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jarné mesiace by za normál-
nych okolností patrili podu-
jatiam projektu Slovenského 
olympijského a športového 

výboru Športuj, Slovensko. Tie si 
vo vlaňajšom premiérovom roční-
ku získali medzi obyvateľmi miest 
veľkú obľubu a chodili na ne tisíc-
ky návštevníkov. V rámci prevencie 
proti šíreniu koronavírusu SARS-
CoV-2 a choroby COVID-19 však 
podujatia boli odložené.

Od pondelka 27. apríla sa 10-mi-
nútová relácia Športuj doma, Slo-
vensko objavuje na obrazovkách 
všetkých troch programových te-
levíznych služieb RTVS. K pravi-
delnej fyzickej aktivite v nej di-
vákov motivujú známi slovenskí 
športovci. Názorne ukazujú, ako 
sa dá cvičiť v domácom prostredí. 
Pri cvikoch využívajú veci, ktoré 
sú v každej domácnosti. V jednot-
livých dieloch sa objavia strelky-

ňa Danka Barteková, lukostrelky-
ňa Alexandra Longová, triatlonista 
Richard Varga, zjazdoví lyžiari An-
dreas a Adam Žampovci, vodní sla-
lomári Matej Beňuš, Jakub Grigar, 
Alexander Slafkovský, biatlonistky 
Paulína a Ivona Fialkové, Anastasia 
Kuzminová, ale aj mnohí ďalší naši 
známi športovci. Popri cvičeniach 
ich vyspovedajú moderátori Marcel 
Merčiak, Pavol Gašpar, Marianna 
Ďurianová a Ľuboš Hlavena.

Cieľ relácie je pomôcť Slovákom, 
aby aj v náročnom období zostali 
pozitívne naladení. Pravidelné cvi-
čenia im pomôžu tiež zvýšiť imu-
nitu. Zostať aktívni a športovať sa 
dá aj v improvizovaných podmien-
kach. Nie je nutné chodiť na mies-
ta, na ktorých sa hýbe veľa ľudí.

„Veľmi ma teší, že napriek ne-
priaznivej situácii sa nám poda-
rilo našich športovcov zapojiť do 
projektu Športuj doma, Slovensko. 
Motivujú celý národ všetkých ge-
nerácií, aby sa rozhýbal. Pozitívny 
vzťah k športu je potrebné budovať 
a udržiavať vo všetkých situáciách. 
Slovenský olympijský a športový 
výbor chce ísť v tomto príkladom. 
Verím, že táto relácia prinesie do 
každej domácnosti trocha pozitív-
nej energie, chuť hýbať sa a záro-
veň priblíži životy športovcov, ktorí 
rovnako musia hľadať spôsoby, ako 
v tomto období nezaháľať,“ uviedol 
prezident SOŠV Anton Siekel. 

Reláciu Športuj doma, Slovensko 
si môžu diváci pozrieť každý pra-
covný deň v premiére na Jednotke 
o 8.45 h, v repríze v ten istý deň na 
Dvojke o 12.35 h a počas víkendov 
na Trojke okolo 9.00 h. (pp)

www.sportujslovensko.sk

Slovenských olympionikov s hrdosťou podporujú:

EXKLUZÍVNY PARTNER GENERÁLNI PARTNERI HLAVNÍ PARTNERI PARTNER

Dajte si do tela s tými najlepšími
Každý deň na               o 8.45 hod.
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Výzva športovým 
odborníkom: Dáme to!

Tréneri a športoví odborní-
ci predstavujú jednu z naj-
zraniteľnejších skupín 
v našom športe. Pritom 

sú dôležití nielen vo vrcholo-
vom športe, ale aj pri výchove de-
tí a mládeže. Po zatvorení špor-
tovísk, posilňovní, bazénov, telo-
cviční i štadiónov zostali počas 
pandémie bez pravidelných príj-
mov. Napriek tomu mnohí využi-
li možnosti online sveta a naďa-
lej sú v kontakte so svojimi zve-
rencami, podporujú ich, motivujú 
ich a pomáhajú im zostať športo-
vo aktívni. Nadácia SOŠV a Slo-
venský olympijský a športový vý-
bor ich v tomto úsilí chcú pod-
poriť cez nový grantový program 
Dáme to a prerozdeliť im v prvom 
kole 20-tisíc eur. 

Žiadať o grant môžu športoví 
odborníci, ktorých opatrenia pro-
ti šíreniu koronavírusu neusadili 

nečinne na gauč, ale aj na diaľku 
cez rôzne komunikačné kanály 
motivujú svojich zverencov k ak-
tívnemu pohybu. Či už vo forme 
online tréningov, psychologickej 
poradne, blogmi či vlogmi na té-
mu zdravého životného štýlu.

