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Zápis z 271. zasadnutia výkonného výboru SOV, 

ktoré sa konalo 11. januára 2018 v Bratislave  
  

Prítomní: Siekel, Korčok, Halanda, Jurášek, Líška, Petriska, Vanderka, Kríž, Gӧnci, Šišková  

Ospravedlnení: Barteková, Tóth 

Prizvaní: Chmelár, Liba, Asványi, Buček, Hrbek, Karacsónyi, Jagnešáková (za SZB) 

  

  

PROGRAM 271. ZASADNUTIA VV SOV  

1. Otvorenie                

2. Kontrola úloh          

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV      

4. ZOH 2018 PyeongChang  

5. Informácia SZB o prípravách na ZOH 2018 PyeongChang 

6. Vyhodnotenie činnosti komisií SOV za rok 2017 

7. Informácia o činnosti SOŠM na rok 2018 

8. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 271. 

zasadnutí VV SOV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo zasadnutia navrhol 

člena VV SOV Ľ. Halandu.  

Uzn. č. 271/1/18  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

Ľ. Halandu za overovateľa zápisu z 271. zasadnutia VV SOV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 270. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV  

J. Liba, ktorý postupne informoval o ich obsahu a plnení. VV SOV bol oboznámený o prípravách 

Slovenského domu na ZOH v Pjongčangu a o návrhu výšky odmien pre úspešných športovcov na 

ZOH.  

K zápisu z 270. zasadnutia VV SOV neodzneli žiadne pripomienky. 

Trvajúce úlohy:  

264/7/17 c - vedenie rokovaní medzi SOV a agentúrou ROKO, a.s. ohľadom zriadenia 

Slovenského domu na ZOH v Pjongčangu (priebežne),  

262/19/17 b - vypracovanie smernice SOV o odmeňovaní športových úspechov na 

OH/ZOH (priebežne). 

 

  Uzn. č. 271/2/18  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

a) Zápis z 270. zasadnutia VV SOV.  

b) Kontrolu úloh z 270. VZ SOV.  
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3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOV  

Prezident SOV A. Siekel v ďalšom bode zasadnutia informoval VV SOV o jeho aktivitách 

v období december 2017 až január 2018. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto období roka boli 

sviatky a dovolenky, tak týchto aktivít nebolo tak veľa, avšak tie ktoré sa uskutočnili patrili medzi 

dôležité. Prezident SOV sa zúčastnil na neformálnom stretnutí Rady ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre šport, na ktorom boli diskutované viaceré podstatné otázky týkajúce sa 

športu v Slovenskej republike. A. Siekel vyjadril sklamanie, že tento orgán dlhšie nezasadal a 

nezaoberal sa dôležitými témami. V období sviatkov a dovoleniek boli do medzirezortného 

pripomienkového konania predložené viaceré dokumenty z oblasti športu, čo nemožno hodnotiť 

pozitívne, keďže im tak nebolo venovaná patričná pozornosť celého športového hnutia. Prezident 

SOV rovnako tak oboznámil VV SOV o uzatvorení zmlúv s partnermi SOV. Prítomní boli tiež 

informovaní o spolupráci s TA3, v rámci ktorej sa podarilo pripraviť videoklip propagujúci šport 

pre všetkých. Tento spot bude nasadený do vysielania od 18. januára. Veľmi pozitívne možno 

hodnotiť, že SOV dostáva čoraz častejšie viac priestoru v médiách a môžeme tak informovať 

verejnosť o športových aktivitách, našich športovcoch a zaujímavých projektoch.  

VV SOV bol tiež informovaný o účasti prezidenta SOV na vymenovaní niekdajšieho 

veliteľa Armádneho strediska vrcholového športu klubu Dukla Banská Bystrica, plukovníka vo 

výslužbe Ivana Čierneho, do hodnosti brigádny generál vo výslužbe. V prípade I. Čierneho ide o 

mimoriadne ocenenie zásluh o rozvoj slovenského športu. Ako športovec sa na olympijské hry 

síce nedostal, ale olympizmus ho oddávna priťahoval. V roku 1993 zakladal Olympijský klub 

Banská Bystrica, na čele ktorého stál celých 15 rokov. V roku 2009 ho prvý raz zvolili za 

predsedu Združenia olympijských klubov SR, ktorá zastáva stále. Dlhodobo sa významne 

angažoval vo veci zriadenia Národného pamätníka olympionikov na Národnom cintoríne v 

Martine, ktorý je od jesene 2014 realitou. Slovenský olympijský výbor ocenil dlhoročné zásluhy 

Ivana Čierneho v slovenskom športe aj olympijskom hnutí v roku 2006 prijatím za čestného člena 

SOV a v roku 2007 udelením Strieborných kruhov SOV a v roku 2014 udelením najvyššieho 

ocenenia fair play – Ceny Jána Popluhára. 

