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Šport sa vydal na novú cestu
PROJEKT 
Športové prostredie 
prešlo od roku 1989 
dynamickým vývojom 
a po rozpade 
uceleného, avšak 
ekonomicky náročného 
systému len výsledky 
najlepších 
na medzinárodnej scéne 
prekrývali problémy, 
s ktorými sa hnutie 
pravidelne stretávalo.

Neúnosným stavom sa za-
čali predstavitelia štá-
tu výrazne zaoberať až 
v posledných rokoch. Vý-

sledkom sú kroky, ktoré pomá-
hajú športovému hnutiu v napre-
dovaní.

Hľadanie systémového 
riešenia rozvoja športu
Vysoká ekonomická spoluúčasť 
rodín na športovaní detí a mláde-
že, nízka členská základňa orga-
nizovaných športovcov, znižujúca 
sa úroveň pohybovej gramotnosti 
boli už alarmujúce. Predovšetkým 
v posledných rokoch sa začali 
hľadať systémové riešenia rozvoja 
športu podporeného prijatou legis-
latívou a navyšovaním finančných 
prostriedkov. Pribudli dotačné 
programy a zaviedli sa nové in-
štitúty, ktoré prijali vláda SR i Ná-
rodná rada SR. Náprava športovej 
infraštruktúry, ktorá vykazuje zá-
sadné kvantitatívne i kvalitatívne 
nedostatky, bude behom na dlhú 
trať. Dôležité je, že sa začala. 

Potrebné bolo nastaviť jeden 
smer, ktorým by sa športové pro-
stredie vydalo. Slovenskí športo-
ví funkcionári v posledných ro-
koch pochopili, že boj medzi ni-
mi v hnutí je proti ich záujmom 

a energiu, ktorú doň vkladali, zača-
li využívať na dosiahnutie produk-
tívneho vzťahu so štátom. Výrazne 
k tomu pomohla aj transformácia 
Slovenského olympijského výbo-
ru na Slovenský olympijský a špor-
tový výbor ako strešnú organizá-
ciu slovenského športu. Voči štát-
nej správe po nej začalo športové 
hnutie vystupovať jednotne, pre-
hovárať spoločným hlasom. Priori-
tami sú mládežnícky a vrcholový 
šport, športová infraštruktúra, roz-
voj pohybových aktivít slovenskej 
verejnosti.

Čo sa už podarilo
Od transformácie sa udialo viace-
ro ďalších dôležitých rozhodnutí. 
„Viaceré z návrhov, s ktorými pri-
šiel Slovenský olympijský a špor-
tový výbor, či sa za ne postavil, 

našli podporu v širokej škále poli-
tického spektra. Chceme pomáhať 
slovenskému športu, ale aj oceniť 
významných športovcov, ktorí 
vo svete významne propagujú 
Slovensko,“ hovorí prezident SOŠV 
Anton Siekel. 

Významným krokom na novej 
ceste bolo utvorenie pozície štát-
neho tajomníka zodpovedného za 
šport, od 7. januára 2019 sa ním 
stal Jozef Gönci. Pred nástupom do 
funkcie aktívne pracoval v SOŠV, 
dôverne pozná športové prostredie 
a stal sa dôležitým prostredníkom 
medzi hnutím a štátnou správou. 
Predstavitelia slovenského športu 
zrazu môžu tlmočiť svoje pohľady 
na riešenia, ktoré sa ich týkajú, aj 
touto cestou.

„Doteraz sme taký orgán ne-
mali a bolo potrebné utvoriť u nás 

priestor na zastupovanie množ-
stva športových zväzov. Vznikol 
priestor na presmerovanie finan-
cií do športu. Štátny tajomník sa 
zaujíma o rôzne problémy v špor-
te, nevyhýba sa ani riešeniu rôz-
nych sporov. Zastupuje záujmy 
všetkých nás v športe na minister-
stve,“ citovala pri hodnotení práce 
štátneho tajomníka agentúra SITA 
slová prezidenta Slovenskej pla-
veckej federácie Ivana Šuleka.

Okrem utvorenia postu štátne-
ho tajomníka pre šport bolo ďal-
ším dôležitým krokom pre športo-
vú rodinu utvorenie Fondu na pod-
poru športu. Fond by mal pomôcť 
vyriešiť problematické financova-
nie pohybových aktivít a priniesť 
aj férovejšie prostredie pre sloven-
ský šport. Do vienka dostal štarto-
vací každoročný balíček 20 milió-

nov eur. Počas troch rokov navyše 
prerozdelí 60 miliónov eur na roz-
voj infraštruktúry. Tie vláda prida-
la k predošlým 21 miliónom, ktoré 
rozdeľovalo viacero subjektov vrá-
tane SOŠV, i k nedávno rozdele-
ným ďalším 22 miliónom. Do špor-
tu tak začalo v poslednom roku 
prúdiť najviac financií za posledné 
dve desaťročia. Väčšina z nich pu-
tovala do rozvoja zane  d banej špor-
tovej infraštruktúry.

Už v minulosti boli do zákona 
o športe zakomponované športo-
vé poukazy, ale dlho neboli žiad-
nou formou uvedené do praxe. 
S účinnosťou od 1. januára 2020 
pribudol v Zákonníku práce nový 
nástroj, podľa ktorého môže  za-
mestnávateľ poskytnúť zamestnan-
covi príspevok na športovú čin-
nosť dieťaťa. Na tento príspevok 

nie je právny nárok, zamestnáva-
teľ ho poskytne dobrovoľne na zá-
klade žiadosti zamestnanca. Výho-
dou príspevku je fakt, že po spl-
není podmienok je oslobodený od 
dane a odvodov.

