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DErEGuLácia  
Športový život  
na Slovensku sa  
od 20. mája opäť 
o niečo viac priblížil 
k normálu. Vrcholoví 
športovci už môžu 
trénovať na vonkajších 
aj vnútorných 
športoviskách, rekreační 
zatiaľ len v exteriéroch.

Štvrtá vlna uvoľňovania 
opatrení proti šíreniu no-
vého koronavírusu pote-
šila mnohých športovcov. 

Vonku sú už povolené kontaktné 
tréningy, čo okamžite využili naj-
mä futbalové kluby. Oficiálne sa 
otvorili už aj toalety na športovis-
kách. Na športoviská však má stá-
le zákaz vstupu obecenstvo.

Po splnení všetkých hygienic-
kých podmienok mohli začať s prí-
pravou vnútri aj členovia klubov 
v halových športoch. Na všetkých 
športoviskách však platil naďa-
lej zákaz využívania šatní a iných 
spoločných priestorov. Ak bude 
epidemiologická situácia dobrá aj 
na začiatku júna, Ústredný krízo-
vý štáb SR a vláda SR budú zvažo-
vať aj ďalšie uvoľňovania opatrení 
pre športovcov. Už čoskoro budú 
pravdepodobne povolené aj špor-
tové akcie do sto ľudí, ale bez prí-
tomnosti divákov. 

Uvoľnenie pre halové športy
Športový život na Slovensku sa za-
stavil 9. marca, keď Ústredný krí-

zový štáb SR nariadil zákaz všet-
kých hromadných podujatí v kra-
jine. Neskôr aj zatvorenie všetkých 
športovísk. Po šiestich týždňoch sa 
otvorili vonkajšie športoviská bez 
šatní a sociálnych zariadení pre 
vrcholových i rekreačných špor-
tovcov. Športovať a pripravovať sa 
však mohli do 20. mája len bez-
kontaktne. Slovenský olympijský 
a športový výbor sa významne 
angažoval v snahách o otvorenie 
všetkých športovísk. 

Májové otvorenie vnútorných 
priestorov pre vrcholových špor-
tovcov privítali predovšetkým zá-
stupcovia halových kolektívnych 
loptových športov – basketbalu, 
hádzanej či volejbalu. Profesionál-
ne súťaže v nich síce medzičasom 
predčasne ukončili, po uvoľnení sa 
však už môžu pripravovať na jesen-
ný začiatok nového ročníka.

Vo všetkých športoch sa po uvoľ-
není opatrení začali už pripravo-
vať aj deti a mládež. Basketbalis-
ti dokonca zvažujú, že by dohra-
li v mládežníckych kategóriách aj 
majstrovské ročníky.

Radosť i obavy plavcov
Po dvoch mesiacoch sa do regulár-
neho bazéna v pondelok 18. mája 
vrátili aj plavci. Zatvorenie plavár-
ní im spôsobilo veľké problémy. 
Plavcom, ale aj vodným pólistom 
či akvabelám zostávala iba prí-
prava na suchu, kde však strácali 
cit pre vodu. V chladných vodách 
slovenských jazier a vodných plôch 
sa počas jarných mesiacov nemohli 
pripravovať. Prezident Slovenskej 
plaveckej federácie Ivan Šulek 
vyvíjal dlhší čas aktivitu, aby sa 
pre reprezentantov otvoril aspoň 
jeden bazén. Jeho snaha podpo-
rená listom Tomáša Klobučníka 

napokon slávila úspech. A tak ešte 
pred ďalšou fázou opatrení mohli 
najlepší slovenskí plavci skočiť do 
päťdesiatmetrového bazéna na bra-
tislavských Pasienkoch.

„Po 6. marci sa plavci cítili po-
dobne ako ryby, ktorým niekto vy-
pustil rybník. Ani sme spočiatku 
neverili, že sa nám podarí vrátiť do 
vody tak skoro. Počítali sme mož-
no až so septembrom. Potrebova-
li sme dať našim reprezentantom 
aspoň také podmienky, aké majú 
plavci v iných krajinách. Olympij-
ské hry budú o viac než rok. Zdá 
sa to ako dlhý čas. Lenže ak plavec 
vypadne na mesiac z tréningu, po-
trebuje dvojnásobne dlhý čas na to, 
aby sa vrátil do formy,“ pripomenul 
Ivan Šulek. 

Plavcov síce potešilo, že sa opäť 
môžu pripravovať v bazénoch, ná-
vrat však bol pre nich zložitý. „Po 
dlhom čase som si mohla pripome-
núť, že som bola kedysi plavkyňa 

a rada by som sa tomuto športu ve-
novala aj v budúcnosti,“ povedala 
reprezentantka Andrea Podmaní-
ková. 

Plavci však otvorením brati-
slavských Pasienkov ešte nema-
jú stopercentne vyhrané. Keď-
že do bazénov nemá prístup ve-
rejnosť a nie je možná komerčná 
prevádzka, je prakticky nemožné 
udržať prevádzku plavárne v plu-
sových číslach. Len máloktorý pre-
vádzkovateľ si dovolí bazén na-
pustiť a otvoriť iba pre členov pla-
veckých klubov. „Bazény fungujú 
inak ako športové haly, ktoré sú sí-
ce tiež vykurované a osvetlené, ale 
táto technika sa po skončení tré-
ningov v nich vypne. Vzduchotech-
nika a cirkulácia musia v zariade-
niach pre plavecké športy bežať ce-
lý deň a to je problém. Náklady na 
prevádzku sú vyššie ako príjmy od 
klubov. Množstvo hodín budú ba-
zény osirené a nikto ich nemôže 

využívať, čím vznikajú straty. Bu-
deme rokovať s krízovým štábom, 
aby mohla chodiť plávať aj verej-
nosť. Ak k tomu nedôjde, mám 
obavu, že ani jeden prevádzkova-
teľ neotvorí bazén,“ upozornil Ivan 
Šulek. 