„Dnes príjmy mnohých zanie-
tených športových odborníkov na 
nedefinovateľne dlhý čas klesli 
v mnohých prípadoch na nu-
lu, napriek tomu ďalej pripravujú 
svojich zverencov. Chceme im po-
môcť preklenúť toto obdobie, po-
čas ktorého napriek problémom 
nezabúdajú na pohybové aktivi-
ty, využívajú možnosti online sve-
ta, nevzdali to a naďalej sú aktívni 
a pracujú so svojimi zverencami,“ 
povedal predseda správnej rady 
Nadácie SOŠV Dušan Guľáš, kto-
rý s ďalšími členmi správnej rady 
bude vyberať adresátov pomoci. 

„Ani koronakríza nemusí byť 
prekážkou, aby sme sa venova-
li športu a boli aktívni. Dáme to! 
Nevzdávame sa! Sme presvedče-
ní, že trénovať sa dá aj v súčas-
nosti, samozrejme, s tými, ktorí to 
nevzdali a využili možnosti virtu-
álneho sveta. My ich v tomto úsilí 
chceme podporiť,“ dodáva členka 
správnej rady a úspešná rýchlost-
ná kanoistka Martina Gogolo-
vá-Kohlová. 

Všetky informácie o programe 
sú k dispozícii na stránke  
www.olympic.sk/dameto. (sošv)

Nadácia SOŠV v spolupráci 
so SOŠV vyhlásila v apríli 
grantový program Dáme to. 
Je určený pre športových 
odborníkov, ktorí sa 
v súčasnej náročnej situácii 
nevzdali a ďalej motivujú 
seba a aj svojich zverencov 
k aktívnemu pohybu 
a športu.

� SníMka: SOŠV

Do�projektu�Športuj�doma,�Slovensko�sa�zapojili�aj�strelkyňa�Danka�Barteková��
a�triatlonista�Richard�Varga.�� SníMky: SOŠV (andrej Galica)

NOVý PrOjEkT  
Slovenský olympijský 
a športový výbor 
v spolupráci s RTVS 
pripravil pre rodiny 
s deťmi i všetkých 
divákov nový projekt 
Športuj doma, 
Slovensko. Známi 
športovci v ňom 
motivujú verejnosť 
k pohybu.

Športuj doma, Slovensko!
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koronakríza

Vplyv koronakrízy na športový sektor v európe

Celý svet športu dnes če-
lí bezprecedentnej výzve, 
ktorá sa dotýka malých 
klubov i veľkých profesio-

nálnych tímov, športovcov, tréne-
rov, rozhodcov, ale tiež fanúšikov 
a sponzorov. Najviac postihnu-
té v tejto súvislosti sú predovšet-
kým športové kluby a národ-
né športové federácie, ktoré si 
ako neziskové organizácie nemô-
žu vytvárať zásadné finančné re-
zervy. V nejednom prípade čelia 
problémom s vlastnou likviditou, 
či dokonca bankrotom v dôsled-
ku nedostatočných príjmov. Pre-
púšťajú svojich zamestnancov 
v nádeji, že sa situácia v blízkej 
budúcnosti začne normalizovať.

SOŠV podporil stanovisko 
Európskych olympijských 
výborov 
Týmto stavom sa na celoeuróp-
skej úrovni začala zaoberať Kan-
celária Európskych olympijských 
výborov (EOV) pri Európskej 

únii, ktorá v spolupráci s partner-
skými športovými organizácia-
mi iniciovala utvorenie oficiálne-
ho Stanoviska o vplyve krízy CO-
VID-19 na športový sektor. Jeho 
signatármi sa stali popredné eu-
rópske športové organizácie, ako 
sú UEFA (futbal), Európska atleti-
ka, FIBA Europe (basketbal), CEV 
(volejbal), EHF (hádzaná), ale 
tiež 18 národných olympijských 
výborov (NOV) vrátane Sloven-
ského olympijského a športové-
ho výboru. Dokument bol doru-
čený predsedníčke Európskej ko-
misie Ursule von der Leyenovej, 
európskej komisárke pre šport 
Elise Ferreirovej aj prezidentovi 
Európskeho parlamentu Davido-
vi Sassolimu.

V stanovisku predstavitelia eu-
rópskeho športového sektora na-
liehajú na inštitúcie EÚ, aby za-
bezpečili plný prístup športových 
organizácií k podpore, ktorú EÚ 
vyčlenila v rámci svojich fondov 
na prekonanie následkov krízy. 

To sa týka predovšetkým presme-
rovaných štrukturálnych a inves-
tičných fondov v rámci Coronavi-
rus Response Investment Initiati-
ve (CRII) a Coronavirus Response 
Investment Initiative Plus (CRII+) 
v celkovej výške 37 miliárd eur. 
Tieto prostriedky môžu dnes vlá-
dy krajín EÚ využiť oveľa flexi-
bilnejším spôsobom.

Z nedávneho stretnutia zástup-
cov ministerstiev zodpovedných 
za šport krajín EÚ vzišlo odporú-
čanie, aby NOV a národné špor-
tové federácie v členských kraji-
nách zintenzívnili rokovania so 
svojimi vládami a snažili sa za-
bezpečiť plný prístup k týmto 
fondom aj pre športové organi-
zácie.

