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Program I. športového fóra na Slovensku
Hlavné referáty
Prejav prezidenta Slovenskej republiky na I. športovom fóre (IVAN GAŠPAROVIČ, prezident Slovenskej republiky)
Šport v SR, jeho hodnoty, problémy a nádeje (FRANTIŠEK CHMELÁR, prezident Slovenského olympijského výboru)
Aktuálnosť regionálnej športovej politiky (TIBOR MIKUŠ, trnavský župan a predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8)
Komunálny šport pre všetkých občanov (ĽUBOMÍR PARÍZEK, primátor Senice a člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska)
Model fungovania športu v krajinách s obdobnými podmienkami, ako má Slovensko (ALMA PAPIČOVÁ, Chorvátsky olympijský výbor)

Sekcia organizácie a riadenia športu
Racionalizácia organizačnej a riadiacej štruktúry slovenského športového hnutia (ĽUBOR HALANDA, prezident Slovenskej volejbalovej federácie a 
viceprezident SOV pre letné športy)
Tradičné a univerzálne princípy športu a slovenská prax (ZDENKO KRÍŽ, predseda Slovenského stolnotenisového zväzu a člen VV SOV)
Súčasné postavenie zimných športov v systéme športového hnutia SR a ako ďalej (IGOR NEMEČEK, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a 
viceprezident SOV pre zimné športy)
Úlohy športovcov pri zodpovednom riadení športu (JOZEF GÖNCI, predseda komisie športovcov SOV)

Sekcia financovania športu
Súčasné problémy financovania športu v SR a návrhy na riešenie (MARIÁN KUKUMBERG, prezident Konfederácie športových zväzov Slovenskej republiky)
Decentralizácia financovania športu ako cesta k väčšej transparentnosti, objektívnosti a spravodlivosti pri využívaní verejných zdrojov (ANTON ZNÁŠIK, 
predseda Slovenskej asociácie univerzitného športu)
Športové kluby ako základ športu aj pri jeho financovaní (PAVOL JURČÍK, predseda Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR)
Možnosti financovania športu z iných zdrojov, súčasný stav v SR a návrhy (ĽUBOR ŠTARK, predseda predstavenstva SOM, a.s. a člen VV SOV)

Sekcia športu mládeže
Športovať sa začína na školách - je to tak? (MARIÁN MAJZLÍK, predseda Slovenskej asociácie športu na školách) 
Súťažný šport ako významný motivačný faktor športovania detí a mládeže (JÁN KRIŠANDA, predseda Slovenského zväzu judo)
Aktuálne problémy v práci so športovými talentmi, otázka blízkej budúcnosti slovenského športu (VLADIMÍR MILLER, viceprezident SOV pre mládež)
Osobnosť trénera ako významná kategória športu mládeže (JOZEF BAZÁLIK, prezident Slovenskej plaveckej federácie a člen VV SOV)
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Dámy a páni, milí kolegovia a priatelia,

Slovenský olympijský  výbor sa rozhodol pristúpiť k  zvolaniu                     
I. Športového fóra na Slovensku ako jedinej demokratickej platforme na 
hľadanie východiska z  neutešeného stavu, v  ktorom sa už dlhšiu dobu 
slovenský šport nachádza.

Áno, sme zdevastovaní, ignorovaní, nedocenení, ale tiež nejednotní, 
málo viditeľní a  počuteľní, nedôrazní, nevýkonní, neprehľadní a  možno aj 
vzájomne odcudzení a nie vždy zodpovední. Všetci cítime, že slovenský šport 
potrebuje zmenu, ktorá by zostavila jeho všeobecný pokles a úpadok. Všetci 
tiež cítime, že slovenský šport potrebuje opäť nájsť pevnú pôdu pod nohami, 
aby sa mohol odraziť k postupnému rozvoju, toľko potrebnému pre výchovu 
detí a  mládeže, kvalitu zdravia a  života občanov, i  pre efektívnu 
medzinárodnú spoluprácu a propagáciu našej krajiny. 

Doterajšie snahy a  pokusy o  zmenu, ktoré vychádzali z  vnútra 
športového hnutia, neboli úspešné. Neboli, pretože boli živelné, čiastočné, 
nedôsledné a  reprezentovali len skupinové alebo individuálne záujmy. 
Väčšinou neúspešné, ba aj škodlivé boli niektoré doterajšie zásahy štátu. 
Nereagovali na skutočné potreby športu, neopierali sa o historickú skúsenosť 
a  kolektívne poznanie športového hnutia, ale mali administratívny, 
technokratický, niekedy až byrokratický charakter. Slovenský šport takto 
pociťoval viac spoločenskú krivdu, ako očakávanú pomoc od štátu.

Poučili sme sa a  pochopili sme, že ozajstnú a  pozitívnu reformu 
slovenského športu môžeme dosiahnuť len vtedy, ak si všetci sadneme za 
jeden stôl a  spoločne budeme hľadať optimálne kroky na  zlepšenie jeho 
stavu. So spoločnou snahou a s plnou zodpovednosťou!

Ak hovorím my a spoločne, potom mám na mysli športové hnutie - 
všetky zväzy a organizácie, ďalej pochopiteľne štát a  jeho inštitúcie (najmä 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky), 

parlamentné politické strany, privátny sektor, atď. Našimi najkonkrétnejšími 
a najbližšími partnermi pri plnení spoločenskej funkcie športu sú však školy 
a  samospráva. Bez spolupráce so školami a  ich potenciálom, bez pomoci 
obcí, miest a  vyšších územných celkov, si ťažko možno predstaviť plnenie 
všetkých úloh, ktoré slovenský šport pred sebou má. 

Som preto veľmi potešený, že sa dnes stretávame v  takom 
reprezentatívnom zložení. Budeme vďaka tomu schopní prezentovať 
a  spracovávať naozaj široké spektrum názorov a  námetov tak, aby sa  I. 
Športové fórum na Slovensku stalo aj užitočným a reálnym východiskom pre 
očakávané zmeny.

Z rovnakých dôvodov sme z obsahu širokej palety problémov vybrali 
(podľa nášho názoru) tri rozhodujúce témy - organizáciu a  štruktúru športu, 
financovanie športu a šport mládeže. Viac priestoru budú mať tieto témy pri 
rokovaní v  sekciách. V snahe dosiahnuť maximálnu efektivitu rokovania si 
dovoľujem požiadať všetkých referujúcich a  diskutujúcich, aby dodržiavali 
časový limit a nestrácali čas zbytočným bedákaním nad súčasným stavom 
a kritikou toho, čo  bolo. Naše úsilie by malo konštruktívne smerovať k tomu, 
čo chceme a ako to chceme.

Teraz máme šancu. Slovensko má nový parlament a  zajtra aj novú 
vládu. Ukážme, že sme schopní navrhnúť v slovenskom športe zmeny,  ktoré 
budú realizovateľné a spoločnosti prospešné!

Ďakujem Vám za Vašu prítomnosť na I. Športovom fóre na Slovensku 
a odovzdávam slovo moderátorovi rokovania v pléne Vladimírovi Millerovi - 
viceprezidentovi SOV a riaditeľovi športového gymnázia v Bratislave.

ÚVODNÉ SLOVÁ 
FRANTIŠKA CHMELÁRA 

PREZIDENTA 
SLOVENSKÉHO 

OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
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 Vážený pán prez ident S lovenského 
o l y m p i j s k é h o výb o r u , v á že n é p r a c o v n é 
zhromaždenie!

 Úvodné slovo vášho prezidenta ako keby 
udalo tón dnešného rokovania. Ale nemyslím si, že 
by sa v  tomto tóne malo aj skončiť. Odznela tvrdá 
kritika, ale je dobré, že nielen do okolia, ale aj do 
vlastných radov. Ak si sami neuvedomíme alebo 
neuvedomíte, čo všetko musíme urobiť pre to, aby 
sme neprezentovali len seba, len svoju skupinu a 
len svoje predstavy, potom asi vízia spoločných 
cieľov nie je realizovateľná.

 Žiaľ, ako naznačil prezident SOV, musíme 
naďalej hľadať východisko z bezútešného, zlého 
stavu. Nádej, ktorú sme po olympiáde v Pekingu na 
konferencii v  Tatrách vkladali do jedného veľkého 
projektu, ako keby sa rozplynula. Preto by I. 
športové fórum na Slovensku malo byť signálom, že 
sa už naplnil kalich trpezlivosti nás všetkých pri 
riešení každodenných problémov. Tie nás niekedy 
privádzajú do bezradnosti. Aj keď by som chcel 
podčiarknuť, že viacero rozvojových tendencií sa 
v  slovenskom športe pohlo správnym smerom. V 
poslednom období sa však aj to dobré akosi prudko 
zaseklo.

 To podstatné, čo ovplyvňuje naše športové 
hnutie, je podľa môjho názoru skutočnosť, že po 
novembri 1989 sme znehodnotili mnohé dobré veci, 

ktoré fungovali,  prinášali výsledky a  napĺňali niektoré 
ciele. No najmä skutočnosť, že našim športom začali 
hýbať financie spôsobom, aký sme dovtedy nepoznali 
- osobitne išlo o profesionalizáciu športu - nás zastihla 
nepripravených. Princípy profesionalizmu sú natoľko 
zložité, že do dnešného dňa nemáme tento typ 
pracovnej činnosti doriešený ani právne. Pohybujeme 
sa po tenkom ľade a  obávam sa, že bez zvládnutia 
tejto dimenzie športu nám osud môže zavariť viac, než 
tušíme.

 Zvykli sme si všetci hovoriť a zdieľať názory asi 
tak, že športu a politike rozumie každý. Preto som rád, 
že dnes na tomto stretnutí vystúpia ľudia, ktorí sú 
povolaní hovoriť o športe, ale myslím si, že aj do športu. 
I. športové fórum na Slovensku vnímam ako hľadanie 
nových foriem a prístupov k realizácii športovej politiky 
štátu. Nad tým, aká by mala byť, sme sa spolu 
zamýšľali už v  novembri 2008 v  Starom Smokovci. 
O športe sme diskutovali pomerne široko. Dospeli sme 
k  určitým záverom, ktoré dodnes považujem za 
konzistentné s  našimi fundamentálnymi hodnotami aj 
cieľmi. Medzitým sa síce všeličo pohlo, ale mnoho vecí 
sa z  tej doby nedokončilo. A  čo je zlé, aj problémy 
prehlušili výsledky - a nielen problémy globálnej 
spoločnosti, ale najmä tie, ktoré sú medzi vami.

 Ak sa dnes chceme nanovo zamyslieť nad 
smerovaním športu na Slovensku, musíme si priznať, 
kde sme urobili chyby a  musíme hľadať cestu 
k  náprave. V  tejto situácii je každý do veci športu 

Prejav prezidenta Slovenskej republiky 
na I. športovom fóre

IVAN GAŠPAROVIČ

PREZIDENT SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY
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zasvätený  hlas mimoriadne cenný. Situácia v  športe na Slovensku je 
mimoriadna a možno aj predkolapsová.

 Oceňujem, že po odznení hlavných referátov budete pracovať 
v sekciách. Osobitne dôležité je, že jedna 
z nich sa sústredí na mládež. Získavanie 
mládeže pre šport je nevyhnutné, 
pretože mládež nám priberá, venuje sa 
iba individuálnym aktivitám a  žiaľ, 
niekedy aj drogám, z čoho vyplýva aj jej 
veľký  podiel na kriminalite. To je zlé. 
Špo r tovan i e j e ces ta z  os íd i e l 
spotrebného životného štýlu. Je to práca 
p re s e b a , p re d o b ro k a žd é h o . 
Športovanie patrí k  všestrannému 
rozvoju osobnosti, obzvlášť jej morálno-
vôľových vlastností, ktoré  značnej časti 
mládeže a  žiaľ, aj v značnej časti našej 
spoločnosti, zlyhávajú. To, aby naša 
mládež pestovala aspoň rekreačný 
šport, je ideálom, na akom je postavené 
moderné chápanie olympijského hnutia. 
Hovorí sa, že olympijské hnutie nie je pre 
výnimočných, aj keď ich prezentácia 
takým poč inom je. Je to záujem 
o človeka ako takého, o jeho dispozície, 
možnosti. Je to záujem o to, aby zdravie 
č lovek neh ľadal u  lekára, ale vo 
fyzkultúre tela, v  športe a  v  súťaživosti, ktorá ho napokon privedie aj 
k vrcholným výkonom.

 Zloženie, v  akom sa I. športové fórum na Slovensku zišlo, dáva 
predpoklad aj záruky, že sa o  problémoch športu, osobitne nášho 
slovenského, bude hovoriť v  reálnych dimenziách. Ale ak aj nájdete 
východiská z  problémov, potrebujete garancie ich naplnenia. V  tejto 

súvislosti chcem povedať len tak na 
okraj – som presvedčený, že do kresla 
ministra, pod ktorého patrí aj šport, 
nastúpi človek, ktorému, ako ho 
poznám, leží na srdci šport, aj rozvoj 
slovenského športu a má o ňom 
predstavu. Je to dobrý signál pre nás 
všetkých a  tvrdím, treba ho využiť. 
V  nedávnej dobe som s ním už 
niekoľkokrát o  športe hovoril. Viackrát 
som mu naznačoval, čo a u  koho by 
mal hľadať,  aby sa poradil a aby do 
svojho programu zapracoval t ie 
myšlienky, ktoré kedysi šport na 
Slovensku a v Československu dvíhali, 
ktoré by mohli pomôcť aj dnes a ktorým 
sa nevyhýbajú ani ostatné štáty vo 
svete.

 Ja som už niekoľkokrát povedal, 
že v  športe sme veľa dobrých vecí, 
ktoré sme mali v minulosti, zavrhli, ale 
vo svete ich majú stále. Zoberte si len 
reprezentačné kolektívy najvyspelejších 

štátov, kde sa v rubrikách píše k menám zamestnanie alebo povolanie hasič, 
policajt, dôstojník a podobne. Aj my sme to mali - sekcie pri jednotlivých 
rezortoch pre šport, či už to bolo ministerstvo vnútra, obrany alebo niektoré 
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iné, kde boli peniaze účelovo vyčlenené pre šport. Prečo by sme sa k tomu 
nemohli vrátiť? Prečo by sme dnes pri zostavovaní novej vlády nemali urobiť 
silný tlak na ministra a na vládu, aby ten, kto v  rezorte školstva zastupuje 
šport, mal samostatnú rozpočtovú kapitolu? Myslím si, že by to bolo 
jednoduchšie, ako keď je globálna kapitola pre celé školstvo. Je to 
o reálnych peniazoch, ktoré sú, len sa využívajú inak, ako treba.

 Myslím si, že aj túto tému by ste na dnešnom vašom fóre mohli otvoriť 
a prijať nejaký návrh smerom k vláde. Programové vyhlásenie vlády sa bude 
pripravovať takmer mesiac. Som presvedčený, že kľúčovým posolstvom 
tohto pracovného stretnutia by mal byť nielen jasný signál pre verejnosť, ale 
aj dokument so závermi, ktorý by mala dostať nová vláda, aby s ním mohla 
pracovať - nie ako s  návrhom, ale ako so zásadným podnetom pri 
koncipovaní programového vyhlásenia. Nie je tajomstvom, že od zajtra nový 
predseda vlády má chuť riešiť problémy športu. Aj to treba využiť. Takže sa 

dá povedať, že hviezdy sú naklonené počinu, ktorý považujem za viac než 
len také chcenie. Treba to urobiť konkrétne.

 Prvé športové fórum na Slovensku pri pohľade na program a zoznam 
účastníkov považujem za prirodzené vzopätie sa situácii. Vidím tu dobrú 
zostavu otvorených hláv, ktoré môžu posunúť rozvoj športu na Slovenku 
naozaj k  lepšiemu. Ale aj zabrániť určitým stratám, aké po sebe necháva 
nevšímavosť a presadzovanie osobných záujmov na úkor národno-štátnych. 
Úprimne si želám, aby váš hlas zaznel bez zbytočných rušivých momentov. 
Aby ste hľadali cestu k sebe a určitú ústretovosť, pretože bez tohto rozmeru 
a  bez určitých kompromisov sa ťažko hľadá cieľ. Slovenský šport sa len 
zbytočne ocitne v  ďalších konfliktoch a  nezrovnalostiach. Preto opäť sa 
obraciam na vás - keď nájdete cestu k sebe, nájdete určite aj spoločný cieľ. 
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Dámy a páni, milí kolegovia a priatelia,

 šport na Slovensku sa vyvíja už vyše 150 rokov 
a  postupujúcimi rokmi sa budoval do uceleného 
systému, podobne ako v  iných krajinách sveta -  
s vlastnou štruktúrou, princípmi, pravidlami, činnosťami 
a vzťahmi.

 Budovali ho konkrétni ľudia, ktorí do športu 
vstupoval i ako športovci , t réner i , cv ič i te l ia , 
rozhodcovia, uč itelia, organizátori, funkcionári 
a  fanúšikovia, a to dobrovoľne, so záujmom, zanietene 
a nezištne. Oni sú hlavnými postavami športu a oni sú 
tí, ktorí majú právo na našu úctu, ale tiež právo do toho 
hovoriť. Vytvárajú športové kluby, ako základné tehličky 
celého demokratického systému športu, ktorý vrcholí 
až niekde na úrovni Medzinárodného olympijského 
výboru. Najnovšie informácie z  prostredia Európskej 
komisie v Bruseli tvrdia, že v členských krajinách EÚ je 
v  športe angažovaných 38 mil. dobrovoľníkov, čo je 
takmer 8 % všetkých obyvateľov EÚ. V  Európe 
a  pravdepodobne ani vo svete niet väčš ieho 
občianskeho hnutia, ako je to naše – športové 
a v športe niet zainteresovanejšieho združenia občanov, 
inštitúcie, alebo systému, ako je naše športové hnutie. 
Aj keď je nás na Slovensku len o  niečo viac, ako 
500  000 (presné číslo nikto nepozná, pretože 
informačný systém MŠVVŠ napriek viacerým tendrom 
žiadne presné čísla zatiaľ neposkytol), nie je žiadny 
seriózny dôvod, aby si niekto väčšmi ako športové 
hnutie privlastňoval právo reprezentovať verejný záujem 

v športe. Mnohým politikom mäknú kolená pri stretnutí 
so stovkami rôznych dobrovoľníckych združení (všetka 
česť a  sláva ich úprimnej snahe a  práci), spoločne 
pripravujú memorandum i zákon o dobrovoľníctve, atď., 
ale k nám sa obracajú chrbtom. Sme snáď malomocní? 

Na druhej strane sme si to do určitej miery 
zapríčinili aj my. Často sme sa vplyvom rôznych 
okolností odcudzili, vzdialili od problémov našich ľudí, 
od športovcov, od klubov. Zaoberáme sa v uzavretých  
a  nekonečných kruhoch sami sebou a  nestihli sme si 
napríklad ani poriadne uvedomiť, že rok 2011 bol v EÚ 
vyhlásený za Rok dobrovoľníkov a  že ich vlastne tiež 
máme. „Zlatý fond telovýchovy“ sa tomu hovorilo za 
socializmu a  pravdu povediac, ani dnes na to 
nepoznám lepší výraz.  Dosť nám z neho však ubudlo 
a  to je vážne memento  pre nás všetkých. Bez ľudí 
nebudú kluby, bez klubov nebudú súťaže a podujatia, 
bez nich zas nebudú tréneri, rozhodcovia, organizátori 
a  ani životaschopné zväzy a  organizácie. To je veľmi 
jednoduchá matematika. Športové hnutie a jeho systém 
sa preto opäť musí viac otvoriť a priblížiť ľuďom a pre 
ľudí. To je jediná šanca ako prežiť.

 Ak má športové hnutie v  súčasnosti vážne 
problémy, tak je to v  tom, že nám ubúdajú ľudia, 
športové kluby, podujatia aj športoviská. Je to 
samozrejme otázka financií – ich dlhodobý nedostatok 
zo štátnych dotácií a  rôzne prekážky pri ich použití. 
Proces rozdeľovania, využívania a vykazovania financií 
zo štátneho rozpočtu sa v  mene transparentnosti 

Šport v SR, jeho hodnoty, 
problémy a nádeje

FRANTIŠEK CHMELÁR

PREZIDENT SOV
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a antiklientelizmu neustále viac byrokratizuje. Dobrovoľné športové hnutie má 
často viac administratívnych povinností ako financií na ich plnenie a klubom 
sa z  nich pomôcť takmer nedá. 
Materiálno technická základňa športu 
chátra, alebo zaniká, ale Slovensko 
na rozdiel od okolitých členských 
krajín EÚ vôbec nevyužíva európske 
štrukturálne fondy pre svoju športovú 
infraštruktúru. Sponzorstvo nie je 
povolené a  príjmy z  reklám alebo 
asignovanej dane z  príjmov sú 
všeobecne pre šport minimálne. Isté 
je, že najmä základy slovenského 
športu sú poriadne podvyživené a  je 
len otázka času, kedy padne celá 
pyramída. Nie všetko je však len vo 
financiách.

 Len málo športových zväzov 
a  organizácií prispôsobilo svoju 
štruktúru organizačnej štruktúre štátu. 
Na úrovni kraja, samosprávy alebo aj 
š t á t n e j s p r á v y j e v ša k d o s ť 
zodpovednosti, kompetencií, ale aj 
možností, ako športu pomôcť. Zo 
strany športového hnutia tam však 
partneri chýbajú. Krajské športové 
centrá, o ktoré sa v minulosti pokúsilo ministerstvo, boli vopred odsúdené na 
neúspech. Nereprezentovali športovú obec, nikomu nepatrili, nikomu 
nepodliehali a  nikto ich ani neprijal. To nebolo dobré riešenie. Bratislava, 
alebo centrá národných zväzov a  organizácií sú však od potrieb 

každodenného života klubov, základných článkov, obcí, škôl a  ich aktivít 
priveľmi vzdialené. Športové hnutie a  slovenský šport vôbec potrebuje na 

svoju revitalizáciu, na nadviazanie 
úzkej spolupráce so samosprávami 
a  školami  vlastný, demokraticky 
volený a spravovaný článok aspoň na 
úrovni kraja, aby sa opäť mohol viac 
priblížiť k občanovi a k mládeži. 

 Chybou športového hnutia bolo, 
že si takmer bez odporu nechalo 
ro z l e p t a ť v l a s t ný  v z d e l á v a c í , 
klasifikačný a  kvalifikačný systém 
s v e t o v e j ú r o v n e a  z a n i k n ú ť 
telovýchovnú školu. Nahradil ho 
t a k z v a n ý o t v o r e n ý , a l e 
admin ist rat ívne centra l izovaný 
systém, ktorý je často v  rozpore 
s  m e t o d i k o u a  s m e r n i c a m i 
m e d z i n á r o d n ý c h šp o r t o v ý c h 
federácií. Je namieste otázka, či za 
kvalitu futbalu, volejbalu, kanoistiky, 
gymnastiky a  pod. a  prípravu 
odborníkov pre športy je zodpovedné 
ministerstvo a  jeho akreditačná 
komisia, alebo príslušný slovenský 
športový zväz? Dnes márne čakáme 

prílev nových trénerov, cvičiteľov, rozhodcov či organizátorov. Ono totiž 
nestačí len záujemcov školiť, ale najskôr ich treba pre prácu v  športe aj 
získavať. A  to nemá kto. V  tejto dobe, keď každý mladý človek musí 
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predovšetkým bojovať o  svoju budúcnosť 
a  sociálny status, je to o  to ťažšie. To 
administratívny systém nerieši a nevyrieši.

 Originálna subjektivita, autonómnosť 
a  rešpektovanie špecifiky športu, spolu 
s  princípom subsidiarity (nerob to, čo môže 
vykonať niekto iný) a  princípom solidarity sú 
vzácne výdobytky dlhoročného spoločenského 
vývoja športu. Ich akceptovanie zo strany politiky 
a  štátnej administratívy na jednej strane 
a  dodržiavanie zo strany subjektov športového 
hnut ia na strane druhej, sú základným 
predpokladom rozvoja športu v  spoločnosti. Máme možnosť to sledovať 
v  mnohých európskych i  mimoeurópskych krajinách sveta. A  závidieť, 
pretože u nás je tento vzťah, žiaľ, narušený.

