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Do OH v Tokiu už len dva roky
LEtNÁ OLYMPIÁDa  
Pred dvoma týždňami 
sa začalo 
odpočítavanie 
posledných dvoch 
rokov do slávnostného 
otvorenia Hier  
XXXII. olympiády 
v japonskom Tokiu.

tokio usporiada olympij
ské hry (OH) po druhý 
raz. V roku 1964 sa 
v tomto veľkomeste (sa

motné má 13 miliónov obyva
teľov, ale s predmestiami až 36 
miliónov) s obrovským úspe
chom uskutočnili vôbec prvé hry 
v Ázii.

Pri kandidatúre na OH 2020 
k tromfom japonského mesta 
okrem jeho obrovskej ekonomic
kej sily patrili aj moderná a fun
gujúca infraštruktúra, najmä do
prava, i bohaté skúsenosti z or
ganizácie vrcholných športových 
aj celospoločenských podujatí. 
Za hlavnú prednosť projektu OH 
2020 v Tokiu s mottom Objav
te budúcnosť sa však označovali 
krátke vzdialenosti medzi špor
toviskami – 85 percent z nich sa 
plánovalo v okruhu do 8 km od 
olympijskej dediny. Z 36 pláno
vaných športovísk 15 v čase vo

lebného víťazstva v septembri 
2013 už stálo.

„Nafukovanie“ rozpočtu, 
muselo sa škrtať
Prípravy OH 2020 napriek silnej 
východiskovej pozícii Tokia nie 
sú vôbec bezproblémové, hoci 
Rio de Janeiro chystalo OH 2016 
oveľa bolestivejšie.

Koordinačná komisia MOV pre 
OH 2020 (CoCom) už dávnejšie 
upozorňovala na neúnosné „na
fukovanie“ rozpočtu. Výbor kan
didatúry Tokia v projektoch rá
tal s celkovými nákladmi okolo 
osem miliárd USD.

Náklady však prudko začali 
rásť – až tak, že najhoršie prog
nózy predpokladali ich nárast až 
na 30 miliárd dolárov! To spôso
bilo veľkú kritiku zo strany mé
dií aj verejnosti. Organizátori sa 
preto museli vzdať megaloman
ského projektu výstavby olympij
ského štadióna a pristúpiť na je
ho skromnejšiu verziu. Menili aj 
situovanie viacerých športovísk, 
pričom namiesto výstavby nie
ktorých budú len renovovať už 

existujúce – aj mimo Tokia. Roz
počet v podobe z decembra 2017 
počíta s celkovými nákladmi vo 
výške 12,6 miliardy USD, čo je 
však stále oveľa viac, než sa uvá
dzalo pri kandidatúre...

Ďalšie problémy
Po júlovej zatiaľ poslednej náv
števe CoCom jej predseda John 
Coates upriamil pozornosť na 
ďalšie problémy. Ako nutné sa 
ukazuje angažovanie zahranič
ných expertov pri príprave súťa
ží v športoch, v ktorých Japon
sko nemá väčšiu tradíciu či or
ganizačné skúsenosti. Ďalším 
problémom je zlá kvalita vo
dy v dejiskách súťaží jachtárov, 
diaľkových plavcov aj triatlo
nistov. Ako riziková je v totálne 
prehustenom meste vnímaná aj 
doprava na niektoré športoviská.

Existuje ešte jeden problém, 
s ktorým organizátori nespravia 
nič. Sú ním zvyčajné klimatic
ké podmienky v Tokiu na prelo
me júla a augusta. V meste vtedy 
býva veľmi horúco a vlhko (teraz 
v polovici júla až 41 stupňov!). 

S určitosťou bude veľmi náročné 
súťažiť vo vytrvalostných špor
toch, ktoré sa začnú už skoro rá
no, aj v ďalších športových súťa
žiach, ktoré sa uskutočnia pod 
holým nebom.

Päť nových športov – 
špeciálne len pre Tokio
V Tokiu 1964 malo olympijskú 
premiéru džudo a volejbal. No
vé športy v programe OH sa vte
dy objavili prvý raz po dlhých 
28 rokoch. Tokio 2020 bude mať 
ďalší historický primát. K 28 
športom z programu OH 2016 
pribudne ďalších päť. Organizá
tori nielen týchto, ale aj ďalších 
hier totiž dostali od MOV mož
nosť k „tradičnému“ programu 
pridať päť nových športov, kto
ré sú populárne v hostiteľskej 
krajine.

Japonci si vybrali a MOV im 
schválil zaradenie karate, skejt
bordingu, športového lezenia, 
surfovania a bejzbalu/softbalu. 
„Prírastok“ zahŕňa dovedna 19 
nových disciplín a 474 športov
cov. V rámci basketbalu navyše 

bude mať premiéru na OH street
ball, teda verzia traja proti trom.

Exekutíva MOV 18. júla schvá
lila definitívnu podobu športo
vého programu OH 2020 v To
kiu. Bude sa súťažiť spolu v 33 
športoch a v celkovom počte 
339 disciplín, čo je v porovnaní 
s Riom 2016 (306) nárast o 33, te
da o viac než 10 percent.

Kompaktnosť  
už celkom neplatí
Tokijský projekt OH 2020 uspel 
aj vďaka veľmi kompaktnému 
konceptu športovísk. To však už 
celkom neplatí. Olympijské sú
ťaže sa uskutočnia dovedna na 
42 športoviskách. Z nich 27 le
ží na území Tokia v dvoch cen
trálnych zónach hier. Pôvodne 
sa mimo mesta malo súťažiť len 
v športovej streľbe, modernom 
päťboji a, samozrejme, v skupi
novej fáze futbalových turnajov. 
Postupne však organizátori me
nili lokalizáciu viacerých ďalších 
športovísk tak, že mimo metro
poly budú aj surfing, golf, jach
ting, dráhová i horská cyklistiku 
a bejzbal/softbal. Pravda, päť no
vých športov bolo potrebné tiež 
niekde umiestniť...

