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Rozhovor o financovaní športu   V čom tkvie výchovná 
sila športu    Netradičná „olympijská“ škôlka v Prešove

SOV chce zastrešiť slovenský šport
VALNÉ 
ZHROMAŽDENIE 
Delegáti odporučili 
prezidentovi Antonovi 
Siekelovi rokovať 
s ministerkou školstva 
o zvýšení objemu 
financovania športu.

Na 54. valnom zhro-
maždení Sloven-
ského olympijské-
ho výboru  

27. apríla v Bratislave prezident 
SOV Anton Siekel znovu potvrdil 
ambíciu SOV byť lídrom procesu 
utvorenia strešnej organizácie slo-
venského športu. 

Pracuje sa na stanovách
Prezident tak pokračuje v reali-
zácií jednej z tém, s ktorou vlani 
vstupoval na pozíciu prvého muža 
SOV. „Bol by som rád, keby sa ten-
to projekt podarilo v roku 2018 do-
tiahnuť do úspešného konca,“ po-
vedal a poďakoval sa všetkým zvä-
zom, ktoré už oficiálne podporili 
snahu SOV zastrešiť slovenský 
šport po transformácii. „Odhadu-
jem, že zhruba 90 percent zväzov 
je za a zvyšných 10 percent sa sna-
žím presvedčiť, že by to bolo pro-
spešné,“ uviedol. SOV bude v krát-
kom čase prezentovať návrh stanov 
strešnej organizácie. Všetky zväzy 
požiadal o jeho pripomienkovanie.

Delegáti uznesením odporuči-
li prezidentovi SOV rokovať s mi-
nisterkou školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Martinou Lubyo-
vou o zvýšení objemu financovania 
slovenského športu, aj o predĺžení 
prechodného obdobia niektorých 
ustanovení Zákona o športe a o je-
ho novelizácii.

Medailový krst
Oficiálne hodnotenie slovenskej 
účasti na ZOH 2018 predložil plénu 
vedúci slovenskej výpravy a športo-
vý riaditeľ SOV Roman Buček. Ob-
jem celkových výdavkov, súvisia-
cich so zabezpečením účasti našej 
výpravy na ZOH v Pjongčangu a so 
samotnou účasťou (vrátane od-
mien), dosiahol 1 863 241 eur, pri-
čom z vlastných zdrojov SOV bo-

la takmer polovica celkovej sumy 
(vyše 925-tisíc eur). Celá sumár-
na správa je zverejnená na Olym-
pic.sk. Na následnom galavečere 
Anastasia Kuzminová svojimi tromi 
medailami „pokrstila“ knižnú pa-
mätnicu SOV PJONGČANG 2018.

Generálny sekretár SOV Jo-
zef Liba sa vo svojej správe zame-
ral na medzinárodný rozmer čin-
nosti SOV. Osobitne vyzdvihol, že 
SOV vlani v rezorte X-Bionic Sphe-

re v Šamoríne-Čilistove usporiadal 
marketingový seminár pre najvy-
spelejšie národné olympijské výbo-
ry (NOV) s účasťou 110 delegátov 
zo 76 krajín, aj stretnutie 17 NOV 
zo Strednej a Juhovýchodnej Eu-
rópy. 

Diplomatické úspechy
Významné boli aj diplomatické 
úspechy Slovákov – Danka Barte-
ková je nová podpredsedníčka ko-
misie športovcov MOV, Jozef Liba 
člen exekutívy Európskych olym-
pijských výborov (EOV) a Janka 
Daubnerová-Gereková členka ko-
misie športovcov EOV.

Výročnú správu SOV za rok 
2017, ktorá je zverejnená na Olym-
pic.sk, uviedol výkonný riadi-
teľ SOV Gábor Asványi. Rozpočet 
SOV za minulý rok dosiahol príjmy 
v celkovej výške viac než 2,53 mi-
lióna eur, výdavky dosiahli celkove 
viac než 2,191 milióna eur.  

Prezident Konfederácie špor-
tových zväzov SR Marián Ku-
kumberg bol prijatý za čestného 
člena SOV.� Ľubomír�Souček,�

� mediálny�riaditeľ�SOV

Vyznamenania a Výročné ocenenia SoV
V programe 54. VZ SOV, respektí
ve následného galavečera k ZOH 
2018, bolo odovzdanie množstva 
vyznamenaní SOV.

zlatý odznak SoV (za výnimočný 
prínos pre olympijské hnutie 
a šport) – Marián Kukumberg, 
Daniel Kuzmin

Strieborný odznak SoV (za výraz
ný prínos pre olympijské hnutie 
a šport) – Ivan Kováč, Timotej 
Zuzula

Bronzový odznak SoV (za dlhodo
bú prácu a prínos pre rozvoj olym
pijského hnutia a športu) – 
Branislav Antala, Ladislav Asványi, 
Eduard Čordáš, Eva Glesková–
Lehocká, Ján Godál, Anton 
Hamran, Vladimír Hnáth, Eva 
Charfreitagová, Tomáš Kampmiller, 
Oľga Kyselovičová, Jan Liška, Ján 
Longa, Miroslav Luberda, Vladimír 
Mihočko, Dušan Moravčík, Ján 
Novotný, Imrich Ozorák, Daniel 
Pauko, Jozef Tománek, Dušan 
Ťažký, Ján Valach

Plaketa SoV (za významný príspe
vok k rozvoju olympizmu a športu) 