Postupne sa začnú aj súťaže
V najbližších dňoch sa bude môcť 
rozbehnúť aj športový život. Kluby 
najvyššej futbalovej súťaže sa už 
dohodli na reštarte od 13. júna. 
Dohrať by sa mal aj Slovenský 
pohár. Prvé menšie atletické sú-
ťaže sa podľa webu Slovenského 
atletického zväzu uskutočnia už 
v júni. V júli sa rozbehne trojkolo-
vá seniorská ligová atletická súťaž 
dvoma kolami, v závere augusta 
sa uskutoční v Trnave slovenský 
šampionát a v septembri budú 
všetky mládežnícke i tradičný mí-
ting P-T-S. Kalendár už pripravujú 
aj cyklisti. Najväčšie preteky Okolo 

Slovenska sa uskutočnia v pôvod-
nom termíne od 16. do 19. septem-
bra. Pravdepodobne však bez Petra 
Sagana, keďže podujatie koliduje 
s Tour de France. Slovenský šam-
pionát sa uskutoční spoločne s čes-
kým v Mladej Boleslavi 21. až 23. 
augusta. „Taký je plán, pokiaľ sa 
neuzavrú hranice. Verím, že v au-
guste už budeme normálne fungo-
vať,“ tvrdí prezident Slovenského 
zväzu cyklistiky Peter Privara. 

Organizátori športových poduja-
tí sa predovšetkým v prvých mesia-
coch musia pripraviť na to, že tri-
búny počas zápolení budú prázd-
ne. „Keď budú športové podujatia 
povolené, zo začiatku budú určite 
bez divákov. Podľa vývoja epide-
miologickej situácie budeme môcť 
postupne pristúpiť aj k povoleniu 
diváckych návštev,“ uviedol hlav-
ný hygienik SR Ján Mikas. Súťaže-
nie bude zrejme povolené od stre-
dy 3. júna. (pp)

Pre plaveckých reprezentantov ešte krátko pred uvoľnením povolili prípravu v bazéne na bratislavských Pasienkoch. Na snímke Andrea Podmaníková a reprezentačný 
tréner Vladimír Železník. SníMka: TaSR/JakUB koTian

Športovanie 
na Slovensku 
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Prvé granty v rámci projektu dáme to

Správna rada Nadácie SO-
ŠV rozdelila medzi športo-
vých odborníkov sumy od 
500 do 1 000 eur. Športoví 

odborníci, ktorí sa v náročnej situ-
ácii nevzdali a napriek zatvoreniu 
športovísk motivovali seba a aj svo-
jich zverencov k aktívnemu pohy-
bu, už majú financie z rezervného 
fondu Pripravení pomáhať na svo-
jich účtoch. 

Financie dostali nielen tréneri, 
ale medzi vybranými boli aj špor-
tový psychológ, kondičná špecia-
listka či fyzioterapeutka. Tréneri 
zastupovali široké spektrum špor-
tov – atletiku, plávanie, volejbal, 
športovú gymnastiku, ľadový ho-
kej, karate, aikido, džudo, box, kra-
sokorčuľovanie, basketbal, sánko-
vanie, športový aerobik, fitnes, te-
nis, triatlon, karate, vodné pólo, 

šerm i golf. Celkovo prišlo do prvé-
ho kola grantovej výzvy Dáme to 
vyše sto žiadostí od trénerov, špor-
tových psychológov, fyzioterapeu-
tov či masérov. „Veríme, že podpo-
ra z rezervného fondu Nadácie SO-
ŠV Pripravení pomáhať pomohla 
športovým odborníkom preklenúť 
nepríjemné obdobie,“ uviedla ria-
diteľka Nadácie SOŠV Zuzana Vo-
dáčková. 

Tréneri a športoví odborní-
ci tvoria jednu z najzraniteľnej-
ších skupín v našom športe. Pri-
tom sú dôležití nielen vo vrcholo-
vom športe, ale najmä pri výchove 
detí a mládeže. Po zatvorení špor-
tovísk, posilňovní, bazénov, telo-
cviční i štadiónov zostali počas 
pandémie bez pravidelných príj-
mov. Napriek tomu mnohí vyu-
žili možnosti online sveta a bo-

li v kontakte so svojimi zverenca-
mi. Podporovali ich, motivovali 
ich a pomáhali im zostať športo-
vo aktívni.

Medzi trénermi, ktorí získa-
li grant, je aj Matúš Kadraba. Tré-
nuje prípravky a mladších žia-
kov v HK Ružinov ´99. Už krátko 
po uzavretí športovísk a zákaze 
tréningov začal pripravovať pro-
stredníctvom sociálnych sietí pre 
svojich zverencov motivačné tré-
ningové videá a zostával s nimi 
v pravidelnom kontakte.

„Od druhého marcového týžd-
ňa sme nemohli trénovať na ľade. 
Bolo mi jasné, že deti sa potrebu-
jú dostať opäť k nejakému pohybu, 
aby neprišli o kondíciu a o nado-
budnuté zručnosti. Napadlo mi pri-
pravovať tréningy online. Najskôr 
som využíval aplikáciu Skype, ne-

skôr Facebook. Bolo pre mňa dôle-
žité, aby ma deti videli a snažili sa 
správne robiť cvičenia,“ hovorí Ma-
túš Kadraba.

Vďaka koronakríze si on i mnohí 
ďalší tréneri uvedomili, že v budúc-
nosti v prípade, ak by počasie ale-
bo akákoľvek iná situácia znemož-
nila vonkajší tréning, môžu využiť 
aj online formu.

