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Konferencia Sport evolution už 16. septembra Mnohé svetové federácie sú finančne
závislé od príjmov z OH Úvaha o novom štátnom úrade pre šport JOT Games 2020

Program SPORT ®EVOLUTION
Konferencia

ale viacerí spíkri sa do diskusie
zapoja na diaľku. Usporiadanie
konferencie na online platforme
Po minuloročnej
reflektuje aj zdravotný rozmer.
premiére sa unikátna
Jej konanie preto neovplyvnili
ani nové opatrenia na zabránenie
konferencia
šírenia nového koronavírusu.
Slovenského
Na dvoch pódiách sa vystriedajú mnohé osobnosti slovenolympijského
ského športu i hostia zo zahrania športového výboru
čia. Dôležitým prvkom unikátnej
SPORT (R)EVOLUTION konferenčnej online platformy
je jej interaktívnosť. Účastníci
2020 uskutoční už 16. SPORT (R)EVOLUTION 2020 buseptembra. Vzhľadom dú mať možnosť zapájať sa do
diskusií, komunikovať v reálnom
na opatrenia počas
čase s hosťami i navzájom medzi
sebou, budú môcť zdieľať svoje
koronakrízy bude
odkazy, ale aj nadväzovať nové
prebiehať online.
užitočné kontakty. Z domova či
práce dostanú plnohodnotný záprograme SPORT (R)
žitok, ktorý v maximálnej miere
EVOLUTION 2020 sú
vynahradí ich fyzickú účasť na
mnohé zaujímavé tépodujatí.
my a diskusie. Na MAIN
„Aj z pohodlia kancelárie či
STAGE sa bude hovoriť o šporobývačky budú mať návštevnítovej legislatívy, financovaci pocit, že sú skutočne na konní športu, športovom marketinferencii. Nebude to totiž klasicgu, či o prípravách olympijských ký livestreamový prenos, na aký
hier v Tokiu, ktoré boli v dôsled- sú mnohí v dnešnej dobe zvykku koronakrízy preložené z tonutí. Prinášame plnohodnotný
ho na budúci rok, a na TIPOS LI- zážitok živej konferencie. NávFESTYLE STAGE zase napríklad števníci sa môžu pripojiť odo športovej psychológii, zdravom kiaľkoľvek, stačí mať len dobživotnom štýle, nových médiách, ré pripojenie a chuť dozvedieť sa
niečo nové zo sveta športu. Boale aj o príbehoch športových
osobností, či o podpore mladých nusom bude sedemdňový archív,
talentov. Široké spektrum disku- v rámci ktorého si môže návsií sa osvedčilo už pred rokom.
števník pozrieť diskusiu, ktorú
Organizátori konferencie ponú- zmeškal, alebo ho viac zaujala,“
kajú záujemcom dovedna trinásť povedala riaditeľka marketingového oddelenia SOŠV Kristína
diskusií a jednu prednášku, pričom rečniť bude spolu 35 spíkrov. Czuczová.
SOŠV nadviazal na vlaňajší
MAIN STAGE
koncept premiérovej konferencie SPORT (R)EVOLUTION, ktorú
v Bratislave navštívilo 600 účast- 8:30: Nové výzvy
níkov. Aj v dnešnej dobe, výrazolympijského a športového
ne ovplyvnenej koronavírusom,
hnutia
Budú športovci aj o rok „priorganizuje jedinečnú konferenciu o športe, rozsahom i obsapravení na Tokio“? Nemali by sa
hovou náplňou najväčšiu na Slo- meniť kvalifikačné kritériá?
vensku. Teraz bude jej „centrála“
Ako zareagovali športovci na
v Olympijskom tréningovom cen- odloženie hier, aké dôsledky matre x-bionic® sphere v Šamoríne, lo toto rozhodnutie na ich ka-

V

zidentky SR pre oblasť práva
a spravodlivosti, Jan Šťovíček,
advokát, expert na športové právo

14:00: Fond na podporu
športu

Prečo ŠOŠV inicioval zriadenie Fondu na podporu športu (FNPŠ)? Aké úskalia prekonal FNPŠ na ceste k schváleniu,
aká je jeho činnosť a vízie? Prečo je dôležité budovať športovú
infraštruktúru a aké budú kritériá pri prerozdeľovaní financií
na jej budovanie? Športové poukazy/voľnočasové poukazy a ich
financovanie.
Moderátorka: Ľubica Melcerová
Spíkri: zástupca Fondu na podporu športu, Anton Siekel, prezident SOŠV, Gábor Asványi, výkonný riaditeľ SOŠV a člen komisie pre infraštruktúru
Momentka z vlaňajšej premiérovej konferencie SPORT (R)EVOLUTION, kde na tému športovania žien hovorili tri olympioničky-mamičky – Zuzana Rehák Štefečeková, Anastasia Kuzminová a Martina Gogolová-Kohlová. 
snímka: SOŠV 15:00: Športom na pomoc
riéry? Čo znamená výpadok financií z dôvodu odloženia hier
v Tokiu pre SOŠV?
Moderátorka: Ľubica Melcerová
Spíkri: Danka Barteková, slovenská športová strelkyňa, členka
MOV, Jozef Liba, generálny sekretár SOŠV, Roman Buček, športový riaditeľ SOŠV

9:30: Marketing spoza
olympijských kruhov

Čo pre SOŠV znamenal presun najväčšieho podujatia na
svete – olympijských hier v Tokiu a ako sa presun dotkol marketingových aktivít? Kreatívna
aktivácia partnerov – prečo už
vizibilita loga nie je postačujúca? Čo zahŕňa interná komunikácia marketingu SOŠV? Ktoré
slovenské športy sú na vzostupe? S akými hodnotami sú spájané vybrané športy na Slovensku? Cesta budovania osobnej
značky športovca, prečo by mali byť sociálne siete prirodzenou súčasťou komunikácie špor-

tovcov? Čo im to prinesie? Predá
športovec viac produktov svojho
sponzora?
Moderátor: Peter „Šarkan“ Novák
Spíkri: Kristína Czuczová, marketingová riaditeľka SOŠV, Vladimír Janček, majiteľ športovo-marketingovej firmy OBOR
s.r.o.