Spolu 11 tokijských športo
vísk sa nachádza v tzv. zóne de
dičstva. Ešte väčšia koncentrácia 
športovísk (spolu 16) sa nachá
dza v tzv. zóne zálivu, kde bude 
aj olympijská dedina i hlavné vy
sielacie a tlačové centrum. Mimo 
týchto zón, avšak stále v prijateľ
nej vzdialenosti, sú športoviská 
na streľbu v Asake a na basket
bal v Saitame, hodinu vlakom od 
Tokia. Ostatné sú zväčša už pod
statne ďalej, napríklad dráho
vá a horská cyklistika bude v Izu 
(145 km od Tokia) a turnaje 
v bejzbale a softbale vo Fuku
šime (asi 250 km), kde v marci 
2011 došlo po obrovskom zeme 
trasení a vlne cunami k veľkej 
havárii jadrovej elektrárne.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ Sov 

Modro-biely Miraitowa (vľavo) bude maskotom OH, bielo-ružový Someity (vpravo) zase paralympiády v Tokiu. SNímka: TaSR/aP

Ukáž sa!:  
168 prihlášok 
Od 22. júna do 22. júla sa mla
dí talentovaní športovci mohli 
prihlásiť do grantového projektu 
„Ukáž sa!“. V jeho rámci Nadá
cia SOV prerozdelí na podporu 
12 mladých športovcov (vo veku 
od 12 do 18 rokov) a premiérovo 
aj 6 mládežníckych športových 
kolektívov spolu 60tisíc eur, čo 
je dvakrát viac než pred rokom.

Na webovej stránke Nadácie 
SOV záujemcovia z radov mla
dých športovcov museli vyplniť 
prihlášku s údajmi o svojej dote
rajšej športovej kariére a k tomu 
zaslať krátke motivačné video so 
zdôvodnením, prečo sa uchádza
jú o grantový príspevok a na aký 
účel ho chcú využiť. Systém za
registroval dovedna 168 prihlá
šok spolu z 52 športov, z toho 
160 platných – 138 individuál
nych a 22 kolektívnych. Najviac 
uchádzačov o grant bolo z atleti
ky (14), tanca (12), ľadového ho
keja (10), plávania (9), lyžova
nia a cyklistiky (po 8), biatlonu, 
gymnastiky a kanoistiky (po 6).

Všetky žiadosti posudzova
li členovia správnej rady Nadá
cie SOV. Pri výbere finalistov 
zohľadňovali aj sociálny aspekt. 
O rozdelení grantov v celkovej 
výške 60tisíc eur rozhodne hla
sovanie verejnosti od 1. augusta 
a potrvá až do 31. augusta.

Svoje hlasy môže verejnosť dá
vať týmto finalistom – jednotlivci 
(podľa abecedy): Andrej Antoš
ka (bedminton), Mária Danielo
vá (lyžovanie), Viktória Forster 
(atletika), Lucia Gledurová (jaz
dectvo), Matej Chudý (karate), 
Rebeka Jančová (lyžovanie), Pe
ter Kuric (športové lezenie), Mi
chal Oravec (lyžovanie), Radka 
Paulechová (cyklistika), Mária 
a Zuzana Remeňové (biatlon), 
Lucia Valová (kanoistika), Barbo
ra Tomanová (plávanie), kolek
tívy: Young Angels Košice (bas
ketbal), LK Levoča (lyžovanie), 
Wild Girls Čadca (florbal), SK 
Trnava Panthers (softbal), Sport 
Club Slovakia Nové Zámky (ka
noistika), VK Družstevná pri 
Hornáde (vzpieranie).  (sov)

Pomôž svojmu favoritovi naplniť jeho športové sny.
Až 60 000 EUR rozdelíme dvanástim mladým talentovaným 
športovcom a šiestim kolektívom v grantovom programe 
Nadácie SOV. Hlasovať môžeš od 1. augusta na 
www.nadaciasov.sk

Pomôž svojmu favoritovi naplniť jeho športové sny.
Až 60 000 EUR rozdelíme dvanástim mladým talentovaným 
športovcom a šiestim kolektívom v grantovom programe 

Ukáž sa!
Hlasuj za svojho favorita
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poRoVnanIe podujatí

Odkedy a ako fungujú kontinentálne hry vo svete 
Panamerické aj Ázijské hry sa 
konajú už od roku 1951, Africké 
od roku 1965. Tri kontinenty sú 
v tomto smere desaťročia pred tým, 
na ktorom sa zrodil staroveký aj 
moderný šport (ba tiež olympiády) 
a ktorý historicky dominuje na 
olympijskej scéne – pred Európou. 
Priblížme si multišportové hry na 
americkom, ázijskom i africkom 
kontinente.

Panamerické hry  
(skrátene Pan Am) 
Jediné kontinentálne hry, ktoré si 
od premiéry v roku 1951 v argen-
tínskom Buenos Aires držia štvor-
ročný cyklus a konajú sa vždy rok 
pred OH. Riadi ich Panamerická 
športová organizácia (PASO) a od 

roku 2007 na nich môžu štartovať 
aj zdravotne postihnutí športovci. 
Zatiaľ posledné Pan Am sa konali 
v roku 2015 v kanadskom Toronte. 
V 36 športoch súťažilo okolo šesť-
tisíc účastníkov. V poradí už XVIII. 
Panamerické hry bude v roku 
2019 hostiť peruánska Lima, v ich 
programe bude v 39 športoch až 
423 disciplín. Zimná verzia poduja-
tia sa uskutočnila jediný raz v roku 
1990 v argentínskom Las Leňas.

Ázijské hry 
(známe aj ako Asiad)
Prvý raz sa uskutočnili takisto v ro-
ku 1951 v indickom Naí Dillí, ale 
od druhého ročníka (1954) nabehli 
na štvorročný interval v medzi-
cykle olympijských hier. Až do ro-

ku 1978 ich riadila Ázijská federá-
cia hier, odvtedy Olympijská rada 
Ázie (OCA). V roku 2014 sa v juho-
kórejskom Inčchone konali už 17. 
raz – v 36 športoch súťažilo 9 501 
športovcov, čo je len o tisíc menej 
než maximum stanovené na olym-
pijské hry. Na tohtoročných hrách 
v Indonézii (začnú sa 18. augusta) 
sa bude súťažiť až v 462 disciplí-
nach 40 športov. Ázijské hry už od 
roku 1986 majú aj zimnú verziu.

Africké hry (oficiálne 
Všeafrické hry)
Konajú sa od roku 1965, ale spo-
čiatku nemali pravidelný inter-
val (ďalšie tri ročníky 1973, 1978 
a 1987). Od 1987 natrvalo nabehli 
na štvorročný cyklus s termínom 

rok pred OH. V roku 2015 sa Af-
rické hry uskutočnili už 11. raz, 
pričom na počesť jubilea ich de-
jiskom bolo po 50 rokoch opäť 
konžské Brazzaville. Poduja-
tie zastrešuje Najvyššia rada pre 
šport v Afrike (SCSA). V konž-
skom Brazzaville v roku 2015 sa 
súťažilo v 172 disciplínach 22 
športov. 