Štát v posledných rokoch viac 
myslel aj na športovcov. Veľ-
ká zmena nastala pre úspešných 
olympionikov. Odmeny, ktoré do-
stávajú za svoje umiestenia pod 
piatimi kruhmi, sú už definitív-
ne oslobodené od platenia daní 
a odvodov. Držitelia cenných ko-
vov z olympijských hier majú zasa 
vďaka politickému konsenzu po 
1. januári 2020 nárok na príspe-
vok za zásluhy. Výška renty sa ur-
čuje z priemernej nominálnej me-
sačnej mzdy zamestnanca v hos-
podárstve Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok. 
„Vždy, keď sme sa vrátili z olym-
pijských hier, nám politici dali ve-
ľa sľubov a napokon z nich nič ne-
bolo. Aj preto ma prekvapilo, že sa 
prijal tento zákon. Umožní špor-
tovcom, aby zostali po skonče-
ní vrcholovej kariéry pri športe 
a odovzdávali skúsenosti iným,“ 
zamyslel sa počas jednej z debát 
v štúdiu TA3 Peter Hochschorner.

Čo ďalej?
V budúcnosti by sa z Fondu mohla 
utvoriť aj samostatná organizácia, 
ktorá bude riadiť celý šport, či už 
vo forme agentúry alebo minister-
stva. Fond podporili v parlamente 
nielen poslanci súčasnej vládnej 
koalície, ale aj opozície, keďže 
nikto nehlasoval proti. Aj poslanci 
si uvedomili, že šport nikomu ne-
ubližuje, ale pomáha pri prevencii 
a zdravému životnému štýlu. „Až 
čas ukáže, aký dôležitý krok sa 
spravil,“ zhodli sa po prijatí záko-
na o vytvorení fondu funkcionári 
viacerých športových zväzov. Veď 
o efektívnom rozdeľovaní finanč-
ných prostriedkov v športe budú 
spolurozhodovať nezávisle od 
ústredných orgánov štátnej správy 
priamo samotní zástupcovia špor-
tovej obce. (PP)

O novinkách, ktoré sa týkajú celej športovej obce, bola reč na pracovnom stretnutí vedúcich predstaviteľov SOŠV a štátneho tajomníka pre šport so zástupcami športových 
zväzov 26. februára v Bratislave. SNÍMKA: ĽUBOMÍR SOUČEK/SOŠV
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Virtuálna sieň slávy 
našich olympionikov 

ocenenie  
Vďaka finančnej podpore Olympijskej solidarity 
Medzinárodného olympijského výboru sa v druhej 
polovici roka 2019 realizovala úvodná fáza 
projektu SOŠV s názvom Virtuálna sieň slávy 
olympionikov zo Slovenska.

V rámci tohto projektu má 
SOŠV v pláne postup-
ne spracovať videoprofi-
ly všetkých olympijských 

medailistov zo Slovenska, repre-
zentujúcich na OH či ZOH ten 
štátny útvar, ktorého súčasťou 
bolo v danom historickom obdo-

bí Slovensko – teda v období OH 
1896 – 1912 Uhorsko, v období 
OH 1920 – 1992 Česko-Slovensko 
(v rôznom štátoprávnom usporia-
daní) a, samozrejme, od OH 1996 
Slovenskú republiku.

V prvej fáze projektu bo-
li do konca minulého roka v úz-

kej spolupráci s celosvetovým te-
levíznym kanálom MOV Olym-
pic Channel (videomateriál na 
webovej stránke SOŠV je embe-
dovaný jeho prostredníctvom) 
a s využitím obrazového ma-
teriálu z Olympijskej multime-
diálnej knižnice MOV (TOML), 
ale aj z archívu ďalších inštitú-
cií (Slovenský filmový ústav, Roz-
hlas a televízia Slovenska, Národ-
ný filmový archív Praha a Krát-
ky film Praha) spracované profily 
15 (v dvoch prípadoch ide o dvoji-
ce) z celkového počtu 19 olympij-
ských víťazov zo Slovenska. Dĺž-
ka jednotlivých videoprofilov je 
od troch do štyroch minút.

Ide o videoprofily boxerov Jú-
liusa Tormu (víťaz OH 1948), Já-
na Zacharu (víťaz OH 1952), 
veslára Pavla Schmidta (víťaz 
OH 1960), krasokorčuliara On-
dreja Nepelu (víťaz ZOH 1972), 
cyklistu Antona Tkáča (víťaz OH 
1976), atléta Jozefa Pribilinca 
(víťaz OH 1988), tenistu Milosla-
va Mečířa (víťaz OH 1988), vod-
ných slalomárov Michala Mar-
tikána (víťaz OH 1996 a 2008), 
Petra a Pavla Hochschornerovcov 
(víťazi OH 2000, 2004 a 2008), 
Eleny Kaliskej (víťazka OH 2004 
a 2008), biatlonistky Anastasie 
Kuzminovej (víťazka ZOH 2010, 
2014 a 2018), vodných slalomá-
rov Petra a Ladislava Škantárov-
cov (víťazi OH 2016) a atléta Ma-
teja Tótha (víťaz OH 2016). V prí-
pade šampiónov zo staršej éry sa 
v profiloch hojne využívajú ob-
rázky aj z iných podujatí a uda-
lostí, nielen z olympijských hier.

Prvú fázu projektu Virtuálnej 
siene slávy olympionikov zo Slo-
venska realizoval bývalý dlho-
ročný komentátor Slovenskej te-
levízie Stanislav Štefánik, ktorý 
má bohaté skúsenosti s prácou 
s archívnymi dokumentmi tý-
kajúcimi sa rôznych športov, aj 
s prípravou športových doku-
mentárnych filmov. Pripravil 
scenár jednotlivých videoprofi-
lov, prehľadával archívy, robil 
potom strih, réžiu a aj sám na-
hovoril komentár ku každému 
profilu. 

