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Šport žiada štát, aby mohol prežiť
KORONAKRÍZA  
Zástupcovia športovej 
obce 30. septembra 
z iniciatívy SOŠV 
a Slovenského 
paralympijského výboru 
diskutovali 
s predstaviteľmi štátu 
o dosahoch 
protipandemických 
opatrení a predložili 
požiadavky voči štátu.

Šport patrí k odvetviam, 
ktoré boli vládnymi opat-
reniami proti šíreniu nové-
ho koronavírusu v marci 

2020 ovplyvnené ako prvé. Dosa-
hy na túto oblasť boli veľmi tvrdé. 
Športová obec sa však napriek to-
mu – na rozdiel od mnohých oblas-
tí – za viac než šesť mesiacov na-
miesto kompenzácie dočkala od 
štátu zatiaľ len prísľubov.

Ďalší tvrdý úder športu
Aktuálne protipandemické opatre-
nia vlády hrozili zasiahnuť šport 
znovu veľmi tvrdo. Našťastie, pod-
ľa spresneného výkladu opatrení, 
ktoré boli zverejnené až v stredu 
večer, športové podujatia sa naďa-
lej môžu konať. A pokiaľ by počet 
priamych aktérov športovej súťaže 
prekročil číslo 50, podujatie by sa 
muselo konať bez divákov. Ak by 
striktne platilo obmedzenie na 50 
ľudí aj pre priamych aktérov, pre 
šport by to znamenalo katastrofu 
a priam existenčné ohrozenie.

Napriek tomu, že najväčšiu hroz-
bu sa podarilo odvrátiť, po viac než 
polročnom fungovaní športu v krí-
zovom režime je zrejmé, že ak 
dnes štát urýchlene nepomôže klu-
bom, športovcom, trénerom, špor-
tovým odborníkom, organizáto-
rom podujatí či prevádzkovateľom 
rekreačných športových zariade-
ní, mohol by sa nám rozsypať celý 
systém fungovania športu – vrcho-
lového aj amatérskeho. To by ma-
lo devastačný vplyv nielen na špor-
tovanie dospelých, ale aj mláde-
že. Hrozil by veľký odlev množstva 

dobrovoľníkov, bez ktorých pomo-
ci by nebolo možné vychovávať de-
ti a mládež, ani zlepšovať zdravot-
ný stav i psychické zdravie našej 
spoločnosti. Zaniklo by aj mnoho 
pracovných miest.

Požiadavky športového 
hnutia
Keďže v čase stretnutia platil ešte 
striktný výklad opatrení v súvislosti 
so športovými podujatiami, jeho 
účastníci sa obrátili na štát s týmito 
požiadavkami: 1. Zriadiť na Minis-
terstve školstva, vedy, výskumu 
a športu SR permanentný krízový 
štáb pre šport a presadiť, aby sa 
jeho reprezentant stal súčasťou 
Ústredného krízového štábu. 2. Na 
zabezpečenie kvalitnej športovej 
prípravy umožniť zriadiť karan-
ténne stredisko športovej prípravy 
v Olympijskom tréningovom centre 
X-bionic sphere v Šamoríne. Pro-
jekt zriadenia takéhoto karanténne-
ho strediska bol na MŠVVŠ SR už 
predložený. 3. Poskytnúť okamžitú 
finančnú pomoc športovým sub-
jektom, ktoré sú už viac než pol 
roka výrazne postihnuté protipan-

demickými opatreniami a ktoré by 
najnovšie opatrenia mohli priviesť 
k zániku. 4. Bezodkladne prijať 
kompenzačné schémy na pomoc 
športovým klubom a ďalším 
subjektom za zmarené zisky od 
marca za podujatia a súťaže, ktoré 
nebolo a nebude možné usporiadať 
v dôsledku štátom nariadených 
opatrení na zabránenie šírenia pan-
démie. 5. Umožniť naďalej konanie 
športových súťaží.

Výber z toho, čo odznelo  
v diskusii
Prezident SOŠV Anton Siekel: 

„Chcem dať občanom krajiny 
posolstvo v boji proti pandémii. 
Liek máme pred sebou. Je to špor-
tovanie, pohybové aktivity. Šport 
je najlacnejší a najefektívnejší 
spôsob, ako sa vyrovnať s choro-
bou. Cez šport ušetríme náklady 
v zdravotníctve... Slovenský šport 
za šesť mesiacov koronakrízy od 
štátu v rámci kompenzácií nedostal 
nič, len prísľuby na uvoľnenie 20 
miliónov eur... Na SOŠV sa zao-
beráme nielen aktuálnou vážnou 
situáciou, ale chceme aj prípravu 

dlhodobej stratégie slovenského 
športu do roku 2030. V prvej fáze 
spolupracujeme so spoločnosťou 
PwC a postupne sa obrátime aj na 
odborníkov z vašich radov. S dlho-
dobou stratégiou súvisí aj snaha 
čerpať peniaze na športovú infraš-
truktúru z eurofondov. O tejto veci 
som nedávno rokoval so štátnym 
tajomníkom ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informati-
zácie SR Vladimírom Ledeckým, 
aj so združením samosprávnych 
krajov SK8.“

Štátny tajomník Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pre šport Ivan Husár: 

„Podpora športovým subjektom 
prepadla v zákone cez sito. Obrov-
ský problém je, že 90 percent špor-
tových klubov aj zväzov má sta-
tus občianskych združení, ktoré 
sa podľa súčasnej legislatívy neda-
jú podporiť. Chce to zmeny v do-
tačnom zákone aj v zákone o ma-
lých a stredných podnikoch, aby sa 
mohli objaviť medzi beneficientmi. 
Najjednoduchšie je podporiť profe-
sionálne kluby, pretože tie fungu-
jú ako akciové spoločnosti. Každú 
štátnu pomoc však musí schváliť 
Európska komisia. Kultúra a šport 
sa zatvárajú ako prvé, lebo sa to 
považuje za najľahšie...“
Vládny splnomocnenec pre mlá-
dež a šport poslanec NR SR a bý-
valý profesionálny tenista Karol 
Kučera: 

„Pre nás bolo neprijateľné po-
čuť, že je zákaz hromadných pod-
ujatí. Žiaľ, v Ústrednom krízovom 
štábe nie je žiadny športovec. Pre-
miéra sme sa včera (29. 9. – pozn. 
autora) snažili presvedčiť, že pri-

najmenšom profesionálne poduja-
tia sa musia uskutočniť, inak to za-
bíja šport. Dostali sme prísľub, že 
športové ligy budú môcť prebiehať, 
ale ešte sa musí vyjasniť ako. Aj že 
deti budú môcť športovať.“
Predseda Slovenského paralym-
pijského výboru Ján Riapoš: 

„Medzi prvou a druhou vlnou 
mal štát pripraviť krízový mate riál, 
ako si budeme počínať v prípade, 
že príde druhá vlna. Mám pocit, 
že na druhú vlnu sme neboli pri-
pravení.“
Predseda Slovenského atletické-
ho zväzu a viceprezident SOŠV 
Peter Korčok: 

„Všetci očakávame, že sa bu-
dú prijímať systémové, splniteľné 
a predvídateľné opatrenia. Tiež ča-
káme kompenzácie za straty. Zá-
roveň treba hovoriť o všeobecnom 
význame športu – pre reprezentá-
ciu, mládež, ale hlavne dnes aj pre 
zdravie.“
Prezident Slovenskej boxerskej fe-
derácia Tomáš „Kid“ Kovács: 

„Nechápem, prečo sa u nás ne-
môže športovať v školách. Veď 
šport je faktor zdravia. Keď deti 
môžu sedieť spolu v jednej lavici, 
prečo nemôžu aj športovať?“
Bývalý štátny tajomník pre šport 
a olympijský medailista Jozef 
Gönci: 