10:30: Nová strecha
slovenského športu

Ako prebiehala transformácia
Slovenského olympijského výboru na strešnú organizáciu slovenského športu? Panuje s aktuálnym stavom/nastavením
v športovej komunite spokojnosť? Čo považuje Anton Siekel
za najväčší posun počas výkonu mandátu? Aké sú ďalšie vízie
a ciele? V akom stave našiel Ivan
Husár športovú komunitu? Ako
spíkri vnímajú absenciu národnej športovej politiky? Stratégia
športu 2020 – 2030.
Moderátorka: Ľubica Melcerová

Spíkri: Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVŠ SR pre šport, Anton
Siekel, prezident SOŠV, Ivo Doležal, partner PwC Slovakia

11:30: Preplánovanie
olympijských hier v Tokiu

Prednáška - téma: Čo všetko
súvisí s presunom OH v Tokiu
z tohto na budúci rok.
Moderátor: Miro Held
Spíker: Toshio Tsurunaga, Head
of NOC Games Services & Olympic Villages

13:00: Dozrel už čas na
rozhodcovský súd SOŠV?

Čo je rozhodcovský súd? Prečo potrebujeme rozhodcovský
súd pre šport? CAS v Lausanne
ako inšpirácia. Aká je právomoc
a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu?
Moderuje: Patrik Hrbek
Spíkri: Tomáš Gábriš, advokát
a vysokoškolský pedagóg, Peter
Kubina, advokát, partner Dentons Europe LLP, poradca pre-

druhým

Aktivity Marcely Václavkovej-Konrádovej v pomoci rôznym
skupinám prostredníctvom športu a pohybu. Prečo je mimoriadne dôležité, aby sa zdravé a hendikepované deti hrali spolu?
Aké športové projekty podporuje Nadácia XBS a čo jej to prináša? Projekty Nadácie SOŠV už
nesmerujú len k podpore mladých športových talentov - kde
vznikla idea podpory odbornej
športovej obce? Aké projekty sú
v portfóliu Nadácie SOŠV a pre
koho sú určené? Prečo podľa
vás športovci radi pomáhajú
druhým?
Moderátorka: Zuzana Tomčíková
Spíkri: Marcela Václavková-Konrádová, riaditeľka OZ Prístav
nádeje, autorka kníh, koučka,
Zuzana Vodáčková, riaditeľka
Nadácie SOŠV, Juraj Bača, člen
správnej rady Nadácie XBS
Pokračovanie na strane 18
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HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok 7. septembra 2020

Federácie závisia od príjmov z OH
nej ako 10 % ich príjmov. Patrí
sem v prvom rade futbalová FIFA
s priemerným ročným príjmom
na úrovni 1,6 miliardy USD, z čoho príjmy od MOV predstavujú iba
zanedbateľných 0,38 %. Nasleduje
Svetové ragby, pre ktoré príspevok
z MOV predstavuje iba 3 % z jeho
ročných príjmov. Podobne sú na
tom aj basketbal, volejbal, tenis
a jazdectvo.
Ďalších 7 z 28 MŠF dostáva od
MOV okolo 25 % zo svojich príjmov. Sú to MŠF atletiky, plávania,
cyklistiky, bedmintonu, džuda,
stolného tenisu a hádzanej. V dôsledku koronakrízy však môže
byť ich situácia v porovnaní s prvou skupinou o niečo vážnejšia,
keďže okrem v súčasnosti neistého tokijského príspevku od MOV
sú ohrozené aj príjmy z ich ďalších vlastných aktivít a zdrojov.
V poslednej skupine sa nachádza až 15 z 28 MŠF, pre ktoré príspevok z MOV predstavuje
35 % až 96 % ich celkových príjmov. Sú to MŠF gymnastiky, boxu, veslovania, vzpierania, športovej streľby, lukostreľby, šermu,
pozemného hokeja, kanoistiky,
triatlonu, zápasenia, jachtingu,
taekwonda, moderného päťboja
a golfu. Svetová golfová federácia
(IGF) však predstavuje výnimku,
pretože bola založená prakticky
iba preto, aby dohliadala na súťaže na olympijských hrách.

Majú MŠF dostatočné
rezervy?

Letecký pohľad na Národný štadión v Tokiu, kde mal byť v júli otvárací ceremoniál OH.

Financovanie
S preložením OH v Tokiu v dôsledku pandémie
koronavírusu čelia medzinárodné športové
federácie (MŠF) mnohých olympijských športov
neľahkej situácii, ktorá poriadne „prevetrá“ ich
finančné rezervy.

Je

všeobecne známe,
že zdrojom príjmov
MŠF sú aj príspevky
od Medzinárodného
olympijského výboru (MOV). Tie
pochádzajú z jeho ziskov z organizácie olympijských hier a zo
všetkého, čo je s ňou spojené. Federácie sú pritom od nich viac či
menej závislé. Tento príspevok
čerpá zo štúdie Jensa Weinreicha, ktorá odhaľuje, ako by mal
MOV rozdeliť „tokijský mešec“,
a či sú bez neho federácie schopné neisté obdobie preklenúť.
Olympijské hry v Tokiu by mali
28 MŠF, ktorých disciplíny sú dlhodobo zaradené do olympijského programu, priniesť odhadovanú celkovú sumu 590 miliónov
dolárov. Na minuloročnej konferencii SportAccord v austrálskom
Gold Coast sa počas zasadnutia
Asociácie letných olympijských

Snímka: TASR/AP

Bez vysielacích práv
Koronakríza ukázala, ako zúfalo je biznis model svetového športu závislý od komercializácie jeho vrcholovej podoby a od príjmov, ktoré generujú jeho podujatia. Až dve
tretiny z miliardových príjmov
MOV, FIFA či NBA sú závislé
od predaja vysielacích práv.
Bez podujatí však nie je čo
vysielať, a teda ani čo predať.
V dôsledku toho nie sú ani
žiadne zisky, ktoré by tento
systém dokázali ďalej financovať.

