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Šanca na prípravu v Šamoríne?

KARANTÉNNE CENTRUM  
Hlavný hygienik SR Ján Mikas je naklonený 
vytvoreniu karanténneho centra slovenského 
športu, kde by sa mohli reprezentanti pripravovať 
počas koronakrízy na vrcholné podujatia. Zároveň 
chce v rámci možností podporiť šport.

Koncept karanténneho stre-
diska i prosby slovenských 
športovcov Jánovi Mikaso-
vi i jeho zástupcovi Jura-

jovi Lovásikovi tlmočili 23. októbra 
na stretnutí v priestoroch Úradu ve-

rejného zdravotníctva SR prezident 
SOŠV Anton Siekel, športový ria-
diteľ SOŠV Roman Buček a člen-
ka Medzinárodného olympijského 
výboru, úspešná strelkyňa Danka 
Barteková.

Hlavný hygienik si počas kon-
štruktívnej debaty vypočul od 
predstaviteľov SOŠV i zástup-
kyne športovcov informácie 
o problémoch, ktoré v súčasnos-
ti trápia slovenský šport.

Prezentácia konceptu 
karanténneho centra na 
prípravu športovcov
Pre vrcholových športovcov je 
dôležité, aby mohli pokračovať 
v tréningovom procese. Pre 
mnohých sa už začalo či v naj-
bližšom čase sa začne dôležité 
obdobie v rámci príprav na novú 

sezónu, v ktorej ich čakajú via-
ceré vrcholy.

„Rešpektujeme všetky naria-
denia a dodržiavame ich. Veľmi 
si vážime, že pán doktor Mikas 
chce podporovať šport a chce 
byť k nemu ústretový. Nadviaza-
ním priamej komunikácie chce-
me Úradu hlavného hygienika 
tlmočiť dôležité informácie, kto-
ré ovplyvňujú činnosť športov-
cov,“ uviedla po stretnutí Dan-
ka Barteková a dodala: „Hlavný 
hygienik rozumie požiadavkám 
slovenského športu, najmä v ob-
dobí príprav na olympijské hry 

v Tokiu a pred začiatkom no-
vej športovej sezóny v mnohých 
športoch. Uvedomuje si dôleži-
tosť športu pre spoločnosť i vý-
znam reprezentácie štátu v za-
hraničí.“

Hlavného hygienika zauja-
la prezentácia konceptu karan-
ténneho centra Slovenského 
olympijského tímu pre vrcho-
lových športovcov. SOŠV by ho 
rád utvoril v spolupráci s Olym-
pijským tréningovým centrom 
x-bionic sphere. V Šamoríne by 
sa utvorila „bublina“, v rámci 
ktorej by sa mohli športovci pri-

pravovať v kvalitných podmien-
kach na budúcoročné vrchol-
né podujatia vrátane OH v To-
kiu. Súčasťou bubliny by okrem 
športovcov, ich trénerov, prípad-
ne i najbližších rodinných prí-
slušníkovi boli aj zamestnan-
ci strediska, ktorí by tiež bývali 
priamo v areáli a nevychádzali 
by z neho.

Lepšie je mať špičku pokope 
na jednom mieste
„Zhodli sme sa, že je lepšie mať 
situáciu pod kontrolou a mať 
strategických vrcholových špor-
tovcov spoločne v jednom cen-
tre ako roztrúsených po viace-
rých športoviskách v krajine, 
čím by hrozilo vyššie riziko pre-
nosu nákazy. Športovci by boli 

v stredisku testovaní a následne 
izolovaní, čím by sme im vytvo-
rili bezpečné podmienky na prí-
pravu a zabránili by sme šíreniu 
nákazy. Platili by tam prísne hy-
gienické opatrenia. SOŠV teraz 
oficiálne požiada vládu SR, mi-
nisterstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu a takisto Úrad verej-
ného zdravotníctva o posúdenie 
konceptu a o udelenie výnim-
ky z platných nariadení, aby sa 
stredisko čo najskôr mohlo otvo-
riť,“ uviedol po stretnutí prezi-
dent SOŠV Anton Siekel. 
 (pp)

Spoločná fotografia účastníkov stretnutia: zľava športový riaditeľ SOŠV Roman Buček, hlavný hygienik Ján Mikas, členka MOV Danka Barteková, prezident SOŠV Anton Siekel a zástupca hlavného hygienika Juraj Lovásik. 
 SNÍMKA: SOŠV

Je lepšie mať 
vrcholových 
športovcov  

v jednom centre.

Anton Siekel,  
prezident SOŠV

STRATEGICKÝ MANAŽMENT

Diskusia o kľúčových športových témach

Členovia komisie SOŠV na 
rozvoj športu sa na októb-
rovom zasadnutí zhodli na 
potrebe pripraviť dlhodobú 

koncepciu rozvoja športu aj uplat-
niť novú filozofiu vo vzorci na vý-
počet príspevku uznanému špor-
tu. Prezident SOŠV Anton Siekel už 
viackrát hovoril o potrebe vytvore-
nia koncepcie slovenského športu 
na obdobie do roku 2030, ktorá by 
obsahovala analýzy i návrhy mož-
ných riešení. Zároveň by stanovila, 
kam sa chce slovenský šport dostať 
v dlhodobom horizonte. Aj národ-
ným športovým zväzom a športo-
vej obci chýba jasná predstava, kto-
rým smerom sa budú v spolupráci 
so štátom uberať. 

Anton Siekel na rokovaní ozná-
mil, že SOŠV sa rozhodol v súčin-
nosti so spoločnosťou PwC vypra-
covať vlastnú analýzu a koncepciu, 
ktorá bude slúžiť celej športo-
vej rodine. Na zapojenie sa do prí-
prav osloví aj zástupcov minister-
stiev školstva, financií, zdravotníc-
tva, investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie, ako aj športo-
vých zväzov, klubov, športovcov, 

samospráv a ďalších zainteresova-
ných. Už v novembri sa uskutoč-
ní prvý webinár, na ktorom sa sta-
novia základné body tvorby a pro-
ces formovania celého dôležitého 
dokumentu. Celý proces by mal po 
širokej participácii všetkých zainte-
resovaných strán vyvrcholiť v lete 
budúceho roka. 

Členovia komisie SOŠV na roz-
voj športu, ktorú vedie viceprezi-
dent SOŠV Peter Korčok, sa oboz-
námili aj s analýzou kritických bo-
dov vo vzorci na výpočet príspevku 
uznanému športu, ktorú vypraco-
val za SOŠV Roman Tomko, i s ná-
vrhom na zmenu filozofie zadá-
vania vstupných dát do vzorca na 
výpočet príspevku uznanému špor-
tu. Všetci diskutujúci sa zhodli, že 
zmena filozofie pri vstupných dá-
tach je žiaduca, ale zároveň je po-
trebné úplne eliminovať subjek-
tívne vplyvy na rozhodovanie o fi-
nanciách. Na túto tému budú ešte 
odborníci zo športového hnutia ďa-
lej debatovať. Cieľom je, aby sa na 
filozofii zhodla celá športová obec, 
ktorá najlepšie pozná potreby 
a špecifiká tohto odvetvia, a násled-

ne sa tento materiál posunul pred-
staviteľom štátu na ďalšiu debatu. 