Treba povedať, že okrem uvede-
ných kontinentálnych hier existu-
jú ešte mnohé ďalšie multišporto-
vé hry s iným, nielen teritoriálnym, 
ale aj všeobecným vymedzením – 
Hry Commonwealthu (Britské spo-
ločenstvo národov), Stredomorské 
hry, Hry malých štátov, Makabej-
ské hry či Hry islamskej solidarity, 
ale aj ďalšie.  (sou)

Medzi dospelými európa posledná, 
medzi mládežníkmi prvá

Zatiaľ čo kontinentálne hry pre 
dospelých majú v Európe naj-
menšiu tradíciu v porovnaní 
s ostatnými svetadielmi, v tých 
mládežníckych je Európa ďale-
ko pred nimi. Už od roku 1991 
sa konajú letné Európske olym-
pijské festivaly mládeže – EYOF 
(do roku 1999 to boli Európ-
ske olympijské dni mládeže – 
EYOD), ktoré už o dva roky ne-
skôr dostali aj zimnú „sestru“. 
Ako organizátor tohto poduja-
tia sa zviditeľnilo aj Slovensko. 

V marci 1999 sa v Poprade-Tat-
rách uskutočnil IV. zimný EYOD 
a v roku 2021 v Košiciach priví-
tame už XVI. letný EYOF.

Mimochodom, „otcom“ EYOF/
EYOD sa už veľmi krátko po 
svojom nástupe na čelo EOV 
(1991) stal Belgičan Jacques 
Rogge, ktorý sa o 10 rokov ne-
skôr stal prezidentom Medzi-
národného olympijského výbo-
ru (MOV) a počnúc rokom 2010 
zaviedol tradíciu olympijských 
hier mládeže.

minsk chystá druhé európske hry
podujatIe  
Koncept hier predstavili 
organizátori zástupcom 
národných olympijských 
výborov na dvoch 
júlových seminároch.

po premiére v azerbaj-
džanskom Baku 
2015 sa na budú-
ci rok v júni v bie-

loruskom Minsku druhý raz usku-
točnia Európske hry. Tradícia toh-
to multišportového podujatia je 
nepomerne kratšia než tradícia 
iných kontinentálnych hier.

Európske váhanie okolo kreo-
vania multišportových kontinen-
tálnych hier bolo logické. Veď mo-
derný šport má kolísku v Euró-
pe, ktorá celosvetovo hrala takmer 
vo všetkých športoch prím – aj na 
olympijských hrách. Na ilustráciu 
niekdajšej reality: najstaršia sveto-
vá športová federácia – gymnastic-
ká FIG – vznikla transformáciou 
európskej FEG, existujúcej už od 
roku 1881. Európske šampionáty 
vo viacerých športoch majú vyše 
storočnú tradíciu. Pre kontinentál-
ne federácie sa stali rozhodujúcim 
zdrojom príjmov, nemali preto zá-
ujem o konkurenciu.

Kým na olympijské hry z Ame-
riky s výnimkou USA a Kanady 
a z Ázie okrem Japonska dlho ne-
prichádzali silné výpravy a Af-
rika mala len symbolické zastú-
penie, európske národné olym-
pijské výbory necítili potrebu 
vlastných multišportových hier. 
Na iných kontinentoch však prá-
ve tie znamenali pre väčšinu kra-
jín kompenzáciu ich nízkej účasti 
aj úspešnosti pod piatimi kruhmi. 
Okrem toho ostatné kontinentál-
ne hry vznikli v období, keď bo-
la prehustenosť medzinárodného 
športového kalendára len zlomko-
vá v porovnaní s dneškom.

Premiéra za cenu 
kompromisov
O myšlienke kontinentálnych hier 
v Európe sa neplodne debatovalo 
hádam štvrťstoročie. S plnou váž-
nosťou sa ňou začal zaoberať až 
predchádzajúci prezident Európ-
skych olympijských výborov a bý-
valý šéf írskeho NOV Patrick Hi-
ckey. Dal vypracovať štúdiu usku-
točniteľnosti Európskych hier 
a 8. decembra 2012 na valnom 
zhromaždení EOV v Ríme presa-
dil ich schválenie. Ostrieľaný ír-
sky športový a olympijský harcov-
ník akoby dúfal, že si tým posta-
ví pomník...

Podarilo sa mu to napriek to-
mu, že v prehustenom kalendá-
ri súťaží sa priestor na nové me-
gapodujatie hľadal veľmi ťažko. 
Pravda, za cenu kompromisov: at-
letika bola v programe len symbo-
licky v podobe III. ligy majstrov-

stiev Európy družstiev (vďaka 
tomu s účasťou Slovenska), pla-
vecké športy s vekovým obme-
dzením do 18 rokov a so statusom 
juniorských majstrovstiev Európy 
a z kolektívnych hier sa v olympij-
skom formáte predstavil len volej-
bal... A v programe EH sa objavi-
li aj niektoré neolympijské športy, 
z ktorých jeden (karate) sa však 
medzičasom stal už olympijským.

Megaouvertúra v Baku
Keď sa rodí niečo nové, najťaž-
šie je nájsť toho, kto na seba zo-
berie riziko prvolezca – v tom-
to prípade aj veľké ekonomické 
bremeno. Ambiciózny kandidát 
sa objavil na samom konci Euró-
py: v moslimskom Azerbajdžane 
pri Kaspickom mori, kde je už na 
dohľad Ázia. Jeho prezident a de 
facto vládca krajiny Ilham Ali-
jev je aj šéfom Azerbajdžanské-
ho olympijského výboru. A prá-
ve on presvedčil Hickeyho, že ide-
álnym miestom na premiéru bude 
2,5-miliónová metropola jeho kra-
jiny Baku.

Na splnenie ťažkej úlohy si 
Azerbajdžanci najali špičko-
vých expertov najmä zo zahra-
ničia – angažovali ich až oko-

lo štyristo. Tí, ktorí mali najviac 
skúseností z príprav predchádza-
júcich letných či zimných olym-
pijských hier, v organizačnom vý-
bore obsadili takmer všetky kľú-
čové pozície. Náklady súvisiace 
s megapodu jatím sa vyšplhali 
údajne až na 8 miliárd dolárov.

