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25 rokov SOV    Zákon o športe v praxi    Olympijské 
festivaly Slovenska    Koľko Slovákov ide do Pjongčangu?

SOV oslavoval. S legendami i knihou
JUBILEUM  
Krátko pred 
vianočnými sviatkami 
oslávil v Bratislave 
Slovenský olympijský 
výbor 25. výročie 
svojho ustanovenia.

V utorok 19. decembra    
uplynulo presne 25 ro
kov od ustanovenia Slo
venského olympijské

ho výboru (SOV). Oslavy svo
jej štvrťstoročnice pripravil SOV 
na deň presne v deň jubilea. Me
dzi gratulantmi boli ministerka 
školstva, vedy, výskumu a špor
tu SR Martina Lubyová, predse
da Slovenského paralympijského 
výboru Ján Riapoš a prostred
níctvom videopozdravov aj pre
zident Medzinárodného olym
pijského výboru (MOV) Thomas 
Bach a prezident Európskych 
olympijských výborov (EOV) Ja
nez Kocijančič.

Dvadsaťpäť olympijských 
rokov: úspech aj záväzok
Prezident SOV Anton Siekel, kto
rý do najvyššej funkcie v našom 
olympijskom hnutí nastúpil 26. 
novembra 2016, cíti veľkú zod
povednosť voči celému olympij
skému hnutiu. „To, čo ľudia spä
tí so SOV za 25 rokov dokázali, 
vzbudzuje úctu, no zároveň je to 
aj záväzok, aby bol SOV aj naďa
lej rešpektovaná a dôveryhodná 
inštitúcia. Všetci musíme praco
vať maximálne zodpovedne, aby 
sme ďalej nadväzovali na tradí
ciu SOV,“ povedal v úvodnom 
príhovore k približne 160 účast
níkom slávnostného zhromaž
denia. 

To, čo predchádzalo ustanove
niu SOV, priblížila Mária Mrač
nová, ktorá od roku 1990 vied
la Olympijskú spoločnosť Slo
venska (OSS) a stála aj na čele 

prípravného výboru pre usta
novenie SOV. Pripomenula, že 
slovenské snahy o rozvíjanie 
olympizmu „po svojom“ v ča
soch existencie federálneho štá
tu vzbudzovali v Prahe podráž
dené reakcie, ale situácia sa 
napokon upokojila a zánik i roz
delenie majetku niekdajšieho 
Československého olympijského 
výboru prebehli bezproblémo
vo. A OSS vybudovaním základ
ných štruktúr pripravila pevné 
základy pre neskorší rýchly roz
beh SOV.

Bez Novembra 1989  
by nebol SOV
Historicky prvý predseda SOV 
(od 19. decembra 1992 do 19. 
augusta 1999) Vladimír Čer
nušák nedávno oslávil 96. na
rodeniny a na slávnosti sa ne
zúčastnil. Vďaka archívu RTVS 
však k účastníkom slávnostné
ho zhromaždenia prehovoril 
dvakrát prostredníctvom video
záznamov – prvého presne spred 
25 rokov.

Zhruba dve tretiny uplynulé
ho štvrťstoročia – dovedna rov
ných 17 rokov (od 20. novem
bra 1999 do 26. novembra 2016) 
– pôsobil na čele SOV Franti
šek Chmelár. Vo svojom prí
hovore si zaspomínal na slo
venské olympijské začiatky na 
sklonku niekdajšieho federálne
ho štátu: „Dôležitý bol Novem
ber 1989, vďaka tomu môžeme 
dnes oslavovať. Nebyť Novem
bra, nebola by zrejme ani samo
statná Slovenská republika, a te
da ani Slovenský olympijský vý
bor,“ pripomenul a pokračoval: 
„Je pekné, že si pripomíname 
25. výročie vzniku SOV, ale ne
bolo všetko také jednoduché, 
ako to dnes vyzerá. Boli sme 
vtedy plní očakávaní, ale profe
sor Černušák držal našu eufóriu 
na uzde, aby sme nemali pred
časný štart, po ktorom nasleduje 
diskvalifikácia. Mária Mračnová 
a jej ľudia z Olympijskej spoloč
nosti Slovenska však pripravili 
pôdu pre vznik SOV, aj vďaka to
mu bol proces zrodu jednoduch

ší.“ Na záver apeloval, nech SOV 
neprestajne vplýva na deti, ro
dičov aj učiteľov, aby sa v záuj
me vyššej kvality života venova
li športu.

Hold našim olympijským 
medailistom
SOV poňal oslavy svojho jubilea 
predovšetkým ako oslavu našich 
olympijských medailistov v ére 
štátnej samostatnosti Sloven
skej republiky. Na doterajších 
šiestich zimných olympijských 
hrách (s premiérou v Lilleham
meri 1994) a na šiestich letných 
hrách sa dovedna 26 športovcov 
spolu pričinilo o zisk 33 olym
pijských medailí – 11 zlatých,  
14 strieborných a 8 bronzových.

Na slávnostné zhromažde
nie prišlo dovedna 18 medailis
tov z obdobia posledného štvrť
storočia – vodní slalomári Mi
chal Martikán, Elena Kaliská, 
Ladislav Škantár, Peter Škantár, 
Matej Beňuš, Juraj Minčík, rých
lostní kanoisti Slavomír Kňazo
vický, Erik Vlček, Juraj Tarr, Ju

raj Bača, Tibor Linka, strelci 
Zuzana Rehák Štefečeková, Jo
zef Gönci, Danka Barteková, at
lét Matej Tóth, plavkyňa Mar
tina Moravcová, džudista Jozef 
Krnáč a biatlonista Pavol Hurajt. 
Z 26 našich medailistov chýbali 
teda len ôsmi.

Práve týmto klenotom sloven
ského športu je venovaná kniha 
autorov Ľubomíra Součka (text) 
a Jána Súkupa (fotografie), ktorú 
s názvom ,Naši olympijskí veli
káni štvrťstoročia‘ vydal SOV. 