 Napriek tomu si myslím, že slovenský šport sa za svoju históriu, za 
konkrétny prínos do spoločenského vývoja Slovenska a  za výsledky, ktoré 
dosiahol, nemá prečo hanbiť. Boli sme takmer od úvodu pri tom, keď sa 
šport začal do života spoločnosti etablovať. Máme olympijských víťazov 
a  medailistov od najstarších čias, majstrov sveta a  Európy v  mnohých 
športových odvetviach, dokázali sme usporiadať vynikajúce športové 
podujatia na najvyššej úrovni, športový svet si od nás kopíroval systém 
výberu a prípravy športových talentov, atď. Áno, robili sme, robíme a zrejme 
aj budeme robiť aj chyby. Tvoria nás ľudia a tí sa občas aj dopustia chýb. Nie 
sme však gauneri, podvodníci a ani príživníci. Vieme si chyby nielen priznať, 
ale aj pracovať na ich odstránení. No pravdupovediac, mnohé naše 
nedostatky vyplývajú aj zo skutočností, ktoré sú mimo nás. Štát a  jeho 
inštitúcie by nám preto mali vychádzať v ústrety a viac nám pomáhať, ako 
nás dirigovať, nariaďovať, obmedzovať a kontrolovať. Šport potrebuje lepšie 
podmienky, aj viac voľnosti a priestoru pre svoj rozvoj. Šport je dobrovoľná 

a  sociálne veľmi potrebná aktivita občanov, čo pochopili a  uznávajú aj 
najvyššie inštitúcie EÚ.

Dámy a páni,

 o 116 dní sa otvoria Hry XXX. olympiády v  Londýne. Slovenská 
olympijská reprezentácia sa na nich opäť zúčastní. To je pravdaže 
potešiteľné. Naša výprava však do dnešného dňa môže rátať len s  32 
športovcami, ktorí spĺňajú požadované nominačné kritéria a  pri veľkom 
optimizme budeme môcť rátať na tejto olympiáde s cca 45 športovcami. To je 
výrazný pokles oproti minulosti a vyhliadky smerom k ZOH 2014 v Soči alebo 
k Hrám XXXI. olympiády 2016 v     „Rio de Janeiro“ sú ešte smutnejšie. Je to 
len jeden z mnohých negatívnych ukazovateľov klesajúcej úrovne športu na 
Slovensku. Je preto najvyšší čas pristúpiť k zásadným zmenám. 

 Potrebné zmeny však môžeme dosiahnuť len spoločným rozumom, 
spoločným úsilím a  spoločnou prácou. Národná rada a  vláda SR, 
samosprávy v  krajoch i  obciach a všetky rôznorodé subjekty širokého 
spektra športového hnutia sa na Slovensku musíme dohodnúť, aké zásadné 
a potrebné zmeny šport potrebuje a  čo je nevyhnutné v  reálnom časovom 
horizonte pre to vykonať. Takto si predstavujeme reformu i koncepciu športu 
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Na úvod môjho vystúpenia je dôležité si položiť 
otázku, o čom vlastne šport je a o čo v športe vlastne 
z  celospoločenského hľadiska ide. Budeme šport ako 
taký hodnotiť len na základe dosiahnutých výsledkov 
v  jednotlivých športových kategóriách? Mám na mysli 
dosiahnuté body v  kolektívnych športoch, rekordy 
v  individuálnych disciplínach. Alebo budeme šport 
hodnotiť v celkovom prínose pre spoločnosť, ako takú. 
Budeme ho vnímať ako základ pre zdravý  životný štýl 
pre všetky vekové kategórie obyvateľov?

Všetci, ktorí sme sa tu dnes zišli, si musíme 
uvedomiť, že nie všetko, čo sa v  minulosti pre šport 
urobilo, bolo zlé. Mám na mysli riadenie športu od 
samotných oddielov až po vrcholovú reprezentáciu. 
Postavenie športu v  našej spoločnosti je poznačené 
nepriaznivým vývojom po roku 1989. S  transformáciou 
spoločnosti a  zmenou financovania občianskych 
združen í odpadol dôvod pre ferova ť záu jmy 
o rg a n i z o v a n e j t e l o v ýc h o v y – r e k re ačn é h o 
a výkonnostného športu.

Rozvoj pohybových trendov vo svete sa 
v posledných desaťročiach vyvíjal v súlade s  rastúcou 
potrebou aktivizovať obyvateľov k  pravidelnému 
pohybu, teda rástol smerom k budovaniu pohybových 
zariadení pre mládež aj dospelých. U  nás však šiel 
opačným smerom a rozsah zariadení a plôch klesol na 
tretinu pôvodnej hodnoty 60. rokov minulého storočia.

Nielen spôsob financovania, ale aj vznik 
množstva subjektov s  následkom neprehľadnej 
organizačnej štruktúry v  spolkovej sfére, neefektívne 
spravovanie majetku záujmovou samosprávou mali za 
následok kumuláciu neriešených problémov, ktoré 
vyústili do deštrukcie záujmovej samosprávy. Vnímanie 
športu vere jnos ťou je deformované i  často 
frekventovanými a  medializovanými negatívnymi 
procesmi a javmi.

Mimoriadne problematické je dosiahnu ť 
konsenzus tiež v  týchto otázkach je aj na základe 
neprehľadnej štruktúry a atomizácie športového hnutia, 
kde sa väčšinou riešia iba odvetvové záujmy bez 
vzájomnej koordinácie a  definovaného cie ľa. 
Imperatívom pre záujmovú samosprávu je jej 
zjednotenie na základe spoločne definovaných cieľov, 
čo predpokladá intenzívnu a  korektnú komunikáciu. 
Prostredníctvom verejne akceptovaného subjektu môže 
záujmová samospráva nielen aktívne vstúpiť do 
procesu tvorby nového zákona o  športe, ovplyvňovať 
rozhodnutia verejnej správy v  oblasti starostlivosti 
o  šport, ale predovšetkým aj proces vlastnej 
reinkarnácie, v  jej správnom a  verejne prospešnom 
ponímaní.

Vzhľadom na sociálne postavenie väčšiny 
populácie sa výrazne prejavuje pokles záujmu o platené 
športové a  telovýchovné aktivity a  služby, respektíve 
presun záujmu na finančne menej náročné aktivity. Vo 

Aktuálnosť regionálnej športovej 
politiky

TIBOR MIKUŠ

TRNAVSKÝ ŽUPAN A PREDSEDA 
ZDRUŽENIA SAMOSPRÁVNYCH 

KRAJOV SK 8
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vzťahu k  týmto skupinám by mal štát prevziať na seba rozumnú mieru 
kompenzácie nákladov na športovanie, hlavne v prípade mladej a  strednej 
generácie, aby sa zabezpečila ich dostupnosť. Plnenie týchto funkcií je reálne 
hlavne na úrovni miestnych orgánov štátnej správy, samosprávy miest, obcí 
a vyšších územných celkov.

Okrem toho by mal štát zabezpečovať dostupnosť telovýchovných 
a  športových aktivít pre školopovinnú mládež, ako aj pre študentov na 
stredných a vysokých školách. Je to otázka fyzickej zdatnosti a zdravotného 
stavu mladej generácie, ktorý je už dnes značne ohrozený. Vedecko - 
technický  pokrok popri prevažujúcich pozitívach prináša so sebou aj celý rad 
nepriaznivých dôsledkov. Zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky je 
alarmujúci, čo potvrdzujú aj poznatky a  skúsenosti odborníkov 
v  samosprávnych krajoch. Popri tom registrujeme rastúcu kriminalitu, 
rozširujúcu sa drogovú a  alkoholovú závislosť, hrubosť a  násilie, 
neznášanlivosť najrôznejšieho druhu, egoizmus, ľahostajnosť a nevšímavosť 
k problémom iných.

Jednou z príčin (nie však jedinou) tohto stavu je aj to, že šport ako taký 
nedokázal adekvátnym a  jemu vlastným spôsobom „držať krok“ s  týmto 
vývojom a eliminovať negatívny vplyv javov. Očividné je to najmä u školskej 
mládeže. Dochádza k  zníženiu počtu hodín telesnej výchovy, na ktorých 
navyše klesá pohybová aktivita a  narastá počet žiakov oslobodených od 
telesných cvičení. K poklesu záujmu o pravidelné športovanie dochádza aj 
v dospelých vekových kategóriách. 

Vychádzajúc zo schváleného Zákona č. 300/2008 Z. z. o  organizácii 
a podpore športu a o  zmene a doplnení niektorých zákonov samosprávne 
kraje realizujú starostlivosť o  športové vyžitie všetkých vrstiev obyvateľstva 
v koordinácii so športovými združeniami, krajskými, oblastnými a okresnými 
športovými zväzmi, odbormi a organizáciami, ktorých súčasťou je aj podiel 
na rozvoji športu a telesnej kultúry. Treba k nim prirátať spoluprácu s mestami 
a  obcami. Na tento účel sa, myslím si, efektívne využívajú finančné 
prostriedky z rozpočtov jednotlivých krajských samospráv, žiaľ, bez patričnej 
finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.

LEGISLATÍVNA ÚPRAVA

Priority štátu (výkon štátnej správy): 
 šport na školách,
 príprava talentovanej mládeže,
 štátna reprezentácia.

Zákon upravuje úlohy pre samosprávne kraje:
 úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu, 

starostlivosti o športové talenty a športovanie detí mimo školského 
vyučovania,

 organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu Slovenskej 
republiky,

 opatrenia v boji proti dopingu v športe a postavení Antidopingovej 
agentúry SR,

 rozhodovanie sporov v športe.

Originálne kompetencie samosprávnych krajov v oblasti športu v zmysle 
novelizovaného ustanovenia zákona č.288/1997 Z. z. o  telesnej kultúre 
v znení neskorších predpisov (vecne a finančne vymedzené od 01. 09. 2008 ): 

 rozpracúvať koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na 
podmienky kraja,

 podporovať organizovanie športových podujatí a  iných aktivít telesnej 
kultúry regionálneho, celoštátneho alebo medzinárodného významu 
v kraji,

 podporovať výstavbu a  prevádzkovanie športových zariadení 
v  školách, ktorých je zriaďovateľom a  v  spolupráci s  obcami, 
s  občianskymi združeniami a  s  národnými športovými zväzmi aj 
športovej infraštruktúry v kraji,

 rozvíjať starostlivosť o  telesnú kultúru na školách, ktorých je 
zriaďovateľom a  podporovať školské športové súťaže a  využívať 
športové zariadenia na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času 
vyučovania.

Podľa doterajšieho platného znenia § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 
288/1997 Z. z. o telesnej kultúre vykonávali obce a samosprávne kraje 
kompetencie na úseku telesnej kultúry ako prenesený výkon štátnej správy, 
pri ktorom podľa princípov fiškálnej decentralizácie finančné prostriedky na 
tieto kompetencie mali byť rozpočtované v kapitole Ministerstva školstva SR 
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a obciam a samosprávnym krajom sa mali poskytovať formou dotácií zo 
štátneho rozpočtu.

Podľa uvedenej právnej úpravy samosprávne kraje budú vykonávať 
tieto kompetencie ako samosprávnu pôsobnosť, čím dochádza k zmene 
spôsobu financovania kompetencií vykonávaných samosprávnymi krajmi – z 
poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na financovanie z vlastných 
zdrojov samosprávnych krajov. 

Vy c h á d z a j ú c z o Z á k o n a č . 
300/2008 o organizácii a podpore športu 
a  o  zmene niektorých zákonov, ktorý 
nadobudol účinnosť dňa 1. 9. 2008, si 
samosprávne kraje v  rámci dlhodobých 
cieľov a  stratégie vytýčili tieto hlavné 
úlohy:

 systematicky a cielene vytvárať 
podmienky na všeobecný , 
rovnaký a trvalý prístup občanov 
k  možnostiam športových a 
t e l o v ý c h o v n ý c h a k t i v í t 
s  o s o b i t n ým d ô r a z o m n a 
športovanie detí a mládeže,

 rozvíjať šport v  samosprávnych 
krajoch na princípoch partnerstva 
s územnou samosprávou, so 
športovými organizáciami a inými 
právnickými a fyzickými osobami 
pôsobiacimi v  oblasti športu 
v regióne,

 vytvárať funkčný systém materiálno-technického vybavenia a 
financovania športu na báze viaczdrojového financovania,

 prostredníctvom športu zlepšovať zdravotný stav obyvateľstva.

VPLYV ŠPORTU NA ZDRAVŠÍ ŽIVOT

Pri zdravotnom stave obyvateľstva by som sa chcel pozastaviť. Viaceré 
prieskumy v  SR potvrdzujú, že nedostatok pohybu je dnes typický pre 
životný štýl v  rôznych vekových skupinách populácie. Dôsledkom toho je 
najmä rozvíjajúca sa chorobnosť obyvateľstva už od najmladšieho veku. 
Podľa výskumov a  zistení zo zdravotnej štatistiky tento negatívny jav 

nastupuje už v základnej škole.

 Základné školy navštevuje 4-6% žiakov 
so zdravotnou poruchou a  v  stredných 
školách je to až 13% žiakov. V  poruchách 
zdravia a  v  chorobnosti populácie za 
posledné obdobie rokov vo veku 0 - 14 
rokov došlo na 10-tisíc detí k  viac ako 
dvojnásobnému nárastu chorôb a  ešte 
k  vyššiemu nárastu vo veku 15-19 rokov. 
Negat ívny vývoj môžeme pozorova ť 
v  s úča s n o m h o d n o t e n í p o h y b o v e j 
výkonnosti a  telesného rozvoja u  žiakov 
všetkých typov škôl, kde bola zistená 
relatívna stagnácia a  poklesy hodnôt 
v  jednotlivých ukazovateľoch výkonnosti. 
Zhoršila sa vytrvalosť a z hľadiska telesného 
rozvoja sa zvýš i la hmotnos ť h lavne 
u dievčat.

 Najnovšie štatistiky u  strednej a  staršej 
vekovej kategórie upozorňujú na častý 

výskyt existencie srdcovo-cievnych chorôb po 40 roku života. Hypokinéza, 
životný štýl a prostredie sa stávajú rizikovými faktormi pre vznik hypertenzie, 
zvýšený cholesterol, diabetes, astmu, artritídu, osteoporózu. Slovenská 
republika je na 5. mieste medzi najrizikovejšími krajinami v  nadhmotnosti 
a obezity podľa OECD. Aj keď 65% populácie si uvedomuje pozitívny vplyv 
športu, športovej činnosti sa venuje iba 30% populácie a len 1x týždenne.
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Aj preto je potrebné, aby šport dostal primerané zdroje, zariadenia 
a  príležitosti, najmä v  pôsobnosti miest, obcí a  samosprávnych krajov, 
s  cieľom umožniť všetkým občanom, vrátane občanom so zdravotným 
postihnutím alebo so zdravotným oslabením využiť komplexný, všestranný 
pozitívny efekt zo športovania.

SÚČASNÝ STAV ŠPORTU V KRAJOCH

V  samosprávnych krajoch organizačná štruktúra riadenia športu 
vo  svojom funkčnom a  odbornom členení vychádzala z  celoslovenského 
zamerania a  štruktúry. Nosnými piliermi sú krajské, oblastné, okresné 
športové zväzy a  odbory a  organizácie, ktorých súčasťou je aj podiel na 
rozvoji športu a  telesnej kultúry vlastného členstva a ostatných obyvateľov. 
V  samosprávnych krajoch pôsobia športové zväzy a  športové organizácie, 
ktoré riadia a  organizujú športové súťaže a  podujatia na úrovni 
výkonnostného a masového športu.

 V  rámci športovej činnosti možno kladne hodnotiť tieto 
skutočnosti: 

  záujem o športovanie u mladých ľudí a u staršej vekovej kategórie,
 prístup a  obetavosť dobrovoľných funkcionárov, pracovníkov, 

organizátorov pri organizovaní rôznych športových súťaží, podujatí, 
často bez finančného ohodnotenia,

 veľký počet športových podujatí celoslovenského, európskeho 
a celosvetového charakteru,

 účasť a  záujem obyvateľov na rôznych športových podujatiach zo 
strany obyvateľov,

 pomerne široká paleta športovísk rôzneho charakteru,
 športová tradícia v mestách a obciach,
 v niektorých športoch široká členská základňa mladých športovcov,
 v olympijských a neolympijských športoch, v športových disciplínach 

zdravotne a telesne postihnutých sú dosahované adekvátne výsledky, 
vzhľadom na vytvorené materiálno - technické podmienky,

 široké možnosti pre rekreačné športy,

 široká paleta rôznych druhov športových odvetví.

 Medzi negatíva treba zaradiť:

 ústup z  pozícií v  celoslovenskom meradle u  športov, ktoré majú 
dlhoročnú tradíciu,

 nedostatočné a  obmedzené finančné prostriedky na činnosť 
telovýchovných klubov, odborov a pre širokú oblasť masového športu,

 nedostatok dotácií na podporu a rozvoj športu pre mestá a obce,
 nedostatok kvalitných ihrísk, športových plôch a objektov vzhľadom 

na počet TJ v kraji,
 nedostatočný  technický stav existujúcich športových areálov, plôch 

a športových objektov,
 nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie existujúcich 

športovísk,
 nedostatok kvalifikovaných trénerov a športových odborníkov,
 nedostatočná zdravotná starostlivosť pre športovcov vo všetkých 

vekových kategóriách,
 nezáujem o šport a športové vyžitie zo strany strednej generácie,
 nepriaznivé podmienky pre vrcholový šport,
 neusporiadané vlastníctvo pozemkov pod športovými plochami.

 I  napriek uvedeným kladom a nedostatkom možno konštatovať, že 
šport vhodnou formou zapadá do koncepcie a stratégie jeho rozvoja, ktorá 
bola stanovená pri vzniku samosprávnych krajov. Do budúcnosti je však 
potrebné po všetkých stránkach zvýšiť, jeho postavenie v  spoločnosti, 
v  prospech zvyšovania zdravotnej odolnosti u  obyvateľstva. Treba mať na 
zreteli, že finančné prostriedky vynaložené dnes na rozvoj telesnej kultúry 
a  športu sa, obrazne povedané, vrátia v  lepších študijných a  pracovných 
výsledkoch obyvateľov a  celkom určite v  znížených výdavkoch na 
zdravotnícku starostlivosť, aj v zlepšení medziľudských vzťahov. 
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STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA ŠPORTU 
V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH

1. Oblasť školskej telesnej výchovy

Priority a ciele:
 upevňovať fyzické a  duševné zdravia, telesný a  pohybový rozvoj 

žiakov a študentov,
 podporovať talentovanú mládež,
 riešiť problematiku využívania voľného času, vytvárať podmienky na 

relaxačno-rekreačný šport pre širokú verejnosť, 
 spolupracovať s  obecnými, mestskými a  krajskými organizáciami, 

inštitúciami pri organizovaní krátkodobých a dlhodobých športových 
súťaží,

 zriaďovať športové triedy v mestách kraja s prihliadnutím na tradíciu 
športového odvetvia v danom regióne na zabezpečenie vrcholového 
športu a  reprezentácie samosprávnych krajov, resp. celoštátnej 
reprezentácie na európskej a celosvetovej úrovni,

 vytvárať siene tradícií športových úspechov na jednotlivých školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov.

V  tejto súvislosti treba kladne hodnotiť spoluprácu so Slovenským 
olympijským výborom – otcom myšlienky Olympijských festivalov detí 
a  mládeže Slovenska. Táto aktivita sa stretla s  pozitívnym ohlasom vo 
všetkých krajoch. Ďalším kladom je vznik centier olympijských príprav na 
jednotlivých športových gymnáziách a  v  neposlednom rade treba vysoko 
hodnotiť spoluprácu so Slovenskou asociáciou športu na školách.

2. Oblasť športu pre všetkých

Priority a ciele:
 dotovať projekty na vytváranie podmienok formou materiálno-

technického zabezpečenia telovýchovných a  športových zariadení, 
nenáročných ihrísk, turistických chodníkov, cyklotrás, najmä na 
údržbu a prevádzku športových zariadení, 

 vzdelávať dobrovoľných pracovníkov v  športe pre všetkých – 
cvičiteľov, trénerov, učiteľov a v neposlednom rade dbať na to, aby za 

svoju prácu boli morálne oceňovaní (v  Trnavskom samosprávnom 
kraji bolo ocenených Pamätnou medailou predsedu 44 jednotlivcov 
a kolektívov),

 podieľať sa na budovaní a rekonštrukcii telovýchovných a športových 
zariadení na bezbariérové z  hľadiska prístupnosti osobám 
s obmedzenou schopnosťou pohybu,

 vytvoriť komisiu športu pre všetkých v  spolupráci s  príslušnými 
inštitúciami v  záujme zvyšovania počtu zapojených občanov do 
hnutia pre všetkých a  koordinácie činnosti občianskych združení 
a klubov, 

 spolupracovať s médiami pri formovaní zdravého životného štýlu,
 podporovať telesnú výchovu a  šport občanov so zdravotným 

postihnutím vo všetkých športových a mimošportových občianskych 
združeniach,

 prinavrátiť rozvoj pohybových činností detí a  mládeže do škôl 
osvetovou a telovýchovnou činnosťou, podieľať sa na celoslovenskom 
projekte BUĎ FIT s  gymnastikou v  spolupráci so Slovenskou 
gymnastickou federáciou, cieľom ktorého je zaktivizovať všetky 
vekové skupiny k pohybu,

 sprostredkovať žiakom základných a stredných škôl prednáškovo–
osvetovou a praktickou č innosťou základy záchranárstva, 
dobrovoľníctva, pomôcť im  zorientovať sa v  krízových situáciách a 
zvládať ich, zvýšiť ich telesnú zdatnosť a získať zručnosť 
a  profesionalitu vďaka projektom Mladý záchranár (hasiči, 
kynológovia, dobrovoľní zdravotníci) v  spolupráci s  Hasičským a 
záchranným zborom SR, mestskou a obecnou samosprávou a ďalšími 
organizáciami,

 podporovať zvládnutie znalostí a nácviku postupov pri výcviku obrany, 
zabezpečujúcich mládeži väčší pocit bezpečia a  v  širšom slova 
zmysle nácvik skúseností, ako sa vyhýbať riziku, ako riziko odvrátiť 
a  právny výklad nutnej a  primeranej sebaobrany projektom 
Sebaobrana v  spolupráci s  mestskou a obecnou samosprávou, 
telovýchovnými organizáciami, 

 realizovať spoločné aktivity mládeže a seniorov v spoluprácou s 
regionálnymi združeniami ZMOS, najmä v  oblasti digitálnej 
gramotnosti ako forma medzigeneračného dialógu (tzv. vzdelávanie 
starších ľudí mladšími), v  spolupráci so strednými školami 
uskutočňovať pravidelné návštevy stredoškolskej mládeže 
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v  domovoch dôchodcov vo veci rozvoja počítačových zručností, v 
rámci rozširovania vzdelávacích programov škôl v  oblasti CŽV sa 
orientovať na ošetrovateľstvo a  opatrovníctvo (v  oblasti geriatrie 
a gerontológie) starších mladšími a vzdelávacie aktivity starších ľudí, 
cielené využívanie voľného času seniorov v školských telovýchovných 
zariadeniach TTSK. 

3. Materiálno – technické zabezpečenie

Priority a ciele:
 efektívnejšie riešiť využívanie súčasného športového vybavenia, riešiť 

jeho obnovu a prevádzkovú úroveň,
 pri projektovaní športového vybavenia riešiť aj kvalitu životného 

prostredia,
 skvalitňovať prípravu talentovanej mládeže a  tvorby podmienok na 

konanie súťaží na športoviskách porovnateľnej medzinárodnej úrovne,
 spolupracovať s  rezortmi, miestnou samosprávou, investormi 

a  občianskymi združeniami pri využívaní rozvojových programov 
a fondov na realizáciu vybavenia pre jednotlivé skupiny športov,

 v  spolupráci s  mestami a  obcami metodicky, zadávateľsky 
a  investorsky riešiť systém integrovaných sídelných areálov zdravia 
a siete prímestských športovo-rekreačných zón pre obyvateľov miest 
a obcí,

 vytvoriť systém združovania finančných prostriedkov v  zmysle 
koordinovanej podpory športu v  regiónoch a  globálneho sledovania 
výšky finančných prostriedkov a  podielu organizácií, inštitúcií 
a ďalších subjektov na spolufinancovaní športu v regióne,

 iniciovať projekt riešenia osvetlenia detských ihrísk a športovísk pre 
všetky vekové kategórie (od predškolského veku po dospelosť) 
v spolupráci s mestami a obcami.

4. Krajská športová reprezentácia

Priority a ciele:
 skvalitniť činnosť športových tried na školách od základných až po 

stredné, čím by sa vytvorili podmienky pre úspešnú reprezentáciu 
Slovenska, 

 vytvoriť adekvátne podmienky pre rozvoj športu vo všetkých 
ukazovateľoch – od výchovy mládeže až po extraligové družstvá, 

 zriaďovať športové centrá (športové triedy) s prihliadnutím na tradíciu 
športového odvetvia v danom regióne.

