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Rok do OH v Tokiu: neistota aj nádej
zasadnutia 17. júla prezident organizačného výboru Tokio 2020 Joširó Mori.
„Budem vždy optimista a vždy
sa budem snažiť vidieť veci pozitívne, aj v súvislosti s budúcim rokom. Pevne verím, že sa nájde riešenie, aby sa olympijské hry konali
a aby boli úžasné,“ povedal na brífingu rok pred novým termínom
OH prezident SOŠV Anton Siekel.

Podujatie
Hry XXXII. olympiády
v japonskom Tokiu
podľa pôvodného plánu
mali slávnostne otvoriť
24. júla 2020.
Celosvetová pandémia
nového koronavírusu
však spôsobila
presunutie najväčšieho
podujatia na svete o rok
neskôr.

N

ový termín OH 2020 v Tokiu (názov zostal nezmenený) je v budúcoročnom
kalendári o deň skôr ako
ten pôvodný tohtoročný – od 23.
júla do 8. augusta 2021. Pri začiatku odpočítavania posledného roka
do ich slávnostného otvorenia vo
svete aj na Slovensku najviac rezonovala neistota, či sa podujatie vôbec bude môcť uskutočniť.
Prípravy hier v Tokiu dlhodobo
išli podľa plánu, avšak úplne nečakane a veľmi tvrdo zasiahla vyššia moc. „Ročný odklad hier bolo veľmi ťažké rozhodnutie pre vás
aj pre nás. Spoločne to však zvládneme a hry chceme zorganizovať
aj s ročným oneskorením na vysokej úrovni,“ prehovoril k členom
Medzinárodného olympijského výboru (MOV) počas ich virtuálneho

EXKLUZÍVNY PARTNER

Barteková: Máme
viac scenárov
Slovenská strelkyňa Danka Barteková je v súvislosti s olympijskými hrami v Tokiu, ktoré sa
majú uskutočniť presne o rok
(od 23. júla do 8. augusta 2021),
v situácii ako nikto iný na svete. Na tom, aby sa hry uskutočnili, jej záleží ako členke Medzinárodného olympijského výboru
(MOV), ale zároveň chce bronzová medailistka v skeete z OH
2012 v Londýne uspieť na strelnici a navyše aj vo voľbách do
komisie športovcov MOV. Počas
OH v Londýne v týchto voľbách
zvíťazila, čo následne znamenalo jej prijatie aj za členku samotného MOV.
Ako členka MOV sa 17. júla
zúčastnila na virtuálnom zasadnutí, kde japonskí organizátori
prezentovali stav príprav. Podľa Bartekovej MOV aj organizátori rátajú so všetkými alternatívami. „MOV úzko spolupracuje
so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá je hlavný partner
pri posudzovaní toho, či OH na
budúci rok budú, alebo nie. Niekedy začiatkom roka bude, podľa situácie vo svete, jednoznačne potrebné povedať, či áno alebo nie.“
„Momentálne sme v situácii, keď sa pracuje s viacerými
scenármi, ako uskutočniť hry.
A hoci nevieme, aké sú konkrétne kroky, hovorí sa, že je možná
karanténa pre športovcov, ktorí
prídu do Japonska, ale aj že sa
im umožní pricestovať s potvrdením o absolvovaní dvojtýždňovej
karantény doma. V hre je viacero
opatrení. Samozrejme, všade sa
bude dezinfikovať, diváci budú
mať povinnosť nosiť rúško a tak
ďalej. Všetko bude isté až v momente, keď bude jasné, aká bude situácia vo svete a že olympijské hry sa uskutočnia.“  (sou)

Napriek veľkým
komplikáciám prípravy podľa
plánu

V polovici júla organizátori OH
oznámili, že sa im podarilo na nový termín zabezpečiť všetkých 42
olympijských športovísk, ako aj
olympijskú dedinu a priestory obrovského výstaviska Tokyo Big
Sight, ktoré je určené ako hlavné tlačové aj vysielacie stredisko.
Vďaka tomu už nehrozí, že by
sa súťaže v niektorom športe nemohli uskutočniť podľa plánu.
A keďže nový termín OH je v kalendári len o deň skôr ako ten pôvodný, dá sa aj „kopírovať“ pôvodný program súťaží. V ňom figuruje 339 medailových súťaží v 33
športoch.
Vyššie uvedené fakty znamenajú zvládnutie obrovskej výzvy,
pretože množstvo zariadení malo pôvodne v danom čase hostiť
iné podujatia a akcie. A pokiaľ ide
o dedinu, v nej už je množstvo bytov predaných ľuďom, ktorí sa tam
mali nasťahovať už na jeseň tohto roka. Situáciu ešte komplikovalo to, že byty predávali viaceré developerské firmy, takže rokovania
museli byť mnohostranné.
Detaily nie sú známe, no je isté, že organizátori OH musia výdatne finančne odškodniť množstvo
subjektov, aj jednotlivcov za všetky zmeny v porovnaní s pôvodnými kontraktmi.
Preloženie OH o rok neskôr znamená bezprecedentný krok, ktorý
nemá v histórii obdobu.
Pokračovanie na strane 18

Na slávnosti v Tokiu rok pred slávnostným otvorením OH plavkyňa Ikee Rikaková s lampášom s olympijským ohňom.
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Rok do OH v Tokiu: neistota aj...
účastníkov a na druhej strane zachovávalo olympijského ducha.“
Počas zasadnutia MOV povedal:
„Olympijské hry budú iné ako
tie, ktoré sa pripravovali. Nikto nevie, ako bude vyzerať svet
v júli či auguste budúceho roka.
Preto pripravujeme niekoľko scenárov.“
Šéf organizátorov OH Joširó
Mori členov MOV informoval,
že kľúčové zdravotné opatrenia v súvislosti s pandémiou vojdú v Tokiu do platnosti na jeseň.
Odvtedy sa budú môcť konať aj
ďalšie testovacie podujatia, ktoré
boli od marca pozastavené. V prvých troch mesiacov budúceho
roka budú opatrenia proti ochoreniu COVID-19 implementované
do operačných plánov podujatia.