Unikátne príbehy 
úspešných
Kniha formátu A4 na 72 stra
nách obsahuje stručné profily 
všetkých 26 slovenských olym
pijských medailistov „a stručné 
príbehy ich 33 hrdinských me
dailových vzletov za 25 rokov 
existencie Slovenského olym
pijského výboru“ (ako znie jej 
podtitul). „Cez takéto osobnos
ti, ktoré sú vzormi pre mládež, 
sa najlepšie dajú šíriť olympij
ské myšlienky a ideály. Publiká

cia približuje silné a emotívne 
príbehy ich medailových vzletov 
na najväčšom športovom podu
jatí na svete,“ povedal autor tex
tovej časti knihy Ľubomír Sou
ček. Knižku uviedli do živo
ta symbolickým poklopkaním 
zlatými medailami po jej oba
le naši olympijskí šampióni Mi
chal Martikán, Elena Kaliská, 
Ladislav Škantár, Peter Škantár 
a Matej Tóth.

Nielen medailisti, ale aj všet
ci prítomní si mohli oživiť veľké 
emócie za uplynulých 24 rokov 
prostredníctvom unikátnej vi
deokompilácie „Slovenské olym
pijské vrcholy“, ktorú pre SOV 
vyrobil celosvetový digitálny 
Olympic Channel. Toto pôsobivé 
video v skratke zachytáva zisk 
všetkých 33 olympijských me
dailí samostatného Slovenska. 
Kniha aj video sú širokej verej
nosti k dispozícii prostredníc
tvom internetovej stránky SOV 
olympic.sk.
� Ľubomír�Souček,

� mediálny�riaditeľ�SOV

Knihu ,Naši olympijskí velikáni štvrťstoročia‘ autorov Jána Súkupa a Ľubomíra Součka (v strede) uviedli do života poklopkaním zlatými olympijskými medailami (zľava) Michal 
Martikán, Peter Škantár, Elena Kaliská, Ladislav Škantár a Matej Tóth. SNÍMKA: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP

KALENDÁR PODUJATÍ 
SOV NA ZAČIATKU ROKA
26. január 
53. valné zhromaždenie 
Slovenského olympijského 
výboru a schválenie nominá-
cie na zimné olympijské hry 
v Pjongčangu (Bratislava)

30. január 
Sľub výpravy Slovenskej re-
publiky na ZOH 2018 do rúk 
prezidenta SR Andreja Kisku 
(Bratislava, historická budo-
va NR SR)

31. január 
Odchod prvej časti sloven-
skej výpravy na ZOH 2018 
v Pjongčangu

9. – 25. február 
Konanie XXIII. zimných olym-
pijských hier v Pjongčangu. 
(Kórejská republika)
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Michal Martikán
vodný slalom

2

2

1

Pavol a Peter
Hochschornerovci
vodný slalom

3

0

1
Anastasia Kuzminová
biatlon

2

1

0
Elena Kaliská
vodný slalom

2

0

0
Matej Tóth
atletika

1

0

0

Martina Moravcová
plávanie

0

2

0
Zuzana Štefečeková
športová streľba

0

2

0

Ladislav a Peter
Škantárovci
vodný slalom

1

0

0
Erik Vlček
rýchlostná kanoistika

0

2

1

Richard Riszdorfer
rýchlostná kanoistika

0

1

1
Michal Riszdorfer
rýchlostná kanoistika

0

1

1
Slavomír Kňazovický
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Jozef Krnáč
džudo

0

1

0
Juraj Tarr
rýchlostná kanoistika

0

2

0
Radoslav Židek
snoubording

0

1

0

David Musuľbes
zápasenie

0

1

0
Matej Beňuš
vodný slalom

0

1

0

Slovenský olympijský výbor oslavuje 25 rokov. Počas tohto obdobia sme spolu 
s našimi úspešnými reprezentantmi oslávili 33 olympijských medailí.

UŽ 25 ROKOV SME JEDEN TÍM

Tibor Linka
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Denis Myšák
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Juraj Bača
rýchlostná kanoistika

0

0

1
Pavol Hurajt
biatlon

0

0

1
Danka Barteková
športová streľba

0

0

1
Jozef Gönci
športová streľba

0

0

2
Juraj Minčík
vodný slalom

0

0

1
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Čo priniesol zákon o športe v praxi 
ANALÝZA  
S funkcionárskymi 
špičkami sme sa pozreli 
na najpálčivejšie 
problémy, ktoré 
vyplývajú zo zákona  
o športe platného od 
januára 2016.

V iac peňazí aj pre národné 
športové zväzy za väčšiu 
kontrolu pri ich používaní. 
Také bolo v skratke hlav-

né motto nového zákona o špor-
te, ktorý vstúpil do platnosti 1. ja-
nuára 2016. Po dvoch rokoch svojej 
existencie priniesol jednotlivým ná-
rodným športovým zväzom novin-
ky, ktoré výrazne ovplyvnili dovte-
dajšie fungovanie každého jedného 
športu na Slovensku. 

So športovými funkcionár-
mi sme sa obzreli za tým, čo im 
hlavne v súvislosti s financova-
ním nový zákon dal. A naopak, 
ktoré povinnosti dnes považu-
jú za najväčšie brzdy rozvoja jed-
notlivých zväzov. 

Zhodujú sa na tom, že najväč-
ším pozitívom zákona je výrazné 
zvýšenie finančných prostried-
kov v športe a aj pre jednotli-
vé zväzy. Pre porovnanie, v roku 
2015 im bolo z ministerstva škol-
stva prerozdelených takmer 23 
miliónov eur, v tom budúcom sa 
má suma vyšplhať na takmer 44 
miliónov. Zároveň sa však zväzy 
boria s novými pravidlami a usta-
noveniami vyplývajúcimi zo zá-
kona. Vyberáme tie najvážnejšie.