Športový manažér a predseda 
sekcie divokých vôd Slovenskej ka-
noistiky Richard Galovič predstavil 
komisii návrh novej koncepcie roz-
deľovania financií pre Top tím. Naj-
lepší členovia Top tímu by už ne-
mali mať stanovenú presnú sumu, 
ktorú by mali dostať. Jej výška by 
sa odvíjala od oponentúr a harmo-
nogramu športovej prípravy, ktorý 
by predložili odbornej komisii Ná-
rodného športového centra. Okruh 
športovcov zaradených do Top tí-
mu by sa pravdepodobne zúžil.

Diskutovalo sa aj o utvorení šta-
tútu kandidáta účasti na olympij-
ských hrách v Tokiu. Športovec 
s takýmto štatútom by podľa ná-
vrhu mohol aj v čase protipande-
mických opatrení bez obmedzenia 
využívať všetky športoviská nevy-
hnutne potrebné na jeho prípravu 
na OH a bez obmedzenia absolvo-
vať tréningové pobyty doma i v za-
hraničí (s povinnosťou hneď po ná-
vrate z pobytu v zahraničí absolvo-
vať test na nový koronavírus a po 
piatich dňoch od návratu ďalší test, 

pričom dovtedy by trénoval indivi-
duálne). Komisia pozitívne prijala 
návrh na vytvorenie karanténneho 
centra slovenského športu, o kto-
rom informujeme vyššie.

Počas rokovania zarezonoval 
aj fakt, že doteraz neboli uvoľne-
né žiadne financie na kompenzá-
ciu dosahov koronakrízy na športo-
vé subjekty. A napriek súčasnej krí-
ze doteraz nedostal šport ani euro 
navyše. Aj navrhované schémy za-
tiaľ vychádzajú z prostriedkov, kto-
ré mal šport vyčlenené na rok 2020 
a doteraz boli nevyužité.

SOŠV bude aj na základe dis-
kusie v komisii iniciovať utvore-
nie krízového štábu pre šport, kto-
rý by pripomienkoval opatrenia na 
zabránenie šírenia pandémie. Špor-
tové hnutie si plne uvedomuje, že 
prijímané opatrenia sú nevyhnut-
né, ale mali by byť konzultované 
aj so športovým hnutím. SOŠV po-
žiada kompetentných o informácie 
o možnostiach získať testovacie sa-
dy, prípadne o možnostiach spolu-
financovania, ktoré by zväzom po-
mohlo pri plnení povinnosti testo-
vať športovcov.  (ph)

VLÁDNE NARIADENIA

Siekel vníma neistotu 
zväzov aj športovcov

Prezident SOŠV Anton 
Siekel vníma od zástup-
cov športových zväzov 
na Slovensku znepoko-

jenie a frustráciu z rozhodnu-
tia Ústredného krízového štá-
bu SR. Na základe opatrení sa 
od 15. októbra nemôžu na Slo-
vensku konať žiadne hromad-
né podujatia vrátane športo-
vých. Výnimku dostali iba naj-
vyššie profesionálne súťaže vo 
futbale, v hokeji, vo volejba-
le, v hádzanej a basketbale za 
podmienky, že sa zápasy usku-
točnia bez divákov a hráči bu-
dú pravidelne testovaní na no-
vý koronavírus.

Konzultovať opatrenia 
vopred
Toto rozhodnutie so SOŠV pred 
oznámením nikto nekonzul-
toval. „Stále budem apelovať 
na to, že šport je na Slovensku 
v širšom meradle ako len ex-
traligy. Máme tu mládežnícky 
šport, ktorý sa takisto oprávne-

ne pýta, ako to s ním bude ďa-
lej. Tá neistota je veľmi skľu-
čujúca, až zdrvujúca,“ povedal 
Siekel. Podľa prezidenta  
SOŠV žiadajú zástupcovia men-
ších športov vysvetlenie, prečo 
sa nebudú môcť ďalej konať ich 
súťaže, turnaje či šampioná-
ty. „Potrebujú pochopiť, aký je 
rozdiel medzi krasokorčuliar-
skym a hokejovým zväzom, či 
prečo sú zatvorené bazény a je 
obmedzené plávanie. To sú le-
gitímne otázky a my sme v zá-
sade aj povinní na ne odpove-
dať. Ak chceme, aby sa ľudia 
správali zodpovedne a dodržia-
vali tieto pravidlá – a ja vyhla-
sujem, že športové hnutie ta-
ké je –, tak potrebujú pochopiť 
rozhodnutia.“

„Na spoločnom stretnutí  
30. septembra sme navrhli nie-
koľko riešení. Jedným z bodov 
bolo zriadenie trvalého krízo-
vého športového štábu.

Pokračovanie na strane 20 
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Mladí z Tisovca inšpirovali iných
UKÁŽ SA! 
Rekordných 301 
prihlásených, 35 
finalistov, rozdelených 
46-tisíc eur, 60 465 
hlasujúcich. To sú 
základné čísla 
tohtoročnej piatej edície 
grantového projektu 
Nadácie SOŠV 
v spolupráci so SOŠV 
„Ukáž sa!“

Piaty ročník projektu Ukáž 
sa! sa tentoraz premiest-
nil predovšetkým do pro-
stredia sociálnej siete In-

stagram.

Najviac zaujal Tisovský 
spolok aktívneho pohybu 
a vitality
Komunita mladých ľudí zapále-
ných pre šport z Tisovského spol-
ku aktívneho pohybu a vitality 
získala za triumf v tohtoročnom 
Ukáž sa! finančný grant vo výške 
3 000 eur. Príbeh občianskeho 
mládežníckeho združenia z Ti-
sovca môže byť inšpiratívny pre 
mnohých. Zo starého školského 
skladu si mladí vybudovali trénin-
gové centrum, ktoré dnes navšte-
vujú športovci rôznych vekových 
skupín. Mladšie generácie v centre 
vedú k pohybu a starším sa snažia 
prostredníctvom telovýchovných 
aktivít dať väčšiu chuť do života. 

Na druhom mieste v hlasovaní 
verejnosti sa umiestnila mladá at-
létka Andrea Švecová. Ako päťroč-
ná začínala s tenisom, po štyroch 
rokoch prešla k hádzanej a po ďal-
šom roku k atletike. Dnes je drži-
teľkou 61 titulov majsterky Sloven-
ska a jedenásťkrát prekonala slo-

venský rekord. Vlani sa na letnom 
Európskom olympijskom festiva-
le mládeže v Baku v pretekoch na 
400 m umiestnila na 10. priečke. 

