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Reakcie VySOkých 
PRedSTaViTeľOV 
SOŠV Na PRelOžeNie 
hieR

Anton Siekel,
prezident Sošv
Vítame ho, pretože prináša is-
totu do tohto ťažkého obdobia. 
Nikto nepochyboval, že by sme 
neposlali našich športovcov do 
rizikového prostredia, ale bál 
som sa, že nebudú mať rovna-
ké podmienky na prípravu. Ve-
rím, že Oh v novom termíne 
budú sviatkom športu, pretože 
to je ich účel. dúfam, že budú 
signálom, že sa nám podarilo 
prekonať tento ťažký rok.

Peter Korčok,
viceprezident Sošv a prezi-
dent Slovenského atletického 
zväzu 
Zásadný vplyv na odloženie 
mala pandémia. druhá vec, 
ktorá podľa mňa tiež zavážila, 
bola aby mali všetci športovci 
rovnaké podmienky na prípra-
vu a rovnú šancu kvalifikovať 
sa do Tokia. každý športovec, 
ktorý sa pripravuje na hry, čo 
je absolútny vrchol jeho snaže-
nia, potrebuje vedieť reálny 
termín, dokedy sa má nachys-
tať. krátkodobé posuny, o kto-
rých sa pôvodne uvažovalo, by 
znamenali len ďalšiu neistotu 
v čase, keď sa situácia drama-
ticky mení zo dňa na deň. 

Zdenko Kríž,
viceprezident Sošv a predse-
da Slovenského stolnoteniso-
vého zväzu 
keď k tomu zodpovední pristú-
pili, bolo to zrejme nevyhnut-
né. Úžasne sa tým skompliku-
je život všetkým športovcom, 
ako aj logistika a organizácia. 
Preloženie hier prinesie mno-
ho otázok – nielen finančných, 
ale aj športových, o ktorých eš-
te ani netušíme. Navyše, pre 
niektorých športovcov to zna-
mená aj koniec kariéry. 

Jozef Liba,
generálny sekretár Sošv
Situácia ohľadne koronakrízy 
vystrašila každého na svete 
vrátane športovcov. MOV dlho 
čakal, ale treba si uvedomiť, 
že bolo potrebné vyhodnotiť 
obrovský komplex vecí a až po-
tom mohlo prísť k takémuto 
zásadnému rozhodnutiu.  
SOŠV ho prijal s potešením. Je 
to najlepšie, čo sa mohlo stať 
aj pre zdravie našich športov-
cov. Mali sme od nich veľa otá-
zok. Mnoho z nich sa sa vyrie-
šilo. Zdravie je prvoradé pre 
všetkých. Vzhľadom na cestov-
né obmedzenia po celom sve-
te sa do úvahy brala aj účasť 
divákov a či sa tí so zakúpený-
mi vstupenkami budú cítiť pri 
ceste do Japonska bezpečne.

Rozhodnutie, aké v no-
vovekých olympij-
ských dejinách nemá 
obdobu (vo vojnových 

rokoch 1916, 1940 a 1944 sa 
síce OH vôbec nekonali, ale 
nikdy ich nepreložili), pri-
jal Medzinárodný olympij-
ský výbor (MOV) na návrh ja-
ponskej strany. Prezidentovi 
MOV ho po dohode s organi-
začným výborom OH 2020 
v Tokiu aj s vládou metropo-
litného Tokia tlmočil japon-
ský premiér Šinzó Abe.

MOV návrh schválil a dá 
sa povedať, že v tomto ex-
trémne ťažkom období, keď 
sa ochorenie COVID-19 šíri 
prakticky po celej zemeguli 
a vyžiadalo si tisícky obetí, si 
celý športový svet po ozná-
mení o presunutí hier na rok 
2021 (v názve podujatia však 
zostane Tokio 2020) vydý-
chol. OH sa pôvodne mali ko-
nať od 24. júla do 9. augusta, 
následné paralympijské hry 
od 25. augusta do 6. septem-
bra. Nový termín oboch pod-

ujatí v roku 2021 bude len 
o deň skôr.

„Veríme, že rozhodnutie 
upokojí celú športovú a olym-
pijskú komunitu aj verejnosť 
na celom svete. Športovcom 
umožní pripraviť sa na olympij-
ské hry v pokojnejšej atmosfére 
a naplno. Ich zdravie nebude 
ohrozené. Vývoj pandémie sa 
ukázal ako príliš veľký problém 
pre usporiadanie OH v Tokiu 
v pôvodnom termíne,“ reagoval 
na dohodu MOV a japonských 
organizátorov Slovenský olym-
pijský a športový výbor.

Extrémne rýchly vývoj
V dôsledku pandémie sa po-
stupne rušili všetky vrcholné 
športové podujatia, ktoré sa 
mali konať pred OH v Tokiu. 
Len v prípade toho najväčšie-
ho zainteresovaní stále potvr-
dzovali dodržanie pôvodné-
ho termínu. A to napriek to-
mu, že odpovede Japoncov 

na otázku, či by sa hry mohli 
konať v pôvodnom termíne, 
v marcovom prieskume verej-
nej mienky prezradili skep-
su až dvoch tretín opýtaných.