„Ako jednotlivci sme argumen-
tačne vybavení, ale voči štátu to 
chce slušnú taktiku a vážnu argu-
mentáciu. Navrhujem lepšie defi-
novať postavenie a význam špor-
tu v spoločnosti. Naša devíza je, že 
šport a zdravý spôsob života budú 
liekom proti ochoreniu COVID-19.“
Prezident Slovenského zväzu 
cyklistiky Peter Privara: 

„Dá sa súťažiť aj pri rešpekto-
vaní protipandemických opatrení. 
Nedávno sme organizovali preteky 
Okolo Slovenska. Dnes je dvanásť 
dní po podujatí a neobjavil sa žiad-
ny pozitívny prípad, pretože sme 
boli zodpovední a dodržiavali sme 
predpisy.“
Generálny sekretár Slovenského 
futbalového zväzu Peter Palenčík: 

„Žiadny futbalový zápas nie je 
pri počte 50 ľudí realizovateľný. 
Keď si zoberiem náš nadchádzajú-
ci barážový zápas o postup na ME 
2021 proti Írsku, tak minimálny po-
trebný počet je 200 až 250 ľudí.“

 Ľubomír Souček, SOŠV

Momentka z brífingu po stretnutí.  SNÍMKA: ANDREJ GALICA/SOŠV

#SPOLU SILNEJŠÍ

Posolstvo prezidenta MOV Bacha olympijskému hnutiu

Medzinárodný olympij-
ský výbor vydal 22. sep-
tembra druhé posolstvo 
prezidenta MOV Tho-

masa Bacha k olympijskému hnu-
tiu v súvislosti s pandémiou nové-
ho koronavírusu a ochorenia CO-
VID-19. Prezident MOV v úvode 
svojho druhého listu napísal, že je-
ho prvé posolstvo o pozitívnych 
zdravotných, sociálnych a ekono-
mických dosahoch športu na spo-
ločnosť ako celok získalo pozo-
ruhodný ohlas. Z jeho druhého 
posolstva vyberáme niektoré myš-
lienky.

„Môžeme vidieť, že šport je 
všeobecne uznávaný ako podstat-
ný faktor v boji proti pandémii, 
ktorá v mnohých krajinách stále 
pretrváva. Šport je tiež ponímaný 
ako neoddeliteľná súčasť zotavova-
nia sa z krízy.

Našťastie opäť vidíme aj športo-
vé podujatia naživo. Veľmi pozi-
tívne vnímanie týchto udalostí jas-
ne ukazuje, že nielen športovci 
a športové organizácie, ale aj širo-
ká verejnosť túžili po návrate špor-
tu ako neoddeliteľnej súčasti náš-
ho života.

Na základe tohto doterajšieho 
úspechu sa tešíme na čas, keď bu-
de možné zmierniť veľa obmedze-
ní, ktoré sú teraz nevyhnutné. Mu-
síme však pri plánovaní športových 
podujatí naďalej postupovať zodpo-
vedne. Vírus ešte nie je porazený. 
Musíme naďalej prispievať k jeho 
obmedzovaniu a byť súčasťou rie-
šení prekonania krízy.

Monitorujeme potenciál inova-
tívnych testovacích metód pre bez-
pečnú organizáciu podujatí. Okrem 
už existujúcich testovacích metód 
je tiež niekoľko takzvaných rých-

lotestov, ktoré sú už na trhu alebo 
vo vývoji. Ak sa používajú v kom-
binácii s inými opatreniami pro-
ti šíreniu vírusu, predstavujú dô-
ležitý doplnkový nástroj na zabez-
pečenie bezpečného prostredia pre 
všetkých zúčastnených. Okrem tej-
to dobrej správy týkajúcej sa testo-
vania existujú aj veľmi povzbudivé 
signály od vedeckej a lekárskej ko-
munity o dostupnosti schválených 
vakcín v najbližších niekoľkých 
mesiacoch, možno už do konca 
tohto roka. Dohromady vývoj v tes-
tovaní a vo vakcínach veľmi uľahčí 
bezpečnú organizáciu športových 
podujatí.

Na jednej strane nám posledné 
týždne ukázali, že dokážeme or-
ganizovať veľké podujatia bezpeč-
ným spôsobom aj bez existencie 
vakcíny. Na druhej strane si musí-
me uvedomiť, že ani testovacie me-

tódy a vakcíny nevyriešia všetky 
naše problémy. Existuje však dobrý 
dôvod na opatrný optimizmus.

Pokračujeme v úzkej spoluprá-
ci so Svetovou zdravotníckou orga-
nizáciou, s verejnými orgánmi, le-
kárskymi a vedeckými odborníkmi, 
ako aj s farmaceutickými spoloč-
nosťami. Čerpáme tiež zo skúse-
nosti tých športových organizácií, 
ktoré nedávno úspešne zorgani-
zovali podujatia. Samozrejme, po-
skytneme všetky poznatky každé-
mu z vás, koho sa to týka, aby sme 
z toho všetci v olympijskom hnutí 
mohli profitovať.

Za posledné mesiace sme uká-
zali, že sme skutočne #Stronger-
Together (#Spolu silnejší). V tom-
to v duchu solidarity by sme mali 
naďalej prispievať k obmedzovaniu 
šírenia vírusu a k zotavovaniu sa 
z krízy,“ uvádza sa v liste. (sou)Prezident MOV Thomas Bach. SNÍMKA: TASR/AP

Slovenský šport za 
šesť mesiacov 

krízy nedostal od 
štátu nič. 

Anton Siekel,  
prezident SOŠV
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CITÁCIE

Aj toto odznelo na online konferencii SPORT ®EVOLUTION
Prinášame zopár citácií 
z debát v ďalších desiatich 
tematických okruhoch 
konferencie.

Slávna basketbalová tréner-
ka svetového mena Natália 
Hejková: 
„V čase, keď som začínala, nebo-
lo veľa tréneriek. Ľudia si väčšinou 
mysleli, že je to žart. Spomínam si, 
ako som raz bola na obhajobe tré-
ningových plánov a jeden význam-
ný tréner povedal – To je hádam 
sranda! Mňa to však vôbec nepo-
horšovalo. Skôr moje okolie bo-
lo citlivé na to, keď ma iní podce-
ňovali.“

Bývalý hokejista Boris Valá-
bik, spoluautor podcastu Bo-
ris a Brambor: 

„Je to len o myšlienke. Marián 
Gáborík mal v tom istom momen-

te rovnaký nápad. Stretli sme sa 
v relácii a spojili sme sa. Vystre-
lilo to lepšie, ako sme obaja oča-
kávali.“

Triatlonista Richard Varga, 
tiež tvorca podcastov: 

„Nejde o ,normálnu‘ žurnalisti-
ku, keďže sa nepýtaš úplne bež-
né veci. Chcel som sa dozvedieť ve-
ci, ktoré ja chcem. Zaujíma ma, po-
vedzme, príprava. Chcel som prejsť 
hlbšie do športu, aby som sa aj ja 
vzdelával.“

Riaditeľka OZ Prístav nádeje 
Marcela Václavková-Konrá-
dová: 

„Medzi najväčšie projekty nášho 
občianskeho združenia patrí prvé 
bezbariérové detské ihrisko. Je sí-
ce smutné, že v 21. storočí hovorí-
me o prvom ihrisku, ale veríme, že 
bude príkladom pre iné obce či ob-
čianske združenia.“

Člen správnej rady Nadácie 
X-BIONIC® SPHERE Juraj Ba-
ča: 