Šport má veľmi dôležité 
postavenie v ekonomike EÚ
Stanovisko EOV v tejto súvislos-
ti zdôrazňuje, že šport má veľmi 
dôležité postavenie v ekonomi-
ke EÚ. Jeho hodnota v národnom 

hospodárstve krajín je napríklad 
porovnateľná s hodnotou poľno-
hospodárstva, lesného hospodár-
stva a rybolovu dohromady. V ro-
ku 2012 šport vytváral 2,12 % 
HDP celej EÚ, čo sa rovnalo hod-
note 279,7 miliárd eur. Športový 
sektor v celej EÚ zamestnáva 5,67 
milióna ľudí, čo sú 2,72 % z cel-
kovej zamestnanosti v Únii.

Vďaka tomu, že šport využí-
va v porovnaní s inými sektormi 
oveľa väčšie množstvo ďalších 
tovarov, vytvára tiež dôležité zis-
ky pre iné odvetvia hospodár-
stva. Okrem toho je šport kľúčo-
vý nástroj pri udržiavaní zdravia 
a sociálnej inklúzie európskej 
populácie. Preto v čase, keď sú-
časná kritická situácia pominie, 
práve šport bude tým činiteľom, 
ktorý bude prispievať k jej zota-
veniu, a to nielen po zdravotnej, 
ale tiež ekonomickej stránke. Na 
to je však v súčasnosti potrebná 
pomoc práve zo strany EÚ a jej 
členských krajín. (ik)

Pripravení 
pomáhať  
v praxi
Zamestnanci Slovenského olym-
pijského a športového výboru 
(SOŠV) aj členovia správnej ra-
dy Fondu na podporu športu sa 
zapojili do napĺňania rezervného 
fondu Pripravení pomáhať, ktorý 
SOŠV zriadil v marci na zmierňo-
vanie negatívnych vplyvov pan-
démie. Úvodný vklad do fondu 
tvorili vlastné prostriedky SOŠV. 
Z nich smerovala už začiatkom 
apríla podpora zdravotníkom. 
Nadácia pri Nemocnici akad. La-
dislava Dérera na Kramároch do-
stala od Nadácie SOŠV na nákup 
ochranných pomôcok a dezin-
fektora 10-tisíc eur. V ďalšej fáze 
sa do napĺňania rezervného fon-
du Pripravení pomáhať zapojili aj 
mnohí zamestnanci SOŠV i dcér-
skej spoločnosti Slovenská olym-
pijská marketingová, a. s.. K nim 
sa pridali aj členovia správnej ra-
dy Fondu na podporu športu. 
Tí sa vzdali svojich marcových 
odmien za pôsobenie vo FNPŠ. 
 (sou)

5,67
milióna ľudí

zamestnáva športový sektor  
v celej európskej únii

dereGuláCia  
Od 22. apríla je po splnení podmienok 
usmernenia, ktoré vydal hlavný hygienik SR Ján 
Mikas, povolené otvoriť vonkajšie športoviská, ale 
len pre bezkontaktné športy a pri dodržiavaní 
prísnych opatrení proti šíreniu pandémie.

Slovensko bolo jednou z pr-
vých krajín v Európe, kto-
rá prerušila všetky špor-
tové súťaže a uzavrela 

športoviská. Po prvom uvoľnení 
podmienok sa náš šport po útlme 
pomaly začína prebúdzať. Vonkaj-
šie športoviská sú po novom otvo-
rené pre vrcholových športovcov 
a využívať ich môžu aj rekreační 
športovci. S otváraním športových 
areálov sú spojené prísne podmien-
ky, za ktorých sa môže vykonávať 
činnosť v nich.

Špecifikácia podmienok 
športovania
Vonkajšie športoviská sú otvorené 
len pre bezkontaktné športy. S vý-
nimkou aktívne športujúcich musia 
mať všetci ostatní, ktorí majú po-
volený vstup do areálov, povinne 
prekryté horné dýchacie cesty. 

Športovci v exteriérových špor-
tových areáloch nemusia mať na 
tvárach rúška, ale budú musieť spĺ-
ňať viacero náležitostí. Na jednom 
športovisku, ktoré musí byť vyba-
vené dezinfekčnými prostriedkami, 
nesmie byť viac ako päť osôb. Na 
futbalových štadiónoch a veľkých 
ihriskách je však možné vytvoriť 
viac skupín aktívne športujúcich 
pri dodržiavaní predpísaných 
rozstupov, ak na jednu skupinu 
pripadne najmenej plocha 30 x 30 
m. V súlade s rozhodnutím prís-
lušných orgánov toalety na týchto 
športoviskách nebudú zatvorené, 
ale budú sa môcť vy užívať iba 
v núdzovom režime, čiže v odô-
vodnených prípadoch.

„Tieto nariadenia sa budú vy-
hodnocovať v súlade s rozhodnu-
tiami Ústredného krízového štábu 
po dvoch týždňoch a potom môžu 

prísť nové usmernenia. Jednotlivé 
športové zväzy a organizácie mô-
žu do 30. apríla posielať vlastné ná-
vrhy na prípadné zmeny v usmer-
neniach pre športovú činnosť. Pre-
hodnotia ich ministerstvo školstva 
aj s Úradom verejného zdravotníc-
tva,“ uviedol 24. apríla na tlačo-
vej konferencii štátny tajomník pre 
šport na ministerstve školstva Ivan 
Husár.