Rovnakú sumu (2 500 eur) 
ako Švecová získali aj volejbalis-
ti MVK Nové Mesto nad Váhom. 
Klub si vybudoval dobré meno do-
ma i v zahraničí, dnes má 80 čle-
nov. V poslednom čase sa viac za-
meriava aj na plážový volejbal.

Pre mladých športovcov 
granty v celkovej výške 
46-tisíc eur
Nadácia Slovenského olympijské-
ho a športového výboru (SOŠV) 
už piaty rok výrazne podporila 
talentovanú mládež vo veku od 
12 do 18 rokov. Pre mladých špor-

tovcov vyčlenila celkové finančné 
prostriedky vo výške 46-tisíc 
eur. Celkovo počas piatich rokov 
Nadácia SOŠV rozdelila v granto-
vom programe Ukáž sa! viac ako 
280-tisíc eur.

Pôvodne malo byť vo finále 24 
jednotlivcov či kolektívov, správna 
rada vzhľadom na kvalitu prihlá-
šok a sociálny aspekt sa však roz-
hodla zvýšiť dotáciu grantového 
programu o 11-tisíc eur na 46-tisíc 
eur a počet finalistov o ďalších je-
denásť. Víťazov určovala na zákla-
de sympatií i uverejnených videí, 
ktoré pripravil tím SOŠV, verejnosť 
v internetovom hlasovaní.

„Z roka na rok počet záujemcov 
o program Ukáž sa! stúpa. V pr-
vom ročníku prišlo Nadácii  

SOŠV 73 žiadostí o grantovú pod-
poru, v druhom 116, v treťom 168, 
vo štvrtom 182 a v tomto až 301. 
Tento počet nás motivuje do bu-
dúcnosti. Veríme, že sa nám pro-
jekt podarí ešte viac zatraktív-
niť. Na Slovensku je veľa mladých 
športovcov, ktorým sa podpora zí-
de pri rozbehu ich kariéry. Pre-
sviedčajú nás o tom príklady z pre-
došlých i tohto ročníka,“ poveda-
la riaditeľka Nadácie SOŠV Zuzana 
Vodáčková. 

„Cieľom programu Ukáž sa! je 
podporiť mladých talentovaných 
športovcov s prihliadnutím na ich 
športové výsledky i sociálny šta-
tút. Tento rok sme prepojili sociál-
ne siete a šport, veď obe tieto ob-
lasti hrajú v živote mladých ľudí 

dôležitú úlohu. Je veľmi dôležité 
podporovať športové talenty, kto-
ré sa majú v budúcnosti stať vzo-
rom pre ďalšie generácie mladých 
športovcov a zdrojom radosti slo-
venských športových fanúšikov,“ 
konštatoval predseda správnej ra-
dy Nadácie SOŠV Dušan Guľáš.

Kreatívna prezentácia 
uchádzačov na Instagrame
Tento rok sa projekt presunul do 
online prostredia. Jeho ambasá-
dorom bol influencer Expl0ited, 
ktorého projekt Ukáž sa! od začiat-
ku nadchol. S mladými športovca-
mi komunikoval a dával im rôzne 
rady. „Bola to presne moja šálka 

kávy – sociálne siete, šport a mladí 
ľudia pripravení ísť si za svojím cie-
ľom. Nič som im netajil a prezradil 
som im všetko, čo som sa za osem 
rokov práce naučil. Oni to okam-
žite aplikovali. Niektorí by sa tým 
dokonca mohli rovno živiť. Možno 
sa aj budú...“ uviedol Expl0ited. 

Žiadatelia o grant sa museli kre-
atívne odprezentovať na sociálnej 
sieti Instagram a rozpovedať svoj 
športový príbeh. Mladí športov-
ci sa počas uchádzania o hlasy ve-
rejnosti v rámci Ukáž sa! učili pra-
covať so sociálnymi sieťami, čo 
môžu využiť aj v budúcnosti pri 
získavaní sponzorov a partnerov. 
Rovnako mohli zistiť, aké sú ná-
strahy sociálnych sietí.

 Peter Pašuth

� VIZUÁL: SOŠV

INICIATÍVA

Šport je šanca: víťazom 
OZ Košice Crows

Členovia kolégia Klubu fair 
play SOŠV 22. októbra vy-
hodnotili projekt klubu 
Šport je šanca. Zámerom 

projektu je pomocou športovcov 
alebo športových aktivít zvýšiť za-
pájanie znevýhodnených skupín 
do športového hnutia a podpo-
rovať vzájomnú solidaritu medzi 
rôznymi skupinami spoločnos-
ti. Takisto bojovať proti dopingu 
i proti všetkým druhom násilia, 
neznášanlivosti a diskriminácie, 
či podporovať sociálne začlenenie. 

Na SOŠV bolo zaslaných sedem 
projektov, z ktorých členovia kolé-
gia klubu vybrali ako najlepší dl-
hodobo udržateľný projekt integ-
rácie sociálne znevýhodnených 
detí do spoločnosti formou športu 
z občianskeho združenia Košice 
Crows. Občianske združenie do-
stane od SOŠV športový materiál 
v hodnote 1 000 eur.

OZ Košice Crows sa od ro-
ku 2017 venuje rozvoju športu 
ako hádzanársky klub. Jeho hlav-
ným cieľom je aktívna spolupráca 
s centrami pre deti a rodiny. OZ 
momentálne aktívne spolupracu-
je so všetkými detskými domov-
mi z regiónu, čo predstavuje oko-
lo 170 detí.

Nadstavbu projektu predsta-
vuje integrácia detí zo štandard-
ných rodín s deťmi z CDZ, ktoré 
sa vďaka tomu budú môcť efektív-
ne začleňovať do spoločnosti ako 
rovnocenné. Finálnym cieľom tej-
to snahy je čo najskôr prihlásiť 
deti do riadnych líg príslušných 
športových zväzov, a tým im za-
bezpečiť pravidelné výjazdy na 
zápasy, turnaje a športové podu-
jatia s účasťou detí zo štandard-
ných rodín, teda poskytnúť deťom 
z CDZ rovnocennú možnosť špor-
tovať. (rem)

JUBILEUM

Viceprezident SOŠV Zdenko Kríž oslávil 70

Na „kótu 70“ sa  
13. októbra do-
stal jeden z naj-
významnejších 

slovenských športových funkcio-
nárov, šéf Slovenského stolnoteni-
sového zväzu a viceprezident Slo-
venského olympijského a špor-
tového výboru Zdenko Kríž (na 
snímke Jána Súkupa). Rodák za 
Slanca, okres Košice, sa aktívne 
venoval viacerým športom, predo-
všetkým futbalu a vytrvalostným 
behom. Absolvent štúdia žurna-
listiky na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave 20 rokov pôsobil ako 
novinár v denníku Šport, kde kon-
čil ako zástupca šéfredaktora. No-
vinársky sa venoval predovšet-
kým cyklistike a stolnému tenisu. 
Potom štvrťstoročie externe vyu-
čoval športovú žurnalistiku.