Videoprofily sú už dnes do-
stupné cez stránku www.olym-
pic.sk, ale z dôvodu ochrany 
vlastníkov vysielacích práv je 
obsah geoblokovaný na územie 
Slovenskej republiky. V pripravo-
vanej novej expozícii Slovenské-
ho olympijského a športového 
múzea v Dome športu v Bratisla-
ve si návštevníci budú môcť vi-
deoprofily pozrieť na interaktív-
nych obrazovkách.

Vzhľadom na to, že olympij-
ských medailistov zo Slovenska 
je viac než osemdesiat, ide o dl-
hodobý projekt. V jeho druhej fá-
ze by SOŠV chcel dať v priebehu 
tohto roka spracovať profily zvyš-
ných štyroch olympijských víťa-
zov zo Slovenska, ako aj ďalších 
medailistov z OH/ZOH, ktorým 
sa síce nepodarilo získať najcen-
nejší kov, ale na stupeň víťazov 
sa prebojovali viackrát ako raz.

Projekt Virtuálnej siene slávy 
olympionikov zo Slovenska po-
tvrdzuje dlhodobú snahu SOŠV 
o spracovanie archívnych doku-
mentov, významne súvisiacich 
s vývojom športu a olympijského 
hnutia na Slovensku. Súčasťou 
tejto snahy je každoročné oboha-
covanie nášho národného dedič-
stva v tejto oblasti o ďalšie a ďal-
šie „poklady“. (sou)

V tohtoročnej fáze projektu sa plánuje príprava videoprofilov našich viacnásobných medailistov. Sem patrí i športová gymnastka Marian-
na Némethová-Krajčírová, ktorej nedávno odhalil SOŠV v rámci iného projektu v Bratislave pamätnú tabuľu. Snímka: Ján Súkup/Štartfoto

podujatie

test na eYOF 2021 aj s bojom o tokio

od konca marca sa 
začína ďalšia dô-
ležitá fáza prí-
prav organizá-

torov XVI. letného Európskeho 
olympijského festivalu mládeže, 
ktorý od 25. do 31. júla 2021 bu-
de hostiť Banská Bystrica. Tes-
tovacie súťaže sú predzvesť kaž-

dého veľkého multišportového 
podujatia. Pre organizátorov sú 
možnosťou vyskúšať si naostro 
svoje schopnosti a prípadne od-
strániť všetky nedostatky.

Prípravy na EYOF 2021 sú 
v plnom prúde. Menšie či väč-
šie práce sa robia či sa plánu-
jú na viacerých športoviskách, 

na ktorých budú o rok bojovať 
mladí športovci z celej Euró-
py vo veku 14 až 18 rokov. Za-
čína sa už pracovať aj na ban-
skobystrických Štiavničkách, 
kde stavbári úplne zrekonštruu-
jú Štadión Slovenského národ-
ného povstania, čo je najvýraz-
nejšia investícia do športovej in-
fraštruktúry v Banskej Bystrici 
v súčasnosti. Hneď vedľa štadió-
na, na ktorom by mali byť počas 
EYOF otvárací ceremoniál i at-
letické súťaže, stojí krytá pla-
váreň. Päťdesiatmetrový bazén 
s olympijskými parametrami má 
modernizáciu už za sebou a ak 
by sa EYOF konal dnes, mohol 
by podujatie hostiť. 

Jeho pripravenosť otestujú 
28. a 29. marca účastníci Ban-
ská Bystrica Cupu 2020, ktorý je 
zároveň kvalifikačným poduja-
tím na olympijské hry do Tokia 
i možnosťou na plnenie limitov 
na ďalšie vrcholné podujatia v ro-
ku 2020. Banská Bystrica Cup 
patrí medzi svetovými plavcami 
k obľúbeným pretekom. Vo svete 
má skvelé meno a je pravidelne 
vysoko hodnotený najmä vďaka 
veľkej snahe organizátorov z Pla-
veckého oddielu UMB Banská 
Bystrica, ktorý oslavuje tento rok 
25 rokov od svojho vzniku. Vďa-
ka výborným ohlasom má podu-
jatie stále miesto v kalendároch 
Medzinárodnej plaveckej federá-

cie (FINA) i kontinentálnej Eu-
rópskej plaveckej ligy (LEN). 

Po Banská Bystrica Cupe 2020 
sa uskutočnia ďalšie podujatia, 
ktoré otestujú pripravenosť špor-
tovísk v meste i jeho okolí a od-
halia organizátorom EYOF 2021 
prípadné skryté nedostatky. 
V auguste sa bude pod Urpínom 
konať Európsky pohár v tria-
tlone, v septembri bude Ban-
ská Bystrica hostiť dojazd 2. eta-
py cyklistických pretekov Oko-
lo Slovenska, pravdepodobne aj 
s Petrom Saganom. Pripravujú sa 
aj basketbalové turnaje mladých 
hráčov, počas ktorých sa otestujú 
haly v Badíne i na Pedagogickej 
fakulte. Viaceré ďalšie podujatia 

sa uskutočnia počas prvých me-
siacov roka 2021. 

„Testovacie súťaže sú pre nás 
veľmi dôležité. Je to skúška pri-
pravenosti športovísk i organizá-
torov. Na základe získaných skú-
seností dostaneme cenné infor-
mácie, aby sme o rok pripravili 
kvalitné podujatie pre mladých 
športovcov. Sme radi, že organi-
zátori Banská Bystrica Cupu nám 
vyšli maximálne v ústrety a mô-
žeme si športovisko otestovať už 
teraz počas súťaže, ktorá má stá-
le miesto vo svetovom plavec-
kom kalendári,“ uviedol športový 
riaditeľ organizačného výboru 
EYOF 2021 Banská Bystrica Peter 
Hamaj.  (pp)

spoločenská zodpoVednosť

„Športuj, slovensko“  
pod tatrami už aj v zime

projekt SOŠV „Športuj, Slo-
vensko“ s generálnym 
partnerom BILLA, ktorý 
sa vlani realizoval s veľ-

kým úspechom premiérovo, po-
kračuje aj v tomto roku. Vlani sa 
konal na štyroch miestach našej 
vlasti, všade v „letnom vydaní“. 
Druhý ročník projektu sa roz-
šíri do viacerých miest a má už 
aj zimnú verziu. V jej rámci sa 
„Športuj, Slovensko“ po prvý raz 
uskutoční v sobotu 28. marca na 
megaihrisku na Štrbskom Plese. 
Tam sa vlani konalo jedno z let-
ných dejstiev.