Financovanie:

V súlade so zákonom o organizácii a podpore športu bude financovanie 
športu vychádzať z  priorít štátnej politiky v  športe, z  programového 
vyhlásenia vlády SR a zákona o  štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový 
rok. Z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu sú podporované:

 šport na školách (rozvojové projekty na podporu športovania detí 
a mládeže),

 športovo talentovaná mládež (športová príprava talentovanej 
mládeže),

 športová reprezentácia Slovenskej republiky (športová príprava 
reprezentantov Slovenskej republiky, účasť na olympijských hrách, 
paralympijských hrách, majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta, 
príp. na podobných podujatiach, organizovanie významných podujatí, 
rozvoj športových odvetví).

V záujme dosahovania cieľov stratégie rozvoja športu je nevyhnutné 
trvalo vytvárať podmienky na financovanie čiastkových úloh v priebehu 
realizácie celkovej koncepcie, a to osobitne na viac zdrojové financovanie. 

Návrh financovania grantových aktivít rozvoja športu:

Združenie finančných prostriedkov:
 z ročného rozpočtu samosprávnych krajov,
 z rozpočtu jednotlivých miest a obcí,
 štátne zdroje - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR 

(dotácie poskytované prostredníctvom sekcie štátnej starostlivosti 
o šport),

 slovenské športové asociácie jednotlivých športových odvetví,
 využívanie prostriedkov štrukturálnych fondov a iných grantov,
 reklamní partneri a sponzori.

Financovanie športu prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR sa realizuje na základe zákona NR SR č. 
288/1997 Z.z. o  telesnej kultúre a  o  zmene a  doplnení zákona NR SR č. 
455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní v  znení neskorších predpisov. 
V súlade zo zásadami programového rozpočtovania sú finančné prostriedky 
na oblasť športu rozpočtované v  programe 026-Národný program rozvoja 
športu v SR, ktorý sa ďalej člení na 5 základných podprogramov:
1. podprogram – šport pre všetkých a záujmová činnosť na školách
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2. podprogram – štátna športová reprezentácia a  rozvoj športových 
odvetví
3. podprogram – športovo talentovaná mládež
4. podprogram – materiálno technický rozvoj športu (kapitálové výdavky)
5. podprogram – koordinácia projektov, prierezové činnosti a  podpora 
priamo riadených organizácií

Opatrenia v procese financovania:

  vytvoriť systém združovania finančných prostriedkov v zmysle idey 
koordinovanej podpory športu v  samosprávnych krajoch, 
spolufinancovanie s  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu 
SRŠ SR, získavať finančné prostriedky z fondov EÚ,

 rozvíjať partnerskú spoluprácu samosprávnych krajov, neziskového 
sektora, štátnych, náboženských a  samosprávnych inštitúcií a 
podnikate ľského sektora s  cie ľom združovania finančných 
prostriedkov,

 zväčšovať objem finančných prostriedkov plynúcich do športu 
prostredníctvom viaczdrojového financovania,

 vytvoriť a  realizovať systém podpory nových a  netradičných foriem 
športovania atraktívnych najmä pre deti a mládež, 

 pripravovať spoločné projekty v  podmienkach územnej samosprávy 
investičného charakteru s prihliadnutím na špecifické podmienky a 
tradície jednotlivých miest a obcí v samosprávnych krajoch, 

 spracovať nové zásady a kritériá pre oblasť športu pri poskytovaní 
dotácií športovým klubom a občianskym združeniam, 

 zamedziť nehospodárnemu a neefektívnemu vynakladaniu verejných 
financií v oblasti športu,

 zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania verejných 
financií plynúcich do športu, rozvíjanie spolupráce s  reklamnými 
partnermi a sponzormi,

ZÁVER

V predchádzajúcich statiach svojho vystúpenia som načrtol východiská 
so súčasného stavu športu v  samosprávnych krajoch. Poukázal som na 
pozitíva a  negatíva už dlhodobého stavu slovenského športu v  súvislosti 
s absenciou jasnej, pragmatickej inštitucionálno-organizačnej bázy spojenej 
s  riadením, koordináciou športu ako celku, s nedostatočným prerozdelením 
kompetencií, ale spojenej aj so samotným výkonom športovej činnosti.

Tieto vymedzené negatíva sú vzájomne sa podmieňujúce aj s 
nevyhovujúcou situáciou v  rámci zabezpečenia informovanosti hlavne 
riadiacich a výkonných pracovníkov v oblasti športu, ale aj širokej verejnosti. 
Je to jednoznačne spôsobené nedostatočným plnením úlohy vybudovať 
informačný systém telesnej kultúry s cieľom zberu, aktualizácie, spracovania, 
vyhodnotenia a  sprístupnenia potrebných údajov z  oblasti športu, ďalej 
tvorba údajov, ukazovateľov, štatistických a iných informácií.

 Najväčším nedostatkom v  oblasti informačnej databázy hlavne 
z pohľadu rozvoja regionálneho športu je už dlhodobá absencia pasportizácie 
telovýchovných objektov, či už na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni. 
Preto aj hodnotenie súčasného stavu nemôžeme objektívne podložiť 
dostatkom hodnovernejších informácií, faktov a argumentov. 

Prioritou stratégie rozvoja športu je zjednotiť športové hnutie 
v  samosprávnych krajoch pri riešení aktuálnych problémov a  hľadať ich 
spoločné východiská. Cieľom zostáva zintenzívnenie činnosti a  aktívne 
pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a  vytvorenie lepšieho 
materiálno–technického vybavenia na telesnú aktivitu občanov 
samosprávnych krajov.
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Ctené dámy, vážení páni, milí hostia!

Naše mestá, obce, mestské časti a ich katastre 
sú tie územia, kde žije väčšina občanov našej 
republiky. Tu sa odohráva život a všetko podstatné pre 
väčšinu obyvateľov. Miestna územná samospráva sa 
v priebehu posledných rokov výrazne transformovala, 
zdokonalila. Disponuje veľkými kompetenciami, 
možnosťami a realizuje aj úlohy štátu. Ale štát presúva 
kompetencie na samosprávu. Je to jasný dôkaz toho, 
že mestá to vedia robiť dobre, efektívne, profesionálne 
a  kvalitne. Za posledné obdobie sa výrazne začali 
polarizovať vzťahy medzi samosprávou a  štátnou 
správou. Hlavný dôvod bol nesystémový a  silový 
spôsob presúvania úloh štátu na samosprávu bez 
finančného krytia týchto úloh.

Jednou z  tém, kde sme nenašli spoločnú reč, 
nedoriešili kompetencie a  model financovania, je 
šport, teda aj podpora komunálneho športu.

Mestá a obce vnímajú šport ako spôsob, ako 
aktívne tráviť voľný čas, osvojovať si princípy fair play, 
udržiavať sociálno-spoločenské väzby a  urobiť niečo 
pozitívne pre svoje vlastné zdravie.

Samospráva je kolískou, v  ktorej vznikajú 
športové talenty, kde sa objavujú ľudia s mimoriadnym 
nadaním, kde sú športové aktivity sprevádzané 
mimoriadnym oduševnením a  výraznou citovou 
väzbou.

 Intenzita športových podujatí, riadenie klubov 
a  otváranie športovísk širokej verejnosti odrážajú 
miestne ekonomické pomery, hospodársku silu 
a snahu ľudí podporovať podujatia aj v momente, keď 
nadšenie vysoko prevyšuje finančné možnosti.

Šport v  samospráve je viac o dobrovoľníctve, 
ako o  systémovej práci. Je to z  toho dôvodu, že 

samosprávy svoje verejné rozpočty musia používať na 
riešenie akútnych a  nevyhnutných priorít verejných 
z á u j m o v n a z á k l a d ný c h o d a  f u n g o v a n i e 
samosprávnych kompetencií.

Musím konštatovať, že samosprávy necítia 
podporu zo strany rezortu školstva, ktorý  gestoruje aj 
šport. Necítiť podporu pre neprofesionálne kluby 
a  športové aktivity pre všetkých, necítiť podporu pre 
budovaní športovísk, ich opravách, či rekonštrukciách 
alebo prevádzkovaní. Doposiaľ je táto agenda hlavne 
na pleciach miest a  obcí a  ich rozpočtov, prípadne 
v  rukách miestnych podnikateľov, ktorí sa  rozhodli 
touto formou prejavovať svoj lokálpatriotizmus 
a pozitívny vzťah k športu. Ale práve v čase krízy tieto 
dva podporné fundamenty, teda rozpočty miest a obcí 
a  podpora podnikateľmi, sa výrazne redukujú 
a náhradný model financovania nie je.

Terajší model financovania športu potrebuje 
audit a  zmenu. Široká paleta športových aktivít a 
kvalitné podujatia dokážu  prilákať divákov a  sú 
určitou motiváciou pre neprofesionálnych, dovolím si 
povedať,  rekreačných športovcov a  nové talenty. 
Z tohto pohľadu je nesmierne dôležité, aby komunálny 
šport, realizovaný deťmi, mládežou, seniormi, dostal 
podporu a  tútorstvo na vládnej a ministerskej úrovni. 
Zaslúži si miesto medzi prioritami, lebo šport nie je iba 
celosvetový fenomén, ale aj nevyhnutnosť z hľadiska 
podpory zdravia, života miestnych komunít a filozofie 
zmyslu života.

Vážení hostia!
Verím, že aj táto konferencia prijme konkrétne 

závery a  námety, ktoré posunú šport k  optimálnemu 
stavu, v  rámci ktorého bude nadšenie sprevádzané 
financiami a našimi spoločnými úspechmi.

Komunálny šport pre všetkých občanov
ĽUBOMÍR PARÍZEK

PRIMÁTOR SENICE A ČLEN 
RADY ZDRUŽENIA MIEST A 

OBCÍ SLOVENSKA
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SYSTÉM ŠPORTU V CHORVÁTSKU

HISTORICAL BACKGROUND
DATE MILESTONE

June 25, 1991 Declaration of Independence

of the Republic of Croatia

September 10, 
1991

Foundation of the NOC

by the Croatian Association of 
Sports

January 17, 
1992

Provisional recognition of the 
NOC

by the IOC

September 24, 
1993

Official recognition of the 
NOC 

by the IOC

OPERATING ENVIRONMENT

  Political factors – legislation and policies

 Based on the Croatian administrative 
system

 Governed by the Sports Act (2006)

  Operating context – funding

 National level  >>   State 
Government

 Regional level  >>   Regional 
Governments

 Local level 	 >>   Local 
Governments

LEGAL STATUS

 NOC of Croatia

 The highest non-governmental 
national sports association

 Assembles NFs, Regional Sports 
Communities, etc.

Model fungovania športu v krajinách s 
obdobnými podmienkami, ako má Slovensko

ALMA PAPIČOVÁ

CHORVÁTSKY OLYMPIJSKÝ 
VÝBOR
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 Creates the conditions for development of sports

 Creates the conditions for development of the Olympic 
movement

 Acts independently

 Autonomous

SPORT PYRAMID

OPERATING STRUCTURE OF THE NOC

 Organizational size

 65 employees

 Complexity of tasks

 Hierarchical management; Specialization
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 Formalization

 Explicitly stated in a written form with job descriptions

 Standardization of tasks

 Standardized procedures ISO 9000

 Professionalization

 High level; Paid staff

THE MAIN TASKS OF THE NOC
 Promoting sports in Croatia
 Improving and developing sports
 Creating public need programmes in sports in Croatia
 Participating in the OG and other major competitions
 Developing sports nomenclature
 Harmonizing activities of NFs and Regional Sport Communities
 Implementing international sports rules
 Promoting professional work in sports, education and training of  

professional workers through the NOA
 Promoting top-level sports achievements of Croatian athletes, 

etc.

BUDGET OF THE NOC IN 2011
Sources of income EUR %

1 National Lottery 14.185.736 84,89

2 Marketing 1.391.122 8,33

3 State Government 821.152 4,91

4 IOC Olympic Solidarity 257.056 1,54

5 Miscellaneous 55.714 0,33

TOTAL: 16.710.780 100,00

SOURCES OF INCOME IN 2011

Lottery
Marketing
Government
Olympic Solidarity
Miscellaneous
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BUDGET OF THE NOC IN 2011
Expenditures EUR %

1 NFs 7.873.941 47,12

2 Development programmes in communities 551.963 3,30

3 Special programmes 3.457.639 20,69

4 Institutional activities and expenditures 2.978.912 17,83

5 NOA 547.367 3,28

6 Scholarships and IOC-OS programmes 143.279 0,86
7 Croatian Athletes Trust 13.333 0,08

8 Reserve 114.097 0,68

9 Consolidation for 2010 347.203 2,08

10 Overhead 683.045 4,09

TOTAL: 16.710.780 100,00

DISTRIBUTION OF EXPENDITURES IN 2011
NFs
Special programmes
Institutional activities and expenditures
Overhead
Development programmes in communities
NOA
Consolidation for 2010
Scholarships and IOC-OS programmes
Reserve
Croatian Athletes Trust

DISTRIBUTION OF EXPENSES
The main areas of investment:
 Supporting NFs
 Supporting athletes
 Financing training and participation in major sport events 
 Supporting coaches
 Supporting the development of sports in local communities
 Contributing to the promotion of sports in Croatia
 Supporting the development of HR through education

NATIONAL FEDERATIONS
 Training and competition of athletes

 Preparation and participation in the international competitions of 
the representative level: WC, EC, European Cups, etc.

 Sport for All activities
 International commitments of NFs

 Membership fees to IFs and EFs, participation in their sessions
 Expenditures of NFs

 Operating costs for the NF’s office, staff, etc.
 Additional programmes

 Preparation and participation in major international competitions
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DEVELOPMENT PROGRAMMES FOR ATHLETES
Description of the programme Age Selection criteria

1 Talent identification programme 12 – 16 Potential of the 
athlete

2 Supporting youth categories of athletes 16 – 20 Sport result

3 Supporting quality categories of athletes 
in transition from junior to senior level

20 – 24 Sport result

4 Supporting athletes with potential for 
qualifying for OG

20 – 24 Sport result

CARE FOR TOP ATHLETES
 Continuosly through:

 Development programmes
 Regular programmes
 Olympic programmes
 Olympic Solidarity programmes
 etc.

PARTICIPATION IN MAJOR SPORT 
EVENTS

1) Preparation and participation in the 
Olympic Games

 The OG project covers the costs of:
 Scholarships for athletes
 Facilities
 Equipment

 Preparation for competitions
 Participation in competitions
 Special nutrition (vitamins)
 Health and liability insurance, etc.

2) Additional programmes
 Preparation and participation in major international competition
 Mediterranean Games, Universiade, EYOF, Alpe-Adria Games, 
YOG, etc.

DEVELOPMENT PROGRAMMES FOR COACHES
Financing coaches in different categories:
Top coaches >> gross approx. EUR 2.800 
per month
Quality coaches >> gross approx. EUR 
1.600 per month	
Youth coaches >> gross approx. EUR 
1.100 per month

DEVELOPING SPORTS IN LOCAL 
COMMUNITIES

In co-operation with Regional Sport 
Communities
Co-financing different projects in local 
communities aimed at:
Sport for children and youth
Sport for all

 Promotion of sports and Olympic values
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PROMOTION OF SPORT
 As a part of “regular” NOC’s projects and programmes:

 Sport for children and youth
 Sport for all
 Promotion of sports and Olympic values

 Special promotional projects and activities:
 Annual reward ceremony “Dražen Petrović”
 Annual ceremony of the NOC “Great Day of Croatian Sports”
 Web site of the NOC http://www.hoo.hr/
 Publication of the NOC’s magazine
 Sport TV, since 4 April 2011 http://www.sptv.hr/

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
 NOA’s educational programmes:

 Financing seminars and qualifications for International referees
 Education of coaches and instructors in sports
 Organisation of seminars and international educational events
 Promotion of Olympic values
 Publishing

FINAL REMARKS
 Full autonomy of the NOC in Croatia
 NOC on the top of the pyramid of sport in Croatia
 Enjoys full support of the Croatian Government 
 Receives approx. 17 M EUR per year (85% Lottery)
 Independently develops criteria for financing NFs and its activities
 Independently distributes money to NFs and other projects
 Ensures an efficient and effective sport system in Croatia

http://www.hoo.hr/
http://www.hoo.hr/
http://www.sptv.hr/
http://www.sptv.hr/
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Sekcia organizácie a 
riadenia športu

Racionalizácia organizačnej a riadiacej  štruktúry slovenského 
športového hnutia 
(ĽUBOR HALANDA, prezident Slovenskej volejbalovej federácie a 
viceprezident SOV pre letné športy)

Tradičné a univerzálne princípy športu a slovenská prax 
(ZDENKO KRÍŽ, predseda Slovenského stolnotenisového zväzu a člen 
VV SOV)

Súčasné postavenie zimných športov v systéme športového 
hnutia SR a ako ďalej 
(IGOR NEMEČEK, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a 
viceprezident SOV pre zimné športy)

Úlohy športovcov pri zodpovednom riadení športu 
(JOZEF GÖNCI, predseda komisie športovcov SOV)

Rokovanie v sekciách
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Vážené dámy, vážení páni

 Už na viacerých fórach či zhromaždeniach 
organizovaných našim športovým hnutím boli 
prezentované viaceré výhrady k zložitej, neprehľadnej 
a veľmi rozvetvenej organizačnej a riadiacej štruktúre 
slovenského športu. Momentálne na Slovensku 
evidujeme cez 90 rôznych samostatných športových 
asociácií, združení a športových organizácií, z  toho 
8-9 strešných. Výsledkom toho je absolútne patový 
stav, pri ktorom slovenský šport nielen stagnuje, ale 
vo viacerých oblastiach sa prepadáva. Naše obavy sú 
urč i te opodstatnené, vzh ľadom na absenciu 
generálnej štátnej stratégie v oblasti rozvoja športu, 
neschopnosť prijať zmysluplný zákon o športe, jeho 
nedostatočné financovanie, slabú materiálno-
technickú základňu a infraštruktúru, tendenčný pokles 
členskej základne v takmer všetkých športových 
odvetviach a nakoniec aj vzhľadom na pesimistické 
vyhliadky dosiahnutia kvalitných športových výsledkov 
našimi športovcami na medzinárodnej scéne z 
dlhodobého hľadiska.

HLAVNÉ DÔVODY ZMIEN V ŠPORTE

• Zložitá, neprehľadná a veľmi rozvetvená 
organizačná a riadiaca štruktúra

• Absencia generálnej štátnej stratégie v oblasti 
rozvoja športu 

• Neschopnosť prijať zmysluplný zákon o športe

• Nedostatočné financovanie, slabá materiálno-
technická základňa a nefunkčná infraštruktúra

• Tendenčný pokles členskej základne v takmer 
všetkých športových odvetviach

 Doteraz sa nepodarilo zjednotiť naše športové 
hnutie tak, aby nás mohla reprezentovať inštitúcia, 
ktorá by bola legitímnym partnerom pre štátne a 
samosprávne orgány, ale aj na medzinárodnej úrovni 
smerom k EÚ a k multišportovým medzinárodným 
organizáciam. Inštitúcia, ktorá by výraznou mierou 
racionalizovala riadiacu, koordinačnú a zároveň aj 
kontrolnú činnosť športového hnutia smerom do 
vnútra i navonok. Absenciu takejto reprezentatívnej 
platformy pociťujeme všetci nielen pri kľúčových 
rozhodnutiach štátnych orgánov, ktoré ovplyvňujú 
našu dennodennú existenciu a funkcionalitu, ale aj pri 
ich tvorbe a presadzovaní koncepčných zámerov a 
riešení. 

 Posledný prípad je všetkým veľmi dobre 
známy, keď kľúčové zrodenie reformy financovania 
športu sa udialo bez akejkoľvek komunikácie so 
športovým hnutím na návrh úzkej skupiny ľudí, ako 
poradného orgánu ministra školstva. Reforma 
financovania bola schválená a nastavená bez analýzy 
a generálnej koncepcie či reformy celého slovenského 
športu, čo je absurdné a nedáva žiaden zmysel. 
Nechcem sa však venovať tejto téme, len som chcel 
poukázať na fakt, že pokiaľ ide o závažné až 
existenčné otázky slovenského športu, dokážu sa 
jednotlivé strešné organizácie veľmi rýchlo dohodnúť a 
nájsť spoločné stanoviská.

Racionalizácia organizačnej a riadiacej 
štruktúry slovenského športového hnutia

ĽUBOR HALANDA

PREZIDENT SVF A 
VICEPREZIDENT SOV PRE 

LETNÉ ŠPORTY



I. športové fórum na Slovensku 26

	



I. športové fórum na Slovensku 27

AKO RACIONALIZOVAŤ
 Zjednotiť športové hnutia vytvorením jedinej strešnej inštitúcie, 

ktorá by bola:
 legitímnym partnerom k štátnym a samosprávnym orgánom,
 dôstojným reprezentantom slovenského športového hnutia na 

medzinárodnej úrovni, smerom k EÚ a k multišportovým 
medzinárodným organizáciám,

 zárukou racionalizácie riadiacej, koordinačnej a kontrolnej činnosti 
športového hnutia smerom dovnútra i navonok.

 Keď začíname hovoriť o potrebe racionalizácie organizačnej a 
riadiacej štruktúry, nie je hanbou pozrieť sa k iným vyspelým krajinám, kde 
šport má vážne postavenie v hierarchii hodnôt spoločnosti a dosiahol ho 
nielen vďaka výsledkom športovcov, ale aj vďaka racionálne postavenej 
organizácii športu a efektívne nastavenej podpore v oblasti financovania, 
pravidelných a plánovaných investičných stimulov do športovej infraštruktúry. 
Viacerí vrcholoví funkcionári našich športových organizácií mali možnosť 
osobne sa presvedčiť ako fungujú rôzne riadiace štruktúry v jednotlivých 
krajinách (napr. Nemecko, Chorvátsko, Dánsko, Rakúsko, Slovinsko, atď.) a 
takmer každá takáto konfrontácia s našim systémom sa končila 
konštatovaním, že výrazne zaostávame. V našom záujme by nemalo byť 
odkopírovať nejaký systém organizácie alebo riadenia športu, ide skôr len o 
získanie podporných argumentov a potvrdenie správnosti úvahy o 
racionalizácii organizácie slovenského športu v záujme vylepšenia 
všeobecného postavenia športu v krajine. 

MOŽNOSTI RACIONALIZÁCIE
 inšpiráciu a správne riešenia hľadať tam, kde systém funguje
 našim vzorom musia byť športovo vyspelé krajiny, kde šport má vážne 

postavenie v hierarchii hodnôt spoločnosti
 je potrebné nájsť vlastnú cestu a mechanizmy efektívneho riadenia 

športu 

CIELE RACIONALIZÁCIE
 utvorenie jedného homogénneho celku, ktorý by chránil autonómnosť 

športu 
 zabezpečenie vyváženého rozvoja masového, výkonnostného a 

vrcholového športu
 určenie priorít v jednotlivých športových odvetviach
 efektívna podpora úspešných programov športovej reprezentácie a 

športovo talentovanej mládeže
 výchova trénerov, rozhodcov, organizátorov a ďalších športových 

funkcionárov a manažérov
 Som presvedčený, že je nevyhnutné hľadať spoločné prieniky 
jednotlivých športových organizácií a sformulovať ich ciele a priority tak, aby 
sme utvorili jeden homogénny celok, ktorý by chránil našu autonómnosť, 
zabezpečoval rozvoj masového, výkonnostného i vrcholového športu. Aby 
sme dokázali fundovane odhadnúť naše možnosti a kvalitatívny potenciál v 
jednotlivých športových odvetviach prípadne kategóriách tak, aby sme 
efektívne dokázali podporiť úspešné programy športovej reprezentácie SR, 
talentovanej mládeže, ako aj výchovu trénerov, rozhodcov, organizátorov a 
ďalších športových funkcionárov, manažérov. Aby sme dokázali racionálne 
podporiť skutočne potrebné projekty a medzinárodné podujatia takého 
charakteru, ktoré významnou mierou dokážu popularizovať a rozvíjať dané 
športové odvetvie, ako aj vytvárať národné povedomie a hrdosť na 
dosiahnuté výsledky na medzinárodnej scéne. Bohužiaľ, musíme si priznať, 
že naša existencia je vo veľkej miere závislá od štátnej podpory, ktorá svojim 
politickým pozadím vytvára veľmi nestabilné prostredie na akékoľvek 
dlhodobé a rozvojové projekty. Neustále meniace sa podmienky vplyvom 
volebných výsledkov ako aj výmenou riadiacich pracovníkov MŠ  vytvárajú 
chaos a neistotu v našich radoch. Pravidelne sme nútení reagovať na zmeny, 
ktoré sú najmä v oblasti riadenia športu veľmi citlivé s takmer okamžitým 
dosahom na výsledky. 