„Vždy za tým musí byť člo-
vek, ktorý dokáže veci rozpohy-
bovať. Človek, ktorý je nositeľom 
jednak myšlienky, dokáže ovplyv-
ňovať, nazvime to, štatutárov spo-
ločností.“ 

Majiteľ športovo-marketingo-
vej firmy OBOR, s. r. o., Vladi-
mír Janček: 

„Dôležité je, aby športovec pri-
niesol zákazníkom značky záži-
tok a emóciu. Aby ukázal, ako tré-
nuje a čo robí. Sociálne siete vy-
zliekli slovenský šport donaha 
a ukázali, kto je na to pripravený, 
a kto nie.“ 

Zakladateľ organizácie OKTA-
GON MMA Pavol Neruda: 

„Na začiatku bola motivácia uká-
zať, že MMA je úžasný šport. Ľu-

dia si mysleli, že sú to blázni s vy-
kradnutou hlavou. Mali sme túžbu 
ukázať im, že chalani, ktorí to ro-
bia, sú sympatickí a majú sny a cie-
le. Bola to tvrdá práca, no podari-
lo sa nám vybudovať našu znač-
ku cez príbehy týchto športovcov. 
Problém viacerých športov na Slo-
vensku je, že ich propagácia je prí-
liš športová, založená na výsled-
koch. To nepomáha. Musíme di-
vákovi predať príbeh a vzbudiť 
u neho záujem.“

Klinická imuno-alergiologička 
a športová lekárka Katarína 
Bergendiová: 

„Treba si uvedomiť, že najlep-
ším liečiteľom stresu je šport. Ne-
smieme zabudnúť ani na meditá-
ciu a uvedenie tela do pokoja, keď 
sa stabilizuje aj celkový stav je-
dinca. To je zároveň aj preven-
cia pred psychosomatickými po-
ruchami. Ľudom vo všeobecnosti 

chýba šport vo vonkajšom pro-
stredí. Potrebujú čerstvý vzduch, 
okysličovať sa a prijímať vitamín 
D zo slnečného žiarenia.“

Prezidentka Slovenskej aso-
ciácie športovej psychológie 
Michala Bednáriková: 

„Michael Phelps je známy dô-
kaz toho, že duševná nepohoda sa 
môže týkať aj úspešných vrcholo-
vých športovcov. Súvisí to s tým, 
že na OH vrcholí štvorročné ob-
dobie. Každý športovec sa k tomu 
upína. Potom však príde obdobie, 
keď prehodnocuje, čo ďalej. Po 
štyroch rokoch športovci nevedia, 
či začať znovu, či sa to oplatí.“ 

Slovenská plavecká hviezda 
so 68 medailami z vrcholo-
vých súťaží Martina Morav-
cová: 

„Keď máme malú základňu, ne-
môžeme očakávať, že budeme sú-

periť s veľkými krajinami. Plá-
vaniu sa venujú vo viac než dve-
sto krajinách na svete. Chce to 
mať kvalitnú infraštruktúru a zá-
zemie. Treba spraviť deťom pod-
mienky a aby sa tým bavili. Je to 
aj o tom, aby sme vedeli športov-
cov motivovať. To už je úloha štá-
tu alebo partnerov, aby sa tým 
športovec dokázal uživiť.“

Mentálny tréner členov 
Juniorského olympijského tí-
mu Adam Kocian: 

„Za dva roky, čo pôsobím pri 
JOT, vidím problém mladých 
športovcov so sebavedomím. Sna-
žím sa ich dostať do fázy, aby ma-
li ,diétu z negativity‘. To znamená, 
aby napríklad týždeň nevyslovo-
vali negatívne myšlienky. Tré-
ningy sa zameriavajú na fyzickú 
stránku, no psychickej sa nevenu-
je toľko pozornosti. Treba sa tomu 
venovať.“  (sošv)

SPORT®EVOLUTION v top forme

KONFERENCIA 
Slovenský olympijský 
a športový výbor (SOŠV) 
usporiadal druhý ročník 
najväčšej športovej 
konferencie na 
Slovensku SPORT 
®EVOLUTION vzhľadom 
na protipandémiové 
opatrenia v online 
podobe.

Napriek tomu bol počet 
divákov – okolo 650 – 
prakticky zhodný s vla-
ňajším ročníkom, keď 

do Bratislavy všetci prišli osob-
ne. Tentoraz bolo 16. septembra 
centrom konferencie Olympij-
ské tréningové centrum X-bionic 
sphere v Šamoríne, kam prišla 
väčšina spíkrov aj viacero prís-
lušníkov médií.

Druhý ročník konferencie 
SPORT ®EVOLUTION ponú-
kol naozaj pestrú paletu váž-
nych aj lifestylových športových 
tém. V rámci 13 diskusií a jednej 
prednášky vystúpilo dovedna 35 
spíkrov vrátane štvorice zo za-
hraničia (dvoch dokonca zo zá-
moria – na tému Pohľad na šatne 
NHL hovorili hokejový hráčsky 
agent Gerry Johannson a hráč 
NHL Brent Seabrook).

Program konferencie sa reali-
zoval na dvoch pódiách. Na tzv. 
MAIN STAGE bola postupne reč 

o témach Nové výzvy olympijské-
ho a športového hnutia, Marke-
ting spoza olympijských kruhov, 
Nová strecha slovenského športu, 
Preplánovanie olympijských hier 
v Tokiu, Dozrel už čas na rozhod-
covský súd SOŠV?, Fond na pod-
poru športu, Športom na pomoc 
druhým, na TIPOS LIFESTYLE 
STAGE zase o témach Výkon 
a osobná pohoda, Žena, čo nikdy 
nie je doma, Športcasty, „Splň sa 
mi senil“ (o fenoméne MMA), Sil-
nejší pre život, Hrdinovia budúc-
nosti a Pohľad do šatne NHL.

O OH v Tokiu až dvakrát
Z medzinárodných tém až 
v dvoch diskusiách výrazne 
rezonovalo preloženie olympij-
ských hier v Tokiu v dôsledku 
koronakrízy z tohto na budúci 
rok a všetko, čo je s tým spojené.

Naša špičková strelkyňa 
a členka MOV Danka Barteko-
vá z pozície športovkyne pri-
znala, že po marcovom rozhod-
nutí o preložení OH na budúci 
rok bolo pre ňu aj pre ostatných 
športovcov mimoriadne ťaž-
ké hľadať motiváciu a uchovať si 
mentálne zdravie. „My športovci 
sme boli deprimovaní a frustro-
vaní. Za seba poviem, že som 
mala fantasticky našliapnutú se-
zónu. Hoci ako členka MOV som 
bola dobre informovaná o dianí 
okolo hier – mali sme často kon-
ferenčné hovory, neraz aj o je-
denástej večer –, preloženie hier 
na mňa zapôsobilo ako šok. Naj-
horšia potom bola neistota. No 
športovci sa nezvyknú vzdá-
vať. Našťastie, MOV už dlhší čas 

prevádzkuje poradenskú inter-
netovú stránku pre športovcov 
Athlete365, na ktorej až 80-tisíc 
ľudí hľadalo informácie, ako ma-
jú zvládnuť tento stav. Jej pro-
stredníctvom dostávali mentálnu 
podporu,“ prezradila.

Podľa Bartekovej pri prelo-
žených OH je na prvom mies-
te bezpečnosť a zdravie účastní-
kov. „Som presvedčená, že špor-
tovci sú v záujme svojho štartu 
na OH, ktorý pre nich predsta-
vuje vrchol dlhoročného úsilia, 
schopní urobiť aj veľké ústupky 
a akceptovať prísne protipandé-
miové opatrenia. Všetci chceme, 
aby sa olympijské hry na budú-
ci rok uskutočnili. Je šťastie, že 
ich hostiteľom je Japonsko. Mys-
lím si, že iná krajina na svete by 
takúto ťažkú úlohu – najväčšie 
podujatie na svete s mimoriadne 
komplikovanou logistikou zorga-
nizovať s ročným oneskorením – 
jednoducho nezvládla,“ prezra-
dila Danka Barteková.