1. Administratívna záťaž
Zákon ukladá zväzom plniť a reš-
pektovať niekoľko nových povin-
ností ako je zriadenie kontrolóra 
športovej organizácie, spracúvanie 
výročných správ za pomoci audí-
torskej spoločnosti či zverejňovanie 
registrov členov. „Už len výklad 
samotného zákona, sledovanie 
a realizácia všetkých zákonných 
povinností by bola náplňou pre 
externého právneho poradcu,“ 
uviedol Peter Korčok, viceprezident 
SOV a šéf Slovenského atletického 
zväzu. Podľa neho najmä pros-
tredie menších zväzov nebolo na 
takúto administratívnu záťaž vôbec 
pripravené. „Všetky tie požiadavky 
vyplývajúce z prísnej legislatívy sú 
náročné na čas a pracovníkov sek-
retariátov zväzov. Veľká časť z nich 
má jedného – dvoch, respektíve 

iba úväzkového sekretára,“ tvrdí 
Zdenko Kríž, viceprezident SOV, 
generálny sekretár Konfederácie 
športových zväzov (KŠZ) a zároveň 
aj šéf Slovenského stolnotenisové-
ho zväzu. 

Na druhej strane zástupca ge-
nerálneho sekretára Slovenského 
futbalového zväzu pre operatívne 
riadenie Peter Dedík pripomína, 
že zvýšené administratívne, 
právne, ekonomické a finančné 
nároky zväzy a športové hnutie 
pri prijímaní zákona o športe 
akceptovali. No súhlasili s nimi 
zväčša len tie najväčšie a „najbo-
hatšie“ zväzy, tie menšie namie-
tali. „Zvýšené nároky akceptovali 
s tým, že malo byť zabezpečené 
výrazné navýšenie finančných 
prostriedkov pre zväzy, čo bolo 
naplnené len čiastočne a zároveň 
postupne, po dobu štyroch rokov,“ 
hovorí Dedík. Niektoré pozitívne 
finančné stimuly boli vo finálnej 
fáze z návrhu zákona o športe vy-
pustené. Napríklad superodpočet 
či financovanie športových pou-
kazov. V niektorých menších zvä-
zoch tvorí odmena pre kontrolóra 
viac ako 15 percent, teda sumu, 
ktorú môžu zväzy minúť na svoju 
kompletnú administratívu. „Prax 
zrejme prinesie potrebu ďalších 
úprav, aby bolo možné zákon 

plne aplikovať,“ povedal prezident 
Slovenského atletického zväzu. 
Niektoré športové zväzy sa sťažu-
jú, že zákon je príliš reštriktívny. 
Aj za malé pochybenie môže 
zväz stratiť spôsobilosť byť prijí-
mateľom štátnych prostriedkov. 
„Napríklad vlani horolezci nestihli 
podať v termíne žiadosť a za meš-
kanie stratili nárok na celoročnú 
podporu. Podľa nášho názoru 
bola chyba neprimerane potresta-
ná,“ vyjadril sa Kríž. Treba dodať, 
že napriek vyšším nákladom už 
dnes športové hnutie nemusí čeliť 
kritike z minulosti, že na zväzoch 
sa šafári so štátnymi peniazmi. 
„Mnohé zväzy majú transparent-
né účty a každý sa môže pozrieť, 
ako hospodária s financiami. Toto 
je v konečnom dôsledku pozití-
vum,“ hovorí Dedík. 

2. Povinné rozdelenie 
príspevku
Nemenej dôležitým a azda aj 
závažnejším zásahom do práce 
športových zväzov je § 69 zákona 
o športe, ktorý im určuje povinnosť 
vyčleniť určité percento zo štátne-
ho príspevku na konkrétne úlohy. 
Tieto úlohy vyplývajú zväzom na 
základe novely zákona o športe 
prijatej na jeseň 2016. Konkrétne: 
najmenej 15 percent na podporu 

mládeže do klubov, 20 percent na 
rozvoj talentovaných športovcov, 
25 percent na účel športovej re-
prezentácie. Zároveň môžu zväzy 
použiť najviac 15 percent na admi-
nistratívu a 30 na modernizáciu či 
výstavbu infraštruktúry. „Percen-
tuálne stanovenie limitov zame-
dzuje riadiť športovú organizáciu 
odborne a dynamicky. Každý zväz 
v inom štádiu svojej existencie je 
jedinečný a potrebuje pokrývať 
rôzne priority,“ vysvetľuje Korčok. 
Či je to futbal, hokej, tenis alebo 
basketbal – v určitom roku potre-
buje finančne pokryť organizáciu 
významného podujatia, v inom by 
sa chcel sústrediť na vyššiu podpo-
ru reprezentácie či klubov. Teraz 
má spomínanými percentami de 
facto zviazané ruky. „Toto určenie 
percent nepríjemne prekvapilo 
takmer všetky zväzy. Každý je totiž 
úplne iný, má svoje špecifiká, iné 

priority a je nemožné vymyslieť 
percentá tak, aby boli spravodlivé 
voči všetkým,“ tvrdí Kríž. 

Faktom je, že takáto zákonom 
diktovaná percentuálna povin-
nosť využitia štátnych príspevkov 
v športe do vzniku zákona neexis-
tovala. Podľa znenia § 69 to v sú-
časnosti vyzerá tak, akoby bol za 
rozvoj daného športu zodpovedný 
štát a nie národný športový zväz. 
„Ten zrejme najlepšie vie, ako 
použiť finančné prostriedky čo naj-
efektívnejšie s cieľom zabezpečenia 
lepších výsledkov reprezentácie, 
väčšej členskej základne či rozvoja 
daného športu v krajine,“ skonšta-
toval Dedík. V prípade, ak by zväz 
splnil všetky kvóty prerozdelenia, 
zostalo by mu z rozpočtu na ďalšie 
aktivity len desať percent. 