Návštevníci podujatia si bu-
dú môcť vychutnať olympijskú 
atmosféru, šport a veľa zába-
vy opäť aj za prítomnosti špor-
tových hviezd. Pod Tatry prídu 
bratia Adam a Andreas Žampov-
ci, vodný slalomár Matej Beňuš 
či futbalová legenda Robert Vit-
tek. Návštevníkov bude počas 
koncertu zabávať český spevák 
Ben Cristovao. 

Účastníci tentoraz vyme-
nia bicykle a kolobežky za ly-
že a zábavu na snehu. „Špor-
tuj, Slovensko“ v tatranskom 
prostredí Štrbského Plesa bude 
unikátne aj spojením s úspeš-
ným podujatím Žampa Cup, kto-
ré prinesie preteky v paralelnom 
slalome či súboj olympionikov 
Adama a Andreasa Žampu. Ne-
bude chýbať ani súťaž o pokore-
nie slovenského rekordu v hro-
madnom zjazde. So športovými 
hviezdami si návštevníci vy-
skúšajú aj futbox – zápas vo fut-
balovej aréne, orientačný beh, 
biatlon, beh na snežniciach či 
volejbal na snehu. Nebudú chý-
bať aktivity pre deti (streľba na 
bránku, maxilyže). 

Na megaihrisku „Športuj, 
Slovensko“ na Štrbskom Plese 
chcú organizátori vyvrátiť zis-
tenia posledných výskumov, 
ktoré hovoria, že ľudia sa dnes 
menej hýbu. Podujatie je urče-

né pre rodiny s deťmi a všetky 
atrakcie i koncerty sú zdarma.

„Už vlaňajšie akcie v rám-
ci ,Športuj, Slovensko‘ mali veľ-
mi dobrý ohlas. Teraz sa v nich 
bude pokračovať a ich počet 
sa rozšíri. Doba sa v porovna-
ní s mojou mladosťou zmeni-
la, technika akoby zatienila via-
ceré veci, ktoré by deti mali 
robiť. My sme sa zamlada s ro-
vesníkmi stretávali na ihris-
kách a športovali sme. Šport je 
v každej dobe fenomén, ktorý 
poskytuje ľuďom radosť z po-
hybu. A túto radosť chceme pri-
niesť všetkým,“ povedal býva-
lý futbalový reprezentant Ro-
bert Vittek.

Program na Štrbskom Plese sa 
začne 28. marca už ráno o 8.00h 
pokusom o slovenský rekord 
v hromadnom zjazde. Od 8.30 h 
bude otvorená olympijská dedi-
na športu. Krátko pred deviatou 
sa uskutoční súboj bratov Žam-
povcov a po ňom preteky Žam-
pa Cup. Pre mladých športových 
nadšencov je pripravený Skills 
Run, v ktorom si môžu vyskú-
šať lyžiarske schopnosti. Deň pl-
ný športu potrvá pod tatranský-
mi štítmi až do neskorého popo-
ludnia. Už teraz sa môžu  
záujemcovia registrovať  
na www.sportujslovensko.sk.

Na zimnú verziu „Športuj,  
Slovensko“ sa teší aj Jana Grego-
rovičová, zástupkyňa generálne-
ho partnera, spoločnosti  
BILLA, ktorá koordinuje spolu-
prácu na športovom projekte: 
„Sme hrdým partnerom Sloven-
ského olympijského a športové-
ho výboru a projektu ,Športuj, 
Slovensko‘. Ak bude jeho zimná 
verzia taká zaujímavá a boha-
tá na zážitky, ako bola tá letná, 
bude to stáť za to. Minulý rok si 
zašportovali aj mnohí naši za-
mestnanci a ich deti, pretože my 
v spoločnosti BILLA podporuje-
me zdravý životný štýl.“  (pp)

Účastníci z radov detí si budú môcť vyskúšať aj biatlonovú streľbu.
 Snímka: anDrEJ GaLICa/SoŠV
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legislatíva  
Opäť prichádza 
obdobie valných 
zhromaždení či 
konferencií športových 
organizácií. Aké 
podmienky a nároky 
musia v tejto súvislosti 
splniť národné 
športové zväzy?

Zákon o športe kladie na 
športové organizácie po-
četné nároky. Spomedzi 
nich sa autori – advoká-

ti z advokátskej kancelárie Motú-
zová & Lacko (Bratislava, Nové 
Zámky, Liptovský Mikuláš), prof. 
JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, 
a JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD., 
v tomto príspevku zameriavajú na 
národné športové zväzy (NŠZ). 
Tie predstavujú pre tieto organizá-
cie nielen istú nie bezvýznamnú 
byrokratickú záťaž, ale prinášajú 
i hrozbu podstatných sankcií pre 
prípad ich nedodržania. 

Zákon o športe špecifikuje vnú-
tornú organizáciu, resp. štruk-
túru orgánov NŠZ, ale tiež spô-
sob ich fungovania, a to najmä 
po drobnosti prípravy a priebe-
hu zasadnutia najvyššieho orgá-
nu NŠZ – valného zhromaždenia 
alebo konferencie. Podľa zákona 
sa riadne zasadnutie uskutočňuje 
najmenej raz za rok. Väčšina zvä-
zov si ho pritom organizuje v pr-
vom polroku, a to aj s ohľadom na 
účtové povinnosti a rozpočtové 
otázky zväzu. 

