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ROkOVanie  
S niekoľkotýždňovým 
posunom, 
zapríčineným 
koronakrízou,  
sa 26. júna uskutočnilo 
57. valné zhromaždenie 
Slovenského 
olympijského 
a športového výboru.

Plénum jednomyseľne 
schválilo predĺženie man-
dátu prezidenta SOŠV, vý-
konného výboru SOŠV aj 

ombudsmana SOŠV zo 4 rokov 
na 5 rokov, teda až do novem-
bra 2021. Vynútili si to výnimoč-
né okolnosti v dôsledku pandé-
mie ochorenia COVID-19, kto-
ré zapríčinili preloženie Hier 
XXXII. olympiády v Tokiu z ro-
ku 2020 na rok 2021. Nezmeni-
lo sa funkčné obdobie kontroló-
ra a dozornej rady SOŠV, ktoré 
bolo už dávnejšie stanovené ako 
päťročné.

Za normálnych okolností by sa 
volebné valné zhromaždenie  
SOŠV konalo v novembri 2020, 
teda po skončení OH v Tokiu, 
ako to ukladajú Olympijská 
charta aj Stanovy SOŠV. Nastali 
však výnimočné okolnosti s pre-
ložením OH. Podľa čl. V, bodu 5 
Stanov SOŠV preto bolo možné 
predĺžiť dĺžku trvania mandátu 
orgánov SOŠV o jeden rok.

Minister Gröhling: Šport 
bude priorita
Na rokovaní sa zúčastnil aj mi-
nister školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Branislav Gröh-
ling. Plénum potešil konštatova-
ním, že počas celého funkčného 
obdobia bude šport preňho pri-
oritou. Zdôraznil nutnosť zlep-
šiť stav športovej infraštruktú-
ry v krajine („Bez nej sa neposu-

nieme ďalej.“), avizoval prípravy 
zavedenia voľnočasových pou-
kazov pre mládež až do výšky 
700 eur na osobu a snahu o vý-
raznejšiu novelizáciu Zákona 
o športe v druhom kvartáli bu-
dúceho roka. Vyjadril ambíciu, 
aby vážne zmeny s dosahom na 
športové aktivity boli prijaté ce-
lým politickým spektrom.

Siekel: Veľmi úspešný rok 
2019, rok zmeny 2020
Prezident SOŠV Anton Sie-
kel vo svojej správe označil rok 
2019 pre SOŠV, ale aj pre slo-
venský šport ako veľmi úspeš-
ný. Organizácia v ňom začala 
pôsobiť ako strecha slovenské-
ho športu (transformovala sa na 
ňu v decembri 2018) a realizo-
vala množstvo vlastných aktivít 
a projektov, medzi nimi aj nie-
ktoré nové, ako napríklad Špor-

tuj, Slovensko, Olympijský od-
znak všestrannosti, JOT Games 
či konferenciu Sport ®evolution. 
Siekel vyzdvihol, že vlani za-
čal pôsobiť historicky prvý štát-
ny tajomník pre šport a došlo aj 
k zriadeniu Fondu na podporu 
športu, ktorý funguje od 1. janu-
ára 2020. O obe významné zme-
ny sa SOŠV dlhší čas významne 
zasadzoval.

Rok 2020 nazval Siekel rokom 
zmeny. Mal na mysli hlavne (ale 
nielen) zmeny spôsobené koro-
nakrízou. V jej dôsledku sa väč-
šina tohtoročných plánov orga-
nizácie ocitla v troskách. „Zare-
agovali sme rýchlo, zriadili sme 
rezervný fond Pripravení pomá-
hať a spustili sme naň naviazaný 
projekt Dáme to! Mrzí ma však, 
že hoci oblasť športu bola veľmi 
postihnutá, pomoc štátu špor-
tu na Slovensku sa nedá porov-

nať s pomocou v susedných aj 
v mnohých ďalších európskych 
krajinách. Žiaľ, šport na Sloven-
sku je na periférii záujmu štátu,“ 
uviedol.

Samozrejme, narušenie plá-
nov SOŠV sa týkalo aj aktivít, 
ktoré sa priamo či nepriamo via-
zali k olympijským hrám v To-
kiu, preloženým na budúci rok. 
„Presun OH o rok neskôr pre nás 
znamená ďalšiu prácu a vyrov-
nať sa s tým je ťažká úloha.“

Ďalšie zmeny vyvolali par-
lamentné voľby 29. februára, 
po ktorých došlo k nástupu no-
vých ľudí do funkcie rezortné-
ho ministra aj štátneho tajomní-
ka. Programové vyhlásenie novej 
vlády v oblasti športu sa pre  
SOŠV stalo sklamaním. Nielen 
preto, že o športe sa v ňom ho-
vorí málo, ale i preto, že okrem 
iných dôležitých vecí v ňom chý-
ba aj dlhodobá stratégia rozvoja 
športu na Slovensku. Napriek to-
mu prezident SOŠV ocenil spo-
luprácu a veľmi dobrú komuni-
káciu s novým ministrom aj so 
štátnym tajomníkom.

Za kľúčové slová do budúcnos-
ti Anton Siekel označil komuni-
káciu, rešpekt k názorom iných 
a zodpovednosť. Považuje za dô-
ležité, aby sa naplno rozbehla 
činnosť Fondu na podporu špor-
tu a zlepšenie stavu športovej in-
fraštruktúry, aby sa legislatív-
ne zmeny pripravovali po dlho-
dobej konzultácii so športovým 
hnutím, aj aby sa pracovalo na 
zriadení športového arbitrážne-
ho súdu.

Hospodárenie 2019 
a rozpočet 2020
Celkové príjmy SOŠV v roku 
2019 boli vo výške 4 101 437 eur, 
celkové náklady 3 574 023 eur. 
Hospodárenie sa skončilo zis-
kom 527 415 eur. Lanský príjem 
Slovenskej olympijskej marketin-
govej, a. s., bol 2 349 598 eur. 

