec vynakladá na pravidelnú 
športovú činnosť svojho dieťaťa.

Účelom príspevku je zabez-
pečiť pravidelné športovanie de-
tí a mládeže, pretože v súčas-
nosti trpia nedostatkom pohybu, 
nadváhou a obezitou. Zároveň 
má priniesť finančné prostried-
ky na kvalitné fungovanie športo-
vých organizácií a súčasne moti-
vovať zamestnávateľa na poskyt-
nutie príspevku oslobodeného od 
platenia daní a odvodov zamest-
nancov. 

Kto môže požiadať 
o príspevok? 
Zamestnanec, ktorého pracovný 
pomer trvá nepretržite najmenej 
24 mesiacov, a to i zamestnanec 
zamestnaný na kratší pracovný 
čas. Príspevok môžu vo svojich 
daňových výdavkoch uplatniť aj 
samostatne zárobkovo činné oso-
by vykonávajúce podnikateľskú 
činnosť. Rovnako ako v prípade 
zamestnávateľov, na ktorých sa 
vzťahuje Zákonník práce, sa po-
stupuje aj v prípade zamestná-
vateľov, na ktorých sa vzťahujú 
predpisy:
  zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej 
službe príslušníkov Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a jus-

tičnej stráže Slovenskej republi-
ky a Železničnej polície

  zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasič-
skom a záchrannom zbore

  zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej 
službe profesionálnych vojakov

  zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej 
službe

  zákon č. 35/2019 Z. z. o finan-
čnej správe

Aká bude výška príspevku?
Zamestnávateľ môže prispieť za-
mestnancovi na športovú čin-
nosť dieťaťa vo výške 55 percent 
vynaložených nákladov, najviac 
však v sume 275 eur za kalendár-
ny rok v úhrne na všetky deti za-
mestnanca. U zamestnanca, kto-
rý má dohodnutý pracovný pomer 
na kratší pracovný čas, sa najvyš-
šia suma príspevku na športovú 
činnosť dieťaťa za kalendárny rok 
zníži v pomere zodpovedajúcom 
kratšiemu pracovnému času.

Aké podmienky sa viažu 
na dieťa?
Aké podmienky musí splniť dieťa, 
na ktorého športovú činnosť mô-
že zamestnanec požiadať zamest-
návateľa o tento príspevok?
  musí ísť o dieťa, ktoré dovŕši-
lo najviac 18 rokov veku v ka-
lendárnom roku, za ktorý za-
mestnanec žiada o príspevok na 
športovú činnosť dieťaťa 

  má príslušnosť k športovej or-
ganizácii počas najmenej 6 me-
siacov

  má trvalý pobyt alebo obdobný 
pobyt na území Slovenskej re-
publiky 

Za dieťa zamestnanca sa na úče-
ly poskytovania tohto príspevku 
považuje:
  vlastné dieťa zamestnanca 
  dieťa zverené zamestnancovi 
do náhradnej starostlivosti na 
základe rozhodnutia súdu 

  dieťa zverené zamestnancovi 
do starostlivosti pred rozhodnu-
tím súdu o osvojení

  alebo iné dieťa žijúce so za-
mestnancom v spoločnej do-
mácnosti

Akým spôsobom požiadať 
zamestnávateľa o príspevok?
Zamestnanec musí zamestnáva-
teľa o príspevok požiadať a pred-
ložiť mu účtovné doklady vyda-
né športovou organizáciou zapí-
sanou v registri právnických osôb 
v športe. Súčasťou týchto účtov-
ných dokladov musí byť meno 
a priezvisko dieťaťa zamestnan-
ca, ktoré vykonáva športovú čin-
nosť, a obdobie, na ktoré sa vzťa-
huje tento doklad. Splnenie pod-
mienok na poskytnutie príspevku 
na športovú činnosť dieťaťa po-
sudzuje zamestnávateľ. V prípa-
de splnenia podmienok zamest-
návateľ poskytne zamestnanco-
vi príspevok na športovú činnosť 
dieťaťa po predložení dokladu 
v najbližšom výplatnom termí-
ne určenom u zamestnávateľa na 
výplatu mzdy, ak sa zamestná-

vateľ nedohodne so zamestnan-
com inak.

Oprávnenými výdavkami sú 
preukázané výdavky zamestnan-
ca na športovú činnosť dieťaťa 
u oprávnenej osoby, ktorou je vý-
lučne športová organizácia zapí-
saná v registri právnických osôb 
v športe podľa zákona o športe 
a ktorá zabezpečuje pre dieťa za-
mestnanca vykonávanie športo-
vej činnosti pod dohľadom od-
borne spôsobilého športového od-
borníka.

Zamestnanec môže za kalen-
dárny rok požiadať o príspevok 
na športovú činnosť dieťaťa len 
u jedného ním zvoleného zamest-
návateľa.

O príspevok môže zamestnanec 
toho istého zamestnávateľa v prie-
behu kalendárneho roka požiadať 
aj opakovane, a to až do vyčerpa-
nia maximálnej sumy príspevku, 
ktorá môže byť zamestnávateľom 
jeho zamestnancovi postupne po-
skytnutá v maximálnej sume 275 
eur za kalendárny rok.