Vo vonkajších podmienkach sa 
môžu pripravovať aj zástupcovia 
kontaktných športov, ale ich trénin-
gy musia mať bezkontaktný cha-
rakter a dvaja športovci nesmú stáť 
tvárou proti sebe. Boxeri si môžu 
na vonkajšom športovisku zavesiť 
boxerské vrece, džudisti využívať 
figurínu, karatisti cvičiť len súbor-
né cvičenia kata. Všetky predme-
ty musia byť po skončení činnosti 
jedným jednotlivcom dezinfikova-
né a očistené. Hrať plážový volej-
bal ešte nie je povolené. O využíva-
ní vonkajších plaveckých bazénov 
rozhodnú príslušné orgány a hygie-
nici až v ďalšej fáze.

Každý mladý športovec do 18 
rokov musí mať vlastnú označe-
nú fľašu s vodou. Tréneri či správ-
covia areálov musia evidovať účasť 
na tréningoch či iných aktivitách 

na vonkajšom športovisku pre prí-
pad zistenia ochorenia u niektoré-
ho zo športujúcich. Všetky usmer-
nenia a opatrenia sú správcovia 
areálov povinní vyvesiť na viditeľ-
nom mieste. Športoviská môžu byť 
otvorené aj počas nedieľ a štátnych 
sviatkov, keď sú zatvorené obchod-
né prevádzky.

Reakcia SOŠV
Slovenský olympijský a športový 
výbor (SOŠV) i Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR 
vyzvali všetkých aktívnych špor-
tovcov, aby pri aktivitách na špor-
toviskách dodržiavali zverejnené 
hygienické predpisy a opatrenia. 
Vnútorné športové objekty sú na-
ďalej zatvorené, plán ich otvárania 
bude závisieť od vývoja šírenia 
koronavírusu na Slovensku.

„Podmienky na otváranie špor-
tovísk sú nastavené, SOŠV ich reš-
pektuje a vyzýva celú športovú 
obec, aby sa nimi riadila. Rovnako 
ako sme presadzovali myšlienku 
a hovorili o otváraní športovísk, bu-
deme kritickí, ak nedôjde k dodr-
žiavaniu smerníc vydaných hygie-
nikom. Všetci v športe musíme byť 
zodpovední a rešpektovať prijaté 
opatrenia, aby sa nestalo, že ocho-

renie a vírus sa budú ďalej nekon-
trolovateľne šíriť,“ vyzval športovú 
obec prezident SOŠV Anton Siekel.

Benefit nielen pre športovcov
Otvorenie športovísk by malo uľah-
čiť situáciu aj subjektom a klu-
bom, ktoré vlastnia príslušnú špor-
tovú infraštruktúru. Momentálne 
z nej nemajú žiadne príjmy, nema-
lé finančné prostriedky však idú na 
zabezpečenie jej prevádzky, ener-
gie či prenájmy. Viacerí už nazna-
čujú, že budú musieť prepúšťať či 
upravovať platy zamestnancov, ale 
v budúcnosti aj upravovať činnosť 
zariadenia.

„Denne sa na nás obracajú ma-
jitelia plavární, tenisových klubov, 
posilňovní a iných športovísk. Tá-
to situácia je však zlá aj pre tréne-
rov z týchto zariadení. Práve ich ci-
teľne zasiahla súčasná kríza a ocit-
li sa bez príjmov. Oni sú v našom 
športe kritická skupina, nemôže-
me o nich prísť. Všetkým otvore-
nie športovísk môže pomôcť. Vláda 
momentálne pripravuje sériu opa-
trení, ktoré budú kompenzovať vý-
padky vo viacerých oblastiach a ve-
rím, že šport bude jednou z nich,“ 
hovorí Anton Siekel.

 Peter Pašuth, GrapePR

Možnosť trénovať si po dlhších obmedzeniach užíva aj olympijský víťaz v atletike Matej Tóth (vľavo). Medzi novootvorené športoviská patrí aj areál Divoká voda v Čunove. Na fotografii vpravo je po prvom tréningu po dlhšej prestávke strieborný medailista  
z OH 2016 v kategórii C1 Matej Beňuš. Snímky: taSr/m. kapuSta, taSr/m. Baumann

Vládne nariadenia 
sa budú 

vyhodnocovať 
v súlade 

s rozhodnutiami 
Ústredného 

krízového štábu  
po dvoch týždňoch 

a potom môžu 
prísť nové 

usmernenia. 

Ivan Husár,  
štátny tajomník pre šport

Opatrné otváranie našich športovísk



HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok  4. mája 2020 sme jeden tím  19

Štát a Šport  
Vláda Slovenskej 
republiky 19. apríla 
schválila svoje 
programové vyhlásenie 
na roky 2020 – 2024, 
s ktorým sa následne 
uchádzala o dôveru 
Národnej rady SR. Žiaľ, 
v oblasti športu je 
vyhlásenie skromné 
a málo konkrétne.

pre športové hnutie,  
ktorého je Slovenský olym-
pijský a športový výbor  
(SOŠV) strešnou organizá-

ciou, je obsah Programového vy-
hlásenia vlády (PVV) v oblasti, kto-
rá sa ho priamo týka, sklamaním 
a nenaplnením očakávaní. 

