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Aktivity a ciele 
-Rok 2022 bol poznačený hneď tromi najväčšími krízami v histórii Slovenska. Začiatkom roka sa 

splnomocnenec snažil o uvoľnenie opatrení pre šport vzhľadom na 3.vlnu pandémie COVID 19, neskôr 
riešil problémy s utečeneckou krízou v rámci športu v súvislosti s vojnou na Ukrajine a už počas leta sa 
intenzívne venoval energetickej kríze. Nad rámec týchto kríz, nastala počas leta, aj zmena ministra školstva 
a sekcia športu na MŠVVaŠ, od septembra až do konca roka, nemala štátneho tajomníka pre šport. 

O to dôležitejšia, bola práca splnomocnenca 
vlády SR pre mládež a šport, ktorý inicioval v 
závere roka korporáciu, medzi MŠVVaŠ  
sekciou športu zastúpenú GR Petrom 
Dedíkom, predsedom Fondu na podporu 
športu Ladislavom Križanom a prezidentom 
SOŠV Antonom Siekelom, pre efektívnejšiu 
informovanosť, koordináciu a plnenie cieľov.
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Medzi najdôležitejšie aktivity v roku 2022 bola práca 
na :

- programe Tréneri v škole, spolupráca so 
samosprávami, rozšírenie zo 110 na 190 ZŠ 

- telesná a športová výchova na základných 
školách

- eurofondy “Partnerská dohoda” pre športovú 
regionálnu a športovú školskú infraštruktúru

- práca na výzve pre športovú školskú 
infraštruktúru

- pomoc v energetickej kríze pre športové hnutie  
- činnosť poslanca NR SR a športová legislatíva
- členstvá a participácia v dôležitých v komisiách 

orgánoch a inštitúcií štátnej správy ( člen Rady 
ministra pre šport, člen komisie “Zdravie a 
pohyb” pri ŠPÚ, člen výboru NR SR pre 
vzdelávanie vedu mládež a šport)

Aktivity a ciele 

Úrad splnomocnenca disponoval v roku 2022 s rozpočtom 
1,7 mil. Eur, alokovaných pre plnenie cieľov v programe 
“Tréneri v škole”. Najmä z dôvodu pandemických opatrení 
ostalo nevyčerpaných 340tis. Eur. Sekcia bola posilnená o 
administratívneho a právneho zamestnanca.

3



Pandémia Covid 19

Na začiatku roka sa splnomocnenec snažil apelovať na konzílium odborníkov, aby sa uvoľnili opatrenia, ako pre 
športovanie detí, tak aj pre prevádzky športovej infraštruktúry. Špeciálna téma vznikla ohľadom organizovania 
športových podujatí, ktoré mali jednotlivé pravidlá a špecifiká, s ohľadom na medzinárodné režimy. Otázky boli 
najmä ohľadom nastávajúcich ME v hádzanej, nášho najvýznamnejšieho a najväčšieho športového podujatia v 
roku 2022, ktoré sa mali konať v spolupráci s Maďarskom. Napokon sa podarilo dohodnúť a povoliť aspoň 25% 
a 50% kapacity štadiónov, podľa rizikovosti pre organizovanie významných športových podujatí.

 Splnomocnencovi sa podarilo na vláde vyrokovať aj športovanie detí v režime OTP do 100 osôb, čo znamenalo 
minimálne obmedzenie.

Po tretej vlne Covidu 19(omikron) sa obmedzenia pre šport úplne podarilo uvoľniť a od marca už neplatili 
prakticky žiadne obmedzenia. Pandémia Covid19, už v ďalších mesiacoch roka 2022 oblasť športu 
neobmedzovala, za dverami však čakala ďalšia kríza.
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Vojna na Ukrajine

Dňa 24.februára 2022 vypukol na Ukrajine vojnový konflikt, keď Rusko, pod vedením Vladimíra Putina, ako 
agresora, bezprecedentne začal okupáciu Ukrajiny. V súvislosti s agresiou Ruska, začala utečenecká kríza, ktorá 
priniesla na Slovensko tisícky utečencov z Ukrajiny, vrátane športovcov a športujúcich detí. 