Termín zasadnutia
Ten zvyčajne určuje a zasadnutie 
zvoláva výkonný orgán športovej 
organizácie. Mimoriadne zasad-
nutie v prípade naliehavej potre-
by je však zo zákona oprávnený 
zvolať aj určitý stanovami daný 
počet členov, kontrolór zväzu ale-
bo iný orgán na to oprávnený na 
základe stanov. Zákon myslí i na 
situáciu, ak žiaden z uvedených 
orgánov nie je personálne obsa-
dený. Vtedy je oprávnený zvolať 
mimoriadne zasadnutie ktorýkoľ-
vek člen NŠZ.

Zosumarizujme si na tomto 
mieste kľúčové body organizova-
nia takéhoto zasadnutia, ktoré bý-
va často spojené aj s voľbami do 
niektorých orgánov zväzu.

Pred zasadnutím  
Národný športový zväz zverejňuje 
na svojom webovom sídle (a v In-
formačnom systéme športu – v zá-
vislosti od jeho aktuálneho stavu 
funkčnosti): 

1. zloženie, funkčné obdobie, 
spôsob a podmienky navrhova-
nia kandidátov na volené funkcie 
a voľby volených orgánov, pra-
vidlá uznášaniaschopnosti jed-
notlivých orgánov NŠZ (vráta-
ne najvyššieho orgánu – valného 
zhromaždenia), počet hlasov po-
trebných na prijatie rozhodnutia 
jednotlivých orgánov NŠZ a počet 
hlasov potrebných na dosiahnu-
tie kvalifikovanej väčšiny,
2. informáciu o konaní zasadnu-
tia najvyššieho orgánu, a to naj-
menej 15 dní pred dňom zasad-
nutia,
3. pozvánku a návrh programu 
zasadnutia, a to najmenej sedem 
dní pred dňom konania zasad-
nutia,
4. navrhnutých kandidátov na 
členov volených orgánov vráta-
ne ich navrhovateľa, a to najne-
skôr tri dni pred dňom konania 
volieb, pričom treba mať tiež na 
pamäti, že prípravu a riadny prie-
beh volieb do orgánov národné-
ho športového zväzu zabezpeču-
je volebná komisia volená týmto 
najvyšším orgánom. Táto komisia 
tiež vypracúva správu o priebehu 
volieb, a to najneskôr do 25 dní 
odo dňa konania volieb (valného 
zhromaždenia), 
5. pozvánka, návrh programu za-
sadnutia a podklady na zasadnu-
tie sa zasielajú aj priamo osobám 

oprávneným zúčastniť sa na riad-
nom zasadnutí, a to najmenej se-
dem dní pred konaním zasadnu-
tia či volieb. Zvyčajne sa im zasie-
lajú elektronicky – e-mailom.

Čo platí pre priebeh 
zasadnutia
Podrobnosti priebehu zasadnu-
tia najvyššieho orgánu (a prípad-
ných volieb) si štandardne zväzy 
upravujú vo svojich rokovacích 
a volebných poriadkoch. Zákon 
o športe upravuje iba základné 
mantinely priebehu takéhoto za-
sadnutia. Na uznášaniaschopnosť 
zasadnutia je tak zo zákona po-
trebná prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny všetkých členov najvyš-

šieho orgánu s právom hlasovať 
a rozhodnutia sa prijímajú nad-
polovičnou väčšinou hlasov prí-
tomných členov s právom hlaso-
vať. Stanovy pritom určujú, na 
ktoré rozhodnutia sa vyžaduje 
súhlas kvalifikovanej väčšiny.

Program zasadnutia a návr-
hy na jeho zmenu sa schvaľujú 
na začiatku zasadnutia; v otázke, 
ktorá nie je súčasťou schváleného 
programu, môže najvyšší orgán 
podľa zákona prijať len odporúča-
nia a stanoviská.

Program zvyčajne obsahuje na-
sledujúce body:
1. Privítanie predsedom/preziden-
tom zväzu
2. Schvaľovanie rokovacieho po-
riadku (ak zväz nemá stály roko-
vací poriadok valného zhromaž-
denia)
3. Voľba predsedajúceho, určenie 
zapisovateľa a prípadne aj overo-
vateľov zápisnice
4. Voľba pracovných komisií (naj-
mä mandátovej – na overenie 
uznášaniaschopnosti a kvóra) 
a správa mandátovej komisie
5. Schvaľovanie programu
6. Jednotlivé body programu,  
napr. schvaľovanie rozpočtu, prí-
padne i voľby do neobsadených 
orgánov
7. Všeobecná diskusia
8. Schvaľovanie uznesení
9. Záver

Podľa zákona o športe, ako aj 
podľa stanov príslušnej športo-
vej organizácie však má a mô-
že mať najvyšší orgán i viaceré 
iné povinnosti, na ktoré treba už 
pri príprave samotného progra-
mu myslieť: 
 zo zákona platí, že najvyšší or-

gán prerokúva výročnú správu, 
a tá musí byť do 15 dní po prero-
kovaní najvyšším orgánom špor-
tovej organizácie zverejnená 
a uložená v registri účtovných zá-
vierok, 
 v závislosti od úpravy v stano-

vách je tiež možné, že najvyšší or-
gán na svojom zasadnutí tiež ur-
čuje audítora na nasledujúci rok,
 zo zákona o športe tiež vyplý-

va, že keď je národný športo-
vý zväz povinný rozdeliť najme-
nej 20 % finančných prostriedkov 
z príspevku uznanému športu na 
účel rozvoja talentovaných špor-
tovcov, tak kritériá, účel a roz-
delenie finančných prostriedkov 
tiež schvaľuje najvyšší orgán ná-
rodného športového zväzu, na čo 
treba v programe jeho zasadnu-
tia pamätať.