Prezident SOŠV o PVV
Prezident SOŠV Anton Siekel 
netají, že od PVV čakal v oblasti 
športu podstatne viac:

„Mojím zásadným cieľom je, 
aby sa šport stal súčasťou verej-
ných politík na Slovensku a reš-
pektovanou oblasťou spoločen-
skej činnosti. Zatiaľ som ďaleko 
od konštatovania, že sa to napĺňa. 
Možno je to spôsobené aj súčas-
nou koronakrízou. Žiaľ, momen-
tálne je šport na chvoste záujmu. 
Rešpektujem, že zdravotníctvo, 
hospodárstvo či korupcia predsta-
vujú naozaj vážne témy. Existuje 
tu však aj šport, s ktorým sa spája-
jú významné benefity pre naše ži-
voty. A športové hnutie združuje 
niekoľko stotisíc členov.

To, čo som čítal v PVV, nekoreš-
ponduje s cieľmi, aké má  
SOŠV. Veľmi zjednodušene by 
som povedal, že mi tam chýba 
všetko. Predovšetkým oveľa viac 
konkrétnych zámerov v oblas-
ti športu. Napríklad vypracova-
nie Národného programu rozvoja 
športu až do roku 2030, stanove-
nie cieľov Fondu na podporu špor-
tu a naplnenie zmyslu jeho exis-

tencie ako centrálneho finančné-
ho uzla či optimalizácia stredísk 
vrcholového športu.

Na druhej strane, neznamená 
to žiadnu tragédiu. SOŠV má svo-
je ciele a vieme, čo máme robiť 
v spolupráci s rezortom školstva aj 
so štátnym tajomníkom pre šport. 
Keď pôjdeme spoločne za ich napĺ-
ňaním, nie je až také dôležité, či sa 
to uvádza v PVV, alebo nie. Najlep-
šie bude, keď vláda na konci svoj-
ho pôsobenia bude môcť konšta-
tovať, že sa v oblasti športu poda-
rilo dosiahnuť oveľa viac, než bolo 
v PVV.“

Čo je v Programovom 
vyhlásení vlády o športe?
V PVV na roky 2020 – 2024 sa 
o športe uvádza nasledovné:

„Vláda SR považuje šport za fe-
nomén so silným spoločenským 
a ekonomickým významom. Vní-
ma jeho prínos a významnú úlo-
hu vo fyzickom, v zdravotnom, 
sociálnom aj osobnostnom roz-
voji jednotlivca. Okrem profesio-
nálneho športu a jeho roly pri me-
dzinárodnej reprezentácii Sloven-
ska vníma vláda dôležitosť športu 
najmä pri práci s mládežou. Pre-
to presadí transparentné a korekt-
né financovanie (vrátane audi-
tu) všetkých druhov športu podľa 
vzorca s transparentným a ob-
jektívnym výpočtom na pridele-
nie financií, aby podporila súťa-
živé a konkurencieschopné pros-
tredie pre všetky uznané športy. 

Vláda SR zváži podporu voľnoča-
sových aktivít detí a mládeže for-
mou poukazov.

Vláda SR nastaví pravidlá pre fi-
nancovanie športu znevýhodne-
ných s ohľadom na jeho špecifiká 
a sociálny charakter.

Vláda SR presadí výstavbu a ob-
novu športovísk a športovej infraš-
truktúry so špecifickým dôrazom 
na vybavenie a zariadenie škôl 
a ich školských dvorov tak, aby sa 
rozvinul koncept otvorených škol-
ských dvorov. Stanoví pravidlá na 
transparentné a efektívne čerpanie 
prostriedkov, podporí vznik špecia-
lizovaných športových tried na zá-
kladných školách s cieľom rozvíjať 
mladé športové talenty a spustí dia-
lóg so samosprávami a zriaďovateľ-
mi o možných riešeniach v oblas-
ti systematickej podpory regionál-
nych športových klubov s cieľom 
zvýšiť pohybovú aktivitu mládeže.

Vláda SR posilní boj proti ne-
gatívnym javom v športe (doping, 
manipulácia športových súťaží, di-
vácke násilie na športových podu-
jatiach) vrátane aplikácie Medziná-
rodných dohovorov Rady Európy 
v tejto oblasti.“

Čiastočne aj oblasti športu sa do-
týkajú aj tieto pasáže PVV:

„S cieľom predchádzať radika-
lizácii spoločnosti bude vláda SR 
razantne postupovať v boji pro-
ti akýmkoľvek prejavom divácke-
ho násilia na verejných športových 
podujatiach. Zabezpečí dôsled-
nú implementáciu 24 medzinárod-

ných záväzkov a európskeho práva 
v oblasti boja proti diváckemu nási-
liu na verejných športových podu-
jatiach.“

V PVV sa šport ešte okrajovo 
zmieňuje vo vzťahu k infraštruk-
túrnym projektom, ako aj k pro-
jektom v záujme miest, obcí či sa-
mosprávnych krajov, ďalej pri zá-
mere posúdiť zníženie sadzby 
DPH na všetky služby v cestov-
nom ruchu (vrátane služby špor-
tových zariadení) a v oblasti spo-
lupráce rezortu diplomacie s mi-
nisterstvom obrany a MŠVVŠ SR 
aj pri zdôraznení dôležitosti roz-
vojovej spolupráce.