3. Vzorec na výpočet 
príspevku
Kým pri prvých dvoch bodoch sa 
nielen nami oslovení funkcionári 
vcelku zhodujú, tretí vyvoláva 
najväčšie vášne. Vzorec na výpo-
čet príspevku pre športové zväzy 
sa skladá zo štyroch parametrov: 
úspešnosti, počtu aktívnych 
členov do 23 rokov, popularity 
a počtu krajín vo svetových fede-
ráciách. „Pri prvých dvoch sa mô-
žu zväzy porovnávať a úspešnejší 

môžu získať vyššie príspevky, čo 
je spravodlivé. Parameter popula-
rity zvýhodňuje populárne športy, 
a to sú zväčša tie väčšie,“ hovorí 
prezident Slovenského atletické-
ho zväzu Korčok. Konfederácia 
športových zväzov sa v minulosti 
snažila znížiť vo výpočte váhu 
popularity. Dôvodom malo byť 
hlavne jej neobjektívne vyčíslenie. 
„Spočiatku sa jej zahraničná časť 
vypočítavala z výsledkov merania 
televíznych peoplemetrov, po 
kritike sa ráta počet internetových 
klikov na jednotlivé športy – žiaľ 
z údajov privátnej spoločnosti,“ 
poukazuje Zdenko Kríž, generál-
ny sekretár KŠZ. Tá navrhovala 
výpočet popularity aj na základe 
počtu krajín vo svetových federá-
ciách a členskej základne daného 
športu na Slovensku a vo svete. 
Ani ten však neprešiel. „Do bu-
dúcnosti by bolo vhodné hľadať 
kompromis medzi športovými 
organizáciami, aby sa našiel mo-
del, ktorý bude pozitívne vnímaný 
väčšinou,“ tvrdí Korčok. 

Vďaka novele zákona o športe 
z jesene 2016 vypadli z výpočtu 
najväčšie zväzy – futbalový a ho-
kejový. Tie majú garantovaný 
príspevok vo výške 17 respektíve 
13 percent zo sumy vyčlenenej na 
šport.

Vladimír Trávniček ©hn

vladimir.travnicek@mafraslovakia.sk

Zákon o športe sa pripravoval vyše dva roky. Koordinátorom odbornej pracovnej skupiny bol súčasný podpredseda vlády Peter Pellegrini.  SNÍMKA: TASR/M. SVÍTOK

44
MILIÓNOV

eur má byť v tomto roku suma, 
ktorú od štátu získajú športové 

zväzy.

Financie v slovenskom športe sa rozdeľujú objektívnejšie  
ROZHOVOR  
Ako chce rezort školstva riešiť 
problémy, ktoré spôsobuje 
zákon o športe, sme zisťovali 
u Boženy Gerhátovej – 
generálnej riaditeľky sekcie 
štátnej starostlivosti o šport.

V čom vidíte v súvislosti s už 
dvojročnou platnosťou zákona 
o športe jeho najväčšie pozitíva 
pre slovenský šport?

Za najväčšie pozitívum považu-
jeme zvýšenie zdrojov do športu.

Mnoho športových zväzov pou-
kazuje na prílišnú administratív-
nu záťaž. Môžu byť od nej v bu-
dúcnosti, napríklad menšie zvä-
zy, odbremenené? 

Zníženie administratívnej záťaže 
súvisí so sfunkčnením niektorých 
procesov, najmä informačného sys-
tému športu. Keď bude tento in-
formačný systém funkčný, záťaže 
bude menej. Zákon o športe ukla-

dá za viac finančných prostriedkov 
aj úlohy na väčšiu transparentnosť, 
a teda povinností, čo všetko treba 
zverejňovať, aby sa zvýšila aj infor-
movanosť členskej základne a ob-
čanov SR, ktorí platia dane.

V akom štádiu príprav sa nachá-
dza Informačný systém v špor-
te (ISŠ)? Prečo bude pre športové 
zväzy, verejnosť a aj médiá pro-
spešný, čo všetko ponúka a ke-
dy by mal byť naplno sprevádz-
kovaný?

Na ISŠ sa intenzívne pracuje, za-
čiatkom roku 2018 budú funkčné 
registre právnických osôb v športe 
a fyzických osôb v športe. Prospeš-
nosť IS športu spočíva v sprístup-
není všetkých informácií o orga-
nizovanom športe a jeho aktéroch 
(fyzických osobách a právnických 
osobách). V roku 2018 plánujeme 
naplno sprevádzkovať moduly: re-
gister fyzických osôb v športe, re-
gister právnických osôb v športe, 
verejný portál informačného sys-
tému športu (ďalej len „športový 
portál“), portál na podávanie žia-

dostí ministerstvu, portál školské-
ho športu. Následne bude vývoj 
pokračovať modulmi: manažment 
poskytovania finančných prostried-
kov ministerstvom, činnosti hlav-
ného kontrolóra športu, modul od-
bornej prípravy športových odbor-
níkov, činnosť dopingovej kontroly, 
evidencia a prevádzka športovej in-
fraštruktúry, manažment príspev-
kov na športový poukaz. Po dokon-
čení (asi rok 2020) bude IS športu 
poskytovať aj analytické a grafic-
ké nástroje pre znalostné rozho-
dovanie.

V paragrafe 69 v bodoch 5, 6 a 7 
zákon ukladá športovým zväzom 
povinnosti, koľko percent môžu 
využiť na rôzne oblasti svojej čin-
nosti. Nie je to príliš prísne, neu-
važuje ministerstvo o zmene po-
dielov tak, aby ostalo isté percen-
to voľné aj na konkrétne potreby 
zväzov? 

O tejto téme sa intenzívne dis-
kutuje. Uvažuje sa o novele záko-
na o športe, ktorá by mala reagovať 
na potreby aplikačnej praxe. No jej 

obsah v tomto štádiu je predčasné 
konkretizovať.