S Antonom Ihringom sa podie-
ľal na založení Asociácie špor-
tových zväzov, ktorá sa neskôr 
transformovala na Konfederá-

ciu športových zväzov (KŠZ) SR. 
Od roku 1995 až do 2020, keď 
KŠZ zanikla, bol jej generálnym 
sekretárom. V rovnakom období 
zastu poval Slovensko v Organi-
zácii európskych mimovládnych 
športových organizácií (ENGSO).

V rokoch 1983 – 1986 šéfoval 
slovenskému stolnému tenisu, 
potom v období 1986 – 1990 čes-
koslovenskému a od roku 1990 až 
doteraz vedie Slovenský stolno-
tenisový zväz. Celkovo je na čele 
nášho stolného tenisu už 37 ro-
kov, čo je aj vo svetovom meradle 
historický rekord. Vo svetovej fe-
derácii (ITTF) bol v rokoch 2003 
až 2020 členom rady riaditeľov 
a v európskej (ETTU) je už 21 ro-
kov predsedom veteránskej komi-
sie. Podieľal sa na organizovaní 
množstva významných medziná-
rodných podujatí na Slovensku, 
napríklad stolnotenisových ME 
1996 dospelých v Bratislave. Zís-
kal viacero významných medzi-

národných stolnotenisových oce-
není – dvakrát Zlatú raketu ETTU 
(2000 a 2010), Badge of Honour 
ETTU (2014) a Merit Award of  
ITTF (2016).

Dlhoročne pracuje ako dobro-
voľný funkcionár aj v SOV, res-
pektíve SOŠV. Od roku 1997 je 
nepretržite členom výkonného 
výboru, od roku 2016 aj vicepre-
zidentom pre olympizmus. V sú-
časnosti je predsedom mediálnej 
a edičnej komisie SOŠV aj mú-
zejnej rady SOŠV. Dva razy vie-
dol slovenské výpravy na letnom 
EYOF – v Esbjergu 1999 a v Parí-
ži 2003. Vo funkcii vedúceho, res-
pektíve zástupcu vedúceho vý-
pravy sa päťkrát zúčastnil na 
Svetových hrách neolympijských 
športov. Za dlhoročnú prácu bol 
na olympijskej scéne ocenený 
Bronzovými kruhmi SOV (v roku 
2000) a vyznamenaním Európ-
skych olympijských výborov Lau-
rel Award (2016).  (sou)

ŠPORTOVÉ VZORY

Ocenenia Klubu fair play SOŠV za rok 2020

Členovia kolégia Klu-
bu fair play Slovenské-
ho olympijského a špor-
tového výboru (KFP 

SOŠV) schválili 22. októbra ude-
lenie ocenení klubu za rok 2020. 
V troch kategóriách rozhodli 
o udelení spolu troch Cien KFP 
SOŠV a ôsmich Diplomov KFP 
SOŠV. Laureáti vzišli dovedna 
z 26 návrhov z rôznych subjek-

tov. Ceny KFP SOŠV dostanú: za 
dlhodobé pôsobenie v duchu fair 
play bývalý dlhoročný mládež-
nícky hokejový tréner a funkcio-

nár Jozef Nemec, za aktívne ší-
renie a propagáciu myšlienok 
fair play paralympijská víťaz-
ka v športovej streľbe Veroni-
ka Vadovičová a za príkladný čin 
v duchu fair play stolný tenista 
Ján Vaniak.

Ocenenia pôvodne mali byť 
laureátom slávnostne odovzdané 
už v novembri, ale vzhľadom na 
aktuálnu koronakrízu sa sláv-

nosť presunie na zatiaľ neurčený 
termín v budúcom roku.

Na udelenie najvyššieho ocene-
nia fair play – Ceny Jána Popluhá-
ra – kolégium klubu navrhlo mo-
tocyklistu Štefana Svitka. Vzhľa-
dom na to, že v tomto prípade ide 
o výročné ocenenie SOŠV, však 
právomoc schváliť udelenie Ceny 
Jána Popluhára prislúcha výkon-
nému výboru SOŠV.  (sou)

UŽ VYŠE 280-TISÍC EUR
Celkove počas piatich rokov 

grantového programu  
Ukáž sa! rozdelila Nadácia 
SOŠV medzi mladé talenty 

sumu v celkovej výške 
286-tisíc eur. Novinkou toh-
to roka okrem úplného pre-
sunu do sveta sociálnej sie-
te Instagram bolo, že sa ne-
hlasovalo osobitne o víťa-
zoch medzi jednotlivcami 

a kolektívmi.

NAJLEPŠÍ V HLASOVANÍ 
PROJEKTU UKÁŽ SA! 
2020
1. Tisovský spolok aktívneho 
pohybu a vitality 6 402 hlasov, 
2. Andrea Švecová (atletika)  
4 497, 3. MVK Nové Mesto 
nad Váhom (volejbal) 3 439,  
4. Maximilián Szabó (rýchlost-
ná kanoistika) 3 423, 5. 
Dominik Klimek (street worko-
ut) 3 113, 6. Naša športová 
akadémia (atletika) 2 975, 7. 
Adam Pančák (florbal) 2 728, 
8. Dominika Maršáleková 
(zjazdové lyžovanie) 2 651,  
9. BKM Iskra Svit (basketbal)  
2 589, 10. Kata Team 
Prievidza (karate) 2 457.

OCENENIA KFP SOŠV ZA ROK 2020
Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play 
Cena KFP SOŠV – Jozef Nemec (ľadový hokej), 

Diplom KFP SOŠV – Ján Solivajs (beh na lyžiach), Igor Zelenay (tenis), 
Juraj Štefák (stolný tenis – paralympijské hnutie)

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play 
Cena KFP SOŠV – Veronika Vadovičová (parašportová streľba), 

Diplom KFP SOŠV – Marcel Nemec (atletika)

Za príkladný čin v duchu fair play  
Cena KFP SOŠV – Ján Vaniak (stolný tenis) 

Diplom KFP SOŠV– Žiga Pavlin, Rudolf Huna, Marek Slovák, Miroslav 
Preisinger (všetci ľadový hokej)
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VZDELÁVANIE  
Program OVEP s využitím najmodernejším 
pedagogických postupov, ktorým dominuje 
holistický prístup k vzdelávaniu, vytvoril 
Medzinárodný olympijský výbor. Začína sa 
aplikovať aj na Slovensku.