Najvýznamnejšie výročné ocenenie za rok 2019 – Trofej SOŠV – si z rúk členky MOV na Slovensku Danky Bartekovej a prezidenta SOŠV 
Antona Siekela prevzala trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová. SníMka: anDREJ GaLICa, SOŠV
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Mandát orgánov SOŠV sa predĺžil o rok
Výročné ocenenia  
a Vyznamenania SoŠV
na 57. VZ SOŠV odovzdali 
množstvo vyznamenaní a vý-
ročných ocenení SOŠV za rok 
2019. Okrem toho si riaditeľka 
SOŠV – Slovenského olympij-
ského a športového múzea 
Zdenka Letenayová prevzala 
diplom Medzinárodného olym-
pijského výboru Žena a šport.

Výročné ocenenia SoŠV  
za rok 2019 
TROFej SOŠV: anastasia 
kuzminová, Cena PaVLa 
SCHMiDTa: Petra Vlhová, Cena 
BOHUMiLa GOLiana: hokejba-
listi Slovenska, Cena OnDReja 
nePeLU: Petra Rusnáková, 
Cena PaVLa DeMiTRU: Robert 
Vittek, Cena jÁna ZaCHaRU: 
Vladimír Daňo, Cena MaTYLDY 
PÁLFYOVej: Věra Čamborová, 
Cena MiROSLaVa 
PROCHÁZkU: eugen Magda, 
Cena VLaDiMÍRa ČeRnUŠÁka: 
František Seman, Cena 
LaDiSLaVa CHUDÍka: jozef 
Harangozó a Petr Horáček, 
Cena VinCenTa LaFka – 
OLYMPijSkÝ kLUB ROka: 
Trnavský olympijský klub.

Vyznamenania SoŠV 
ZLaTÝ ODZnak SOŠV: 
Miroslav Haviar, Peter Chudý, 
STRieBORnÝ ODZnak SOŠV: 
Vladimír Bezdíček, anton 
Gajdoš, jozef Hrčka, jaroslav 
klus, irena Mikócziová-Bosá, 
Milan Oršula, anna Pasiarová, 
Zdeněk Simonides, juraj 
Sinay, alexander Slafkovský 
st., janka Stašová, ján Súkup, 
Peter Tarcala, BROnZOVÝ 
ODZnak SOŠV: Viktor Bielik, 
eduard Földvári, ján Greguška, 
Pavol jurčík, Branislav koniar, 
Miroslav konôpka, ján kriško, 
Tomáš kuťka, anton Pospíšek, 
Tatiana Švecová, Miroslav 
Tomášik, Zuzana Wisterová, 
MeDaiLa SOŠV: andrej 
Csemez, Milan Dvorščík, Mária 
Ďurišinová, Renáta kasalová-
Maňáková, Mariana 
Petrušová, Miloslav Roľko, 
andrea Stranovská, jana 
Velďáková, Dana Velďáková, 
ján Volko. 

Pokračovanie na strane 18 

Pomoc štátu 
smerom  

k slovenskému 
športu sa so 
susednými 

krajinami nedá 
porovnať.

anton Siekel,  
prezident SOŠV
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Náklady boli vo výške 2 335 983 
eur. Nadácia SOŠV vlani získala 
príjmy vo výške takmer 170-tisíc 
eur, čo je viac než dvojnásobok 
v porovnaní s predošlým rokom. 
Na finančnú pomoc Nadácia SO-
ŠV použila približne 80 000 eur. 

Plénum schválilo rozpočet  
SOŠV na rok 2020. Predpoklada-
né celkové príjmy sú vo výške  
9 931 771 eur, celkové náklady 
sú vo výške 9 914 567 eur. Pred-
pokladaný hospodársky zisk 
predstavuje 17 204 eur. Rozpočet 
SOM, a. s., na rok 2020 kalkulu-
je celkové predpokladané príj-
my vo výške 2 841 932 eur a ná-
klady vo výške 2 841 089 eur. 
V ďalšej obchodnej spoločnosti 
SOŠV – Sport Event, s. r. o., kto-
rá zastrešuje aktivity v rámci 
projektu Pripravení na Tokio, sa 
vzhľadom na tohtoročné utlme-
nie aktivít smerom k OH celkové 

príjmy kalkulujú len vo výške 45 
000 eur a náklady 39 106 eur.

Diskusia najmä 
o právnickom „zväzovaní“ 
športových subjektov
V diskusii sa jablkom sváru sta-
lo posudzovanie právnických zá-
sahov do legislatívy stanovujú-
cej povinnosti športových sub-
jektov.

Právnik SOŠV Patrik Hrbek, 
ktorý je aj členom pracovnej sku-
piny pre prípravu zákona o špor-
te na MŠVVŠ SR, vyjadril názor, 
že aktuálne platný zákon ukla-
dá športovým zväzom množstvo 
byrokratických povinností. Jeho 
nová podoba by preto podľa ne-
ho mala byť stručnejšia, jasnej-
šia a prehľadnejšia, aby sa špor-
tové spolky mohli sústrediť na 
vlastnú činnosť v oblasti športu, 
ktorá je zmyslom ich existencie. 
„O športe by mali viac rozhodo-
vať ľudia z praxe než právnici,“ 
zakončil.

Na jeho vystúpenie, ale aj na 
kritiku postoja štátu k športu v ča-
se koronakrízy z úst prezidenta 
SOŠV v jeho správe reagovala šéf-
ka pracovnej skupiny ministerstva, 
právnička Zuzana Zajíčková. Pri-
pomenula, že nedávno bola prijatá 
malá novela Zákona o športe, kto-
rá reagovala na niektoré objektív-
ne problémy vyvolané koronakrí-
zou. Upozornila, že výška príspev-
kov pre národné športové zväzy 
sa napriek koronakríze neznížila. 

Vyhlásila, že nesúhlasí s alarmiz-
mom o nadmernej byrokracii. „Aj 
pri zjednodušení zákona musí byť 
kontrola, hlavne zdola. Zväzy ma-
jú garantované peniaze od štátu, 
takže musia plniť aj nejaké požia-
davky,“ uviedla.

Prezident SOŠV Anton Siekel 
hneď reagoval, že podľa neho je 
alarmizmus namieste. „V minu-
losti komunita právnikov apliko-
vala do Zákona o športe vlastné 
videnie. S tým nesúhlasím. Oča-
kávam, že právnici budú imple-
mentovať podnety zo športovej 
obce,“ povedal.