 Aj z týchto dôvodov sa plne stotožňujem s myšlienkou nevyhnutnosti 
uskutočnenia racionalizácie organizácie a riadenia slovenského športu. Som 
presvedčený, že je to v plnej kompetencii len nás funkcionárov a len od nás 
závisí, s akým modelom fungovania sa stotožníme a ako budeme napredovať 
v nasledujúcom období.
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» Šport má už takmer 3000-ročnú tradíciu. 
Postupne sa stal prirodzenou  súčasťou života 
spoločnosti. 

» Jeho rozvoj akceleruje najmä  od tretej tretiny 
20. storočia.

» Šport je dôležitý pre telesné a duševné zdravie 
občanov a zároveň má silný socializačný efekt.

» Šport významným spôsobom napomáha 
propagácii krajiny a  podporuje národné 
povedomie a vlastenectvo.

» V  EÚ športuje približne 60% obyvateľov 
a funguje okolo 700 000 športových klubov. 

» Na Slovensku je to podstatne menej . 
Registrovaných je okolo 0,5 mil. členov v  cca   
4 500 kluboch. 

» Celkove športuje cca 20-25%  populácie 
(vrátane neregistrovaných).

 Medzi tradičné a univerzálne princípy 
športu patria najmä:

˃ súťaživosť
˃ fair play
˃ tímový duch
˃ solidarita

˃ cieľavedomosť
˃ flexibilnosť
˃ dobrovoľnosť a dobrovoľníctvo
˃ spolupráca mimovládnych a vládnych 

organizácií
˃ demokratická výstavba štruktúr
˃ princíp subsidiarity
˃ autonómnosť športu
˃ špecifickosť športu

 V  poslednom období sa do popredia 
dostávajú nové princípy, ktoré vygeneroval nový 
hodnotový systém a vývoj spoločnosti. Sú to najmä:

˃ profesionalizmus
˃ športový marketing
˃ globalizácia
˃ boj proti neznášanlivosti a násiliu v športe
˃ rodová rovnosť v športe
˃ boj proti dopingu
˃ sociálne začleňovanie prostredníctvom 

športu
˃ transparentnosť
˃ boj proti korupcii v športe
˃ boj proti nelegálnemu stávkovaniu 

o ovplyvňovaniu výsledkov a ďalšie

Tradičné a univerzálne princípy športu a 
slovenská prax

ZDENKO KRÍŽ

PREDSEDA SSTZ A ČLEN VV 
SOV
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» Všetky tieto princípy moderného športu 21. storočia majú svoju 
opodstatnenosť a môžu športu prospievať.

» Je to možné len vtedy, ak pôsobia  vyvážene a nie sú deformované 
záujmami politikov, ich úradníkov, biznismenov, či rôznych rôznych 
záujmových skupín.

» Na Slovensku sa tieto princípy v  globále dodržujú, sú však značne 
deformované. 

» Ak k tomu prirátame dôsledky celosvetovej ekonomickej krízy, musíme 
konštatovať výrazný pokles kvantity a  najmä kvality slovenského 
športu.

Ako kľúčové problémy nedodržiavania tradičných univerzálnych princípov 
v športe sa javia najmä tieto:
1. Slovensko, ako svetový unikát, má dva zákony o  športe, žiaľ, oba sa 

nedodržujú. Chýba koncepcia rozvoja športu v SR a definícia  štátneho a 
verejného záujmu v športe.

2. Šport v SR je dlhodobo finančne podvyživený a reálne je podpora štátu 
každoročne nižšia.

3. Štátni úradníci rozhodujú o  slovenskom športe a  sekcia štátnej 
starostlivosti o šport  prakticky nahrádza neexistujúcu chýbajúcu strešnú 
organizáciu.

4. Chýba konštruktívny dialóg medzi športovou sférou a  MŠVVaŠ  SR 
(okrem AK nefungujú žiadne komisie, do ktorých by si mohli delegovať 
športové subjekty svojich reprezentantov).

5. Za posledné obdobie sa šport dostal do pozície chudobného  vazala, ktorý 
si „vďaka“ absentujúcej legislatíve nevie získať vlastné finančné zdroje.

» Princíp donedávna fungujúcej solidarity v  športe sa pokúsilo MŠVVaŠ 
SR rozbiť finančným zvýhodnením niektorých športov na úkor väčšiny 
športových zväzov.

» Čoraz častejšie sme svedkami snahy spochybniť športové hnutie kvôli 
kauzám, ktoré nie sú v sumáre o nič  významnejšie, ako v ktorejkoľvek 
sfére našej spoločnosti.

» Tzv. popularita športu (veľmi pochybne vyrátaná) bola postavená na 
úroveň úspechu, hoci je enormne vratká a ťažko definovateľná. Úspech 
vo svetovom športe  možno dosiahnuť len dlhoročnou cieľavedomou 
a svedomitou prácou.

» Od športových zväzov dnes štát očakáva predovšetkým úspešný  
športový marketing (predpisuje im spoluúčasť na financovaní 
projektov) a  nie to hlavné: prečo vlastne zväzy vznikli – rozvoj 
športu, súťaží a dôstojnú štátnu reprezentáciu.

» Transparentnosť, ktorá je pri využívaní štátnych prostriedkov iste 
odôvodnená, bola povýšená na „modlu“, ktorej sa musí  prispôsobiť 
činnosť celého zväzu.

Návrh záverov:
» Krátkodobé úlohy:
1. Začať partnerský dialóg  legitímnej  športovej sféry so štátom s cieľom 

riešiť kritickú situáciu v slovenskom športe.
2. Definovať štátny a verejný záujem v športe a kroky na jeho  dosiahnutie.

3. Utvoriť športové grémium všetkých športových subjektov na prípravu 
vytvorenia spoločnej strešnej organizácie slovenského športu.

» Dlhodobé úlohy:

1. Po diskusii zainteresovaných schváliť v parlamente nový efektívny Zákon o 
športe.

2. Utvoriť postupne legislatívu podporujúcu rozvoj športu v SR a možností 
získavania prostriedkov z iných zdrojov ako od štátu. Viac využívať aj 
projekty EU, ktoré budú otvorené športu.

3. Zvýšiť dotácie pre šport z výťažkov lotérií a stávkových hier a každoročne 
ich valorizovať o infláciu.
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Je verejný záujem

• podporovať pohybovú aktivitu detí a mládeže?
• organizovať medzinárodné podujatia najvyššej 

úrovne?
• vytvárať materiálne podmienky pre šport a 

budovať športové areály?
• aby štát podporoval športové talenty, aby 

dosahovali najviac medzinárodných úspechov, 
ktoré majú dosah na na médiá v zahraničí?

Negatíva a pozitíva aktuálneho stavu v zimných 
športoch

• Dlhodobo stagnujúca až znižujúca sa členská 
základňa

• Málo popredných miest získaných na 
významných podujatiach 

• Významná a rozhodujúca podpora prípravy 
talentov zo strany rodičov a neštátnych zdrojov

• Mimosezónne nevyhovujúce podmienky na 
špeciálnu prípravu (alpské lyžovanie, bežecké 
lyžovanie, biatlon)

• Neexistencia športoviska pre sánkovanie, 
boby, rýchlokorčuľovanie..

• Organizuje sa málo významných podujatí (SP, 
MS, ME..)

• Pribúdajú areály pre rekreačné zjazdové 
lyžovanie

• Dobrá dostupnosť a dostatok športových 
potrieb

• Budovanie krytých ľadových plôch z privátnych 
aj verejných zdrojov

• Fungujúce centrá olympijskej prípravy a 
záujem športovcov o členstvo v nich

Súčasné postavenie zimných športov v 
systéme športového hnutia SR a ako ďalej

IGOR NEMEČEK

PREZIDENT SZĽH A 
VICEPREZIDENT SOV PRE 

LETNÉ ŠPORTY
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 Som dvojnásobný bronzový olympijský 
medailista v športovej streľbe a predseda komisie 
športovcov Slovenského olympijského výboru. 

 Moja kariéra je bohatá na skúsenosti 
prameniace zo systému práce v športe  za 
socialistického režimu a tiež režimu demokratického, v 
ktorom dnes ž i jeme. Pôvodne som nechcel 
porovnávať, ale viesť tento referát s určitými víziami a 
predstavami, ako by to v budúcnosti malo v športe 
fungovať. Mám na mysli, postavenie športovca u nás. 
Prešiel som sitom VZM /výcviková základňa mládeže/, 
TSM /tréningové stredisko mládeže/, SVŠ/ stredisko 
vrcholového športu/, neskôr  som  sa dostal do 
reprezentácie. Prešiel som systémom, ktorý nám 
závidel celý svet. Ihriská, športové krúžky na školách 
boli plne detí, výber talentov bol náročný vzhľadom na 
množstvo mládeže, ktoré malo o šport záujem. 

 V  n o v e m b r i 1 9 8 9 s a z a č a l p r o c e s 
demokratizácie štruktúr športových organizácií a  ich 
decentralizácie. Dnes putujeme v čase informačných 
technológií, chýbajú nám deti na ihriskách, pretože 
trávia kopec voľného času na sociálnych sieťach, pri 
počítačoch. Telesná výchova je na základných aj 
stredných školách povinným predmetom v rozsahu 2 
vyučovacích hodín týždenne. Na vysokých školách nie 
je telesná výchova povinný predmet, avšak na väčšine 
vysokých škôl majú študenti možnosť zvoliť si ju ako 
dobrovoľný  predmet. V kategórii šport a deti je úloha 
športovca vytvárať pozitívny vzor pre dieťa, ktoré má 

záujem o pohyb. Práve v tomto veku je doležité sa 
dieťaťu venovať čo najviac a vypestovať v ňom 
prirodzený návyk na šport a podporiť ho v každej 
pohybovej aktivite. 

 Dnes pred športovou obcou stoja dôležité 
úlohy. Pobiť sa o postavenie slovenského športu, 
pripraviť projekty na budovanie športovísk a 
podmienok, ktoré prilákajú deti na športoviská, zlepšiť 
podmienky na prípravu vrcholového športu a 
reprezentácie, vybudovať si rešpekt a úctu politikov a 
verejnosti, odbremeniť rodičov od finančnej náročnosti 
jednotlivých športových odvetví. Systém financovania 
by nemal plniť zákazky bohatých, ale odmeňovať a 
motivovať pracovitých a úspešných. Čaká nás 
obdobie, keď už naozaj potrebuje šport podporu 
vlády, ale nie za cenu, že bolesť po víťazstvách bude 
trvať dlhšie, ako radosť po nich. Úloha športovca pri 
zodpovednom riadení športu je pojem, ktorý tu asi 
doteraz nikdy nezaznel. Jedinou úlohou športovca 
bolo dosahovať dobré výsledky. Dnes je ale situácia 
taká, že názor športovca sa stáva podstatný. 
Zodpovedné riadenie športu je možné iba vtedy, 
pokiaľ je vôľa. 

 Aj preto výkonný výbor SOV v júni 2002 
ustanovil komisiu športovcov SOV. 

 Základným poslaním komisie športovcov SOV 
je združovať aktívnych športovcov s cieľom: 

Úlohy športovcov pri zodpovednom 
riadení športu

JOZEF GöNCI

PREDSEDA KOMISIE 
ŠPORTOVCOV SOV
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 a) sprostredkovania záujmov, potrieb, námetov a informácií medzi 
aktívnymi športovcami a SOV, pri rešpektovaní názorov športovcov a ich 
práv, 
 b) sprostredkovania návrhov opatrení a rozhodnutí orgánov SOV, 
ktoré majú dopad, alebo týkajú sa pôsobenia a činnosti aktívnych športovcov 
vo väzbe na prípravu a účasť na olympijských hrách.

 Komisia má 12 členov.  Tvoria ju 8 športovci, ktorí sa zúčastnili na 
niektorých z predchádzajúcich dvoch hier olympiády a 4 športovci, ktorí sa 
zúčastnili na niektorých z predchádzajúcich dvoch zimných olympijských hier 
(pri ustanovení súčasnej komisie sa myslí účasť na OH 2004 a 2008 a ZOH 
2006 a 2010). Členstvo vzniká voľbou a je na dobu určitú, na 4 roky. Komisiu 
vedie predseda, ktorý je volený z členov komisie.  Predsedu komisie 
zastupuje podpredseda komisie v rozsahu oprávnení, ktoré mu určí 
predseda. Predseda komisie športovcov je ex officio člen výkonného výboru 
SOV a je prizývaný na rokovania orgánov SOV. Činnosť komisie je 
financovaná z rozpočtu SOV, v ktorom je vyčlenená samostatná kapitola.

 Kandidát na členstvo v komisii môže byť športovec, ktorý bol člen 
výpravy SR na posledných dvoch hrách olympiády resp. zimných 
olympijských hrách. Kandidátov predkladá športový zväz, ktorý je členom 
SOV. Jeden zväz môže navrhnúť maximálne jedného kandidáta. Konečným 
termínom predkladania kandidátov je dátum skladania sľubu výpravy SR na 
OH, resp. ZOH. Právo voliť majú iba športovci, ktorí tvoria výpravu SR na hry 
olympiády resp. ZOH.  Voľby sa uskutočnia osobne a tajným hlasovaním 
počas konania OH, resp. ZOH. Miestom volieb je Olympijská dedina. 

 Komisia športovcov SOV reprezentuje záujmy aktívnych športovcov - 
olympionikov a tlmočí ich názory a postoje k veciam, ktoré sa bezprostredne 
dotýkajú športovcov, predsedovi a výkonnému výboru SOV. Komisia 
športovcov deleguje svojho zástupcu do dozornej rady SOV.

 Športovec nám dáva asi najobjektívnejšiu odpoveď na rôzne projekty, 
zmeny štruktúry, systému v športe, prostredníctvom svojho výkonu. 

Prežívame vo svojej kariére okamihy, ktoré nie sú bežné. Navštevujeme rôzne 
štáty, kontinenty, spoznávame rôzne kultúry, ľudí, ich myslenie. Študujeme na 
vysokých školách, učíme sa jazyky, žiť v podmienkach mimo domova, učíme 
sa prekonávať rôzne emócie. Pracujeme od rana do večera, chceme byť 
najlepší. Máme veľa poznatkov, skúseností, vedomostí, známych, kamarátov, 
súperov. Pestuje v sebe morálne aj fyzické schopnosti. Túžba dosiahnuť cieľ 
je v každom z nás. Odhodlanosť, cieľavedomosť, pracovitosť, schopnosť 
realizovať výkon v zložitých podmienkach. Šport vyvoláva radosť aj plač, 
smiech aj rozpaky, dokáže potrápiť, ale aj odmeniť okamihom. Na konci sú 
víťazstvá, ktoré sa rodia po tvrdej práci, ale aj prehry. 

 Máme možnosti vychovávať silné generácie, ktoré po nás prevezmú 
štafetový kolík a budú naďalej šíriť dobré meno slovenského športu. Na 
začiatku všetkého je vždy dieťa, ktoré má rôzne záujmy. Našou úlohou je 
vyvolať v ňom túžbu byť v niečom najlepší. Ukázať mu cestu, poradiť, vytvoriť 
pre jeho rozvoj čo najlepšie podmienky nie len na šport, ale aj na jeho 
vzdelanie, byť jeho ochranným štítom aj pomocnou rukou, naučiť ho zvládať 
atmosféru pretekov, tlak okolia, boj o jeho sen.

 Z dieťaťa neskôr vyrastá športovec, ktorý reprezentuje prácu nás 
všetkých, našu vlasť, Slovenskú republiku. Stáva sa vitrínou koncepcie práce, 
prezentáciou systému riadenia športu v nasej krajine. Je na mieste počúvať 
čo hovori, čo si mysli, čo potrebuje zlepšiť. Často sa stretávame s tým, že 
nároky športovcov sú privysoké. Športovec je spätná väzba a zrkadlo pre 
nás všetkých a určuje známku systému za jeho starostlivosť. 

 Ale kto sa vlastne za týmto systémom skrýva? Odpoveď je v názve 
môjho referátu v slove” Zodpovednosť”

 Aký podiel ma táto vlastnosť na riadení športu? Sme skutočne 
zodpovední za to, ako riadime šport na Slovensku? Sú politici zodpovední za 
to, že je dnes šport na okraji záujmu spoločnosti? Alebo sme za to 
zodpovední iba my? Ako predseda komisie športovcov sa často stretávam s 
otázkami typu – kedy sa zlepšia podmienky na šport? Odpoveď nepoznám, 
iba tvrdím: ”Ako tvrdo budeš pracovať, tak budeš odmenený.”
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 Zastupujem športovcov, ktorým nie je ľahostajný osud športu na 
Slovensku. Hovorím to aj preto, lebo v poslednom období vznikla expertná 
skupina, ktorá dostala objednávku od 
ministerstva školstva utvoriť novú 
š t ruktúru financovania športu na 
Slovensku. Pochybujem o tom, že 
pracovala s najlepš ím vedomím a 
svedomím a jej cieľom bolo upraviť 
kritéria na financovanie tak, aby sme v 
budúcnosti produkovali čo najviac 
olympijských, svetových, či európskych 
šampiónov. Ako j edno z k r i t é r i í 
financovania zvolila popularitu športu. 
Podporila tak aj tie športy, ktoré síce 
neprinášajú slovenskému športu slávu, 
zato sú v zahraničí veľmi populárne. 
Zámerne vravím v zahraničí, pretože u 
nás to tak nie je. Všetci musíme bojovať o 
svojho fanúšika, tak džudo, ako aj 
vzpieranie, streľba, futbal, či hokej. Čo sa 
však udialo v poslednom období, nebolo 
ničím výnimočné a v našej krajine je to už 
štandard. Ministerstvo rozdalo peniaze 
najbohatším, ale najúspešnejším zobralo. 
Do úvahy bralo okrem iného popularitu 
športu doma i v zahraničí v takej istej miere, ako úspechy daného športu, 
čiže 50/50. No niektoré športy na tom zarobili toľko, že by iné zväzy museli 
produkovať olympijských medailistov každý rok a stále by toľko nemali. 
Potrestalo tých, ktorí vedia aj za málo peňazí zviditeľniť Slovensko a potešiť 
fanúšika. Zarazilo ma aj to, že osud slovenského športu dali do rúk 
zahraničnej firme, ktorá mala určiť mieru popularity všetkých športových 

odvetví doma i v zahraničí. My sami sme sa akoby vzdali zodpovednosti, 
prestali sme dôverovať systému, ktorý nám z roka na rok prinášal stále viac 

olympijských, svetových, či európskych 
úspechov v podobe medailí, alebo iných 
kval i tných umiestnení . Na vzorke 
respondentov u nás doma sme zistili, že 
ľudia najradšej robia turistiku, hrajú šípky 
atď. Otázky, ktoré mali vytvoriť koncepciu 
financovania športu na Slovensku, utrpeli 
prehru, no napriek tomu boli pre projekt 
smerodajné. Názor tých, ktorí tvrdo 
pracujú a dosahujú pravidelne športové 
úspechy zostal nepovšimnutý. Projekt stál 
nemálo peňazí a jediným výsledkom bola 
n á z o ro v á r ô z n o ro d o s ť z v ä z o v a 
ministerstva. Akoby zväzy nemali pred 
OH dosť práce s prípravou športovcov. 
Štatistiky projektu zvýhodňovali bohatých 
a populárnych, nie však pracovitých a 
úspešných. Šport vo svojej podstate je 
prostriedok na posilnenie ducha. Pokiaľ 
ho ale budeme vnímať ako biznis, veľmi 
skoro sa stane, že šport nebude iba na 
okraji záujmu štátu a spoločnosti, ale 
čoskoro nebudú mať kde športovať ani 

naše deti. Komisia športovcov sa pri rokovaniach postavila na stranu 
pracovitých a úspešných, nie iba populárnych. Viedli sme rokovania smerom, 
ktorý je rovnoprávny pre všetkých a nikoho nezvýhodňuje. Poukázali sme na 
možné rizika a problémy, ktoré nás čakajú aj v  budúcnosti.  Chceme, aby pri 
tvorbe systému financovania boli hlavne ľudia, ktorí denne prichádzajú do 
kontaktu so športovcami, športovými zväzmi, rezortmi, klubmi, olympijským 
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hnutím. Nie je asi správne, keď zväz, ktorý každý rok produkuje medailistov, 
dostaneme na lopatky, pretože mu skrátime financovanie na polovicu, 
pretože si myslíme, že nie je populárny. Tvrdiť, že musíme podporovať tie 
športy, ku ktorým majú ľudia najbližšie, asi správne nie je. Dôkazom toho je 
návštevnosť fanúšikov na športoviskách, či zrušenie STV3, teda programu, 
ktorý vysielal iba šport. Komisia športovcov teda upriamila pozornosť na to, 
ako prilákať fanúšika, ako sa odvďačiť za podporu tým, ktorí sa na tvorbe 
výkonu zúčastňujú, ako motivovať mládež a tých, ktorí nás úspešne 
reprezentujú. 

 Úlohou športovca je poukázať na niektoré problémy, nedostatky v 
príprave, či pri realizácii športového výkonu. No bez odozvy sú to len slová 
športovca, ktoré zanikajú v hluku problémov našich športových zväzov, 
rezortov, ministerstva. Na mieste je preto otázka, ako zjednotiť názor 
športovej verejnosti aby slovo zodpovednosť naplnilo aj jeho význam. 
Zodpovednosť je na nás všetkých. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní vziať 
zodpovednosť do svojich rúk, utvoriť kultivované prostredie, kde názor 
jednotlivca je podstatný, kde platí, že športovec reprezentuje prácu nás 
všetkých, kde sa presadzujú myšlienky rovnosti názoru a pravidlá Olympijskej 
charty. Šport má ľudí spájať. 

 Na Slovensku máme tri rezortné strediská. Vojenské športové 
centrum Dukla B.Bystrica /pod záštitou ministerstva obrany/, Stredisko 
štátnej športovej reprezentácie ministerstva vnútra a Národné športové 
centrum /pod záštitou ministerstva školstva SR/. Je dobré, že u nás funguje 
konkurencieschopnosť medzi klubmi. Aj keď sú tieto tri rezorty finančne a 
organizačne odlišné od súkromných klubov, je to cesta, ako udržať zdravé 
športové prostredie. Je vždy lepšie mať tri počítače a každý má svoj vlastný 
procesor, ako mať jeden počítač a neviete, kedy vám systém padne. V 
prípade troch počítačov, ak padne jeden, ešte stále dva fungujú. 

 Ak chceme v športovcovi vyvolať zodpovednosť, nemôžeme mu na 
jednej strane vravieť, “si dobrý, si šampión, vyhráš” a na strane druhej mu 
tvrdiť na základe nejakých štatistík, že jeho šport je nepopulárny a teda 
nebude mať podporu štátu, akú by si zaslúžil. Mentalita vrcholového 
športovca funguje asi nasledovne. Športovec a jeho realizačný team sa 
pripravujú na výkon, ktorý znáša tie najprísnejšie kritéria na úrovni 
maximálneho výkonu v danom športovom odvetví. Zodpovednosť im velí, na 
základe svojich vedomosti, skúsenosti, pri použití finančných prostriedkov sa 
svedomito pripraviť a realizovať čo najkvalitnejší športový výkon. Do hry 
vstupuje aj antidopingový kódex, neustála konfrontácia so súperom a tiež 
skladanie účtov daňovému poplatníkovi, ktorý v nemalej miere podporuje 
šport a chce za to primeranú satisfakciu. Výkon sa rodí v rámci pravidiel 
medzinárodnej športovej federácie a v duchu fair play. V súťaži platí pravidlo, 

že všetci športovci musia mať na podanie maximálneho výkonu rovnaké 
podmienky. Športovec je povinný dodržiavať pravidlá športového správania. 
Akákoľvek forma diskriminácie voči štátu alebo osobe z dôvodu rasy, 
náboženstva, politického presvedčenia, pohlavia alebo akéhokoľvek iného 
dôvodu je s príslušnosťou k olympijskému hnutiu nezlučiteľná. Pri postoji, aký 
ma zaujímať športovec voči svojmu športu, klubu, zväzu či štátu, očakáva, že 
postoj opačnej strany bude voči jeho osobe rovnaký.