Vdôsledku pandémie nové-
ho koronavírusu a ocho-
renia COVID-19 na Slo-
vensku zostali školské te-

locvične prázdne. Učitelia telesnej 
výchovy museli hľadať nové formy, 
ako motivovať svojich žiakov k po-
hybu a zaujať ich počas hodín. Ur-
čité riešenie ponúka program vzde-
lávania o olympijských hodnotách 
OVEP (Olympic Values Education 
Programme), aj keď to telesnú vý-
chovu úplne nenahradí.

Uplatnenie kreativity 
a rozmanitých talentov
Program OVEP ponúka množstvo 
príležitostí na uplatnenie kreativity 
a rozmanitých talentov prostred-
níctvom širokej palety aktivít. 

Základom OVEP je výchova v du-
chu piatich základných princípov 
olympizmu: radosť z vynaloženého 
úsilia, zmysel pre fair play, rešpekt 
k sebe samému a druhým, snaha 
o výnimočnosť, harmonický rozvoj 
tela, mysle a ducha. Pochopiteľne, 
obsahová flexibilita programu po-
núka priestor aj na výchovu k ďal-
ším kladným etickým hodnotám 
a k budovaniu charakteru mladých 
ľudí.

„Olympijské hodnoty nie sú za-
merané len na jednu oblasť, sú po-
trebné pre život. Dnes je viac ako 
potrebné, aby sme ich priblížili pre 
mládež a aby ich aplikovala vo svo-
jich životoch. Naším cieľom nie je 
zapamätanie si hodnôt v teoretickej 
rovine, ale predovšetkým v praktic-

kej,“ hovorí koordinátor projektu 
OVEP Julián Krull z banskobystric-
kého Centra voľného času JUNIOR.

Šport a pohybové aktivity  
ako prostriedok výchovy
Cieľom programu, ktorý SOŠV 
ponúka na celom Slovensku a dnes 
vzhľadom na prípravy letného 
EYOF 2022 predovšetkým v ban-
skobystrickom regióne, je inšpiro-
vať mladú generáciu k správnemu 
morálno-etickému správaniu 
prostredníctvom športu. OVEP je 
veľmi flexibilný a učitelia môžu 
pripravené hravé aktivity prispô-
sobovať pre konkrétnu skupinu 
žiakov. Program zdôrazňuje príno-
sy športu a fyzickej aktivity, ktoré 
sú integrálnou súčasťou filozofie 
olympizmu, a ich vplyv na zdravie, 
radosť a spoločenskú prospešnosť 
každého jednotlivca. Deti by mali 
pochopiť, že pohyb a telesné aktivi-
ty sú založené na radosti a rešpek-
tovaní etických princípov.

„Neformálne vzdelávanie na Slo-
vensku je v plienkach, u nás je pre-
dovšetkým tradícia formálneho 
vzdelávania. Neformálne je však 

dobré pre mladých ľudí, ktorým 
môžeme dať pocit bezpečia i toho, 
že ich počúvame. Dávame im mož-
nosť presvedčiť sa, že môžu svo-
jimi postojmi a aktivitami niečo 
zmeniť. A to je jedna z vízií MOV,“ 
dopĺňa Julián Krull.

SOŠV ponúka priamo pre celé 
Slovensko či prostredníctvom CVČ 
JUNIOR pre Banskobystrický sa-
mosprávny kraj sériu workshopov 
i besied, aj s úspešnými športovca-
mi, pre študentov a žiakov škôl na 
rôzne témy týkajúce sa olympijskej 
výchovy i vzdelávania k hodnotám. 
Viacerí učitelia už absolvovali vzde-
lávací seminár o programe OVEP 
a v dnešnej náročnej dobe apliku-
jú do výučby jeho rôzne hravé for-
my. Materiály s hrami a aktivitami 
pre každý typ škôl sú k dispozícii 
na www.olympic.sk.

Prvý seminár OVEP  
vo Vysokých Tatrách
V dňoch 27. a 28. septembra 2020 
zorganizovalo oddelenie olympiz-
mu SOŠV vo Vysokých Tatrách 
prvý informatívny seminár OVEP. 
Na podujatí sa zúčastnilo 30 uči-

teľov zo základných a stredných 
škôl, ako aj pedagogickí pracovníci 
centier voľného času. V súvislosti 
s pripravovaným letným EYOF 
2022 v Banskej Bystrici bola väčši-
na účastníkov z banskobystrického 
regiónu.

Program stretnutia bol zameraný 
na prezentáciu hravých aktivít, kto-
ré v sebe zároveň nesú dôležitý vý-
chovný potenciál a pomáhajú de-
ťom uvedomiť si a pochopiť niekto-
rú z olympijských hodnôt. Druhý 
deň seminára sa účastníci venova-
li téme sociálnych sietí a možnos-
tiam ich využitia v rámci olympij-
skej výchovy.

Po skončení seminára bol účast-
níkom zaslaný krátky dotazník 
s niekoľkými otázkami. Odpove-
de poslalo 21 respondentov. Účast-
níci hodnotili seminár veľmi pozi-
tívne. V niektorých prípadoch do-
konca prekonal ich očakávania. Na 
otázku, či by seminár odporúčali 
svojim kolegom, boli odpovede tiež 
veľmi pozitívne.

Seminár bol veľmi nápomocný 
pri realizácii poznatkov v ďalšej pe-
dagogickej praxi. Nenásilnú a zá-

bavnú formu, doplnenú o informá-
cie o možnostiach využitia sociál-
nych sietí v olympijskej výchove, 
účastníci hodnotili ako dôležitý 
faktor pri odporúčaní seminára pre 
svojich kolegov.

V rámci otázky, či by účastní-
ci vedeli získané poznatky apliko-
vať do praxe, boli odpovede sú-
hlasne pozitívne. Účastníci si veľmi 
dobre vedia predstaviť použitie ak-
tivít počas hodín telesnej a športo-
vej výchovy, obzvlášť v období pro-
tipandemických opatrení, keď nie 
je možné na hodinách cvičiť. Rov-
nako vnímajú možnosť ich využi-
tia na hodinách etickej výchovy, 
informatiky, slovenského jazyka, 
cudzích jazykov či vlastivedy. Pozi-
tívnym odkazom seminára je sku-
točnosť, že niektorým z účastníkov 
sa získané informácie už darí do 
praxe aplikovať. 