Hlavná kontrolórka športu Ali-
ca Fisterová spochybnila názor 
predrečníčky, že kontrola je ne-
účinná. „V športe sa za posled-
ných päť rokov kvalita kontroly 
posunula výrazne dopredu. Kon-
trolóri chcú v dobrej viere viesť 
športové zväzy k dodržiavaniu 
pravidiel,“ konštatovala.

Čestný člen SOŠV a bývalý 
športový top funkcionár Marián 

Kukumberg upozornil, že celý 
čas sa hovorí o Zákone o športe 
a o kontrole športových subjek-
tov, ale vôbec nie o podstate – te-
da o samotnej športovej činnosti 
a o kluboch. „Prečo sú športovci 
posudzovaní ako zlodeji? Mestá 
a obce majú oveľa viac peňazí 
ako športové spolky, ale nie sú 
zďaleka natoľko zviazané kon-
trolou,“ upozornil.

Predseda dozornej rady SOŠV 
Ján Mižúr na záver diskusie po-
vedal: „Na strane štátu sú pro-
fesionáli, na strane športových 
spolkov hlavne amatéri, teda 
dobrovoľní funkcionári. Zhruba 
20 – 25 tak zvaných malých zvä-
zov vykonáva rozsiahlu adminis-
tratívnu činnosť len prostredníc-
tvom jedného pracovníka, ktorý 
pritom musí zabezpečiť všetko, 
čo vyplýva za Zákona o športe. 
Vyčlenený percentuálny podiel 
na administratívu v malých zvä-
zoch nepokrýva ani plat jedného 
človeka.“  (sou)

mandát orgánov sOŠV sa predĺžil...

Stretnutie

Čo trápi slovenský šport? 

dva týždne pred 57. VZ 
SOŠV sa z iniciatívy An-
tona Siekela vedenie  
SOŠV a štátny tajom-

ník pre šport stretli so zástupca-
mi športových zväzov. Zastúpe-
nie malo viac než tridsať zväzov. 
Prezident SOŠV Anton Siekel 
v záverečnom slove vyzval zvä-
zy na komunikačnú aktivitu 
a na to, aby na špeciálnu e-mai-
lovú adresu, podnety@zakonos-
porte.sk, zriadenú MŠVVŠ SR, 
posielali svoje podnety k zákonu 
o športe. „Vráťme sa k zdravé-
mu rozumu a nedopusťme to, čo 
predtým, aby sa k našej činnosti 
vyjadrovali viac právnici ako my 
sami,“ apeloval.

Ďalej zmienil pozitívne prí-
klady štátnej pomoci športovým 
subjektom v čase koronakrízy 
v okolitých krajinách. „Nedávno 
som sa stretol s predsedom Čes-
kého olympijského výboru Jiřím 

Kejvalom a debatovali sme o si-
tuácii v Česku. Tam vláda pre-
došlý týždeň schválila uvoľne-
nie miliardy korún (pozn. auto-
ra: v prepočte okolo 37 miliónov 
eur) pre šport na zmiernenie ná-
sledkov koronakrízy. U nás sa, 
naopak, hovorí o krátení pro-
striedkov na šport. Nekráťme, 
berme si príklad z okolitých kra-
jín. Správny hospodár by sa mal 
pozerať na dlhodobé dosahy svo-
jich činov. Som si istý, že investí-
cie do športu a do pohybových 
aktivít sa štátu mnohonásobne 
vrátia. Pravidelnou fyzickou ak-
tivitou môžeme účinne bojovať 
proti koronavírusu aj proti civi-
lizačným ochoreniam,“ uviedol 
Siekel.

Nový štátny tajomník Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu (MŠVVŠ) SR pre šport 
Ivan Husár konštatoval: „Anton 
Siekel má ako volený prezident  

SOŠV oveľa silnejší mandát ako 
ja, lebo je odvodený od hnutia. 
Zároveň však očakávam, že člen-
ské zväzy sa so svojimi prob-
lémami budú obracať na svoju 
strechu, a nie na môj úrad.  
A SOŠV ako strecha hnutia ná-
sledne na ministerstvo a jeho 
sekciu športu.“

Sekcia športu na ministerstve 
podľa Husára nemá športové 
hnutie riadiť, ale slúžiť preň ako 
servis: „Úradníci sa nemajú čo 
montovať do odborných športo-
vých vecí. V minulosti sa to dia-
lo, bolo to čudné a nechcem, aby 
to tak fungovalo.“

„Viem, že vás trápia finan-
cie a svorne nadávate na Zá-
kon o športe. Ja ctím pravidlá 
a vážim si, že zákon zaviedol 
do mnohých vecí poriadok. Na 
druhej strane, je v ňom veľa ne-
dostatkov a je príliš rozsiah-
ly. Odborný tím teraz pracuje na 

,zoštíhlení‘ zákona, aby ste ne-
museli byť otrokmi byrokracie. 
A verím, že sa nám podarí do-
tiahnuť aj digitalizáciu a plné 
sfunkčnenie Informačného sys-
tému športu,“ uviedol ďalej Ivan 
Husár.

Štátny tajomník vyzdvihol jú-
nové prijatie malej novely záko-
na o športe, reflektujúcej koro-
nakrízu a objektívnu nemožnosť 
naplniť viaceré požiadavky záko-
na zo strany zväzov. Obavy zvä-
zov z úsporných opatrení v dô-
sledku koronakrízy rozptýlil slo-
vami, že podľa platného zákona 
nemôže ísť zo štátneho rozpočtu 
v roku 2020 na šport menej pe-
ňazí ako v roku 2019. A ich zá-
stupcov pozval na debatu na té-
mu záujmu o športy v súvislos-
ti s využívaním tohto parametra 
pri delení štátnych dotácií. Tá 
sa konala 25. júna – aj s účasťou 
prezidenta SOŠV.  (sou)

Rekordný 
počet v     
„Ukáž sa!“

iniciatíva 
Rekordných 301 prihlášok 
prišlo do grantového 
programu Nadácie SOŠV 
a SOŠV „Ukáž sa!“ Počas 
júla sa uskutoční druhá fáza 
celého projektu. Do konca 
mesiaca budú známe mená 
všetkých 24 finalistov 5. 
ročníka.