Slovenský olympijský a športový 
výbor, ktorého exkluzívnym part-
nerom je národná lotériová spoloč-
nosť TIPOS, a. s., chce programom 
Nadácie SOŠV Dáme to oceniť 
tých, ktorí nezaháľali a v náročnom 
období podporovali svojich zve-
rencov. Všetky informácie o gran-
tovom programe sú k dispozícii na 
internetovej stránke Slovenského 
olympijského a športového výboru 
www.olympic.sk/dameto.  (pp)

Medzi športovými odborníkmi, ktorí získali 
grant Nadácie SOŠV, je aj Mário Černý z 
aikida. Snímka: SOŠV

na čele FnPŠ 
vystriedal 
Gönciho Guľáš 
Bratislava – Na čele správnej 
rady Fondu na podporu športu 
(FNPŠ) je od 20. mája Dušan 
Guľáš. Súčasného predsedu 

správnej rady Nadácie SOŠV 
vymenovala do funkcie vláda 
SR. Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR návrh 
na vymenovanie nového pred-
sedu predložilo na rokovanie 
kabinetu vzhľadom na to, že 
doterajší predseda Jozef Gönci 
sa 18. mája vzdal funkcie.

Štátny tajomník Minister-
stva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Ivan Husár, v ges-
cii ktorého je práve spomínaná 
oblasť športu, ocenil Guľášo-
vu aktivitu v Nadácii SOŠV. Vy-
zdvihol aj jeho prehľad o oblas-
ti, ktorá sa týka činnosti a cie-
ľov Fondu na podporu športu. 
„Chceme, aby fond začal napl-
no fungovať. I vzhľadom na to, 
že doteraz sa kreoval adminis-
tratívny základ fondu, samotná 
realizačná činnosť sa začína te-
raz,“ uviedol Husár.� �(tasr)

Oslavy Olympijského  
dňa online

na premiérových 
oslavách OD 
v roku 1948 sa 
zúčastnilo len 

deväť národných olympijských 
výborov (NOV). V súčasnosti 

sú oslavy už celosvetové. V ro-
ku 1978 MOV zahrnul do Olym-
pijskej charty odporúčanie, aby 
všetky NOV podporili túto ini-
ciatívu a každý rok zorganizo-
vali podujatia na oslavu Olym-
pijského dňa. V roku 1990 sa to-
to odporúčanie rozšírilo na celý 
týždeň okolo 23. júna. 

Olympijský deň je už dávno 
celosvetový
Predovšetkým v posledných 
dvoch desaťročiach oslavy Olym-
pijského dňa prispeli k rozšíreniu 
olympijských ideálov a posolstva 
doslova do všetkých kútov sveta. 
Svoju zásluhu má na tom najmä 
Beh Olympijského dňa (BOD), 
ktorý sa realizuje od roku 1987. 
Pri prvej edícii ho usporiadali v 45 
krajinách.

Dnes sa do osláv Olympijského 
dňa každoročne touto formou za-
pája prevažná väčšina z 206 NOV. 
Stovky tisícok mladých i starších 
vyznávačov aktívneho pohybu 
a zdravého životného štýlu sa zú-
častňujú na množstve rozmani-
tých športových i kultúrnych akti-
vít a podujatí.

V súčasnosti už Olympijský deň 
prerástol svoj čisto športový roz-
mer. Od roku 2009 sa na zákla-
de troch pilierov „Hýb sa“, „Uč sa“, 
„Objavuj“ organizujú v jednotli-
vých krajinách športové, kultúrne 

a vzdelávacie aktivity. V niekto-
rých krajinách tieto aktivity neor-
ganizujú výlučne národné olym-
pijské výbory, ale aj priamo ško-
ly. Niektoré národné olympijské 
výbory zaradili do portfólia akti-
vít výstavy či koncerty i stretnutia 
športovcov s deťmi a mládežou.

Slovenské špecifiká
Na Slovensku obohacujú osla-
vy Olympijského dňa výtvarné 
a vedomostné súťaže, cvičenia 
seniorov, environmentálne ak-
tivity a podobne. Potešiteľný je 
záujem škôl, ktoré sa každý rok 
rady zapájajú do osláv OD vlast-
nými aktivitami. Pri organizácii 
podujatí v regiónoch sú nápomoc-
né olympijské kluby, ktorých je 
na Slovensku v súčasnosti 24. Aj 
ich dobrovoľná aktivita prispieva 
k potešiteľnému nárastu počtu 
účastníkov osláv. V posledných 
dvoch rokoch prekonal stotisícovú 
hranicu.

Olympijský deň sme si v podob-
nom duchu mali pripomínať aj ten-
to rok, ktorý sa navyše mal niesť 
v znamení olympijských hier v To-
kiu. SOŠV pripravoval množstvo 
zaujímavých podujatí vrátane štafe-
ty po celom Slovensku a festivalov 
v krajských mestách. Koronakrí-
za však tieto plány narušila a v sú-
vislosti s preložením OH v Tokiu až 
na budúci rok ich oddialila.

Tento rok online oslavy
V tejto neľahkej situácii olympij-
ské hnutie zdôrazňuje dôležitosť 
a význam športu a pohybu pre 
fyzické a duševné zdravie obyva-
teľov. Aj preto MOV znovu vyzýva 
na oslavy Olympijského dňa, aj 
keď sa dočasne presunú len do 
online sveta.

Vzhľadom na opatrenia proti ší-
reniu pandémie, ktoré sa dotýka-
jú aj žiakov a študentov sloven-
ských škôl a ich pedagógov, SOŠV 
nebude v tomto roku podporo-
vať organizáciu podujatí OD. Ško-
ly nebudú môcť registrovať svoje 
podujatia a nedostanú propagač-
né materiály.