Najbližší októbrový seminár 
OVEP bol z dôvodu sprísnenia 
opatrení zrušený. Plánovaný zostá-
va stále seminár v dňoch 16. – 17. 
novembra, ktorý bude v prípade 
pretrvávajúcich súčasných obme-
dzení presunutý na rok 2021.  (ik)

Na webovej stránke SOŠV www.olympic.sk pod záložkou /ovep môžete nájsť všemožné informácie k programu OVEP. SNÍMKA: SOŠV

SPOLUPRÁCA

Nová platforma rozvíja 
šport aj cestovný ruch

Na národnej i kraj-
ských úrov-
niach sa v spo-
lupráci SOŠV, 

ďalšími predstaviteľmi športo-
vej obce a zástupcov subjektov 
pôsobiacich v cestovnom ru-
chu momentálne kreuje platfor-
ma Rozvoj športu a cestovné-
ho ruchu.

Uvedení iniciátori založenia 
platformy Rozvoj športu a ces-
tovného ruchu sa dohodli spolu-
pracovať na kľúčových ví ziách, 
analýzach a dokumentoch, kto-
ré sa pripravujú, či sú vo fáze 
verejného pripomienkovania na 
úrovni štátu aj všetkých samo-
správ.

Prezident SOŠV Anton Siekel 
sa spoločne s prezidentom Zdru-
ženia cestovného ruchu SR Ma-
rekom Harbuľákom i s ďalšími 
predstaviteľmi športu a cestov-
ného ruchu v októbri v Trnave 
stretli s predsedom Trnavské-
ho samosprávneho kraja (TTSK) 
Jozefom Viskupičom. Cieľom 
stretnutia bolo prezentovať pri-
pravenosť oboch oblastí parti-
cipovať na účasti v rade partne-

rov TTSK aj pracovať na tvorbe 
novej Regionálnej územnej roz-
vojovej stratégie TTSK. Obe or-
ganizácie prejavili ochotu pode-
liť sa o medzinárodné a národ-
né skúsenosti, ktoré vychádzajú 
z cieľa implementovať najnovšie 
poznatky a trendy trvalej udrža-
teľnosti, ekológie a nových tech-
nológií.

Počas rokovania predstavil 
Anton Siekel kľúčové oblasti 
športu a športovej infraštruktú-
ry, ktoré by bolo potrebné budo-
vať a rozvíjať. Podfinancovaný 
šport trpí aj dôsledkami pandé-
mie nového koronavírusu, a pre-
to je každé euro navyše do roz-
voja športu veľmi vítaným prí-
nosom. Vyzdvihol podporu 
športu a športových klubov na-
priek faktu, že župy nemajú tú-
to oblasť vo svojej kompeten-
cii. Marek Harbuľák informo-
val o situácii a príležitostiach 
v cestovnom ruchu na národnej, 
ale hlavne na úrovni TTSK. Vy-
zdvihol úroveň podpory zo stra-
ny župy do obnovy kultúrnych 
pamiatok a poukázal na ďalšie 
možnosti rozvoja.  (ph)

MEMORANDUM

Spolupráca v banskobystrickom regióne

SOŠV a Banskobystrický 
samosprávny kraj (BBSK) 
spoločne s Centrom voľ-
ného času Junior v Ban-

skej Bystrici budú aktívne spolu-
pracovať pri organizácii a realizo-
vaní vzdelávacích aktivít o športe 
či športových podujatí. Všetky tri 
inštitúcie podpísali v októbri Me-
morandum o spolupráci, pod-
ľa ktorého budú propagovať akti-
vity smerujúce k rozvoju telesnej 
výchovy a športu. Memorandum 
v sídle BBSK podpísali župan Ján 
Lunter, prezident SOŠV Anton Sie-
kel a riaditeľka CVČ Junior Ban-
ská Bystrica Jarmila Lipková.

Udržať olympijské hodnoty
Prvou významnou aktivitou me-
dzi zainteresovanými stranami je 
spolupráca na programe výchovy 
k olympijským hodnotám (OVEP).

„Banskobystrický samospráv-
ny kraj robí aktívne kroky, aby 
deti a mladí ľudia viac športova-
li. Krajské zastupiteľstvo nedávno 
schválilo koncepciu podpory špor-
tu, ktorá systémovo rozvíja zdra-
vý pohyb detí. Podpis memoranda 
a výchova mladých k princípom 
olympizmu do tohto konceptu pri-
rodzene zapadajú,“ povedal pred-

seda BBSK Ján Lunter. „Dnes je 
viac ako potrebné, aby sme olym-
pijské hodnoty priblížili mláde-
ži a aby ich aplikovala vo svojich 
životoch. SOŠV chce prostredníc-
tvom svojich programov inšpiro-
vať mladú generáciu k správnemu 
morálno-etickému správaniu pro-
stredníctvom športu, ktorý je ná-
strojom rozvoja osobnosti i vzde-
lávania. Sme radi, že túto našu 
snahu podporí aj Banskobys-
trický samosprávny kraj, a pro-
stredníctvom Centra voľného ča-

su JUNIOR budeme šíriť olympij-
ské hodnoty na stredných školách 
v tomto regióne,“ uviedol po pod-
pise memoranda prezident SOŠV 
Anton Siekel. 

Rozšírenie dosahu
SOŠV pripraví v spolupráci s CVČ 
Junior pre Banskobystrický samo-
správny kraj sériu workshopov 
i besied aj s úspešnými športovca-
mi pre študentov a žiakov škôl na 
rôzne témy týkajúce sa olympijskej 
výchovy i vzdelávania k hodnotám.

„Centrum voľného času Junior 
sa venuje neformálnemu vzdelá-
vaniu. Toto memorandum reflek-
tujúce na usporiadanie Európske-
ho olympijského festivalu mláde-
že 2022 v Banskej Bystrici môže 
naše neformálne vzdelávanie roz-
šíriť o novú tému, ktorou sú olym-
pijský duch a olympijské hodnoty, 
a to následne preniesť aj do stred-
ných škôl. Dáva zároveň priestor 
na osobnostný rozvoj zamestnan-
cov a učiteľov,“ povedala riaditeľ-
ka CVČ Junior Jarmila Lipková.

Rastúca spolupráca 
SOŠV si uvedomuje, že spolupráca 
so samosprávnymi krajmi je veľmi 
dôležitá. Aj v Banskobystrickom 
samosprávnom kraji chce ako 
zástupca tretieho sektora aktívne 
participovať so SK8 na prípravách 
integrovaných územných straté-
gií, čo sú kľúčové dokumenty na 
čerpanie prostriedkov z EÚ. „Spo-
lu s BBSK sa chceme podieľať na 
prípravách projektov zameraných 
na rozvoj športovej infraštruk-
túry, ktorá je dnes na Slovensku 
nedostatočná. Potrebujeme priblí-
žiť športoviská k ľuďom každého 
veku, aby sme mali zdravú spo-
ločnosť,“ doplnil Anton Siekel. (pp)

Memorandum o spolupráci podpísali (zľava) prezident SOŠV Anton Siekel, predseda 
BBSK Ján Lunter a riaditeľka CVČ Junior Banská Bystrica Jarmila Lipková. SNÍMKA: SOŠV

Ponuka programu OVEP pre školy
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DEŇ TOLERANCIE  
Tolerancia a zmysel pre fair play v športe sú 
rovnako dôležité ako v celom bežnom živote, 
hovorí známa postava v našom futbale Xavier de 
Sousa Simoes. V roku 1995 UNESCO vyhlásilo  
16. november za Medzinárodný deň tolerancie.