Úrad splnomocnenca vytvoril v tejto súvislosti okamžité 
opatrenia :

- zriadili sme informačnú HOTLINE v oblasti športu 
pre ukrajinských odídencov 

- pomohli sme mnohým deťom, integrovať sa do 
športových klubov na celom Slovensku 

- doniesli sme program Tréneri v škole priamo do 
utečeneckých zariadení, pre zmiernenie 
psychických dopadov a inklúziu detí 
prostredníctvom športu 
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Program Tréneri v škole                  

Priority programu na rok 2022 :

- čo najúspešnejšie dokončiť školský rok 21/22 na 110 školách a pripraviť vyhodnotenie
- nadviazať spoluprácu a zázemie pre školenia vo východoslovenskom regióne 
- vyškoliť dostatok kvalifikovaných trénerov do rozšírenej časti, na 190 ZŠ
- obstarať športové pomôcky pre školy, tričká pre trénerov a rozlišovačky pre deti
- pripraviť zazmluvnenie cca 190 ZŠ pre rok 22/23 a adekvátne pokrytie trénerov pre tieto školy
- dokončiť metodickú príručku a obstarať ich pre všetky ZŠ na Slovensku
- otvoriť spoluprácu so samosprávami v oblasti spolufinancovania programu
- navštíviť všetky kraje vo vybraných školách a samosprávach, pracovať na PR a rozhovoroch 
- obohatiť program o atrakcie (hodina so športovou osobnosťou, maskot)
- organizovať sprievodné akcie programu (MDD, pomoc v utečeneckých zariadeniach)
- personálne zabezpečiť chod programu z hľadiska administratívneho, právneho a organizačného
- pripraviť plán udržateľnosti a financovania na najbližšie roky

V roku 2022 absolvoval splnomocnenec so svojou sekciou dokopy 37 pondelkových porád, pre kvalitné 
zabezpečenie plynulého fungovania a plánovania úloh programu. 
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Program Tréneri v škole                  

                           ŠKOLENIA 
Začiatkom roka 2022 sme sa dohodli na spolupráci s oddelením akademického športu na technickej univerzite 
v Košiciach, TUKE, ktoré zastrešilo odborne východoslovenský región. V priebehu roka sa nám podarilo zapojiť 
aj ďalšiu univerzitu.  Spolu sa tak podarilo v roku 2022 vyškoliť 131 nových trénerov do programu. Za celé 2,5 ročné 
obdobie programu je to už 268 vyškolených trénerov po celom Slovensku. Postupne sme naplánovali nasledovné 
školenia do všetkých regiónov.

29.1 - 1.2  v Bratislave s FTVŠ UK

2.2 - 5.2 v Košiciach na KTV Tuke

27.5 - 30.5 v Banskej Bystrici s FF UMB

11.6 - 14.6  v Bratislave s FTVŠ UK

17.11- 20.11 v Nitre na UKF 
.
WORKSHOPY
Zorganizovali sme nad rámec 11  podnetných školení-workshopov, h TaŠV podľa princípov programu Tréneri v škole, aj 
pre pani učiteľky prvého stupňa.
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Program Tréneri v škole                  

NÁVŠTEVA PROGRAMU NA ZŠ V REGIÓNOCH

Splnomocnenec sa počas celého roka snažil intenzívne 
navštevovať školy vo všetkých krajoch zapojené v 
programe. Spolu to bolo 33 návštev ZŠ a 15 návštev 
samospráv v súvislosti s programom. 

 

PORTÁL PROGRAMU 

Automatizáciu administratívnych procesov sme 
digitalizovali do portálu www.trenerivskole-portal.sk
Pre neustále rozširovanie trénerov, škôl a detí bol tento 
krok nevyhnutným v 21. storočí. 
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Program Tréneri v škole                  

SUMÁR PLNENIA ÚLOH ZA ROK  2022 :

- 21 388 odučených h telesnej a športovej výchovy pre viac ako 22 000 detí po celom Slovensku
- obohatili sme odborné partnerstvo a zázemie pre školenia na OAŠ TUKE v Košiciach a UKF v Nitre
- vyškolili sme počas roka 131 nových trénerov do programu
- obstarali sme športové pomôcky pre školy,tričká pre trénerov a rozlišovačky pre deti
- zazmluvnili sme 192 ZŠ pre rok 22/23 a zabezpečili adekvátne pokrytie trénerov pre tieto školy
- dokončili sme metodickú príručku a obstarali sme ju v počte 2500 ks  pre všetky ZŠ na Slovensku a 

trénerov zapojených v programe 
- otvorili sme spoluprácu s 15 samosprávami v oblasti spolufinancovania programu
- splnomocnenec navštívil všetky kraje vo vybraných školách za účasti predstaviteľov samospráv 
- program zarezonoval vo všetkých hlavných a regionálnych televíznych programoch
- spustili sme dvojhodinovky so športovou osobnosťou a vysúťažili sme maskota programu - sloníča 

“Cvičko”, ktoré nakreslilo dievča v kresliacej súťaži
- organizovali sme sprievodné akcie programu, 4 akcie MDD vo všetkých regiónoch a 14 akcii pre pomoc 

ukrajinským deťom v utečeneckých zariadeniach 
- do tímu pribudla administratívna a právna posila
- pripravili sme plán udržateľnosti a financovania na najbližšie 3 roky

. 
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Štúdia uskutočniteľnosti

Na základe niekoľkých dôležitých analýz a zberu dát z 
dvojkolového prieskumu, sme vypracovali s odborníkmi 
štúdiu uskutočniteľnosti pre výstavbu telocviční a 
školských dvorov. Štúdiu kladne posúdil ÚHP a neskôr 
slúžila ako dôležitý podklad pre argumentáciu s 
Európskou komisiou ohľadom alokácie školskej športovej 
infraštruktúry v Partnerskej dohode.