Tempo vývoja udalos-
tí v otázke usporiadania hier 
však bolo následne v rozpätí 
13 dní extrémne rýchle a určite 
sa zapíše do histórie. Po súďte 
sami pri pohľade na chronoló-
giu vybraných udalostí za ten-
to čas.

12. marec: V antickej Olym-
pii zapálili oheň pre OH v To-
kiu. Vzhľadom na opatrenia 
proti šíreniu koronavírusu sa 
tradičný ceremoniál po prvý 
raz od jeho premiéry v roku 
1936 odohral bez prítomnos-
ti verejnosti, len s účasťou pri-
bližne stovky pozvaných hostí.

13. marec: Týždňovú púť 
štafety s ohňom po území 
Grécka museli organizátori 
zrušiť, pretože nedisciplinovaní 
diváci v Sparte nedodržali opat-

renia na ochranu zdravia a pri 
sledovaní štafety sa zhromaž-
dili vo veľkom počte. 

16. marec: V Londýne pred-
časne ukončili turnaj olympij-
skej kvalifikácie v boxe, jediné 
medzinárodné podujatie v Eu-
rópe, na ktorom ešte súťažili 
slovenskí športovci.

17. marec: Exekutíva MOV 
začala sériu telekonferencií. 
MOV po úvodnej debate s pre-
zidentmi medzinárodných fe-
derácií letných olympijských 
športov oznámil, že viac než 
štyri mesiace pred hrami ne-
vidí žiadnu potrebu akýchkoľ-
vek drastických rozhodnutí: 
„Akákoľvek špekulácia by v tej-
to chvíli mohla byť kontrapro-
duktívna. MOV vyzýva všet-
kých športovcov, aby pokračo-
vali v príprave na OH najlepšie, 
ako vedia.“ 

V antickej Olympii 12. marca zapálili oheň pre OH v Tokiu. Len o 12 dní neskôr padlo rozhodnutie o ich preložení na budúci rok. Snímka: Šugo Takemi, Tokio 2020

OH v Tokiu budú o rok neskôr

NázOV  
pOdujaTia 

sa NezmeNí
Japonskí orga-
nizátori a MOV 

sa dohodli, 
že aj v roku 
2021 pôjde 
o olympijské 

hry 2020 a pa-
ralympijské hry 
2020. dohodli 

sa aj o tom, 
že olympijský 
oheň zostane 
v Japonsku 

a že sa stane 
svetlom na 

konci tunela, 
v ktorom sa 

svet momentá-
lne nachádza. 

„Oh v Tokiu 
poslúžia ako 

maják v týchto 
temných 
časoch,“ 

uvádza sa 
v spoločnom 
komuniké.

OlyMPiJSké hRy 
Presne štyri mesiace pred plánovaným 
otvorením Hier XXXII. olympiády v Tokiu – 24. 
marca – padlo rozhodnutie o preložení 
najväčšieho podujatia na svete na budúci rok. 
Spôsobila to pandémia koronavírusu  
SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19.
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projekt na podporu športovcov

sOŠV je pripravený 
pomáhať 

vedenie Slovenského 
olympijského a špor-
tového výboru vzhľa-
dom na mimoriadne 

ťažké obdobie, keď v dôsledku 
pandémie koronavírusu SARS-
CoV-2 a choroby COVID-19 
prakticky ustal športový život, 
rozhodol o zriadení rezervné-
ho fondu Pripravení pomáhať, 
do ktorého SOŠV vloží vlastné 
prostriedky. Prostredníctvom 
tohto fondu chce pomôcť pre-
dovšetkým športovcom a špor-
tovým odborníkom, uľahčiť im 
preklenutie kritického obdo-
bia s neznámou dĺžkou trvania 
a kompenzovať dôsledky ne-
predvídanej situácie, počas kto-
rej sa mnohí môžu ocitať v sta-
ve núdze.

V liste, ktorý prezident  
SOŠV 26. marca rozoslal šé-
fom športových zväzov na Slo-
vensku, sa uvádza, že SOŠV si 
je veľmi dobre vedomý ťaživej 
situácie športových subjektov, 
ale predovšetkým samotných 
športovcov: „Sekretariáty 
športových organizácií a spol-
kov sa vyprázdnili, pracuje sa 
predovšetkým z domu. Osi-
reli hľadiská športovísk a za-
stavili sa súťaže. Vzhľadom 
na bezpečnostné opatrenia sa 
v mnohých športoch drastic-
ky obmedzili možnosti na prí-
pravu. Aj vrcholoví športovci 
sú teda predovšetkým doma, 
mnohí v karanténe, a tí, ktorí 
sú SZČO, dokonca bez príjmu. 
Množstvo športovcov, predo-

všetkým z kolektívnych špor-
tov, sa v tejto ťažkej situácii 
ocitlo až v existenčných prob-
lémoch.“