 Zodpovednosť preto nesieme všetci, športovci, tréneri, funkcionári, 
politici, štát. Všetci tí, ktorí nás zastupujú na športovom poli doma, v 
zahraničí, na zväzoch, v rezortoch, ministerstvách, v olympijskom hnutí. 
Našou prvoradou úlohou je vzorná reprezentácia Slovenskej republiky v 
rámci všetkých princípov, ktoré boli prijaté MOV, SOV, medzinárodnými a 
národnými športovými zväzmi.  

 Aj preto je dôležité si neustále pripomínať základne princípy 
olympizmu. 

 Dovoľte mi odcitovať niektoré z nich:

“1. Olympizmus je životnou filozofiou, oslavujúcou a vyvážene spájajúcou 
telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa 
olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti z 
vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní 
všeobecných základných etických princípov. 

2. Cieľom olympizmu je zapojiť šport do služby harmonického rozvoja 
človeka s cieľom podporovať mierovú spoločnosť, ktorá sa stará o 
zachovanie ludskej dôstojnosti.”

Ešte pár slov na záver. 

Slovenská republika má obrovský potenciál vychovávať výborných 
športovcov. Ukazuje sa, že generačná výmena je vždy dôležitá. Nielen u 
športovcov, ale všade, pretože prináša nové vízie, názory, postoje, princípy, 
metódy.  Ukazuje sa tiež, že je dôležité komunikovať so širokou škálou 
športovej obce, čerpať zo skúsenosti a vedomostí aj iných. Pracovať s 
odborníkmi, zaškoľovať a pripravovať budúce generácie na vstup do 
vrcholového športu. 

Ja tvrdím, že Slovensko je dobré miesto na život a šport. 
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Sekcia financovania športu

Súčasné problémy financovania športu v SR a návrhy na riešenie 
(MARIÁN KUKUMBERG, prezident Konfederácie športových zväzov SR)

Decentralizácia financovania športu ako cesta k väčšej 
transparentnosti,  objektívnosti a spravodlivosti pri využívaní 
verejných zdrojov
(ANTON ZNÁŠIK, predseda Slovenskej asociácie univerzitného športu)

Športové kluby ako základ športu aj pri jeho financovaní
(PAVOL JURČÍK, predseda Asociácie telovýchovných jednôt a klubov 
SR)

Možnosti financovania športu z iných zdrojov,  súčasný stav v SR a 
návrhy
(ĽUBOR ŠTARK, predseda predstavenstva Slovenskej olympijskej 
marketingovej, a.s. a člen VV SOV)

Rokovanie v sekciách
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ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
FINANCOVANIA ŠPORTU

Zdroje financovania:
- verejné financie (štát): - MŠ SR
                                      - MO SR
                                      - MV SR
                                      - mestá, obce
-súkromné financie: - sponzori
                                 - občania
- európske financie: - fondy

Objem financovania a vnútorná štruktúra:

% 100 120 426 455 498 523 552 608 618 594

% 100 120 426 455 498 523 552 608 618 594
% 100 105 144 126 118 116 132 150 111 108

Súčasné problémy financovania športu v 
SR a návrhy na riešenie

MARIÁN KUKUMBERG

PREZIDENT KONFEDERÁCIE 
ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV SR
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Objem financovania a vnútorná štruktúra:

Vývoj rozpočtu SŠŠR MV SR v rokoch 2001-2012Vývoj rozpočtu SŠŠR MV SR v rokoch 2001-2012Vývoj rozpočtu SŠŠR MV SR v rokoch 2001-2012Vývoj rozpočtu SŠŠR MV SR v rokoch 2001-2012Vývoj rozpočtu SŠŠR MV SR v rokoch 2001-2012Vývoj rozpočtu SŠŠR MV SR v rokoch 2001-2012Vývoj rozpočtu SŠŠR MV SR v rokoch 2001-2012Vývoj rozpočtu SŠŠR MV SR v rokoch 2001-2012

 

 mzdové 
prostriedky 

kat. 610

odvody do 
poistných  

fondov kat. 
620

Bežné 
výdavky 
kat. 630

Bežné 
transfery 
kat. 640

600 BV 
spolu 

Kapitálové 
výdavky 
kat. 700

Rozpočet 
celkom BV 
600 a KV 

700
2001 532 696 198 765 656 377 498 1 388 336 116 179 1 504 515
2002 580 595 217 188 616 643 4 780 1 419 206 86 304 1 505 510
2003 638 087 237 303 649 936 10 390 1 535 717 56 430 1 592 147
2004 638 153 226 847 650 236 2 290 1 517 526 59 749 1 577 275
2005 675 164 252 739 677 189 13 045 1 618 137 33 194 1 651 331
2006 715 263 258 713 715 097 1 660 1 690 732 26 057 1 716 789
2007 760 473 271 360 584 080 33 094 1 649 240 9 195 1 658 435
2008 736 639 255 427 730 333 1 129 1 732 490 92 877 1 825 367
2009 848 025 304 095 805 004 1 226 1 958 350 39 840 1 998 065
2010 780 493 272 205 609 840 664 1 663 202 0 1 663 202
2010 828 819 288 786 634 840 664 1 753 109 192 395 1 945 504
2011 805 932 297 177 670 187 61 293 1 834 590 0 1 834 590
2012 718 033 279 891 542 450 600 1 629 566 0 1 629 566

DÔVODY A PRÍČINY STAVU FINANCOVANIA ŠPORTU

- dlhodobo existujúci nezáujem štátu (spoločnosti) ? o šport,
- neexistujúca dlhodobá koncepcia športu, ako významnej súčasti 

spoločnosti,
- nulová akceptácia športovej sféry zo strany štátu (vláda, ministerstvá) pri 

riešení problémov športu,
- absencia spoločného a jednotného postupu športovej spolkovej sféry pri 

presadzovaní spoločných záujmov,
- absencia “strešnej organizácie” v športe,
- chýbajúci “rozumný” komplexný  informačný  systém, ako základný zdroj 

pri všetkých procesoch,
- nedodržiavanie súčasného modelu financovania z dôvodu nedostatku 

financií, až toho vznikajúca duplicita a triplicita.

ODPORÚČANIA

- spracovanie dlhodobej koncepcie športu za účasti športovej spolkovej 
sféry,

- utvorenie nového zákona o športe, ktorý  by slúžil športu, a jeho 
dodržiavanie,

- postupná zmena legislatívy týkajúce sa športu, 
- využitie možných finančných zdrojov z EÚ,
- zmena prístupu štátu k športu,
- utvorenie strešnej organizácie športu,
- sfunkčnenie “rozumného” komplexného IS pre šport,
- utvorenie samostatnej kapitoly športu s funkciou štátneho tajomníka pre 

oblasť športu,
- postupné navyšovanie financií na šport.

ZÁVER

Akceptácia športovej spolkovej s féry ako vážneho partnera 
reprezentujúceho záujmy veľkej skupiny občanov Slovenskej republiky.
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Milé dámy,  vážení páni, milí hostia,  vážení priatelia 
športu

 v prvom rade mi dovoľte pozdraviť Vás v mene 
Slovenskej asociácie univerzitného športu i vo svojom 
mene a vysloviť nádej, že toto naše stretnutie posunie 
slovenský šport aspoň o  krôčik ďalej pri jeho 
„strastiplnom“ prešľapovaní na mieste najmä 
v posledných rokoch.

 Pozitívne hodnotíme počin organizátora I. 
slovenského športového fóra – Slovenského 
olympijského výboru, zorganizovať takéto podujatie vo 
vlastnej réžii, teda z iniciatívy športového hnutia.

 Treba však kriticky poznamenať, že takáto 
iniciatíva spolkového športového hnutia doteraz 
absentovala (výnimkou je SOV). Akoby nám niekedy 
chýbala dostatočná sebadôvera, ale myslím, že často 
aj iniciatíva a odvaha, predkladať štátu vlastné návrhy 
a riešenia, ktoré by pomáhali rozvoju športu.

 To potom utvára živnú pôdu na iniciatívu 
štátnych orgánov, často bez dostatočnej odozvy a 
spolupráce športového hnutia, najmä ak viazne taká 
potrebná vzájomná komunikácia a dôvera.

 Predpokladám a  verím, že toto fórum bude 
prvým krokom športového hnutia, aby jasne, 
zodpovedne a  hlavne jednotne s  podloženou 
argumentáciou naformulovalo spoločný záujem 

s  jasnými cie ľmi a  úlohami v  rozvoji športu 
v budúcnosti. 

 D r u h ým j e j k r o k o m v š a k m u s í b y ť 
demokratická transformácia svojich vlastných štruktúr 
na základe vlastnej sebareflexie, čo by bolo jasným 
signálom pre štátne orgány – najmä Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a  športu SR, Ministerstvo 
financií SR, ale aj pre vládu SR, že nám môžu 
dôverovať a  že môžu športu na Slovensku pomáhať 
tak, ako si to nepochybne zaslúži – či už priamou 
podporou formou dotácií, alebo nepriamou podporou 
– úpravou daňových, odvodových alebo colných 
zákonov, resp. zákonov o hazarde.

 Slovenské športové hnutie v súčasnej štruktúre 
je nekoordinované, živelné, veľmi zložité a nejednotné, 
chýbajú regionálne štruktúry, bez účelného napojenia 
na samosprávne orgány, nemá jednotne definovaný 
verejný záujem, ktorý sa musí uplatniť v legislatíve, nie 
je v športe dodržaný princíp subsidiarity a 
autonómnosti. Je to jedna z mála oblastí spoločnosti 
ktorá neprešla transformáciou všetkých svojich 
štruktúr. 

To sú hlavné dôvody nerešpektovania jeho 
originálnej subjektivity, zodpovednosti a  z  toho 
vyplývajúcej  nedostatočnej dôvery štátnych orgánov 
a vlády SR.

Decentralizácia financovania športu ako cesta 
k väčšej transparentnosti, objektívnosti a spravodlivosti 

pri využívaní verejných zdrojov

ANTON ZNÁŠIK

PREDSEDA SLOVENSKEJ 
ASOCIÁCIE UNIVERZITNÉHO 

ŠPORTU
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Financovanie športu predstavuje zložitý komplex vstupov a výstupov, 
na ktoré má vplyv celý rad činiteľov – vláda, parlament, štátne inštitúcie, 
samospráva, športové organizácie, podnikateľské prostredie, samotní 
účastníci športových aktivít, široká verejnosť, celková ekonomická situácia 
v štáte, inštitucionálny systém športu, legislatíva a pod. Komplexné riešenie 
financovania športu má nadrezortný charakter, ktorý  presahuje aj 
kompetencie a právomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

            Príkladom tejto nedostatočnej dôvery a rešpektovania autonómie 
športu, je aj nedávna mediálna aj  vecná „vojna“ medzi Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a  športu SR a  športovým hnutím, po prijatí 
a zverejnení tzv. reformy financovania športu z  rozpočtu MŠVVaŠ SR, ktorá 
mala byť súčasťou akýchsi východísk štátnej politiky v  rozvoji športu na 
Slovensku.

 V  mojom príspevku mi neprináleží polemizovať o  správnosti alebo 
nesprávnosti počinu MŠVVaŠ  SR, ale je to učebnicový príklad a  výstraha 
do budúcnosti – ako by vzájomná komunikácia štátu a  športového hnutia, 
zastupovaného športovými občianskymi združeniami ako mimovládnymi 
neziskovými organizáciami, nemala vyzerať.

 Môj názor však je, že napriek závažným komunikačným a  vecným 
nedostatkom predmetný materiál netreba úplne „zatratiť“. Navrhujeme jeho 
kontinuálne úpravy a dopracovanie v spolupráci s odborníkmi a športovými 
subjektmi a  môže sa stať východiskom a  podkladom na nepochybne 
potrebnú novú víziu športu a  nový  model jeho financovania na Slovensku. 
Hovorím to preto, že už máme neblahé skúsenosti v športe, keď už takmer 
hotové koncepčné alebo legislatívne úpravy boli zmetené zo stola len preto, 
že boli spracované „inou“ vládnou garnitúrou. 

             Vlády sa menia, ale problémy športu zostávajú  a ešte sa prehlbujú.

 Túto poznámku som si dovolil preto, že mám dojem, že je tu už 
najvyšší a  najvhodnejší čas na konsolidáciu vzťahu štátu k  športu na 
Slovensku na prospech nás všetkých.

 Treba znovu otvoriť diskusiu o možnostiach novelizácie daňových a 
odvodových zákonov o  hazardných hrách – stanovené percento smerovať 
priamo do športu, zriadením a  legislatívnou úpravou Športového fondu, 

s ktorým sme v minulosti mali dobré skúsenosti. Hazardné hry sú  produktom 
negatívnej činnosti mládeže, preto treba výťažky smerovať do preventívnej, 
pozitívnej činnosti. Príkladov v Európe je dosť. V zákone o hazardných hrách 
je možné riešiť aj zvýšenie poplatkov pre obce za hracie automaty a videohry.

Ďalej je tu inštitút asignovanej dane, kde budú nutné legislatívne 
úpravy s  cieľom  väčšej transparentnosti a  efektívnosti jeho uplatnenia 
a smerovania do financovania najmä mládežníckeho športu. 

Možno uvažovať tiež o  zmene daňových zákonov pri  priamom 
poskytnutí finančných prostriedkov na šport – zvýšením odpočítateľnej 
položky dane pre právnické i fyzické osoby.

Zásadne treba legislatívne riešiť sponzorstvo aj reklamnú činnosť 
a televízne práva.

Na miestnej a  regionálnej úrovni uvažovať o  oslobodení od daní 
z  nehnuteľností vlastníkov športových objektov (športové kluby – pokiaľ 
vyvíjajú činnosť vo verejnom záujme).

Všetci si uvedomujeme úskalia týchto návrhov v  súčasnej 
ekonomickej situácii, ale súčasne mám pocit, že je tu najvhodnejšia doba na 
zmenu, pretože my všetci a teda aj vláda SR, si uvedomujeme to známe, že 
šport je v súčasnosti samostatným ekonomickým odvetím a  že šport štátu 
viac prináša, ako od štátu formou dotácií dostáva.

Z toho vyplýva aj iná cesta pomoci športu – navýšenia celkovej sumy 
z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Z  hľadiska vecných riešení, ktoré budú mať dopad na efektivitu 
a transparentnosť financovania športu, je potrebné už spomínané stanovenie 
verejného záujmu v športe, čo musí byť uplatnené v programovom vyhlásení 
vlády SR i v koncepčných a  legislatívnych materiáloch MŠVVŠ SR. Za veľmi 
dobrý posun považujem aj Koncepciu pohybových aktivít detí a  mládeže, 
ktorú schválila vláda SR 31. 8. 2011. Jej cieľom je najmä vytváranie 
podmienok na šport detí a mládeže s návrhom zvýšenia počtu hodín telesnej 
výchovy na základných a  stredných školách a  s  návrhom legislatívne aj 
finančne riešiť transformáciu vzdelávacích poukazov na športové poukazy 
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s  príspevkom rodičov a  s  možnosťou ich použitia priamo vo všetkých 
športových kluboch.

Táto forma finančnej podpory by mohla mať, po jej pilotnom overení, 
pozitívny vplyv na cielené financovanie základných športových článkov, teda 
telovýchovných jednôt a  klubov. Dobrým príkladom decentralizácie 
financovania je priama podpora vysokoškolských telovýchovných jednôt 
a vysokoškolských športových klubov priamo z  rozpočtu vysokých škôl na 
základe objektívnych kritérií, ktoré vypracováva a  schvaľuje najvyšší orgán 
Slovenskej asociácie univerzitného športu – rada SAUŠ. Tento systém 
funguje podľa zákona o vysokých školách. Nedostatkom je pomalá integrácia 
nových fakultných VŠTJ a VŠK do efektívnejších a transparentnejších celkov 
pod gesciou univerzít. Postupne sa na vysokých školách utvárajú tzv. 
vysokoškolské športové centrá, ktoré budú mať v správe všetky existujúce 
športové objekty v  rámci VŠ alebo univerzít. Tieto majú výhradnú možnosť 
prevádzkovania a v záujme zefektívnenia ich financovania budú poskytovať 
služby v oblasti pohybových aktivít nielen pre študentov a zamestnancov za 
zvýhodnené poplatky, ale aj širokej verejnosti za ceny nedotované štátom. 
Vysoké školy, pri ktorých budú tieto právnické osoby pôsobiť, budú mať nad 
nimi manažérsku kontrolu. Zároveň tieto subjekty – vysokoškolské športové 
centrá každoročne predkladajú správu o  činnosti a  hospodárení 
akademickým senátom ich VŠ.

Vážnym problémom z  hľadiska efektívnosti a  objektívnosti 
financovania je tzv. „rezortizmus“ vo vrcholovom športe. Navrhujem znovu 
otvoriť vecnú diskusiu o zlúčení vrcholových športových centier do jedného 
pod kuratelou MŠVVŠ  SR, čím by sa zamedzilo súčasnému nesystémovému, 
viaczdrojovému, viackoľajnému a neprehľadnému financovaniu. Utvorením 
jedného silného športového centra pod kuratelou MŠVVŠ  SR by sa jasne 
definovali kompetencie a zodpovednosť, stanovili by sa jednotné a objektívne 
kritéria zaraďovania športovcov, čím by sa dosiahla značná úspora 
finančných prostriedkov na mzdové a materiálne náklady, náklady na drahé 
prístrojové vybavenie, ale najmä väčšia transparentnosť financovania z jednej 
kapitoly, kumuláciou finančných i materiálnych prostriedkov všetkých troch 
rezortov.

Podobne netransparentný a  neefektívny je aj systém a  legislatívne 
úpravy prípravy a  financovania talentovanej mládeže. Súčasný  systém je 
neprehľadný, drahý a veľmi málo efektívny na prípravu skutočných talentov. 

Tento systém spôsobuje obrovský nepomer vynaložených nákladov na počte  
a kvalite postupujúcich talentov do najvyšších článkov vrcholovej športovej 
prípravy.

Samostatnou kapitolou riešenia decentralizácie financovania športu je 
jeho financovanie na regionálnej úrovni. Finančné toky na šport z  rozpočtu 
obcí a VÚC v porovnaní s krajinami EÚ sú u nás najnižšie. Prejavuje sa to 
najmä vo výstavbe a  rekonštrukcií športovej infraštruktúry. Na riadenie 
a  zabezpečovanie  regionálnej politiky nemajú samosprávne orgány 
zodpovedného partnera zo športového hnutia, čo často spôsobuje veľmi 
nekoordinovaný postup aj pri využívaní finančných prostriedkov samosprávy. 
Často prioritou samospráv je  len futbal bez možnosti rozvoja iných 
športových odvetví.

Veľmi nesystémový je v  súčasnosti aj model financovania športovej 
infraštruktúry. I v tejto oblasti bude nutné decentralizovať finančné toky. Štát 
bude finančne podporovať len výstavbu športovej infraštruktúry národného 
významu. Zodpovednosť výstavby ostatnej infraštruktúry bude na vlastníkoch 
majetku, na príslušných športových zväzoch a  následne na miestnej 
a regionálnej samospráve s čiastočnou podporou štátu.

Môj príspevok bol pokusom o  naznačenie najzávažnejších oblastí 
a  ciest k  zvýšeniu transparentnosti, objektívnosti a  spravodlivosti pri 
využívaní verejných zdrojov. Nemyslím si, že tento môj pokus o analýzu tejto 
zložitej problematiky je úplne relevantný, ani sa nebudem  pokúšať 
formulovať jednoznačné opatrenia a východiská. Predpokladám, že pre túto 
oblasť sú pomerne pregnantne naformulované opatrenia v materiáli “Šport 
v SR a podmienky jeho rozvoja”, ktorý  bol nedávno publikovaný Slovenským 
olympijským výborom. 

Na konkrétne formulovanie záverov z  tohto stretnutia odporúčam 
využiť aj ešte stále aktuálny materiál Správa o súčasnom stave športu v SR, 
ktorý v roku 2004 prvýkrát v histórii slovenského športu prerokovala Národná 
rada SR a uznesením č. 1332 uložila vláde SR pripraviť návrh na komplexný 
finančný model s cieľom sprehľadnenia finančných tokov v oblasti športu na 
Slovensku, ku ktorého realizácii žiaľ nedošlo.

Tento materiál bol najkomplexnejšou analýzou financovania športu 
a  návrhom na komplexný finančný model športu s  cieľom sprehľadnenia 
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finančných tokov a  postup krokov k  objektivizácii systému financovania 
športu.

Materiál bol doplnený  anketovým prieskumom ktorý stanovil akési 
poradie základných problémov a okruhov súvisiacich s financovaním športu 
v SR:

- celkový stav a úroveň ekonomiky krajiny,
- platná legislatíva MŠ SR a MF SR,
- režim rozpočtovania a používania prostriedkov z lotérií a stávkových hier,
- nefungujúci systém financovania prostredníctvom televíznych spoločností,
- výška – celkový objem štátnych dotácií,
- neprehľadná organizačná štruktúra športu v SR,
- nedostatok zdrojov na regionálnej a miestnej úrovni (samospráva),
- celková úroveň a kvalita športu na Slovensku,
- imidž slovenského športu,
- nedostatočne rozvinutý športový marketing,
- nezáujem nadnárodných spoločností o podporu športu v SR,
- systém rozdeľovania dotácií zo štátneho rozpočtu.
	
 Komplexný finančný model športu a sprehľadnenie finančných tokov 
nemôžeme vytrhávať z kontextu diania v slovenskom športe a nemôže mať 
inú podobu, ako sú základné východiská a  základné princípy platnej 
legislatívy, teda v  zákonnej úprave, ktorú aj v  súčasnosti treba pripraviť. 
Verejný záujem, komercionalizácia športu, status vrcholového športovca, 
obchodovanie s televíznymi právami, športový marketing, sponzoring – to sú 
oblasti, ktoré boli vždy vytrhávané zo systému financovania a tento sa často 
zužoval len na rozdeľovanie štátnych dotácií.  

Hlavným východiskom I. slovenského športového fóra by mali byť 
jasné formulácie a  východiská na prípravu programového vyhlásenia vlády 
s cieľom zastavenia stagnácie slovenského športu, s naštartovaním procesov 
jeho postupného rozvoja v ďalšom olympijskom cykle.  Jeho rozpracovanie 
potom uplatniť v  príprave zásadných programových a  koncepčných 

dokumentoch vypracovaných v  spolupráci štátu, odborníkov a  športového 
hnutia s vyústením do prípravy základných legislatívnych návrhov najmä pre 
oblasť nového komplexného modelu financovania športu.
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výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Dostupné na internete : 
<http://www.finance.gov.sk>

- Prejav politika Dušana Čaploviča v parlamente z dňa 2005-02-07
- Slovensko a šport. Dostupné na internete  : <http://

www.sportslovakia.sk/web/index.php?
option=com_content&view=article&id=48&Itemid=18&lang=sk>

- Šport v SR a podmienky jeho rozvoja, 2012, SOV
- Uznesenie NR SR č. 1332 z 2. novembra 2004 k správe o plnení úloh 

a súčasnom stave športu v Slovenskej republike a o pripravovaných 
opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov 
a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, 
regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých

- Zákon č. 300/2008 Z.z.  z 2. júla 2008 o organizácií a podpore športu 
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 Nielen vo svete, ale aj na Slovensku je viac 
ako 7500 športových klubov a telovýchovných 
jednôt základným ohnivkom v celom systéme 
organizovaných športových súťaží. V nich nachádza 
uplatnenie asi 500 000 športovcov všetkých 
výkonnostných ú rovn í . Sú mies tom z rodu 
reprezentantov Slovenska – a to nielen úspešných 
športovcov, ale aj trénerov, funkcionárov či iných 
odborníkov.

 Telovýchovné jednoty a športové kluby sa 
po roku 1989 dokázali transformovať na nové 
ekonomicko-spoločenské č i leg is la t ívne 
podmienky, a nič na tom nemení ani skutočnosť,  že 
ich finančná situácia nie je ružová.  Predovšetkým z 
ekonomického hľadiska sa museli vyrovnať s tým, že 
prišli o dotácie z centrálnych zdrojov v objeme asi 10 
miliónov eur (vtedajších 300 miliónov korún), že 
likvidáciou alebo privatizáciou štátnych podnikov a 
poľnohospodárskych družstiev stratili dovtedy 
pravidelnú finančnú podporu. V súčasnosti sú 
športové kluby a telovýchovné jednoty, ak 
nerátame mizivé percento tých, ktoré sú zriadené ako 
obchodné spoločnosti, odkázané najmä na finančnú 
podporu miest a obcí. Tie sú najväčším vlastníkom a 
tým aj prevádzkovateľom športových objektov a 
zariadení, a zároveň aj rozhodujúcim zdrojom 
finančných príspevkov na činnosť športových klubov. 
Bohužiaľ, globálna ekonomická kríza sa v posledných 
troch rokoch podpísala aj pod klesajúce finančné 

výdavky miest a obcí na šport. Dotácie zo štátneho 
rozpočtu sú minimálne, prakticky ide iba o príspevky 
rozde ľované športovými zväzmi na športovo-
talentovanú mládež.