Identifikovali sme ZŠ, u ktorých úplne absentuje telovýchovné 
zariadenie, a to buď telocvičňa (95 škôl), alebo exteriérová 
školská športová infraštruktúra (42 škôl). Celkový počet 
týchto ZŠ je 137, čo predstavuje 16,77 %.11 škôl disponovalo 
stavebným povolením (alebo predpokladalo jeho získanie) do 
31.12.2021 a ďalších 25 škôl predpokladá jeho získanie do 
31.12.2022
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Štúdia uskutočniteľnosti

Zdrojom financovania pri tejto štúdii 
bol predpokladaný štátny rozpočet. 
Finančný rozpočet vychádzal zo 
preverených potrieb škôl v 1. a 2. kole 
prieskumu. Nie všetky školy sa budú 
schopné z hľadiska pripravenosti a 
iných objektívnych, alebo 
subjektívnych faktorov zapojiť do 
vyhlásených výziev. Počítame s 
odhadovaným max. 90%ným 
zapojením identifikovaných škôl. 
Odhadovaná suma na zabezpečenie 
týchto podmienok je na úrovni cca 
105,6 mil.eur na roky 2022 - 2027 
Celkovo by tieto výzvy mali pokryť 
potreby cca 75 tis. žiakov ZŠ.
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Analýza stavu telocviční

Na základe dostupných dát z 
prieskumu stavu chýbajúcich 
telocviční, štúdie uskutočniteľnosti 
a dát zo štatistického úradu 
pripravil splnomocnenec aj iný 
pohľad na túto problematiku. 

Spodná časť tabuľky znázorňuje, 
koľko % detí na ZŠ, má prístup k 
telocvični.

S malými ZŠ, s počtom žiakov 1-75 
(kde nemá prístup k telocvični až 
75 % žiakov), je to 84,5 % a bez nich 
dokonca až 88 % žiakov, ktorí na 
Slovensku majú prístup k 
telocvični. 12



Návšteva základných škôl bez telocvične

Počas leta sme zorganizovali 
stretnutie s riaditeľmi a zástupcami 
samospráv niektorých základných 
škôl, ktoré už majú projekty na 
výstavbu chýbajúcej telocvične 
pripravené a radi by sa uchádzali o 
potencionálnu výzvu. Splnomocnenec 
poskytol informácie ohľadom možnosti 
čerpania eurofondov v tejto 
problematike.

Štúdia uskutočniteľnosti školskej športovej infraštruktúry bola kladne posúdená Útvarom hodnoty za 
peniaze a stala sa dôležitým podkladom pri tvorbe alokácie a potrebnej argumentácii s Európskou 
komisiou. Ako zdroj financovania budú môcť nakoniec niektoré ZŠ, podľa podmienok čerpať aj 
eurofondy. Na ostatné, pripravené projekty, ktoré nebudú úspešné vo výzve na čerpanie eurofondov 
na výstavbu chýbajúcich telocviční, budeme musieť hľadať iné zdroje financovania, podľa štúdie 
uskutočniteľnosti zo štátneho rozpočtu, alebo Plánu obnovy.
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Partnerská dohoda 2021 - 2027

PARTNERSKÁ DOHODA

Po dlhých mesiacoch rokovaní s partnermi v pracovných skupinách a s Európskou komisiou sa 
dňa …. v Bruseli podpísala Partnerská dohoda. Až 13 miliárd Eur bude môcť Slovensko čerpať v 
nasledujúcom programovom období do roku 2027.

Svoju alokáciu obhájila aj školská športová infraštruktúra a po 1x v histórii sa podarilo v  čerpaní 
eurofondov obhájiť regionálnu športovú infraštruktúru.

Už počas leta splnomocnenec inicioval vzniknutie pracovnej skupiny v gescii MIRRI, za účasti 
sekcii športu štrukturálnych fondov z MŠVVaŠ a úradu splnomocnenca, pre tvorbu potencionálnej  
výzvy, ktorej súčasťou by mohla byť aj školská športová infraštruktúra. Štúdia uskutočniteľnosti k 
chýbajúcim telocvičniam a podmienky Európskej komisie  zahŕňajú dostačujúce dáta pre tvorbu 
novej výzvy, čo je priorita tejto pracovnej skupiny. 