SOŠV v daných sťažených pod-
mienkach ponúka deťom možnosť 
v júni sa zapojiť do špeciálneho vy-
dania online „Olympijského kví-
zu“. V ňom si môžu otestovať svoje 
vedomosti o olympizme, olympij-
ských hrách i o jednotlivých špor-
toch aj získať vecné ceny. Zároveň 
v rámci kampane SOŠV „Športuj 
doma, Slovensko“ majú deti i do-
spelí možnosť nazrieť do zákulisia 
slovenských športovcov a vyskúšať 
si s nimi cvičenia, ktoré vykonáva-
jú pre svoju kondíciu a zdravie.

Olympijský deň tak môžete 
osláviť aj v roku 2020.  (ik)�

Ilustračná fotografia k Olympijskému dňu. Snímka: mOV

veľký úspech online olympijského 
kvízu SoŠv

Začiatkom apríla, teda v čase, 
keď bolo športové dianie vo sve-
te úplne ochromené koronakrí-
zou, SOŠV spustil online Olym-
pijský kvíz. V jeho rámci si ve-
rejnosť mohla otestovať svoje 
znalosti o športe a o olympij-
ských hrách. Do aprílového 
prvého kola kvízu sa zapojilo 
až 1200 súťažiacich! To preko-
nalo všetky očakávania.

Súťažiaci mali možnosť odpo-
vedať na 300 otázok, ktoré sa tý-
kali histórie starovekých i mo-
derných olympijských hier, ale 
i športu ako takého. Otázky sa 
tiež dotýkali oblastí medziná-
rodného olympijského hnutia, 
olympijskej symboliky či olym-
pijských hodnôt. Zároveň kvíz 
umožnil účastníkom preveriť si 
vedomosti z jednotlivých špor-
tov a z ich pravidiel.

Je potešiteľné konštatovať, 
že znalosti nemalého počtu sú-
ťažiacich majú veľmi vysokú 
úroveň. SOŠV pri spustení sú-
ťaže deklaroval, že každý me-
siac ocení vecnými cenami pia-
tich najúspešnejších účastní-
kov s najvyšším počtom bodov. 

Vzhľadom na neočakávane vy-
soký počet súťažiacich však 
padlo rozhodnutie, že okrem 
najlepšej pätice sa vyžrebuje 
každý mesiac 10 ďalších účast-
níkov kvízu bez ohľadu na vý-
sledný počet bodov. Všetci oce-
není budú kontaktovaní a od-
menení niektorou z cien od 
SOŠV.

V májovom kole sa súťažia-
ci okrem aprílových popasovali 
aj so sadou ďalších 300 otázok. 
Mali teda príležitosť zopakovať 
si aprílové otázky, na ktoré na 
prvý raz nedokázali správne od-
povedať, ale aj úplne nové, ktoré 
určite načreli do hĺbky ich vedo-
mostí z olympijského a športo-
vého sveta.

SOŠV si uvedomuje, že pre 
mladšie ročníky môžu byť otáz-
ky príliš náročné. Chce preto 
vyjsť v ústrety aj mladým zá-
ujemcom o športe a olympij-
ské hry. Na jún SOŠV pre deti 
a mládež do 18 rokov pripravu-
je zvláštnu verziu Olympijského 
kvízu, ktorá sa spustí pri príle-
žitosti osláv Olympijského dňa.
 (ik)

Chceme, aby 
fond začal 

naplno 
fungovať. 

Ivan Husár  
štátny tajomník MŠvvŠ SR

Nový predseda správnej rady Fondu  
na podporu športu Dušan Guľáš.
 Snímka: Ján Súkup

Výzva mládeži: 
Ukáž sa!
Mladí športovci vo veku od 13 
a 18 rokov i juniorské športové 
kolektívy sa môžu opäť uchá-
dzať o zaujímavé finančné gran-
ty v programe Nadácie SOŠV 
„Ukáž sa!“ V porovnaní s mi-
nulým ročníkmi sa spôsob vý-
beru športovcov, ktorí získa-
jú podporu, zmenil. „Uchádzači 
o grant musia počas vybraných 
dvoch prázdninových týždňov 
ukázať, ako vedia komuniko-
vať prostredníctvom sociálnych 
sietí. Budeme sledovať, ako sú 
kreatívni, ale zároveň budeme 
hodnotiť aj ich zápal pre šport. 
Správna rada Nadácie SOŠV na 
základe aktivity uchádzačov vy-
berie 24 finalistov, s ktorými 
profesionálny tím natočí videá 
pre verejné hlasovanie. Verej-
nosť v ňom určí víťaza,“ hovorí 
riaditeľka Nadácie SOŠV Zuza-
na Vodáčková. 

Športovci, ktorí chcú získať 
grant v programe „Ukáž sa!“, sa 
musia prihlásiť do 21. júna pro-
stredníctvom formulára zverej-
neného na www.olympic.sk, 
kde sú aj ďalšie informácie o ce-
lom projekte. Každý z 24 fina-
listov získa minimálne 1 000 
eur, traja najlepší si rozdelia fi-
nančnú podporu v celkovej výš-
ke 8 000 eur.� (pp)

pRojekt  
Oslavy celosvetového 
Olympijského dňa (OD) 
začali písať svoju históriu 
v roku 1948 ako 
pripomienka prijatia 
rozhodnutia o založení 
novovekých 
olympijských hier 
a ustanovenia 
Medzinárodného 
olympijského výboru 
(MOV). Obe udalosti sa 
odohrali 23. júna 1894 
na univerzite Sorbonna 
v Paríži.
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Financie  
Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV) v máji schválila, že MOV vynaloží  
na olympijské hry v Tokiu v súvislosti s ich 
preložením na budúci rok navyše 800 miliónov 
dolárov.

celkové príjmy MOV po-
čas olympijského cyklu 
2013 – 2016 dosiahli 5,7 
mld. USD. Odhad príjmov 

v olympijskom cykle 2017 – 2020 
sa kalkuloval vo výške okolo 7 mi-
liárd dolárov. Prezident MOV Tho-
mas Bach informoval, že napriek 
preloženiu OH o rok neskôr sa 
všetkých štrnásť TOP sponzorov 
MOV s podpísanými kontraktmi 
zaviazalo, že svoje záväzky spl-
nia. MOV teda má z čoho pomá-
hať v núdzovej situácii.