– Milan Lajčiak, Ladislav 
Noskovič, Branislav Prieložný, Ján 
Pečo, Pavol Tolnay

medaila SoV (pre úspešného 
účastníka OH ) – Pavol Blažek, 
Paulína Fialková, Ivona Fialková, 
Terézia Poliaková, Petra Vlhová, 
Alena Procházková, Jozef Ninis

čestné uznanie SoV (za dlhodobú 
aktivitu pri šírení olympizmu) – Ivan 
Čillík, Božena Gerhátová, Rafael 
Horváth, Miroslav Jakubík, Orga
nizačný výbor cyklistických prete
kov Okolo Slovenska, Marek Vrba, 
Baptiste a Fabien Blondeauovci

Výročné ocenenia SoV  
za rok 2017 

Trofej SoV (za prínos v propagácii 
olympijského hnutia a prehlbovaní 
jeho vplyvu na šport, kultúru, vý
chovu a spoločnosť) – Ivan Čierny

cena ondreja nepelu (pre špor
tovca do 23 rokov, u ktorého sa vý
razne prejavila športová perspektí
va) – Ján Volko

cena Bohumila Goliana (za naj

hodnotnejší kolektívny výkon)  – 
futbalový tím SR do 21 rokov

cena Pavla Schmidta (za najhod
notnejší individuálny výkon roka) – 
Peter Sagan

cena Pavla Demitru (za mimo
riadny pozitívny prínos k reprezen
tácii SR v spojení s vynikajúcimi 
výkonmi) – Ján Ďurica

cena matyldy Pálfyovej (ocene
nie ženy za športové výsledky, akti
vitu v športe a v olympijskom hnu
tí) – Veronika VelezZuzulová

cena Jána zacharu (pre trénera 
mládeže) – Gejza Vass

cena miroslava Procházku (za 
celoživotnú propagáciu športu 
a olympizmu prostriedkami litera
túry a publicistiky) – Jozef 
Hrušovský

cena Vincenta Lafka – olympij-
ský klub roka – Olympijský klub 
Michalovce

Diplom moV Žena a šport (výroč
né ocenenie MOV) – Jana 
Labudová  (sou)

špecializOVaná�
prílOha�hn
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Nový čestný člen SOV Marián Kukumberg. Snímka: Štartfoto/J. Súkup

Anastasia Kuzminová pri krste knihy PJONGČANG 2018 s dvoma členmi autorského kolektívu Jánom Súkupom (vľavo) a Ľubo-
mírom Součkom. Snímka: Štartfoto/J. kuchta

KONIEC ZIMNEJ SEZÓNY

Kuzminová. Kráľovná galavečera k Pjongčangu 

Definitívnu bodku za slo-
venskou účasťou na XXIII. 
ZOH v Pjongčangu dal 
SOV na následnom gala-

večere k ZOH 2018, na ktorom sa 
odovzdávali symbolické šeky naj-
úspešnejším slovenským olympio-
nikom v Pjongčangu a vyznamena-
nia SOV.

Hlavnou hviezdou večera bola 
biatlonistka Anastasia Kuzminová, 
ktorá si za zlatú medailu, dve strie-
borné medaily a podiel na 5. mies-
te ženskej štafety v Pjongčangu 
prevzala symbolické šeky dovedna 
na viac než 142 000 eur (brutto). 
„Cítim sa v tejto chvíli výborne, vý-
nimočne. Keď som dnes videla vi-
deá z mojich pretekov, aj po dvoch 
mesiacoch mi naskočili zimomriav-
ky,“ vyznala sa Kuzminová.

Z ďalších štyroch našich žien, 
ktoré sa v Pjongčangu zhodne po-

starali o umiestenia na piatej prieč-
ke, boli na galavečere prítomné dve 
– biatlonové sestry Fialkové. Paulí-
na Fialková si za 5. miesto pre-
vzala šek na 15 000 eur. Na ZOH 
dosiahla životný úspech, na kto-
rý potom vo finálových pretekoch 
Svetového pohára nadviazala skve-
lým druhým miestom. „Každým 
dňom cítim väčšiu a väčšiu moti-
váciu a určite som ešte nepovedala 
posledné slovo,“ povedala. 

Zjazdárka Petra Vlhová, na ZOH 
piata v alpskej kombinácii, sa z ga-
lavečera ospravedlnila pre svadbu 
v blízkej rodine. Viac než stovke 
ľudí v sále sa však prihovorila na 
diaľku prostredníctvom videopo-
zdravu. SOV sa na galavečere ofi-
ciálne rozlúčil s najúspešnejšou ly-
žiarkou našej histórie Veronikou 
Velez-Zuzulovou, ktorá po ZOH 
ukončila pretekársku kariéru.  (sou)

Budem rád, keď  
sa projekt podarí  

v roku 2018 
dotiahnuť  
do konca.

anton�Siekel,�
prezident SOV

Najúspešnejšie. Anastasia Kuzminová (zľava), Ivona a Paulína Fialkové s trénermi 
Annou Murínovou a Danielom Kuzminom. Snímka: Štartfoto/J. Súkup

oDmeny za PJonGčanG
zlato  
50tisíc eur (plus realizačný tím 
16 500 eur)

Anastasia Kuzminová, biatlon – 
12,5 km s hromadným štartom

Striebro 
40tisíc eur (plus realizačný tím 
13 200 eur)