Stanovený termín pre vypísanie výzvy je február 2023.
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Energetická kríza

V priebehu leta splnomocnenec inicioval stretnutie v súvislosti s očakávaným zvýšením cien energii za účasti predsedu 
Fondu na podporu športu, niekoľkých predstaviteľov zväzov a odchádzajúceho štátneho tajomníka sekcie športu. Všetci 
sa zhodli, že bude nutné zozbierať čo najviac dát ohľadom spotreby jednotlotlivých prevádzok športovej infraštruktúry a 
pripraviť počas leta návrh energetickej pomoci pre šport. Splnomocnenec sa podujal na túto úlohu a pripravil na 
september indikatívny zber dát a rôzne návrhy štátnej pomoci. Po celú dobu túto tému úzko komunikoval so sekciou 
energetiky na Ministerstve hospodárstva. Za úrad vlády poslal v MPK zásadnú pripomienku k vyhláške ÚRSO, k 
regulácii plynu aj pre športovú infraštruktúru. 
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Energetická kríza

Na septembrovej schôdzi NR SR sa ako poslanec snažil o 
zaradenie športovej infraštruktúry do subjektov 
hospodárskeho záujmu, žiaľ neúspešne.

Na septembrovej konferencii “Šport a právo” informoval 
splnomocnenec zástupcov športového hnutia o možných 
návrhoch a formách štátnej pomoci, ktoré boli aj neskôr v 
októbri oficiálne oznámené vládou SR.

Nakoniec došlo k dohode zastropovania cien energii na 
199 Eur/ elektrina a 99 Eur/ plyn od r. 2023 pre firmy, aj 
pre občianske združenia.

Po viacerých rokovaniach Ministerstvo Hospodárstva, už 
pod vedením nového pána ministra Hirmana, pristúpilo k 
sanovaniu nárastov cien energii za najviac dotknuté 
mesiace august a september, aj pre športovú infra.
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Konferencia “Šport a právo”
Splnomocnenec prijal pozvanie na každoročnú 
konferenciu, kde sa prezentujú aktuálne témy, ktoré 
trápia športové hnutie. Aktívne vystúpil ohľadom tej 
najdôležitejšiej v momentálnom období, o energetickej 
kríze. Informoval športové hnutie, aké opatrenia vláda 
pripravuje na zmiernenie dopadov tejto krízy a vyzdvihol 
spoluprácu niektorých zväzov, ktoré poskytli čo 
najpresnejšie dáta ohľadom spotreby energii v 
prevádzkach ich športovej infraštruktúry. Zároveň 
zvýraznil, ako je potrebné pracovať na informačnom 
systéme v športe, aktuálne na registri športovej 
infraštruktúry.

Konferencia “Sme”
Príjemná diskusia na rôzne športové témy, 
splnomocnenec vystúpil ohľadom aktuálnej 
situácie telesnej a športovej výchovy, predstavil 
napredovanie programu “Tréneri v škole”.
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Konferencia “Budúcnosť TaŠV na Slovensku”

Po výmene ministra školstva sa splnomocnenec opäť 
snaží otvoriť dôležité témy súvisiace s vylepšením 
predmetu telesná a športová výchova v oblasti zdravie a 
pohyb. 
Preto zorganizovať dvojdňovú konferenciu na tieto témy 
bolo ideálnym riešením, ktoré malo za úlohu spojiť 
všetkých odborníkov a pripraviť pre MŠVVaŠ čo 
najlepšie závery v týchto témach.
Konferenciu prišiel otvoriť premiér SR Eduard Heger za 
účasti našich najväčších odborníkov v oblasti TaŠV a 
zahraničných hostí z Fínska, Severného Macedónska a 
Českej republiky a domácich odborníkov.

V prvom dni prebiehali prednášky zahraničných hostí, 
našich odborníkov, predstaviteľov najväčších projektov 
zlepšujúcich pohyb detí na školách, ako aj prezentácia 
programu Tréneri v škole aj s našimi priateľmi z 
programu Tréneři ve škole z Čiech. 18



Konferencia “Budúcnosť TaŠV na Slovensku”

Druhý deň konferencie bol viac kreatívny a pracovný.
V dvoch diskutujúcich skupinách sa odborníci snažili dať na 
stôl všetko najdôležitejšie pre zlepšenie telesnej a športovej 
výchovy do budúcna.
.  
1.panelová diskusia bola pod vedením prezidenta FIEPS, 
pána doc. B. Antalu Paedr., PhD. a pani doc. D. 
Masarykovej PhD. Rezonovali témy ako zdravotná telesná 
výchova a problematika s “oslobodzovaním” od TaŠV, 
známkovanie povinné/nepovinné, monitoring dát a 
testovanie v prepojení na zdravotníctvo, tandemová výuka 
TaŠV inšpirovaná Severným Macedónskym modelom a 
programom Tréneri v škole a časová dotácia.