V rámci tohto bodu zasadnutia A. Siekel informoval tiež o jeho snahe zorganizovať ešte 

v januári stretnutie so zástupcami neolympijských športov, na ktorom by chcel zistiť názory 

týchto zástupcov zväzov na kreovanie strešnej organizácie športu v Slovenskej republike 

a očakávanie, ktoré by mal SOV naplniť. Bude dôležité sa tiež zaoberať otázkou žiadostí 

športových organizácii o členstvo v SOV, ktoré pribúdajú, a ako postupovať pri ich 

vyhodnocovaní.  

Ako ďalej prezident SOV poznamenal, v najbližšom období by už mala byť spracovaná 

štúdia spoločnosti KPMG o financovaní športu na Slovensku, v rámci ktorej bude k dispozícii aj 

komparácia viacerých systémov financovania športu z rôznych štátov.    

A. Siekel následne vyzval prítomných na vyjadrenie názoru na zriadenie novej komisie – 

finančno-marketingovej, do ktorej by boli prizvaní naši partneri, a v rámci ktorej by bolo možné 

diskutovať rôzne témy z tejto problematiky. Táto iniciatíva sa stretla s pozitívnou odozvou.   

 

 Uzn. č. 271/3/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v decembri 2017 a na začiatku januára 2018.  
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4. ZOH 2018 PyeongChang 

V ďalšom bode zasadnutia oboznámil riaditeľ športového a metodického oddelenia SOV 

R. Buček prítomných o prípravách na ZOH PyeongChang 2018. Postupne informoval 

o potencionálnych účastníkoch, prebiehajúcom kvalifikačnom procese a navrhovanom zložení 

realizačných tímov. Diskusia bola venovaná otázkam prepravy účastníkov a batožiny. R. Buček 

následne informoval o blížiacom sa zasadnutí štábu ZOH 16.1.2018, na ktorom budú poskytnuté 

informácie o odchodoch výpravy, zložení sľubu u prezidenta Slovenskej republiky, preberaní 

akreditácií a cestovných náhradách. Na najbližšie zasadnutie VV SOV bude pripravený návrh 

zloženia výpravy. V rámci materiálov k tomuto bodu zasadnutia bol predložený tiež návrh 

odmien pre úspešných športovcov, ktorý bude po schválení VV SOV predložený na schválenie 

VZ SOV. Tento dokument bol následne schválený bez pripomienok a bude predložený VZ SOV. 

V rámci tohto bodu zároveň výkonný riaditeľ SOV G. Asványi informoval 

o pripravovanej akcii pre verejnosť po slávnostnom zložení sľubu u prezidenta Slovenskej 

republiky, ktorá sa uskutoční v OC Eurovea. Pri tejto príležitosti bude zároveň po prvýkrát 

predstavený mobilný stánok Roadshow SOT.  

 

Uzn. č. 271/4/18  

➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informácie riaditeľa športového a metodického oddelenia SOV R. Bučeka o prípravách na 

ZOH 2018 PyeongChang.  

 

Uzn. č. 271/5/18  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

Princípy finančného ocenenia športových výkonov reprezentantov SR. 

 

5. Informácia SZB o prípravách na ZOH 2018 PyeongChang 

  Keďže sa v poslednom období objavilo viacero otázok a nejasností ohľadom účasti tímu 

bobistov na ZOH 2018 pozval VV SOV na zasadnutie zástupcov SZB. Za SZB sa zasadnutia 

zúčastnila generálna sekretárka zväzu Z. Jagnešáková, ktorá informovala prítomných o súčasnej 

situácii. Ako následne odznelo, napriek snahe, bojovnosti pri kvalifikácii a prekonaniu viacerých 

prekážok však skonštatovala, že tohtoročné ZOH budú bez zastúpenia tímu bobistov.  

 

Uzn. č. 271/6/18  

➢  VV SOV berie na vedomie:  

Informácie SZB o neúčasti tímu bobistov na ZOH 2018 PyeongChang. 