Ouvertúra nového megapoduja-
tia sa vydarila. V Baku ho pripravi-
li tak, že sa pompéznosťou a kvali-
tou športovísk podobalo na olym-
pijské hry, rozmermi dediny pre 
športovcov ich dokonca prekona-
lo. Na premiérovej edícii tohto mul-
tišportového podujatia v júni 2015 
v Baku súťažilo viac než šesťtisíc 
športovcov zo všetkých 50 európ-
skych krajín. Súťaže sa uskutočni-
li v 253 disciplínach 31 športových 
odvetví 20 športov. SOV vyslal do 
Baku najväčšiu športovú výpravu 
v histórii Slovenskej republiky – bo-
lo v nej 257 ľudí, z toho 167 špor-
tovcov. Podu jatie trvalo viac než 
dva týždne (17 dní), od 12. do 28. 
júna 2015.

Namiesto Holandska 
Bielorusko
Po veľkolepom Baku bolo veľ-
mi otázne, kto bude schopný 
a ochotný zorganizovať druhú 

edíciu takéhoto mamutieho 
podujatia. Európske olympijské 
výbory síce krátko pred začiat-
kom EH v Baku pridelili právo 
usporiadať II. európske hry v ro-
ku 2019 Holandsku, ktoré uspelo 
s projektom podujatia v ôsmich 
mestách, z toho však rýchlo ziš-
lo. Projekt totiž nezískal vlád-
nu podporu. Na záverečnom ce-
remoniáli v Baku tak nebolo ko-
mu odovzdať vlajku Európskych 
olympijských výborov...

V kuloároch sa už vtedy hovo-
rilo o záujme Ruska, Turecka aj 
Bieloruska usporiadať EH 2019. 
Mnohým nevoňalo, že po najvý-
chodnejšej možnej destinácii by 
podujatie zase malo byť na vý-
chode Európy, a znovu v krajine 
s autoritatívnym režimom. Ale 
keď sa na Západe reálny kandi-
dát nenašiel, uspelo Bielorusko 
s kandidatúrou hlavného mes-
ta Minsk.

EOV sa rozhodli pokračovať 
v novej tradícii aj po tom, čo ich 
šéf Patrick Hickey neslávne skon-
čil vo všetkých olympijských 
funkciách po obvinení z kšef-
tovania so vstupenkami na OH 
2016 v Riu de Janeiro. Nový pre-
zident EOV Janez Kocijančič po-

važuje Európske hry tiež za veľ-
mi dôležité.

Bielorusi sa spoliehajú  
na vlastné schopnosti
Na rozdiel od Baku, kde odbor-
nú stránku prípravy EH zabezpe-
čovali predovšetkým zahranič-
ní experti vedení Britom Simo-
nom Cleg gom, v Minsku je všetko 
v rukách bieloruských organizáto-
rov. Clegg, ktorý je výkonným ria-
diteľom EOV pre Európske hry, je 
v súčasnosti len v pozícii určitého 
supervízora a „styčného dôstoj-
níka“ medzi EOV a MEGOC. Kaž-
dý mesiac strávi v Minsku týždeň. 
„Majú tu výborný domáci organi-
začný tím s bohatými skúsenosťa-
mi z vrcholných podujatí a šéfovia 
misií NOV vysoko ocenili kvalitu 
tunajších športovísk, aj dediny pre 
športovcov. Ľudia v Bielorusku ro-
zumejú športu, ktorý tu stojí veľ-
mi vysoko,“ povedal Simon Clegg 
na tlačovke po júlových dvoch se-
minároch pre národné olympijské 
výbory. „Musím povedať, že hoci 
Bielorusi pripravujú II. európske 
hry bez väčšej zahraničnej pomo-
ci, chystajú podujatie na vysokej 
úrovni. Bol som prekvapený kva-
litou tamojších športovísk, aj spô-

sobom ich prevádzkovania. Celko-
vo som mal z Minska silný dojem, 
z toho, ako to tam vyzerá, aj z or-
ganizačného štábu,“ uviedol po 
návrate z Minska športový riaditeľ 
SOV Roman Buček, ktorý by na II. 
európskych hrách mal viesť slo-
venskú výpravu. Mimochodom, 
zo Slovenska má už v tejto chví-
li istú účasť 23 atlétov (z toho 6 
v pozícii náhradníkov) a 13 rých-
lostných kanoistov. Buček odha-
duje, že kvalifikačné kritériá eu-
rópskych športových federácií by 
mohlo splniť celkovo 80 – 85 slo-
venských športovcov, čo je zhruba 
polovica počtu z Baku 2015.

Repríza v udržateľnejšom 
formáte
Hoci v Bielorusku je toto poduja-
tie takisto ako predtým v Azer-
bajdžane predmetom prvoradého 
štátneho záujmu, II. európske hry 
v Minsku budú mať výrazne men-
ší rozsah ako I. EH v Baku. Usku-
točnia sa počas 10 dní. Podľa sta-
novených kvót sa očakáva účasť  
4 082 športovcov zo všetkých 50 
európskych krajín. 

V programe EH v Minsku je 
spolu 201 disciplín – 91 muž-
ských, 89 ženských a 21 mieša-
ných. V štyroch športoch, resp. 

odvetviach – bedminton, box, 
rýchlostná kanoistika a džudo – 
budú súťaže EH zároveň majstrov-
stvami Európy. Na rozdiel od Ba-
ku, kde v plaveckých športoch 
mali všetky súťaže status junior-
ských ME, v Minsku budú súťažiť 
výlučne športovci seniorskej ka-
tegórie. Tým všetkým sa II. európ-
ske hry dostanú kvalitatívne na 
vyššiu úroveň.

V štyroch športoch – v luko-
streľbe, rýchlostnej kanoistike, 
športovej streľbe a v stolnom te-
nise – si najlepší budú môcť vybo-
jovať priamy postup na OH 2020 
v Tokiu, v ďalších šiestich budú 
môcť buď plniť limity na OH (atle-
tika), alebo zbierať body do dlho-
dobých olympijských kvalifikač-
ných rebríčkov (bedminton, box, 
cyklistika, džudo, karate).