Anastasia Kuzminová, biatlon – 
stíhacie preteky na 10 km)

Striebro  
40tisíc eur (plus realizačný tím 
13 200 eur)

Anastasia Kuzminová, biatlon – 
preteky na 15 km

5. miesto  
15tisíc eur (plus realizačný tím  
4 950 eur)

Paulína Fialková, biatlon – prete
ky na 15 km

5. miesto  
15tisíc eur (plus realizačný tím  
4 950 eur)

Petra Vlhová, zjazdové lyžovanie 
– alpská kombinácia

5. miesto  
48 750 eur spolu (plus realizačný 
tím 4 950 eur)

Paulína Fialková, Anastasia 
Kuzminová, Terézia Poliaková, 
Ivona Fialková, biatlon – štafeta 
žien

Celková výška odmien pre úspeš
ných členov slovenskej výpravy  
za ich výsledky na ZOH 
v Pjongčangu je 266 500 eur 
(brutto). 
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Michal Martikán
vodný slalom

2

2

1

Pavol a Peter
Hochschornerovci
vodný slalom

3

0

1
Anastasia Kuzminová
biatlon

3

3

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 36 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

www.olympic.sk

na Česko nám chýba 200 miliónov
RoZHoVoR  
Predseda rady 
partnerov poradenskej 
spoločnosti KPMG, 
ktorá po šiestich rokoch 
vydala druhú štúdiu 
Koncepcie financovania 
športu v Slovenskej 
republike.

Prečo ste sa po roku 2012 rozhod-
li opäť vydať rozsiahlu, 133-stra-
novú správu o stave financovania 
slovenského športu?

Rovnako ako v roku 2012 aj te-
raz sme ju spracovali na základe 
požiadavky od Slovenského olym-
pijského výrobu. Ten sa pred rokmi 
inšpiroval niečím podobným, čo 
KPMG robila ešte v roku 2010 pre 
Česko. Vzhľadom na to, že na Slo-
vensku neexistovala sumarizačná 
správa popisujúca z akých zdrojov 
sa financuje šport a na čo sa pro-
striedky používajú, tak vznikla aj 
u nás táto štúdia. No a po šiestich 
rokoch vyšla jej aktualizácia.

Na čo budú vaše zistenia slúžiť?
V športe je zainteresovaných ve-

ľa subjektov – štát, obce a mestá, 
VÚC, súkromné subjekty, rodičia... 
Táto štúdia môže pomôcť SOV, aby 
mohol u kompetentných argumen-
tovať a podporiť plány na to, ako 
zefektívniť využívanie verejných 
prostriedkov v športe. 

Štúdia porovnáva aj verejné vý-
davky na jedného obyvateľa. Ako 
obstálo Slovensko?

Kým na Slovensku je to 40 eur 
na obyvateľa, v susednom Česku 
69 eur a vo Švajčiarsku až 278 eur. 
Vychádzame z toho horšie, ako je 
európsky priemer. Napriek tomu, 
ako sa darí slovenskej ekonomi-
ke, ako štát dosahuje vyššie príjmy 
z DPH, z dane z príjmov, tak v ob-
lasti financovania športu zaostáva-
me za mnohými krajinami. A to aj 
napriek tomu, že od vzniku Záko-
na o športe putuje do toho sloven-
ského omnoho viac zdrojov, ako 
v minulosti. Ale tie rozdiely vidieť 
aj na výsledkoch.

Ktorých?
Vezmime si napríklad posledné 

zimné olympijské hry v Pjongčan-

gu. Kým naše medailové úspechy 
boli dielom Anastasie Kuzminovej, 
Česi mali tú kvalitu rozloženú do 
viacerých športových odvetví. A to 
nehovorím o rozdieloch v kolektív-
nych športoch, kde okrem futbalu 
a hokeja v mnohých za našimi zá-
padnými susedmi výrazne zaostá-
vame. 

Koľko peňazí je teda potrebných, 
aby sme sa vyrovnali Česku?

Aby sme dosiahli podobné číslo, 
čiže 69 eur na obyvateľa, tak by sa 
podpora z verejných zdrojov, kto-
rá vlani dosiahla 215 miliónov eur, 
musela zvýšiť o ďalších 200 milió-
nov. Treba však pripomenúť, že 
výška podpory v roku 2017 zahŕňa 
aj čiastku zhruba 50 miliónov eur 
súvisiacu s investíciou do nového 
Národného futbalového štadióna. 

Ako sa teda môže Slovensko do-
stať v podpore športu na úroveň 
Česka?

Z môjho pohľadu je to politic-
ké rozhodnutie. Každá krajina vy-

berá od daňových poplatníkov a fi-
riem peniaze a určuje, kam budú 
smerovať. Je to otázka priorít po-
litikov a rozdelenia verejných pro-
striedkov. 

Z toho porovnania vyplýva, že 
štát asi nemá záujem o výrazne 
vyššiu podporu športu.

Pozrite sa, Zákon o športe – aj 
keď mnohé zväzy nie sú spokojné 
s vyššou administratívnou záťažou 
či limitmi na využívanie zdrojov – 
je posun vpred. Lepšie je mať Zá-
kon o športe a popracovať na jeho 
vylepšení, ako nemať žiadny. Kri-
tika zo strany športových zväzov 
je dobrá, dáva zmysel. Treba však 
povedať, že situácia je lepšia, ako 
pred šiestimi rokmi. 