Považujete vzorec za najspravod-
livejšiu metódu výpočtu podielov 
jednotlivých zväzov zo štátneho 
príspevku? Zväzy často hovoria 
o málo objektívnom faktore po-
pularity. Na základe čoho je teraz 
určená, neuvažujete o „aktualizá-
cii“ tejto popularity?

Aj na základe diskusií v odbor-
nej verejnosti možno konštatovať, 
že lepší spôsob prerozdeľovania fi-
nančných prostriedkov sa dopo-
siaľ nepodarilo navrhnúť. No tak 
ako v iných oblastiach, aj tu pla-
tí, že nie je možné vyhovieť rovna-
ko všetkým. Miera objektivity roz-
deľovania finančných prostriedkov 
sa však určite zvýšila. Faktor po-
pularity sa diskutuje so športovým 
hnutím už dlhší čas a pri prípra-
ve nového prieskumu medzinárod-
nej popularity a domácej populari-
ty ministerstvo školstva pripravu-
je vytvorenie pracovnej skupiny, 
kde bude mať zastúpenie aj špor-
tové hnutie, a v nadväznosti na 

to by mali byť pripravené nové 
prieskumy.

Aj v spolupráci so SOV a inými 
zväzmi ste dokázali upraviť ne-
dostatky v zákone o športe for-
mou novely. Viete špecifikovať tie 
hlavné zmeny, ktoré sa doteraz 
podarilo zaviesť?

Z pohľadu ministerstva škol-
stva považujeme za najdôležitej-
šiu jasnejšiu formuláciu paragrafu 
77 odsekov 1 a 2 v poslednej nove-
le, ktorá upravuje zdroje financova-
nia športu a ktorá nadobudla účin-
nosť 31. 12. 2017.

Aké sú hlavné ciele rezortu škol-
stva, respektíve sekcie športu 
v súvislosti s rokom 2018 a mož-
nými novinkami v oblasti finan-
covania športu?

Cieľom je zjednodušiť a zefek-
tívniť procesy vo financovaní, v tej-
to oblasti viesť aktívnejší dialóg so 
športovým hnutím, hľadať mož-
nosti, ako znižovať administratívnu 
záťaž pre športové zväzy a športo-
vé organizácie.  (vtr)

Cieľom na rok 
2018 je zjednodušiť 

a zefektívniť 
procesy vo 

financovaní a viesť 
aktívnejší dialóg so 
športovým hnutím 

v tejto oblasti.
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Olympionici splnili deťom sen

OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKA  
Do najväčšieho projektu SOV sa vlani zapojilo 
takmer 28-tisíc detí materských, základných 
a stredných škôl.

Olympijské festivaly Sloven-
ska (OFS) sú najväčším 
celoročným projektom 
Slovenského olympijské-

ho výboru (SOV) a jeho partnerov 
v oblasti olympijskej výchovy. Od 
roku 2008 významne prispievajú 
k formovaniu trvalého vzťahu de-
tí a mládeže k športu, k vyhľadáva-
niu talentov, ale aj k spájaniu špor-
tu s kultúrou, výchovou a vzdelá-
vaním. 

Zmyslom a hlavným cieľom or-
ganizovania OFS je podnietiť ľudí 
k tomu, aby si s plnou zodpoved-
nosťou uvedomili význam špor-
tu pre život a zdravý vývoj detí 

a mládeže. Týka sa to nielen ro-
dičov, pedagógov, trénerov, pred-
staviteľov štátnej správy a samo-
správ, ale aj príslušných inštitúcií, 
škôl a školských zariadení.

Víťazi jednotlivých kategórií ma-
jú nárok na „splnený sen“, ktorý 
si každá škola uviedla v návratke 
hodnotiaceho formulára.

Túžili po stretnutí so 
športovými osobnosťami
Na sklonku roka boli ocenení víťa-
zi všetkých troch kategórií za rok 
2017. V kategórii stredných škôl  
triumfovalo Gymnázium Ľ. Štúra 
vo Zvolene. Na odovzdaní ocene-

nia tejto školy sme sa zúčastnili. 
Zvolenskí gymnazisti sa prihlásili 
do všetkých ročníkov OFS. Už 
v roku 2010 bolo gymnázium 
najúspešnejšou strednou školou 
v Banskobystrickom kraji. Najvyš-
šie ocenenie pre najaktívnejšiu 
strednú školu na Slovensku dosiah-
lo na desiaty pokus v konkurencii 
123 stredných škôl. Do Gymnaziá-
dy – malej školskej olympiády – sa 
zapojilo 409 žiakov súťažiacich 
v 17 disciplínach a 46 učiteľov 
školy. Porota pozitívne hodnotila 
otvárací ceremoniál s dodržaním 
olympijskej symboliky, pestrosť 
uskutočnených disciplín, výtvarnú 
a vedomostnú súťaž s olympijskou 
tematikou aj fotodokumentáciu zo 
samotných podujatí. 

Stredoškoláci zo Zvolena si „vy-
snívali“ besedu s významnými 
športovými osobnosťami. Sen sa 
im dokonale splnil. Účasť na be-

sede prisľúbili slovenskí olym-
pionici vrátane olympijských me-
dailistov. V deň besedy boli ná-
stenky pri telocvični elegantne 
vyzdobené profilmi hosťujúcich 
športovcov aj úspechmi školy do-
siahnutými v kolektívnych špor-
tových súťažiach. Škola navy-
še vo svojom areáli svojpomocne 
zrealizovala výstavbu outdooro-
vého ihriska, ktoré im možno zá-
vidieť. Symbolická stuha čaka-
la na prestrihnutie vzácnymi hos-
ťami.

Prišiel Tóth z Bystrice pešo?
V sprievode prezidenta Slovenské-
ho olympijského výboru Antona 
Siekela na pôdu školy zavítala 
dvojnásobná olympijská víťazka 
vo vodnom slalome Elena Kaliská, 
účastníčka troch zimných olym-
pijských hier – biatlonistka Jana 
Daubnerová (Gereková) a olympij-

ský víťaz v chôdzi na 50 km Matej 
Tóth.