Nové opatrenia majú
hry zjednodušiť, zlacniť
a optimalizovať

Dodatočné náklady, vyvolané
preložením OH, sa odhadujú na
2 – 6 miliárd dolárov. MOV, pri
ktorom zostali všetci celosvetoví
marketingoví partneri z programu TOP (niektorí dokonca práve v období koronakrízy predĺžili partnerstvo), vyčlenil extra
sumu v celkovej výške 800 miliónov dolárov, ktorá je určená
nielen (aj keď najmä) pre organizátorov hier, ale aj pre národPrezident SOŠV Anton Siekel, tenista Filip Polášek, športová gymnastka Barbora Mokošová a vodná slalomárka Eliška Mintálová počas brífingu SOŠV pred OH.
né olympijské výbory a medzináSnímka: andrej galica/sošv rodné športové federácie letných

olympijských športov.
misie MOV pre OH v Tokiu John
Vyzerá to tak, že väčšinu dodobí začal od konca júna počet
Dokončenie zo strany 17
Coates.
datočných nákladov budú musieť
nakazených výrazne rásť. Je logické, že obavy z ďalších vĺn
pokryť Japonci, čo v nich vzbuVšetko, čo toto rozhodnutie vySlováci pôjdu do Tokia, len
pandémie v rôznych kútoch sve- dzuje značnú nevôľu. Organizávolalo a s čím sa v jeho dôsledku ak to bude bezpečné
ta sú značné.
tori síce mali veľmi úspešne rozmiliárd dolárov
a v širších súvislostiach treba vy- V celosvetovom kvalifikačnom
Nádeje sa upierajú práve k tobehnutý domáci marketingový
môžu byť dodatočné náklady OH.
procese sa zatiaľ rozdelilo 57
rovnať, znamená pravdepodobmu, že sa v dohľadnom čase poprogram s kalkulovanými príjmadarí vyvinúť a v dostatočnom
percent olympijských miestemi vo výške 3,3 miliardy dolárov,
ne logisticky najzložitejšiu opemnožstve uviesť na trh účinné
niek. Slováci si vybojovali osem- torít. Aj do Tokia pôjdu Sloválenže väčšina partnerov sa v noráciu v histórii ľudstva v mieroci len v prípade, že bude možné
vých časoch.
vakcíny proti novému koronavívej situácii zatiaľ nevyjadrila, či
násť miesteniek – sedem v streľbe, päť v rýchlostnej kanoisochrániť ich zdravie a postarať
Protipandemické opatrerusu. Výskum v tejto veci prebie- budú mať dosť financií na predĺtike, tri vo vodnom slalome,
nia predstavujú v prípravách
sa o bezpečnosť. „Keď sa situácia ha priam horúčkovito na rôznych ženie sponzoringu ešte o rok.
OH v Tokiu samostatnú kapiJe samozrejmé, že nielen MOV,
dve v cestnej cyklistike a jednu
miestach sveta a mnohé štáty sa
bude zlepšovať, budem sa veľmi tešiť. Keď budeme čeliť hroztolu, ktorá určite patrí k najv športovej gymnastike. Na mespájajú v snahe, aby vakcíny boli ale predovšetkým Japonci sa
be a nebudeme vedieť zabezpevýznamnejším. Isté je, že sa do- no majú nominácie vodný slanaozaj všeobecne dostupné. Bez v danej situácii snažia šetriť, kde
čiť, aby sa naša výprava vrátila
tknú všetkých, ktorí v lete budú- lomár Jakub Grigar a športová
existencie účinnej vakcíny sa od- sa dá, a pripraviť úspornejšie hry.
ceho roka prídu na OH v Tokiu.
gymnastka Barbora Mokošová.
domov zdravá, prijmeme opatre- borníci, ale nielen oni, na možVšetky zainteresované strany sa
Uvažuje sa dokonca aj o tom, že „Po revízii podľa rebríčkov a vý- nia, ktoré nás zarmútia,“ priznal nosť konania OH v Tokiu na buzhodli na troch hlavných princídúci rok pozerajú skepticky.
poch preložených OH: 1. priorita
v snahe znížiť riziko šírenia ná- konnosti našich športovcov by
Anton Siekel.
Objavili sa aj úvahy, že by sa
zdravia a bezpečnosti všetkých
kazy by sa obmedzil pohyb člev našej výprave mohlo byť okoCelosvetová nádej
lo 45 športovcov,“ hovorí šporOH v Tokiu konali bez divákov
zúčastnených a personálu, ktorý
nov výprav z celého sveta mimo olympijskej dediny. „Skutoč- tový riaditeľ SOŠV a designovasa volá vakcína
v hľadiskách, ale prezident MOV sa viaže k chodu hier, 2. redukcia finančného vplyvu preloženia
ný problém je 15 400 športovcov ný vedúci slovenskej výpravy Ro- Dnes nikto nevie, aký vývoj bude Thomas Bach ich nedávno jedmať pandémia vo svete v priebe- noznačne odmietol: „Olympijské hier a propagácia verejného záujvrátane paralympionikov, ich po- man Buček.
hry za zavretými dverami rozčetné realizačné tímy, obrovský
hu ďalších mesiacov.
mu, 3. zjednodušenie a redukoSOŠV rešpektuje pri vysielavanie komplexnosti hier tak, aby
počet zástupcov médií a tiež asi ní výprav na každé veľké po
V súčasnosti sa javí ako veľmi hodne nechceme. Preto pracuje80-tisíc dobrovoľníkov,“ upozor- dujatie odporúčania slovenských nepriaznivý. Aj v samotnom Jame na riešení, ktoré by na jednej boli organizované efektívne, bez(sou)
i miestnych zdravotníckych aunil v júni šéf koordinačnej koponsku po vcelku stabilnom obstrane chránilo zdravie všetkých pečne a udržateľne. 
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Financie