Nebolo by pre riadenie nielen 
profesionálneho, ale aj amatér-
skeho športu najlepšie vytvorenie 
ministerstva športu?

Pre porovnanie, napríklad mi-
nisterstvo kultúry má pod sprá-
vou mnoho objektov. V športe ich 

vlastnia a prevádzkujú často mestá 
a obce. To, čo dávajú do športu, 
je možno paradoxne viac, ako na 
miestne knižnice, kultúrne spol-
ky alebo organizáciu podujatí. Pro-
ces riadenia kultúry a športu je 
úplne odlišný. Sekcia športu je jed-
na z mnohých, ktorú ministerstvo 
školstva riadi. Nemá také možnos-
ti a aparát, ktorý by dokázal pokryť 
všetky potrebné veci. No šport ne-
možno vnímať len optikou Sagana, 
Hamšíka či Kuzminovej – je dôleži-

tý pre vývoj detí, zdravie obyvate-
ľov a krajinu ako takú. 

Zo štúdie vyplýva, že najpopulár-
nejší šport je ľadový hokej pred 
futbalom a tenisom. Z čoho ste 
vychádzali?

Ten rebríček sme prebrali z úda-
jov, ktoré malo k dispozícii minis-
terstvo školstva. Je to jeden z mo-
ných parametrov na výpočet prí-
spevkov pre jednotlivé športy. 
Tým, že sa robí raz za dva roky, 
nemusí byť najobjektívnejší. Logic-
kejšie by bolo, aby sa robil naprí-
klad každý štvrťrok, aby sa dali zís-
kané výsledky spriemerovať. Prob-
lém nastáva v tom, že údaje sú 
ovplyvnené tým, aká veľká športo-
vá udalosť sa pri získavaní dát prá-
ve diala. Keď by sa prieskum robil 
po zimných olympijských hrách, 
bol by biatlon určite populárnejší, 
ako povedzme po Tour de France. 
Ten subjektívny element v ňom bu-
de zohrávať úlohu, pokiaľ nepristú-
pime k získavaniu týchto údajov na 
pravidelnej báze. 

Dokonalý systém neexistuje a ani 
pri snahe o čo najväčšiu objekti-
vitu by všetky športové odvetvia 
spokojné neboli. 

To nie, ale mohla by sa vyrovnať 
tá čas nespokojných so spokojný-
mi. Nemôžu tam byť také rozdie-
ly, akých sme dnes svedkami. Zvä-
zy majú problémy s celosvetovou 
popularitou – napríklad taký vod-
ný slalom či biatlon. Existuje mno-
ho krajín na svete, kde tieto špor-
ty ani nepoznajú. Z môjho pohľa-
du nedáva zmysel robiť takýto typ 
prieskumu celosvetovo. Žijeme 
v istom regióne, s históriou, kultú-
rou aj športovou tradíciou. Úlohou 
toho, kto ten prieskum robí, je vy-
svetliť a zadefinovať, čo ním chce-
me dosiahnuť.  

Čo dnes považujete, po zverej-
není výsledkov štúdie, za jeden 
z najvážnejších nedostatkov v sú-

vislosti s rozdeľovaním verejných 
financií do športu?

Že tu máme vytvorený informač-
ný systém športu, ale zväzy ho ne-
používajú tak, akoby mohli, pre-
tože neobsahuje relevantné údaje. 
Počty klubov či športovcov mno-
hým zväzom nesedia v porovnaní 
s tým, aké sú v skutočnosti. Najdô-
ležitejšie je vniesť do športu syste-
matickosť. Aby sme mali dobrú in-
fraštruktúru nie len fyzickú, ale aj 
dátovú. Keď bude, vieme podľa nej 
lepšie interpretovať, ako majú byť 
tie peniaze čo najefektívnejšie vy-
užité. Dôležitý je tiež informačný 
systém pre infraštruktúru, pre or-
ganizáciu podujatí – či sa dejú na 
obecnej, okresnej, samosprávnej, 
alebo medzinárodnej úrovni. 

Kto by mal databázy získavať, 
spravovať a aktualizovať?

Keďže sa rozprávame o verej-
ných zdrojoch, tak štát by sa mal 
rozhodnúť. Buď nech to robí sám, 
alebo tým poverí nejakú inštitúciu, 
ako je napríklad SOV. Ten na to, sa-
mozrejme, tiež nemá rozpočet ani 
ľudské vybavenie. Ale musí prísť 
politické rozhodnutie, kde to bude, 
kto sa o to má starať a s akými prá-
vomocami. 

Vladimír Trávniček ©hn

vladimir.travnicek@mafraslovakia.sk

Podľa Ľuboša Vanča šport posunie vpred vznik spoľahlivého systému na zbieranie dát, ktoré budú slúžiť na efektívne využitie 
verejných zdrojov do slovenského športu. Snímka: Hn/arcHív

Lepšie je mať 
Zákon o športe  

a pracovať na jeho 
vylepšení, ako 
nemať žiadny.