Žijeme zvláštne časy. Čo pla-
tilo pred hodinou, teraz 
už nemusí a o ďalšiu je už 
všetko hore nohami. Aj pre-

to dohodnúť si stretnutie s asis-
tentom trénera futbalistov brati-
slavského Slovana Xavierom de 
Sousa Simoes bolo ako na húseni-
covej dráhe. Napokon už-už všet-
ko nasvedčovalo tomu, že si predsa 
len sadneme na kus reči – kde in-
de, ako na štadióne –, ale v telefó-
ne som napokon začul tieto tréne-
rove slová:

„Nehnevajte sa, ale stretnúť sa 
dnes nebudeme môcť, lebo len 
pred dvoma hodinami mi oznámi-
li pozitívny výsledok testovania na 
COVID-19...“

Nuž čo, realita dneška. O dva dni 
nato čítam v novinách, že 14 hrá-
čov a členov realizačného tímu Slo-
vana bolo pozitívne testovaných, 
a tak je ich blížiaci sa šlágrový du-
el jesene v Dunajskej Strede ohro-
zený...

Tolerancia a fair play?  
Debata na hodiny...
Slovo dalo slovo a aj napriek ka-
ranténe bol Xavier pri telefóne 
veľmi príjemným spoločníkom na 
rozhovor. „A téma zostáva? Tole-
rancia a fair play na športovisku?“ 
položil si Xavier rečnícku otázku, 
aby na ňu vzápätí aj odpovedal: „To 
je debata na hodiny, ale nikdy jej 
nebude dosť...“

Nie je veľa futbalových odborní-
kov, ktorí absolvovali štúdium na 
dvoch vysokých školách ako Simo-
es. „Veľmi vážne som uvažoval naj-
skôr nad medicínou či čistou ché-
miou, ale napokon som sa rozho-
dol pre Fakultu telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského 
v Bratislave. Absolvoval som tam 
kombináciu trénerstvo – regenerá-
cia a som rád, že som si to vybral, 

lebo mi to najviac vyhovuje,“ vracia 
sa o niekoľko rokov späť. „No a aby 
toho štúdia nebolo dosť, tak som 
pred piatimi rokmi absolvoval aj ba-
kalárske štúdium na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave  
a – neľutujem...“

Príklady v rodine
Rodák z angolskej Luandy, ktorý sa 
ako malý chlapec spolu s rodičmi 
presťahoval do portugalského Lisa-
bonu, hrával futbal odmalička ako 
každý chlapec. A vzory videl aj do-
ma: „Mama sa venovala basketbalu 
a môj dedo, ktorý žil v Lisabone 
a hrával kedysi futbal, boli mojimi 
športovými vzormi. Už vtedy mi 
akousi prirodzenou cestou dávali 
najavo čestnosť a zmysel pre spra-
vodlivosť v športe. Viedli ma k to-
mu akosi automaticky. No verím, 
že to isté robili aj v iných rodinách 
so svojimi ratolesťami...“

Pätnásťročný Xavier prišiel so 
svojimi rodičmi na Slovensko, keď 
ešte po našich futbalových trávni-
koch nebehalo toľko cudzincov ako 
teraz. Mama s otcom študovali psy-
chológiu na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratisla-
ve a internáty v Mlynskej doline bo-
li jeho vtedajším domovom.

Vydobyť si úctu a uznanie  
na ihrisku
Až postupne prichádzali na Slo-
vensko hráči prakticky zo všetkých 
končín sveta a rôznej farby pleti. 
Aspoň takto sme sa približovali 
svetu, lebo za našimi hranicami 
vtedy už veselo pobehovalo množ-
stvo futbalistov z Afriky, Ázie alebo 
z krajín Južnej Ameriky. Aj na te-
levíznych obrazovkách bolo občas 
vidieť nešportové správanie časti 
divákov voči hráčom čiernej pleti. 

„Na štadión si prišli ventilovať 
svoje osobné problémy, otravova-
li atmosféru a normálnym divá-
kom aj takýmto spôsobom znižo-
vali športový zážitok,“ zamýšľa sa 
Xavier. „Samozrejme, že strhli aj 
ostatných, ktorí sa im chceli vyrov-
nať. A odtiaľ potom už nebolo ďale-
ko k rasistickým skandovaným po-
krikom...“

Ozaj, ako reagujú hráči na také-
to nešportové prejavy, s ktorými sa 

stretávame aj u nás? Veď ich určite 
musia počuť...

„Aj ich veľmi dobre počujú, veď 
sú takisto len z mäsa a kostí ako 
všetci ostatní za bariérami,“ za-
mýšľa sa tréner. „No a ich reak-
cie? Vštepujeme im, aby sa s tým 
dokázali vyrovnať, aj keď to nebý-
va ľahké. Každého hráča, na ktoré-
ho tí ,tiežfanúšikovia‘ vykrikujú, to 
vnútorne raní. Ide len o to, ako sa 
s tým ten-ktorý jednotlivec dokáže 
vyrovnať. Nabádame ich, aby ich to 
nakoplo k ešte lepšej hre na ihrisku 

a k takým výkonom, že aj tí nepraj-
níci si napokon uvedomia, že strie-
ľajú vedľa. Jedine športovým maj-
strovstvom a umením na ihrisku si 
hráči musia vydobyť úctu a uzna-
nie. Žiadne reakcie voči divákom, 
žiadne gestá. Ani len nenápadné, 
lebo to by len prilialo olej do ohňa.“

Príkladom môže byť Anglicko
Boli aj takí hráči v našich tímoch, 
ktorí sa nedokázali ovládnuť, dali 
sa strhnúť, gestikulovali s obecen-
stvom, čo len vyhrotilo aj tak na-

pätú situáciu na štadióne. Mnohí 
z nich však rýchlo zhasli, lebo 
výkonnostne nestačili ani na našu 
ligovú súťaž, hoci prišli aj z krajín, 
kde sa hrá prvotriedny futbal. To je 
však už iný problém.