Prezident SOŠV vyzval 
športové zväzy, predovšet-
kým tie s väčšou členskou zá-
kladňou a ekonomicky silnej-
šie, aby postupovali podobne 
ako SOŠV, zaoberali sa myš-
lienkou zriadenia rezervného 
fondu a hľadali cesty, ako ho 
naplniť prostriedkami, ktoré 
by mohli uľahčiť súčasnú ťaž-
kú situáciu športovcov prís-
lušného zväzu. „Verím, že tú-
to výzvu pochopíte ako ur-
gentné volanie dnešných 
pohnutých čias, s akými nik-
to z nás nepočítal,“ uvádza sa 
ďalej v liste. (sošv)

naši olympionici – 
jubilanti v II. kvartáli 

do „klubu“ 75-roč-
ných 12. aprí-
la pribudne 
štvrtý vzpierač 

z OH 1976 Ján Nagy, ktorému 
v Montreale v superťažkej ka-
tegórii ušiel bronz len v dôsled-
ku vyššej telesnej hmotnos-
ti. Rozhodujúcu časť kariéry 

prežil na Slovensku čoskoro 
70-ročný český hádzanár Fran-
tišek Šulc, ktorý sa u nás usadil 
a úspešne pôsobil ako tréner. 
V radoch šesťdesiatnikov je aj 
bronzový boxer do 71 kg na 
OH 1980 v Moskve Ján Franek 
(14. apríla) či sánkar zo Spiš-
skej Novej Vsi Miroslav Zajonc, 

ktorý sa vo farbách Kanady stal 
majstrom sveta 1983 na jedno-
sedadlových saniach. Medzi 
päťdesiatnikov pribudol už 2. 
apríla vzpierač Jaroslav Jokeľ, 
pribudnú viacnásobná medai-
listka z MS a ME v streľbe na 
skeet Andrea Stranovská i ho-
kejista Roman Kontšek. (sou)

OLympijskí OsLávenci

75 rokov: jÁn naGY  
*2. 4. 1945 Sereď, vzpieranie – 
vo výprave ČSSr – 1976: nad 
110 kg – 4. (387,5).
70 rokov: FrantIšek šulc  
*8. 6. 1950 chotěboř, hádza-
ná – 1976: 7. Český športo-
vec, v čase štartu na oH hráč 
ČH Bratislava, natrvalo sa usa-
dil na Slovensku.
60 rokov: jÁn Franek  

*14. 4. 1960 Žilina, box – vo vý-
prave ČSSr – 1980: 71 kg – 3. 
MIroSlav Zajonc   
*10. 6. 1960 Spišská Stará 
ves, sánkovanie – vo výprave 
uSa – 1988: dvojice – 11. (s 
nardiellom). emigroval do cu-
dziny.
50 rokov: jaroSlav jokeĽ  
*2. 4. 1970 košice, vzpieranie 
– vo výprave ČSFr – 1992: 100 

kg – 14. (355), vo výprave Sr – 
1996: 99 kg – 16. (352,5).  
andrea StranovSkÁ   
*9. 5. 1970 trnava, športová 
streľba – vo výprave Sr – 2000: 
skeet – 13. (67), 2004: skeet – 
12. (66).  
roMan kontšek  
*11. 6. 1970 Žilina, ľadový ho-
kej – vo výprave Sr – 1994: 6., 
1998: 10.

OH v tokiu budú o rok neskôr
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Úprava kvalifikačných kritérií – 
vzhľadom na prerušenie špor-
tového diania – mala byť zverej-
nená začiatkom apríla.

18. marec: Z viacerých strán 
sa na MOV a organizátorov OH 
v Tokiu spustila silnejúca tvr-
dá kritika, že stále trvajú na pô-
vodnom termíne a nezvažujú 
iné alternatívy.

19. marec: Gréci odovzda-
li na Panaténajskom štadióne 
v Aténach olympijský oheň ja-
ponskej delegácii. Znovu pred 
prázdnym hľadiskom, len pred 
zrakmi pozvaných hostí. Vzhľa-
dom na striktné karanténne 
opatrenia pochodeň prevzala 
bývalá japonská plavkyňa Na-
oko Imotová žijúca v Grécku.

20. marec: Lietadlo s po-
chodňou pristálo na leteckej 
základni Macušima v provin-
cii Mijagi. Pochodeň vítali iba 
vybraní hostia a z diaľky pri-
bližne dvesto miestnych detí. 
Prezident MOV Thomas Bach 

v rozhovore pre New York Ti-
mes pripustil, že v hre je viace-
ro variantov, nie však odloženie 
podujatia. 

22. marec: Exekutíva MOV 
schválila štvortýždňovú leho-
tu na posúdenie rôznych sce-
nárov vývoja v súvislosti s OH. 
„Scenáre sa majú zaoberať mo-
difikovaním doterajších ope-
račných plánov, aj prípadnou 
zmenou termínu konania OH, 
pričom budú zohľadňovať ak-
tuálny celosvetový vývoj pandé-
mie,“ uvádzalo sa v komuniké.