Verejné výdavky  
na šport na 1 obyvateľa  
(porovnanie vybraných 12 krajín  
v roku 2016 v eurách)

Švajčiarsko 278
Francúzsko 275
Fínsko 156
Dánsko 139
Holandsko 99
v. Británia 90
Česko 69
nemecko 65
Španielsko 56
Slovinsko 43
Slovensko 40
Litva 25
Zdroj: štúdia kPmG

Podiely jednotlivých subjektov na financovaní športu  
z verejných zdrojov (v mil. eur)

 MŠ MV MO ÚV Obce a VÚC Spolu
2011 25,1 0,7 4,8 0,3 97,7 128,6
2012 28,8 0,4 4,2 0,1 69,9 103,4
2013 35,0 0,7 4,9 4,2 64,2 109,0
2014 34,0 0,8 4,2 2,6 82,3 123,9
2015 38,5 0,8 5,5 7,3 95,4 147,4
2016 48,4 0,8 4,9 – 99,8 153,9
2017 107,1 0,7 4,9 – 102,3 215,0

Poznámka: mŠ – ministerstvo školstva, mv – ministerstvo vnútra, mO – ministerstvo obrany, Úv – úrad vlády, 
Zdroj: štúdia kPmG



Anton Siekel,
prezident Slovenského  
olympijského výboru

Tak ako si vážime svojho súpera, 
tak by sme mali ctiť aj pravidlá 
hry. A to platí, samozrejme, nielen 
v športe, ale aj v bežnom živote. 
Všetci by sme mali začať od seba 
a až potom sa pozerať na druhé-
ho. Keď si vezmeme džudo, ktoré 
je môjmu srdcu pomerne blízko, 

tak tento šport, ak by ma naučil 
len jedinú vec, tak to je padanie. 
Padanie nielen na žinenke, ale aj 
v životných situáciách, lebo tomu 
sa nikto z nás nevyhne. A znovu 
sa postaviť na nohy, to je aj záleži-
tosť čestného boja a životného 
postoja. 

Už nástup na zápas v džude je 
ceremónia s úctou k súperovi 
a toto vštepujeme už našim naj-
mladším adeptom v kimonách. 
Z toho potom zákonite plynie aj 
čestné súperenie, z ktorého má 
športovec naozajstnú radosť. 

Tak ako chceme byť lepší od sú-
pera v športe, mali by sme sa 
snažiť byť lepší aj v bežnom kaž-
dodennom živote, v súlade s fair 
play...
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Výchovná sila športu
FAIR PlAY  
Čo môže lepšie priblížiť 
a znázorniť olympijské 
ideály ako skutočné 
príbehy a názory  
zo sveta športu?

V hokejovom zápase čes-
kých šiestakov medzi HC 
Střelci Jindřichův Hradec 
a TJ Lokomotiva Veselí 

nad Lužnicí hosťujúci tím strelil 
gól na 4 : 2. Akcii však predchá-
dzal ofsajd, ktorý rozhodca ne-
postrehol. Na pokyn trénera Sta-
nislava Jasečka jeden z jeho hrá-
čov prikorčuľoval za arbitrom, 
aby pozíciu v postavení mimo 
hry priznal. Gól následne zru-
šili. „Veľké poďakovanie patrí 
za toto správanie v duchu fair 
play,“ uznal domáci klub. Tréner 
Stanislav Jasečko, trojnásobný 
majster Slovenska s tímom HC 
Košice a člen strieborného druž-
stva SR na MS 2000 MS v Pet-
rohrade, dal všetkým nevídanú 
lekciu slušnosti.

V roku 2009 na majstrovstvách 
sveta v atletike v Berlíne Etióp-
čanka Meselech Melkamuová asi 
15 minút pred finále behu žien 
na 10 000 metrov zistila, že si 
v hotelovej izbe zabudla tretry. 
Najväčšia rivalka, Elvan Abeyle-
gesseová z Turecka, jej požičala 
svoje náhradné tretry. Melkamu-
ová si v cudzích tretrách vybojo-
vala striebornú medailu.

„Fair play v športe, ale aj v ži-
vote je pre mňa jeden z pilierov 
životných hodnôt. Bol som tak 
vychovávaný a snažíme sa tak 
vychovávať aj naše deti,“ hovo-
rí olympijský víťaz z roku 2016 
v Rio de Janeiro a majster sveta 
v chôdzi na 50 km v roku 2015 
v Pekingu Matej Tóth.

Viera, že dokážeme niečo 
zmeniť
Na druhej strane Jacques Ferran, 
renomovaný francúzsky špor-
tový novinár a spoluzakladateľ 
Medzinárodného výboru fair 
play (CIFP), v rozhovore pre 
Magyar Hírlap vyslovil šoku-
júce presvedčenie: v roku 2080 
profesionálny šport prestane 
existovať. Odvoláva sa na príklad 
z dávnej minulsti, z antických 
olympijských súťažení. Tie sa 
tiež skončili.

Prečo by sa to isté nemalo stať 
na zlej ceste sa nachádzajúcemu 
profesionálnemu športu dneš-
ka? Korupčné škandály, dopin-
gové príbehy, podvody a iné ne-
duhy otriasajú vrcholovým špor-
tom v takej miere, že nemôžeme 
hovoriť o čistej hre.

Dôležité je však veriť v to, že 
dokážeme niečo zmeniť. Preto je 
potešujúce, že 95 % responden-
tov online dotazníka Klubu fair 
play SOV na otázku, „či by sa 
ideály fair play mali objaviť vo 
výchovnovzdelávacom procese 
na školách“, odpovedalo rozhod-
ne súhlasím, alebo skôr súhla-
sím. Údaje vyplnilo 332 respon-
dentov vo vekových kategóriách 
od menej ako 20 až po viac ako 
60 rokov.