Šanca dostať peniaze z EÚ aj do športu

P

omôcť rozvoju slovenského športu môže pripravovaný Plán na podporu oživenia Európy, o ktorom
Európska rada rokovala v druhej
polovici júla.
Viacerí poslanci Európskeho
parlamentu sa na pôde Národnej rady Slovenskej republiky
zhodli, že financie pre slovenský šport by mohli prísť v rámci
reformy školstva i prostredníctvom prevencie v rámci reformy
zdravotníctva. Slovensko dostáva po schválení Plánu oživenia
možnosť získať prostriedky, ktoré si donedávna nevedelo predstaviť. Čerpať tieto prostriedky bude pre krajinu mimoriadna
výzva, keďže ešte nedočerpala štrukturálne európske fondy 2014 – 2020 a už sa pripravuje aj nové programové obdobie
2021 – 2027.
Celkovo by za sedem rokov
malo prísť na Slovensko viac ako
25 miliárd eur, aspoň časť by sa
mohla investovať do športu. Jeho zástupcovia chcú byť v tejto
oblasti oveľa aktívnejší ako doteraz. „Nemôžeme si dovoliť strácať čas, pretože podobná príleži-

tosť sa v najbližších rokoch nezopakuje,“ hovorí prezidentka
SR Zuzana Čaputová.

Šport ako súčasť prevencie

Tému športu a zdravia otvoril pri debate s poslancami Európskeho parlamentu poslanec
NR SR Richard Nemec, najlepší mužský volejbalový tréner na
Slovensku za rok 2019. „Zdravie je v období COVID-19 jedna z najdôležitejších vecí. Roboti
nám nebudú nosiť medaily a nebudú reprezentovať Slovensko,
keď tu nebudeme mať športovcov a zdravých ľudí. Chcem sa
spýtať europoslancov, ako bojujete za to, aby sme mohli čerpať
eurofondy pre šport?“
Finančný balík z Európskej
únie v objeme viac ako 6 miliárd
eur na pomoc po pandémii nového koronavírusu nebude Slovensko schopné vyčerpať pri súčasnom nastavení systému. Podľa premiéra Igora Matoviča bude
potrebné pripraviť veľké národné projekty za desiatky či stovky miliónov eur. Podľa jeho slov
sa určite nebude postupovať formou drobných projektov.

Roboti nám
nebudú nosiť
medaily
a reprezentovať
Slovensko.
Richard Nemec,
poslanec NR SR

„Financovanie športu v rámci Fondu obnovy vidím vo dvoch
líniách. Mohlo by sa diať cez reformu vzdelávania a reformu
školstva. V oboch vidím veľký
priestor, väčší je pri zdravotníctve. Peniaze, ktoré máme v systéme, by sme mali nasmerovať
do prevencie a preventívnych
programov. Oblasť športu by
mohla byť pokrytá v rámci preventívnych opatrení, na čo môžu
byť minuté aj peniaze z Fondu
obnovy,“ zareagovala poslanky-

ňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová.
Jej kolega Michal Wiezik pripomenul, že téme zdravia venujú v Európskom parlamente i všetkých európskych inštitú
ciách veľký priestor a čas. Svet
nebol pripravený na pandémiu
koronavírusu a EÚ chce v členských štátoch vrátane Slovenska
primerane zareagovať. Upriamil
preto pozornosť aj na pripravovanú konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá by sa mala uskutočniť už počas jesene. Jednou
z tém by mali byť aj kompetencie a tiež financovanie zdravia
a prevencie.

Nielen z Fondu obnovy, ale
aj z eurofondov

Slovensko už mohlo čerpať prostriedky z eurofondov na športovú infraštruktúru aj v súčasnom programovom období, ktoré sa končí tento rok. Európska
únia zriadila aj program Erasmus+, ktorý kladie dôraz predovšetkým na aktivity týkajúce sa
masového športu.
Z bruselských peňazí pre slovenský šport v posledných ro-

koch veľa nepritieklo. Zmeniť to
chce aj europoslanec Ivan Štefanec: „Šport hrá významnú úlohu
v prevencii, čiže je súčasťou nielen reforiem vzdelávania a zdravotníctva. Chcem upozorniť, že
už aj teraz sa dá čerpať na športovú infraštruktúru zo súčasných eurofondov, a bude to tak
určite aj v ďalšom období. Teoreticky je možné čerpať financie
aj z fondu obnovy, ale ja vidím
väčšie príležitosti z finančného
rámca 2021 až 2027. Som veľký
priaznivec športu, veľmi rád tomu napomôžem.“
Šport sa spomína aj vo východiskovom návrhu priorít SR pre
politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 až 2027. Podpora dobudovania športovej infraštruktúry na Slovensku predstavuje potenciál pre komunitný
rozvoj. „Rozšírenie a skvalitnenie možností športovať, predovšetkým pre rekreačných a amatérskych športovcov, zvýšenie
možnosti a kapacity pre šport
detí a mládeže na lokálne i re
gionálnej úrovni podporí sociálny rozvoj jednotlivých území,“
píše sa v návrhu priorít. 
(pp)