23. marec: Japonský pre-
miér Šinzó Abe prvý raz pri-
pustil, že termín OH by sa mo-
hol posunúť, keď v parlamente 
uviedol, že odklad hier sa mô-
že stať nevyhnutným, pokiaľ by 
pandémia nového koronavíru-
su znemožňovala ich bezpeč-
ný priebeh.

24. marec: Šinzó Abe pri te-
lekonferencii s prezidentom 
MOV Thomasom Bachom na-
vrhol, aby sa olympiáda v To-
kiu uskutočnila na budúci rok 
– najneskôr v lete. Exekutíva 

MOV japonský návrh obratom 
schválila.

Čo rozhodlo  
o odložení hier?
„Za súčasných okolností a na 
základe informácií, ktoré dnes 
poskytla Svetová zdravotníc-
ka organizácia (WHO), dospeli 
prezident MOV a japonský pre-
miér k záveru, že OH v Tokiu 
je potrebné presunúť. Konať sa 
nebudú v roku 2020, ale najne-
skôr v lete 2021. Základom to-
tiž je ochrana zdravia špor-
tovcov a všetkých zúčastne-
ných. Obaja lídri sa zhodli na 
tom, že OH v Tokiu môžu byť 
v tomto ťažkom období majá-
kom nádeje pre svet a olym-
pijský oheň by sa mohol stať 
svetlom na konci tunela, v kto-
rom sa svet v súčasnosti oci-
tol,“ konštatuje sa v spoločnom 
komuniké všetkých zaintere-
sovaných strán.

Krátko po prijatí bezprece-
dentného rozhodnutia Tho-
mas Bach doplnil: „Kľúčové bo-
li alarmujúce čísla uplynulých 

dní. WHO upozornila, že na 
najhoršie sa musí pripraviť Af-
rika a že pandémia naberá na 
obrátkach. Dovtedy sme verili, 
že Japonsko môže usporiadať 
bezpečné podujatie.“

Členka MOV na Slovensku 
i členka komisie športovcov 
MOV Danka Barteková prezra-
dila: „Malo to rýchly spád. Ešte 
deň pred konečným rozhodnu-
tím, keď členovia našej komisie 
mali konferenčný hovor s prezi-
dentom MOV, nebolo nič jasné. 
Menilo sa to z hodiny na hodi-
nu a čoraz viac a viac sme prijí-
mali, že asi príde k tomuto roz-
hodnutiu. Bolo jediné, ktoré do-
káže akceptovať väčšina.“

Rýchle stanovenie  
nového termínu
Napriek avízu prezidenta MOV 
Bacha z 26. marca, že no-
vý termín OH bude známy do 
3 až 4 týždňov, rozhodnutie 
o ňom padlo zase veľmi rých-
lo. Exekutíva MOV už 30. mar-
ca schválila, že olympijské hry 
sa uskutočnia od 23. 7. do 8. 8. 

2021 a paralympijské hry od 24. 
augusta do 5. septembra 2021. 
Čiže hry budú prakticky v rov-
nakých budúcoročných termí-
noch, v akých sa plánovali na 
tento rok. „Príprava na nové dá-
tumy pôjde hladko, pretože bu-
deme dodržiavať rovnaký har-
monogram ako pri pôvodnom 
termíne,“ konštatovala guverné-
rka metropolitného Tokia Juri-
ko Koikeová.

Rozhodnutie sa prijalo po 
zvážení troch hlavných princí-
pov: 1. ochrana zdravia špor-
tovcov a všetkých zainteresova-
ných a podpora úsilia o izoláciu 
vírusu spôsobujúceho ochore-
nie COVID-19, 2. zabezpečenie 
záujmov športovcov a olympij-
ského športu, 3. globálny me-
dzinárodný športový kalendár.

Po rýchlom určení nového 
termínu OH prezident  
SOŠV Anton Siekel povedal: 
„Som veľmi rád, že poznáme 
nový termín hier. Prinesie to 
pokoj. Istota termínu nám veľ-
mi uľahčí prípravy, ktoré musí-
me, pochopiteľne, prispôsobiť 

novej situácii. Budeme vedieť 
spustiť celú relogistiku účasti 
našej výpravy aj komunikovať 
s partnermi.“

Preloženie vyjde  
veľmi draho
Je pochopiteľné, že dnes nik-
to nevie predvídať ďalší vývoj 
okolo pandémie. V každom prí-
pade preloženie OH bude mať 
ďalekosiahle dôsledky. Orga-
nizačné, športovo-technické a 
najviac finančné. No pre každé-
ho je lepšie mať preložené hry 
ako žiadne.

Negatívne ekonomické dosa-
hy však budú obrovské. Najväč-
šie v Japonsku, kde priamy fi-
nančný dosah analytici odhad-
li až na 5,7 miliardy dolárov 
a nepriamy na ekonomiku štátu 
niekoľkonásobne vyšší. Dôsled-
ky však pocíti aj všetkých 206 
národných olympijských výbo-
rov. Olympijské hry predstavu-
jú tak gigantické podujatie, že 
všestranné dosahy presunu sa 
v teraz ani nedajú úplne odhad-
núť. Ľubomír Souček, SOŠV

O preložení OH 2020 na rok 2021 sa rozhodlo presne štyri mesiace (122 dní) pred plánovaným 
termínom ich otvorenia. Snímka: TaSR/aP

Olympijská dedina v Tokiu mala mať už na jeseň tohto roka po olympionikoch a paralympionikoch svojich stálych obyvateľov.
 Snímka: ľubomíR Souček/SoŠV
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Hrozí domácemu športu kolaps?