Snaha o zníženie nákladov 
na preložené hry
Z celkovej sumy pôjde 150 milió-
nov na pomoc súčastiam olympij-
ského hnutia – medzinárodným 
športovým federáciám, národným 
olympijským výborom a uznaným 
organizáciám. Väčšia časť celko-
vých dodatočných výdavkov MOV 
– 650 miliónov dolárov – sa použi-
je na pokrytie záväzku MOV voči 
organizátorom hier a na vlastné 
rozšírené operácie MOV.

MOV v súčasnosti podrobuje 
hĺbkovej analýze dosahy korona-
krízy na celú činnosť a chod or-
ganizácie. Podľa tlačovej správy 
si MOV uvedomuje, že pri pomoci 
všetkým zainteresovaným v olym-
pijskom hnutí hrá kľúčovú úlohu. 

Plánované uvoľnenie sumy 150 
miliónov dolárov na pomoc súčas-
tiam olympijského hnutia je pre-
javom solidarity MOV a pomo-
ci v ťažkom období koronakrízy. 
Navyše MOV už predtým rozho-
dol, že prostredníctvom Olympij-
skej solidarity MOV podporí for-
mou štipendií v celkovej výške 15 
miliónov dolárov 1 600 športovcov 
z celého sveta a v sume 10,3 mi-
lióna dolárov národné olympijské 
výbory ako kompenzáciu nákla-
dov, ktoré im vznikajú v súvislosti 
s preložením OH v Tokiu.

„Olympijské hnutie čelí bezpre-
cedentnej kríze. MOV musel po 
prvý raz v histórii preložiť olym-
pijské hry a musí pomáhať súčas-
tiam hnutia, aby prekonali túto 
krízu. Nová situácia si vyžaduje 
našu solidaritu, kreativitu, odhod-
lanie a flexibilitu. Všetci budeme 
musieť prinášať obete a robiť kom-
promisy. Mimoriadne podmien-
ky si vyžadujú mimoriadne rieše-
nia. Koronakríza mala význam-
né finančné dosahy na olympijské 
hry, celé olympijské hnutie aj na 
MOV. Našimi aktuálnymi finanč-
nými plánmi reagujeme na vznik-
nuté potreby,“ povedal po rokova-
ní exekutívy Bach.

Bach ubezpečuje, že MOV sa 
snaží nachádzať úspory pri orga-

nizovaní OH v Tokiu. Pracovná 
skupina preveruje všetky náklady. 
„Duch olympijských hier a kvalita 
súťaží však musia byť zabezpeče-
né,“ hovorí prezident MOV.

Najväčšia finančná ťarcha na 
pleciach Japoncon
Keďže odhady výšky dodatočných 
celkových nákladov na preložené 
OH sa pohybujú v rozpätí 2,5 – 6 
miliárd dolárov, je zrejme, že prí-
spevok MOV pokryje len časť cel-
kovej sumy. Rozhodujúca ťarcha 
pokrytia dodatočných nákladov 
bude ležať na pleciach Japoncov, 
čo sa hostiteľskej krajine OH po-
chopiteľne nepáči.

Nielen MOV, ale predovšetkým 
Japonci preto zvažujú všetky mož-
né úsporné opatrenia. „Musíme 
si položiť otázku, ktoré záležitosti 
sú pri hrách základné a nevyhnut-
né,“ konštatoval výkonný riaditeľ 
organizačného výboru OH v Tokiu 
Toširó Mutó, ktorý zároveň avizo-
vaL, že budúcoročné olympijské 
hry budú určite iné, než aké svet 
poznal doteraz. „Myslím si, že by 
sme mali prísť s novými olym-
pijskými a paralympijskými hra-
mi. Vymyslieť niečo špecifické pre 
Tokio,“ dodal. Úsporné opatrenia 
v Japonsku zatiaľ príliš nekonkre-
tizovali. Oganizátori doteraz dek-

larovali len snahu dĺžkovo aj ča-
sovo skrátiť trasu štafety s olym-
pijským ohňom. Ten je na území 
hostiteľskej krajiny „konzervova-
ný“ už od marca. Pôvodne ma-
la štafeta naprieč Japonskom tr-
vať 121 dní a malo sa do nej zapo-
jiť viac než 10-tisíc bežcov.

MOV pomáha aj vo 
Švajčiarsku – spolu s vládou
V tlačovej správe MOV po zasad-
nutí exekutívy sa ďalej uvádza, že 
medzinárodným federáciám, z kto-
rých väčšina (viac než 60) sídli vo 
Švajčiarsku, podáva pomocnú ruku 
aj švajčiarska federálna vláda. S vý-
nimkou najbohatších (futbalových 
FIFA a UEFA) im poskytne pôžičky. 
Podľa TASR si náklady na pôžičky 
prostredníctvom olympijského pô-
žičkového systému podelia rovným 
dielom krajina a MOV. Prispejú aj 
jednotlivé kantóny.

Podľa TASR vláda okrem toho 
podporí cez národné federácie fut-
balové aj hokejové kluby v krajine 
celkovou sumou v prepočte viac 
než 330 miliónov eur. „Táto ini-
ciatíva je veľkým potvrdením vý-
znamu medzinárodných športo-
vých federácií a športu,“ reagoval 
na prístup švajčiarskej vlády pre-
zident MOV.