„Pre Európske olympijské výbo-
ry je extrémne dôležitá udržateľ-
nosť Európskych hier. Nechceme 
gigantické podujatie a ani budova-
nie množstva nových športovísk, 
ktorých neskoršie využitie by bo-
lo problematické. Minsk v tom-
to smere ukazuje správnu cestu,“ 
konštatuje Simon Clegg.  
  Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOV

Na futbalovom štadióne Dinama Minsk budú počas EH 2019 súťažiť atléti. Snímky: SOV/Ľ. SOuček

V parádnej Minsk Aréne, hlavnom dejisku hokejových MS 2014, sa uskutočnia všetky gymnastické súťaže Európskych hier 2019.

Európske 
hry v kocke

prvé sa 
konali v azer-
bajdžan-
skom Baku 
(12. – 28. 
júna 2015). 
súťažilo na 
nich viac 
než šesťtisíc 
športovcov zo 
všetkých 50 
európskych 
krajín. súťaže 
sa uskutočni-
li v 253 dis-
ciplínach 31 
športových 
odvetví 20 
športov. 
druhá edícia 
sa uskutoční 
od 21. do 30. 
júna 2019 
v bielorus-
kom Minsku. 
podľa stano-
vených kvót 
sa očakáva 
účasť 4 082 
športovcov zo 
všetkých 50 
európskych 
krajín.
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zo slovenska sa predstavilo  
na prvých európskych hrách  

v azerbajdžanskom Baku.
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sVIatok ŠpoRtu

Rekordný Olympijský deň s viac než 118-tisíc účastníkmi! 

Pod hlavičku Olympijského dňa, 
ktorý sa celosvetovo oslavuje 23. 
júna, SOV tento rok zaradil celé 
portfólio podujatí v olympijskom 
duchu, ktoré sa na Slovensku 
rea lizovali v priebehu mája 
a hlavne júna.

Olympijský deň (OD) – v tom
to roku pilotný projekt Sloven
ského olympijského výboru – na
plnil svoje poslanie. Na celom 

Slovensku sa v jeho rámci usku
točnilo 600 podujatí dovedna so 
118 746 účastníkmi, čo je histo
rický rekord. Doteraz najpočet
nejšiu účasť na podujatiach osla
vujúcich Olympijský deň SOV 
evidoval v roku 2005, a to 91 031 
účastníkov.

Tohtoročnému OD prospelo 
zlúčenie viacerých podujatí, do
teraz realizovaných pod rôznymi 
„strieškami“ – predovšetkým ak
tivít, v predošlých rokoch organi
zovaných v rámci Olympijských 
festivalov Slovenska, ale aj mno
hých iných pod rôznorodými ná
zvami – pod spoločnú strechu.

Na základe troch pilierov ak
tivít propagujúcich olympizmus, 
ktorými sú pohyb, vzdelávanie 
a poznávanie, SOV a 21 regionál
nych olympijských klubov v spo
lupráci s ostatnými zainteresova
nými stranami (vyššie územné 
celky, mestá, obce, centrá voľné
ho času i školy) organizoval roz
manité aktivity a zabezpečoval 
propagáciu olympijských myšlie
nok po celom Slovensku. Na via
cerých miestach podporili oslavy 
OD aktívnou účasťou naši úspeš
ní olympionici.

Najmasovejšiu účasť (v rám
ci jedného, ale aj viacerých dní) 

mali na oslavách OD na tých
to podujatiach: OD Petržalky – 
7 643, Beh OD v Ružomberku – 
3 000, OD v Žiline – 2 750, Ka
lokagatia v Trnave – 1 700, OD 
v Brezne – 1 631, OD v Lučenci – 
1 456, Centrálny BOD na Anič
ke v Košiciach – 1 422, OD Ná
mestie v pohybe v Šahách –  
1 300, OD na ZŠ Školská 
v Stupave – 1 000, Šport pre 
každého a BOD v Prievidzi –  
1 000.

V duchu tohtoročného motta 
„Ber to športovo“ boli na osla
vách v jednotlivých mestách 
a obciach dominantné pohybo

vé aktivity (napríklad aj v rámci 
projektu Vykročte za zdravím). 
Okrem akcií na konkrétnych 
miestach sa však uskutočni
li aj celoslovenské súťaže SOV 
s olympijským zameraním – 
výtvarná a literárna pre mlá
dež a základné kolo vedomost
nej súťaže nielen pre základné 
a stredné školy, ale premiérovo 
aj pre verejnosť.

V jednotlivých krajoch vyhod
nocovali regionálne štáby do 
konca júna najlepších organizá
torov Olympijského dňa. Bude
me o nich informovať ďalší me
siac.  (sou)

7 643
účastníkoV
mal olympijský deň 

petržalky, čo predstavovalo 
najmasovejšiu účasť spomedzi 
miest a obcí, kde sa podujatie 

na slovensku uskutočnilo.

janko Zachara  
bude mať 90!

JuBIleuM  
Rodák z Kubrej – 
dnešnej časti Trenčína 
– zažiaril na OH 1952 
v Helsinkách, kde 
získal zlato v kategórii 
do 57 kg.

Vpondelok 27. augus
ta oslávi neuveriteľných 
90 rokov najstarší žijú
ci olympijský víťaz zo 

Slovenska – boxer Ján Zachara. 
Rodák z Kubrej, čo je dnes časť 
Trenčína, zažiaril na OH 1952 
v Helsinkách, kde triumfoval 
v kategórii do 57 kg.

Zlepšoval sa v Baťovanoch
Hoci je Ján Zachara vekom kmeť, 
všetci, ktorí ho lepšie poznajú, 
mu hovoria Janko. Ťažko by ste 
dnes povedali, že tento mimo
riadny milý, slušný, príjemný 
a správaním veľmi mierny pán 
bol hviezdou takého „ostrého“ 
športu, akým je box. Vo veľkej 
ankete Slovenský športovec 20. 

storočia obsadil v roku 2000 de
viate miesto.

Vy učený st rojný zámoč
ník v 18 rokoch prvý raz repre
zentoval ČSR, keď ho vybrali  
na I. všeslovanské majstrovstvá 
1947 v Prahe. V mušej váhe do 51 
kg tam spôsobil senzáciu, keď sa 
stal jej víťazom spoločne so Se
galovičom zo ZSSR. Ich vzájom
ný súboj sa skončil remízou, aj 
keď podľa dobovej tlače mal jas
ne na body vyhrať Slovák. Bol to 
údajne jediný zápas Segaloviča 
v zahraničí v jeho živote, v kto
rom nevyhral...