Výzva

Šport má
pomôcť
k obnove
po kríze
Slovensko spoločne s ďalšími
117 členskými krajinami OSN,
ktoré uznávajú silu športu pri
rozvoji spoločnosti, vyzvalo
všetky štáty sveta, aby do svojich plánov obnovy po pandémii koronavírusu začlenili aj
šport a fyzické aktivity.
Signatári (okrem Slovenska
napríklad aj Česko, Austrália,
Rakúsko, Maďarsko, Poľsko,
Rusko, Nemecko, Taliansko či
Španielsko) v spoločnom vyhlásení o vplyve dopadov choroby COVID-19 na šport, telesné aktivity a dobrú psychickú
pohodu, rovnako aj na vplyvy na sociálny rozvoj, ocenili
významný prínos športu a telesnej kultúry v mnohých oblastiach – vzdelávaní, trvalo udržateľnom rozvoji, mieri, spolupráci, spravodlivosti,
sociálnej inklúzii i zdravotníctve. Šport a pohyb by podľa spoločného stanoviska mali
byť súčasťou národných stratégií pre udržateľný rozvoj.

Nevyhnutnosť pre blaho

„V tejto dobe núdze zostávajú šport a fyzická aktivita napriek mnohým ďalším naliehavým prioritám nevyhnutné
pre naše blaho. Sú prospešné pre naše fyzické i duševné zdravie a pomáhajú zmierňovať stres a úzkosť,“ píše sa
v spoločnom vyhlásení 118
krajín.
Vlády ocenili úsilie všetkých zainteresovaných organizácií vrátane medzinárodných a národných športových federácií a subjektov
zmeniť kalendáre podujatí.
„Sme presvedčení, že olympijské i paralympijské hry Tokio 2020, ako aj všetky odložené udalosti, budú mať v prípade ich organizovania veľmi
špec iálne miesto v histórii
športu. Po tejto pandémii budú symbolom ľudskej jednoty
a solidarity. Oceňujeme namáhavé úsilie príslušných organizácií v súvislosti s odkladom,“ uvádza sa ďalej v spoločnom stanovisku.
Dokument iniciovali spolupredsedníčky Skupiny priateľov športu pre trvalo udržateľný rozvoj pri OSN, stála predstaviteľka Monackého
kniežatstva pri OSN Isabelle
Piccová a šéfka katarskej misie pri OSN Alya Ahmed Saif
Al-Thaniová.

Aj Európska únia
zdôrazňuje význam
športu

K podpore športu a na využitie finančných prostriedkov
z eurofondov na zmiernenie
negatívnych dôsledkov pandémie v jednotlivých štátoch
nedávno vyzvala svoje členské krajiny aj Európska únia.
Ministri zodpovední za šport
v krajinách dvadsaťsedmičky
nedávno prijali aj uznesenie,
v ktorom zdôraznili dôležitosť
úlohy športu pre spoločnosť
počas koronakrízy a zvýraznili potrebu podpory tohto odvetvia vo fáze obnovy. Zároveň však volali po solidarite
v športovom hnutí.
„Postkoronavírusový svet
bude ťažiť zo športu. Sme pripravení prispieť k jeho formovaniu, sme pripravení urobiť svet lepším miestom prostredníctvom športu. Zároveň
vyzývame vlády sveta, aby
šport začlenili do svojich podporných programov z dôvodu podstatného prínosu, ktorý
fyzické aktivity prinášajú pre
spoločnosť,“ povedal ešte pred
spoločným vyhlásením 118
krajín prezident MOV Thomas
Bach. 
(pp)
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Siekel: Obdobie chaosu sa musí skončiť
Šport a štát
Nezakrývajme si už oči,
nastavme si zrkadlo
a stanovme si ciele
presahujúce obdobie
jednej vlády, vyzýva
prezident SOŠV Anton
Siekel. S médiami sa
stretol na pracovných
raňajkách v spoločnosti
šéfa sekcie športu na
MŠVVŠ SR Petra
Dedíka.

V

čase pandémie nového koronavírusu sa dlhodobé
problémy slovenského
športu ešte znásobili. Chýba koncepcia rozvoja, vzorec na
výpočet príspevku uznanému športu je z mnohých pohľadov nevyhovujúci a nezohľadňuje náročnosť
i ďalšie aspekty konkrétnych športov, Zákon o športe je potrebné novelizovať. Je to iba časť problémov,
ktoré je potrebné dnes riešiť.
SOŠV i národným športovým
zväzom chýba koncepcia a odkaz,
kam sa chce šport v spolupráci so
štátom posunúť. V kritických situáciách je šport na druhej koľaji, pomoc zo strany štátu neprichádza.
Súčasný stav slovenského športu je
alarmujúci. Obdobie chaosu v prístupe štátu k športu by sa podľa
prezidenta SOŠV už malo skončiť.