„Skúsenosti, ktoré máme 
z predchádzajúcich finančných 
kríz, nám ukázali, že šport býva 
viac zasiahnutý ako celá ekono-
mika,“ cituje TASR z vyhlásenia 
švajčiarskej federálnej vlády.

Žiaľ, slovenský šport sa takej-
to pružnej pomoci od štátu nedoč-
kal. A nateraz je otázne, akej po-
moci sa dočká aspoň s oneskore-
ním.  (sou)

Koronakríza spôsobila vo svete športu nielen preloženie OH v Tokiu na budúci rok, ale aj množstvo ďalších problémov. Snímka: TaSR/aP

spoločenská zodpovednosť

mOV podpísal memorandum o rozšírení spolupráce s WHO

Medzinárodný olympij-
ský výbor (MOV) a Sve-
tová zdravotnícka orga-
nizácia (WHO) rozširu-

jú vzájomnú spoluprácu. Prezident 
MOV Thomas Bach a šéf WHO 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
podpísali 16. mája v sídle WHO 
v Ženeve spoločné Memorandum 
o porozumení. Podľa tlačovej sprá-
vy MOV je dohoda o spolupráci dô-
kazom spoločnej snahy o zdravú 
spoločnosť prostredníctvom športu. 

V tejto súvislosti sa v tlačo-
vej správe MOV uvádza, že teles-
ná nečinnosť je veľkým rizikovým 
faktorom vážnych neprenosných 
chorôb, ako sú cukrovka, srdco-
vo-cievne choroby či obezita, kto-
ré si každoročne na celom svete 

vyžiadajú milióny obetí. WHO si 
v Globálnom akčnom pláne fyzic-
kých aktivít na roky 2018 – 2030 
stanovila cieľ o 15 percent znížiť 
globálny výskyt telesnej nečinnos-
ti u dospievajúcej mládeže a u do-
spelých.

MOV a WHO neformálne spolu-
pracujú od roku 1984. Súčasná ce-
losvetová koronakríza ich kooperá-
ciu ešte zintenzívnila a memoran-
dum jej dalo formálny základ.

Pri tejto príležitosti Bach opäť 
zdôraznil význam spolupráce 
s WHO aj vzhľadom na organizá-
ciu olympijských hier v Tokiu v le-
te 2021 a na spoločný boj proti 
pandémii koronavírusu. „Nový dá-
tum konania olympijských hier je 
ešte ďaleko a je príliš skoro špeku-

lovať, čo všetko bude potrebné na 
zaistenie bezpečnosti účastníkov. 
Preto pracujeme každý deň spo-
ločne, aby sme boli pripravení na 
akékoľvek výzvy,“ citovala Bacha 
agentúra SID.

Organizátori OH v Tokiu deklaro-
vali, že pri príprave multišportové-
ho podujatia si osvoja všetky odpo-
rúčania WHO. „Všetci dúfame, že 
Tokio sa stane miestom, kde ľud-
stvo oslávi triumf nad ochorením 
COVID-19. Všetko máme vo vlast-
ných rukách, ale nebude to jed-
noduché. Ak urobíme maximum, 
myslím si, že to je možné,“ pove-
dal generálny riaditeľ WHO Ted-
ros Adhanom Ghebreyesus, ktorý 
vyzval na národnú jednotu a glo-
bálnu solidaritu pri boji proti ocho-

reniu COVID-19. Prezident MOV 
Thomas Bach na margo prehĺbe-
nia spolupráce uviedol: „V priebe-
hu posledných mesiacov nám sú-
časná kríza ukázala, aký význam 
majú šport a fyzická aktivita pre te-
lesné a duševné zdravie. Šport mô-
že zachraňovať životy. V postkoro-
navírusovom období bude zdravie 
vo verejných politikách hrať oveľa 
významnejšiu úlohu. Tešíme sa na 
bližšiu spoluprácu s WHO.“

Tedros Adhanom Ghebreyesus 
ho doplnil: „WHO pracuje nielen 
na tom, aby reagovala na ochore-
nia, ale aj pomáha ľuďom napĺňať 
čo najzdravšie žitie. A o to sa pres-
ne stará toto partnerstvo. Fyzická 
aktivita je jeden z kľúčov k dobré-
mu zdraviu a k blahu.“ (sou, tasr)

Prezident MOV Thomas Bach a generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Gheb-
reyesus po podpise memoranda. Snímka: mOV

Mandát

Komisia športovcov mOV 
naďalej aj s Bartekovou

naša úspešná strelky-
ňa Danka Barteková zo-
stane členkou komisie 
športovcov i samotného 

MOV o rok dlhšie, než pôvodne 
mala. Jej i ďalším trom členom 
komisie mandát predĺžili vzhľa-
dom na preloženie OH v Tokiu 
na budúci rok.

Štvorici, ktorá bola zvolená 
olympionikmi počas OH 2012 
v Londýne, mal mandát vypršať 
v posledný deň OH v Tokiu toh-
to roku, teda 9. augusta 2020. To 
sa týka súčasných dvoch najvyš-
šie postavených členiek komisie 
športovcov MOV – jej predsed-
níčky Kirsty Coventryovej (bý-
valá plavkyňa zo Zimbabwe), 
podpredsedníčky Danky Barte-
kovej, ako aj austrálskeho veslá-
ra Jamesa Tomkinsa a francúz-
skeho vodného slalomára Tony-
ho Estangueta.

Exekutíva Medzinárodné-
ho olympijského výboru (MOV) 
v polovici mája schválila prin-
cíp, že mandát štyroch členov 
komisie športovcov, ktorý mal 
vypršať v tomto roku, sa skončí 
až v posledný deň olympijských 
hier v Tokiu na budúci rok (kon-
krétne 8. augusta 2021). OH 
2020 boli preložené na budúci 
rok v dôsledku opatrení proti ší-
reniu celosvetovej pandémie no-
vého koronavírusu.