„Dá sa s tým niečo robiť,“ pokra-
čuje Xavier de Sousa Simoes. „Prí-
kladom môže byť Anglicko. Veď na 
Ostrovoch, v kolíske futbalu, pred 
rokmi vyčíňali vyhlásení chuligá-
ni, ktorí tam narobili počas zápasov 
naozaj hotové peklo, a normálni ľu-
dia začínali mať problémy chodiť 
sa pozerať na svoje obľúbené muž-
stvá. Tiež si tam dlho lámali hlavu, 
ako si s nimi poradiť, ale všetko na-
svedčuje tomu, že sa im to podari-
lo. Dnes sa na štadiónoch už takéto 
prejavy otvoreného rasizmu neob-
javujú. Organizátori nekompromis-
ne zamedzili vstup na tribúny ta-
kýmto skupinám fanúšikov, ktorí 
vlastne ani neboli tí praví fanúšiko-
via futbalu...“

Veru tak, tá vlna sa však prehna-
la starým kontinentom. Dosť dl-
ho tu pretrvávala a sem-tam ešte aj 
šplechne na niektorých hráčov inej 
ako bielej pleti. 

Každý klub si za pravými 
fanúšikmi stojí
„Iste, všetky mužstvá potrebujú fa-
núšikov, veď pre nich hráme fut-
bal,“ pokračuje Xavier. „Bez nich 
to je veľmi ťažké. Pociťujeme to aj 
v týchto dňoch, keď pre korona-
vírus musíme hrať pred prázdny-
mi hľadiskami. Vzájomný súzvuk 
a kontakt hráča s divákom tam chý-
bajú, veľmi chýbajú, ale aj s tým sa 
musia hráči na ihrisku dokázať vy-
rovnať. Futbalových fanúšikov po-
trebujeme v dobrých, ale aj v hor-
ších časoch. Lebo šport a vlastný 
výkon sa nedajú naplánovať dopre-
du, nemalo by to zmysel a priečilo 
by sa to jeho poslaniu. Dá sa však 
ovplyvniť a nasmerovať ho správ-
nou cestou.“

Xavier dodáva, že každý klub ko-
munikuje s fanúšikmi, respektíve 
s ich zástupcami. „Váži si ich a za 
pravými fanúšikmi si aj stojí. Inými 
slovami, klub sa stará o ich kultivá-
ciu. Avšak o tých, ktorým je zmy-
sel pre fair play a toleranciu cudzí, 
o tých vôbec nestojí. Mnohokrát sa 
za nich aj hanbí, a to je ten lepší 
prípad. Veď známe sú prípady, že 
za nich klub aj tvrdo pykal...

Netreba ísť príliš ďaleko a čitate-
ľovi sa ľahko vybavia naše zatvore-
né štadióny a ťažké pokuty od Eu-
rópskej futbalovej únie. A tá ich ne-
rozdáva len tak pre nič za nič...
 Peter Buček, 
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Kondičný tréner športových es

Xavier de Sousa Simoes je mla-
dý človek s otvorenou hlavou a je-
ho pôsobenie medzi futbalistami 
mu čím ďalej, tým viac rozširu-
je pohľad na šport a život. Päť ro-
kov odovzdáva svoje vedomosti na-
dobudnuté štúdiom, ako aj získa-
né skúsenosti mnohým nádejným 
hráčom. Dokonca sa o ne delí aj na 
významných prednáškach či semi-
nároch.

Posledných päť rokov je v maj-
strovskom bratislavskom Slovane 
vo funkcii asistenta trénera, špe-
cialistu na kondičnú prípravu muž-
stva. Kedysi začínal s dorastencami 

ŠKP, pôsobil pri slovenskej repre-
zentácii do 19 rokov, bol aj v Art-
medii Petržalka, po ktorej už nezo-
stal za Starým mostom ani kameň 
na kameni. Počas pôsobenia Vladi-
míra Weissa mladšieho v Manches-
teri City sa mu venoval ako osob-
ný kondičný tréner. Individuálne 
viedol aj fyzickú prípravu takých 
hráčov ako Balotelli, Richards, Las-
cot či Guédé. Pôsobil aj v Boltone 
či v Espanyole Barcelona. Naozaj 
bohatá štatistika mladého futbalo-
vého svetobežníka, ktorý má jas-
no v otázke fair play a tolerancie 
v športe...

Siekel vníma...
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Myslím si, že by všetkým za-
interesovaným prospelo, keby 
bola možnosť sa stretnúť pred 
tým, ako pôjde pán štátny ta-
jomník ako zástupca športo-
vého hnutia na Ústredný krí-
zový štáb, aby si vypočul ar-
gumenty, ktoré by z takéhoto 
fóra mohli vzniknúť, a tlmočil 
ich ďalej.

Boli by podložené faktmi, 
skúsenosťami a názormi špor-
tových odborníkov. O to ľahšie 
by sa mu potom argumentova-
lo pred ďalšími autoritami, kto-
ré potom prijímajú rozhodnu-
tia,“ hovorí Anton Siekel.

Športový život na Sloven-
sku sa – až na niekoľko výni-
miek – opäť zastavil. Zavreli sa 
telocvične, posilňovne, štadió-
ny, plavárne. „Treba neustále 
vysvetľovať, čo šport znamená 
pre Slovensko. Stále hovorím, 
že v tejto ťažkej dobe nie je nič 
lepšie, ako vyjsť si do prírody, 
prejsť sa, ísť si zabicyklovať, 
zašportovať, hýbať sa, otužovať 
sa, posilňovať svoju imunitu. 
To je ten najlepší liek. Myslím 
si, že zodpovedné vedenie kra-
jiny by tieto argumenty malo 
počúvať. Malo by umožniť ľu-
ďom, aby neupadali do skepsy 
či depresie z toho, že máme 
byť teraz zavretí, nehýbať sa, 
aby deti znovu nezačali strácať 
pohybové návyky, aby nesede-
li pred televízormi a počítačmi, 
ale práve naopak, aby sme viac 
motivovali ľudí športovať.“

Na základe prijatých opatre-
ní čelia elitní športovci hrozbe 
tréningového výpadku a pre-
rušenia prípravy na podujatia. 
„Je to obrovský výpadok. Aký-
koľvek v pravidelnej športo-
vej činnosti je pre vrcholového 
športovca veľmi negatívny. Vie 
sa s tým vyrovnať, samozrej-
me, ale nie je to len tak. Nie je 
to, ako zapnúť a vypnúť televí-
zor. Utrpeli najmä mládežníc-
ke kluby, tí, ktorí robia šport 
na dobrovoľnej báze. Za veľmi 
ťažkých podmienok prevádz-
kovali svoje kluby, platili náj-
my, chceli robiť s deťmi šport, 
ale nebolo im to umožnené, 
a tá strata je možno oveľa väč-
šia ako len finančná z vrcholo-
vých súťaží,“ zdôraznil Siekel.

Vláda SR prisľúbila finančnú 
kompenzáciu pre dotknutých, 
teda aj pre šport. Športové zvä-
zy sa však stále dožadujú kom-
penzácií z prvej vlny pandé-
mie. Podľa šéfa SOŠV musí byť 
kompenzácia nielen adresná, 
ale aj rýchla.  (pp)

Lopta zmyslom života
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