Situácia slovenského športu
je vážna

„Koronakríza odhalila najväčšie
problémy slovenského športu. Dlho sme si zakrývali oči a pozerali
sa do falošného zrkadla. Uspokojovali nás výsledky jednotlivcov, ako
sú Peter Sagan, Petra Vlhová, stačili nám športové výsledky a schopnosť nosiť medaily z olympijských
hier. To je však len špička ľadovca,
šport je aj o iných prioritách. Situácia je vážnejšia, ako sme si dlho
uvedomovali,“ tvrdí Anton Siekel.
S prezidentom SOŠV sa na konštatovaní, že koronakríza odhalila problémy športu, zhodol aj zastupujúci generálny riaditeľ sekcie
športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter De-

Slová Antona Siekela na pracovných raňajkách vzbudili veľkú pozornosť médií.
dík, podľa ktorého doterajšie kroky
štátu neboli smerom k športovému
prostrediu ideálne a pomoc by mala byť oveľa lepšia.
Podľa oboch štát nevytvára
dostatočné podmienky, aby sa naplnil verejný záujem obsiahnutý
v Zákone o športe. Je potrebné tento stav zmeniť. Zatiaľ čo prezident
SOŠV hovorí, že verejný záujem
nie je absolútne naplnený, zástupca ministerstva tvrdí, že skôr nie je
naplnený.

Kritický pohľad športovej
obce na postoj štátu

Napriek mnohým pozitívam športu, aj pri zlepšovaní zdravotného
stavu populácie, dnes nevidno záujem štátu pomáhať tomuto odvetviu. Po príklady však netreba chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť do okolitých krajín, ako pomáhajú aj
v čase koronakrízy športu a snažia
sa o jeho rozvoj. Miliónové dotácie
v Rakúsku, Maďarsku i Česku sú
toho jasným dôkazom.
„Všetci vidíme, v akom stave sa
nachádzajú naše kluby v kolektívnych športoch. Počúvajme národ-

né športové zväzy, či sú spokojné
s dnešným stavom. Situácia je skutočne alarmujúca. Možno to podobne nevidia len dva zväzy, ktoré majú financovanie zabezpečené
bez ohľadu na to, ako sa vyvíja ich
členská základňa, aké výsledky dosahujú. Hovorím o Slovenskom futbalovom zväze a Slovenskom tenisovom zväze. Nemôžeme si neustále nahovárať, že sme spokojní
a upravovať si kritériá. Nezakrývajme si už oči. Sme v zlom stave
a potrebujeme participáciu štátu,
aby sa podmienky zlepšili,“ apeluje
Anton Siekel.
O nespokojnosti športového
hnutia s krokmi štátu hovorí aj nedávna anketa, v ktorej sa predstavitelia národných športových zväzov a členské subjekty SOŠV vyjadrovali k viacerým otázkam. Až
takmer 84 percent respondentov
uviedlo, že štát určite nevenuje alebo skôr nevenuje športu dostatočnú pozornosť.
Nespokojnosť nie je iba s financovaním. Športová obec by rada vniesla do pripravovaných legislatívnych noriem aj svoje názo-

Snímka: Andrej Galica/SOŠV

ry a odporúčania. Takmer všetci
jej členovia sa zhodli na tom, že
pripravovanú veľkú novelu Zákona o športe by nemali robiť právnici od stola. „Tézy nového zákona by mali vzísť práve od športovcov a právnici by mali len povedať,
či sú, alebo nie sú v súlade so zákonom. Určite by zámery nemali robiť ľudia, ktorí dôverne nepoznajú prostredie v športe a dlhodobo v ňom na rôznych pozíciách
nepracovali,“ upozorňoval prezident SOŠV.

Chýba nám dlhodobá a jasná
koncepcia rozvoja športu

Teoretických riešení sa v predošlých rokoch nazbieralo množstvo,
realizácia ich návrhov do praxe sa
však nekonala. Dnes podľa Siekela nemá význam platiť nové štúdie,
ktoré ukážu, že šport je na tom na
Slovensku zle. Oveľa potrebnejšie
je navrhnúť smerovanie, ako sme
doteraz napĺňali stanovené ciele
a kde chceme mať šport v budúcnosti. Podobné materiály ako Národný program rozvoja športu 2001
– 2010 či Koncepcia štátnej politiky

Športovému hnutiu chýba jasná
koncepcia pre budúcnosť. „V prostredí manažmentu je samozrejmé,
že najskôr musí byť zadefinovaný
cieľ. Nie sú ním strešná organizácia, prílev financií do športu, podporné a dotačné schémy a ani vzorec na výpočet príspevkov uznanému športu. Cieľom má byť, že
chceme vedieť, ako bude vyzerať Slovensko v roku 2030. Nikto dnes nevie, kde štát vidí v budúcnosti šport. Potrebujeme Národný program rozvoja športu na
dlhšie obdobie, nie iba na niekoľko rokov jednej vlády. Chceme mať
zdravú populáciu, riešiť nie následky, ale príčinu vzniku chorôb, ako
sú diabetes, kardiovaskulárne choroby, psychické problémy? Cestou
športu tieto problémy vieme riešiť,
prevencia je ďaleko lepšia ako liečba. Nie je to však iba o infraštruktúre, ľudia sa môžu chodiť aj korčuľovať, bicyklovať, prechádzať do
prírody. Dôležité je, že sa hýbu.
Bol by som rád, keby sme o 10 rokov nemuseli kupovať pľúcne ventilátory, ale stavať nové športoviská, ktoré budú plné ľudí všetkých
vekových skupín. A teraz rozhodne
nemám na mysli len organizovaný
či vrcholový šport,“ uviedol prezident SOŠV.

Žiada sa systémové riešenie

Bol by som rád, ak
by sme o 10 rokov
nekupovali pľúcne
ventilátory, ale
stavali športoviská.
Anton Siekel,
prezident SOŠV

v oblasti športu - Slovenský šport
2020 však na ďalšie obdobie dnes
chýbajú.
„Musí sa už skončiť obdobie
chaosu. Mnohí ľudia často prichádzajú s témami, ktoré sú vytrhnuté
z kontextu, nezapadajú do časového rámca. Nepozerá sa na to, ako
sa plní koncepcia Slovenský šport
2020 z predchádzajúceho obdobia,
nikoho ani nezaujíma,“ upozorňuje Anton Siekel.