športových federácií (ASOIF) podarilo Jensovi Weinreichovi získať informácie o tom, ako by mal
byť tento „balík“ po tokijských
hrách rozdelený.
Hneď na úvod by si samotná ASOIF, ako strešná organizácia letných športov, mala prilepšiť
mienka, s ktorou päticu nováčio 2,95 milióna dolárov.
kov prijali na „olympijskú párty“.
Delenie financií pre MŠF
A-skupina (po 40 miliónov
USD): atletika, plávanie a gymrozdelené do 5 kategórií
MŠF 28 olympijských športov
nastika (všetky olympijské odvetvia)
sú na tento účel rozdelené do 5
B-skupina (po 25,95 milióna
skupín, ktoré sú definované na
USD): basketbal, futbal, volejzáklade ich popularity a sledovanosti. Federácie 5 doplnkových
bal, tenis a cyklistika
C-skupina (po 18,6 milióna
športov, ktoré sa v Tokiu majú tiež predstaviť (skejtbording,
USD): box, bedminton, veslovanie, džudo, športová streľba,
surfing, karate, športové lezenie a bejzbal/softbal) z tohto „kostolný tenis, vzpieranie a lukoláča“ nedostanú nič, pretože 28
streľba
D-skupina (po 16,3 milióna
stálych športov sa o svoj podiel
USD): jazdectvo, šerm, pozemnechcelo deliť. To bola totiž pod-

ný hokej, kanoistika (rýchlostná aj vodný slalom), hádzaná, triatlon, zápasenie, jachting
a taekwondo
E-skupina (po 14,1 milióna USD): golf, moderný päťboj
a ragby
Treba zdôrazniť, že ide len
o odhad, ktorý sa v skutočnosti
môže zmeniť. Vzhľadom na skúsenosti sa pritom stáva, že po
každých hrách MOV získa viac,
ako odhadoval, a preto aj príjmy
MŠF zvykli byť vyššie. To však
nemusí byť prípad tokijských OH,
ktoré vážnym spôsobom zasiahla koronakríza. Preloženie hier
sprevádzajú dodatočné náklady,
ktoré sa odhadujú na ďalšie 3 miliardy dolárov. MOV hodlá organizátorom prispieť sumou 650
miliónov.

Až 15 z 28 MŠF je zásadne
závislých od príjmov z MOV

Jens Weinreich zanalyzoval viac
než stovku výročných a audítorských správ MŠF letných olympijských športov, aby zistil mieru
ich závislosti od príjmov od MOV.
Podľa tejto analýzy iba 6 z 28
MŠF dostáva od MOV v každom
olympijskom cykle po skončení
OH sumu, ktorá predstavuje me-

Asi polovica z 28 MŠF sa môže
v prípade pohotovosti spoľahnúť
na finančné rezervy. Tie sa podľa Jensa Weinreicha pohybujú na
úrovni 20 až 30 miliónov švajčiarskych frankov (približne rovnaká suma v dolároch).
Medzinárodná gymnastická federácia (FIG), ktorá patrí do najvyššej A-kategórie poberateľov
olympijských príspevkov, minulý
rok hospodárila s neočakávaným
finančným ziskom 3 milióny
USD. Jej rezervy predstavujú 27
miliónov. To by jej aj napriek väčšej odkázanosti na príjmy z MOV
malo pomôcť súčasné neisté obdobie prekonať. Podobná situácia
je aj v prípade Svetovej atletiky
(WA) či Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA), ktoré patria
k tým bohatším a sú zaradené
do najvyššej A-skupiny.
Vzhľadom na zásadnú závislosť od príjmov od MOV sa však
niektoré z federácií v súčasnosti ocitli v situácii, ktorá doslova
ohrozuje ich vlastnú existenciu.
Boxerská AIBA je už teraz takmer
insolventná a MOV ju suspendoval. Vážne finančné problémy hlási aj vzpieračská IWF, ktoré z finančných rezerv žije už
niekoľko rokov, keďže svoje fungovanie nedokáže financovať
z iných zdrojov. Dramatická situ-

ácia je tiež v rámci Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF)
a strešnej organizácie moderného
päťboja (UIPM), ktoré sú od MOV
finančne závislé z viac než 90 %.

Najlepšou poistkou proti
koronakríze sú ruskí
miliardári

Podobnú odkázanosť na príjmy
z MOV vykazuje aj Medzinárodná federácia športovej streľby (ISSF) a Medzinárodná šermiarska federácia (FIE), ktorým sa len
ťažko darí generovať vlastné marketingové príjmy, okrem ziskov
z MOV.
ISSF dostáva od MOV tiež
viac ako 90 % svojich príjmov.
Ale v prípade potreby ju dokáže zachrániť jej prezident Vladimir Lisin, ktorý je ruský miliardár. Krátko po svojom zvolení
do funkcie v novembri 2018 založil rozvojový fond, do ktorého
z vlastných zdrojov venoval 10
miliónov dolárov.
Ďalší ruský miliardár Ališer
Usmanov, ktorý je prezidentom
FIE, už teraz prispieva do rozpočtu svojej federácie sumou,
ktorá je porovnateľná s príspevkom MOV. Napríklad v roku 2017
boli príjmy FIE 11,5 milióna švajčiarskych frankov, z čoho 5,7 milióna predstavovali príspevky
MOV a 4,9 milióna dar A. Usmanova. Odhady hovoria, že ruský
miliardár je pripravený prispieť
do pokladnice FIE v najbližších
troch olympijských cykloch sumou 80 miliónov švajčiarskych
frankov.