Medzi sektory hos-
podárstva, spo-
ločnosti a kultúry, 
ktoré sú obzvlášť 

viditeľne postihnuté pandé-
miou ochorenia COVID-19, 
patrí aj šport. JUDr. Patrik Hr-
bek zo SOŠV a prof. JUDr. To-
máš Gábriš, PhD., LLM z ad-
vokátskej kancelárie Motúzo-
vá&Lacko sa stručne zamerali 
na „nové“ právne otázky, kto-
ré sa objavili v súčasnej dra-
matickej situácii. Text v plnom 
znení bol zverejnený na www.
olympic.sk. 

Zákaz športových 
podujatí
Hneď prvým opatrením 
s cieľom prevencie pred ší-
rením vírusového ochorenia 
COVID-19 bol na Slovensku 
9. marca vydaný okamžitý 
zákaz usporadúvania všet-
kých športových podujatí. Len 
v prvom týždni po oznámení 
zákazu športových akcií na 
Slovensku sa neuskutočnilo 44 
zápasov najvyšších súťaží naj-
významnejších kolektívnych 
športov, nehovoriac o veľkom 
množstve zrušených, resp. 
preložených podujatí v indivi-
duálnych športoch.

Zákaz kolektívnej 
športovej prípravy
Široko formulovaný zákaz 
športových podujatí sa však 
v konečnom dôsledku nedot-
kol len športových podujatí, 
ale sa rozšíril dokonca aj na 
tréningovú prípravu. Podľa 
vyjadrení odboru epidemioló-
gie Úradu verejného zdravot-
níctva sa totiž v rámci výkonu 
športovej činnosti pripúšťa iba 

športová príprava individuál-
nych športovcov, aj to však len 
pri dodržaní zvýšených hygie-
nických opatrení a opatrnosti.

Športovci kolektívnych 
športov sa v dôsledku toho 
môžu športovej príprave veno-
vať tiež iba formou individuál-
nej prípravy. Existujúca špor-
tová infraštruktúra sa teda 
môže i naďalej využívať, ale 
len na účely individuálnych 
tréningov. 

Ekonomické  
a právne dosahy
Odhliadnuc od možných dosa-
hov na výkonnosť športovcov, 
nemenej podstatné sú a budú 
i ekonomické dosahy spojené 
s uvedeným zákazom športo-
vých podujatí a tréningov. Tie 
sa pritom rovnako dotýkajú 
tak samotných športovcov, 
ako aj športových organizácií, 
trénerov, športových odbor-
níkov, iných zamestnancov 
v športe a všeobecne ľudí pô-
sobiacich v tomto sektore.

V tejto súvislosti ponúkame 
niekoľko súvisiacich rád a od-
porúčaní.

Športovci – zamestnanci
Počnúc športovcami, pokiaľ 
sa títo aktuálne v rámci ich 
právneho statusu považujú 
za zamestnancov, platí pre 
nich zásadne rovnaká úprava 
ako pre iné sektory hospo-
dárstva, hoci s niektorými 
špecifikami pracovnoprávneho 
vzťahu podľa Zákona o športe. 
Konkrétne, zväčša sa s nimi 
dohodne „práca z domu“, čo 
má u športovcov podobu in-
dividuálneho tréningu. Nie je 
však vylúčené, že v dôsledku 

výpadkov príjmov športových 
organizácií budú tiež športovci 
zo strany klubov nútení čerpať 
neplatené voľno, dovolenku 
alebo tzv. OČR (ošetrovanie 
člena rodiny), či dokonca núte-
ní súhlasiť so znížením miezd, 
či v najhoršom prípade s ukon-
čením pracovného pomeru 
dohodou. Treba však pritom 
povedať, že dôvody skončenia 
zmluvného vzťahu sú presne 
stanovené Zákonom o športe, 
prerušenie či zrušenie súťaže 
medzi ne nepatrí.

Športovci – SZČO
Ak sú športovci „živnostní-
ci“, resp. SZČO, prerušenie 
výkonu športovej činnosti sa 
ich v závislosti od nastavenia 
zmluvných vzťahov s odbera-
teľom ich služieb môže pod-
statne dotknúť v podobe vý-
padku príjmov – najmä vtedy, 
ak sú v zmysle zmluvy takíto 
športovci odmeňovaní v zá-
vislosti od podaného výkonu, 
resp. dodaných služieb. 