2.panelová diskusia bola pod vedením pána doc. Paedr. 
P.Ružbarského PhD., doc. Paedr. M. Pupiša PhD. a Mgr. L. 
Tománeka PhD.
V nej sme sa venovali najviac témam okolo koeficientu 
odboru a špecifík (vykrytia nákladov na školskú športovú 
infra),kvalita vzdelávania a uplatnenie absolventov v praxi. 19



Konferencia “Budúcnosť TaŠV na Slovensku”
Zo záverov konferencie :
1.Odporúčame vytvoriť hodnotiaci systém škôl, ktoré aplikujú 
model aktívnej školy a odmeňovať školy za tento prístup

2.Pre zabezpečenie kvalitnej telesnej a športovej výchovy je nevyhnutné 
podporiť kvalitu a kvantitu telesnej a športovej výchovy na školách. 
Posilnenie hodinovej dotácie na 3 hodiny týždenne v rámcových učebných 
plánoch je jednou z podmienok zlepšenia kvality telesnej a športovej 
výchovy.

3. Snažiť sa o Inkluzívnu TaŠV prepojenú so zdravotníctvom, kvalitným monitoringom a testovaním.

4. Tandemové vyučovanie ako dobrý príklad praxe zo Severného Macedónska, 
ktorý by umožňoval výučbu telesnej a športovej výchovy vo dvojici.

5. Navrhujeme preto zvýšiť koeficient odboru na 2,15, teda na úroveň príbuzných 
študijných odborov. V porovnaní s príbuznými ŠO ako hudobná a výtvarná 
výchova (KO = 2,15) či fyzioterapia a výživa (KO = 2,15) súčasné nastavenie KO 
považujeme za neadekvátne.

6. Zlepšiť podmienky pre vysokoškolskú príprava odborníkov v športe – špecifiká. 
Súčasný stav nepokryje ani 50%. 20



Výzva pre prevádzkovateľov športovej infra, vrátane fitnesscentier 

Fitnesscentrá boli jednou z často preberanou témou počas pandémie 
Covid19 a vzhľadom na šedú ekonomiku v tomto segmente aj veľmi ťažko 
uchopiteľnou témou. Nakoniec však došlo k vypísaniu výzvy, ktorá mala 
pokryť sanovanie časti fixných nákladov, ktoré  museli  prevádzkovatelia 
športovej infraštruktúry vynaložiť počas čiastočného, alebo úplného 
uzavretia ich prevádzok, v čase pandémie ochorenia COVID-19.  FnPŠ 
schválil mimoriadnu pomoc pre 102 subjektov.

Fond na podporu športu a
Sanácie pre šport v súvislosti s pandémiou Covid19 

Schválenie projektov a nová výzva o poskytnutie príspevku 
určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej 
infraštruktúry v celkovej výške 17,6 milióna eur 

Fond na podporu športu schválil  počas roka prerozdelenie cca 30,9 
mil. Eur zo 179 žiadostí. Pod Vianočný stromček športová 
infraštruktúra dostala novú výzvu  v hodnote 17,9 mil. Eur.
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Podpora športovej infraštruktúry národného významu