MOV je pripravený pomôcť

Pre väčšinu MŠF však situácia nie
je taká jednoduchá a na finančnú
pomoc svojho voleného mecenáša
sa nemôžu spoliehať. V priebehu
mája MOV deklaroval, že okrem
finančnej pomoci organizátorom
OH v Tokiu vo výške 650 miliónov dolárov poskytne ďalších 150
miliónov na pomoc olympijskému
hnutiu. Tam sú však zahrnuté nielen dotknuté MŠF, ale aj národné
olympijské výbory a ďalšie športové organizácie uznané MOV.
To, či uvedená suma bude pre
MŠF stačiť, teda nie je isté. MOV
sa však so švajčiarskou federálnou vládou dohodol aj na finančnej pomoci vo forme pôžičiek,
o ktorú sa môžu uchádzať federácie so sídlom vo Švajčiarsku. Podľa posledných informácií z viac
než 50 takýchto federácií túto
možnosť plánujú využiť až dve
tretiny z nich.
Tieto opatrenia by mali pomôcť
MŠF zostať funkčnými aj v budúcom roku. MOV totiž nie je príliš
naklonený vyplácaniu podielov
zo zisku z Hier vopred. Rokovania s federáciami údajne prebiehajú na individuálnej báze.

Igor Kováč

Program online konferencie SPORT ®EVOLUTION
Dokončenie zo strany 17

TIPOS LIFESTYLE
STAGE
8:30: Výkon a osobná pohoda

Je možné dbať na výkon aj na
osobnú pohodu? Ako sa prejavuje
závislosť od športu u vrcholových
a u rekreačných športovcov? Zdravý duch, zdravé telo – prečo je téma duševného zdravia stále aktuálnejšia aj v športe.
Moderátor: Peter „Šarkan“ Novák
Spíkri: Martin Ondrejkovič, športový psychológ, Michala Bednáriková, prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie

9:30: Žena, čo nikdy nie je
doma

Ako sa dostala k trénovaniu
basketbalu? Bolo náročné presa-

diť sa v mužskom svete? Ženy na
poste tréneriek u nás a vo svete.
Čo ju ženie vpred? Aké má plány, ciele?
Moderátor: Miro Held
Spíkerka: Natália Hejková, basketbalová trénerka, členka Siene
slávy FIBA

10:30: Športcasty

Čo je podcast, jeho podstata, za
akým účelom ho značky či jednotlivci produkujú? Kto je cieľovou
skupinou podcastov, pre koho sú
určené? Prečo sa jednotliví spíkri
rozhodli pre tvorbu podcastov?
Prečo zažívajú podcasty boom?
Aká je ich budúcnosť? Aké náročné je pripraviť podcast? Ako dlho
trvá spíkrom príprava, podľa čoho
vyberajú hostí?
Moderátor: Stano Benčat
Spíkri: Richard Varga, reprezentant SR v triatlone, producent

The Varga Triathlon Podcast, Dávid Tvrdoň, producent podcastov
a produktový manažér SME.sk,
Boris Valábik, bývalý hokejový reprezentant SR, autor podcastu Boris a Brambor

11:30: „Splň sa mi senil“

Prečo tento šport zaznamenal
enormný nárast fanúšikov a zároveň ekonomický nárast? Z čoho plynú príjmy? Ako sa budovala značku OKTAGON MMA? Prečo ide o divácky tak atraktívny
produkt? Aký je vplyv sociálnych
sietí? – Aká je spolupráca s ďalšími značkami (Twinzz, Kia, Krušovice, Bigmedia)? Značka „Splň
sa mi senil“. Príbeh Attilu Végha,
zápas storočia Végh – Vémola.
Ako vznikla spolupráca Expl0iteda so značkou Oktagon MMA
a ako sa pripravuje na „Vojnu youtuberov“?

Moderátor: Peter „Šarkan“ Novák
Spíkri: Attila Végh, MMA šampión a bojovník, Pavol Neruda, zakladateľ organizácie OKTAGON MMA, Peter „Expl0ited“
Altof, slovenský youtuber a incluencer

12:30: Obed

ší pre život? Rady, tipy, triky, ako
otužovať telo aj myseľ.
Moderátor: Peter „Šarkan“ Novák
Spíkri: Roman Fano, predseda
lekárskej komisie SOŠV, Katarína Bergendiová, klinická imuno-alergologička, športová lekárka, Milan Sedliak, vedec a výživový poradca

venskou plavkyňou Martinou
Moravcovou. Juniorský olympionik ako inšpirácia pre mladých
športovcov.
Moderátorka: Zuzana Tomčíková
Spíkri: Martina Moravcová, slovenská plavecká legenda, Nikoleta Trníková, slovenská reprezentantka v plávaní, Adam Kocian,
mentálny kouč JOT

13:00: Silnejší pre život

14:00: Hrdinovia budúcnosti

15:00 Pohľad do šatne NHL

Alarmizujúce fakty o zdravotnom stave populácie. Ktoré aktivity možno považovať za šport/
športovanie? Zvýšil sa po koronakríze počet ľudí, ktorí vyhľadali lekárske ošetrenie? Prečo je na
psychiku dôležité nielen odpočívanie, ale aj zdravé stravovanie?
SOŠV ako organizácia podporujúca aktivity aj pre bežných ľudí,
rekreačných športovcov. Čo prináša projekt a iniciatíva Silnej-

Podpora mládeže ako jedna
z hlavných priorít SOŠV. Aké sú
kritéria pre výber športovca do
tímu 24 najlepších členov Juniorského olympijského tímu (JOT)?
Aké benefity prináša členstvo
v tíme JOT? Čo sú JOTGAMES
a aké ďalšie aktivity SOŠV pokrýva? JOT ako atraktívny projekt
pre juniorov, verejnosť, aj partnerov. Porovnanie podmienok „vtedy a teraz“ našou najlepšou slo-