Neoprávnené čerpanie 
štátneho príspevku?
Osobitnú kapitolu predstavujú 
riziká spojené s čerpaním pro-
striedkov zo štátneho príspevku 
pre uznaný šport, napríklad na 
nákup leteniek, úhradu sústre-

dení či na iné služby, ktorých 
poskytnutie sa napokon z dô-
vodu pandémie neuskutočnilo. 
Tu totiž navyše hrozí aj riziko 
vyhodnotenia takto čerpaných 
prostriedkov ako neoprávne-
ných výdavkov, ktoré by špor-
tovec alebo športová organizá-
cia mali štátu vrátiť. V tejto sú-
vislosti by sa preto nepochybne 
žiadalo, aby kompetentné orgá-
ny vydali patričné usmernenie. 
Zastávame pritom názor, že štát 
by mal vzhľadom na vzniknutú 
situáciu daný výdavok uznať za 
oprávnený. 

Škoda a zmarený zisk 
športových organizácií
Rovnako ako športovci sa 
v dôsledku zákazu športových 
podujatí môžu do existenčných 
problémov dostať športové 
organizácie. Odhliadnuc od 
zmareného zisku – straty príj-
mov spojených s verejnými 
športovými podujatiami (predaj 
lístkov, merchandising, a iné 
súvisiace tovary a služby) – 
totiž v ich prípade vzniká aj 
priama škoda v súvislosti s už 
vynaloženými nákladmi na prí-
pravu zrušených podujatí. Ďalší 
negatívny dosah bude mať 
tiež výpadok sponzorského, 
financií z prestupov či príjmov 
z členského, čo postihne najmä 

kluby, ktoré sa venujú deťom 
a mládeži. 

Zodpovednosť za škodu 
z neplnenia zmluvy
Rovnako sa športovcov, ako 
aj športových organizácií, 
tiež týkajú prípadné hrozby 
z neplnenia či omeškania 
s plnením, na ktoré sa tieto 
subjekty zmluvne zaviazali. Ak 
by z uvedeného dôvodu hrozil 
zmluvnému partnerovi vznik 
škody či nároky z omeškania, 
je dôležité upozorniť, že aj pre 
zmluvné vzťahy v športe platí, 
že tzv. vyššia moc predstavuje 
i v športe okolnosť vylučujúcu 
zodpovednosť, ak mala priamy 
vplyv na plnenie konkrétnej 
povinnosti.

To znamená, že za pandé-
miou spôsobené neposkytnutie 
plnenia, ku ktorému sa subjekt 
zmluvne zaviazal, si zásadne 
(v závislosti od konkrétnej for-
mulácie zmluvy) jeho zmluvný 
partner nemôže žiadať úroky 
z omeškania či náhradu škody. 
Existencia okolností vylučujú-
cich zodpovednosť však nezna-
mená, že aj samotná zmluvná 
povinnosť zaniká. Účinky vy-
lučujúce zodpovednosť sú totiž 
obmedzené iba na obdobie, do-
kiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
tieto účinky spojené.

Pozor, ani „vyššia moc“ ne-
zbavuje povinnosti zaplatiť 
prípadnú dohodnutú zmluv-
nú pokutu. 

Kompenzácia škôd od 
štátu alebo z poistenia?
V tejto situácii sa pochopiteľne 
športový sektor obracia na štát. 
Negatívne dosahy zákazu po-
dujatí sa pritom napríklad česká 
vláda zaviazala športovému 
hnutiu kompenzovať – kon-
krétne prisľúbila uhradiť straty 
vzniknuté zrušením účasti 
verejnosti na Svetovom pohári 
v biatlone v Novom Měste na 
Morave. Podobne sa aj vláda 
vo Švédsku rozhodla dať špor-
tovému hnutiu 50 miliónov 
eur na krytie strát. Rovnako je 
však možné „spoliehať“ sa i na 
poistné plnenie, za predpokla-
du, že zrušené podujatie bolo 
poistené, a to aj pre prípady 
zásahu nepredvídateľnej vyššej 
moci (v závislosti od poistných 
podmienok).

Ako a komu kompenzovať 
z verejných prostriedkov?
Ak sa športové hnutie domáha 
toho, aby mu štát poskytol po-
moc či výslovne kompenzáciu 
za vzniknuté škody a ušlý zisk 
spôsobené najmä zákazom 
športových akcií, prirodzene 
sa núka viac otázok: Kde na to 
vziať prostriedky? Koho presne 
podporiť a komu škodu kom-
penzovať? Budú kompenzované 
len organizácie, organizátori, 
alebo aj športovci? 

Zdroje kompenzácií
Zdroje na financovanie opatrení 
a kompenzácií bude nepochyb-
ne nutné hľadať v prvom rade 
v eurofondoch. V súvislosti 
s adresným kompenzovaním 
preukázateľných strát pritom 
možno využiť aj novovytvorený 
Fond na podporu športu. Ten 
je určený práve na to, aby do-
kázal posúdiť skutočné potreby 
žiadateľov.