Po tomto úspechu Zachara 
prestúpil do klubu ŠK Baťova
ny, v ktorom cítil šancu boxer
sky rásť. Učil sa tam priamo od 
veľmajstra rukavíc a olympijské
ho šampióna z Londýna 1948 Jú
liusa Tormu, ktorý pôsobil tak
povediac ako „hrajúci tréner“. 
Ale napriek tomu, že už v čase 
olympijských hier 1948 mal Za
chara vysokú medzinárodnú vý
konnosť, do britskej metropoly 
sa napokon nedostal. Zobrali mu 
síce aj miery na olympijské oble
čenie, ale do výpravy potom na
miesto neho nominovali funk

cionára, ktorý z Londýna emig
roval...

Vo finále zdolal Taliana
Od roku 1950, keď narukoval do 
Prahy, Zachara boxoval najprv 
za armádny ATK a po skončení 
vojenčiny dva roky za policajnú 
Rudú hvězdu. Pred OH 1952 v Hel
sinkách už vyzeralo isté, že na 
OH pôjde. Natrhnutie obočia pri 
tréningovom zápase s priateľom 
Majdlochom však jeho cestu do 
Fínska ohrozilo. Našťastie, uzná
vaný Torma sa vtedy postavil za 
to, že do Helsínk Janko ísť musí 
– inak nepôjde ani on. Na OH po
tom boxoval Zachara v perovej ka
tegórii do 57 kg v životnej forme. 
Postupne vyradil Švéda Wärnströ
ma, Juhokórejčana Sua,  Maďara 
Erdeia a v semifinále Juhoafričana 
Leischinga. Vo finále ho čakal Ta
lian Sergio Caprari. Slovák využil 
rýchle nohy, lepšiu kondíciu aj 
presné zásahy. U dvoch z trojice 
rozhodcov vyhral a stal sa olym
pijským víťazom!

Boxom žije dodnes
Obhajoba zlata v Melbourne mu 
nebola súdená – na OH 1956 skon

čil v kategórii do 57 kg vo štvrťfi
nále po prehre s Fínom Hämäläi
nenom. V roku 1960 športovú 
kariéru ukončil ako štvornásobný 
majster ČSR a muž, ktorý zo 430 
oficiálnych zápasov vyhral 365.

Rovnako príkladne ako v špor
te si Zachara počínal aj v ďalšom 
živote. Popri zamestnaní vyštu
doval priemyslovku a roky sa dob
rovoľne venoval trénerstvu. Druž
stvo mužov Spartaka SMZ Dub
nica nad Váhom priviedol k trom 
titulom klubového majstra ČSSR. 
Zároveň viedol aj mladých adeptov 
boxu v Dubnici. Ešte aj dnes tré
nuje boxerskú mlaď v Ilave!

MOV ho v roku 1997 poctil ude
lením Olympijského radu v strieb
re, ktorý v histórii dostalo len päť 
Slovákov. Získal aj diplom fair 
play Medzinárodného výboru fair 
play UNESCO v Paríži. Slovenský 
olympijský výbor si ho uctil ude
lením čestného členstva v SOV 
a aj tým, že jeho menom nazval 
trofej, ktorú SOV každoročne ude
ľuje dlhodobo mimoriadne úspeš
nému trénerovi mládeže.

Janíčko, živió!
 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV 

Ján Zachara na vrchole slávy a už ako dôchodca s Olympijským radom v striebre. Snímky: archív SOv, ŠtartfOtO/J. Súkup

VÝRočIa legIend

Ďalší jubilanti 
Aj traja ďalší významní olym
pionici v priebehu tohto leta 
oslavujú okrúhle narodeniny.

Vojtech Masný
Bývalý výborný futbalista 
a člen strieborného tímu ČSSR 
z OH 1964 v Tokiu sa dožil 
osemdesiatky 8. júla. V olym
pijskom turnaji si zahral vo 
všetkých šiestich zápasoch, čo 
sa z deviatky Slovákov v kádri 
trénera Vytlačila podarilo len 
kapitánovi Antonovi Urbanovi 
a nedávno zosnulému Vladi
mírovi Weissovi. V úvodnom 
zápase proti Kórejskej repub
like (6:1) strelil dva góly. Za 
družstvo olympionikov cel
kovo nastúpil 16krát a strelil 
šesť gólov. V Atíme ČSSR 
odohral deväť zápasov a dal 
tri góly. V prvej lige odohral 
s výnimkou vojenčiny v Duk
le Pardubice výlučne v drese 
Jednoty Trenčín 255 zápasov 
(z toho 182 v neprerušenej 
sérii) a strelil 71 gólov. Potom 
hral niekoľko sezón v rakúskej 
lige za First Vienna.

Pavol Blažek
Šesťdesiatku oslávil štvorná
sobný olympionik v atletike 
9. júla. Je majster Európy 
v chôdzi na 20 kilometrov zo 
Splitu 1990 a bývalý svetový 
rekordér na 20 kilometrov. 
Rodák zo Zelenča pri Trna
ve na olympiáde debutoval 
v Moskve 1980 10. miestom na 
50 kilometrov (paradoxne, toto 
umiestenie pod piatimi kruh
mi neprekonal v Soule 1988, 
Barcelone 1992 a ani v sloven
ských farbách v Atlante 1996) 
a 14. na 20 kilometrov. O dva 
roky neskôr na majstrovstvách 

Európy v Aténach získal prvú 
veľkú medailu – bronz na 20 
kilometrov, keď dopochodo
val hneď za svojím kolegom 
z Dukly Banská Bystrica Joze
fom Pribilincom. Ten sa stal 
o štyri roky neskôr majstrom 
Európy. Blažek jeho kúsok 
zopakoval v Splite 1990. V tom 
roku mal životnú formu, 16. 
septembra 1990 v nemeckom 
Hildesheime zlepšil svetový re
kord v chôdzi na 20 kilometrov 
časom 1:18:13 h.