O tradičný grantový program 
„Ukáž sa!“ bol v tomto roku ne-
čakane veľký záujem. Prvýkrát 
v histórii počet prihlášok prekro-
čil tri stovky. Doterajšie maxi-
mum bolo 180 mladých ľudí. 
Tentoraz sa mohli prihlásiť po-
čas júna mladí športovci vo ve-
ku od 13 do 18 rokov. Registro-
vať sa mohli aj športové kolek-
tívy chlapcov i dievčat.

Všetci prihlásení dostali v pre-
došlých dňoch od organizáto-
ra jedinečný e-book, v ktorom 
sú od rôznych známych športov-
cov (Paulína a Ivona Fialkové, 
Matej Tóth, Robert Vittek, Jakub 
Grigar) i ambasádora 5. roční-
ka, influencera Expl0iteda, napí-
sané rady, ako pracovať s Instag-
ramom, akým vetám sa pri jed-
notlivých príspevkoch vyhnúť 
či aké fotografie alebo texty vy-
užívať. 

Mladí športovci, ktorí sa uchá-
dzajú o grant, v týchto dňoch 
pracujú na sociálnych sieťach. 
Počas dvoch týždňov – od 29. 
júna do 12. júla, prípadne od 13. 
do 27. júla – uverejňujú rôzne 
príspevky, zamerané na ich špor-
tovú prípravu a komunikáciu 
s fanúšikmi. 

Správna rada Nadácie SOŠV 
na základe aktivity uchádzačov 
vyberie do konca júna 24 finalis-
tov bez ohľadu na to, či ide o ko-
lektív, alebo jednotlivca. Pri vý-
bere nebude dôležité, čo uchá-
dzač uverejní na sociálnej sieti, 
ale kreativita spracovania. Záro-
veň bude správna rada hodno-
tiť aj zápal uchádzačov o šport. 
Prihliadať sa však pri hodnotení 
a určovaní finalistov bude aj na 
sociálny aspekt – aby pomoc do-
stali predovšetkým tí športovci, 
ktorí ju skutočne potrebujú. 

S finalistami profesionálny tím 
natočí videá pre verejné hlaso-
vanie. Mladí športovci budú vy-
stupovať v úlohe režisérov a zá-
roveň hlavnej tváre videa. Od 
7. septembra bude môcť verej-
nosť počas dvoch týždňov hlaso-
vať a určí víťaza Ukáž sa! Každý 
z 24 finalistov získa minimálne 1 
000 eur. Najlepší traja si rozdelia 
dokopy až 8-tisíc eur.  (pp)

príSpevky

na športové podujatia 
pôjde 1,7 milióna eur

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a špor-
tu (MŠVVŠ) SR pod-
porí sumou 1,7 milió-

na eur medzinárodné športové 
podujatia a tiež podujatia pre de-
ti a mládež. Záujemcovia sa o fi-
nančný príspevok môžu uchá-
dzať prostredníctvom výzvy, kto-
rú zverejnili na webovej stránke 
ministerstva 15. júna. Rezort 
školstva môže podporiť sumou 
od 7 500 do 70-tisíc eur najviac 
tridsiatku významných medzi-
národných športových poduja-
tí, organizovaných na Slovensku 
v čase od 1. januára do 31. de-
cembra. Na tento účel je vyčlene-
ná suma 700-tisíc eur a povinné 
spolufinancovanie žiadateľom je 
minimálne 50 percent.

„Prijal som to ako po dlhom 
čase pozitívnu správu smerom 

k športovému hnutiu. Je to dob-
rý signál do budúcnosti, dob-
rý krok aj smerom k ďalším sna-
hám, o ktorých budeme diskuto-
vať. Som rád, že šport sa dostáva 
do povedomia v rámci autorít tej-
to krajiny a v rámci celej spoloč-
nosti,“ reagoval prezident SOŠV 
Anton Siekel.

Poskytnutá suma bude závisieť 
od počtu štartujúcich športovcov, 
počtu súťažných dní podujatia 
a tiež od jeho úrovne. Pri výpočte 
poradia dôležitosti budú opäť roz-
hodovať kritériá, ktorými sú tra-
dícia podujatia, počet krajín na 
podujatí, typ podujatia a záujem 
slovenskej verejnosti o konkrét-
ny šport. Ministerstvo tiež podpo-
rí sumou 10-tisíc eur najviac 80 
športových akcií pre deti a mlá-
dež, organizovaných športovými 
zväzmi na Slovensku. (tasr)

prijatie  
nových členov
Za nových členov SoŠv boli 
na valnom zhromaždení jed-
nomyseľne prijatí únia telo-
výchovných organizácií 
polície Sr (unitop Sr) 
a Slovenská lakrosová fede-
rácia. tým sa počet členov 
SoŠv zvýšil na 93, spolu dis-
ponujú 129 hlasmi.

Zlatý odznak SOŠV si na 57. VZ SOŠV prevzali Miroslav Haviar a Peter Chudý.
 Snímka: anDREJ GaLICa, SOŠV

Šortrekistka Petra Rusnáková získala Cenu Ondreja Nepelu.
 Snímka: anDREJ GaLICa/SOŠV

Medailu SOŠV si prevzali aj bývalá vynika-
júca hádzanárka Mária Ďurišinová a sú-
časný špičkový šprintér Ján Volko.
 Snímka: anDREJ GaLICa, SOŠV
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Olympijský deň napokon aj naživo

oSlaVY  
Olympijský deň na Slovensku sa oslavoval aj 
napriek nepriaznivej situácii vyvolanej pandémiou 
ochorenia COVID-19. V dôsledku čiastočného 
uvoľnenia opatrení sa jeho oslavy neobmedzili len 
v online svete, ale boli aj „naživo“.

Vďaka iniciatíve a nadše-
niu predstaviteľov nie-
ktorých olympijských 
klubov sa podarilo zor-

ganizovať podujatia, na ktorých 
sa aktívne zúčastnili priaznivci 
olympizmu, aktívneho pohybu 
a zdravia. Posolstvo Olympijské-
ho dňa 2020 tak aj napriek sťa-
ženým podmienkam rezonovalo 
v rôznych častiach Slovenska.