Dobrá koncepcia pomáha nasmerovať krajiny na cestu rozmachu
a dobrého životného štýlu. Island
sa pred viac ako desaťročím rozhodol podporovať mladých prostredníctvom športu, z nebezpečných
štvrtí sú aj vďaka tomu dnes bezpečné miesta. Austrálčania si rovnako vytvorili program, kam sa
chcú dostať do roku 2030. „Inde
vedia pracovať systémovo. Pripravme aj my Národný program rozvoja športu na roky 2020 až 2030
a zhrňme doň názory všetkých
kompetentných subjektov, ktoré
pôsobia v športe. Aj vďaka koncepcii môžeme presvedčiť iné rezorty, že šport nie je iba to, čo môžu
ľudia vidieť na televíznych obrazovkách či prečítať si v novinách.
Šport je súčasť viacerých oblastí
vrátane zdravotníctva a aktívneho
života ľudí, nielen mladej, ale i staršej generácie. Neopakujme, čo už
vieme, nerobme ďalšie štúdie, ale
poďme už konečne spoločne pracovať na vízií i napĺňaní vytýčených
cieľov,“ doplnil Anton Siekel. (pp)

Program

Aplikácia programu OVEP na Slovensku

P

rogram vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) je
voľne dostupný výučbový program vytvorený Medzinárodným olympijským výborom. V súčasnosti sa pripravuje jeho aplikácia na Slovensku.
Prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu ponúka OVEP jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania. Program zdôrazňuje prínosy
športu a fyzickej aktivity, ktoré
sú integrálnou súčasťou filozofie
olympizmu, a ich vplyv na zdravie,
radosť a spoločenskú prospešnosť
každého jednotlivca. Aktualizované vydanie OVEP 2.0 zdôrazňuje finančnú nenáročnosť jeho implementácie a flexibilitu, umožňujúcu
prispôsobenie rôznym kultúrnym
prostrediam.

Ciele OVEP

Hlavným motívom programu OVEP
je realizácia ideálov olympizmu
– vybudovať lepší svet prostredníctvom športu. Ich súčasťou je aj
antický ideál kalokagatie – harmonického rozvoja telesných a duševných kvalít. Opiera sa o poznanie,
že proces učenia sa má zahŕňať
nielen mentálnu, ale aj fyzickú
stránku. OVEP sa tak snaží vybudovať pozitívne životné návyky


a hodnoty, ktorých súčasťou je aj
dlhodobý kladný vzťah k pohybovej aktivite a zdravému životnému
štýlu.

Výučbové témy olympizmu

Základom OVEP je výchova v duchu piatich základných princípov
olympizmu: radosť z vynaloženého
úsilia; zmysel pre fair play; rešpekt
k sebe samému a druhým; snaha
o výnimočnosť a harmonický rozvoj tela, mysle a ducha. Pochopiteľne, obsahová flexibilita programu
ponúka priestor aj na výchovu
k ďalším kladným morálno-etic-

Snímka: Kipras Streimikis

kým hodnotám a k budovaniu
charakteru mladých ľudí.
Program bol vytvorený pre deti a mládež bez ohľadu na sociálne
prostredie i športové zručnosti. Jeho obsah je prispôsobený rôznym
vekovým skupinám od prváčikov
až po maturantov. OVEP môžu vyučovať učitelia, inštruktori, tréneri,
športovci a ďalší členovia olympijskej rodiny i samotní rodičia.

Materiály OVEP

Ešte v októbri minulého roka
SOŠV vydal slovenské verzie oficiálnych výučbových materiálov

OVEP. Tie ponúkajú rozsiahly
a voľne dostupný obsah plný
nápadov, príbehov a aktivít, ktoré dokážu inšpirovať mladých
ľudí a naučiť ich tým správnym
hodnotám. Materiály umožňujú
flexibilné prispôsobenie ich obsahu učebným osnovám na školách
a ich začlenenie do vyučovania
jazykov, dejepisu, zemepisu,
občianskej náuky či výtvarnej výchovy. Môžu byť tiež podkladom
pre samostatný vyučovací program
v rámci neformálneho vzdelávania.
Majú tri časti: Základy vzdelávania
olympijských hodnôt, OVEP Playbook, Pracovné listy OVEP. Už teraz sú k dispozícii na stiahnutie na
internetovej stránke SOŠV v sekcii
Olympijská výchova.

Seminár OVEP v Litve

V ďalšej fáze príprav aplikácie
programu OVEP na Slovensku
absolvovali zástupcovia SOŠV začiatkom februára školenie v Litve
organizované tamojším národným
olympijským výborom, ktorý má
s aplikáciou programu niekoľkoročné skúsenosti.
Obsah kurzu bol veľmi dobrým mixom prezentácie teoretických poznatkov a praktických aktivít, testujúcich kreatívne schopnosti zúčastnených.