Eva Glesková
Medzi „okrúhlych“ jubilantov 
sa 26. júla zaradila aj zvo
lenská rodáčka a prvá dáma 
histórie slovenského šprintu 
Eva Glesková, rodená Lehocká. 
Účastníčka troch olympijských 
hier (1964 – 1972) a finalistka 
šprintu na 100 m na OH 1972 
v Mníchove sa ako jediná slo
venská atlétka v histórii stala 
spoludržiteľkou svetového 
rekordu. Prvého júla 1972 
v medzištátnom stretnutí Ma
ďarsko – ČSSR v Budapešti vy
rovnala výkonom rovných 11 
sekúnd (ručné meranie) sve
tový rekord v behu na 100 m. 
Pred OH v Mníchove skladala 
olympijský sľub vedno s dis
károm Ludvíkom Daněkom. 
Ako zatiaľ jediná Slovenka si 
potom zabehla finále olympij
ského šprintu, ale so zranením 
dobehla len ôsma. Elektronic
ky meraným časom 11,29 s zo 
semifinále OH 1968 v Mexico 
City dodnes dodrží na stovke 
slovenský rekord. Utvorila 
dovedna 57 československých 
rekordov a získala spolu 13 
titulov majsterky ČSSR.
  (sov) 

In memoriam

Známy operný spevák a bý
valý dlhoročný sólista opery 
Štátneho divadla Košice Július 
Regec, ktorý 10. júla zomrel 
vo veku 92 rokov v Košiciach, 
mal veľmi blízko aj k športu. 
Bol zakladajúci člen Olympij
ského klubu Košice a bývalý 
dlhoročný predseda jeho kul
túrnospoločenskej komisie.

Vo veku 76 rokov 13. júla 
v Bratislave zomrel význam
ný horolezec Ivan Fiala, bý
valý predseda Klubu fair play 
SOV (v rokoch 2003 – 2005) 
a držiteľ čestného diplomu 
Medzinárodného výboru fair 
play UNESCO za záchranu 
mexického horolezca v Hima
lájach v roku 1981. Horolezec
ky pôsobil okrem Európy v 15 
expedíciách na piatich konti
nentoch sveta. Bol jeden z pr
vých Slovákov, ktorí pokori
li himalájsku osemtisícovku, 
Nanga Parbat zdolal spoločne 
s Michalom Orolinom v roku 
1971. V roku 1969 sa zúčast
nil na expedícii v pakistanskej 
časti Hindúkušu a bol v druž

stve, ktoré vystúpilo na pa
nenský vrchol BajpašZom vy
soký 6 700 metrov. Pomenova
li ho Bratislava. 

Vo veku 93 rokov 14. jú
la v Poprade zomrel dlhoroč
ný významný slovenský ly
žiarsky funkcionár a bývalý 
československý reprezentač
ný tréner bežcov na lyžiach 
Ján Terezčák. Pod jeho tré
nerským vedením vyrástli 
poprední reprezentanti Šte
fan Harvan, Rudolf Čillík, Sta
nislav Balúch, Alžbeta Gajan
cová či Anna Pasiarová, kto
rí získali spolu až 18 titulov 
majstra Československa. Bol 
dlhoročný člen predsedníc
tva Československého zvä
zu lyžiarov a predseda jeho 
komisie vrcholového špor
tu, aj člen predsedníctva be
žeckej komisie Medzinárod
nej lyžiarskej federácie (FIS). 
Dlhoročný riaditeľ bežeckých 
pretekov Tatranského pohára 
na ZOH 1980 v Lake Placid 
pôsobil ako technický delegát 
FIS. (sov)



HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok  6. augusta 201820  sme jeden tím

.sk

Slovenských olympionikov s hrdosťou podporujú
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ZMenY FInanCoVanIa  
Vzorom pre pripravovaný fond by mal byť 
úspešne fungujúci Fond na podporu umenia.

V láda SR vo svo
jom Programovom vy
hlásení na roky 2016 – 
2020 deklarovala záujem 

zriadiť verejnoprávny Fond na 
podporu športu ako komplexný 
nástroj na centralizáciu zdrojov 
a kontrolu financovania športu 
na centrálnej úrovni.

Vzorom pre takýto fond by 
mal byť už tri roky úspešne fun
gujúci Fond na podporu umenia, 
ktorý nahradil podstatnú časť 
dotačného systému ministerstva 
kultúry.

Čakanie na realizáciu
Už v júni 2017 sa v pláne legis
latívnych úloh vlády SR objavila 
úloha s názvom Návrh zákona 
o fonde na podporu športu so 
snahou centralizovať zdroje 
a kontrolu financovania športu 
v podmienkach Slovenskej re
publiky. Do medzirezortného 
pripomienkového konania sa 
mal návrh dostať na začiatku 
2. štvrťroka 2017, žiaľ, napriek 
volaniu športovej obce k tomu 
zatiaľ nedošlo. 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR nedávno 
sformovalo odbornú pracovnú 
skupinu, ktorá sa mala zaoberať 
problematikou Fondu na podpo
ru športu. Aj napriek prínosnej 
diskusii, ktorá predstavila prvé 
možnosti fungovania, zamera
nia a činnosti tohto fondu podľa 
vzoru Fondu na podporu ume
nia, sa činnosť pracovnej sku
piny a úloha vzniku špecializo
vaného fondu odložili z nezná
mych dôvodov opäť na neurčito.  

Ostáva len dúfať, že táto úlo
ha z Programového vyhlásenia 
vlády Slovenskej republiky sa 
v krátkom čase dostane opäť do 
centra pozornosti. Veď verejno
právny Fond na podporu športu 
by sa mohol stať progresívnym 
nástrojom centralizácie zdrojov 
financovania slovenského špor
tu. Súčasný systém financovania 
športu – aj napriek niektorým 
zmenám, ktoré priniesol zákon 
o športe – nemožno vzhľadom 
na početnosť rôznych finanč
ných tokov považovať za pre
hľadný a ucelený.

Zákon o fonde na podporu 
športu by mohol významne po
môcť s financovaním rozvoja 
športu detí a mládeže, vrcholové
ho športu aj športu pre všetkých. 
Mal by prevziať a stransparentniť 
existujúci dotačný systém a v po
rovnaní so súčasným stavom ve
dieť pružnejšie reagovať na rôzne 
potreby športového hnutia. Ne
možno taktiež zabúdať na finan
covanie a podporu organizovania 
významných športových podu
jatí. Problémom súčasného sys
tému je negarantovanie finanč
ných prostriedkov zo strany štátu 
pri úspešnej kandidatúre, preto
že o dotáciách sa rozhoduje vždy 

na príslušný aktuálny rok, pri
čom kandidatúra sa podáva vo 
viacročnom predstihu.

Európska únia viackrát kon
štatovala, že šport je veľmi špe
cifický. Nedajú sa v ňom apli
kovať všeobecné pravidlá fi
nancovania, a preto si vyžaduje 
osobitnú pozornosť.