Čo navrhoval  
do vyhlásenia SOŠV?
SOŠV zaslal na Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR 
koncom marca pomerne obsiahly 
návrh téz ako námet na zapraco-
vanie do tohto dokumentu. Tieto 
tézy sa opierali o závery z rozsiah-
lej diskusie v športovom hnutí a pri 
naplnení aspoň časti z nich by 
umožnili významný rozvoj sloven-
ského športu. Uvádzame ich:

„Vláda SR podporí šport na Slo-
vensku tým, že:
  zabezpečí systémovú, dlhodobú 
a transparentnú podporu štátnej 
športovej reprezentácie, vrcholo-
vého športu, športu detí a mlá-
deže, športu pre všetkých a špor-
tu zdravotne postihnutých špor-
tovcov; 

  utvorí spravodlivý a motivačný 
systém, v ktorom bude na slo-
venský šport okrem zdrojov zo 
štátneho rozpočtu prispievať vo 
zvýšenej miere súkromný sek-
tor; vláda bude preto okrem zdro-
jov štátneho rozpočtu hľadať (cez 
motivačné opatrenia) nové zdro-
je financovania športu prostred-
níctvom aktivovania súkromných 
zdrojov; 

  podporí kandidatúru a organizo-
vanie vrcholových medzinárod-
ných športových podujatí na Slo-
vensku a prijme jasné pravidlá 
systémového spolufinancova-
nia významných súťaží medziná-
rodného významu na území SR 
v kategóriách dospelých i mlá-
deže;

  naďalej bude, v záujme podpory 
národného povedomia a národ-
nej hrdosti, rozvíjať v spoluprá-
ci s podnikmi s majetkovou účas-
ťou štátu a RTVS značku repre-
zentácie SR;

  utvorí podmienky na budovanie, 
prevádzkovanie a údržbu špor-
tovej infraštruktúry v súčinnos-
ti s územnou samosprávou, špor-
tovými organizáciami a súkrom-
ným sektorom; podporí systém 
financovania športu prostredníc-
tvom Fondu na podporu športu 
a utvorí podmienky na to, aby fi-
nančné prostriedky z verejných 
zdrojov na šport boli poskytova-
né a vykazované cez jeden infor-
mačný a finančný uzol;

  pripraví nový Národný program 
rozvoja športu v Slovenskej re-
publike v spolupráci so športo-
vým hnutím;

  zabezpečí dobudovanie Infor-
mačného systému športu ako dô-
ležitého nástroja na dokončenie 
digitalizácie slovenského športu;

  zabezpečí realizovanie projek-
tu športových poukazov ako per-
spektívneho nástroja na zvýšenie 
športových aktivít detí a mláde-
že a na podporu činností športo-
vých klubov;

  presadí možnosti čerpania fon-
dov Európskej únie do slovenské-
ho športu; 

  sa zameria na zvýšenie pohybo-
vej aktivity detí a mládeže, naj-
mä skvalitní obsah hodín teles-
nej výchovy a športových aktivít 
po vyučovaní, a v spolupráci so 
spolkovou sférou zabezpečí už-
šie prepojenie a koordináciu voľ-
nočasových športových aktivít na 
všetkých typoch škôl s činnos-
ťou športových klubov za efektív-
neho využitia systému školských 
súťaží a zdieľania športových od-
borníkov medzi školským a klu-
bovým športom; 

  sa zameria na propagáciu zdravé-
ho životného štýlu prostredníc-
tvom kampaní, ktorých cieľom je 
motivácia k zdravšiemu životné-
mu štýlu, k aktívnemu pohybu 
a k pravidelnej športovej činnos-
ti, ktorá je základom zdravej spo-
ločnosti;

  podporí vzdelávací proces pro-
stredníctvom športu a vzájom-

né prepojenie športu a vzdelá-
vania, keďže šport ako súčasť 
vzdelávacieho procesu môže slú-
žiť ako významný nástroj na vý-
chovu detí a mládeže a vytvárať 
zdravšiu spoločnosť;

  podporí budovanie, rekonštruk-
ciu a modernizáciu športovej in-
fraštruktúry na školách a skva-
litnenie a modernizáciu jej špor-
tového materiálno-technického 
vybavenia;

  podporí budovanie športových 
komunitných centier pri základ-
ných, stredných a vysokých ško-
lách; vytváranie takýchto cen-
tier, športovísk a školských špor-
tových areálov pri školách bude 
slúžiť na vzdelávacie, ale i voľ-
nočasové aktivity mladých ľudí 
a širokej verejnosti;