Ako vznikla hokejová agentúra? Aké náročné je dohodnúť kontrakt, s ktorým je spokojný klub
aj hráč? O akých hokejistov je najväčší záujem a ako sa rokmi zmenila NHL? Aké meno majú v zámorí slovenskí hokejisti? Aká je
práca v tradičnom klube NHL?
Moderátor: Miro Held
Spíkri: Gerry Johannson, hokejový hráčsky agent, Brent Seabrook, hráč NHL
(sou, pp)
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Úvaha o novom úrade pre šport
zabezpečenia správy športu a jej
spojenia s inou oblasťou verejného života súbežne v jednej hlavnej štátnej inštitúcii. Často je tak
šport spájaný najmä s oblasťou
cestovného ruchu.
Spojenie týchto dvoch oblastí nie je náhodné. Šport podstatne napomáha rozvoju cestovnému ruchu danej krajiny a najmä
jej prezentácii v zahraničí. Organizácia športových podujatí navyše zlepšuje turistickú príťažlivosť daného štátu, či regiónu.
Cestovanie divákov na športové podujatia a športovcov môže v konečnom dôsledku prilákať turistov aj do tých najodľahlejších oblastí krajiny. Športové
zápolenia navyše televízne spoločnosti často vysielajú do krajín
po celom svete, pričom obvykle
predstavujú i podmienky v danej
krajine a jej krásy.
Spoločné riadenie a správa
športu a cestovného ruchu by
tak mohlo byť zaujímavým prepojením týchto dvoch navzájom previazaných oblastí. Takéto spoločné ministerstvo športu a cestovného ruchu existuje
dnes napríklad v Bielorusku. Ministerstvo športu a cestovnéV Európe sa v rámci jedného štátneho orgánu objavuje ako logické napríklad spojenie športu a cestovného ruchu. Vďaka významným športovým podujatiam totiž možno ho ruchu tiež existuje v Poľsku.
Snímka: TASR/R. Hanc V Írsku zase funguje Ministerprezentovať aj krásu hostiteľskej krajiny. Aj cyklistické preteky Okolo Slovenska slúžia propagácii našej krajiny. 
stvo dopravy, cestovného ruchu
a športu.

ŠTÁT A ŠPORT

Hoci myšlienku
osamostatnenia
agendy športu a jej
prípadného spojenia
s agendou cestovného
ruchu presadzovala
najmä jedna
z koaličných strán
predchádzajúcej vlády,
túto ideu netreba ani
dnes, pol roka po
voľbách, automaticky
zavrhovať.