Exekutíva MOV takisto schvá-
lila, že až do tohto termínu zo-
stane vo funkcii predsedníčky 
komisie športovcov Kirsty Co-
ventryová. Všetci štyria členo-
via komisie, zvolení počas OH 
2012, sú zároveň členmi samot-
ného MOV. Okrem nich v rovna-
kom čase o rok vyprší mandát 
aj švédskemu atlétovi Stefano-
vi Holmovi, ktorého do komisie 
nominoval prezident MOV.

Noví členovia komisie za let-
né športy budú zvolení počas 
budúcoročných OH v Tokiu. 

O zvolenie sa tam bude uchá-
dzať 30 kandidátov z 19 olympij-
ských športov, medzi nimi zno-
vu aj Danka Barteková. Zvolení 
budú štyria kandidáti, ktorí by 
sa následne mali stať aj členmi 
samotného MOV.

Prezident MOV Thomas Bach 
na margo aktuálneho rozhod-
nutia povedal: „Členovia exeku-
tívy boli jednotní v názore, že 
v tomto kritickom období po-
trebujeme mať plné zastúpenie 
športovcov v komisii. Hlas špor-
tovcov je momentálne veľmi dô-
ležitý a nemôžeme mať niečo 
neobsadené.“

Komisia športovcov môže mať 
maximálne 23 členov, z ktorých 
12 je priamo volených olympio-
nikmi na obdobie osem rokov: 
ôsmi zastupujú letné športy 
(štyria boli zvolení na OH 2012 
a štyria na OH 2016) a štyria 
zimné športy (dvaja boli zvole-
ní na ZOH 2014 a dvaja na ZOH 
2018). Ďalších maximálne 11 
členov môže menovať prezident 
MOV, zohľadňujúc pritom krité-
riá, ako sú zastúpenie členov zo 
všetkých kontinentov a z väčšie-
ho množstva športov, ako aj rov-
novážny pomer počtu mužov 
a žien. (sou)

mOV dá na Hry v tokiu 
navyše 800 miliónov

V tomto období 
potrebujeme mať 
plné zastúpenie 

športovcov  
v komisii. 

Thomas Bach,  
prezident Mov

7
Miliárd dolárov

je odhad príjmov Mov  
v olympijskom cykle 2017-2020.

Komisia športovcov MOV v aktuálnom zložení. Danka Barteková v popredí tretia 
zľava, vpravo od nej šéfka komisie Kirsty Coventryová. Snímka: mOV
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eYOF v Banskej Bystrici  
sa uskutoční až v júli 2022
podujatie  
Koronakríza výrazne 
ovplyvnila aj XVI. letný 
Európsky olympijský 
festival mládeže (EYOF) 
v Banskej Bystrici. 
Multišportové podujatie 
pre mládež od 14 do 18 
rokov sa uskutoční 
s ročným oneskorením 
od 24. do 30. júla 2022.

pôvodne sa mal letný EYOF 
v Banskej Bystrici konať už 
na budúci rok, ale posun 
olympijských hier v Tokiu 

o 12 mesiacov neskôr spôsobil ne-
žiaducu termínovú kolíziu. Orga-
nizačný tím dlho veril, že korona-
kríza sa ich podujatia výraznejšie 
nedotkne. Ešte začiatkom marca 
po prijatí prvých protipandemic-
kých opatrení na Slovensku pripra-
voval prehliadku mladých športo-
vých talentov na koniec júla 2021.

Takisto ako v prípade OH 
posun termínu o rok
Keď však Medzinárodný olym-
pijský výbor presunul olympijské 
hry na obdobie od 23. júla do 8. 
augusta 2021, všetkým bolo jasné, 
že EYOF sa bude musieť presúvať. 
Organizačný výbor preto požia-
dal Európske olympijské výbory 
(EOV) o odklad podujatia na ďalší 
rok. Na rozdiel od OH v Tokiu sa 
zmena letopočtu premietne aj do 
názvu podujatia, takže to bude 
EYOF 2022.

EYOF v Banskej Bystrici sa 
uskutoční štvrť roka pred IV. 
olympijskými hrami mládeže, kto-
ré bude na prelome októbra a no-
vembra hostiť senegalský Dakar. 
Niektorí športovci vďaka tomu mô-
žu v krátkom čase stihnúť štart 
na dvoch multišportových poduja-
tiach pre mládež.

V ďakovnom liste primátorovi 
Banskej Bystrice Jánovi Noskovi 
a prezidentovi Slovenského olym-
pijského a športového výboru  
(SOŠV) Antonovi Siekelovi prezi-
dent EOV Janez Kocijančič a gene-
rálny sekretár EOV Raffaele Pag-
nozzi vyzdvihli, že slovenskí or-
ganizátori súhlasili s presunom 
EYOF na rok 2022. „Chápeme, že 
je to obrovský záväzok, obzvlášť 
v dnešných časoch. Váš skutok so-
lidarity nás uistil, že EYOF v Ban-
skej Bystrici bude úspešný a bude 
veľkou oslavou športu pre európ-
sku mládež,“ uvádza sa v liste naj-
vyšších predstaviteľov EOV. 

Rok navyše organizátorom 
pomôže
Banská Bystrica získala na prí-
pravy ďalší rok. To pomôže aj 
organizátorom, keďže po presune 
podujatia z pôvodného dejiska 

v Košiciach (tie sa v marci 2019 
usporiadateľského práva vzdali) 
mali na prípravy len „šprintérske 
dva roky“.

„Budeme mať viac času na prí-
pravu športovej infraštruktúry 
a kvalitného EYOF. Našou snahou 
je usporiadať kompaktné podujatie 
a mať čo najviac športov na rela-
tívne malom území. Naďalej nám 
nechýbajú chuť a vôľa,“ uviedol 
Ján Nosko. Posun termínu o rok 
môže znamenať, že EYOF bu-
de aj jednou z prvých akcií v pri-
pravovanej novej hale na Mičin-
skej ceste.