Kuzminová oslavovala 
v dejisku letného EYOF 2022
Najúspešnejšia slovenská olym-
pionička, biatlonistka Anastasia 
Kuzminová, sa zúčastnila na 
oslavách Olympijského dňa 

v Banskej Bystrici, dejisku let-
ného EYOF v roku 2022. Beh 
Olympijského dňa, ktorý je 
každoročnou súčasťou podujatí 
v Banskej Bystrici s početnou 
účasťou, si tentoraz pripomenuli 
symbolicky za prítomnosti našej 
trojnásobnej olympijskej víťazky. 
Podujatie zorganizoval v spolu-
práci s mestom regionálny Olym-
pijský klub Banská Bystrica.

Pri Pamätníku SNP Kuzmi-
nová odbehla v sprievode detí 
z miestnej základnej školy čest-
né kolo. Spoločnosť im robil aj 
primátor mesta a prezident or-
ganizačného výboru EYOF 2022 
Ján Nosko či viceprezident  

SOŠV, šéf Slovenského atletické-
ho zväzu a výkonný riaditeľ or-
ganizačného výboru EYOF 2022 
Peter Korčok.

Workout s Bartekovou 
a Tomčíkovou
Do celosvetovej kampane Me-
dzinárodného olympijského vý-
boru (MOV) pri príležitosti osláv 
Olympijského dňa #stayactive sa 
zapojila aj členka MOV na Slo-
vensku Danka Barteková. Spo-
ločne s bývalou hokejovou bran-
kárkou a slovenskou olympionič-
kou zo ZOH 2010 vo Vancouveri 
Zuzanou Tomčíkovou absolvo-
vala naša bronzová olympijská 
medailistka v streľbe z OH 2012 
v Londýne 25-minútové cviče-
nie v priamom prenose na soci-
álnych sieťach.

Olympijský deň, kde 
víťazom je každý
V tomto duchu sa niesli oslavy 
Olympijského dňa v Piešťanoch. 
V dôsledku nepriaznivého, daž-

divého počasia organizátori z re-
gionálneho olympijského klubu 
pridali k podujatiu s úsmevom 
dôvetok: „Z dažďa rastie všetko 
a možno aj budúci šampióni.“

Šesť desiatok detí rozdelených 
kvôli platným vládnym nariade-
niam do troch skupín absolvova-
lo s neskrývaným nadšením päť 
atletických disciplín a dôstojným 
spôsobom si pripomenuli deň 
vzniku moderného olympijské-
ho hnutia.

Prezident SOŠV v Bratislave
Pri príležitosti osláv sviatku pia-
tich kruhov pochopiteľne nechý-
bal ani prezident SOŠV Anton 
Siekel, ktorý navštívil podujatie 
Olympijského klubu Bratislava 
na Základnej škole na Kalin-
čiakovej ulici. Privítal takmer 
stovku žiakov prvých až piatych 
ročníkov, ktorým zaželal krásne 
športové súboje a vyjadril pre-
svedčenie, že sa ešte dlho budú 
na športoviskách stretávať. Po 
slávnostnom nástupe pod olym-

pijskou vlajkou deti absolvovali 
mnoho športových disciplín 
v podobe rôznych behov, skokov 
i hodov. 

Aj v Michalovciach žili 
olympizmom naplno
Olympijský klub Michalovce bol 
počas tohtoročného Olympijské-
ho dňa aj vzhľadom na okolnos-
ti obzvlášť aktívny. Takmer 300 
bežcov sa zúčastnilo na charita-
tívnom behu „Krosák pod hra-
dom“, ktorého výťažok bol veno-
vaný miestnemu oddeleniu on-
kológie a psiemu útulku. Piliere 
olympizmu pomáhal OK Micha-
lovce napĺňať prvákom na zá-
kladnej škole na Okružnej uli-
ci a miestne seniorky „vykroči-
li za zdravím“ spoznávaním čara 
nordic walkingu. Paletu olym-
pijských podujatí doplnil aj teni-
sový turnaj hráčov nad 50 rokov 
Olympic Cup. A do bežeckej vir-
tuálnej výzvy sa zapojilo množ-
stvo záujemcov rôznych veko-
vých kategórií.  (ik)

V Banskej Bystrici niesla olympijský oheň Anastasia Kuzminová. Snímka: anDREJ DOBRík, EYOF 2022 Momentka z Olympijského dňa na ZŠ Kalinčiakova v Bratislave. Snímka: anDREJ GaLICa, SOŠV

pRojekT

O ekológii poučne  
aj zábavne 

ekologicky zameraný pro-
jekt Ja a moje zelené JA je 
výsledkom spolupráce  
SOŠV, neinvestičného fon-

du EkoFond a jeho zriaďovateľa, 
Slovenského plynárenského prie-
myslu. Cieľom projektu Ja a mo-
je zelené JA je jednoduchým a zá-
bavným spôsobom priblížiť de-
ťom tému ekológie a ochrany 
životného prostredia. Prejavom 
tejto snahy sa stala netradičná 
publikácia predstavujúca deťom 
jednoduché tipy, ako môžu pri-
spieť k ochrane životného prostre-
dia. Edukatívny a zábavný charak-
ter projektu dopĺňa webová strán-
ka, na ktorej si deti môžu preveriť 
svoje vedomosti z ekológie, vy-
meniť si nálepky alebo sa zabaviť 
s interaktívnym obsahom. Navy-
še sa mohli zapojiť do súťaže o 10 
detských elektrobicyklov. 

Publikácia prináša pútavý prí-
beh. Zobrazuje bežné situácie, 
ktoré deti poznajú z bežného ži-
vota. Tie sú doplnené o rôzne 
symboly trvalo udržateľného roz-
voja, ktoré by si mali osvojiť a po-
chopiť ich význam. Kniha obsa-
huje sto originálnych nálepiek, 
ktoré si deti môžu vymieňať v on-
line burze nálepiek. 