 

 

6. Vyhodnotenie činnosti komisií SOV za rok 2017 

  V rámci tohto bodu zasadnutia všetci členovia VV SOV obdržali správy o činnosti 

jednotlivých komisií SOV. Prezident SOV zhodnotil prínos týchto spracovaných materiálov, 

nakoľko ich bude možné komparovať s nasledujúcimi rokmi. Cieľom SOV je sprehľadniť 

činnosť týchto komisií. Ako podotkol G. Asványi, vyhodnotenie nezaslali environmentálna 

komisia SOV a Slovenská olympijská akadémia. Akonáhle budú tieto dokumenty dodané, tak 

budú distribuované členom VV SOV. Komisie zasadali v priemere dvakrát do roka. Do budúcna 
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bude nutné vyriešiť otázku predsedu legislatívno-právnej komisie SOV. Z iných komisií 

nevyplynuli žiadne personálne požiadavky. G. Asványi postupne informoval o aktivitách 

a činnosti jednotlivých komisií. Ako už v skoršom bode spomenul A. Siekel, do budúcna by bolo 

vhodné zriadenie komisie pre financie a marketing, ktorá by bola zložená z odborníkov z týchto 

oblastí. Čestný prezident F. Chmelár v rámci diskusie upozornil na rozlišovanie medzi radou 

a komisiou. Rada je integrujúci orgán, v rámci ktorej existujú komisie/pracovné skupiny. Rada je 

tak vyššia organizačná zložka ako komisia. 

 

Uzn. č. 271/7/18  

➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o vyhodnotení činnosti komisií SOV 

za rok 2017 

 

 

7. Informácia o činnosti SOŠM na rok 2018 

Informácie o činnosti SOŠM na rok 2018 podal VV SOV odborný pracovník pre múzejnú 

činnosť V. Karacsónyi. Postupne boli predstavené jednotlivé plánované aktivity v tomto roku. 

Pozornosť bola sústredená predovšetkým na odborné kolokvium, ktoré bude SOV - SOŠM 

organizovať v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a s medzinárodnou účasťou. Názov 

tohto podujatia je Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii. Cieľom tohto odborného 

podujatia je získať prehľad o uložení zbierok so športovou tematikou v slovenských múzeách 

a ich stupni spracovania v jednotlivých múzeách, získať skúsenosti z práce zahraničných 

partnerských múzeí (Praha, Budapešť, členské múzeá OMN, najmä Olympijské múzeum 

Lausanne), predstaviť proces tvorby zbierkového fondu v SOV -SOŠM, smerom k tvorbe trvalej 

expozície, pripraviť koncepciu celoslovenskej databázy zbierok so športovou a olympijskou 

problematikou, pripomenúť si 100 rokov od vzniku I. ČSR s väzbami na historické míľniky 

v športe na Slovensku a 25. výročie existencie SOV. Termín kolokvia je naplánovaný na 22. - 

23.5.2018, s miestom konania: Bratislava, Gate One. 

  Plánované výstavy SOV – SOŠM: 

• Výstava hotel Pošta Demänová – v rámci prezentácie známky k ZOH 2018, 19.1.2018 

• Výstava oblečenie slovenských športovcov na ZOH v rámci  Olympijskej dediny 

v Jasnej, termín: február 2018 

• 100. výročie vzniku Československej republiky, spolupráca so SNM, SOV – SOŠM 

garant pre šport – apríl 2018 

• Olympijský rok 68´, (pracovný názov) putovná výstava, termín: máj 2018, katalóg 

•  25 rokov olympizmu na Slovensku (pracovný názov), putovná výstava, termín: 

september 2018 

Kremnica: 

• Noc múzeí a galérií – akcia 25 rokov SOV – máj 2018 ( v spolupráci  so SOM) 

• Ženy v lyžovaní  - výstava, termín: november 2018 (v spolupráci s Komisiou ženy a šport 

SOV, dlhodobá spolupráca) 

Medzi plánované aktivity taktiež patrí inventarizácia, digitalizácia, sprístupnenie knižnice 

SOŠM,  príprava podkladov spomienky olympionikov Tokio 1964 a spolupráca na ďalších 

aktivitách SOV. 
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Uzn. č. 271/8/18  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie odborného pracovníka pre múzejnú činnosť V. Karacsónyiho o činnosti 

SOŠM na rok 2018. 

 

 

8. Rôzne      

Generálny sekretár SOV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných pracovných 

ciest. Následne bola členmi VV SOV schválená 1 riadna pracovná cesta a 1 pracovná cesta bola 

schválené dodatočne. 