 V posledných dvadsiatich rokoch boli prijaté, 
ale aj zrušené viaceré normy v súvislosti s 
financovaním športu. Spomeniem, že existoval Štátny 
fond telesnej kultúry, že v zákone o lotériách bolo 
ustanovené, že 50 percent z odvodov ide do športu, 
že športové spolky nemuseli do daňového základu 
zahŕňať príjmy z podnikateľských činností do 300 000 
korún. To je minulosť. Na druhej strane bola zavedená 
asignovaná daň – tzv. dve percentá. Vyše 2500 
športových spolkov v roku 2009 z nej získalo takmer 
10 miliónov eur, ale v roku 2010, v dôsledku krízy a 
zmien v asignovanej dani, to bolo len 7,6 milióna eur a 
približne rovnako to bude aj za rok 2011. Pozitívne 
hodnotíme, že vláda Slovenskej republiky v rokoch 
2006 až 2010 finančne podporovala budovanie 
stoviek viacúčelových ihrísk, prispela na výstavbu, 
modernizáciu a rekonštrukcie viacerých športových 
zariadení. Odchádzajúca vláda nevyčlenila na tieto 
účely ani euro. A práve požiadavky na podporu zo 
strany štátu pri budovaní, resp. dokončení 
rozostavaných športovísk sú legitímne. Zdola 
počúvame hlasy: „Aj občania a podnikateľské subjekty 
nášho mesta prispievajú do štátneho rozpočtu – platia 
dane, vsádzajú peniaze do lotérií, kupujú športové 
potreby, platia za služby spojené s  účasťou 

Športové kluby ako základ športu aj pri 
jeho financovaní

ĽUBOMÍR DOBRÍK

GENERÁLNY TAJOMNÍK 
ASOCIÁCIE TELOVÝCHOVNÝCH 

JEDNÔT A KLUBOV SR  



I. športové fórum na Slovensku 43

športovcov v súťažiach a podobne, preto chceme, aby sa časť  z týchto 
peňazí vrátila zo štátnej kasy aj do športu v našej obci.“ Nehovoriac o 
hodnotách, ktoré ani nemáme finančne vyčíslené – šport ponúka zmysluplné 
aktívne i pasívne trávenie voľného času, formuje osobnosť po stránke fyzickej 
i duševnej. Napriek tomu, že nastupujúca vláda Slovenskej republiky musí v 
týchto časoch hospodáriť efektívne a nebude mocť finančne uspokojiť všetky 
požiadavky a potreby spoločnosti, predsa veríme, že nájde viac finančných 
prostriedkov na šport.

 Na jednej strane bude potrebné prehodnotiť neefektívne výdavky, 
resp. výdavky nesprávne nastavené z dielne Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu, na druhej strane treba hľadať cesty na využitie 
prostriedkov z európskych fondov. Ďalšie peniaze sa dajú nájsť v hazardných 
hrách. Postavenie športových klubov a telovýchovných jednôt – 
základných článkov športového hnutia, sa v posledných rokoch ocitlo na 
periférii záujmu štátu, a bohužiaľ, aj  časti predstaviteľov spolkového 
športu. Pozornosť, a nič nemáme proti tomu, sa zameriava najmä na 
vrcholový  šport a reprezentáciu, školský šport – často aj na jeho takmer nič 
neprinášajúce jednorazové podujatia, ale zabúdame na telovýchovné jednoty 
a športové kluby zabezpečujúce odbornú, pravidelnú a sústavnú starostlivosť 
o športovcov. Nezaujíma nás a málo robíme pre to, aby mali na činnosť 

primerane finančné, materiálne, legislatívne či iné podmienky. Nie, nik 
nechce, aby základné články dostávali od štátu teplú perinku, ale nečakajme 
od nich zázraky, keď sa prikrývajú deravou plachtou. Pred viac ako desiatimi 
rokmi sa aj vďaka spolkovému športovému hnutiu zrodil rozsiahly koncepčný 
materiál „Národný program rozvoja športu na roky 2001 až 2010“, ktorý 
schválila vláda Slovenskej republiky. Vláda naň zabudla, ani ho 
nevyhodnotila. A s akým nadšením bol prijímaný! Pýtam sa: vieme sa ešte v 
spolkovom športe spojiť a byť aktívnym partnerom štátu v obhajovaní našich  
spoločných potrieb, práv a záujmov?
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 Základným problémom kofinancovania športu 
z  alternatívnych zdrojov je urč i tá názorová 
nejednotnosť, aké hodnoty, aké ciele má šport plniť . 
Taktiež je potrebné položiť si otázku, prečo by mal 
niekto šport financovať a  snažiť sa nájsť synergiu 
medzi poskytovanými zdrojmi a ich návratnosťou.

CIELE ALTERNATÍVNEHO FINANCOVANIA
- snaha nájsť synergiu medzi poskytovanými 
alternatívnymi zdrojmi a  ich ekonomickou resp. 
spoločenskou návratnosťou. 

 Sme svedkami stanovenia rôznych cieľov, ktoré 
by mal šport dosiahnuť – deklarovaných rôznymi 
politickými reprezentáciami napr.

• masovosť,
• popularita,
• štátna reprezentácia,
• schopnosť prinášať medaily z  vrcholných 

svetových podujatí (OH, MS, ME, svetovo 
uznávaný ranking a pod.),

• záujem daňového poplatníka – je šport verejný 
záujem, alebo iba “hry” funkcionárov?

 Pričom objektívnosť merania dosahovania 
týchto cie ľov je z  rôznych h ľadísk inakš ie 
reprezentovaná a vždy sa dá prispôsobiť tak ,aby sa 
dosiahol „vytýčený cieľ“.

ŠTRUKTÚRA VZŤAHOV
 Šport je organizovaný naprieč vekovým 
a  spoločenským spektrom spoločnosti a predstavuje 
rôzne záujmy – požiadavky na alokáciu zdrojov - do 
miestnej až po vrcholovú úroveň, pričom sa nedá 
kategoricky odmietnuť niektorá z  požiadaviek ako 
nesprávna, prípadne neopodstatnená .

 Do akej štruktúry by mal ten-ktorý subjekt 
prispieť do športu a na akej úrovni jeho riadenia?? Aké 
sú záujmy od miestnej úrovne riadenia športu až po 
organizáciu vrcholového športu??

 Pritom si treba uvedomiť, že množstvo 
formálnych a  neformálnych väzieb medzi prvkami 
štruktúry nielen horizontálnych , ale aj vertikálnych je 
obrovské.

 Základná štruktúra vplyvu v  športe a  tým aj 
možnosti jeho financovania  sa dá charakterizovať 
nasledujúcimi vzťahmi:

škola – klub  - obec – miestny podnikateľ – rodič – 
miestna televízia - EÚ,
klub – športový zväz - významný regionálny podnikateľ 
– VÚC – regionálna TV - EÚ
športový zväz – medzinárodná federácia – sponzori - 
MŠ - RTVS,
športový zväz – SOV – významní sponzori – MŠ - 
RTVS,
SOV – MOV – EOV – EÚ – MŠ  – všetky významné 
médiá.

Možnosti financovania športu z iných 
zdrojov, súčasný stav v SR a návrhy

ĽUBOR ŠTARK

PREDSEDA 
PREDSTAVENSTVA SOM, 

A.S. A ČLEN VV SOV
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 Z uvedenej štruktúry je zrejmé, že akékoľvek rozdelenie zdrojov (aj tak 
obmedzených) prináša menší počet menej spokojných a  väčší počet 
nespokojných prvkov uvedeného systému, pričom ,každý z  nich deklaruje 
svoju pravdu.

 Ako toto všetko súvisí s financovaním športu z iných zdrojov??
 Aká je potenciálna štruktúra možností financovania z iných zdrojov??
 Čo za to môže šport ako taký ponúknuť??
 Ako môže prispieť k všetkému prispieť štát bez toho, aby za to musel 
priamo platiť??

ZDROJE A MOŽNÉ ZDROJE FINANCOVANIA ŠPORTU

Jednotlivé možné kategórie financovania, možné synergie sa javia 
nasledovne:

1. Štátny rozpočet je po zrušení príspevkov z lotérií základným   zdrojom 
financovania – základnou otázkou je , či je možné nájsť spoločnú 
zhodu na základných princípoch rozdelenia zdrojov.

2. Štátny rozpočet sprostredkovane – a  to spoluúčasťou na štátnych 
programoch (protidrogový, výchova, boj proti obezite) , kde 
prostredníctvom pozitívneho pôsobenia športu možno dosiahnuť 
dlhodobo dobré výsledky.

3. Zmysluplné využitie prostriedkov na školách všetkých stupňov a  to 
investične nenáročnou opravou telocviční a  vonkajších športových 
areálov a ich využitie v obecný prospech pre miestne športové kluby.

4. Koordinácia športových aktivít s miestnou samosprávou (obce, VÚC, 
športové zväzy, SOV) – náš vklad sú momentálne Olympijské festivaly 
detí a mládeže Slovenska a Olympijský odznak všestrannosti.

5. Garantovaný podiel na výnose z lotérií.

6. Reklamní partneri: zatiaľ jediný možný príspevok od firiem 
a  spoločností - pokiaľ má výdavok na reklamu zabezpečiť 
preukázateľné zväčšenie obratu, zisku a pod., tak tieto zdroje sú iba 
obmedzene dostupné, sú nestabilné v prípade krízy.

7. Sponzoring je to, čo športová obec neúspešne roky požaduje.

8. Investičná výstavba športovísk na špičkovej úrovni pre športy, kde je 
pre ne prirodzené prostredie a  možná organizácia významných 
športových podujatí – s tým je spojená športová turistika.

9. Využitie fondov EÚ – zatiaľ bez žiadneho významného efektu.

10. Účasť verejnoprávnych médií v  rámci verejnoprospešnej funkcie 
s možným využitím reklamného času.

NÁVRHY NA RIEŠENIE ALTERNATÍVNEHO FINANCOVANIA

1. Uviesť do života zákon o  sponzoringu (2% z  daní sú neúčinné, 
významné spoločnosti majú vlastné nadácie)

2. Spolufinancovať šport z výťažkov lotérií – nemohol by napr. TIPOS byť 
garantom Slovenského olympijského tímu??

3. Nemohli by byť v  školách podporené „športové hry“ ako záujmová 
činnosť , kde nákladom je iba naviac platený čas telocvikára??

4. Je možné sa zhodnúť na výstavbe špičkových športových objektov, 
ktoré sú schopné významne posilniť športovú úroveň a  uviesť do 
života športovú turistiku??

5. Čo s fondmi EÚ na ich využitie v športe ??

6. Ako zapojiť športové hnutie do iných štátnych programov??

7. Je možné nájsť zhodu s  verejnoprávnymi médiami pri reklamnej 
činnosti??

ZÁVER
    Na dosiahnutie pozitívnych výsledkov z predložených návrhov je potrebná 
pomerne široká zhoda, čo môže byť hlavným zdrojom neúspechu. 
     Subjekty alternatívneho financovania budú ochotné vkladať prostriedky 
do transparentnej štruktúry športu s jasnými cieľmi a pravidlami. Pozitívne je 
financovanie nielen priamo peniazmi, ale aj poskytnutými službami, ktoré 
v súčasnosti existujú, ale nie je z nich synergický efekt.
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Sekcia športu mládeže

Športovať sa začína na školách – je to tak? 
(MARIÁN MAJZLÍK, predseda Slovenskej asociácie športu na školách)

Súťažný šport ako významný motivačný faktor športovania detí a 
mládeže
(JÁN KRIŠANDA , predseda Slovenského zväzu judo)

Aktuálne problémy v práci so športovými talentmi,  otázka blízkej 
budúcnosti slovenského športu
(VLADIMÍR MILLER, viceprezident SOV pre mládež)

Osobnosť trénera ako významná kategória športu mládeže
(JOZEF BAZÁLIK, prezident Slovenskej plaveckej federácie a člen VV 
SOV)

Rokovanie v sekciách
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        Každý z Vás, prítomných, je víťaz pohybu. Pohyb sprevádza človeka 
od počatia až po jeho smrť. Šport je dôležitou súčasťou psychohygieny 
žiakov základných škôl. Je naozaj v procese výchovy a vzdelávania v oblasti 
športu najdominantnejšia úloha základnej školy?

PRÍCHOD DIEŤAŤA DO RODINY
     Rodičia a pohyb – predchádzajúca výchova rodičov, sociálny status 
rodičov, dohodnuté hodnoty rodiny so zameraním na šport, miesto bývania, 
vzťahy v rodine...                          
     Pre dieťa je pohyb tou najprirodzenejšou a najdôležitejšou aktivitou, 
ktorá v pozitívnom prostredí koordinuje a prehlbuje.

ZAČIATOK INŠTITUCIONALIZOVANEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
V MATERSKEJ ŠKOLE

 Rodina začína strácať dominantné postavenie z pohľadu tvorby 
svetonázoru, pohľadu na hierarchiu hodnôt.
 Možnosť rodiny vybrať si materskú školu so zameraním na 
dôsledné dodržiavanie psychohygieny a zdravia formou pohybových 
aktivít (pokiaľ je možnosť výberu): 
1. Materská škola organizuje vlastné pohybové aktivity, ktoré sa realizujú 

formou hier.
2. Materská škola spolupracuje a kooperuje s externými trénermi a s 

inštitúciami, ako napr. základné školy (pri zabezpečení personálnych a 
priestorových podmienok)

3. Utváranie elementárnych návykov na spoluprácu školy a rodiny v 
oblasti športu.

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
1. Základná škola je súčasťou školského vzdelávacieho systému 

Slovenskej republiky.

2. Poslanie základnej  školy - každá základná škola plní svoje 
poslanie na základe platnej legislatívy.  Má vypracovanú koncepciu 
rozvoja školy a školský vzdelávací program. Tieto interné 
dokumenty naznačujú smerovanie školy,  odrážajú materiálne a 
personálne vybavenie školy,  zohľadňujú aj  ďalšie činitele 
špecifické pre danú školu. Smerovanie školy v oblasti športu 
nájdeme zapracované v týchto dokumentoch školy a následne v 
globalizovaných koncepciách pre všetky školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

3.  Osobnosť riaditeľa:

- Je jeden z najdôležitejších a najefektívnejších pilierov z hľadiska 
presadzovania športových činností v základnej škole.

- Šport je zo svoje povahy dobrovoľná činnosť a škola v tomto smere má 
možnosti, ale len niekoľko povinností. Škola sa môže, ale aj nemusí 
zúčastňovať na športových aktivitách. Uvedené kompetencie povoliť 
účasť na športových aktivitách má riaditeľ školy.

- Riaditeľ školy uskutočňuje personálne obsadenie školy, ktorým vytvára 
základné predpoklady pre rozvoj športu.

- Riaditeľ školy utvára priestorové podmienky na rozvoj športu v škole a v 
regióne.

- Riaditeľ školy určuje časovú dotáciu na vyučovanie telesnej výchovy v 
základnej škole.

Športovať sa začína na školách - je to tak?

MARIÁN MAJZLÍK

PREDSEDA SLOVENSKEJ 
ASOCIÁCIE ŠPORTU NA 

ŠKOLÁCH
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- Riaditeľ školy dáva zriaďovateľovi žiadosť o povolenie otvoriť špeciálnu 
triedu pre žiakov so športovým nadaním, následne zabezpečuje celý 
proces prijímania žiakov.

- Riaditeľ školy utvára pozitívnu klímu a atmosféru pre športové aktivity v 
základnej škole.

- Riaditeľ školy má možnosť aj finančne motivovať učiteľov telesnej 
výchovy k aktivitám (v prípade, že škola má dostatok finančných 
prostriedkov).

- Riaditeľ školy má možnosť a aj v minulosti mal možnosť rozhodovať o 
organizovaní obvodných, regionálnych, krajských alebo celoslovenských 
športových aktivít v škole.

- Riaditeľ školy utvára a podpisuje zmluvy o nájmoch telocviční a 
priestorov určených na vykonávanie športových aktivít podľa všeobecne  
záväzných nariadení obce.

- Riaditeľ školy utvára podmienky na spoluprácu s inými športovými 
subjektmi, prípadne sám tieto subjekty utvára.

4. Osobnosť učiteľa telesnej výchovy:

- Spolu s riaditeľom školy je v oblasti rozvoja športu kľúčovým hráčom 
školy.  Škola musí mať aspoň jedného nadšeného učiteľa telesnej 
výchovy. Jeden nadšený učiteľ je invazívnejší ako najinvazívnejší typ 
rakoviny. Aký by mal byť:

- Smerom k riaditeľovi rovnocenný partner, poskytovať informácie, 
námety, vybavovať agendu spojenú so športom.

- Smerom ku kolegom byť tým, kto neustále presviedča o nutnosti 
pohybu, svojim konaním a spôsobom života ukazuje hodnoty športu pre 
človeka, ukazuje charakter človeka s vlastnosťami, ktoré u neho rozvinul 
šport. Žije podľa pravidiel fair play, vie, čo je disciplína a sebadisciplína. 
Kolegovia musia cítiť, že šport nie je len jeho agendou, ale agendou celej 
školy. Neustále ich nabáda a zapája do športovej činnosti školy. Jeho 
pôsobenie nie je len smerom k pedagogickým, ale aj nepedagogickým 
pracovníkom školy. 

- Smerom k rodičom neustále vyzdvihuje hodnoty športu a poukazuje na ne. 
Šport aplikuje do  života rodiny zapájaním rodiny do športových aktivít. 
Rodičia musia byť neustále informovaní o  športovom živote školy, zažívať 
emócie spolu so svojimi deťmi. Športové aktivity sa snaží  začleniť do 
podvedomia rodiny tak, aby boli chápané ako prirodzená súčasť života. 
Rodičom vysvetľuje, aby netrestali deti zakazovaním športových aktivít.

- Smerom k žiakom je jeho úloha najdôležitejšia a aj najťažšia. V 
podmienkach základnej školy  vníma každého jedného žiaka ako človeka, 
ktorému hľadá pohybovú aktivitu, v ktorej zažije  úspech. Ak sa mu to 
nepodarí, nikdy nezíska lásku k športu u človeka, ktorý nevie, čo sú 
pozitívne emócie pri výhre, nezažije pocit uvoľnených endorfínov. 

- Šport je tou najzdravšou drogou, ale aby ňou skutočne bol, musí učiteľ 
v e ľ m i o p a t r n e , p r i r o d z e n e p r e c h á d z a ť o d h i e r k 
riadeným, systematizovaným športovým aktivitám zameraným na výkon 
v športe. Učiteľ utvára silnú vnútornú  motiváciu pre všetkých žiakov 
š k o l y k šp o r t u . A k s a c h c e u č i t e ľ z a p o j i ť d o s p e k t r a 
ponúkaných  školských športových súťaží a v škole nie je dostatok 
žiakov, musí každému žiakovi školy nájsť šport, v ktorom vynikne. Jeho 
snahou nie je vychovať z každého žiaka reprezentanta SR, ale  človeka, 
ktorý  má aj s pomocou športu rozvinuté pozitívne charakterové 
vlastnosti, zmysel pre fair  play, má sebadisciplínu a vie sa v živote 
presadiť.

- Smerom k Slovenskej asociácii športu na školách – je členom SAŠŠ ako 
organizácii, ktorá má  svoje štruktúry v rámci celej SR, ponúka 
prepracovaný systém metodického riadenia, pomoci a jej pôsobenie je 
práve v danom segmente organizovania športových aktivít.

- Smerom k športovým klubom – veľmi úzko spolupracuje s trénermi 
jednotlivých športov pri výbere  talentov a následnej práci s nimi. 
Pomáha pri príprave týchto žiakov na súťaže vyhlásené  jednotlivými 
zväzmi a zároveň zabezpečuje účasť týchto žiakov na školských 
súťažiach.

5. Ostatní učitelia základnej školy v súvislosti so športovými 
aktivitami:

- Všetci učitelia základnej školy sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v 
oblasti športu.
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- Ich prístup a komunikácia výrazne ovplyvňuje utváranie hodnotového 
vnímania, môže veľa napraviť, ale aj pokaziť. Ak napríklad učiteľ matematiky 
po hodine telesnej výchovy povie žiakom, že v triede je smrad a že sa tam 
nedá učiť, je to problém pre všetkých.

- Tolerovanie školských aj mimoškolských športových aktivít v súvislosti s 
prípravou na vyučovanie –  riaditeľ, učitelia a rodičia by mali mať 
odkomunikované, že v prípade účasti žiaka na športovej  súťaži si učiteľ 
dohodne individuálne doučovanie a preskúšanie učiva. Žiak nesmie byť 
trestaný za  to, že športuje, ale zároveň nesmie mať deficit vedomostí, 
pretože športuje.

6. Kontinuita pri prechode zo základnej  školy na strednú školu v 
súvislosti so športom

- Vo veku 15 rokov je žiak do značnej miery vyprofilovaný aj v oblasti športu. 
Je preto nutná úzka komunikácia medzi rodinou, výchovným poradcom a 
učiteľom telesnej výchovy pri výbere strednej školy.

- Základná škola, ktorá má športovú tradíciu a zameranie, by mala mať úzke 
vzťahy so strednými športovými školami na úrovni vedenia škôl aj s učiteľmi 
telesnej výchovy.

7. Spolupráca školského a klubového športu v základných školách

- Cieľom je maximálne zefektívnenie finančných prostriedkov. Obec prispieva 
na činnosť športových  klubov, ktoré zo svojej podstaty smerujú k 
výkonnostnému športu. Ak športový klub nedosahuje dostatočné výsledky, 
využitie finančných prostriedkov mesta môže byť verejnosťou vnímané 
ako neefektívne.

- Spájanie školského športu s podporou štátu a klubového športu s 
podporou mesta zvyšuje  výkonnostnú úroveň a maximálne efektívne 
využitie finančných prostriedkov štátu aj mesta.

- Školy pomáhajú v obciach klubom, ktoré súťažia v zväzových súťažiach pri 
vyhľadávaní a rozvíjaní  talentov. Kluby a zväzy na úrovni obcí len v 
minimálnej miere vstupujú do školského športu. Tieto aktivity sa realizujú v 
pracovných dňoch, keď je to pre zamestnaných ľudí mimo školstva len 
veľmi problematické.

8. Spolupráca základných škôl a CVČ

- Učiteľ by mal učiť a realizovať aktivity spojené s procesom  vyučovania a 
teda v oblasti športu aj so súťažami, zúčastňovať sa na súťažiach.

- CVČ ako realizátor školských športových súťaží obvodných, regionálnych a 
krajských kôl a zároveň so svojimi zamestnancami ako členmi SAŠŠ je 
podľa historickej  skúsenosti ideálnou formou realizovania školských 
športových súťaží.

POMENOVANIE NIEKTORÝCH PROBLÉMOV V OBLASTI ŠPORTU 
NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Spolupráca  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len MŠVVŠ SR) a SAŠŠ:

- V školskom roku 2010/2011 podľa nášho názoru štát porušil základný 
princíp v športe, a to dobrovoľníctvo. Ministerstvo školstva prevzalo systém 
súťaží, ktoré vybudovala SAŠŠ za 20-ročné obdobie a športové súťaže 
robia po úroveň krajov štátni úradníci, ktorí oslovujú ľudí organizovaných v 
našich štruktúrach.

- Počas môjho pôsobenia vo funkcii predsedu SAŠŠ mi na súčasný systém  
školských športových súťaží, ktoré sa realizujú bez SAŠŠ prišlo toľko 
negatívnych reakcií z celého Slovenska, že samotné pripomienky by 
zabrali  niekoľko strán. Napríklad účastníci majstrovstiev Slovenska sa 
neskoro dozvedali, kedy a kde sa uskutočňujú - nie je čas zabezpečiť účasť. 
Ďalej vekové kategórie vyhlásené v programe školských športových súťaží 
vyhlásené ministerstvom nekorešpondujú s vekovými kategóriami 
v  propozíciách majstrovstiev Slovenskej republiky. Na súťažiach sú zlé 
podmienky, ktoré neprináležia vrcholovému  podujatiu, neprofesionálnosť. 
Nemal kto riešiť problémy spojené s organizáciou vrcholových  podujatí, 
neustále sa menili podmienky súťaží, vekové kategórie. Obrovské sklamanie 
učiteľov,  nechuť zapájať sa do súťaží, klesajúci počet zúčastnených. Na 
súťaž nešiel víťaz, ale ďalší v poradí. Chaos a celkový neporiadok v celom 
systéme.