Hrdinom príbehu je malý chla-
pec Jakub, ktorému sa prihová-
ra jeho zelený dvojník. Radí mu, 
ako šetriť energie, umne recyklo-
vať odpad, či aký spôsob dopravy 
využiť. To všetko s jediným cie-

ľom: motivovať deti k zodpoved-
nejšiemu prístupu k životnému 
prostrediu. A nielen deti, ale aj ich 
rodičov. Práve oni môžu deťom 
pomôcť správne pochopiť jednot-
livé informácie a pri ich apliká-
cii v bežnom živote im pôjdu prí-
kladom.

Webová stránka mojezeleneja.
sk ponúka deťom rôzne spôsoby, 
ktorými sa formou zábavy dozve-
dia o ekológii ďalšie zaujímavosti. 
Na kvíze, v ktorom náhodne rotu-
je osem otázok z rôznych oblastí 
ekológie, sa od začiatku zúčastni-
lo vyše 6 200 detí.

Ďalšou možnosťou sú online 
predsavzatia, ktorými používatelia 
zatiaľ prispeli k ročnej úspore viac 
ako 136 ton CO2. Na porovnanie, 
toľko vyprodukuje za rok nepre-
tržitou jazdou 27 osobných vozi-
diel či 15,7 milióna mobilov počas 
nabíjania.

Knižka Ja a moje zelené JA pri-
niesla deťom aj nové interaktívne 
prvky. Roztočené turbíny, ukáž-
ka triedenia odpadu do farebných 
odpadkových košov či vznášajúci 
sa balón – aj takéto skryté príbe-
hy mohli deti objaviť po zaplnení 
špeciálnych strán nálepkami. Po 
odomknutí všetkých interaktív-
nych scén sa mohli deti zapojiť do 
súťaže o jeden z desiatich elektro-
bicyklov. Slávnostné odovzdáva-
nie cien z rúk Anastasie Kuzmi-
novej sa konalo za účasti predsta-
viteľov SOŠV, SPP a EkoFond.  (pp)

pIloTnÝ RoČnÍk

s Olympijským odznakom všestrannosti 
takmer päťsto žiakov

Vpilotnom ročníku v škol-
skom roku 2019/2020 sa 
do projektu SOŠV Olym-
pijský odznak všestran-

nosti (OLOV) plnohodnotne za-
pojilo štyridsať škôl vo všetkých 
ôsmich samosprávnych krajoch 
Slovenska. Projekt Slovenského 
olympijského a športového výbo-
ru bol zameraný na testovanie žia-
kov vo veku 11 a 12 rokov v šies-
tich športových disciplínach. Nebyť 
celosvetovej pandémie ochorenia 
COVID-19 a uzatvorenia základ-
ných škôl na celé tri mesiace, zapo-
jenosť by určite bola výrazne vyš-
šia. Pôvodne sa do projektu prihlá-
silo 62 škôl.

Z celkového počtu 40 škôl, kto-
ré sa zapojili do pilotného roční-
ka OLOV, bolo 9 z Banskobystric-
kého samosprávneho kraja, 7 zo 
Žilinského SK, po 6 z Trnavské-
ho, Nitrianskeho aj Košického SK, 
3 z Trenčianskeho SK, 2 z Prešov-
ského SK a 1 z Bratislavského SK. 
Z týchto škôl sa spolu zapojilo 1 
828 žiakov (949 chlapcov, 879 diev-
čat). Z nich sa odznak všestrannos-
ti podarilo získať 493 žiakom vo ve-
ku 11 a 12 rokov, čo je 27 percent 
testovaných. Zlatý odznak si vybo-
jovalo 53, strieborný 141 a bronzo-
vý 299 žiakov.

Celoslovenské finále pilotné-
ho ročníka OLOV sa malo uskutoč-
niť 23. – 25. júna v rámci najtradič-
nejšej mládežníckej olympiády Ka-

lokagatia v Trnave. Tam mali prísť 
najlepší žiaci zo školského testo-
vania vo vekových kategóriách 11- 
až 12-ročných. Mali súťažiť za prí-
tomnosti ambasádorov projektu 
Anastasie Kuzminovej a Micha-
la Martikána. Avšak podujatie bolo 
vzhľadom na núdzový stav už dáv-
nejšie zrušené.

SOŠV pred koncom tohto škol-
ského roka všetkým zapojeným 
školám zaslal športový materiál 
spolu s certifikátmi, ktoré dostanú 
všetci otestovaní, a získanými stup-
ňami odznakov. Žiaci, ktorí sa za-
pojili, tak vedno so školskými vy-
svedčeniami dostali aj vysvedčenia 
o svojej športovej zdatnosti.

Pilotný projekt OLOV, ktorý nad-
väzuje na niekdajší rovnomenný 
projekt SOŠV, ale na rozdiel od mi-

nulosti sa zameriava výlučne na 
jasne definované pohybové aktivi-
ty (predtým zahŕňal aj vedomostné 
súťaže, kultúrne i environmentál-
ne aktivity), vzbudil naozaj veľký 
záujem na školách. Prispeli k tomu 
aj komunikačné kanály Národné-
ho športového centra (NŠC) a Slo-
venskej asociácie športu na ško-
lách (SAŠŠ), ktoré pravidelne zve-
rejňovali možnosť prihlásiť sa do 
projektu.

OLOV zahŕňa komplexnú kom-
bináciu disciplín, ktoré sú zame-
rané na testovanie rýchlosti, sily 
aj vytrvalosti. Testovanie sa v rám-
ci pilotného ročníka realizova-
lo v šiestich disciplínach: člnkový 
beh 10 x 5 m, zhyby (výdrž v zhy-
be), vytrvalostný člnkový beh, ľah 
– sed za 30 sekúnd, skok do diaľ-

ky znožmo z miesta a hod 2 kg 
medicinbalom vzad. Významnú 
úlohu pri pilotnom testovaní, hra-
li regionálne olympijské kluby, tra-
dične fungujúce ako predĺžené 
ruky SOŠV. Mnohé tieto kluby dl-
hodobo spolupracujú s konkrét-
nymi školami, ktoré vďaka tomu 
k novému projektu pristúpili veľ-
mi aktívne.