  podporí koncept otvorených te-
locviční a školských dvorov na 
športovanie detí, mládeže a verej-
nosti aj po ukončení vyučovania;

  bude venovať pozornosť výchove 
a vzdelávaniu kvalitných tréne-
rov, s týmto cieľom vytvorí pod-
porný systém výchovy a vzdelá-
vania trénerov a systém koncepč-
ného celoživotného vzdelávania 
športových odborníkov;

  vykoná audit potrieb počtu špor-
tových odborníkov a aký obsah 
ich vzdelania je nevyhnutný na 
získanie potrebných kompetencií 
na zvládnutie výkonu povolania 
a následne tieto poznatky apliku-
je do systému vzdelávania;

  zlepší podmienky na vrcholo-
vú športovú prípravu talentova-
nej mládeže predovšetkým pre-
pojením stredoškolského štúdia 
so športovou prípravou na stred-
ných športových školách; podpo-
rí systém duálneho vzdelávania 
pre športovcov; 

  upraví Zákon o športe s cieľom 
odstrániť jeho negatívne dosa-
hy, najmä zvýšenú administratív-
nu záťaž;

  zabezpečí rozvoj siete cyklotrás 
a turistických chodníkov;

  utvorí podmienky na rozšírenie 
počtu hodín telesnej výchovy; 

  utvorí legislatívny nástroj na za-
viazanie investorov pri investičnej 
výstavbe povinne plnohodnotne 
nahradiť zaniknuté športovisko 
novým.“ (sou)

sOŠV čakal od programu vlády viac
Pohľad do rokovacej sály Národnej rady SR pri rokovaní o programovom vyhlásení vlády SR, ktoré predniesol premiér Igor Matovič. Snímka: TaSR/J. novák

Vláda vníma veľkú dôležitosť športu aj pri práci s mládežou. Snímka: TaSR/m. kapuSTa
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tokijský nový začiatok

olympijské hry  
Tohtoročné olympijské hry (OH) aj paralympijské 
hry (PH) v Tokiu boli rozhodnutím z 24. marca 
v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19 
preložené na budúci rok – s nezmeneným 
označením TOKIO 2020.

organizačný výbor (OV) 
Tokio 2020 a Medziná-
rodný olympijský výbor 
(MOV) sa 16. apríla do-

hodli na tom, že prípravy prelo-
žených hier bude riadiť a koor-
dinovať takzvaný spoločný ria-
diaci výbor, vedený prezidentom 
OV Tokio 2020 Joširom Morim 
a predsedom koordinačnej ko-
misie MOV Johnom Coatesom. 
V oboch subjektoch pôsobia akč-
né jednotky, ktoré sa zaoberajú 
operatívnym riešením vzniknu-
tých problémov. Jednotka MOV 
sa volá „Here we go“ (Tu ideme), 
japonská zase „New Launch“ 
(Nový začiatok).

Olympijský oheň zostáva v Ja-
ponsku, kam ho 20. marca do-
viezli z kolísky hier – Grécka. 
Pochodeň bola vystavená vo Fu-

kušime, ale vzhľadom na to, že 
oheň chceli vidieť tisícky ľudí 
a porušovali pritom bezpečnost-
né opatrenia, jeho vystavenie 
v apríli organizátori hier ukon-
čili. Rozhodnutie o ďalšom osu-
de štafety s ohňom sa bude od-
víjať od úspešnosti boja s pan-
démiou. Predpokladá sa, že keď 
štafetu predsa spustia, medzi jej 
účastníkmi by symbolicky ma-
li byť viacerí hrdinovia boja pro-
ti koronavírusu z radov zdravot-
níckeho personálu.

Nový termín OH je v budúco-
ročnom kalendári len o deň skôr, 
než bol v tomto roku (23. 7. – 8. 
8. 2021). MOV aj OV Tokio 2020 
preto budú replikovať tohtoroč-
né plány využívania športovísk 
aj programu súťaží. Všetky zain-
teresované subjekty sa pokúsia 

o zníženie finančných nákladov, 
vyvolaných preložením hier. Zá-
roveň sa však do organizačných 
plánov musia zapracovať nové 
opatrenia, zohľadňujúce poten-
ciálny vplyv pandémie. Prvotné 
odhady hovoria, že odklad hier 
bude stáť minimálne tri miliardy 
dolárov, no celková suma môže 
prerásť šesť miliárd.

MOV by mal japonským or-
ganizátorom nad rámec doteraj-
šieho zmluvného príspevku ako 
kompenzáciu poskytnúť stov-
ky miliónov dolárov. Zatiaľ však 
nedošlo k dohode o presnej výš-
ke pomoci. MOV však už ozná-
mil, že prostredníctvom inštitú-
cie Olympijskej solidarity MOV 
pomôže národným olympijským 
výborom vo svete poskytnutím 
spolu viac než 25 miliónov dolá-

rov. Viac než 10 miliónov je ur-
čených na uhradenie extra ná-
kladov na cestovanie a ubytova-
nie po preložení OH na budúci 
rok. Ešte väčšia suma – 15 milió-
nov dolárov – je určená pre NOV 
z ekonomicky menej vyspelých 
krajín, ktoré by na OH malo re-
prezentovať spolu približne  
1 600 športovcov. 