Zásadný poznatok je, že súčasná mládež čelí enormnému tlaku a očakávaniam. Technologický pokrok kladie vysoké nároky
na jej znalosti a zručnosti. Zároveň
je však zdrojom pokušení a rozptýlení, ktorým sa musí učiť odolávať. Tak v sebe aj rozvíja dôležité duševné vlastnosti od elementárnej vďačnosti či trpezlivosti až po
schopnosť kritického myslenia, komunikácie i schopnosti spolupracovať.
Účastníci kurzu sa zhodli, že
rozvoju duševných, morálno-etických kvalít mladých ľudí sa nikto
systematicky nevenuje. Predstava,
že túto úlohu plnia rodiny či školy,
je skôr iluzórna. Systematické hodnotové vzdelávanie je preto nevyhnutné a nemalo by sa zanedbávať.
Šport je v tomto ohľade veľmi účinný nástroj, pretože prispieva k rozvoju charakteru a obsahuje životné hodnoty, na ktorých je založený aj OVEP.
Program sa opiera o využitie
najaktuálnejších pedagogických
poznatkov, ktorým dominuje tzv.
zážitkové vyučovanie. Aj na základe viacročných skúseností s jeho aplikáciou v Litve bolo badateľné, že úspešné využitie do
podstatnej miery závisí od individuálnej kreativity lektorov a ich

schopnosti prispôsobiť jeho obsah
rôznym vekovým skupinám detí
a študentov.

Na aplikácii sa bude podieľať
aj SADA

Na základe poznatkov získaných
počas litovského tréningového
kurzu SOŠV pripravuje prvé informatívne školenia k programu
OVEP aj na Slovensku. Vzhľadom
na skutočnosť, že v roku 2022 bude hostiteľom letného Európskeho
olympijského festivalu mládeže
mesto Banská Bystrica, pozornosť
by sa mala sústrediť najmä na
potenciálnych lektorov programu
v banskobystrickom regióne.
V júni sa konalo na pôde SOŠV
pracovné stretnutie, na ktorom sa
zúčastnili zástupcovia všetkých potenciálnych prispievateľov do jeho
obsahu a aplikácie u nás. Na aplikácii sa bude podieľať aj Slovenská
antidopingová agentúra (SADA),
ktorá sa chce zamerať na antidopingové vzdelávanie aj pre najmenšie deti.
Aplikácia OVEP zahŕňa aj tvorbu obsahu v rámci environmentálnej výchovy. Nedeliteľnou súčasťou
programu by mala byť aj dôslednejšia príprava športovcov na plnenie úlohy prezentácie olympijských
(ik)
hodnôt na školách. 
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Sport ®evolution už 16. septembra
Avízo

v prvej fáze 25 eur

Najväčšia športová konferencia SOŠV Sport
evolution je po úspešnej vlaňajšej premiére späť.
Uskutoční sa 16. septembra online.
Prostredníctvom špeciálnej platformy divákom
poskytne rovnaký zážitok, ako keby boli priamo
v konferenčnej sále.

Na

Sport ®evolution 2020 opäť budú zaujímavé témy a obohacujúce
diskusie vrátane exkluzívnych pohľadov do zákulisia príprav olympijských hier a do sveta hokejovej NHL. Odborná verejnosť i fanúšikovia športu si môžu vstupenky
na unikátnu konferenciu kúpiť už
dnes za zvýhodnenú exkluzívnu
cenu.
SOŠV nadviazal na vlaňajší
úspešný koncept premiérovej konferencie Sport ®evolution, ktorú navštívilo 600 účastníkov. Aj
v dnešnej dobe, výrazne ovplyvnenej koronakrízou, organizuje jedinečnú konferenciu o športe, rozsahom i obsahovou náplňou najväčšiu na Slovensku. Unikátnosť
podporuje aj rozmanitosť tém od
odborných až po lifestylové, široké
spektrum diskusií sa osvedčilo už
pred rokom.

Presun konferencie na exkluzívnu online eventovú platformu ukazuje, že moderné technológie nie
sú pre SOŠV cudzie a chce kráčať
s trendmi doby. Usporiadanie konferencie na online platforme reflektuje aj zdravotný rozmer. Jej konanie neovplyvnia ani prípadné nové opatrenia na zabránenie šírenia
vírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19. Presunom Sport ®evolution do online sveta SOŠV zároveň
potvrdzuje svoj zámer byť čo najviac ekologický a priateľský k životnému prostrediu.

Top spíkri aj zo zahraničia

Počas dvanástich hodín športového programu sa 16. septembra na
dvoch pódiách vystriedajú mnohé
osobnosti slovenského športu
i hostia zo zahraničia. Na pozvanie SOŠV budú diskutovať nielen
o športovej legislatíve a financovaní
športu, ale aj o marketingu, psy-