V budúcnosti bude veľmi dôleži-
tá spolupráca so všetkými ôsmimi 
samosprávnymi krajmi SR. V hlav-
ných mestách žúp sa budú realizo-
vať krajské finálové kolá, z ktorých 
sa bude postupovať na celosloven-
ské finále. 

Počas pilotného ročníka OLOV 
sa podarilo nastaviť všetky para-
metre projektu tak, aby sa mohol 
realizovať plnohodnotne a v pod-
statne väčšom rozsahu. Po dohode 
s ministerstvom školstva bude mať 
OLOV v budúcom školskom roku 
punc Národného športového pro-
jektu. Bude sa opäť testovať množi-
na 11- a 12-ročných žiakov.

Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR podporilo pilot-
ný ročník projektu Olympijský od-
znak všestrannosti vo výške 65-ti-
síc eur. Ďalších 30-tisíc dolárov 
poskytla Olympijská solidarita Me-
dzinárodného olympijského výbo-
ru – z tohto grantu sa financovala 
príprava internetovej platformy na 
spracovanie a vyhodnocovanie ce-
lého testovania. (rh)

Žiaci s certifikátmi z pilotného ročníka OLOV. Snímka: SOŠV

Posolstvo 
Olympijského dňa 
2020 aj napriek 

sťaženým 
podmienkam 

rezonovalo 
v rôznych častiach 

Slovenska. 

SOŠV
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Zomrel 
futbalový 
olympionik 
Čišovský
Vo veku 40 rokov zomrel 
v českej Plzni dňa 28. júna bý-
valý slovenský futbalový re-
prezentant Marián Čišovský 
(narodil sa 2. novembra 1979 
v Humennom). Od roku 2014 
bojoval s amyotrofickou late-
rálnou sklerózou (ALS). V A-tí-
me Slovenska odohral 15 zápa-
sov. V družstve SR do 21 rokov 
výrazne prispel k štvrtému 
miestu na ME 2000 v Bratisla-
ve, vďaka čomu tím postúpil 

na olympijské hry v Sydney. 
Na OH v Sydney Čišovský hral 
v zápasoch proti Brazílii (1:3) 
a proti Juhoafrickej republike 
(2:1). S Interom Bratislava zís-
kal dva a s Artmediou Petržal-
ka jeden slovenský ligový ti-
tul, s Viktoriou Plzeň pridal 
dva české. (ta)

VÝZVa  
Prezident SOŠV Anton Siekel, riaditeľ Športového 
centra polície Juraj Minčík, zamestnanci SOŠV 
i SPV sa v júni zapojili do kampane #Sportovakrv 
a darovali vzácnu tekutinu. A vyzvali tiež ďalšie 
osobnosti, aby sa pridali.

kampaň #Sportovakrv je 
spoločná iniciatíva Na-
dácie SOŠV, Slovenského 
olympijského a športové-

ho výboru (SOŠV) a Slovenského 
paralympijského výboru (SPV). 
Pred odberným miestom v bra-
tislavskom Ružinove ju odštar-
tovali šéfovia SOŠV a SPV Anton 
Siekel a Ján Riapoš.

Športová rodina chce spoloč-
ne poukázať na potrebu darova-
nia vzácnej tekutiny. Len na Slo-
vensku sa podľa Národnej trans-
fúznej služby (NTS) každoročne 
spotrebuje 180-tisíc transfúz-
nych jednotiek červených krvi-
niek. Krv potrebujú obete úra-
zov i nehôd aj tí, ktorí podstu-

pujú operačné zákroky, pacienti 
bojujúci s leukémiou či nádoro-
vými ochoreniami a mnohí ďal-
ší. 

„Spoločnou kampaňou chce-
me osloviť širokú verejnosť a ko-
munikovať nielen to, aká je krv 
dôležitá, ale aj to, ako je športo-
vé hnutie jednotné. Vie sa spolu 
dohodnúť a spolupracovať nielen 
v športových otázkach. Športová 
rodina síce dnes očakáva pomoc 
od štátu i partnerov, ale v rám-
ci svojich možností chce aj ona 
pomáhať,“ uviedol Anton Siekel 
pred vstupom na odberné miesto 
NTS v Bratislave. Krv sa rozho-
dol darovať druhýkrát v živote. 
Časté pravidelné cesty do zahra-

ničia mu neumožnili navštíviť 
transfúzne oddelenie častejšie. 

Každý darca môže v rámci 
kampane po darovaní krvi odo-
vzdať symbolickú loptičku ďalej. 
Stačí, keď na sociálnych sieťach 
vyzve ďalších troch ľudí a pri-
dá hashtag #sportovakrv. Anton 
Siekel poslal symbolické loptičky 
prezidentovi Slovenského futba-
lového zväzu Jánovi Kováčiko-
vi, hokejistovi Tomášovi Tatarovi 
a vtedajšiemu predsedovi správ-
nej rady Fondu na podporu špor-
tu Dušanovi Guľášovi. 

Symbolickú loptičku od pre-
zidenta SOŠV už prijal hokejový 
útočník Tomáš Tatar. Hráč Mon-
trealu Canadiens navštívil od-

berné miesto na bratislavských 
Kramároch. Vzhľadom na pre-
došlý pobyt v zahraničí však na-
pokon nemohol darovať krv. Ta-
tar však verí, že aspoň inšpiroval 
mladých športovcov a verejnosť, 
aby prišli pomôcť iným. „Som 
typ človeka, ktorý neodmieta 
výzvy. Iniciatívy, v ktorých ide 
o dobrú vec, vždy rád podporím. 
Ihly sa nebojím, preto som dlho 
nerozmýšľal a rozhodol sa ísť da-
rovať krv. Uvedomujem si, že jej 
nikdy nie je dosť a často môže 
transfúzia niekomu zachrániť ži-
vot,“ povedal počas návštevy ne-
mocnice na Kramároch.

Na dvakrát zasa musel trans-
fúzne miesto navštíviť šéf Špor-

tového centra polície Juraj Min-
čík, keďže po koronavíruse sú 
pravidlá pre darcov veľmi prísne. 
Do darcovského kresla sa mohol 
posadiť až deň po Antonovi Sie-
kelovi.