Príspevok na športovú činnosť 
dieťaťa predstavuje pre firmy a or-
ganizácie ďalší zaujímavý benefit, 
ktorým môžu motivovať svojich 
zamestnancov. Tento dobrovoľný 
príspevok je navyše oslobodený 
od daní a odvodov. Pre zamest-
nanca aj zamestnávateľa je tak 
výhodnejším spôsobom odmeny 
ako priama finančná odmena.

Športový poukaz podľa 
zákona č. 310/2019 Z. z. 
o Fonde na podporu športu 
Zákon o Fonde na podporu športu 
upravuje možnosť financovania 
športu aj prostredníctvom špor-
tových poukazov. Tento nástroj 
už bol síce v minulosti upravený 
v Zákone o športe, zostával však 
len v teoretickej rovine. Vzhľa-
dom na vznik Fondu na podpo-
ru športu veríme, že celoplošné 
opatrenie na podporu športovania 
a zdravého životného štýlu de-
tí na Slovensku bude v blízkej bu-
dúcnosti uvedené do praxe. 

Rozdiel oproti príspevku na 
športovú činnosť dieťaťa spočí-
va v tom, že financie na športové 
poukazy poskytuje Fond na pod-
poru športu zo svojich zdrojov. 
Správna rada Fondu na podpo-
ru športu však môže rozhodnúť, 
že pomernú časť hodnoty špor-
tového poukazu uhrádza zákon-
ný zástupca alebo plnoletá fyzic-
ká osoba, ktorá športový poukaz 
využíva.

Účelom športových poukazov 
je podpora vybraných športových 
aktivít detí a mládeže do 23 ro-
kov veku. Aktivity musia byť po-
skytované preverenými a schvále-
nými subjektmi, ktorých zoznam 
bude zverejnený na webovom 
sídle Fondu na podporu športu 
a v Informačnom systéme špor-
tu. Vzhľadom na to, že kreovanie 
orgánov novej inštitúcie ešte len 
prebieha, hodnota športového po-
ukazu na rok 2020 v tejto chvíli 
ešte nie je špecifikovaná.

 Patrik Hrbek, právnik SOŠV

Prioritou legislatívnych zmien je rozhýbať predovšetkým deti a mládež. SNÍMKA: ANDREJ GALICA, SOŠV
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Príspevok za zásluhy – 
ocenenie pre výnimočných

PODPORA 
Slovenskí olympijskí medailisti, a to aj z éry 
Československa, ale i ďalší naši úspešní športovci 
nad 35 rokov majú po 1. januári 2020 nárok 
na príspevok za zásluhy. SOŠV im poskytne 
súčinnosť pri jeho vybavovaní.

Zákon o príspevku za záslu-
hy v športovej oblasti vstú-
pi do platnosti prvý deň 
nového roka. Podobné zá-

kony existujú vo viacerých európ-
skych krajinách. Úspešní špor-
tovci nielen z olympijských, ale aj 
z paralympijských a deaflympij-

ských hier a zo šachovej olympiá-
dy môžu už dnes žiadať o príspe-
vok. Nárok na jednorazový prí-
spevok vo výške 10-tisíc eur majú 
aj medailisti z Hier priateľstva – 
Družba z roku 1984.

Slovenský olympijský a špor-
tový výbor je pripravený vydá-

vať potrebné osvedčenia o me-
dailovom úspechu športovca na 
olympijských hrách. Zároveň 
poskytne súčinnosť pri vybavo-
vaní žiadosti. 

„Zavedenie doživotnej renty 
pre úspešných olympionikov bol 
dlhodobo jeden z cieľov SOŠV. 
Napokon našiel podporu v širo-
kej škále politického spektra. Je 
to jeden z krokov, ktorými oce-
níme výnimočných športovcov. 
Vo svete významne propagujú 
Slovensko, robia mu skvelé me-
no. Počas kariéry sa nemohli 
pripravovať na budúce povola-
nie, svoje úsilie venovali športo-
vým tréningom a dosahovaniu 

kvalitných výsledkov,“ uviedol 
prezident SOŠV Anton Siekel. 

Ocenenie za top výsledky
„Slovensko vychovalo veľa vý-
znamných športových osobností. 
Po skončení kariér však väčšinou 
zo športu odchádzajú. Tento stav 
bol dlhodobo neúnosný, bolo 
potrebné niečo robiť. Šport je váž-
nou oblasťou verejného záujmu, 
veď každý obyvateľ aspoň občas 
vyhľadáva pohybové aktivity. 
Športovci sa vďaka úspechom 
počas kariéry i po nej starajú aj 
o potrebnú osvetu v oblasti špor-
tových aktivít. Dnes im často od 
detských čias nevieme utvoriť 

podmienky, ktoré majú najlepší 
v iných krajinách. Aspoň takto 
ich oceníme za ich mimoriadne 
výsledky,“ hovorí o dôvodoch 
vzniku myšlienky o prijatí záko-
na o príspevku za zásluhy štátny 
tajomník Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Jozef 
Gönci, dvojnásobný bronzový 
olympijský medailista v streľbe 
z Atlanty 1996 a z Atén 2004.