Po oficiálnom otvorení outdoo-
rového ihriska, odovzdaní pohára 
a diplomu prišla na rad očakáva-
ná diskusia. Najviac otázok sme-
rovalo na nášho „najčerstvejšieho“ 
olympijského víťaza Mateja Tótha. 
Ten v tom čase ešte nepoznal ver-
dikt Medzinárodnej asociácie at-
letických federácií (IAAF), ktorý 
o niekoľko dní neskôr očistil je-
ho meno. 

Napriek tomu na všetky otáz-
ky odpovedal pokojne a príveti-
vo. Aj na tie o súčasných najťaž-
ších chvíľach jeho športového ži-
vota. Ešte pred vážnymi otázkami 
jeden z najmladších školákov Ma-
teja úsmevne zaskočil otázkou, či 
na besedu prišiel z Banskej Bystri-
ce pešo alebo autom...

  Ján Šiller,  
 mediálny manažér SOV

Momentka z besedy so zvolenskými gymnazistami: zľava šéf banskobystrického krajského štábu festivalov Imrich Kováč, Matej Tóth, Elena Kaliská, prezident SOV Anton Siekel, Jana Daubnerová a pred-
seda ústredného štábu OFS Anton Javorka. SNÍMKY: SOV/ANDREJ GALICA

Outdoorové ihrisko zvolenským gymnazistom otvorili (zľava) olympionici Matej Tóth, Jana Daubnerová, Elena Kaliská, riaditeľka gymnázia Eva Chylová a prezident SOV Anton Siekel.

Šatan s top 
ocenením  
fair play
Na slávnosti SOV 5. decem-
bra v Bratislave boli odovzda-
né viaceré ocenenia Klubu fair 
play Slovenského olympijské-
ho výboru. Najvyššie sloven-
ské ocenenie fair play – Cenu 
Jána Popluhára – si prevzal le-
gendárny hokejista a kapitán 
tímu majstrov sveta z Götebor-
gu 2002 Miroslav Šatan. V mi-
nulosti dlhoročný líder kabíny 
a v súčasnosti generálny ma-
nažér slovenských hokejových 
reprezentácií, ktorý po nástu-
pe do novej funkcie v našom 
hokeji ukončil existujúci roz-
kol v hnutí výzvou na širokú 
spoluprácu v prospech fanúši-
kov a hokeja.

Cenu Jána Popluhára zís-
kal Šatan za celokariérne prí-
kladné vystupovanie na ľade 
i mimo neho. Ako jediný hráč 
sa podieľal na všetkých šty-
roch slovenských medailách 
z majstrovstiev sveta. Bol naj-
lepším strelcom turnaja na 
zimných olympijských hrách 
1994 v Lillehammeri, najlep-
ším strelcom MS 2000 v Pet-
rohrade aj najproduktívnej-
ším hráčom MS 2002 vo Švéd-
sku. V zámorskej NHL sa tešil 
aj zo zisku Stanleyho pohára 
v drese Pittsburgh Pe nguins. 
„Nevnímam to ako športo-
vú trofej, skôr ako spoločen-
ské ocenenie kariéry a dlhých 
rokov, počas ktorých som pô-
sobil v slovenskej reprezentá-
cii. Počas kariéry som sa ne-
stretol so situáciou, v kto-
rej som v návale emócií konal 
proti fair play. Nie je totiž pri-
rodzené vyhrať niečo nepoc-
tivo, človek by z toho nemal 
radosť,“ povedal po zisku oce-
nenia Šatan.

 (sou)

Hviezdou 
decembra 
bola Anastasia 
Kuzminová
Bratislava – V predchádzajúcej sezó-
ne naša dvojnásobná olympijská šam-
piónka v biatlone Anastasia Kuzminová 
veľmi bojovala so zdravotnými problé-
mami. Jej návrat do súťažného koloto-
ča po druhej materskej prestávke bol 
zložitý. Do tejto olympijskej sezóny však 
vstúpila vo výbornej telesnej aj dušev-
nej pohode a decembrovými výsledka-
mi v pretekoch Svetového pohára šo-
kovala aj samu seba. Úvod v Östersun-
de, kde prispela k 4. miestu miešanej 
štafety, Nasti poslúžil ako dobrý roz-
beh. V Hochfilzene potom bola druhá 
na 7,5 km a triumfovala v stíhacích 
pretekoch na 10 km. A v Le Grand Bor-
nard si umiestnenia na stupni víťaziek 
v oboch disciplínach vymenila, plus 
v pretekoch na 12,5 km s hromadným 
štartom skončila štvrtá. Vianoce a Sil-
vestra prežila Kuzminová ako vedúca 
pretekárka Svetového pohára.  (čtk) 
 SNÍMKA: REUTERS

Olympijské 
festivaly 
Slovenska 
v číslach

28-tisíc 
mladých 
športovcov 
z radov 
žiakov a štu
dentov sa zú
častnilo na 
olympijských 
festivaloch 
v minulom 
roku.
358  
škôl sa cel
kovo zapojilo 
do projektu, 
z toho bolo 
154 mater
ských, 123 
stredných 
a 81 základ
ných škôl.
3  
školy v jed
notlivých 
kategó
riách získali 
ocenenie 
– Materská 
škola Jurko
vičova 17 
v Prešove, 
Základná 
škola Márie 
Rázusovej
Martákovej 
v Liptovskom 
Mikuláši 
a Gymná
zium Ľ. Štúra 
vo Zvolene. 
V súťaži kra
jov o Pohár 
prezidenta 
SOV zvíťazil 
Nitriansky 
samospráv
ny kraj.