Adresáti kompenzácií
Pre športovcov aj organizácie 
je určite na úvod vhodnou po-
mocou odloženie odvodov či 
iných verejnoprávnych plnení, 
ktoré si oba druhy subjektov 
plnia voči štátu. Istý rozdiel 
medzi športovcom a organizá-
ciou však predsa len vo vzťahu 
k prípadnej cielenej priamej 
finančnej pomoci zo strany 
štátu vidno. V tomto prípade by 
sa tak zrejme malo preferovať 
smerovanie takejto pomoci skôr 
poškodeným právnickým oso-
bám, ktoré nielenže v zmysle 
Zákona o športe plnia úlohy ve-
rejného záujmu, ale na rozdiel 
od fyzických osôb ani nemajú 
možnosť „spadnúť do sociálnej 
siete“, či možnosť presmerovať 
činnosť na iný sektor a pro-
dukt/službu. Samozrejme, ma-
lo by ísť len o podporu organi-
záciám, ktoré boli preukázateľ-
ne preventívnymi opatreniami 
poškodené, a to v miere, ktorá 
je pre ne likvidačná.

 Patrik Hrbek, Tomáš Gábriš

koronakríza 
Práva a povinnosti športových subjektov 
pri zákaze športových podujatí.

Realita dnešných dní na športoviskách po celom svete. Snímka: TaSR/aP

Špecifikum športu
Kým v bežnom druhu podni-
kania je predpoklad, že trh si 
vyžiada poskytovanie zastupi-
teľných služieb a tovarov, kto-
ré dodávali poskytovatelia dot-
knutí krízou, v prípade špor-
tového trhu môže byť situácia 
podstatne iná. Vzhľadom na 
ponuku a dopyt na tomto špe-
cifickom trhu a tiež s ohľadom 
na verejnoprávne úlohy s tým 
spojené totiž môže byť otázne, 

či by existovali aj iní než dote-
rajší záujemcovia o vstup na 
tento trh a do akej miery by sa 
im tento vstup na trh pod nový-
mi klubovými značkami a me-
nami mohol podariť.

Podporné opatrenia ciele-
né na športový sektor a na 
zmiernenie dosahov „pande-
mickej krízy“ si preto budú 
nepochybne vyžadovať nielen 
citlivé zváženie „špecifickos-

ti športu“, uznanej Európskou 
úniou v Zmluve o fungovaní 
Európskej únie, ale i „špecific-
kosti slovenského športového 
trhu“. Veď napokon športový 
sektor je práve tou oblasťou, 
ktorá má do budúcnosti za-
bezpečiť posilnenie imunity 
a zdravia populácie, preto by 
vláda Slovenskej republiky ne-
mala podceniť význam športu 
pre spoločnosť.
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Koronavírus zastavil 
športové dianie

pandémia koronavírusu, 
ktorý v súčasnej dobe 
zreteľne zasahuje do 
ľudských životov, pa-

ralyzovala svet športu. Väčši-
nu súťaží či líg pozastavili ale-
bo už ukončili. Veľmi rých-
lo sa skončila v celom svete 
až na NHL a Bielorusko hoke-
jová sezóna, neuskutočnia sa 
ani májové majstrovstvá sveta 
v Zürichu. Predčasne ukonči-
li všetky seriály Svetového po-
hára v zimných športoch. Po-
stupne zrušili jarné i mnohé 
letné súťaže vo všetkých špor-
toch. Výnimkou nie je ani fut-
bal. Najskôr sa európske po-
háre i ligové súťaže zača-

li hrať bez divákov, potom sa 
dvere štadiónov zavreli aj pre 
hráčov a UEFA odložila maj-
strovstvá Európy na ďalší rok. 
Vrcholom bol aj presun olym-
pijských a paralympijských 
hier v Tokiu na budúci rok.

Bez športu možno aj celé 
mesiace
Fanúšikovia si na ďalšie sú-
boje, turnaje či vrcholné 
podujatia musia chtiac-nech-
tiac ešte niekoľko týždňov, 
možno aj mesiacov, počkať. 
A nikto im nedokáže pove-
dať, ako dlho bude súčasný 
stav trvať. „Zbavte sa ilúzií 
a klamlivých nádejí. Rozlúč-

te sa s predstavou, že sa ten-
to rok podarí dohrať profesio-
nálne futbalové súťaže. Vývoj 
pandémie tomu nenasvedču-
je, aj keď krajiny ako Nemec-
ko na tom nie sú v porovna-
ní s inými až tak zle,“ varoval 
nemecký univerzitný profe-
sor a uznávaný virológ Jonas 
Schmidt-Chanasit z renomo-
vaného Inštitútu Bernharda 
Nochta v Hamburgu. Podľa 
jeho názoru je nereálne, aby 
sa vrátili fanúšikovia na šta-
dióny i na športoviská počas 
veľkých akcií do konca toh-
to roka. Ďalší odborníci je-
ho názor nezdieľajú, ale tiež 
upozorňujú, že situácia sa do 

normálu vráti až o niekoľko 
týždňov či mesiacov.

Obrovské finančné straty
V každom prípade, svet špor-
tu utrpí obrovské finančné 
straty. Mnoho podujatí nie 
je poistených proti zásahom 
vyššej moci. Ich organizáto-
ri i športové federácie momen-
tálne počítajú finančné straty. 
Pre niektorých budú mať ďa-
lekosiahle následky. Ekono-
mické dosahy sa budú počítať 
v budúcich mesiacoch. Podľa 
poradenskej spoločnosti  
KPMG by sa len päť naj-
významnejších futbalových 
súťaží v Európe muselo vy-
rovnať s celkovou stratou vo 
výške 3,4 až 3,95 miliardy eur. 