- SAŠŠ nebola oprávneným žiadateľom vo veci výzvy MŠVVaŠ  SR, 
vyhlásenej na jeseň v roku  2011. Z uvedeného dôvodu nedisponujeme 
finančnými prostriedkami, potrebnými na č innosť,  spojenú so 
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zabezpečením medzinárodných súťaží ISF. Slovenská asociácia športu na 
školách  teda od začiatku procesu súťaží v školskom roku 2011/2012 
nemala na tento proces žiadny vplyv,  nedostala finančné prostriedky na 
zabezpečenie   medzinárodných súťaží v roku 2012.  Ministerstvo určilo 
presné, ale veľmi problematické kritériá, nedovolilo na základe 
ministerstvom  objektivizovaných kritérií vycestovať na dve celosvetové 
podujatia, a SAŠŠ, reprezentujúca  Slovensko v ISF, podľa nášho názoru 
získala kredit nedôveryhodného partnera. 

- MŠVVŠ SR dlhodobo akceptovalo zvolený a praxou overený systém SAŠŠ 
realizovať výber najlepších  školských reprezentantov na súťaže ISF 
spôsobom kvalifikačných turnajov, ktorý pre všetky školy zaručoval rovnaké 
podmienky a bol tým najspravodl ive jš ím spôsobom výberu 
reprezentácie Slovenskej republiky.  Nenarušoval pritom spôsob realizácie 
kalendára školských športových súťaží na Slovensku. Nakoľko MŠVVŠ  SR 
tento systém   zmenilo, neodporúčame za uvedených  podmienok vyslať 
školské reprezentácie v roku 2012 na súťaže ISF.

- Chýba oceňovanie  škôl za zapojenosť do súťaží, olympijská výchova, 
výtvarné súťaže, spolupráca škôl cez SAŠŠ s  rôznymi subjektmi v športe, 
čím klesá vonkajšia aj vnútorná motivácia učiteľov a zapojenosť žiakov do 
športových súťaží.

KRÍZA HODNÔT SPOLOČNOSTI
- Miliardové investície do zábavy, hier, reklám nezdravých  výrobkov a to s 

podporou štátu verzus „spotené tričko“.
- Financovanie na žiaka – boj o žiaka ako o tovar vedie ku krivému pohľadu 

na hierarchiu hodnôt.

POSTOJ RODINY
- Rodina ako partner školy je jeden z rozhodujúcich faktorov utvárania 

postojov, teda aj postojov  k športu. Do škôl prichádzajú deti rodičov, 
ktorí už nič nemuseli a podobný postoj vedome alebo  nevedome 
odovzdávajú svojim deťom.

- Rodina nespolupracuje so školou.

- Vplyv zlej finančnej situácie na postoj rodiny.

- Vplyv dobrej finančnej situácie na postoj rodiny.

POSTOJ ŠKOLY
1. Vedenie školy neutvára podmienky pre rozvoj športu:

- Vedenie školy neumožňuje účasť žiakov na podujatiach, nespolupracuje s 
obcami, klubmi,  neumožňuje vstup športových subjektov do priestorov 
telocviční (namiesto toho sú tam podnikatelia, zubári...).

- Vedenie školy nedokáže utvoriť personálne, priestorové podmienky.

- Zlá klíma pre šport (zelená škola ako hodnota).

2. Postoj učiteľov:

- Učiteľom telesnej výchovy chýba nadšenie, vnútorná motivácia, 
entuziazmus, prirodzená autorita.

- Učitelia telesnej výchovy sa vyhovárajú na finančnú situáciu ako príčinu 
demotivácie v práci.

- Učitelia telesnej výchovy síce na súťaže idú, ale nedokážu dať do aktivity 
smerom k žiakom dostatok empatie, neprežívajú športové dianie spolu so 
žiakmi, čo vedie k dosahovaniu slabých výsledkov a k demotivácii.

- Učitelia netolerujú žiakom účasť na športových podujatiach, čo vedie 
k zhoršeniu výsledkov prejavujúcimi sa horšími známkami. Následne rodičia 
zakazujú žiakom účasť na podujatiach.

ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Na začiatku sme si položili otázku:

      Je naozaj v procese výchovy, vzdelávania v oblasti športu 
najdominantnejšia úloha základnej školy?

      Na základe spomenutých skutočností je zrejmá kohézia školy, rodiny, 
ministerstva a ostatných športových subjektov v tomto procese. Práve čas, 
ktorý trávi žiak v škole, utvára priestor na  rozhodujúce ovplyvnenie života 
mladého človeka. Sila učiteľovej osobnosti pôsobiaca na žiaka a rodinu 
je obrovská alebo žiadna. Z uvedeného vyplýva, že základná škola môže v 
živote človeka v procese  výchovy a vzdelávania v oblasti športu byť tým 
najdominantnejším faktorom.
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 Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní, 
dovoľte mi, aby som sa s  vami podelil o  moje 
skúsenosti ako aj o  skúsenosti mojich kolegov, 
trénerov a funkcionárov, ktoré sme získali na základe 
praxe a prácou s mládežou.

 Súťaženie – definícia: pretekanie sa, 
predstihovanie sa v  istej činnosti (v našom prípade je 
to šport) v  snahe dosiahnuť prvenstvo. Súťaženie 
existuje od nepamäti v rôznych podobách.

 Športové súťaženie – podávanie, dosahovanie 
výkonov rôznej úrovne v  súlade s  pravidlami 
súťaženia.

 Kačáni a  kol. v  roku 2004 uvádzajú, že  
motiváciu treba považovať za jednu z najdôležitejších 
stránok osobnosti športovca, pretože predstavuje 
„silu“, ktorá ho poháňa do činnosti. Bez motivácie 
nemôže byť žiadna uvedomelá aktivita 

 Motivácia športovej činnosti je pojem značne 
rozsiahly, ktorý zahŕňa všetko, čo determinuje 
športovca na určité ciele, orientácie, na určité 
konečné aktivity, tým, že ho provokuje konať v súlade 
s jeho ašpiráciou. 

 Motivačné faktory v súťažnom športe sa menia 
primerane reálnemu veku športovcov. Mladí športovci 
majú odlišnú motivačnú hierarchiu v športe ako starší 
športovci. Sú ľahšie tvarovateľní a  ovplyvniteľnejší. 

V  tomto vekovom štádiu by mal na to klásť dôraz 
každý tréner. Vplyv trénera na vývoj zverenca v tomto 
veku je naozaj veľmi silný. Je  s ním častokrát päť dní 
v  týždni na tréningoch (cez víkendy na súťažiach 
a v mnohých prípadoch s ním trávi viacej času). Medzi 
športovcom a  trénerom tak vzniká silná väzba (buď 
pozitívna, alebo aj negatívna).

Motívy športového súťaženia detí a mládeže by som 
zoradil nasledovne:

- súťaženie a  tréning majú deťom prinášať 
zábavu,

- možnosť byť ocenení medailou, diplomom, 
pohárom.…,

- zažívať pocit úspechu, naučiť sa uniesť 
prehru,

- vznik priateľstiev v  športovom a  tréningovom 
kolektíve, socializácia,

- možnosť cestovať, spoznávať cudzie krajiny, 
reprezentovať SR na vrcholných podujatiach, 
by ť za radený v  rôznych špor tových 
strediskách,

- zažiť pochvalu, kladné hodnotenie od trénera,

Súťažný šport ako významný motivačný 
faktor športovania detí a mládeže

JÁN KRIŠANDA

PREDSEDA SLOVENSKÉHO 
ZVÄZU JUDO
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- možnosť predvádzať sa, byť príťažlivý pre okolie,

- zlepšiť si vlastnú postavu, dobre vyzerať (dievčatá), mať atletickú, 
vyšportovanú  postavu (chlapci).

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽENIE DETÍ
 Primárnym cieľom  by malo byť udržanie záujmu detí o  šport. Je 
potrebné aby pri týchto súťažiach zažívali radosť a zábavu. 

 Súťaženie tu zatiaľ plní iba sekundárnu úlohu a  je dôležité najmä 
z hľadiska zbierania skúseností. Je dôležité, aby deti nepociťovali stres zo 
súťaže v spojení so zodpovednosťou za úspešný výsledok. 

 Tréning a súťaženie by nemali byť v  tejto etape utrpením. Na tento 
účel je niekedy dobré aj zriadenie účelových súťaží, respektíve disciplín, 
ktoré nie sú v  oficiálnych súťažných poriadkoch jednotlivých zväzov, ako 
napríklad streľba na bránu po absolvovaní slalomu, súťaž v  predvádzaní 
techník... Napomáhame tak udržaniu detí v športe, v kolektíve a v súťažiach, 
v ktorých môžu vyniknúť, ak im to zo začiatku nepôjde, pohybovej a hernej 
činnosti v jednotlivých športoch.

- Tréning -  špecifiká a štruktúra tréningu

MEDAILY, DIPLOMY, POHÁRE
- sú dôležitou súčasťou účinnej vonkajšej motivácie detí a mládeže,

- sú hnacím motorom do ďalších turnajov a  tréningov. Deti sa doslovne 
pýtajú “Tréner, keď vyhrám, dostanem medailu?“,

- je potrebné, aby si tréneri všímali aj tréningovú snahu a túto aby vyzdvihli v 
závere tréningovej jednotky, prípadne inou formou… Môže to byť napríklad 
ocenenie športovca mesiaca – tréningový úspech, prípadne vyššia forma 
(športovec mesta, športovec kraja).

- Ocenenia pretekárov im dodáva pocit výnimočnosti.

 Byť atraktívny pre okolie, predvádzať sa. Pravidelné športovanie je 
spojené so zlepšovaním zdravia, ale aj so zlepšovaním atraktívnosti. Tieto 
motívy sú dôležité pre chlapcov a dievčatá.

              Exhibicionizmus – patrí rovnako k ďalším motívom súťažného 
športu.
          Súťažný šport umožňuje stretávať sa so svojimi idolmi. V nadväznosti 
na to sa v  praxi veľmi osvedčilo absolvovanie spoločných tréningov 
a výcvikov kempov pod vedením týchto vzorov.

 Pocit úspechu a učenie vyrovnávať sa s prehrami sú dôležité nielen 
pre šport, ale aj pre osobný, či pracovný život.

 Jedným z  hlavných motivačných faktorov v  súťažnom športe detí 
a  mládeže je utváranie priateľstiev, spoznávanie nových ľudí, budovanie 
vzťahov v  kolektíve. Vzťahy, ktoré sa budujú v  tomto veku, zvyknú vytrvať 
dlhý čas. 

 Cestovanie, spoznávanie krajín, túžba reprezentácie SR sú ďalším 
významným motívom, ktorý napomáha športovcom v  ich zotrvaní 
v súťažnom športe a vo vytrvalosti a v ich ochote postupne absolvovať čoraz 
väčšie, intenzívnejšie tréningové zaťaženie.

 Oveľa hlbším a trvalým motívom pre športové súťaženie je snaha 
presadiť sa a byť úspešným športovcom. Vnútorné ( t rva lé ) mot ívy – 
vznikajú v neskoršom veku športovca a sú hlavným hnacím motorom 
k úspechu.

 Súťažné športovanie, bez ohľadu na motív, prináša deťom a mládeži 
nenahraditeľné a jedinečné zážitky, skúsenosti, vedomosti a priateľstvá. 
Tieto neskôr ovplyvňujú ich životy. 

     Všeobecne šport a súťažný šport je výborným prostriedkom výchovy a 
formovania zdravej spoločnosti.
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     Je však viac ako nevyhnutné venovať mu oveľa väčšiu pozornosť a záujem 
zo strany štátu a dať konečne športu to, čo mu patrí. Nič nedokáže tak zblížiť 
spoločnosť, ako keď práve prebiehajú OH, MS, ME a vo finále súťažia naši 
športovci... keď vyhrajú, každý z nás je plný  emócii a v tej chvíli je na nich 
hrdý a je hrdý, že je Slovák. Žiadajme preto od vlády, aby dala športu úctu, 
vážnosť, postavenie, podporu a  v  neposlednom rade späť aj lotérie, 
a žiadajme to do vtedy, kým to nesplní.

 V nadväznosti na to sú tu ešte ďalšie oblasti, ktoré priamo nesúvisia 
so zadaním tejto témy, ale napriek tomu by som sa chcel dotknúť danej 
problematiky. Jednou z nich je postavenie športu, jeho ohodnotenie 
a propagácia v spoločnosti. V minulosti každý  z nás poznal mená najlepších 
športovcov (v súčasnosti je to iné). Počas športových prenosov aj mimo nich 
nás a naše deti bombardujú stovky reklám. Každé dieťa vie, čo je kozmodisk, 
aký je najvýhodnejší paušál, kedy bude súťaž Slovensko má talent, že 
slovenská smotánka mala akciu práve tam a tam.....ale keď sa ich opýtate na 
nejaký konkrétny šport, veľa detí si nevie predstaviť, o čo ide. Napríklad, že 
basketbal sa hrá na koše, hádzaná na brány a  keď sa opýtate, na ktorom 
náradí sa cvičí športová gymnastika?.....rovno zabudnite. Možno by stálo za 
to zamyslieť sa nad daným problémom a spopularizovať šport sústavným 
propagovaním, hoci aj krátkych šotov v TV. Mali sme na to akú-takú možnosť 
v  podobe STV3, no namiesto toho aby sa vysielanie rozširovalo o  ďalšie 
športové odvetvia, sme tento jediný  športový kanál zrušili. Mohol a 
propagoval aj mládež...viď vysielanie z OHM v Singapure. Tohtoročné ZOHM 
v Innsbrucku sme na našich televíznych obrazovkách nezaznamenali...museli 
sme to sledovať na ČT4, alebo na internete. Vďaka bohu, že máme šancu 
dostať aspoň nejaký vysielací priestor od TA3.

 Možnosť športovania detí a talentov. V minulosti nebola pre rodiny 
tak veľká finančná náročnosť na športovanie detí. Existoval určitý systém TV, 
krúžkov, mimoškolskej činnosti a starostlivosti o  talentovanú mládež.... 

možnosť ich ďalšieho pôsobenia a nadväznosti na staršie vekové kategórie 
a zaradenia sa do vtedajších TSM.  Celý deň deti v zime hrali hokej, v  lete 
futbal, bicyklovali. Viseli na trepákoch a  liezli po stromoch. Navečerali sa 
a  potom išli znova von. Dnes je doba iná. Na deti sa kladú oveľa väčšie 
nároky na dosahovanie dobrých  učebných výsledkov v  školách. Je väčšia 
kriminalita v uliciach a  rodičia sa obávajú o bezpečnosť svojich detí. Kladú 
dôraz na to, aby ich deti trávili voľný čas pod odborným vedením, dohľadom 
a  v  slušných športových stánkoch s potrebným zázemím a vybavením. To 
všetko si vyžaduje značné finančné prostriedky a  tak sú rodičia nútení 
prispievať na športovanie svojich detí značnou finančnou čiastkou. To  
limituje na zapojenie sa do súťažného športu mládeže a  vrcholovo tak vo 
väčšine prípadov môžu šport vykonávať len deti z ekonomicky 
zabezpečených rodín. Takisto telesná výchova na školách je napriek mnohým 
vyhláseniam jednotlivých ministrov školstva sústavne zanedbávaná 
a z môjho pohľadu je u nich podceňovaná a nepodstatná. Skoro žiadna škola 
nepridá v  rámci školského vzdelávacieho programu ďalšie hodiny TV. 
Polovica detí je oslobodených od TV. Hodiny TV učia častokrát 
nekvalifikovaní učitelia.

 Poslednou témou je všade avizovaný negatívny vplyv počítačov 
a  sociálnych sietí. Paradoxne sa dá aj táto oblasť využívať na zvýšenie 
motivácie v športe detí a mládeže. Na týchto sietiach sú umiestňované  videá 
z tréningov špičkových športovcov......práve tieto sú častokrát vyhľadávaným 
zdrojom motivácie najmenšími športovcami. Nájdeme tam aj propagáciu 
športu v klipoch populárnych športovcov. Prostredníctvom sociálnych sietí sa 
deti neraz navzájom povzbudzujú a  odovzdávajú si rôzne poznatky, 
skúsenosti a pocity zo súťaží. Táto skúsenosť tak isto stojí na zamyslenie, 
ako sa dá využiť sociálna sieť na  propagáciu športu. 

 Preto ani túto oblasť v rámci motivácie nemôžeme opomenúť, o čom 
svedčia aj ukážky, ktoré ste videli.
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Vážené dámy, vážení páni,   

   dovoľte v  úvode môjho vystúpenia vysloviť 
potešenie, že v rámci I. športového fóra sa zaoberáme 
aj veľmi prepotrebnou problematikou akou je – 
talentovaná mládež. Zároveň, dovoľte konštatovať, že 
v nedávnej minulosti

- sa uskutočnila Konferencia o  športovo 
talentovanej mládeži (2006) a

- Národná konferencia o športe (2008).
 V  oboch prípadoch boli prijaté konkrétne 
a konštruktívne opatrenia k problematike talentovanej 
mládeže. MŠ  SR dokonca vypracovalo materiál 
„Zásady systému starostlivosti o  športovo – 
talentovanú mládež na r. 2008 – 2014“, ktorý bol 
dokonca predmetom rokovania na zasadnutí rady 
ministra školstva SR pre šport Jána Mikolaja, avšak 
neuzrel svetlo sveta. 
   Jedno z prvých rozhodnutí k problematike športu, 
ktoré urobil nový minister tohto rezortu Eugen Jurzyca 
– bolo zrušenie spomínaného poradného orgánu pre 
šport. Druhým bolo poverenie vedúceho úradu 
zodpovedať za túto oblasť. Aj z  toho vidieť „úprimný“ 
záujem o  túto oblasť, keď dokonca do názvu rezortu 
bolo vložené  slovo „šport“, čo predtým nebolo....
   Téma môjho vystúpenia sa má síce dotýkať 
aktuálnych problémov v práci so športovými talentmi, 
ale túto problematiku je potrebné chápať komplexne – 
t. j. už od školskej telesnej výchovy na základných a 
stredných školách. Ak by sme však mali exaktne 
pomenovať problémy, určite by sme na to potrebovali 

viac času než jedno vystúpenie, resp. diskusia k tejto 
problematike.
   Jednoznačne však je potrebné konštatovať, že bez 
pravidelne športujúcej mládeže, bez utvorenia 
podmienok na jej realizáciu – predovšetkým 
v  finančnej, organizačnej a  v personálnej oblasti, 
nebude ani reprezentácia krajiny, zhoršovať sa bude 
zdravie národa, pribúdať budú civilizačné choroby, 
narastať obezita !
   SOV dlhodobo – už po ukončení OH v Aténach, 
pokračujúc OH v Pekingu – poukazuje na prehlbujúcu 
sa krízu a  nedostatky v  oblasti práci s  mládežou. 
Prejavuje sa to nielen poklesom počtu športovcov, 
účastníkov OH v  jednotlivých cykloch, ale aj 
kvalitatívnou a  kvantitatívnou účasťou mladých 
športovcov na EYOF.
   Nie je naďalej možné pokračovať v  tejto oblasti 
extenzívnou formou práce a  činnosti, ako doposiaľ. 
Z  nášho pohľadu ide o  neefektívne využívanie 
finančných prostriedkov vo veľmi širokom diapazóne.

   Pokúsim sa pomenovať problémy:
- nízka úroveň hodín telesnej výchovy na 

základných a  stredných školách, telesná 
výchova neplní svoje základné poslanie – rozvoj 
pohybových schopností, žiaci nie sú vedení 
k  pravidelným pohybovým aktivitám; je úplne 
iluzórne domnievať sa, že problém sa vyrieši 
pridaním 1 hodiny navyše, resp. zavedením tzv. 
atraktívnych foriem, napr. zumby; nefungujú 
športové krúžky v rámci záujmovej činnosti,

Aktuálne problémy v práci so športovými talentmi, 
otázka blízkej budúcnosti slovenského športu

VLADIMÍR MILLER

VICEPREZIDENT SOV PRE 
MLÁDEŽ
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- znižovanie záujmu mládeže o  šport, rodič ia nevedú deti 
k systematickej pohybovej činnosti,

- vysoká absencia žiakov na hodinách TV na základe predloženia 
lekárskeho stanoviska, často neopodstatneného, a so súhlasom 
rodiča,

- nedostatok kvalifikovaných učiteľov TV, ako aj  trénerov v  športových 
školách, resp. ich ocenenie -  nástupný plat pedagóga je v hrubom 
555 eur a po 32 rokoch pôsobenia môže mu byť priznaných „až 689 
eur“,

- to isté sa týka aj trénerov v športových zväzoch a v COP, kde MŠ SR 
stanovilo maximálnu sumu 850 eur aj s  odvodmi – potom sa 
čudujeme, že nie je záujem o  túto prácu, resp. tréneri pôsobia 
v zahraničí – viď lyžiarsky bežecký tréner Hudač,

- neexistujúce testovanie žiakov základných škôl s  cieľom výberu na 
ďalšiu športovú činnosť,

- neucelený systém starostlivosti jednotlivých útvarov  športovo 
talentovanú mládež, zo strany nielen gestora štátnej starostlivosti 
o  šport, ale aj zo strany športových zväzov (riadenie, efektivita, 
nadväznosť, spádovosť, zaraďovanie, duplicita, neperspektívni 
športovci .....)

- pomerne malé zaangažovanie a  zapojenie sa samosprávnych krajov 
a  územných celkov v  oblasti prípravy a starostlivosti o  športovo – 
talentovanú mládež,

- súťažný šport na školách, resp. v  športových zväzoch a  kluboch 
v  jednotlivých vekových kategóriách je výrazne limitovaný 
nedostatkom finančných prostriedkov; v  mnohých prípadoch sa 
realizuje na základe prispievania rodičov,

- absentujúce pravidelné doškoľovanie trénerov ÚTM; ponechaní sú na 
vlastné skúsenosti a poznatky; chýbajúca kontrola a vyhodnocovanie 
ich činnosti,

- absolútny nedostatok vhodných športových objektov na centrálnu 
pr ípravu mládežníckych špič iek , resp. na uspor iadanie 
medzinárodných súťaží, 

- nedostatok finančných prostriedkov pre možnosť zahraničnej prípravy
- dlhodobo absentujúci Informačný systém v oblasti športu,

- byrokratická činnosť a  nezmyselné administratívne rozhodnutia zo 
strany sekcie štátnej starostlivosti o  šport MŠVVŠ SR v  poslednom 
období: 

• v  oblasti školského športu – nedoriešené financovanie 
dlhoročných súťaží Kalokagatia a  Gaudeamus, centralizácia 
školských súťaží na pracovníkov sekcie, rozhodovanie „od 
stola“ aké disciplíny majú byť v školských súťažiach,

• predkladanie písomných žiadostí o dotácie – športové poukazy 
pre školy, pre športové zväzy, pre športové podujatia detí, 
žiakov, študentov – to naozaj máme uveriť, že to obrovské 
množstvo žiadostí sa objektívne posudzuje (kto to číta?....)

• neakceptovanie, resp. zrušenie projektu SOV Juniorský 
olympijský tím, ktorý sa v minulosti osvedčil,

• nezmyselné kritériá na zaraďovanie športovcov do COP na 
základe získania majstrovského titulu, navštevovania školy, 
vzdialenosti školy od sídla COP,

• neskoré výzvy na predkladanie projektov k činnosti COP, resp. 
zaraďovania športovcov, z  čoho vyplývajú ďalšie problémy 
v podobe oneskoreného prísunu finančných prostriedkov,

• spochybňovanie existencie projektu COP samotnými 
pracovníkmi sekcie, napriek tomu, že nie je ukončené určené 
4-ročné obdobie a nebola vykonaná seriózna analýza.

Prepáčte malú vsuvku – podľa slovníka cudzích slov, slovo „ministery“ 
znamená slúžiť....

Návrh opatrení :

1. Znovu zaviesť povinné testovanie telesnej výkonnosti žiakov ZŠ, ktoré je 
v učebných osnovách.

Z: samosprávne kraje, územné celky

2. Vyhodnotiť efektivitu jednotlivých ÚTM, vrátane športových gymnázií   
(štátnych, či súkromných), vykonať opatrenia na zredukovanie počtu 
zariadení a športovcov.