 

Uzn. č. 271/9/18  

➢ a) VV SOV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 20.-21.11.2017 Stretnutie s ombudsmanom ČOV Ľ. Fogaš SOV 150 

 

 

 

➢ b) VV SOV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

2 Lausanne, Švajčiarsko 17.-18.1.2018 Zasadnutie VV EOV J. Liba SOV/EOV 100 

 

 

 

Vec: Návrh na členov komisií EOV 2018 - 2021 

  Generálny sekretár SOV J. Liba informoval VV SOV o návrhoch do komisií EOV. Do 

komisií EOV boli navrhnuté tieto osoby: 

Jozef Liba   European Youth Olympic Festival Commission 

Ivana Motolíková   Olympic Culture and Legacy Commission 

Petra Gantnerová  Olympic Games Commission 

 

 Snahou SOV aj do budúcna bude, aby malo svojich aktívnych zástupcov v zahraničných 

komisiách, aby sme tak neboli ukrátení o žiadny projekt, či možnosť zapojiť sa do iných 

medzinárodných aktivít.   

 

Uzn. č. 271/10/18  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

Návrh na členov komisií EOV 2018 – 2021 predložený J. Libom. 
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Vec: Konferencia k 25. výročiu založenia Slovenského olympijského výboru 

Člen VV SOV M. Vanderka oboznámil prítomných o plánovanej konferencii k 25. 

výročiu založenia Slovenského olympijského výboru, predpokladanom termíne konania a návrhu 

programu. Následne prebehla diskusia k programu a zameraniu konferencie. Po tejto diskusii bol 

prijatý konsenzus taktiež ohľadom termínu konania, a to na mesiac november. Predpokladá sa 

dátum konania na 14. – 15. november 2018 na pôde FTVŠ UK. 

Do budúceho zasadnutia VV SOV je nutné zadefinovať témy konferencie. 

 

Uzn. č. 271/11/18  

➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informácie M. Vanderku o prípravách konferencie k 25. výročiu založenia Slovenského 

olympijského výboru. 

 

Vec: Príprava 53. VZ SOV  

Po tomto bode zasadnutia VV SOV prebehla diskusia ohľadom príprav 53. VZ SOV, 

v rámci ktorej VV SOV prediskutoval program zasadnutia, návrhy komisií VZ SOV a otázky 

voľby kontrolóra SOV. 

VV SOV schválil zloženie mandátovej a návrhovej komisie 53. VZ SOV nasledovne: 

predseda Marián Vanderka, Jozef Škvarek, Ján Štefánik.  

VV SOV schválil zloženie volebnej komisie 53. VZ SOV nasledovne: predseda Ján 

Novák, členovia Ľudmila Pastorová, Vladimír Slaný, za dozornú radu SOV Ján Karšňák. 

 

Uzn. č. 271/12/18  

  ➢ a) VV SOV schvaľuje:  

Návrh mandátovej a návrhovej komisie a návrh volebnej komisie, ktoré budú predložené 

na schválenie VZ SOV.  

 

Uzn. č. 271/13/18  

➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách 53. VZ SOV. 

 

 

Vec: Schválenie smernice o poskytovaní náhrad pri pracovných cestách a smernice o 

účtovníctve 

VV SOV schválil po rozprave znenie návrhu smernice o poskytovaní náhrad pri 

pracovných cestách a smernice o účtovníctve bez pripomienok. 

Uzn. č. 271/14/18  

  ➢ a) VV SOV schvaľuje:  

Smernicu o poskytovaní náhrad pri pracovných cestách 

 

➢ b) VV SOV schvaľuje:  

Smernicu o účtovníctve. 
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Vec: Diskusia 

Na záver zasadnutia prebehla diskusia o téme prípravy strechy slovenského športu, 

o potrebe vychádzať zo skúseností zo zahraničia, zložení pléna a názve možnej strešnej 

organizácie.  

Na konci zasadnutia člen VV SOV J. Jurášek informoval VV SOV o problematickej 

situácii ohľadom vzorca výpočtu podielu uznaného športu v zákone o športe. Bola vyjadrená 

nespokojnosť s výpočtom a metodikou výpočtu. Na základe týchto podnetov SOV do budúcna 

spracuje pripomienky, ktoré predloží MŠVVaŠ SR.  

 

 

272. zasadnutie VV SOV sa uskutoční v pondelok 22. januára 2018.   

  

 

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV  

  

 

Overil: Ľ. Halanda, člen VV SOV   

  

 

 