Všetky informácie o konferencii, na ktorej príprave pre
SOŠV sa podieľa eventová
agentúra bloomark, i o predaji vstupeniek so špeciálnymi kódmi sú na webe
www.sportrevolution.sk.
V prvej fáze do 15. augusta
bude cena lístka cena 25 eur,
mesiac pred začiatkom konferencie už bude stáť 30 eur.
Dôležitým prvkom unikátnej
konferenčnej online platformy
je jej interaktívnosť. Účastníci
Sport ®evolution 2020 budú mať
možnosť zapájať sa do diskusií,
komunikovať v reálnom čase
s hosťami i navzájom medzi sebou. Z domova či z práce dostanú
Vlani sa konferencia Sport ®evolution odohrala s veľkou účasťou záujemcov. V tomto roku vzhľadom na koronakrízu bude plnohodnotný zážitok, ktorý
Snímka: SOŠV vynahradí ich fyzickú účasť na
online.
podujatí.
športovci, fanúšikovia i športoví
chológii, zdravom životnom štýle,
„Aj z pohodlia kancelárie či
®evolution 2020 budú aj prezident
SOŠV Anton Siekel, štátny tajomnadšenci. Konferencia priniesla
nových médiách i o nových fenoobývačky budú mať návštevníci pocit, že sú skutočne na konfeménoch športového sveta. O záník pre šport Ivan Husár, športovci už vlani mnohé zaujímavé podnety. Aj teraz chceme diskutovať
kulisí príprav olympijských hier
rencii. Návštevníci sa môžu priMartina Moravcová, Danka Bartebude rozprávať Toshio Tsurunaga
ková, Richard Varga, Attila Végh či o mnohých dôležitých témach.
pojiť odkiaľkoľvek, stačí mať len
z Medzinárodného olympijského
Okrem odborných pripravujeme aj dobré pripojenie a chuť dozvedieť
influencer Expl0ited. Celkovo sa
sa niečo nové. Bonusom bude sevýboru, pohľad do šatne i zákulisia uskutoční štrnásť diskusií, v ktolifestylové témy, ktorými chceme
demdňový archív, v rámci ktorých sa vystrieda 35 hostí.
NHL zasa prinesie hokejový hráčosloviť širokú verejnosť. Veríme,
sky agent Gerry Johannson, ktorý
rého si môže návštevník pozrieť
že sme opäť pripravili atraktívExperti i široká verejnosť
dohadoval kontrakty pre Careyho
ny program,“ uviedla riaditeľka
diskusiu, ktorú zmeškal alebo ho
„Našimi cieľovými skupinami sú
marketingového oddelenia SOŠV
Pricea, Ryana Getzlafa či Brenta
viac zaujala,“ doplnila Kristína
opäť športoví odborníci, samotní
Kristína Czuczová.
Seabrooka. Diskutovať na Sport
Czuczová. 
(pp)

VÝROČIE

NEKROLÓG

Vedenie SOŠV
si uctilo jubilantov
Ďurišinovú
a Pribilinca

Dve veľké straty
slovenského športu

D

ve veľmi významné
osobnosti slovenského
športu nedávno oslávili
šesťdesiatku. Šiesteho júla sa medzi zrelých „okrúhlych“
jubilantov zaradil olympijský víťaz, majster i dvojnásobný halový majster Európy, trojnásobný
vicemajster sveta a bývalý svetový rekordér v chôdzi Jozef Pribilinec a 17. júla zase legendárna
hádzanárska kanonierka a počas svojho pôsobenia dlho jedna z najlepších hráčok na svete,

Na spoločnej fotografii zľava Anton Siekel, Jozef Pribilinec, Mária Ďurišinová a Jozef
Snímka: Ľubomír Souček/ SOŠV
Liba.

vicemajsterka sveta Mária Ďurišinová.
Oboch významných jubilantov si vedenie SOŠV uctilo pozvaním na spoločný obed.
Miestom stretnutia prezidenta
SOŠV Antona Siekela a generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu s Máriou Ďurišinovou a s Jozefom Pribilincom sa 21. júla stala reštaurácia Parlamentka
v tesnej blízkosti sídla Národnej
rady SR. Pre oboch jubilantov to
bolo symbolické miesto, preto-

že v 90. rokoch minulého storočia boli obaja poslancami parlamentu.
Bezmála dvojhodinové
stretnutie sa odohralo vo veľmi
príjemnej atmosfére. Obaja jubilanti si spomenuli na viaceré zážitky z čias svojej športovej kariéry. Pri rozlúčke sa poďakovali
najvyšším predstaviteľom SOŠV
za úsilie, ktoré vyvinuli pri priznaní príspevku úspešným športovým reprezentantom krajiny aj tzv. renty pre medailistov

z olympijských, paralympijských
i deaflympijských hier.
Pribilinec aj Ďurišinová by uvítali, keby sa na Slovensku vrátilo
udeľovanie titulov majster športu
a zaslúžilý majster športu z čias
bývalého režimu. „Moju generáciu zisk týchto titulov, na ktoré
ste naozaj niečo museli dosiahnuť, motivoval,“ povedal Pribilinec, ktorý pri rozlúčke vyzdvihol počin vedenia SOŠV: „Je to po
prvý raz, čo si ma olympijský vý(sou)
bor takto uctil.“ 

V

júli náš šport utrpel dve
večné straty. Vo veku 83
rokov zomrel 6. júla Milan Služanič, ktorý desaťročie (1988 – 1998) stál na čele
Slovenského futbalového zväzu
(SFZ) ako jeho posledný predseda z federálnych čias a prvý v ére
samostatnosti. Po smrti prezidenta Čs. futbalovej asociácie
Václava Jíru viedol spolu so šéfom Českomoravského futbalového zväzu Františkom Chvalovským federálnu asociáciu až do
9. novembra 1992, keď spoločným memorandom SFZ a ČMFS
rozhodli o rozchode dvoch suverénnych futbalových subjektov.
Kládol základy medzinárodného etablovania SFZ a jeho prijatia
do medzinárodnej (FIFA) i eu-

rópskej federácie (UEFA). Prispel
k tomu, že FIFA oficiálne potvrdila vznik SFZ už s dátumom
4. novembra 1938.
Druhé úmrtie 26. júla prišlo
úplne nečakane. Deň po štarte
v 2. kole streleckej extraligy v Košiciach, kde za najlepším puškárom Patrikom Jánym skončil
druhý v ľubovoľnej malokalibrovke 60, vo veku len 24 rokov náhle zomrel strelecký reprezentant
Matej Medveď. Matej už pred dvoma rokmi na MS v Čchangwone
výrazne preukázal svoj talent 11.
miestom v „kráľovskej“ puškárskej disciplíne – v ľubovoľnej malokalibrovke 3 x 40. Vlani získal
tímový bronz na letnej univer
ziáde a reprezentoval aj na Európ(ta)
skych hrách v Minsku.

Early bird

25 eur

do 15. 8.
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