Generálny sekretár SOŠV  
Jozef Liba pripomenul, že ešte 
v marci bola v Tokiu delegácia  
SOŠV, ktorá našla dejisko hier 
výborne pripravené. Len o nie-
koľko dní však bolo všetko 
inak... „Museli sme potom na-
novo riešiť celú logistiku. Nešlo 
len o zabezpečenie účasti našej 
výpravy vrátane tréningových 
kempov, ale aj o zabezpeče-
nie ubytovania potrebných ľudí 
a hostí mimo Olympijskej dediny 
a o prípravu Slovenského domu 
v Tokiu. To všetko musíme riešiť 
nanovo a nejaké straty určite bu-
dú,“ povedal.

Športový riaditeľ SOŠV a de-
signovaný vedúci našej výpra-
vy na OH v Tokiu Roman Buček: 
„Naši športovci zatiaľ vybojovali 
18 olympijských miesteniek. Te-
raz všetci čakáme, aký bude no-
vý kalendár kvalifikačných sú-
ťaží. Zatiaľ ho detailne nepozná-
me. Niektorým, najmä mladším 
športovcom, rok navyše na prí-
pravu pomôže. V horšej situácii 
sú tí starší, ktorí už tohto roku 
plánovali po OH kariéru skon-
čiť. Aj atlét Matej Tóth, aj kaja-
kár Erik Vlček však našli sily eš-
te rok pokračovať,“ uviedol.

Téme OH v Tokiu a ich „pre-
plánovania“ sa v prednáške na 
diaľku venoval aj Toshio Tsu-
runaga z MOV, ktorý na olympij-
ských hrách pôsobí ako šéf slu-
žieb pre národné olympijské vý-
bory a pre olympijské dediny. Po 
preložení OH na budúci rok za 
kľúčové faktory úspechu označil 
kreativitu, flexibilitu a odhodla-
nie. MOV aj japonskí organizáto-
ri hier majú spoločne tri priori-
ty: 1) zdravie a bezpečnosť všet-
kých účastníkov; 2) zníženie 
vyvolaných nákladov a apliká-
ciu verejného záujmu; 3) optima-
lizáciu a zjednodušenie príprav. 
Treba zvážiť aj kľúčové kultúrne 
otázky hier.

„Zdravie a bezpečnosť všet-
kých účastníkov sú na prvom 
mieste,“ konštatoval Tsuruna-
ga. „Vypracovali sme dvesto po-
tenciálnych príležitostí, ako zní-
žiť komplexnosť podujatia. Pre-
beráme rôzne scenáre vývoja 
pandémie. Najhorší možný je ten 
s uzavretými hranicami. Stredná 

cesta je taká, že COVID-19 stále 
bude predstavovať problém, ale 
bude možné cestovať. No najlep-
šie by bolo, keby už COVID-19 
nebol problémom. Pri prvých 
dvoch scenároch sa zameria-
vame na súčasnú situáciu aj na 
možnosť ,bubliny‘.“

Rozporuplné názory 
na potrebu dlhodobej 
koncepcie športu
Zo všetkých 14 tém konferencie 
sa najväčšie názorové rozdiely 
prejavili v diskusii na tému Nová 
strecha slovenského športu. Tá 
sa zameriavala aj na vzťah SOŠV 
ako strešnej organizácie sloven-
ského športu a štátu, reprezen-
tovaného štátnym tajomníkom 
MŠVVŠ SR pre šport Ivanom Hu-
sárom. Názorové pnutie medzi 
predstaviteľmi SOŠV na čele s je-
ho prezidentom Antonom Sieke-
lom a štátnym tajomníkom, kto-
ré bolo zreteľné už v predošlých 
týždňoch, sa znovu prejavilo.

Anton Siekel konštatoval: „Ná-
zorové rozdiely nemôžu byť pre-
kážkou, aby sme sa dohodli. Pre-
došlý štátny tajomník pre šport 
Jozef Gönci mal pri nástupe do 
funkcie dôveru športového hnu-
tia, ale nemal dôveru politikov 
– musel o ňu bojovať. Ivan Hu-
sár je v opačnej pozícii. Má dô-
veru politikov, ale dôveru špor-
tového hnutia si musí zaslúžiť. 
Je to veľmi podstatné, verím, že 
ho presvedčím, aby o ňu bojo-
val. Chcem všetkých ubezpečiť, 
že toto nie je osobný spor. Anton 
Siekel a Ivan Husár sú irelevant-
ní, dôležité je, že je to spor o sys-

tém práce medzi úradom štátne-
ho tajomníka a SOŠV.“

Siekel zdôraznil, že Slovensko 
potrebuje národnú stratégiu pre 
rozvoj športu do roku 2030. „Dô-
ležité je zodpovedať si otázku, 
čo krajina chce od športu. Rov-
nako ako má vláda programové 
vyhlásenie, aj šport ho potrebu-
je. Nemôže to byť tak, že všetci 
riešia všetko a vlastne nič nero-
bia. Nemôžeme len ad hoc vyťa-
hovať témy. Súčasný systém mi 
pripadá veľmi amatérsky.“ 

Postoj Ivana Husára: „Nie som 
stratég, ale neviem si predstaviť 
desaťročnú stratégiu. Maximálne 
päťročnú, aj tú stačí dať na jeden 
papier A4 v piatich bodoch. Ma-
li sme v minulosti kvantá straté-
gii, neviem, ako by sa nová líši-
la od predošlých. Vždy tam bo-
li tri témy – pohybové aktivity 
detí, šport ako prostriedok k ve-
rejnému zdraviu a infraštruktú-
ra. Aj preto nevidím potrebu na-
písať koncepciu na ďalších de-
sať rokov.“

Ivo Doležal z PwC Slovakia 
vstúpil do diskusie ako nestran-
ný slovami: „S rozširovaním 
olympijského hnutia a s nástu-
pom nových technológií je dôle-
žité mať aj strechu pre šport. Je 
dobré, že ňou je SOŠV. Je partne-
rom pre orgány verejnej správy. 
Nemá sa debatovať, či Slovensko 
potrebuje stratégie na päť či de-
sať rokov. Ak má ciele na desať 
rokov, musí mať aj čiastkové na 
päť, ale aj na rok. Dôležitá je ces-
ta, ktorou sa má vybrať sloven-
ský šport.“ 

 Ľubomír Souček, sošv

Ilustračná fotografia z online konferencie SOŠV SPORT ®EVOLUTION 2020. SNÍMKA: ANDREJ GALICA/SOŠV

O Fonde na podporu športu
Fond na podporu športu (FNPŠ) 
je nová verejnoprávna inštitú-
cia, ktorá začala pôsobiť v tom-
to roku. Jeho správna rada pre-
šla za osem mesiacov viacerý-
mi zmenami. Od začiatku roka 
má už tretieho predsedu a mno-
ho personálnych zmien nastalo 
aj v radoch členov správnej rady. 
Navyše bolo treba prijať množ-
stvo smerníc k samotnej činnos-
ti fondu, ktorá sa teda zatiaľ prí-
liš nerozbehla. Navyše nie je jas-
né smerovanie fondu, ktorý má 
v zákone definovaných viace-
ro úloh.