Pamätajme: šport má aj 
vychovávať
Ako národná ambasádorka 
Rady Európy pre šport, toleran-
ciu a fair play chodím veľa na 
mládežnícke športové podujatia. 
Som trojnásobná olympionička 

v šerme, preto ma šokovalo, čo 
som u nás zažila na jednom mlá-
dežníckom šermiarskom turnaji, 
kde najstaršie deti mali ročník 
narodenia 2005. Bolo zarážajú-
ce, ako sa správali niektorí rodi-
čia, ktorí zápasy svojich ratolestí 
povýšili minimálne na finálové 
súboje na olympijských hrách. 
Na ceste za vysnívanou športo-
vou slávou neváhali pokúsiť sa 
ovplyvniť aj rozhodcovské výro-
ky. Ale nevhodné boli aj reakcie 
niektorých mladých šermiarov 
na vydarené akcie ich súperov.

Obidve skupiny zabudli na je-
den základný a dôležitý aspekt: 
že šport má aj vychovávať. Vy-
chovávať k odvahe, rozvážnos-
ti, prekonávaniu prekážok (i pre-
kážok každodenného života), 

vychovávať k sebaovládaniu, du-
ševnej rovnováhe i k zmyslu pre 
spravodlivosť a spolupatričnosť.

Vyspelosť neukazujú len 
úspechy
Športová vyspelosť krajiny nie 
je definovateľná len počtom me-
dailí z vrcholných športových 
podujatí. K športovej vizitke 
krajiny patrí aj to, ako je špor-
tovo aktívne jej obyvateľstvo, 
či a ako často športuje mládež. 
Športovú vyspelosť dokresľuje aj 
dodržiavanie písaných a nepísa-
ných pravidiel športu a pozitívne 
príklady športovcov, ktorých 
hodnotový systém, etické normy, 
postoje a reakcie sú vzorné. 

Ani ten najlepší svetový od-
borník nezaručí, že z malé-

ho človiečika vyrastie olympij-
ský medailista alebo majster 
sveta. Na to potrebuje tvrdo tré-
novať, byť mimoriadne nadaný, 
mať perfektné zázemie, disciplí-
nu, húževnatosť, cieľavedomosť 
a v neposlednej miere aj dáv-
ku šťastia. Ale všetci odborní-
ci okolo športového diania môžu 
prispieť k formovaniu mladého 
športovca tak, aby z neho vy-
rástla kultúrne i fyzicky vyspe-
lá osobnosť s pevnými morálny-
mi zásadami.

Úloha športovej federácie spo-
číva predovšetkým v správne na-
stavenej podpore mládežnícke-
ho športu, pravidiel a dôrazu na 
ich dodržiavanie. Podporovať je-
ho rozvoj prostredníctvom od-
borníkov, ktorí sú fundovaní po 
športovej aj pedagogickej strán-
ke, a sú morálnou autoritou pre 
zverencov. Federácia nesmie 
podľahnúť tlaku komercializá-
cie športu, získavania úspechov 
za cenu akéhokoľvek morálne-
ho poklesku, popretia ducha fair 
play. Mladí športovci musia cítiť, 
že práve federácia je ich najbliž-
šia inštancia, ktorá za každých 
okolností stojí na strane spra-
vodlivosti, férovosti a morálky. 
Len tak potom môžeme očakávať 
prirodzený a pevný charakter od 
samotného športovca.

Čo všetko ovplyvňuje 
mládež

Profesor Pavel Slepička z Fa-
kulty telesnej výchovy a špor-
tu Karlovej univerzity v Prahe 
v štúdii s názvom „Psychosociál-
ne aspekty rizikového správania 
športujúcich detí“ poukázal na 
niektoré tendencie v športe, kto-
ré výrazne ovplyvňujú morálku 
už medzi deťmi a mládežou: 

„Medzi dvanásťročnými hráč-
mi, stojacimi na začiatku svojej 
kariéry, pripustila porušenie pra-
vidiel v záujme dosiahnutia úspe-
chu len tretina, medzi osemnásť-
ročnými to už bolo 65 percent. 
Do držiavanie pravidiel je neodde-
liteľnou súčasťou fair play, a po-
kiaľ len menšia časť športujú-
cej mládeže dodržiava pravidlá 
za všetkých okolností, nemožno 
predpokladať, že v dospelosti svoj 
postoj samovoľne zmení a sprá-
vanie v duchu fair play sa stane 
pre nich významnou hodnotou“. 

Musíme si uvedomiť, že nie 
šport vychováva, ale rodič, rodi-
na, učiteľ, tréner, – aj prostred-
níctvom športu. Preto pri výcho-
ve mladého športovca musia ko-
operovať všetci, ktorí sa s ním 
stretávajú, pôsobia na jeho for-
movanie. Ak hociktorá z tých-
to zložiek zlyhá, je ohrozený ce-
lý proces.

 Katarína Ráczová, 
predsedníčka Klubu fair play SOV 

V zápase korektní súperi, po zápase môžu byť aj priatelia. Argentínčan Lionel Messi a Brazílčan Ronaldinho po semifinále na OH 2008 v Pekingu.  Snímka: TaSR/aP

Ako sa na poslanie fair play v športe pozerajú naši najvyšší predstavitelia olympizmu a paralympizmu?