O veľký glóbus už  
zabojovať nemohla 
Predčasne musela svoju se-
zónu skončiť aj slovenská 
športová hviezda Petra Vlho-
vá. Liptáčka chcela zabojo-
vať o veľký krištáľový glóbus, 
ale podujatie v Aare i finále 
v Cortine dʼAmpezzo zrušili. 
Pritom vo Švédsku už všetky 
elitné lyžiarky trénovali a bo-
li pripravené na štart. Vo Vl-
hovej prípade sa jedno oko 
mohlo smiať, druhé však pla-
kalo, keďže svoje postavenie 
v boji o veľký glóbus nemohla 
vylepšiť, ale získala ako prvá 
Slovenka v histórii dva malé 
za triumfy v slalome a para-
lelných disciplínach. „Sezóna 
sa skončila, je čo oslavovať. Je 
to zvláštny pocit, ale som na-
ozaj najšťastnejší človek, za 
to, že som dosiahla niečo, po 
čom som vždy túžila,“ uviedla 
Petra Vlhová.

 Peter Pašuth, Grape PR

Zjazdárka Petra Vlhová s dvoma malými glóbusmi, ktoré jej vzhľadom na zdravotné bezpečnostné opatrenia a ka-
ranténu doručil kuriér. Snímka: archív P. v.

štát a šport

nový štátny tajomník 
pre šport Ivan Husár 
ako prvý navštívil sOŠV

nová vláda Slovenskej 
republiky na svojom 
prvom zasadnutí vy-
menovala do funk-

cie nového štátneho tajomníka 
pre oblasť športu v rámci Mi-
nisterstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Ivana Hu-
sára (na snímke TASR), no-
minanta politickej strany SaS. 
Absolvent FTVŠ UK v Bratisla-
ve je bývalý volejbalový tréner, 
s VKP Bratislava viacnásob-
ný majster SR, viedol aj repre-
zentačné družstvo mužov SR. 
Na poste vymenil Jozefa Gön-
ciho, nášho ex-reprezentan-
ta v športovej streľbe a dvojná-
sobného medailistu z OH.

Len tri dni po nástupe do 
funkcie, 26. marca, absolvoval 
Ivan Husár prvé pracovné ro-
kovanie na pôde SOŠV. Stre-
tol sa s prezidentom SOŠV An-
tonom Siekelom, generálnym 
sekretárom Jozefom Libom  
i s výkonným riaditeľom Gá-
borom Asványim.

Ivan Husár považoval za 
prirodzené ako prvú navští-
viť strešnú organizáciu domá-
ceho športu. Obe strany dis-
kutovali o celkovej i aktuálnej 
situácii slovenského športu, 
výrazne ovplyvnenej bojom 
proti pandémii koronavírusu. 
Reč bola aj o organizácii špor-
tu v SR, postavení SOŠV, sú-
časných i potenciálnych mož-
nostiach financovania špor-
tu u nás, o financovaní aktivít 
SOŠV súvisiacich so zabezpe-
čením slovenskej účastí na OH 
v Tokiu, tiež o spôsoboch vzá-
jomnej spolupráce a pomoci. 
Osobitne sa hovorilo o top tí-
me, ktorý je v správe MŠVVŠ 
SR. Ivan Husár vyjadril názor, 

že odbornú stránku celého 
tohto projektu by ako strešná 
organizácia slovenského špor-
tu mal garantovať SOŠV.

Na tlačovej besede sa Hu-
sár vyjadril, že SOŠV by ne-
mal byť len deklaratórne stre-
chou nášho športu, ale toto je-
ho poslanie je potrebné oveľa 
viac dostať do praxe, než je to 
v súčasnosti. Ďalej uviedol, že 
chce sprehľadniť tok peňazí, 
smerujúcich z rozpočtu rezor-
tu do športu. Ďalej uviedol, že 
priorita je projekt voľnočaso-
vých poukazov pre deti a mlá-
dež, ale bude potrebné sa za-
oberať i zlepšením a rozvojom 
podmienok pre šport seniorov.

Nový štátny tajomník si je 
vedomý, že v najbližšom ob-
dobí bude musieť takisto rie-
šiť ekonomické dosahy ko-
ronakrízy na šport. Priznal, 
že sa naňho denne obraca-
jú športovci a športové zvä-
zy s otázkou možnej kompen-
zácie straty príjmov, ktoré im 
vznikli v dôsledku rušenia sú-
ťaží a rozviazania kontraktov. 
V súvislosti s tým SOŠV oslo-
vil športovú obec, aby požia-
davky a otázky pre minister-
stvo dané subjekty smerovali 
na SOŠV ako strešnú organizá-
ciu. Následne bude SOŠV ko-
munikovať so štátnou správou 
za celú športovú obec.  (sou)
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