Po skončení zasadnutia
Zo zasadnutia najvyššieho or-
gánu športovej organizácie, ako 
aj z konania volieb do orgánov 
športovej organizácie, ktoré sa 
často na takomto zasadnutí orga-

nizujú, sa podľa zákona o športe 
vyhotovuje zápisnica, ktorú špor-
tová organizácia uchováva po 
čas určený zakladajúcim doku-
mentom (stanovami); nesmie byť 
kratší ako šesť rokov. 

Zápisnica zo zasadnutia najvyš-
šieho orgánu musí podľa zákona 
obsahovať:
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice 
o zvolení delegáta a písomné spl-
nomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotli-
vým bodom programu a spôsob 
prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov 
orgánu k jednotlivým bodom 
programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednot-
livým bodom programu vrátane 
výsledkov hlasovania a odlišné-
ho stanoviska člena, ktorý nesú-
hlasil s prijatým rozhodnutím ale-
bo s jeho odôvodnením, ak o to 
požiada,
f) meno, priezvisko a funkciu 
osôb zúčastnených na zasadnutí,
g) meno, priezvisko a podpis 
predsedajúceho a zapisovateľa.

Niektoré národné športové zvä-
zy majú vo svojich stanovách aj 
povinnosť ustanoviť overovateľov 
zápisnice a nutnosť ich podpisov 
na samotnej zápisnici. 

Zápisnica sa zasiela všetkým 
osobám oprávneným zúčastniť sa 
na zasadnutí príslušného orgánu, 
najneskôr do 25 dní odo dňa za-
sadnutia.

Pozor na sankcie!
Zrejme najväčším strašiakom pre 
NŠZ je sankcia straty spôsobi-
losti prijímateľa verejných pro-
striedkov. Tá sa môže konštato-
vať práve v prípade, že športová 
organizácia nedodrží povinnosti 
stanovené vo vzťahu k organizo-
vaniu a priebehu zasadnutia naj-
vyššieho orgánu zväzu. Na vyne-
chanie niektorých povinných ná-
ležitostí či bodov programu však 
tiež môže upozorniť kontrolór 
vlastnej športovej organizácie, 
ale i úrad hlavnej kontrolórky 
pre šport. To môže viesť dokonca 
až k nutnosti opakovať, resp. ko-
nať ďalšie zasadnutie najvyššie-
ho orgánu športovej organizácie, 
čo pritom okrem časových a fi-
nančných strát znamená i povin-
nosť znova zopakovať celý vyššie 
predstavený komplikovaný pro-
ces zabezpečenia prípravy a prie-
behu takéhoto zasadnutia. Profe-
sionálne zabezpečenie a vedenie 
zasadnutia valného zhromaž-
denia je teda v prostredí zväzov 
veľmi žiaduce. Preto je v mno-
hých prípadoch zverované neza-
ujatým externým dodávateľom 
takýchto služieb. 
 Tomáš Gábriš, 
 Pavel Lacko

Ilustračná fotografia z valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru. Snímka: JÁn SÚkUP/ŠTaRTFOTO

fyZická Zdatnosť detí a mládeže

Projekt Olympijský odznak všestrannosti vstúpil do ďalšej fázy

projekt SOŠV Olympij-
ský odznak všestrannos-
ti (OLOV) prešiel koncom 
roka 2019 pilotným tes-

tovaním na vybraných školách. 
Na 40 základných školách absol-
vovalo batériu testovania v šies-
tich disciplínach (člnkový beh 
10x5 m, výdrž v zhybe, vytrva-
lostný člnkový beh, ľah – sed za 
30 sekúnd, skok do diaľky znož-
mo z miesta a hod 2 kg medicin-
balom vzad) dovedna 1 350 žia-
kov. Odznaky získalo spolu 319 
žiakov, čo je 24 % z celkového 
počtu testovaných. Spolu bolo 
udelených 40 zlatých, 95 strie-
borných a 184 bronzových od-
znakov. V projekte ide o kom-
plexnú kombináciu disciplín, 
ktoré sú zamerané na testovanie 
všetkých kondičných a pohybo-
vých schopnosti – rýchlosti, sily 
aj vytrvalosti.

Do konca školského roka 
2019/20 sa môže do projektu 
Olympijský odznak všestrannos-
ti prihlásiť akákoľvek škola, kto-
rá spĺňa kritéria, teda má triedy 
11- až 12-ročných žiakov. Ško-
ly sa môžu prihlásiť do projektu 
prostredníctvom nahlásenia in-
formácie na mailovej adrese od-
znak@olympic.sk. Každá škola 
následne dostane testovaciu ta-
buľku v excelovom formáte, do 
ktorej vypíše všetky potrebné 
údaje z testovania. 

Po vyplnení treba tabuľku 
zaslať na adresu odznak@olym-
pic.sk. Do IT platformy SOŠV sa 
zadávajú všetky výsledky z tes-
tovania s automatickým pride-
ľovaním jednotlivých úrovní 
olympijských odznakov (zlato, 
striebro, bronz). Materiálne za-
bezpečenie na školy (tričká, šil-
tovky, zošity, šnúrky, vaky), aj 

menovite pre žiakov (certifiká-
ty, odznaky), bude SOŠV zasie-
lať pred koncom školského roka 
2019/20.

Všetky najpodstatnejšie infor-
mácie týkajúce sa projektu sú 
dostupné na www.olympic.sk/
olov, alebo ich získate prostred-
níctvom manažéra projektu Ro-
mana Hanzela na telefónnom 
čísle 02/49256 108.