Vyskytuje sa aj spojenie
športu a kultúry

Šport je v niektorých krajinách
inštitucionálne spájaný aj s kultúrou. S ňou má veľa podobného
- napríklad zdieľanie zážitku pre
diváka a spoločnosť, organizovanie verejných podujatí, význam
osobnostných práv aktívne zapojených subjektov, či fakt, že obe
oblasti predstavujú významnú
náplň voľného času veľkej časti
obyvateľstva.
Model spoločného ústredného orgánu štátnej správy pre
dve blízke oblasti spoločenského života - šport a kultúru, samozrejme pri rešpektovaní ich
rovnakého postavenia, by navyše odstránil viaceré povinnosti
s kreovaním úplne novej inštitúpodstatnenosť tejto pocie, pretože Ministerstvo kultúry
žiadavky aj v súčasnosSR už v súčasnosti existuje.
ti by totiž mohla naznaSpojenie ministerstva kultúry
čovať aj skutočnosť, že
a športu dnes existuje napríklad
podobnú myšlienku prezentovav Dánsku, Estónsku, na Cypre
la vo svojom volebnom programe
(aj v spojitosti so školstvom),
pre voľby 2020 aj strana Sme ro- Krásu historického centra Košíc môžu televízni diváci každoročne obdivovať počas prenosov z Medzinárodného maratónu mie- Fínsku (tam ide o pomerne široru. A jeho účastníci napríklad z Afriky môžu šíriť pozitívne zvesti o Slovensku ďaleko.
Snímka: TASR/ROMAN HANC ko zamerané ministerstvo spádina: „Navrhujeme preto vytvorenie – obnovenie – samostatnej
jajúce školstvo, kultúru, šport
Slovenskej agentúry pre cestova problematiku európskych záUž v roku 1920 bol prijatý záštátnej správy v odbore telesnej
ministerstiev a ministrov. Situáný ruch, ktorá by fungovala pod- ciu pomohlo iba mierne zlepšiť
kon č. 228/1920 Zb. o zriadení
výchovy a športu. Na Slovensku ležitostí), Grécku, Španielsku
ľa vzoru Österreich Werbung.“
vytvorenie osobitnej funkcie štát- Poradného zboru pre telesnú vý- vykonával štátny výbor svoju pô- (tiež v spojitosti so školstvom)
neho tajomníka pre šport v rámci chovu. Poradný zbor pre telessobnosť zásadne prostredníc„Vytvoríme Ministerstvo špora v Spojenom kráľovstve, v ktotu SR ako strešný orgán slovennú výchovu bol zriadený pri mi- tvom Slovenského výboru pre te- rom pôsobí ministerstvo pre kulMinisterstva školstva, vedy, výského športu. Bude zodpovedné skumu a športu SR. Očakáva sa
nisterstve verejného zdravotníc- lesnú výchovu a šport pri Zbore
túru, médiá a šport.
tva a telesnej výchovy. Jeho sídlo povereníkov.
za realizáciu koncepcie rozvoi spustenie činnosti samostatnej
ja športu na Slovensku, legislatí- agentúry pre cestovný ruch.
Vo viacerých krajín EÚ
bolo v Prahe. Boli mu predkladaZákonom č. 68/1956 Zb. o orvu v tejto oblasti, transparentné
né na posúdenie všetky zásadganizácii telesnej výchovy boli
existuje aj samostatné
Ak teda opätovne otvárame
rozdeľovanie financií na činnosť diskusiu o zriadení akéhosi oso- né a organizačné otázky, návrvýbory zrušené. Namiesto nich
ministerstvo športu
hy a želania subjektov telesnej
V rámci Európskej únie však nájzväzov, klubov a pod. Vrcholový bitného orgánu pre problemativšak bol zriadený ústredný výbor telovýchovnej organizácie.
deme aj početné štáty, v ktorých
výchovy.
a rekreačný šport budú zastreše- ku športu, malo by to v prvom
né rezortným ministerstvom.“
rade pomôcť cielenejšie a efekV roku 1969 potom krátko
pôsobí samostatné ministerstvo
V roku 1949 bol – hoci v kontívnejšie riešiť problémy tejto ob- texte osobitného vývoja smerom v našich podmienkach pôsobilo
Pre cestovný ruch sa uvedené
športu – je to vo Francúzsku, Lulasti hospodárskeho, sociálneho k totalite – zákonom č. 187/1949 ministerstvo pre mládež a telesxembursku a v Belgicku (v rámci
stáva realitou, v športe však zatiaľ samostatný ústredný orgán
nú výchovu, ktoré bolo následne jeho francúzsky hovoriacej
a kultúrneho života. Uvedomuje Zb. o štátnej starostlivosti o tevytvorený štátom chýba.
opäť nahradené vládnymi výbor- časti). V Litve zasa napríklad
si to zjavne aj susedná Česká re- lesnú výchovu a šport zriadený
Úvahu na uvedenú tému spra- publika, ktorá na tento účel zria- „Štátny výbor pre telesnú výcho- mi pre telesnú výchovu a šport.
existuje Štátny úrad pre pohybocovala dvojica právnikov - JUDr. dila Národnú športovú agentúru. vu a šport, zložený zo zástupcov Jeden vládny výbor pre telesnú
vú aktivitu a šport, patriaci pod
Patrik Hrbek zo SOŠV a prof.
Na Slovensku sa prvý krok tým- Československej obce sokolskej, výchovu a šport pôsobil na fede- Úrad vlády Litovskej republiky.
rálnej úrovni a dva na národnej
JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, to smerom vykonal nedávnym
celonárodných ľudových orgaV Chorvátsku rovnako existuje
nizácií a vynikajúcich pracovní- úrovni Českej a Slovenskej socia- samostatný Ústredný štátny úrad
zriadením Fondu na podporu
z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
listickej republiky. Vládne výbo- pre šport.
športu, ktorý pôsobí od začiatku kov v odbore zdravotníctva, telesnej výchovy a športu.“ V pod- ry však boli v roku 1988 nahratohto roka.
Do tejto kategórie by sme tiež
Šport i cestovný ruch
mienkach Slovenska vo veciach
dené republikovými ministermohli zaradiť ministerstvá mláHistorický exkurz
stvami školstva, pričom odvtedy deže a športu Bulharska a Runárodnej alebo regionálnej popredstavujú samostatnú
Ak sa na tomto mieste zameriavahy obdobne pôsobil Slovenmunska. V Maďarsku zase konsa tak datuje marginalizovaagendu
O samostatnom ministerstve pre
me iba na problematiku športu,
ský výbor pre telesnú výchovu
né postavenie správy športu na
cepčne riadi šport osobitné ministerstvo ľudských zdrojov.
šport či cestovný ruch asi v tomto a cestovný ruch nateraz necháa šport. Podrobnosti upravoval
pôde ministerstva školstva.
me bokom, je nepochybné, že
V rámci Maďarska tiež pôsobí
čase nie je možné hovoriť. Myšzákon Slovenskej národnej rady
lienka osobitnej podpory a sledo- uvedené vízie by vzhľadom na
Inštitucionálne spájanie
aj Maďarský športový úrad. Aj
č. 5/1950 Zb. SNR, o organizávania konkrétnych cieľov štátnej súčasné postavenie športu v sys- cii a zložení Slovenského výboru športu s cestovným ruchom viacero štátov mimo Európskej
politiky v oblasti športu i cestov- téme štátnej správy Slovenskej
pre telesnú výchovu a šport.
nie je náhodné
únie má samostatné ministerného ruchu však na aktuálnosti
stvo pre šport – napríklad Turecrepublike celé športové hnutie
Uvedené právne predpisy zru- Úmysel zriadiť samostatný
ko. Z veľkých štátov možno spoa potrebnosti nestráca. Kým totiž vrelo uvítalo. Predstavy o samo- šil zákon č. 71/1952 Zb. o orgaústredný orgán štátnej správy
statnej štátnej inštitúcii venujúnizácii telesnej výchovy a špormenúť tiež napríklad Rusko, Číide o oblasti, ktoré boli „pričlepre šport tak možno hodnotiť
nené“ k ministerstvám primárne cej sa problematike športu pritu, ktorý však ponechal Štátnu, či Indiu.
v podstate pozitívne. V politictom ani historicky nie sú niečím ny výbor pre telesnú výchovu
kých kruhoch, ale i v širokej
zabezpečujúcim iné agendy,
Naopak, podobná situácia ako
zásadne novým. Práve naopak.
a šport pri vláde Československej odbornej verejnosti, sa však
šport i cestovný ruch zostávajú
v Slovenskej republike, kde je
republiky ako ústredný orgán
diskutuje o rôznych modeloch
na pokraji záujmu príslušných
šport pod gesciou ministerstva

O

školstva, bola donedávna v Českej republike (len nedávno došlo k utvoreniu Národnej agentúry pre šport), Lotyšsku, Malte
(spoločné ministerstvo školstva,
práce a športu), Portugalsku
(v ktorom funguje Úrad štátneho tajomníka pre šport a mládež
patriaci pod tamojšie ministerstvo školstva) a Slovinsku.
Iné riešenie nájdeme v Holandsku a Švédsku, v ktorých pôsobí spoločné ministerstvo zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a športu. Špecifická je
situácia vo federatívnych štátoch
(Nemecko, Taliansko, Rakúsko),
kde problematiku správy športu zväčša zabezpečujú krajinské
ministerstvá.