Miroslav Šatan získal cenu fair play za 
príkladné vystupovanie. 
 SNÍMKA: ŠTARTFOTO

V dejisku ZOH 
otvorili dediny 
pre športovcov

Olympijské dediny pre blížia-
ce sa ZOH v Pjongčangu (9. – 
25. februára 2018) sú priprave-
né. Na ich slávnostnom otvo-
rení sa v piatok zúčastnili aj 
kórejský prezident Li Hi-peom 
a minister športu Do Džong-
wan. V hlavnej dedine v Pjon-
gčangu, ktorú pre športovcov 
sprístupnia 1. februára, nájde 
prechodný domov 3 894 účast-
níkov ZOH 2018. V tých istých 
priestoroch budú tiež ubytova-
ní paralympionici, ktorých sú-
ťaže budú prebiehať  
8. – 18. marca. Druhá olym-
pijská dedina v meste Gang-
neung bude hostiť počas hier 
takmer tritisíc olympionikov. 
„Olympijské dediny sú po ro-
koch tvrdej práce kompletné. 
Sme radi, že zostanú ako de-
dičstvo hier. Športovci tu náj-
du miesto na oddych a na vy-
tváranie nových priateľstiev,“ 
citovala agentúra DPA prezi-
denta Liho.  (tasr)
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Z OLYMPIJSKEJ HISTÓRIE

Úspešné klany v ére 
zimných olympiád 

Pri pohľade do histórie zim-
ných olympijských hier 
tentoraz zacielime pozor-
nosť na dve slávne súrode-

necké trojice.

Birger, Sigmund  
a Asbjörn Ruudovci
Nóra Birgera Ruuda považujú 
za jedného z najvýznamnej-
ších lyžiarov histórie – okrem 
skokov sa výrazne presadil aj 
v zjazdovom lyžovaní a spolu 
s bratmi patril aj k priekopní-
kom akrobatického. Na skokan-
ských mostíkoch sa ako prvý 
preslávil najstarší z bratského 
tria Sigmund Ruud. Prvý muž 
sveta, ktorý na lyžiach prekonal 
hranicu 80 metrov, si na ZOH 
1928 v St. Moritzi vyskákal 
striebro a o rok neskôr sa stal 
majstrom sveta. Birger ho však 
prekonal. V období, keď sa na 
olympiáde súťažilo len na veľ-
kom mostíku, si v Lake Placide 
1932 aj v Ga-Pa 1936 vyskákal 
zlato. K tomu vyhral aj sveto-
vé šampionáty v rokoch 1931, 
1935 (vo Vysokých Tatrách) 
a 1937, dvakrát prekonal sve-
tový rekord. O titul svetového 
šampióna 1938 ho však obral 
ďalší brat, mladší Asbjörn Ru-
ud. Spoločne si zaskákali ešte 
o desať rokov neskôr – na ZOH 
1948 v St. Moritzi. Už 36-ročný 
Birger Ruud prišiel na hry ako 
tréner, ale keď sa jeho neskú-
sený zverenec Thrane zľakol 
zmeny počasia, nastúpil na 
súťaž namiesto neho – a získal 
striebro. Asbjörn Ruud skončil 
siedmy.

Gordon, Roger a Bill 
Christianovci
Hokejisti Christianovci patria 
k slávnym famíliám olympijskej 

histórie. Olympijskými medai-
lami sa mohli pochváliť traja 
bratia a dokonca aj syn jedného 
z nich. Najstarší z bratov Gor-
don Christian bol členom strie-
borného tímu USA na hrách 
v talianskej Cortine d’Ampezzo 
v roku 1956. 

Jeho mladší bratia Roger a Bill 
Christianovci patrili k hviezdam 
zlatého tímu v Squaw Valley 
1960. Bill Christian bol hrdi-
nom zápasu proti Sovietskemu 
zväzu (3:2), keď strelil druhý aj 
tretí gól domácich. Bill sa stal 
s 13 bodmi za 2 góly a 11 asis-
tencií štvrtým najproduktív-

nejším hráčom celého olympij-
ského turnaja (v tíme USA viac 
bodov získal len Bill Cleary), Ro-
ger získal 11 bodov (8 + 3). Bil-
lov syn David Christian zase pat-
ril k dominantným osobnostiam 
tímu USA na zimných olympij-
ských hrách  1980 v Lake Placi-
de, kde dosiahol najsenzačnejší 
olympijský triumf v histórii ho-
keja a asistoval na osem gólov. 
David sa po olympiáde výraz-
ne presadil aj v najprestížnejšej 
hokejovej súťaži sveta, zámor-
skej NHL, kde odohral 1 009 zá-
pasov. Najúspešnejšiu éru zažil 
v drese Washingtonu Capitals.

� �(sou)

Bratia Birger a Sigmund Ruudovci. SNÍMKA: WIKIMEDIA COMMONS

Pjongčang uvidí vyše 
50 našich športovcov
ZOH 2018  
Definitívne zloženie 
našej výpravy do Južnej 
Kórey schváli Slovenský 
olympijský výbor  
26. januára.

Krátko pred Vianocami 
sa na pôde Slovenské-
ho olympijského výbo-
ru (SOV) zišli členovia štá-

bu SOV pre XXIII. zimné olympij-
ské hry (ZOH), ktoré sa uskutočnia 
9. – 25. februára 2018 v juhokórej-
skom Pjongčangu. Zástupcovia prí-
slušných športových zväzov aj re-
zortných športových stredísk na 
zasadnutí štábu informovali o stave 
kvalifikácie našich športovcov na 
ZOH, o ich príprave aj o zdravot-
nom stave.