Šanca pre športové poukazy
Dôležitú časť rozpočtu Fondu 
na podporu športu by mali tvo
riť predovšetkým príspevky na 
športové poukazy. Zákon o špor
te priniesol nárast prostriedkov 
do športu, avšak vzhľadom na 
vypustenie ustanovení o super
odpočte pri sponzorskom či na 
nerealizovanie športových pou
kazov, športové kluby žiadne zá
sadné zmeny vo svojej činnosti 
nepocítili.

Práve športové poukazy by 
mali byť inštitútom, ktorého vý
znam by pocítili všetky kluby 
pracujúce s mládežou. Ako pri
jímatelia športových poukazov 
by samotné deti, podobne ako 

pri kultúrnych poukazoch, urči
li, ktorým športom sa chcú veno
vať. Svoje športové poukazy by 
odovzdali v športových kluboch, 
ktoré navštevujú alebo chcú 
navštevovať, a štát by ich násled
ne klubom refundoval. Finančné 
toky by tak boli podstatne pre
hľadnejšie a prostriedky by sa 
dostali ku všetkým zaintereso
vaným subjektom. Zároveň by to 
mohlo pomôcť zvýšeniu záujmu 
detí o šport.

Priniesol by mnoho pozitív
Zriadenie fondu by vďaka pre
hľadným a častým dotačným 
výzvam prinieslo viac možností 
na získanie financií na projekty 
popularizácie školského športu 
i športu pre všetkých, ale aj na 
organizovanie športových tur
najov, súťaží či podujatí.

Veľmi významnou zmenou 
by však bolo oddelenie dotač
ného systému od ministerstva 
školstva a jeho zverenie do rúk 
odbornej verejnoprávnej inšti
túcii, ktorej zástupcov by na
vrhovalo športové hnutie a mi
nisterstvo. Išlo by o prelomový 
krok vo financovaní športu, ke
ďže o takomto type podpory by 
rozhodovali samotní zástupco
via športovej obce. Takéto zapo
jenie športového hnutia by bo
lo navyše aj v súlade s Akčným 
plánom Iniciatívy pre otvorené 
vládnutie v Slovenskej republi
ke na roky 2017 – 2019 vlády SR. 
Fond by sa mal po svojom vzni
ku stať platformou, ktorá by do
kázala dotácie poskytovať rých
lejšie, nezávislejšie, efektívnej
šie a účelovejšie, samozrejme, 
pri sledovaní kvality jednotli
vých predložených projektov za

meraných na rozvoj športu detí 
a mládeže, vrcholového športu 
a športu pre všetkých.

V hre sú dane aj odvody
Cieľom tejto verejnoprávnej 
inštitúcie by malo byť taktiež 
zjednodušenie často náročnej 
administratívy či problematickej 
komunikácie medzi dotknutými 
subjektmi pri dotačných vý
zvach. 

Treba povedať, že práve vďaka 
tomuto fondu by vláda mohla zá
roveň splniť aj svoje ďalšie úlo
hy, ako napríklad zabezpečenie 
systémovej, dlhodobej a trans
parentnej podpory štátnej špor
tovej reprezentácie, vrcholové
ho športu, športu detí a mláde
že, športu pre všetkých a športu 
zdravotne postihnutých špor
tovcov. 

Je však nutné nájsť to najdô
ležitejšie – vôľu zmeniť súčas
ný neprehľadný a komplikova
ný systém financovania športu 
a nájsť potrebné zdroje na napl
nenie rozpočtu Fondu na pod
poru športu. Riešením by mohla 
byť spotrebná daň z nezdravých 
potravín spolu so zdrojmi štát
neho rozpočtu, či odvody z pre
vádzkovania lotériových hier. 

Aj napriek tomu, že ide o agen
du ministerstva školstva, Sloven
ský olympijský výbor je v tejto 
problematike už dlhodobejšie ak
tívny a ponúka viaceré možnosti 
nových mechanizmov financova
nia športu, ktoré by zabezpečo
vali koncepčnú a transparentnú 
podporu športu u nás.

 Patrik Hrbek
(Názory prezentované v tomto

článku nesúvisia s prácou 
autora ako právnika SOV)

2.
ŠtVRŤRok 2017.

Vtedy sa mal dostať  
návrh zákona o fonde  

do pripomienkového konania.

Fond na podporu umenia zlepšil situáciu v kultúre

Hlavným poslaním Fondu na 
podporu umenia je poskytova
nie finančných prostriedkov naj
mä na tvorbu, šírenie a prezen
táciu slovenskej kultúry doma 
i v zahraničí, podporu medzi
národnej spolupráce, vzdeláva
cie programy v oblasti umenia, 
kultúry a kreatívneho priemyslu, 
a na štipendiá pre fyzické osoby.

Výnimočnosťou tohto fondu 
je, že o efektívnom rozdeľovaní 
finančných prostriedkov v ume

leckej činnosti a kultúre rozho
dujú nezávisle od ústredných or
gánov štátnej správy priamo sa
motní zástupcovia umeleckej 
obce.

Práve vďaka garancii nezávis
losti a odbornosti sa vznik tejto 
verejnoprávnej inštitúcie stretol 
v umeleckom hnutí s pozitívnym 
ohlasom a podporou. Ďalším prí
nosom fondu je podstatné zvýše
nie objemu peňazí pre umeleckú 
komunitu. V rokoch 2016 a 2017 

vláda pridelila fondu po 15 mi
liónov eur, na tento rok sa prí
spevok štátu zvýšil na 20 milió
nov eur. 

Fond každoročne vyhlasuje 
správne cielené a vhodne nasta
vené dotačné výzvy, na základe 
ktorých je následne takmer triti
síc úspešným žiadateľom každo
ročne prerozdelená suma vo výš
ke 14,4 milióna eur.

Fond na podporu umenia pri
niesol viac peňazí na kultúru, 

rýchlejší a pružnejší systém fi
nancovania (výzvy niekoľkokrát 
ročne), pre žiadateľa jednoduch
šiu administratívu (potvrdenia 
z poisťovní a iných úradov sú 
predkladané až po schválení do
tácie) a vybavenie žiadosti už do 
60 dní (predtým trvalo aj päť me
siacov). Mechanizmy rozhodo
vania zabezpečujú transparent
nosť, nezávislosť a odbornosť pri 
prideľovaní finančnej podpory.
 (ph)

Z fondu by sa mohli financovať aj prepotrebné športové poukazy pre mládež.  Snímka: TaSR

Čakanie na 
Fond na 
podporu 
športu
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