K výzve „Darujme krv, vyhrá-
me všetci“ sa pripojili športov-
ci i obyčajní ľudia na celom Slo-
vensku. Darovať krv je možné aj 
počas júla. Odberné miesta sú 
otvorené od pondelka do piat-
ku od 7.00 h do 14.00 h s výnim-
kou utorka, keď možno prísť da-
rovať krv od 7.00 h do 17.00 h. 
Informácie o možnostiach i pod-
mienkach darovania sú na webo-
vej stránke Národnej transfúznej 
služby. (pp)

Prezident SOŠV Anton Siekel pri odbere krvi. Symbolickú loptičku v ruke hodil trom osobnostiam. Snímka: andrej Galica, SOŠV

jubileá

Pribilinec oslavuje šesťdesiatku

o lympijský víťaz 
v chôdzi na 20 km zo 
Soulu 1988, majster Eu-
rópy a dvojnásobný vi-

cemajster sveta na rovnakej tra-
ti i dvojnásobný halový majster 
Európy v chôdzi na 5 km Jozef 
Pribilinec (na snímke Jána Súku-
pa) je najvýznamnejší „okrúhly“ 
jubilant z radov našich olympio-
nikov v III. kvartáli tohto roku. 
Šiesteho júla, teda dnes, oslavu-
je šesťdesiatku! Na „kótu 60“ sa 
dostanú aj legendárna hádzanár-
ka, vicemajsterka sveta 1986 Má-
ria Ďurišinová (17. júla) a člen-
ka strieborného tímu pozem-
ných hokejistiek na OH 1980 
v Moskve Viera Jakabová-Podhá-
nyiová (19. septembra).

Uvádzame kompletný prehľad 
jubilantov z radov našich olym-
pionikov v III. kvartáli.

75 rokov: MáRia MaliŠoVá * 6. 8. 
1945 Čierny balog, volejbal – vo vý-
prave ČSSR – 1972: 7.
70 rokov: daRina kodajoVá * 26. 
7. 1950 bratislava, volejbal – vo vý-
prave ČSSR – 1972: 7.
60 rokov: joZeF pRibilineC  * 6. 7. 
1960 kremnica, atletika – vo výpra-

ve ČSSR – 1980: 20 km chôdza – 
20. (1:42:52,4), 1988: 20 km chô-
dza – 1. (1:19:57 h – olympijský re-
kord)
MáRia ĎuRiŠinoVá * 17. 7. 1960 
košice, hádzaná – vo výprave ČSSR 
– 1988: 5. 
ján kliMko * 30. 7. 1960 Zlatá 
baňa (okres prešov), severská kom-
binácia – vo výprave ČSSR - 1984: 
jednotlivci – 22., 1988: družstvá – 
6., jednotlivci – 27. 
VieRa podHánYioVá * 19. 9. 
1960 Zlaté Moravce, pozemný ho-
kej – vo výprave ČSSR – 1980: 2. 
TiboR jankoViCS * 20. 9. 1960 
komárno, grécko-rímske zápasenie 
– vo výprave ČSSR – 1988: 52 kg 
– 6.
50 rokov: jaRoSlaV FeRianeC * 
13. 8. 1970 bratislava, jachting – 
vo výprave SR– 1996: 470 – 32. 
(s karvašom)  (sou)

iniCiaTíVa

denný tábor slovenského 
olympijského tímu v Šamoríne

nájdi si svoj šport v olym-
pijskom tábore a uži si 
more zábavy – to je slo-
gan Denného tábora 

Slovenského olympijského tí-
mu (SOT) počas leta v Olympij-
skom tréningovom centre x-bio-
nic ®sphere v Šamoríne. V Den-
nom tábore SOT, ktorý počas 
júla a augusta organizuje ces-
tovná kancelária Satur v spolu-
práci s SOŠV, majú deti vo veku 
od 6 do 15 rokov možnosť zažiť 
dni plné športových a zábav-
ných aktivít. Účastníci si budú 
môcť vyskúšať rôzne olympijské 
športy a prípadne objaviť svoj 
skrytý talent. 

Jednotlivé bloky programu ve-
dú skúsení profesionálni špor-

toví tréneri a obľúbení animáto-
ri. Na športoviská Olympijského 
tréningového centra zavítajú aj 
veľké športové hviezdy, ktoré sa 
budú počas vybraných dní ve-
novať účastníkom. Do x-bionic 
®sphere sa chystajú napríklad 
biatlonistka Anastasia Kuzmi-
nová, strelkyňa Danka Barteko-
vá či lukostrelkyňa Alexandra 
Longová.

V programe Denného tábo-
ra SOT sú penová párty, súboje 
vo futbale a v basketbale, pláva-
nie, atletika, gymnastika, karate 
aj džudo, i jedna plavba loďou 
po Dunaji na trase z Bratislavy 
do Šamorína a späť. Okrem to-
ho deti zažijú množstvo zábavy 
v bazénoch, akvaparku i v naj-

väčšom multifunkčnom náuč-
nom ihrisku AdventureLand. 

Jednotlivé turnusy sa usku-
točnia počas júla a augusta od 
pondelka do piatka. Každý deň 
sa deti dovezú do Šamorína 
i späť (odchod o 8.00 h, návrat 
o 17.45 h) moderným autobu-
som z parkoviska pred Istropoli-
som v Bratislave na Trnavskom 
mýte. Okrem bohatého progra-
mu je pre deti pripravený počas 
dňa aj obed formou bufetových 
stolov, olovrant i desiata. Za-
bezpečený je aj pravidelný pit-
ný režim. 

Viac informácií nájdete na we-
bových stránkach. 

https://www.olympic.sk/tabor 
a www.satur.sk.  (pp) 

Športová krv 
oslovuje  
aj osobnosti

www.satur.sk

Denný tábor olympijského tímu

v X-BIONIC® SPHERE

júl – august
doprava zdarma

Nájdi si svoj šport 
v Olympijskom tábore 

a zaži more zábavy!
Slovenských olympionikov s hrdosťou podporujú:

EXKLUZÍVNY PARTNER GENERÁLNI PARTNERI HLAVNÍ PARTNERI

PARTNER MEDIÁLNI PARTNERi
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