Ján Riapoš, 
predseda Slovenského  
paralympijského výboru

nielen šport, ale aj život ma naučil, 
aby človek pristupoval ku všetkým 
činnostiam na každom úseku v du-
chu fair play. mnohí ľudia si myslia, 
že život sa dá oklamať, a preto ko-
najú skratkovito. Človek by nemal 
pristupovať k cieľu neférovými spô-
sobmi a mal by odolávať ponúka-

ným „pokušeniam“, ktoré načrtáva-
jú ľahkú cestu k úspechu. Šport ne-
možno oddeliť od každodenného by-
tia, tie vplyvy sa prekrývajú. Aj v mo-
jom športe, stolnom tenise, sa ob-
čas stretávam s pokušeniami, keď 
sa niekto snaží nedovoleným spôso-
bom získať výhodu nad súperom či 
už rôznymi poťahmi na rakete, ale aj 
spôsobom podávania. Tam už ale 
zohráva svoje postoj rozhodcov ku 
konaniu hráča. na druhej strane – 
všetko, čím podvediete súpera, sa 
vám vráti v inej podobe. Pravidlá, 
ktorými sa aj my riadime, nevystavil 
človek, ale niekto iný. A my sme len 
súčasťou prírody. A preto verím, 
a som presvedčený, že myšlienky 
fair play, v duchu odkazu antických 
hier, aj keď sú v súčasnosti ťažko 
skúšané, prežijú aj naďalej...  (buč)

KomenTáRe

myšlienky a idey odolávajúce vekom
súťAž

Šport je nádej 
Klub fair play SOV vypísal súťaž 
Šport je nádej. Návrhy možno 
podávať až do 30. septembra 
2018 na adresu: Slovenský 
olympijský výbor, Silvia Re-
miašová, Kukučínova 26, 838 
08 Bratislava alebo mailom na 
remiasova@olympic.sk.

Ciele súťaže sú: transformo-
vať význam pozitívnych a čest-
ných postojov nielen pri úspe-
chu v športe, ale aj pre harmó-
niu, toleranciu a spravodlivosť 
v spoločnosti; podporiť a pomá-
hať rozvíjať projekty, ktoré zvý-
razňujú sociálnu a výchov-
nú funkciu športu; vo väčšej 
miere zapojiť bývalé a/alebo sú-
časné športové osobnosti do so-
ciálnej oblasti života, aby svojím 
príkladom inšpirovali, motivo-
vali iných v záujme dosiahnutia 
pozitívnych zmien. 

Návrhy na ocenenia môžu po-
sielať fyzické aj právnické osoby 

vyplnením a následným zasla-
ním formulára, ktorý je zverej-
nený na webovej stránke www.
milujemsport.olympic.sk. Každá 
fyzická alebo právnická osoba 
môže podať aj viacero návrhov. 
Víťazný projekt dostane finanč-
nú prémiu tisíc eur, ktorú bude 
môcť použiť len na projekt odo-
slaný do súťaže. KFP SOV si vy-
hradzuje právo podľa možnosti 
oceniť materiálnou pomocou aj 
ďalšie projekty. (sov)

Fair play v športe, 
ale aj v živote je  
jeden z pilierov 

životných hodnôt. 
Bol som tak 
vychovaný  

a snažíme sa tak 
vychovávať aj deti.

Matej Tóth,  
olympijský víťaz v chôdzi
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Unikátna „olympijská“ 
škôlka v Prešove

BUdÚCnoSŤ ŠpoRTU  
Vďaka projektu Olympijských festivalov Slovenska 
(OFS) Slovenský olympijský výbor vie o školách, 
ktoré športom a dianím v duchu olympizmu 
naozaj žijú. Ba dokonca aj o škôlkach.

nedávno delegácia SOV – 
viceprezident pre olym-
pizmus Zdenko Kríž 
a poradca prezidenta 

SOV Vladimír Miller – navštívi-
la Materskú školu na Jurkovičo-
vej 17 v Prešove. To je naozaj po-
zoruhodná škôlka. Nielen tým, 
že počtom detí je zrejme najväč-
šia na Slovensku. Vo vlaňajšom 
ročníku OFS to bola aj najúspeš-
nejšia materská škola na Sloven-
sku z celkového počtu 154 zú-

častnených. A my sme sa pria-
mo na mieste presvedčili, prečo 
je to tak.

Kruhy na každom kroku
Materská škola Jurkovičova 17 
v Prešove má okolo 280 žiakov 
a do Olympijských festivalov 
Slovenska sa zapája už niekoľko 
rokov. Cieľom OFS je motivo-
vať mladú generáciu k športu 
a k športovaniu v duchu fair 
play. To je tejto materskej škole 

vlastné, veď pre predškolákov 
napríklad každoročne organi-
zuje korčuliarsky výcvik. Pri 
aktivitách venovaných kresleniu 
maľujú obrázky s olympijskou 
tematikou, pri športových súťa-
žiach zase na odlíšenie jednotli-
vých skupín majú na sebe tričká 
vo farbách olympijských kruhov. 

Vlastná hymna
A predstavte si – táto škôlka 
dokonca má svoju vlastnú olym-
pijskú hymnu! „Do projektu fes-
tivalov sme zaangažovali všetky 
deti, od dvoch do siedmich 
rokov. Každá veková kategória 
mala svoje disciplíny,“ prezradila 
riaditeľka MŠ Tatiana Daráková.