Po 35. roku veku
Podľa zákona, ktorý predkladali 
na rokovanie parlamentu po kon-
zultáciách s viacerými športový-
mi subjektmi a aj s predstaviteľmi 
SOŠV zástupcovia Mosta-Híd, 
majú nárok na financie športov-
ci po dosiahnutí 35. roku veku. 
Táto hranica je zvolená zámerne. 
„Kariéra športovcov sa väčšinou 
končí vo veku 30 až 40 rokov. 
Financie im zabezpečia istotu, 
aby po kariére neprišli o príjem 
a mohli platiť účty či zabezpečo-
vať rodinu. Chceme, aby mali po 
kariére akúsi ,barličku‘, o ktorú sa 
môžu pri rozbehu oprieť a záro-
veň zostanú vďaka nej pri športe,“ 
vysvetľuje Gönci. Ministerstvo už 
v októbri zverejnilo informácie 
pre žiadateľov o príspevok so zoz-
namom potrebných dokumentov. 
Medailisti v dôchodkovom veku, 
zároveň držitelia cenných kovov 
z MS či ME, sa môžu rozhodnúť, 
či požiadajú o príspevok, alebo 
budú naďalej dostávať rentu pod-
ľa zákona o príspevkoch športo-
vému reprezentantovi. 

 Peter Pašuth, Grape PR

Najstarším slovenským olympijským víťazom je Ján Zachara, boxerský šampión z Helsínk 1952. SNÍMKA: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP
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Jubilant 
Anton Siekel 
Prezident Slovenského olym-
pijského a športového výboru 
Anton Siekel oslávil 23. októbra 
50. narodeniny. Na oslave so za-
mestnancami SOŠV a Slovenskej 
olympijskej marketingovej, a. s., 
dostal niekoľko darčekov, z kto-
rých najzaujímavejšia je výprav-
ná kniha 50 rokov pamätných 
momentov športu na Slovensku. 
S využitím množstva archívnych 
fotografií ju pripravil mediálny 
riaditeľ SOŠV Ľubomír Souček.

Kniha je unikátna, keďže 
existuje jej jediný exemplár. 
A je o to cennejšia, že osobný-
mi gratuláciami do nej prispe-
li mnohí velikáni nášho športu: 
Peter Sagan, Michal Martikán, 
Elena Kaliská, Jozef Pribilinec, 
Matej Tóth, Erik Vlček, Domi-
nika Cibulková, Daniela Han-
tuchová, Zuzana Rehák Štefe-
čeková, Danka Barteková, Jozef 
Krnáč, Martina Halinárová-Ja-
šicová, Jozef Lohyňa, Katarí-
na Ráczová, Stanislav Kropilák, 

Dárius Rusnák, František Kun-
zo či Ľubor Halanda.

Bratislavský rodák Anton Sie-
kel sa súťažne venoval džudu, 
ako člen 1. Judo Clubu Pezinok 
získal III. dan. Pred nástupom 
do funkcie v olympijskom hnu-
tí ako úspešný podnikateľ vý-
znamne podporoval nielen džu-
do (od roku 2010 je čestný pre-
zident Slovenského zväzu judo), 
ale aj ďalšie športy. V roku 2014 
sa stal predsedom správnej ra-
dy Nadácie Slovenského olympij-
ského výboru, ktorej činnosť oži-
vil po dlhej stagnácii. Pod jeho 
vedením sa spustili viaceré pro-
jekty, ktoré nadácia úspešne rea-
lizuje dodnes.

V novembri 2016 bol Anton 
Siekel zvolený za prezidenta Slo-
venského olympijského výboru, 
keď vo volebnom súboji s tromi 
protikandidátmi suverénne us-
pel už v prvom kole. V decembri 
2018 sa SOV pod jeho vedením 
transformoval na SOŠV – strešnú 
organizáciu slovenského športu.

Významnú úlohu zohral tiež 
pri presadzovaní systémových 
zmien v prospech športu.  (SOU)

V AKEJ VÝŠKE?
Výška príspevku za zásluhy sa 
určuje z priemernej nominálnej 
mesačnej mzdy zamestnanca 
v hospodárstve Slovenskej re-
publiky za uplynulý kalendárny 
rok. Zlatým medailistom priná-
leží jednonásobok tejto sumy, 
strieborným 0,75-násobok 
a bronzovým 0,6-násobok. 
Podľa aktuálnych údajov by 
olympijskí víťazi mali po 1. ja-
nuári 2020 dostávať po splne-
ní všetkých podmienok mesač-
ne vyše 1 000 eur, držitelia 
strieborných kovov okolo 750 
eur a bronzových 600 eur. 
Pôjde o nezdaniteľné prostried-
ky. Viacnásobní medailisti do-
stanú príspevok len za najvyš-
šie dosiahnutý cenný kov.
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