Po zmene termínu konania 
podujatia na rok 2022 bude potreb-
né upraviť po rokovaniach s vlá-
dou otázky financovania a preroz-
deliť objem čerpania schválených 
finančných prostriedkov na dlhšie 
časové obdobie. Vláda Slovenskej 
republiky schválila ešte vlani na 

organizáciu EYOF sumu 12 milió-
nov eur. Nová vládna garnitúra už 
prostredníctvom nového štátne-
ho tajomníka Ivana Husára potvr-
dila, že financie pre EYOF by chce-
la zachovať.

Volejbal definitívne 
v klasickej verzii
Program XVI. letného EYOF sa 
nebude meniť, naďalej v ňom bude 
jedenásť športov. Pri pôvodnej 
košickej kandidatúre Slovenska 
na usporiadanie EYOF 2021 sa 
počítalo s turnajom vo volejbale, 
v banskobystrických plánoch však 
z objektívnych dôvodov (absencia 
ďalšej haly) už figuroval plážový 
volejbal. Vo februári však nastala 
zmena a návrat ku klasickej ver-
zii tohto športu. „Hrať sa bude 
v halách v Slovenskej Ľupči a vo 
Zvolene, ktoré budú mať potrebné 
certifikáty na usporiadanie medzi-

národných zápasov,“ informoval 
zástupcov mediálnej obce športo-
vý riaditeľ organizačného výboru 
Peter Hamaj.

Srdcom podujatia budú športo-
viská na Štiavničkách. Tam sa už 
začala prestavba atletického šta-
dióna, na ktorom sa odohrajú aj 
otvárací a záverečný ceremo niál 
letného EYOF 2022. V jeho blíz-
kosti ležia aj krytá plaváreň, špor-
tová hala, tenisové kurty, bedmin-
tonová hala a plážové kúpalisko, 
ktoré bude centrom súťaží v triat-
lone. Viaceré ďalšie športoviská sú 
tiež blízko, využije sa takisto aj 
hala v mestskej časti Badín.

Banská Bystrica však bude mu-
sieť využiť aj športové stánky 
v ďalších mestách (okrem Sloven-
skej Ľupče a Zvolena aj v Brezne). 
Pod Urpínom ich totiž na usporia-
danie multišportového podujatia 
zďaleka nie je dosť.  (pp)

Centrom XVI. letného EYOF v roku 2022 bude športový areál na banskobystrických Štiavničkách. SníMka: OV EYOF 2022

Preloženie 
svetových  
(aj plážových) 
hier 
Preloženie olympijských hier 
v Tokiu na budúci rok malo 
dramatický vplyv na medzi-
národný športový kalendár. 
Dotklo sa aj viacerých mul-
tišportových podujatí, na kto-
ré tiež vysielajú výpravy ná-
rodné olympijské výbory.

Organizátori Svetových hier 
2021 v neolympijských špor-
toch a disciplínach v Bir-
minghame v štáte Alaba-
ma v USA preložili podujatie 
o rok. Hry sa uskutočnia sa 
od 7. do 17. júla 2022. Sveto-
vé hry sa takisto ako OH ko-
návajú v štvorročných inter-
valoch, predošlé boli v roku 
2017 v poľskom Wroclawe.

Asociácia národných olym-
pijských výborov (ANOV) mu-
sela zmeniť termín II. sveto-
vých plážových hier (AWBG), 
ktoré sa mali konať v roku 
2021. Podujatie však presunu-
li až o dva roky – na rok 2023. 
ANOV pri tomto rozhodnu-
tí bral do úvahy nielen no-
vý termín OH v Tokiu, ale aj 
fakt, že len o pol roka neskôr 
sa uskutočnia ZOH v Pekin-
gu. Mať v krátkom čase ešte 
aj ďalšie multišportové pod-
ujatie by už bolo pre mnohé 
NOV priveľkou záťažou. Tým 
viac, že v športovom kalendá-
ri ešte figurujú na jeseň 2022 
IV. olympijské hry mládeže 
v senegalskom Dakare.

  (sou)

Vyše tisíc návrhov na podobu maskota eYoF

Maskotom XVI. letného Európske-
ho olympijského festivalu mládeže 
bude banský škriatok permoník. 
Už čoskoro bude známa aj jeho 
podoba. Odborná porota v polovi-
ci mája vyhodnotila najlepšie prá-
ce vo výtvarnej súťaži SOŠV a orga-

nizačného výboru EYOF. Podľa naj-
lepšej sa po dopracovaní všetkých 
detailov pripraví návrh maskota. 

V porote boli zástupcovia mes-
ta Banská Bystrica, SOŠV, Akadé-
mie umení Banská Bystrica, pro-
fesionálni výtvarníci i biatlonistka 

Anastasia Kuzminová. Pri hodnote-
ní mali plné ruky práce. Do súťaže 
prišlo 1 102 prác od žiakov základ-
ných i stredných škôl, umeleckých 
škôl i profesionálov. Kvalita zasla-
ných prác bola vysoká, určiť len je-
den najlepší návrh bolo takmer ne-

možné. Odborná porota sa vzhľa-
dom na úroveň diel rozhodla udeliť 
v každej zo štyroch kategórií oce-
nenia bez určenia poradia. Z pro-
fesionálnych návrhov najviac zau-
jali práce Milana Prekopa a Katarí-
ny Lucinkiewiczovej.

Karatistka Ingrida Suchánková získala 
bronz na Svetových hrách 2017. Medzi-
časom sa však karate stalo už olympij-
ským športom. SníMka: Ján Súkup
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