„Mojou ambíciou je vytvoriť 
nezávislú, apolitickú a rešpekto-
vanú verejnoprávnu organizáciu. 
Nemáme byť sóloví hráči. Potre-
bujeme výbornú komunikáciu 
so SOŠV a s ďalšími subjektmi. 
Šport dnes potrebuje spoluprá-
cu, aby sme spoločne prežili do 
lepších čias. Strategické rozhod-

nutia nesmieme prijímať na zá-
klade subjektívnych presvedče-
ní, ale na základe analýz, faktov 
a zverejnených dát. Chcem, aby 
správna rada prijímala svoje roz-
hodnutia konsenzom. Výsledok 
hlasovania 6:5 by som považo-
val za nešťastný,“ definoval svoje 
priority nový predseda správnej 
rady FNPŠ Ladislav Križan.

Prezident SOŠV Anton Siekel 
v predošlom období vyvinul veľ-
ké úsilie, aby Fond na podpo-
ru športu vôbec vznikol – podľa 
vzoru Fondu na podporu ume-
nia. „Politici by v prvom rade 
mali chápať, prečo treba podpo-
rovať šport a hľadať kompromis 
medzi tým, čo šport potrebuje 
a čo si štát môže dovoliť,“ pove-
dal a konštatoval, že je najvyš-
ší čas, aby fond už rozbehol svo-
ju činnosť a aby bolo jasné, čo sa 
má jeho prostredníctvom vlastne 
financovať.



HOSPODÁRSKE NOVINY
PONDELOK  5. OKTÓBRA 2020 SME JEDEN TÍM  19

VÝROČIA

Medzi jubilantmi aj Liba, Ráczová  
či Roľko

Až 18 „okrúhlych“ ju-
bilantov z radov 
olympionikov zo 
Slovenska plus je-

den český, úzko spojený so Slo-
venskom, oslavujú okrúhle naro-
deniny vo IV. kvartáli tohto roka. 
Medzi nimi sú tiež viaceré veľké 
mená. Na „kótu 70“ sa 3. októbra 
dostala trojnásobná olympionič-
ka v šerme a vicemajsterka sveta 
1978 Katarína Ráczová, dlhé ro-
ky „duša“ slovenského hnutia fair 
play. Rovnaký vek dovŕši 12. de-
cembra aj jazdec z Bratislavy Bo-
ris Boor, po emigrácii člen strie-
borného rakúskeho družstva v 
skokoch na OH 1992 v Barcelone.

Do radov šesťdesiatnikov vstú-
pi 13. októbra historicky prvý 
československý majster Európy 
v plávaní (v Jönköpingu 1977 na 
100 m znak ) Miloslav Roľko, 4. 
novembra strieborný hokejista zo 
ZOH 1984 v Sarajeve, bronzový 
zo ZOH 1992 v Albertville a maj-
ster sveta 1985 Igor Liba či o deň 
neskôr hádzanárska vicemajster-
ka sveta a bývalá predsedníčka 
Klubu fair play SOV Jana Stašová.
75 rokov: PETER MUTKOVIČ * 19. 
10. 1945 Bratislava, futbal – vo 
výprave ČSSR – 1968: s druž-
stvom nepostúpil zo skupiny.
70 rokov: KATARÍNA RÁCZOVÁ * 3. 
10. 1950 Košice, šerm – vo výpra-
ve ČSSR – 1972: fleuret jednotliv-
kýň – 11., 1976: fleuret jednotliv-
kýň – vyradená v semifinále (13. – 

16.), 1980: fleuret jednotlivkýň – 
7. BORIS BOOR * 12. 12. 1950 
Bratislava, jazdectvo – vo výprave 
Rakúska – 1988: skoky jednotliv-
cov – 35., 1992: skoky družstiev– 
2., skoky jednotlivcov – 83. 
60 rokov: MILOSLAV ROĽKO * 13. 
10. 1960 Bratislava, plávanie – vo 
výprave ČSSR – 1976: 200 m 
znak – 6. (2:05,81), 100 m znak – 
vyradený v rozplavbe (1:00,41), 
100 m motýlik – vyradený v roz-
plavbe (57,79), 400 m pol. pret. – 
vyradený v rozplavbe (4:35,21), 
1980: 100 m znak – 4. (57,74), 
200 m znak – 10. (2:05,13), 100 
m motýlik– 10. (56,16), 400 m pol. 

pret. – 6. (4:26,99), 4 x 200 m v. 
sp. – 9. PETER KALAFUT * 19. 10. 
1960 Kežmarok, hádzaná – vo vý-
prave ČSFR – 1992: 9. ZUZANA 
BUDAYOVÁ  * 24. 10. 1960 Nitra, 
hádzaná – vo výprave ČSSR – 
1988: 5. RÓBERT PUKALOVIČ * 
28. 10. 1960 Bratislava, ľadový 
hokej – vo výprave SR – 1998: 
vzhľadom na chorobu nenastúpil 
ani na jeden zápas. IGOR LIBA * 4. 
11. 1960 Prešov, ľadový hokej – 
vo výprave ČSSR, resp. ČSFR – 
1984: 2., 1988: 6., 1992: 3. JANA 
STAŠOVÁ * 5. 11. 1960 
Ružomberok, hádzaná – vo výpra-
ve ČSSR – 1988: 5. MILAN FOĽTA 

* 7. 11. 1960 Prešov, hádzaná – 
vo výprave ČSSR– 1988: 6. 
VALENTINA POPOVOVÁ * 22. 11. 
1960 Sumgait (Azerbajdžan), stol-
ný tenis – vo výprave SR – 1996: 
dvojhra – vyradená v základnej 
skupine.
50 rokov: PAVEL KOTRABA * 3. 
11. 1970 Teplice (Česko), biatlon – 
vo výprave SR – 1994: 4x7,5 km – 
18., 10 km – 51. MARTIN 
HRBÁČEK * 12. 10. 1970 
Bratislava, dráhová cyklistika – vo 
výprave SR –  1996: šprint – vyra-
dený v opravách 2. kola. 
MIROSLAV STANOVSKÝ * 18. 10. 
1970 Ružomberok, vodný slalom – 
vo výprave SR – 1996: K1 – 10. 
RENÉ PUCHER * 2. 12. 1970 
Prešov, ľadový hokej – vo výprave 
SR – 1994:  6. MARIÁN SMERČIAK 
* 24. 12. 1970 Liptovský Mikuláš 
– vo výprave SR – 1994: 6. 
ŠTEFAN KMEŤO * 26. 12. 1970 
Topoľčany, vodné pólo – vo výpra-
ve ČSFR – 1992: 12. RADKA 
ZRUBÁKOVÁ * 26. 12. 1970 
Bratislava, tenis – vo výprave 
ČSFR – 1992: dvojhra – vyradená 
v 1. kole, vo výprave SR – 1996: 
dvojhra – vyradená v 2. kole, štvor-
hra – s Habšudovou vyradené v 2. 
kole, FRANTIŠEK JEŽ * 16. 12. 
1970 Valašské Meziříčí (Česko), 
skoky na lyžiach – 1992: veľký 
mostík – 13., stredný mostík – 
23., družstvá – 3. V čase zisku me-
daily príslušník ASVŠ Dukla 
Banská Bystrica.

INICIATÍVA

OLOV ako Národný 
športový projekt

Slovenský olympijský 
a športový výbor  
(SOŠV) aj v školskom 
roku 2020/21 pokra-

čuje v projekte Olympijský od-
znak všestrannosti, ktorý sa stre-
tol s pozitívnym ohlasom na všet-
kých školách v jeho lanskom 
pilotnom ročníku. V novom škol-
stvom roku má OLOV status Ná-
rodného športového projektu.