SOŠV verí, že zapojením čo 
najväčšieho počtu žiakov do 
projektu sa bude dariť prilákať 
mládež k pohybu, čo je základ-
ná preventívna požiadavka na 
zdravú populáciu. Projekt Olym-
pijský odznak všestrannosti zá-
roveň identifikuje potenciálnych 
budúcich olympionikov. Už te-
raz sa na základe výsledkov pro-
filujú niektorí naozaj výnimoční 
budúci nádejní športovci.
� (rh)Fotografia z testovania v rámci Odznaku všestrannosti. Snímka: JÁn SÚkUP/ŠTaRTFOTO

Najväčším 
strašiakom pre 
zväzy je sankcia 

straty spôsobilosti 
prijímateľa 
verejných 

prostriedkov.

náš servis pre športové zväzy
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Ako ženy prenikali 
do moderného športu
VÝVOJ OLYMPIZMU 
Slovné spojenie žena 
a šport dnes nevyvoláva 
žiadne reakcie 
nesúhlasného, 
pochybovačného 
či prinajmenšom 
podráždeného 
charakteru. V minulosti 
to však bolo inak.

Slovo šport pochádza z la-
tinského disportare – za-
bávať sa, rozptýliť sa. 
Žien sa však táto činnosť 

dlhodobo týkala len veľmi okra-
jovo. To platilo aj pre stredovek. 
Pokorná, rozjímajúca, poslušná – 
to boli atribúty ženy tejto dejin-
nej fázy. Bez zbytočných fyzic-
kých aktivít. 

Aj fenomén moderného športu, 
formujúci sa približne od druhej 
polovice 19. storočia, bol dlhé ob-
dobie výsostne mužskou domé-
nou. Tak ho aj chápala spoloč-
nosť.

Postupne sa etablujúce športo-
vé hnutie aj na území Slovenska 
a jeho priekopnícke odvetvia – at-
letika, veslovanie, tenis, plávanie, 
tenis, šerm, jazdectvo, cyklisti-
ka, box, ťažká atletika (zápase-
nie a vzpieranie), kolky, korčuľo-
vanie i futbal, boli prakticky vý-
lučne mužskou záležitosťou. Vari 
okrem niekoľkých dám na teni-
sových kurtoch pohľad na ženu, 
snažiacu sa o športový výkon, 
vzbudzoval údiv, ba až pohor-
šenie. Vyplývalo to zo zaužíva-
ných predsudkov v spoločnosti, 
založenej na dominancii mužov 
a podriadenosti žien.  

Nešlo o izolované domáce dia-
nie. Medzinárodný olympijský 
výbor (MOV) zmenil pôvodný po-
stoj pomerne skoro a presadzoval 
účasť žien na vrcholných športo-
vých fórach. Veľkým úspechom 
bolo aj založenie Medzinárodnej 
federácie ženských športov v Pa-
ríži v októbri 1921.

Ako to bolo u nás?
Možno povedať, že na Slovensku 
v medzivojnovom období bolo 
pôsobenie ženy v športovom klu-
be na dlhšie ako dve-tri sezóny 

takmer utópiou. Prekážkou dlh-
šej športovej kariéry bývali názo-
ry rodičov a lekárov, alebo vydaj. 
Predsudky okolia tiež zohrávali 
vážnu úlohu.

Dievčatá našli prijateľnejšie 
prostredie v telocvičných spol-
koch Sokol, Orol či RTJ, ktoré sa 
popri telovýchovných aktivitách 
orientovali aj na niektoré športy. 
Najmarkantnejšie sa u nás pre-
sadzovali v kolektívnych športo-
vých hrách – hádzanej, volejbale 
a basketbale. Všetky však boli ne-
gatívne poznamenané nepriazni-
vou finančnou situáciou.

V auguste 1919 v Prahe zalo-
žili Zväz hádzanej a ženských 
športov s cieľom šíriť ich na úze-
mí celej republiky. Na Sloven-
sku sa však českej hádzanej ne-
darilo. Nepomohlo ani založe-
nie Slovenskej a Podkarpatskej 
župy hádzanej a ženských špor-
tov v Košiciach v máji 1924. Kriti-
ka konzervatívnych postojov vo-
či športujúcej žene smerovala na 
riadiace inštitúcie a ich predsta-
viteľov.

V českej hádzanej sa snažili 
upútať ženy napríklad v predzá-
pasoch futbalových duelov pred 
početnejším publikom. Hráčky 
v dlhých krojovaných sukniach, 
blúzkach a slušivých čepcoch na 
hlavách, zladené a upravené, za-
iste vzbudili záujem publika, 

mali však ďaleko k modernému 
športovému zápoleniu.

V dobovej tlači sa v roku 1923 
písalo: „Cieľom a účelom hádza-
nej žien je dostať ženy von na ih-
risko, umožniť im voľný, bez-
prostredný pohyb na zdravom 
vzduchu, ktorý z nich urobí no-
vé ženy, ženy radostné, obratné 
a silné. Je celkom zrejmé, že ak 
sa máme poctivo k tomuto cieľu 
dopracovať, musíme sa snažiť do-
stať na ihrisko čo najväčší počet 
dievčat. Že dnes situácia vyzerá 
tak zle, nie je vina dievčat samot-
ných, ale skôr klubov. Dievčatá 
samy nikdy vám neprídu na ih-
risko, o ne sa treba starať, je ne-
vyhnutné ich hľadať.“

Podobná situácia vládla aj vo 
volejbale a v basketbale, ktoré sa 
do Československa dostali pro-
stredníctvom YMCA v roku 1919. 
Obe tieto hry v ženskom poda-
ní boli u nás dlho v tieni mužskej 
podoby. Vo volejbale okrem zá-
kladného problému – dať dohro-
mady družstvo – museli dievča-
tá hrať aj s chlapcami, proti čomu 
sa ozývali kritické hlasy. V Špor-
tovom týždni v roku 1930 napí-
sali: „Len čisto dámske družstvá 
sú zárukou zaujímavého zápasu 
a hlavne len tým spôsobom, kde 
bojujú na ihrisku na obidvoch 
stranách rovnomerné sily, dodáva 
sa chuti k ďalšiemu zdokonaľova-

niu v hre, bez všetkých obáv, brz-
diac smelosť a záujem hráčok.“

V súčasnosti už 
rovnoprávnosť
Od začiatku vtláčala nežnejšia 
polovička ľudstva športu oso-
bitnú pečať, svojrázny punc 
a zvláštny lesk a šarm. A postup-
ne stále väčšiu kvalitu. A ženy si 
krok za krokom vybojovali rov-
noprávnosť. Najmä pod piati-
mi kruhmi. Na OH 2020 v Tokiu 
už budú mať takmer 50-percent-
né zastúpenie a aj počet ich súťa-
ží sa už prakticky vyrovnal muž-
ským.