O miesta sa ešte bojuje
Z previerky aktuálneho stavu vy-
plynulo, že v slovenskej výprave na 
ZOH by v priaznivejšom prípade 
mohlo byť spolu 57 športovcov – 
43 mužov a 14 žien. Samozrejme, 
kvalifikačný proces vo viacerých 
odvetviach ešte stále prebieha 
a decembrové počty nemusia byť 
úplne definitívne. Niekto zo Slová-
kov môže medzi kvalifikovaných 
ešte pribudnúť a, naopak, niekto 
sa v priebehu januára môže dostať 
aj „pod čiaru“. Veľký škrt cez roz-
počet by mohlo spôsobiť zranenie 
niektorého z kvalifikovaných špor-
tovcov. Situácia okolo štvorbobov 
bude otvorená ešte aj krátko pred 
ZOH.

Pokiaľ ide o mená, definitívu 
menovitého obsadenia vybojova-
ných miest musia jednotlivé zväzy 
na SOV oznámiť najneskôr  
22. januára. O štyri dni neskôr 
schváli definitívne zloženie výpra-
vy valné zhromaždenie SOV – po 
tomto termíne budú možné zme-
ny iba z vážnych zdravotných dô-
vodov. Slávnostný sľub do rúk pre-
zidenta SR Andreja Kisku zložia 
naši olympionici (spoločne s pa-
ralympionikmi) 30. januára a prví 
športovci odletia do Južnej Kó-
rey už ďalší deň. Olympijské dedi-
ny v Pjongčangu (centrum súťaží 
na snehu a v ľadovom tobogane) aj 
v Gangneungu (dejisko súťaží v ha-
lových ľadových športoch) otvoria 
1. februára. Zosumarizujme si stav 
kvalifikácie slovenských športov-
cov, ktorý platil na prelome rokov.

Ľadový hokej (25)
Už dávno je známe, že v nominá-
cii nášho hokejového tímu môže 
byť 25 hráčov. Vedenie zväzu 
avizovalo, že definitívne zloženie 
olympijského tímu oznámi po 17. 
januári. Súpermi nášho družstva 
v základnej skupine budú Rusko, 
USA a Slovinsko. 

Biatlon (10)
Takisto dlhý čas je známe, že na 
ZOH nás v biatlone bude reprezen-
tovať po päť mužov aj žien. K to-
muto športu sa budú viazať značné 
slovenské očakávania. Ich stelesne-
ním je predovšetkým dvojnásobná 
olympijská šampiónka zo ZOH 
2010, respektíve 2014, Anastasia 
Kuzminová, ale aj Paulína Fialková 
a miešaná štafeta.

Sánkovanie (5)
Kvalifikačný proces sa v sánkovaní 
skončil už pred Vianocami. Na 
základe svetových rebríčkov má 
Slovensko štyri miestenky a jednu 
ženskú na základe voľnej karty. 
Vďaka tomu môžeme obsadiť aj 
súťaž miešaných štafiet. V Pjong-
čangu budú súťažiť: na jednose-
dadlových saniach Jozef Ninis a Ja-
kub Šimoňák, respektíve Katarína 
Šimoňáková, na dvojsedadlových 
Marek Solčanský a Karol Stuchlák.

Zjazdové lyžovanie (4)
Ešte v novembri sa črtalo, že Slo-
vensko bude mať na zjazdovkách 
dovedna päť miesteniek, pred Via-
nocami však jedno miesto ubudlo. 
Podľa stavu platného v danom 
čase by nás na ZOH mohol repre-
zentovať jeden muž a tri ženy. Ak 
by sa na tom nič nezmenilo, bol 
by vážne ohrozený štart Slovákov 
v súťaži miešaných tímov, v ktorej 
na vlaňajšom svetovom šampionáte 
senzačne získali striebro. Prvoradá 
slovenská pozornosť bude patriť 
pretekárkam absolútnej svetovej 
špičky Petre Vlhovej a Veronike 
Velez Zuzulovej.

Beh na lyžiach (4)
Aktuálna kvóta zahŕňa dvoch mu-
žov a dve ženy, v decembri sme 
o jedno ďalšie miesto prišli. Naša 
dlhoročná jednotka Alena Procház-
ková si pred koncom roka liečila 
svalové zranenie.

Krasokorčuľovanie (3) 
K Nicole Rajičovej, ktorá si už dáv-
no vybojovala miestenku na súťaži 
žien, pribudla športová dvojica Lu-
cia Myslivečková, Lukáš Csölley. 

Snoubording (1)
Pretekárka širšej svetovej špičky 
Klaudia Medlová si vysokým reb-

ríčkovým postavením zabezpečila 
účasť vo freestylových disciplínach 
– v slopestyle aj v big air.

Boby (4?)
V bobovom športe je situácia kom-
plikovaná. Novozložená posádka 
štvorbobov je síce vďaka výkonom 
v Európskom pohári zatiaľ na po-
stupovej pozícii, ale aj keby sa naši 
bobisti na ZOH kvalifikovali, budú 
musieť čakať na verdikt exekutívy 
MOV. Pilot Matoušek totiž ešte 
pomerne nedávno reprezentoval 
Česko a bude musieť čakať na ude-
lenie výnimky. O nej bude exekutí-
va Medzinárodného olympijského 
výboru rozhodovať až 3. februára.

Akrobatické lyžovanie (1?)
Na začiatku sezóny síce Zuzana 
Stromková v slopestyle bola vo 
svetovom rebríčku na postupovej 
pozícii, ale v dôsledku operácie 
ramena vynechala decembrové 
súťaže a v redukovanom rebríčku 
klesla šesť miest pod čiaru. V ja-
nuári bude mať Stromková jedinú 
súťažnú príležitosť polepšiť si 
postavenie v rebríčku a zároveň 
dúfať, že veľmoci ako USA a Kana-
da nevyužijú naplno svoju maxi-
málnu kvótu.

Ľubomír Souček, 
mediálny riaditeľ SOV

Zjazdárka Petra Vlhová by mala patriť k hlavným tromfom našej olympijskej výpravy v Pjongčangu. SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN

80
METROV

v skokoch na lyžiach prekonal 
Sigmund Ruud ako prvý muž 
v histórii. Na ZOH v St. Moritzi 

1920 získal striebro.
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