Na festivalovom podu jatí 
nechýbala olympijská vlajka, 
pochodeň a hymna – olympij-

ský protokol je predpísaný Slo-
venským olympijským výbo-
rom. Deťom spestrovali program 
miestni športovci a tanečný sú-
bor. Športové aktivity v mater-
skej škole ocenili všetci pedagó-
govia, pretože podľa nich sa de-
ti vo všeobecnosti hýbu veľmi 
málo.

Pri návšteve hostí z SOV deti 
predviedli folklórne vystúpenie 
v krojoch a pridali aj modernej-
šie tance. A na záver zaspievali 
aj školskú olympijskú hymnu.

Každej víťaznej škole v rám-
ci vlaňajších OFS – do festivalov 
sa dovedna zapojilo 358 sloven-
ských škôl a takmer 30-tisíc žia-
kov – sa splnil jeden sen. Mater-
ská škola si vysnívala športové 
pomôcky. Tak, ako sa na „olym-
pijskú“ škôlku patrí...  (sou)

Takto – v tričkách vo farbách olympijských kruhov alebo v krojoch – privítali hostí zo SOV deti z Materskej školy na Jurkovičovej 17 v Prešove.
 SNímky: SOV/A. GAlicA

Títo škôlkari už určite vedia, čo znamená päť prepletených 
olympijských kruhov v pozadí.

V tomto 
roku  
festivaly  
po novom

projekt SoV 
olympijské 
festivaly 
Slovenska 
je tento rok 
začlenený 
do jedného 
veľkého me 
dzinárodné
ho projektu 
s názvom 
olympijský 
deň. podu
jatia v rámci 
neho sa 
začali  
1. mája 
a budú pre
biehať do 30. 
júna. Všetky 
registrované 
školy sa 
môžu na 
podujatie 
prihlásiť  
na webe 
www.milu
jemšport.sk. 
Verejným hla
sovaním sa 
vyberú naj
lepšie školy, 
ktoré získajú 
poukážku 
na nákup 
športového 
materiálu  
za tisíc eur.

legenda fUTBalU

Zomrel Vladimír Weiss, 
strieborný z OH v tokiu

po dlhej chorobe 
zomrel 23. apríla 
vo veku 78 rokov 
bývalý českoslo-

venský futbalový reprezentant 
Vladimír Weiss najstarší. Vrú-
tocký rodák (narodený 21. sep-
tembra 1939) bol zakladateľ po-
zoruhodnej rodinnej futbalovej 
dynastie. Sám sa môže pochváliť 
striebornou olympijskou medai-
lou (v Tokiu odohral hráč Interu 
Slovnaft Bratislava všetkých šesť 
zápasov). Jeho syn Vladimír 
Weiss II. si v československej re-
prezentácii zahral na svetovom 
šampionáte 1990 v Taliansku 
a ako tréner tímu Slovenska pri-
viedol reprezentáciu na MS 2010 
v Juhoafrickej republike. Me-
dzi oporami tohto družstva bol 
aj vnuk strieborného olympioni-
ka Vladimír Weiss III. Ten si za-
hral aj na záverečnom turnaji 
EURO 2016.

V olympijskom výbere ČSSR 
odohral Vladimír Weiss najstar-
ší 17 zápasov a trikrát dostal prí-
ležitosť aj v A-tíme ČSSR. Jeho 
kariéra v A-tíme bola veľmi krát-
ka a viazala sa len k neúspešnej 
kvalifikácii na MS 1966 v An-
glicku. V nej reprezentanti  
ČSSR neuspeli, keď ich prevýši-
lo Portugalsko na čele s hviezd-

nym Eusébiom. V bratislavskom 
veľmi daždivom zápase práve 
s týmto súperom s výsledkom 
0:1 Weiss nepremenil jedenást-
ku. K jej kopaniu sa nikto iný 
nemal... Po neúspechu v kvali-
fikácii MS nastala v reprezentá-
cii výrazná generačná obmenu 
kádra a on už ďalšiu šancu ne-
dostal.

Kým syna aj vnuka to ťaha-
lo skôr do útoku, z najstaršie-
ho z trojice výborných futbalis-
tov menom Vladimír Weiss sa 
stal pán šestnástky, spoľahli-
vý stredný obranca. Futbalovo 
vyrastal v Lokomotíve Vrútky, 
v doraste ešte ako ľavé krídlo po 
boku ostrostrelca Adolfa Sche-
rera. Jeho nasledoval aj do tímu 
Červenej hviezdy Bratislava, kde 
sa koncom 50. rokov minulé-
ho storočia formoval veľmi silný 
káder. Začal v rezerve, postupne 
sa presunul do prvého tímu, kde 
udávali tón Buberník, Kačáni či 
Mráz a ťahali mužstvo, vedené 
trénerom Borhym, k titulu. Keď 
ho ČH skutočne získala, Weiss 
mal len 19 rokov a bol najmladší 
v kádri šampióna. Do tridsiatky 
hral za svoj klub, na konto mu 
pribudlo 236 štartov v najvyššej 
súťaži a šesť strelených gólov. 
 (sou)

Vladimír Weiss najstarší odohral na olympijských hrách v Tokiu 1964 všetkých 
šesť zápasov. SNímkA: ArcHíV SOV – SOŠm

Riaditeľka školy Tatiana Daráková s pohárom a diplomom pre najlepšiu materskú 
školu vlaňajších OFS spoločne s poradcom prezidenta SOV Vladimírom Millerom.
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