         Z: športové zväzy, samosprávne kraje, územné celky



I. športové fórum na Slovensku 56

3. Utvoriť ucelený systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež, 
vrátane jednotlivých článkov ÚTM s logickou spádovosťou a nadväznosťou 
na vyššie útvary, následne riešiť systém jednotného a  koordinovaného 
riadenia.

         Z: MŠ SR, športové zväzy, samosprávne kraje

4. Vyčleniť adekvátne finančné prostriedky na zabezpečenie a  realizáciu 
prípravy športovcov v  jednotlivých formách ÚTM, vrátane materiálno – 
technického zabezpečenia, ako aj investícií.

         Z: MŠ SR, športové zväzy, samosprávne kraje

5. Vyhodnotiť trojročné pôsobenie COP s  cieľom zefektívniť činnosť tohto 
„nadstavbového“ útvaru, kde by mali byť výlučne zaradení talentovaní 
jedinci na základe preukázaného výsledku.

Z: MŠ SR, SOV, športové zväzy, samosprávne kraje

6. Poveriť SOV gestorstvom v  oblasti riadenia činnosti a kontroly  COP, 
a  v  tejto problematike úzko spolupracovať so športovými zväzmi 
a územnými samosprávnymi orgánmi.
     Z: SOV, športové zväzy, samosprávne kraje

7. Znovu ustanoviť Juniorský olympijský tím s  cieľom utvárania podmienok 
a koncentrovania podpory na efektívnu prípravu výrazným talentom iba na 
základe preukázania výslednosti.

Z: SOV

8. Spracovať a  realizovať systém pravidelných kontrol a  školení, resp. 
doškoľovaní trénerov, nielen v oblasti práce s talentovanou mládežou.

Z: MŠ SR, športové zväzy, SOV

9. Utvoriť jednotný Informačný systém pre oblasť športu, vrátane komplexnej 
problematiky športovo talentovanej mládeže.

Z: MŠ SR
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 Pred viac ako 150 rokmi ešte neexistovala 
osoba, ktorej dnes hovoríme športový tréner. 
Na  výkon nebola potrebná. Aj v  tejto dobe sa môže 
stať, že športovec dosiahne vynikajúci výkon po 
samostatnej príprave bez pomoci trénera. Tento jav je 
však veľmi ojedinelý. Väčšinou sa tréneri aktívne 
podieľajú na raste výkonnosti športovcov a v mnohých 
prípadoch sa po športovcových neúspechoch stávajú 
obetnými baránkami, prípadne vinníkmi. Priaznivci 
a  funkcionári v  športe vidia situáciu jednoducho -  
tréner má zariadiť, aby družstvo či jednotlivci zvíťazili, 
dosiahli úspech. Pokiaľ  sa to nepodarí, vina je na 
trénerovi. Vo väčšine prípadov nechcú pochopiť 
zložitosť situácie trénera, ktorý ani sám v  niektorých 
prípadoch nie je schopný okamžite analyzovať a určiť 
všetky príčinu úspechu a  neúspechu.  Trénerstvo je 
chápané ako špecificky orientovaná výchovná práca, 
ktorá má z  psychologického hľadiska množstvo 
náročných charakteristík. Športový tréner predstavuje 
špecifickú profesiu s  viac ako 100-ročnou tradíciou. 
Jej teoretické vymedzenie už nachádzame v  diele 
Pierra de Coubertin. 

Tréneri pôsobia nielen v  súťažnom športe, ale 
aj v školskom a rekreačnom. Pracujú na najrôznejších 
úrovniach počnúc športovými strediskami, športovými 
triedami, športovými gymnáziami, v  centrách 
olympijskej prípravy, zväzových centrách prípravy 
mládeže, v  rezortných strediskách športovej prípravy, 
oddieloch, kluboch, športových zväzoch. Z  hľadiska 
riadenia športového tréningu z  pohľadu trénera ide 

o vedomé racionálne a zdôvodnené pokyny a zásahy 
do t r én ingového p rocesu p r i up la tňovan í 
psychologických, pedagogických aspektov.

Od športového trénera sa očakávajú nielen 
š iroké odborné znalosti, ale tiež vodcovské 
schopnosti , strategické a  taktické. Vysoké nároky sa 
kladú na jeho pedagogickú zodpovednosť vzhľadom 
na to, že pracuje s  mládežou. Práca športového 
trénera sa zaraďuje medzi pedagogické profesie, 
z  čoho logicky vyplýva pož iadavka š i roko 
k o n c i p o v a n é h o v z d e l a n i a z a m e r a n é h o n a 
kinantropológiu, edukológiu a humanistiku s dôrazom 
na špecifiká daného športového odvetia, resp. 
disciplíny, na aktuálne problémy pedagogiky, 
psychológie, sociológie a etiky.

Práca trénera je nesmierne rôznorodá, 
nastavená na výchovné pôsobenie, motivovanie 
a  tvarovanie osobnosti športovcov. Základným 
predpokladom práce trénera je schopnosť spojenia 
teórie a praxe, poznávania a pôsobenia, snaha zaistiť 
schopnosti a znalosti jemu zverených športovcov, ale 
tiež aktívny odpočinok, psychické uvoľnenie a zábavu.

Ak chce tréner toto všetko zvládnuť, musí 
neustále rozširovať a  zdokonaľovať svoje schopnosti 
a  znalosti ako praktické, tak aj teoretické. Žiadne 
športové odvetvie nestagnuje, ale neustále sa vyvíja, 
obohacuje o nové poznatky a prvky. Tréner, ktorý nie 
je schopný ďalej rozširovať svoje znalosti a neprahne 

Osobnosť trénera ako významná kategória 
športu mládeže

JOZEF BAZÁLIK
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po nových poznatkoch, nielenže stagnuje, ale de facto sa vracia vo svojom 
vývoji späť a  pod tlakom „svojej namyslenosti“ a „dokonalosti“ pôsobí 
negatívne na rozvoj svojich športovcov.

Skutočnosť je, že tréner stále pracuje s  ľuďmi, predovšetkým 
s mládežou, ale tiež s ostatnými kolegami, funkcionármi, rodičmi, novinármi 
a  pod. Vznikajú blízke, niekedy emocionálne vzťahy medzi trénerom 
a športovcov, preto je samozrejmosť, že zodpovednosť trénera za správanie 
a konanie svojich športovcov je vysoká. 

Ak kováč vyrobí zlú podkovu, je to nepríjemné, ale nie je to tragédia. 
Ale ak tréner svojim nezodpovedným chovaním zdeformuje a zničí charakter 
mladého športovca, potom význam takejto chyby je oveľa závažnejší. Tým 
viac, že pri vybičovaných emóciách je zodpovednosť trénera veľmi vysoká. 

Tréneri pomerne často nedokážu krotiť emócie pred svojimi 
zverencami a  ich arogantné až primitívne konanie je nielen ukážkou nízkej 
úrovne takýchto trénerov, či učiteľov, ale má rôzne negatívny vplyvy na 
výchovu a  správanie športovcov. Vo veľkej miere športovci nemajú odvahu 
ani vnútornú silu čeliť a protestovať proti takémuto správaniu, podliehajú kvôli 
snahe a  potrebe športovať a  mlčky trpia a  prehliadajú správanie svojho 
trénera. Stráca sa pozitívny vzťah a  láska k  športu a  vznikajú apatické, 
fyzicky a  technicky zdatné stroje. Sústredená snaha trénera o získavanie 
medailových umiestení môže veľmi ľahko viesť k  zníženiu zodpovednosti, 
zničiť talent športovca cez nezmyselné preťažovanie športovca po fyzickej 
a psychickej stránke. Nahráva k tomu prílišná glorifikácia výsledkov  (M-SR) 
mladých športovcov trénermi, ktorí ako keby zabúdali, že vstupné obdobie 
vo výchove a športovej príprave je zasvätené učeniu a príprave budúcnosti. 
V snahe o vlastné uspokojenie vyťažujú mladých športovcov za hranice ich 
schopností, jasajú nad ich výsledkami a svojimi úspechmi. A snáď skutočne 
nevnímajú, že niekedy veľmi úspešne zabíjajú v  športovcoch dlhodobú 
motiváciu a  radosť zo športu, a  zostávajú stáť v  údive, že po niekoľkých 
rokoch intenzívneho a  predsa tak výborného tréningového procesu ich 
zverencov, pretekári ostávajú pozadu na konci štartovej listiny, v porovnaní 
s  inými (spravidla zahraničnými športovcami), ktorí pracovali pomaly, ale 
systematicky. Pretekár ostáva v najlepšom prípade  v  lepšom priemere 
a brány úspechu a najvyššie ciele sú pre neho uzatvorené.

Bohužiaľ v očiach trénera sú za to zodpovedné všetky iné faktory, len 
nie jeho vlastné chyby, nevníma ich. Samozrejme, stáva sa, že taký 
športovec - čo potvrdzuje jeho talent - získa čiastkové výsledky, ale to len 
utvrdzuje trénera o správnosti zvolenej cesty. Výnimočne sa tiež stáva, že 
pretekár dosiahne najvyšší cieľ  aj v  seniorskej súťaži, získa finálové resp. 
medailové umiestenia. Vo chvíli, keď je to asi ojedinelá kytička v  rukách 
trénera, dá sa s  istotou vyhlásiť, že je to športovec s veľkou mierou talentu, 
ktorému keby prekážali všetci tréneri sveta, aj tak by dosiahol úspech. Práca 
trénera a požiadavky na jeho schopnosti sú rozdielne v  rôznych športových 
odvetviach a disciplínach.

Neexistuje jedna a jediná správna trénerská filozofia, ideálny a úspech 
zaručujúci vzorec pre trénera. Ale tí najlepší majú veľa spoločných vlastností 
a  schopností. Tréner je predovšetkým učiteľ a  vychovávateľ, ale bohužiaľ 
musí plniť aj iné úlohy. Tréner vystupuje v  rôznych spoločenských úlohách 
ako osoba zabezpečujúca obsah a organizáciu tréningového procesu. Ako 
„predajca“ svojho tovaru na tréningu, na súťaži, v  médiách. Hovorca, 
poradca, vychovávateľ, diplomat, funkcionár, je živý príklad na výchovu 
svojim správaním, niekedy vystupuje v  úlohe detektíva, žalobcu, sudcu 
a  advokáta. Vystupuje v úlohe matky, otca, diktátora, politika, herca, 
zberateľa finančných príspevkov, organizátora, technika, stratéga, veliteľa, 
psychológa, maséra, vodiča, dôverníka a  radcu, funkcionára klubu, 
športového zväzu. Je to množstvo povinnosti a úloh, ktoré ležia na ramenách 
trénera a  sú negatívnym javom. Čím viac sa tréner musí venovať všetkým 
ostatným úlohám a  povinnostiam, tým viac stráca na kvalite jeho práca, 
psychická pohoda a výrazne sa zhoršuje kvalita samostatného tréningového 
procesu. Skutočnosť je, že tréner je ústredná postava pri organizácii a riadení 
tréningového procesu.

FORMÁLNE VZDELÁVANIE
 Jeden z dôležitých predpokladov pre prácu trénera mládeže je úroveň 
a  kvalita všeobecného a  odborného vzdelania. V  oblasti športu formálne 
vzdelávanie v  súčasnosti zabezpečujú v  zmysle zákona vysoké školy 
a  športové gymnáziá (12). (VŠ- FTVŠ  UK BA, PU – fakulta športu Prešov, 
UMB  – Fakulta humanitných vied, Pedagogická fakulta UKF Nitra) v oblasti 
vysokého školstva je kvalita vzdelávania zabezpečovaná akreditáciou 
študijných programov, ktoré uskutočňujú fakulty vysokých škôl komplexnou 
akreditáciu činnosti v pravidelných intervaloch.
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NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
 Poskytujú ho rôzne subjekty, predovšetkým akreditované vzdelávacie 
zariadenia špecializovaných činnosti v  oblasti telesnej kultúry.  V  oblasti 
neformálneho vzdelávania v  športe tento proces zabezpečuje akreditačná 
komisia pre oblasť špecializovaných činnosti v  telesnej kultúre. Zoznam je 
zverejnený na  internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR. V  oblasti hodnotenia kvality vzdelávania poskytovaného 
akreditovanými vzdelávacími zariadeniami špecializovaných činnosti sú 
v  zmysle vyhlášky spracované požadované podklady, ktoré posudzuje 
odborná pracovná skupina. Absolventi neformálneho vzdelávania získavajú 
osvedčenia o ich absolvovaní.

ÚTM                      
Útvary rok

počet 
športo-
vcov

počet 
trénerov

počet 
športo-
vých 

odvetví

V.         
Diplom
. tréner

IV.     
I.trie-

da

III.   
II.trie-

da

II.    
III.trie-

da

I.            
Bez 

kvali-
fikácie

poznámka 
(dobro-
voľníci)

športové 
strediská 
pri ZŠ, SŠ

2008 79422 1754 36 205 424 455 85 585
 športové 

strediská 
pri ZŠ, SŠ

2009 15832
8 2978 64 105 1936 688 824 391 777

športové 
strediská 
pri ZŠ, SŠ

2010 40539 1265 65 72 89 292 319 190 303

športové 
triedy pri 
ZŠ, SŠ

2008 14401 372 30 105 154 81 25 7  
športové 
triedy pri 
ZŠ, SŠ

2009 10749 349 34 92 130 81 23 8 5
športové 
triedy pri 
ZŠ, SŠ

2010 10062 359 28 104 134 81 22 8 10

športové 
gymnázia    

/ COP*

2008 3623 234 36 94 91 13 35 1  
športové 
gymnázia    

/ COP*
2009 2727 206 44 66 64 46 21 8 1

športové 
gymnázia    

/ COP*
2010 2637 205 39 59 74 40 22 9 1

CTM            
centrá 

talentova-
nej 

mládeže

2008 7949 1219  184 197 374 263 201  CTM            
centrá 

talentova-
nej 

mládeže

2009 7557 1157 176 180 361 250 190  

CTM            
centrá 

talentova-
nej 

mládeže 2010 6534 921
 

146 151 284 183 157  

zväzové 
centrá 

prípravy 
mládeže

2008         zväzové 
centrá 

prípravy 
mládeže

2009  
zväzové 
centrá 

prípravy 
mládeže 2010         

rezortné 
strediská

2008  78 22 60 12 6    
rezortné 
strediská 2009 74 22 61 11 2  rezortné 
strediská

2010  73 22 61 10 2    
suma za 
rok 2010  59772 2823 442 458 699 546 364 314

počet 
fyzických 

osôb

ODPORÚČANIA
• Dobudovať a sfunkčniť informačný systém – register v oblasti športu 

(evidencia telovýchovných kádrov v športe).
• Podporiť vzdelávanie telovýchovných odborníkov v  športe 

s možnosťou využitia fondov EÚ.
• Upraviť finančný normatív pre štúdium na vysokých školách pre 

oblasť telesnej výchovy a športu.
• Upraviť koncepciu vzdelávania odborníkov v športe SR.
• Výraznejším spôsobom oceňovať prácu mládežníckych trénerov 

z hľadiska morálneho, spoločenského a finančného.
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 Účastníci I. Športového fóra na Slovensku, ktoré sa konalo za účasti 
prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča 3. apríla 2012 v Bratislave - t. j. 
predstavitelia slovenských športových zväzov a športových organizácií, 
vyšších územných celkov, ZMOS-u a vybraných obcí, zástupcovia 
rezortných stredísk vrcholového športu a fakúlt telesnej výchovy a športu, i 
ďalší účastníci - vyzývajú novozvolených poslancov Národnej rady SR a 
členov vlády SR, aby sa koncepčne zaoberali kritickým stavom v 
slovenskom športe.

 Šport je významná súčasť kvality života našich občanov, faktor 
sociálneho rozvoja ľudských zdrojov, systému výchovy a vzdelávania detí a 
mládeže, má pozitívny vplyv na ekonomiku krajiny, rozvoj cestovného ruchu i 
zdravie obyvateľstva, a výrazne formuje priaznivý obraz Slovenskej republiky.

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ale tiež na krásne tradície a 
hodnoty slovenského športu, sú účastníci I. Športového fóra na Slovensku 
presvedčení, že šport si zaslúži väčšiu pozornosť, podporu i pomoc zo 
strany politikov, než akej sa mu dostávalo doteraz.

__________________________________

 Z príspevkov a diskusie na I. Športovom fóre na Slovensku vyplýva, 
že jeho účastníci ako reprezentanti širokej členskej základne športového 
hnutia očakávajú:

A) od poslancov NR SR, že:

1. prijmú strategický Program štátnej športovej politiky v SR s platnosťou 
minimálne na 8 rokov,

2. prijmú nový Zákon o športe, ktorý by nahradil súčasné dva zákony – č. 
288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a č. 300/2008 Z. z. o organizácii a 
podpore športu – obidva v znení neskorších predpisov, 

3. novelizujú Zákon o hazardných hrách č. 171/2005 Z. z., Zákon o 
rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z., Zákon o verejnom obstarávaní 
č. 25/2006 Z. z. a Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. - všetky v znení 
neskorších predpisov, 

4. prijmú Zákon o sponzorstve, ktorý by podnikateľským subjektom umožnil 
spolufinancovanie športu a športových aktivít s možnosťou daňových úľav. 

B) Od vlády SR, že:

1. definuje štátny a verejný záujem v športe,

2. do Programového vyhlásenia vlády SR a plánu práce zahrnie aj postupné 
riešenie rozhodujúcich problémov športu, 

3. v spolupráci so športovým hnutím, krajskými a obecnými samosprávami 
pripraví strategický Program štátnej športovej politiky v SR s platnosťou 
minimálne na 8 rokov, 

4. v spolupráci so športovým hnutím, krajskými a obecnými samosprávami 
pripraví návrh nového Zákona o športe, ktorý by nahradil doterajšie dva, 
pričom by: a) zohľadňoval všetky doteraz prijaté medzinárodné dokumenty 
v rámci EÚ a dotýkajúce sa športu, ku ktorým Slovenská republika 
pristúpila, b) umožnil praktické uplatnenie princípu subsidiarity a 
autonómnosti pre všetky športové subjekty, rešpektujúc ich nezameniteľnú 
zodpovednosť za konkrétnu oblasť športu. 

5. v spolupráci so športovým hnutím pripraví Zákon o Športovom fonde; 
prostredníctvom Športového fondu by sa spravovali verejné zdroje určené 
najmä na šport detí a mládeže, pričom zákon by definoval aj zdroje jeho 
napĺňania, 

Závery I. športového fóra na Slovensku
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6. v spolupráci so športovým hnutím, krajskými a obecnými samosprávami 
pripraví novelizáciu ďalších zákonov dotýkajúcich sa športu, vrátane 
Zákona o hazardných hrách č. 171/2005 Z. z., Zákona o rozpočtových 
pravidlách č. 523/2004 Z. z., Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. 
z. a Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. – všetkých v znení 
neskorších predpisov. 

7. umožní priamu participáciu športového hnutia na využívaní výťažkov z 
lotérií a hazardných hier,

8. do nového programového rámca dohody s Európskou úniou zahrnie aj 
budovanie športovej infraštruktúry a ďalšie športové projekty, ktoré 
umožnia samosprávam a športovým subjektom čerpať finančné 
prostriedky z fondov EÚ na regionálny a sociálny rozvoj, 

9. podporí projekty subjektov športového hnutia, umožňujúce čerpať 
finančné prostriedky z Fondu EK v rámci jej programu „Erazmus pre 
všetkých“ na vzdelanie, výchovu, mládež a šport, 

10. na rozdiel od praxe z posledného obdobia podporí vrcholový šport v 
rezortoch obrany a vnútra a umožní zároveň zabezpečiť sociálnu 
perspektívu športovcov, obvyklú v zahraničí, aj prípadne v rezorte financií 
(finančná polícia a colná správa), 

11. zvýši finančnú podporu komunálneho športu, športových aktivít a 
výstavby športovísk v mestách a obciach, aj podporu neprofesionálnych 
športových klubov, 

12. do prijatia nového Zákona o športe bude dodržiavať dlhodobo platné, ale 
zatiaľ nikdy nerešpektované ustanovenie Zákona č. 288/1997 Z. z. o 
telesnej kultúre v znení neskorších predpisov, stanovujúce, že na šport sa 
má poukazovať 0,5 % zo štátneho rozpočtu, 

13. prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ním 
priamo riadeného Národného športového centra urýchlene zabezpečí 
fungovanie dlhodobo pripravovaného informačného systému športu, 

14. utvorí samostatnú kapitolu pre šport v rámci rozpočtu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a postupne navýši celkový objem 
štátnych financií na šport, zohľadňujúc prinajmenšom infláciu, 

15. utvorí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR funkciu 
štátneho tajomníka pre šport, 

16. vráti Slovenskej asociácii športu na školách systém realizácie školských 
športových súťaží, 

17. po diskusii a pripomienkovaní spolkovou sférou pripraví stratégiu 
propagácie športu vo verejnoprávnych médiách na Slovensku, 

18. bude riešiť problematiku výučby telesnej výchovy na základných, 
stredných a vysokých školách v záujme posilnenia jej postavenia a 
navrátenia niekdajšieho statusu, 

19. prostredníctvom rezortného ministerstva presunie centrá olympijskej 
prípravy pod správu Slovenského olympijského výboru a znovu bude 
akceptovať projekty Slovenského olympijského top tímu a Juniorského 
olympijského tímu,

20. po diskusii a v spolupráci so športovým hnutím pripraví návrh vyplácania 
doživotnej štátnej podpory po dovŕšení určitého veku mimoriadne 
úspešným štátnym športovým reprezentantom.

C) Od športového hnutia v SR, že:

1. ústretovým rokovaním všetkých kľúčových športových organizácií s 
podporou rozhodujúcej väčšiny športovej obce nájde cestu k utvoreniu 
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strešnej organizácie slovenského športu, ktorá by sa stala jeho všeobecne 
uznávaným spoločným reprezentantom a zároveň dôstojným a 
rešpektovaným partnerom štátu,

2. sa konsenzuálne zhodne na prioritách, ktoré by mali byť základom nového 
dlhodobého Programu štátnej športovej politiky v SR, a predloží ich vláde 
SR, 

3. pripraví vlastné návrhy s definovaním športových priorít v Slovenskej 
republike, ktoré predloží Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 
ako dôležitý podkladový odborný materiál v súvislosti s požadovanými 
zmenami vyššie uvedenej legislatívy, týkajúcej sa priamo či nepriamo 
oblasti športu, 

4. prispôsobí svoju štruktúru v regiónoch územno-správnemu členeniu 
Slovenskej republiky, 

5. vyvinie maximálnu aktivitu, aby sa na všetkých úrovniach dokázalo spojiť s 
prirodzenými partnermi (predovšetkým s mestami, obcami a s vyššími 
územnými celkami) v snahe čerpať na projekty spojené so športom 
prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a pripravilo na tento účel 
zmysluplné projekty, zamerané predovšetkým na rozvoj športovej 
infraštruktúry a zohľadňujúce najlepšie prirodzené podmienky na budúci 
rozvoj v mestách, obciach a regiónoch, 

6. v spolupráci s fakultami telesnej výchovy a športu a s ďalšími odbornými 
pracoviskami pripraví organizačné zabezpečenie a obsah nového systému 
vzdelávania v športe, ktorý by racionálne a účelne nadviazal na pôsobenie 
niekdajšej Telovýchovnej školy, 

7. zlepší podporu a spôsob výberu športovo talentovanej mládeže od 
najnižšieho veku, 

8. bude iniciovať smerom k štátu utvorenie komplexného systému 
starostlivosti o útvary talentovanej mládeže všetkých úrovní, 

9. vyvinie maximálne úsilie na akceptovanie jej návrhu na obsadenie jedného 
miesta v Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie, 

10. v duchu zodpovedného riadenia športu zapojí aktívnych športovcov do 
práce v orgánoch zväzov a ďalších športových organizácií, vrátane 
budúcej strešnej, a bude im v rámci svojich možností pomáhať pri ich 
príprave na postšportovú kariéru,

11. oživí verejné oceňovanie športových osobností obnovením udeľovania 
titulov typu “majster športu”, “zaslúžilý majster športu”, “vzorný tréner”, 
“zaslúžilý tréner”, alebo „zaslúžilý pracovník v športe“, resp. „zaslúžilý 
pracovník v telovýchove“, ktoré nie je prežitkom minulosti.

                    __________________________________
 Prvé športové fórum na Slovensku poveruje prezidenta 
Slovenského olympijského výboru, aby s okamžitou platnosťou začal 
viesť rokovania s jednotlivými subjektmi športového hnutia o novej 
štruktúre slovenského športu a o utvorení jeho budúcej strešnej 
organizácie.