Správa športu si zaslúži
osobitnú pozornosť

Z vyššie uvedeného zjavne vyplýva, že správa športu si zaslúži
osobitnú pozornosť. Takú, akú
jej nie vždy dokáže poskytnúť
ministerstvo so široko koncipovanou agendou, popri ktorej je
problematika športu iba okrajová.
Za úvahu preto podľa nás stojí myšlienka väčšieho inštitu
cionálneho osamostatnenia športu. Ako možné riešenie sa ponúka niektorý z vyššie uvedených
zahraničných vzorov, prípadne
zriadenie osobitného národného
úradu pre šport, či štátnej agentúry pre šport po vzore Českej
republiky.
Čo sa týka ďalších vzorov
z cudziny, tak okrem už uvedenej Českej republiky sa podobný model organizácie, ktorá
má však skôr „podministerský”
charakter, uplatňuje napríklad
v Chorvátsku. V balkánskej
krajine od roku 2017 funguje
Ústredný štátny úrad pre šport.
Ten vykonáva administratívne a expertné úlohy v oblastiach
rozvoja a propagácie športu a jeho úloh v spoločnosti, taktiež
v oblasti financovania športových programov a programov
rozvoja športu, i v oblasti odborných aktivít, súvisiacich aj s postavením špičkových športovcov
a národného športového rozvojového programu.
Samozrejme, zriadenie obdobného „úradu“ na Slovensku by si
vyžiadalo vyriešiť i jeho vzťah
k ministerstvu školstva a jeho
sekcii pre šport. A osobitne by
bolo potrebné riešiť i osud Fondu
na podporu športu a vzájomný
vzťah nového úradu s ním.
Na uvedené otázky pritom nateraz vlastné odpovede neponúkame – ich rozhodnutie totiž
predpokladá širšiu diskusiu, ktorú sme týmto príspevkom chceli
športovej verejnosti iba opätovne
pripomenúť...
 Tomáš Gábriš, Patrik Hrbek

Radšej úrad,
než agentúra
Ak by reálne malo dôjsť
k utvoreniu samostatného
ústredného orgánu štátnej
správy pre šport, najvhodnejšie by zrejme bolo označenie
tejto inštitúcie ako „národný
úrad pre šport“, či „národný
športový úrad“. Takéto označenie by totiž zodpovedalo
zaužívanému názvosloviu
podľa aktuálne platného
a účinného zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy.
Označenie agentúra pre iný
ústredný orgán štátnej správy by sa naopak v slovenských podmienkach mohlo
javiť ako nevhodné. A to
vzhľadom na povahu a predmet činnosti dnes existujúcich štátnych agentúr (napr.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu, či
Tlačová agentúra Slovenskej
republiky).
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Druhý ročník JOT Games
pre mladé talenty mal úspech

Na druhom ročníku
sústredenia JOT Games
v Olympijskom
tréningovom centre
x-bionic® sphere
v Šamoríne sa koncom
augusta zúčastnilo 16
členov Juniorského
olympijského tímu
(JOT) a jeden z projektu
Ukáž sa!

M

ladí športovci sú neraz stratení vo svete získavania sponzorov prostredníctvom
sociálnych sietí, nepoznajú svojich úspešných rovesníkov, či netušia, akým spôsobom komunikovať s médiami. O tom všetkom a o ďalších veciach, ktoré
im môžu pomôcť v športovej kariére, sa mohli dozvedieť v pestrom programe dvojdňového sústredenia JOT Games. SOŠV
v spolupráci s Nadáciou SOŠV ho
po lanskej premiére v Šamoríne
usporiadal po druhý raz. Hlavným podporovateľom podujatia
bol exkluzívny partner SOŠV –
národná lotériová spoločnosť TIPOS. Do x-bionic® sphere zavítali viacerí účastníci OH mláde-

EXKLUZÍVNY PARTNER

že, ZOH mládeže či Európskych
olympijských festivalov mládeže.
Počas dvoch dní sa výsledkovo
najlepší mladí športovci na Slovensku za posledné obdobie nielen spoznávali, ale aj vzdelávali
a rozširovali si obzory v rôznych
sférach. Podujatie ich uvádzalo
do olympijského športového sveta. „Som veľmi vďačná, že som
mohla do Šamorína prísť a spoznať ostatných juniorských športovcov. Doteraz sme sa nepoznali a dostali sme príležitosť na
stretnutie. Mohla som od nich
zistiť, ako to vyzerá v športoch,
ktorým sa venujú. Zároveň som
sa dozvedela veľa nových informácií, ktoré budú užitočné pre
moju športovú kariéru. Bolo to
príjemné,“ hovorila pri odchode
z JOT Games plavkyňa Nikoleta
Trníková.

Podpora skúsených pre
mladých

Na JOT Games zavítali aj úspešní športovci Danka Barteková,
Matej Beňuš, Richard Varga, Richard Nagy, Adam Botek, Csaba Zalka, Alexandra Longová či
Róbert Vittek. Spoločne s mladými talentmi sa v areáli x-bionic®
aquatic sphere dobre vyšantili pri
rôznych súťažiach a zábavných
hrách. Zápasy vodnopólového
turnaja na nafukovacích kolesách
či ukážky zručnosti na prekážkovej dráhe Aquatic ninja v 50-metrovom bazéne priniesli veľa zaujímavých momentov a situácií.

Od tohto roka sa bude 7. september každoročne oslavovať
ako Svetový deň fair play. Spoločne ho vyhlásili Medzinárodný výbor fair play
(CIFP), Európske hnutie fair
play (EFPM) a Panathlon International. Každý, kto sa venuje športu na športoviskách
i mimo nich je vyzvaný, aby
v tento deň vyzdvihoval ducha fair play a podnikol konkrétne kroky na demonštráciu príkladného správania za
všetkých okolností.
Kľúčová strategická ambícia Svetového dňa fair play
je dosiahnuť, aby pojem fair
play neznamenal len transparent či výraz bez konkrétneho
naplnenia, ale aby sa hodnoty športovej etiky a fair play
chápali ako skutočná súčasť
vzdelávania v športe, spoločnosti i každodennom živote.