Na každú školu, ktorá sa zapo-
jila do pilotného ročníka projek-
tu OLOV, SOŠV koncom júna za-
slal zaujímavé ceny pre pedagó-
gov a pre každého zúčastneného 
žiaka certifikát s jeho bodovými 
výsledkami. Pre tých žiakov, kto-
rí splnili stanovené bodové krité-
riá, SOŠV poslal aj odznaky (zla-
té, strieborné či bronzové).

Projekt Olympijský odznak 
všestrannosti je určený pre 6. 

ročníky základných škôl. Testo-
vať sa v jeho rámci môžu žiaci 
buď jednorazovo (niekoľkokrát 
počas školského roka), prípadne 
možno využiť postupovú súťaž 
škôl. Reprezentačné družstvo 
školy v takom prípade musí po-
zostávať z ôsmich žiakov – šty-
roch dievčat a štyroch chlapcov. 
Školy, ktoré majú záujem zapo-
jiť sa v tomto školskom roku do 
OLOV, sa mohli písomne prihlá-
siť do 30. septembra.

SOŠV verí, že aj v školskom 
roku 2020/2021 sa podarí akti-
vovať čo najviac škôl a ich žia-
kov do projektu Olympijský od-
znak všestrannosti (OLOV).  
SOŠV chce prostredníctvom toh-
to projektu zvýrazniť dôležitosť 
športovania ako najdôležitejšie-
ho preventívneho prostriedku 
zdravej spoločnosti.  (rh)

� SNÍMKA: SOŠV

Jubilanti�Igor�Liba�a�Katarína�Ráczová.� SNÍMKY: JÁN SÚKUP/ŠTARTFOTO

SOŠV chystá plán trvalého rozvoja

PROJEKT ASAP  
Udalosti práve 
prebiehajúceho roka 
poukazujú na zreteľnú 
zraniteľnosť globálneho 
športu, ako aj na jeho 
otáznu udržateľnosť do 
budúcnosti. Aj 
športový sektor musí 
fungovať v duchu 
princípov trvalej 
udržateľnosti.

Pandémia koronavírusu sa 
pridala k dlhotrvajúcim 
klimatickým zmenám 
a ďalším sociálno-ekono-

mickým výzvam, ktoré ešte viac 
zosilnili naliehavosť problemati-
ky trvalo udržateľného rozvoja.

V snahe postaviť sa čelom k dl-
hotrvajúcim globálnym výzvam 
a zabezpečiť trvalo udržateľný roz-
voj budúcich generácií Organizácia 
spojených národov (OSN) schválila 
v roku 2015 tzv. Agendu 2030 pre 
udržateľný rozvoj. K jej naplneniu 
sa zaviazali všetky členské kraji-
ny vrátane Slovenska. V rámci tejto 
agendy bolo definovaných 17 cie-
ľov (tzv. SDGs).

Napĺňanie cieľov 
udržateľného rozvoja u nás
Na Slovensku je aplikácia cieľov 
Agendy 2030 OSN v kompetencii 
Ministerstva pre investície, regio-
nálny rozvoj a informatizáciu SR 
(bývalého Úradu podpredsedu vlá-
dy pre investície a informatizáciu) 
a Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR. Rada 
vlády SR pre Agendu 2030 má za-
bezpečiť, aby sa udržateľný rozvoj 
stal integrálnou súčasťou všetkých 
verejných politík. Jej posledné 

zasadnutie sa uskutočnilo 15. mája 
2018.

Po konzultácii s odbornou ve-
rejnosťou sa 17 cieľov Agendy 
2030 premietlo do užšieho súbo-
ru šiestich prioritných oblastí, kto-
ré zohľadňujú špecifiká Slovenska 
a majú byť základom pre ďalšiu 
strategickú prácu pri rozvoji kraji-
ny: 1) Vzdelanie pre dôstojný život; 
2) Smerovanie k znalostnej a envi-
ronmentálne udržateľnej ekonomi-
ke; 3) Znižovanie chudoby a sociál-
na inklúzia; 4) Udržateľné sídla, re-
gióny a krajina v kontexte zmeny 
klímy; 5) Právny štát, demokracia 
a bezpečnosť; 6) Dobré zdravie.

Z takto definovaných oblastí jas-
ne vyplýva, že šport a pohybová 
aktivita by mali mať v rámci udrža-
teľného rozvoja na Slovensku svo-
je nespochybniteľné miesto. Ešte 
viac to zdôrazňuje aj nedávna vý-
zva 118 vlád členských štátov OSN. 
V nej apelovali na všetky štáty sve-
ta, aby do svojich plánov obno-

vy po pandémii COVID-19 začleni-
li aj šport a pohybovú aktivitu. Tie 
by mali byť integrované aj do ná-
rodných stratégií trvalo udržateľné-
ho rozvoja. 

K Agende 2030 sa hlási aj 
olympijské hnutie 
Problematika trvalej udržateľnos-
ti rezonuje už dlhšie obdobie aj 
v olympijskom hnutí a predstavu-
je jeden z jeho základných pilierov. 
Popri dôveryhodnosti a mládeži 
predstavuje trvalá udržateľnosť aj 
súčasť Agendy 2020 Medzinárod-
ného olympijského výboru (MOV). 
Ten má v tomto ohľade vypracova-
nú aj vlastnú stratégiu trvalo udr-
žateľného rozvoja. 

Príklad MOV nasledovalo v tom-
to ohľade už niekoľko národných 
olympijských výborov (NOV) aj 
medzinárodných športových fe-
derácií (MŠF). Dánsky, fínsky, ne-
mecký aj španielsky NOV majú vy-
tvorené vlastné stratégie a podobne 

ako v prípade MOV sa pri ich tvor-
be tiež usilujú o naplnenie vybra-
ných cieľov v rámci Agendy 2030. 
Z medzinárodných športových fe-
derácií sa podobným smerom vy-
dali napríklad svetová atletika, sve-
tové taekwondo či svetový jachting.

Slovenský olympijský a športo-
vý výbor (SOŠV) ako líder olym-
pijského hnutia na Slovensku má 
v úmysle tiež reagovať na tieto glo-
bálne výzvy a prispieť svojím vlast-
ným dielom k naplneniu cieľov 
Agendy 2030 na Slovensku pro-
stredníctvom budovania slovenské-
ho športu v duchu trvalo udržateľ-
ných princípov. 

ASAP – projekt trvalej 
udržateľnosti v športe
Prvým krokom v tejto súvislosti je 
účasť SOŠV na medzinárodnom 
projekte ASAP (As sustainable as 
possible). Inicioval ho Český olym-
pijský výbor a financuje sa zo zdro-
jov EÚ prostredníctvom programu 
Erasmus+. Projekt prebieha od 
januára 2020 do decembra 2022. 
Okrem českého a slovenského 
NOV sa na ňom zúčastňujú aj 
NOV Maďarska, Fínska, Nemecka 
a Dánska.

Zmyslom projektu ASAP je nad-
viazať na iniciatívy niektorých 
športových organizácií a rozšíriť 
strategický prístup k trvalo udrža-
teľnému rozvoju aj medzi ďalších 
členov olympijského hnutia. S tým-
to cieľom sa NOV, ktoré majú bo-
haté skúsenosti s aplikáciou trva-
lo udržateľných opatrení (tzv. men-
torské NOV), spájajú s NOV, ktoré 
v tomto ohľade zaostávajú a mô-
žu profitovať z ich skúseností (tzv. 
učiace sa NOV). Na tento účel na 
úvodnom stretnutí projektu (11. – 
13. februára 2020 v Prahe) utvorili 
partnerské dvojice: nemecký NOV 
– český NOV, fínsky NOV – maďar-
ský NOV a dánsky NOV – SOŠV.
Dánsko patrí už niekoľko desaťročí 
k svetovým lídrom v aplikovaní 
opatrení trvalo udržateľného 
rozvoja. Podobne ako SOŠV na 
Slovensku aj Národný olympijský 
výbor a športová konfederácia 
Dánska (DIF) predstavuje strešnú 

organizáciu dánskeho športu, tak-
že má bohaté skúsenosti s takýmto 
pôsobením a môže byť prínosom 
aj pre SOŠV. 