Výstižne zdôraznil význam 
ženského športu bývalý prezident 
MOV Jacques Rogge: „Šport potre-
buje ženy a ich účasť nielen pre-
to, že reprezentujú polovicu ľud-
stva, ale tiež preto, že zohrávajú 
podstatnú úlohu v spoločnos-
ti, a predovšetkým v odovzdáva-
ní lásky k športu mladým ľuďom. 
Treba im poskytnúť zodpoved-
nosť v športovom hnutí a umožniť 
praktizovať telesnú aktivitu. To 
zabezpečí, že nasledujúca generá-
cia bude mať šport rada a bude ho 
aj sama praktizovať, čím prispeje 
k vytváraniu lepšieho sveta. Pod-
pora tejto úlohy je pre MOV pod-
statná, ba dokonca posvätná.“ 

 Igor Machajdík, člen komisie
 SOŠV pre ženy a šport

Takto vyzeral stolný tenis v podaní dám v roku 1901. SNÍMKA: ARCHÍV IM
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STRATEGICKÉ RIADENIE

SOŠV sa zapojil do 
nového projektu RINGS

V dňoch 11. a 12. febru-
ára sa v Bruseli kona-
lo úvodné stretnutie 
k projektu RINGS (Ro-

ad towards Innovative gover-
nance of NOCs and Grassroots 
Sport organisations). Projekt 
pod vedením zastúpenia Eu-
rópskych olympijských výbo-
rov pri Európskej únii (EOC 
EU Office) prebieha od janu-
ára 2020 až do júna 2022. Jeho 
hlavný cieľ je rozvoj a moder-
nizácia strategického riadenia 
národných olympijských výbo-
rov (NOV) v Európe. Ide o to, 
aby nástroje a výstupy vyvi-
nuté v rámci projektu pomohli 
NOV v ich každodenných čin-
nostiach, a tým zlepšili ich ria-
denie. Na dosiahnutie tohto 
cieľa sa v rôznych krajinách za-
hrnutých do konzorcia usku-
toční niekoľko aktivít, ako sú 
nadnárodné stretnutia a národ-
né školiace semináre.

Na projekte RINGS, spolufi-
nancovanom Európskou komi-
siou v rámci programu Eras-
mus + Sport, sa podieľa kon-
zorcium 13 organizácií vrátane 
11 NOV (Slovenský olympij-
ský a športový výbor, plus NOV 
Dánska, Belgicka, Holand-
ska, Turecka, Talianska, Bosny 
a Hercegoviny, Lichtenštajnska, 
Litvy, Cypru a Grécka), Uni-

verzity Johannesa Guttenberga 
a EOC EU Office.

Projekt podporuje Medziná-
rodný olympijský výbor. Jeho 
zástupcovia sa zúčastnili aj na 
úvodnom stretnutí, na ktorom 
zdôraznili dôležitosť projek-
tu, najmä z pohľadu možnos-
ti uplatnenia výstupov projek-
tu aj v iných NOV, ktoré nie sú 
priamo zapojené do projektu 
RINGS. V rámci ďalších krokov 
sa konzorcium stretne 4. a 5. 
mája 2020 vo Vilniuse. Tam sa 
bude pracovať na rozvoji kon-
cepcie strategického riadenia 
a na príprave jedného z kľúčo-
vých výstupov projektu RINGS, 
príručke o strategickom riadení 
a riadení zmien NOV.

  (PG)

OLYMPIJSKÉ ARTEFAKTY

Miliardárov dar múzeu. 
Coubertinov rukopis 

Slávny rukopis zaklada-
teľa moderných olym-
pijských hier baróna 
Pierra de Coubertin má 

nový domov. Ruský miliardár 
Ališer Usmanov ho vo februári 
daroval Olympijskému múzeu 
Medzinárodného olympijské-
ho výboru (MOV) v Lausanne. 
Usmanov, ktorý je aj šéf Medzi-
národnej šermiarskej federácie, 
vydražil rukopis v decembri 
v aukčnej sieni Sotheby’s 
v New Yorku za 8,8 milióna do-
lárov (približne 7,9 mil. eur). 
Odhadovaná cena pritom bo-
la pod jeden milión dolárov. 
Olympijský manifest výrazne 
prekonal dovtedajšiu rekordnú 

sumu za športový zberateľský 
predmet.

Historický dokument bu-
de v múzeu vystavený takmer 
130 rokov po jeho vzniku. Štr-
násťstránkový manifest napí-
sal zakladateľ MOV v roku 1892 
a predstavil v ňom víziu obno-
venia olympijských hier v mo-
dernej ére. Už o dva roky ne-
skôr, 23. júna 1894, vznikol 
MOV a v roku 1896 sa v Até-
nach uskutočnili prvé novove-
ké OH. „Dnes sme svedkovia 
historického momentu, keď sa 
tento rukopis vracia do svojho 
olympijského domova, tam kam 
patrí,“  uviedol prezident MOV 
Thomas Bach. (TASR)
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