Splnomocnenec sa zúčastnil niekoľkých dôležitých rokovaní o podpore športovej infra národného významu. Dlho sa 
diskutovalo najmä okolo náročného kanoistického projektu “Zemníka”, ktorý si vyžadoval aj súhlas Ministerstva 
životného prostredia. Na vláde sa schvalovala 4mil. podpora dostavby Košického futbalového štadióna, ktorý bol 
neskôr osobne pozrieť. Pri tejto príležitosti pokrstil aj stavebný kameň Národného tréningového centra v KE, kde sa 
budú pripravovať talentovaní tenisti, či badmintonisti. Počas roka sa zúčastnil otvorení niekoľkých 
novovybudovaných stánkov športovej infraštruktúry.
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Aktivity v oblasti telesnej a športovej výchovy
Začiatkom roka 2022 sa splnomocnenec stal členom ústrednej predmetovej komisie pri Štátnom pedagogickom 
ústave, pri tvorbe nového štátneho vzdelávacieho programu za oblasť Pohyb a zdravie. Splnomocnenec informoval aj 
o dohode medzi ministrom školstva Gröhlingom,  z konca r. 2021, t.j. pridať 3.h TaŠV nad rámec hodín v 
RUP(rámcovom učebnom pláne). Po dlhých diskusiách sa javil odborníkom takýto variant ako nevhodný, navyše bol aj 
v rozpore s PVV, kde sa píše o tom, aby sa už nezvyšoval objem h v RUP a mal až 14mil. dopad na štátny rozpočet a 
to len pre 1. stupeň.
Preto sa odborníci zhodli na opätovnom riešení, zhodnom 
so závermi konferencie z júna r. 2021 a pripravili pre 
ministra riešenie pomocou fixovania disponibilnej hodiny. 
Počas niekoľkých mesiacov pribudli k záverom odborníkov 
aj stanoviská niekoľkých rezortov k navýšeniu časovej 
dotácie pre predmet TaŠV. Preto  inicioval ako poslanec NR 
SR a člen výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 
zasadnutie výboru, kde výbor po diskusii prijal uznesenie, v 
ktorom vyzval ministra školstva Gröhlinga, aby do 30. dní 
prijal potrebné kroky podľa uznesenia. Žial tento dokument 
minister Gröhling odignoroval a v stanovenom termíne 
školský výbor NR SR neinformoval.
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Aktivity v oblasti telesnej a športovej  výchovy

Po nečinnosti ministra Gröhlinga v tejto téme, sa snažil splnomocnenec 
zaradiť tento bod na rokovanie vlády. Preto získal v téme prinavrátenia 
3.h TaŠV aj podpisy a súhlasy koaličných strán Oľano, Sme rodina a Za 
ľudí. Avšak koaličný partner SaS sa rokovaní vlády počas konca leta 
nezúčastňoval a do nového školského roka 2022/2023 sa 
splnomocnencovi na vláde nepodarilo presadiť návrat 3.h TaŠV. SaS 
napokon ku koncu augusta z koalície vystúpilo. 

S nástupom nového ministra školstva pána Horeckého prišli aj nové 
očakávania v tejto téme. Na niekoľkých zoznamujúcich  stretnutiach, či už 
na ministerstve školstva, alebo v NR SR splnomocnenec informoval 
nového ministra o svojej agende. Upozornil ho, že už existuje šanón 
argumentov a podporných stanovísk pre zvýšenie časovej dotácie 
predmetu TaŠV.
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Významné podujatia

EYOF 

Splnomocnenec sa zúčastnil niekoľkých dní Európskeho olympijského mládežníckeho festivalu, ktorý mal početné 
zastúpenie našich mladých reprezentantov. Z  nich sa najlepšie dokázali presadiť naše tenisové želiezka a Renatka 
Jamrichová nás potešila víťazstvom v turnaji. Vo štvorhre rovnako zvíťazila po boku Daniela Balaščáka.V atletike sa 
presadila Lenka Gimerská a získala striebro, Anna Šimková bronz a Samuel Košťál získal 2x bronz v plávaní.

Vďaka výbornej organizácii na čele s 
riaditeľom tohto podujatia pánovi Hamajovi 
a jeho tímu, nasadeniu všetkých, čo na 
podujatí spolupracovali sa zaradil tento 
ročník medzi tie najlepšie v histórii. , 
Určite koaličným poslancom školského 
výboru NRSR , ministrerstvu obrany a 
financií a vedeniu mesta BB, ktorí sa najviac 
pričinili o efektívne využitie financii na 
podujatie.
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                         Významné podujatia
ME v HÁDZANEJ
Nad jedným z najvýznamnejších podujatí roka viselo viacero otáznikov, najmä z dôvodu obmedzenia, ktoré spôsobila pandemia 
Covid 19. Nakoniec sa s veľkým pričinením splnomocnenca konalo od 13.1. s povolenou kapacitou 25% a štátnou investíciou 
1,5mil Eur.

CYKLISTICKÉ PRETEKY “OKOLO SLOVENSKA”
Už menšinová vláda SR schválila účelovú dotáciu na prenos 
signálu na TV stanicu Eurosport vo výške 350 tis Eur na toto 
najvýznamnejšie cyklistické podujatie. Napriek nesmierne ťažkej 
situácii s nárastom cien energii , ministerstvo financií už druhý 
rok po sebe nachádza finančnú dotáciu na podporu tohto 
podujatia. Prenosmi na tejto športovej stanici sa podporilo nielen 
významné športové podujatie , ale aj cestovný ruch na Slovensku 
a v neposlednej rade reprezentácia SR a talentovaná mládež.
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                         Významné podujatia

ZIMNÁ UNIVERZIÁDA 
Splnomocnenec mal tú poctu, ako jeden z čestných členov otvoriť Zimnú univerziádu. Na slávnostnom ceremoniáli sa 
zúčastnil aj predseda SOŠV Anton Siekel, prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu Július Dubovský. Všetci 
vyzdvihli význam športovania na vysokých školách a potrebu jeho rozvoja. 

PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH A DETSKÝCH SÚŤAŽÍ
Splnomocnenec sa zúčastnil v priebehu roka viacerých mládežníckych podujatí po celom Slovensku. Kedže je bývalý 
tenista, do tých tenisových sa zapájal aj aktívne.
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Spolupráca na legislatíve
RODINNÝ BALÍK 200 Eur / dieťa mesačne

Od budúceho roku sme v NR SR schválili  viac ako 1,2 miliardy eur ročne, z dielne ministerstva financií na rodinný 
balík. Pracujúci rodič získa na jedno dieťa až 200 eur mesačne.
Mohla to byť obrovská vzpruha aj pre športové hnutie a športové kluby, avšak pôvodne plánovaných 60 Eur/ mesačne 
na dieťa z rodinného balíka viazaných na voľný čas dieťaťa, sa kvôli neochote koaličného partnera strany SaS 
spolupracovať na službách deťom(krúžky pre deti) nestala realitou. Ako splnomocnenec a poslanec NR SR sa snažil v 
tejto historickej téme pre rodiny apelovať na sekciu športu a ministra školstva Grohlinga na spoluprácu, avšak koaličný 
partner v lete 2022 vystúpil z koalície. Nakoniec však rodinný balík ostal schválený v parlamente plnej výške 200 Eur/ 
mesačne na dieťa, ale bez viazanosti na akékoľvek krúžky. Preto splnomocnenec bude vyzývať a apelovať na rodičov, 
aby z rodinného balíka dopriali deťom výber športu, o ktorý budú mať deti záujem.

ZÁKON O ŠPORTE
V nelichotivom a rozpracovanom stave zanechal koaličný partner SaS 
pod vedením ministra Grohlinga a štátneho tajomníka Husára aj Zákon 
o športe, ktorý sa po dva a pol roku dostal do MPK, kde prišlo až 800 
pripomienok.
Preto sa splnomocnenec angažoval v rámci pracovnej skupiny, kde 
prišlo po niekoľkých náročných rokovaniach k úplne novému zneniu 
zákona o športe, pripraveného pre nové MPK s cieľom dostať nové 
znenie zákona do parlamentu na februárovú schôdzu. 28



Spolupráca na legislatíve

ZNÍŽENIE DPH NA 10 % PRE ŠPORTOVÉ SLUŽBY A FITNESS  

Ďalšou veľmi dôležitou systémovou pomocou v ktorej sa splnomocnenec s 
kolegami angažoval v parlamente v rámci schválenia rozpočtu, je trvalé 
zníženie DPH na 10% pre športové služby vrátane fitness centier. V 
jednom balíku zníženia DPH sú aj reštauračné a jedálenské gastro-služby.
Vzhľadom na to, že sme videli, ako bolo ťažké pomôcť fitness centrám v 
pandémii vzhľadom na ich šedú ekonomiku v tomto segmente, toto 
opatrenie by malo aj dopomôcť k legalizovaniu viacerých prevádzok, aby 
sa štát zbavoval šedej ekonomiky a mohol ľahšie identifikovať register 
týchto prevádzok, aj pre prípadné ďalšie výzvy, či možné sanácie pri 
krízach. To isté platí aj v segmente gastro-služieb v tomto prípade..
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Spolupráca na legislatíve

Medzi priority splnomocnenca patrí aj zdravá spoločnosť, bez návykových látok. Niektoré z nich sa žiaľ objavujú 
u máloletých detí a aj v oblasti športu. 
Preto sa spojil s kolegami v parlamente, aby eliminovali užívanie ŽUVACIEHO TABAKU, nikotínových  vrecúšok, 
ktoré sa často objavujú na školách medzi deťmi 2.stupňa a užívanie tejto formy nikotínu je žiaľ viditeľný aj vo 
svete športu. V novele sa snažili o regulovanie predaja a prístupnosti nikotínových vrecúšok a zavedenie sankcií. 
Splnomocnenec apeloval na rodičov, aby dávali väčší pozor na svoje deti a upozornil športovcov, že sa v 
minulosti so snusom stretol aj na tenisových turnajoch, kde si niektorí športovci dokonca mysleli, že im užívanie 
tejto látky zvýši výkonnosť. 
Forma užívania nikotínu v tejto forme sa môže javiť ako nevinejšia oproti normálnemu fajčeniu, avšak nie je to 
pravda. Síce eliminuje rakovinu pľúc, ale naopak si dokážete privodiť iné druhy rakoviny(napr ustnej dutiny), 
alebo zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, ohrozujete obličky a sila závislosti sa prirovnáva k heroínu.