Vo vodnom póle na nafukovacích kolesách v útoku juniorský lezec Peter Kuric proti dvom olympionikom,
Snímky: SOŠV/Andrej Galica
plavcovi Richardovi Nagyovi a vodnému slalomárovi Matejovi Beňušovi.

Účastníci JOT na spoločnej fotografii so známym youtuberom Expl0itedom.

JOT GAMES

Inaugurácia
Svetového dňa
fair play

Elitní športovci zároveň motivovali svojich nasledovníkov
a snažili sa im dať do ich kariér
cenné rady. „Mladší sú trochu
hanblivejší, aj preto sme skôr začínali rozhovory my. Následne sa
už rozrozprávali a boli to zaujímavé debaty,“ hovoril s úsmevom
strieborný medailista z vodnoslalomárskeho singlkanoe mužov
na OH 2016 v Riu de Janeiro Matej Beňuš. „Aj my sme mali vzory a vždy bolo príjemné, ak sme
s nimi prehodili slovo či dve. Bolo fajn vidieť mladých športovcov i kolegov z iných odvetví. Potešilo ma, že sa takýto kemp organizuje. Ja som videl prvýkrát
iných športovcov okrem plavcov
až na EYOF, keď som mal 16 rokov. A potom asi až na olympijských hrách. Škoda, že podobné
sústredenie v mojich časoch ne
existovalo,“ pridal postreh plavec
Richard Nagy.

aj Dominika Cibulková, ktorú
spolupráca s odborníkom posúvala výkonnostne dopredu. Zároveň mladým športovcom prezradila, aké ťažké bolo posunúť
sa vo svetovom rebríčku z 12.
na 10. miesto a ešte oveľa ťažšie
do najlepšej svetovej päťky. „Dôležité sú strava a najmä prístup
k plneniu povinností. Sú to detaily, ktoré robia rozdiel medzi
hráčkami mimo svetovej desiatky i päťky,“ prezradila v talkšou
Petra „Šarkana“ Nováka bývalá
svetová tenisová štvorka.
Zaujímavé pohľady na kariéru
vrcholového športovca ponúkol
členom JOT aj bývalý futbalový reprezentant Filip Šebo. S vrcholovým futbalom sa rozlúčil
ako 28-ročný, keďže ho prestal
baviť a už sa netešil na tréningy. Dnes je úspešný v inom športovom odvetví – triatlone. „Športovec musí mať inštinkt, aby
bol vo svojom odvetví úspešný.
A pre každého športovca je dôležitá rodina, ktorá ho podporuje,“
zdôraznil.

ne venuje. Až potom môže svoju značku zveľaďovať s využitím
sociálnych sietí. K tejto myšlienke sa pripojili aj obe dámy.
Mladí športovci zaradení do
Juniorského olympijského tímu,
ktorý podporujú LYNX, Kooperativa a Nadácia SPP, absolvovali
v Šamoríne prednášky o sociálnych sieťach, prevencii proti dopingu, správnej výžive či vzťahu k médiám. Diskutovali s nimi
youtuber a influencer Peter „Expl0ited“ Altof, Tomáš Pagáč zo
Slovenskej antidopingovej agentúry, odborník na zdravú výživu Milan Sedliak či odborník na
mediálnu komunikáciu Richard
Fides spolu s kolegom z agentúry Grape PR Petrom Pašuthom
a s riaditeľom mediálneho oddelenia SOŠV Ľubomírom Sou
čekom.
„Najviac sa mi pozdávalo, že
som mal možnosť stretnúť sa
s úspešnými športovcami. Mohol som sa s nimi porozprávať o tom, čo prežívajú. Dozvedel som sa taktiež o problémoch,
ktoré majú vo svojom športe. BoNajskôr úspechy a až potom la tu veľmi príjemná atmosféra. Mali sme možnosť zúčastsociálne siete
Podľa Cibulkovej, Šeba i jeho
niť sa na prednáškach, z ktorých
partnerky, speváčky Emy Drobsom si veľa odniesol. Či už to bonej, ktorá sa kedysi venovala aj
lo o instagrame alebo o výživosúťažne volejbalu, je dôležité bu- vých veciach. Najviac mi pridovať si svoju značku. Najmä Fi- niesla pravdepodobne prednáška
lip Šebo zdôraznil, že o to sa člo- s výživovým poradcom, ktorý mi
vek musí pričiniť v prvom rade
ozrejmil niektoré veci,“ povedal
svojimi výsledkami a úspechna záver #JOTGAMES športový
mi v činnosti, ktorej sa prioritlezec Peter Kuric.
(pp, mh)

Mentálny tréner nie je
hanba

Juniorskí športovci v duchu hesla SOŠV „Sme jeden tím“ dostali príležitosť lepšie sa vzájomne spoznať. Pomohli im k tomu
aj aktivity mentálneho trénera
Adama Kociana, ktorý je k dispozícii pre členov JOT počas celého roka. Konzultáciami im pomáha prekonať zložité situácie,
s ktorými sa stretávajú.
Spolupracovať s mentálnymi trénermi sa mladí športovci nemusia báť. Potvrdila im to
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Inaugurácia tohto významného dňa sa uskutoční v historickej radnici belgického
hlavného mesta Brusel. Súčasťou inaugurácie bude podpis
Vyhlásenia o fair play, prezentovanie komunikačnej a mediálnej kampane, ako aj praktických akcií s názvami Okamihy pre fair play a Karta fair
play.
Slovenský olympijský
a športový výbor sa medzi
prvými zaviazal presadzovať
idey a princípy fair play, ako
aj plniť záväzky pri príprave
efektívnych programov, ktoré
učia tolerancii, rešpektovaniu
písaných i nepísaných pravidiel, presadzovaniu úcty k súperovi a tiež odmietaniu násilia a dopingu v akejkoľvek podobe. 
(pp)
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