Základné geografické paramet-
re Dánska (5,8 milióna obyvateľov 
a rozloha 43-tisíc km2) sú porovna-
teľné so Slovenskom (5,4 milióna 
obyvateľov a 49-tisíc km2). Rozsah 
a dimenzie opatrení, ktoré sú za-
vádzané v rámci dánskeho športu, 
tak možno do určitej miery reflek-
tovať aj pri tvorbe opatrení v slo-
venských podmienkach.

V rámci projektu ASAP do-
stal SOŠV príležitosť spolupraco-
vať s DIF pri príprave svojej vlast-
nej stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja a jej následnej aplikácie do 
praxe. SOŠV verí, že ako strešná or-
ganizácia slovenského športu doká-
že prostredníctvom tejto stratégie 
pôsobiť pre svojich členov ako dô-
veryhodný príklad a sprostredkova-
teľ trvalo udržateľných zmien v ce-
lom sektore športu na Slovensku.

Stratégia trvalo udržateľného 
rozvoja SOŠV
Pripravovaná stratégia SOŠV by sa 
mala zameriavať na štyri kľúčové 
oblasti: pracovné prostredie, podu-
jatia, športoviská a vzdelávanie. 
Tieto oblasti boli definované na 
základe analýzy stavu vnútorného 
fungovania organizácie a jeho akti-
vít a podujatí. Jedinečná príležitosť 
spolupracovať s DIF a čerpať z jeho 
bohatých skúseností bola tiež dôle-
žitým faktorom pri stanovovaní za-
merania cieľov stratégie s ohľadom 
na to, aby boli realizovateľné aj 
v našich podmienkach. Zároveň sa 
zohľadňoval aj fakt, aby ciele stra-
tégie reflektovali environmentálnu 
i sociálno-ekonomickú dimenziu 
trvalej udržateľnosti a korešpon-
dovali so šiestimi prioritnými ob-
lasťami definovanými slovenskou 
Radou vlády pre Agendu 2030. 

Stratégia trvalej udržateľnosti 
SOŠV je momentálne vo fáze prí-
pravy. Jej schválenie výkonným 
výborom SOŠV by malo prebeh-
núť do mája 2021. Ním sa SOŠV 
zaviaže k jej plneniu.

 Igor Kováč, SOŠV

Sedemnásť�cieľov�Agendy�2030�a�trvalej�udržateľnosti�podľa�OSN.� SNÍMKA: SOŠV
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SOŠV spustil 
iniciatívu 
Šport v bezpečí
Slovenský olympijský a špor-
tový výbor zareagoval na čo-
raz silnejší hlas boja proti ob-
ťažovaniu v športe spustením 
iniciatívy Šport v bezpečí. 
Nielen vo svete, ale i na Slo-
vensku sa čoraz hlasnejšie 
a priamejšie hovorí o rôznych 
formách obťažovania. Svet 
športu nie je výnimkou.  
SOŠV so svojou komisiou pre 
ženy a šport a s komisiou 
športovcov spustil iniciatí-
vu Šport v bezpečí. Jej cieľom 
je pomocou anonymného do-
tazníka zistiť, či sa slovenskí 
športovci v súvislosti so svo-
jou aktívnou kariérou stretli 
s akoukoľvek formou obťažo-
vania alebo zneužívania. SO-
ŠV si chce byť istý, že Sloven-
ska sa problémy obťažovania 
či zneužívania v športe netý-
kajú, a ak áno, je pripravený 
zakročiť.

Dotazník si športovci na-
šli vo svojich e-mailových 
schránkach. SOŠV zaruču-
je, že prieskum je anonym-
ný a k výsledkom bude mať 
prístup len úzky okruh ľu-
dí z SOŠV, ktorí stoja za ini-
ciatívou. „Uvedomujeme si, 
že ide o nesmierne chúlostivú 
a osobnú tému. Dotazník je 
anonymný, ale športovci ma-
jú možnosť uviesť aj meno. 
V prípade potreby sme pripra-
vení zakročiť a športovcom 
podať pomocnú ruku. Samo-
zrejme, nič, čo sa v dotazní-
ku uvedie, nebude zverejnené 
bez súhlasu dotknutej osoby,“ 
uviedla marketingová riadi-
teľka SOŠV Kristína Czuczo-
vá a zdôraznila: „Ich úprimné 
odpovede nie sú dôležité len 
pre súčasnú generáciu špor-
tovcov, ale aj pre budúce ge-
nerácie.“

Komisia SOŠV pre ženy 
a šport v spolupráci s práv-
nym oddelením SOŠV pripra-
vili smernicu o ochrane pred 
diskrimináciou, obťažova-
ním, šikanovaím a zneužíva-
ním v športe. „Cieľom smerni-
ce je zaistiť vysoké štandardy 
tejto ochrany v podmien-
kach olympijského a športo-
vého hnutia na Slovensku. Ve-
ríme, že zároveň bude slúžiť 
ako vzor pre všetky členské 
subjekty, najmä pre športové 
zväzy,“ vyjadrila sa predsed-
níčka komisie Monika Šiško-
vá. Smernica je zverejnená na 
webe SOŠV a je dostupná širo-
kej verejnosti.  (pp)

VYHLÁSENIE

Podpis memoranda SOŠV a SK8

SOŠV si uvedomuje, že 
spolupráca so samospráv-
nymi krajmi je veľmi dô-
ležitá. Obe strany chcú 

participovať na organizácii po-
dujatí, podpore vzdelávania i pro-
pagácii zdravého životného štýlu 
a športovania medzi deťmi, mlá-
dežou i seniormi. Dôležitým prv-
kom je kooperácia pri modernizá-
cii športovej infraštruktúry.

Prezident SOŠV Anton Siekel 
predstaviteľom vyšších územ-
ných celkov (VÚC) načrtol počas 
stretnutia v Bojniciach vízie a cie-
le strešnej organizácie slovenské-
ho športu. Memorandum podpí-
sal s predsedom SK8 Jozefom Vis-
kupičom.

SOŠV chce ako zástupca tretie-
ho sektora aktívne participovať 
s SK8 na prípravách integrovaných 
územných stratégií na úrovni jed-
notlivých krajov, čo sú kľúčové 

dokumenty v novom programo-
vom období na čerpanie prostried-
kov z Európskej únie. Z nedávne-
ho výskumu Úradu splnomocnen-
ca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti vyšiel šport ako naj-
masovejšia skupina občianskej 
spoločnosti. Je preto dôležité, aby 
sa nezabúdalo v rámci VÚC ani na 
podporu športovej infraštruktúry 
a projektov.

V najbližších rokoch je potreb-
ných takmer 300 miliónov eur na 
rekonštrukciu a modernizáciu už 
existujúcich športových zariade-
ní a ďalších minimálne 200 mi-
liónov je podľa nedávnej štúdie 
potrebných v najbližších piatich 
rokoch na výstavbu novej špor-
tovej infraštruktúry. Dôležitá je 
tiež výstavba telocviční, veď 40 
percent základných, 32 percent 
stredných odborných škôl a 31 
percent gymnázií s počtom žia-

kov od 151 do 600 nemá k dispo-
zícii vlastnú telocvičňu.