Zároveň sa zaujímal, aby bola v Novele TRESTNÉHO ZÁKONA zabezpečená vyváženosť a proporcionalita tým, 
že sa znížili doterajšie drakonické a nastolili spravodlivejšie tresty za “užívanie marihuany”, a to v § 171 pri 
prechovávaní pre vlastnú spotrebu a v § 172 pri prechovávaní vo väčšom množstve ako pre vlastnú spotrebu. 
Aby si mladí ľudia svojou nerozvážnosťou nepokazili budúcnosť, zaviedla sa  možnosť nahradiť trest ochranným 
liečením. Tresty za iné návykové látky a postih za “dílerstvo” zostali nezmenené..
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Spolupráca na legislatíve

1.Presun problematiky diváckeho násilia z MŠ SR na MV SR a presun agendy 
rizikových účastníkov podujatia zo SFZ a SZĽH na MV SR 
2.Povinnosť overovať totožnosť diváka so vstupenkou na meno a priezvisko pri 
rizikových podujatia + viesť evidenciu divákov 
3.Rozšírenie osôb, ktorých účasť sa vyžaduje na porade organizátora podujatia 
4.Obmedzenie platnosti osvedčení a zmeny v odbornej príprave držiteľa 
osvedčenia a zmena rozsahu oprávnení dobrovoľníkov na rozsah činností 
usporiadateľskej služby.

ZÁKON O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Z dôvodu extrémneho nárastu násilia a výtržností na verejných športových podujatiach splnomocnenec participoval na 
prijatí novely zákona. S cieľom vylúčiť osoby páchajúce divácke násilie a zvýšiť dôveru verejnosti navštevovať športové 
podujatia zadefinovali spolu s erudovanými odborníkmi z oblasti boja proti extrémizmu a diváckeho násilia, s 
odborníkmi zo športových zväzov ale aj samotnými organizátormi športových podujatí tieto hlavné zmeny:

5.Zabezpečenie plynulého a bezproblémového príchodu a odchodu (prístupové cesty) bezpečnostných a záchranných zložiek do 
priestorov športoviska počas mimoriadnych udalostí a označenie miest zdravotnej pomoci, asistencia pre osoby so zdravotným 
postihnutím a pod.
6. Povinnosť organizátora zriadiť riadiacu miestnosť, priama a nepretržitá koordinácia činnosti bezpečnostného manažéra s 
veliteľom bezpečnostného opatrenia PZ
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Spolupráca na legislatíve

ZA KVALITNEJŠIU STRAVU PRE DETI

S kolegyňou Máriou Šofranko sme sa stretli s 
najpovolanejšími odborníkmi ohľadom stravovania na 
školách.
Aj tu sa žiaľ bije na poplach, lebo dotácie vo finančných 
pásmach na nákup potravín pre stravovanie sú 
nepostačujúce. Finančné pásma, podľa ktorých sa 
pripravovali teplé jedlá v školách, nikto na MŠVVaŠ neriešil 
od roku 2019. Týmto zanedbaným konaním sa školské 
jedálne dostali do existenčných problémov a hrozilo, že sa 
školy dostanú do situácie, kedy nebudú mať pre deti a 
zamestnancov škôl za čo navariť.

Od januára budúceho roka budú na prípravu jedla v 
školách väčšie finančné príspevky.
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Spolupráca na legislatíve

NOVELA ZÁKONA O FONDE NA PODPORU 
ŠPORTU

Splnomocnenec niekoľko krát v priebehu roka 
upozorňoval na nesystémové financovanie 
významných športových podujatí bez jasných 
kritérií. Ich možná podpora sa počas tohto 
volebného obdobia preberala najmä pri 
diskusiách a zasadaniach Rade ministra pre 
šport. V novele sa okrem iných vecí prenáša 
kompetencia podpory na FnPŠ, ktorý na 
základe odporúčania ministra môže, alebo 
nemusí podujatie podporiť. Je to však dočasné 
riešenie. Splnomocnenec bude naďalej 
apelovať, aby sa vytvorili jasné vopred 
čitateľné kritéria pre financovanie významných 
podujatí.
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Ďakujeme 
za 

pozornosť.

Splnomocnenec vlády SR pre 
mládež a šport, Karol Kučera, 
vykonáva túto funkciu pre slovenský 
šport, už 31 mesiacov bez nároku 
na odmenu.
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