MOV už koncom marca zve-
rejnil všeobecnú úpravu kvalifi-
kačných kritérií na OH. Konkre-
tizácia v jednotlivých športoch 
je vecou príslušných medziná-
rodných federácií, ale podlie-
ha schváleniu exekutívou MOV. 
Je však isté, že športovci, kto-
rí už splnili kvalifikačné krité-
riá na OH v Tokiu, zostanú kva-
lifikovaní. Obdobie plnenia kri-
térií pre štart na OH v Tokiu sa 
definitívne skončí 29. júna 2021. 
Jednotlivé federácie si uzávierku 
kvalifikačného procesu v špor-
te, ktorý riadia, môžu stanoviť 
aj pred týmto dátumom. Národ-
né olympijské výbory po novom 
musia konečné menovité nomi-
nácie svojich športovcov nahlá-
siť do 5. júla 2021.

 (sou)

Olympijský oheň si momentálne verejnosť v Japonsku už nemôže pozrieť. SníMka: TaSR/aP
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VýzVa

ministerstvo žiada zväzy 
o zodpovednosť

minister školstva, ve-
dy, výskumu a športu 
SR Branislav Gröhling 
a štátny tajomník pre 

šport Ivan Husár vydali 22. aprí-
la dôležitú výzvu k aktuálnej situ-
ácii športového hnutia. Vo výzve 
predstavitelia ministerstva, zabez-
pečujúceho štátnu starostlivosť 
o šport, žiadajú predstaviteľov 
športových zväzov o ešte zodpo-
vednejšie, šetrnejšie a účelnejšie 
hospodárenie so štátnymi dotácia-
mi ako inokedy. Na vysvetlenie – 
druhá tohtoročná časť prostried-
kov pre zväzy bola poukazovaná 
práve v tretej dekáde apríla.

„Ak to vaše stanovy umožňu-
jú, odporúčame vám vo vašich 
subjektoch uskutočniť mimoriad-
ne zasadnutia najvyššieho orgá-
nu formou ,per rollam‘. Odporú-
čame, aby ste si na zasadnutiach 
dohodli s členskou základňou ur-
čité limity, ktoré nebudete v tom-
to období prekračovať. Zároveň 
vás žiadame, aby ste sa pokúsi-
li hľadať cesty, ako klubom, tré-
nerom a hráčom finančne či inak 
pomôcť,“ uvádza sa vo výzve.

Minister a štátny tajomník vo 
výzve informujú, že v najbližšom 
čase predložia do Národnej ra-
dy SR potrebné legislatívne zme-
ny, ktoré vzhľadom na výnimoč-
nú situáciu v súvislosti s ochore-
ním COVID-19 budú mimoriadne. 
V tejto súvislosti vyzvali zástup-
cov zväzov, aby na SOŠV posielali 
svoje nápady, podnety a riešenia 
v tejto veci. SOŠV ich predloží mi-
nisterstvu školstva, ktoré bude ná-
sledne s rezortmi financií a hos-
podárstva rokovať o nevyhnut-
ných legislatívnych opatreniach 
a možnostiach na spoločné zdola-
nie krízy.

„Dnešnú veľmi ťažkú situáciu 
musíme prekonať spoločne. Inak 

to nepôjde. Krízové štáby štátu 
denne riešia problémy s koronaví-
rusom SARS-CoV-2. Po interven-
ciách štátneho tajomníka pre 
šport v spolupráci so SOŠV a mi-
nistrom hospodárstva sa podarilo 
zatiaľ sprístupniť aspoň vonkajšie 
športoviská. Naša odpoveď mu-
sí byť vo vzornom dodržiavaní hy-
gienických predpisov a nariade-
ní. Nie je mysliteľné, aby sme my 
– športovci, ktorí chceme a doká-
žeme vyhrávať, niečo nezmysle-
ne podceňovali. Sme silní, a pre-
to poďme príkladom. Športujme, 
ale majme na tvári rúška. Opla-

tí sa vydržať,“ uvádza sa ďalej vo 
výzve.

Pre športovú obec je dôležitá 
informácia v závere výzvy, podľa 
ktorej vláda SR zatiaľ nepristúpila 
k nutnosti krátenia rozpočtu špor-
tu. „Znamená to, že šport je pre 
spoločnosť dôležitý. Ak predsa ča-
som príde k prípadnému zníženiu 
finančných prostriedkov v špor-
te, budeme to musieť rešpekto-
vať a veríme, že to aj zvládneme,“ 
uvádza sa na konci výzvy. (sou)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.
 SníMka: TaSR/j. koTian

Dnešnú situáciu 
musíme prekonať 

spoločne. 
Športujme, ale 
majme na tvári 

rúška. 

Z výzvy ministerstva sme-
rom k športovému hnutiu 

25
miliónoV dolároV

je výška finančnej pomoci  
od moV smerom k národným 

olympijským výborom.
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