SOŠV ponúkol zástupcom sa-
mosprávnych krajov svojich od-
borníkov v oblasti športu. Spo-
ločne s vyššími územnými cel-

kami chce podľa podpísaného 
memoranda naďalej spolupraco-
vať pri organizovaní a realizova-
ní vzdelávacích a športových pod-
ujatí. Obe strany sa v memorande 
zaviazali, že budú vzájomne pod-

porovať vzdelávanie v oblasti te-
lesnej výchovy, športu a olympiz-
mu a aj propagovať aktivity sme-
rujúce k rozvoju telesnej výchovy 
a športu. Cieľom spolupráce má 
byť aj podpora a zvýšenie atrakti-
vity a dostupnosti športu pre deti, 
mládež a seniorov i modernizácia 
a doplnenie športovej infraštruk-
túry. SOŠV i SK8 chcú aktívne bo-
jovať proti všetkým formám nási-
lia, prejavom neznášanlivosti, dis-
kriminácie v športe.

„Podpis memoranda je zavŕše-
ním vzájomných rozhovorov me-
dzi SOŠV a SK8. Pred nami stoja 
dnes nové výzvy. Iba vďaka par-
ticipácii, dialógu a hľadaniu opti-
málnych riešení môžeme čo naj-
viac priblížiť šport občanom  
a športoviská mladým ľuďom i ro-
dinám s deťmi,“ uviedol po pod-
pise memoranda prezident SOŠV 
Anton Siekel. (pp)

Memorandum podpísali predseda SK8 Jozef Viskupič (vľavo) a prezident SOŠV An-
ton Siekel. SNÍMKA: PATRIK HRBEK/SOŠV

Hamaj vystriedal Korčoka
PODUJATIE  
Novým výkonným riaditeľom organizačného 
výboru (OV) XVI. letného Európskeho 
olympijského festivalu mládeže (EYOF)2022 
v Banskej Bystrici sa od 1. októbra stal doterajší 
športový riaditeľ OV Peter Hamaj.

Vo funkcii výkonného 
riaditeľa Hamaj na-
hradil šéfa Sloven-
ského atletického 

zväzu a viceprezidenta SOŠV Pet-
ra Korčoka, ktorý sa pre pracovnú 
zaneprázdnenosť rozhodol ukončiť 
svoje pôsobenie v OV. „Za viac ako 
pätnásť mesiacov v práci sa nám 
podarilo dať dokopy organizačný 
tím zložený z kvalitných odborní-
kov v rôznych oblastiach. Ďaku-
jem im za skvelú spoluprácu. Ve-
rím, že sme spoločne položili dob-
ré základy pre úspešné zvládnutie 
EYOF v roku 2022,“ uviedol Peter 
Korčok.

Jeho nástupca Peter Hamaj má 
bohaté skúsenosti s významnými 
športovými podujatiami. Bol na-
príklad generálnym sekretárom 

OV Svetovej zimnej univerziády 
2019 na Štrbskom Plese a v Osrblí, 
športovým a súťažným riaditeľom 
hokejových MS 2019 na Sloven-
sku, šéfom OV akademických MS 
v športovom lezení 2018 a podie-
ľal sa aj na prípravách ďalších.

Letný EYOF 2022 predstavuje 
historicky najväčšie multišportové 
športové podujatie na Slovensku 
s účasťou vyše tritisíc športovcov 
z 50 krajín, ktorí budú súťažiť v 11 
športoch. Ako je známe, Banská 
Bystrica prevzala jeho organizo-
vanie len v lete minulého roka po 
tom, čo sa v marci 2019 jeho uspo-
riadanie vzdali Košice.

Letný EYOF v Banskej Bystri-
ci sa má uskutočniť od 24. do 31. 
júla 2022. Pôvodne sa mal ko-
nať v roku 2021, ale po prelože-
ní olympijských hier 2020 v Tokiu 
na budúci rok došlo v dôsledku 
termínovej kolízie aj k prelože-
niu EYOF o rok neskôr. V súčas-
nosti však celú situáciu kompli-

kuje koronakríza, v dôsledku kto-
rej napríklad zimný EYOF 2021 vo 
fínskom Vuokatti nedávno presu-
nuli z januára 2021 až na decem-
ber 2021.

Poslanecký prieskum 
zameraný na športoviská 
a financovanie
Členovia výboru Národnej rady 
SR pre vzdelávanie, vedu, mládež 
a šport 25. septembra oznámili, že 
5. až 9. októbra uskutočnia posla-
necký prieskum na kontrolu pri-

pravenosti na letný EYOF 2022. 
Okrem kontroly pripravenosti 
športovísk sa chcú pozrieť aj na fi-
nancovanie projektu.

Prezident OV letného EYOF 
2022 a primátor mesta Banská 
Bystrica Ján Nosko na poslanecký 
prieskum zareagoval, že iniciatí-
vu poslancov vníma pozitívne, ale 
upozornil:

„Je potrebné vnímať aj časo-
vý faktor. S Ministerstvom finan-

cií SR komunikujeme na úrovni 
štátneho tajomníka veľmi inten-
zívne od júna 2020. Komunikácia 
prebieha aj s Útvarom hodnoty za 
peniaze, ktorému sme predložili 
všetky potrebné dokumenty a roz-
počty plánovaných investičných 
zámerov nevyhnutných na zorga-
nizovanie letného EYOF 2022. Do-
stali sme prísľub, že celý materi-
ál bude predložený na rokovanie 
vlády SR dňa 23. septembra. Od-
kladanie prijatia nových uznesení 
nám skracuje čas nevyhnutný na 
plánované aktivity a prípravu pro-
jektových dokumentácií jednotli-
vých investičných zámerov a po-
dobne, čo môže organizáciu EYOF 
komplikovať. Treba si uvedomiť, 
že organizátori predchádzajúcich 
ročníkov EYOF mali na prípravu 
takého veľkého podujatia päť ro-
kov. Mestu Banská Bystrica ostáva 
už len minimálny čas.

Zároveň by sme uvítali, ak by 
bola z Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR alebo z Mi-
nisterstva financií SR vyčlenená 
osoba poverená na intenzívnu ko-
munikáciu s OV EYOF. Radi by 
sme zdôraznili, že v záujme trans-
parentnosti sme rezortu financií 
počas našich niekoľkých rokova-
ní ponúkli miesto plnohodnotné-
ho člena v organizačnom výbore 
alebo v dozornej rade EYOF, ktorý 

by mal prehľad o všetkých finanč-
ných tokoch. Naša ponuka naďa-
lej trvá.“

Multišportová top akcia
Na informáciu o pripravovanom 
poslaneckom prieskume zare-
agoval aj Slovenský olympijský 
a športový výbor, ktorý je spo-
luzakladateľom organizačného 
výboru.

„SOŠV oceňuje, že zástupcovia 
politických strán a parlamentné-
ho výboru sa zaujímajú o prípra-
vy najväčšieho multišportového 
podujatia v histórii Slovenska. Je 
to dobrý signál pre celý slovenský 
šport, že štát má záujem zaoberať 
sa jeho organizovaním i stavom 
celej športovej infraštruktúry. 
Mesto i región sa prostredníctvom 
veľkého podujatia nielen zviditeľ-
nia v Európe, ale aj získajú mož-
nosť vylepšiť športovú i ubytova-
ciu infraštruktúru. Bude to mať 
dosah aj na pracovné miesta v re-
gióne Banskej Bystrice. Veríme, 
že poslanci i zástupcovia politic-
kých strán budú organizáciu let-
ného EYOF 2022, ako aj celý slo-
venský šport naďalej aktívne pod-
porovať a zároveň budú vnímať 
šport ako jednu z priorít v rámci 
prevencie zdravia a zdravého ži-
votného štýlu,“ uvádza sa vo vy-
hlásení SOŠV.  (pp)

22
MESIACOV

zostáva do štartu letného EYOF.
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