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Zápis z 275. zasadnutia výkonného výboru SOV, 

ktoré sa konalo 3. mája 2018 v Bratislave  
  

Prítomní: Siekel, Korčok, Jurášek, Líška, Petriska, Vanderka, Barteková 

Ospravedlnení:, Tóth, Halanda, Kríž, Gӧnci, Šišková 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek 

  

  

PROGRAM 275. ZASADNUTIA VV SOV  

1. Otvorenie                

2. Vyhodnotenie 54. VZ SOV 

3. Vyhodnotenie Galavečera ZOH 2018 

4. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 275. 

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

člena VV SOV M. Vanderku.  

Uzn. č. 275/1/18  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

M. Vanderka za overovateľa zápisu z 275. zasadnutia VV SOV.  

  

  

2. VYHODNOTENIE 54. VZ SOV 

 Generálny sekretár SOV J. Liba informoval členov VV SOV o priebehu, témach a 

záveroch 54. VZ SOV, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2018 v Bratislave. Najbližšie VZ SOV je 

naplánované na september 2018 a bude zamerané na predstavenie náplne strešnej organizácie, 

systému činnosti práce strešnej organizácie, zmenu stanov SOV a zmenu korporátnej identity.  

 V rámci tohto bodu zasadnutia bola diskusia ďalej zameraná na vznik funkcie štátneho 

tajomníka pre šport, po ktorom dlhé roky športové hnutie volá. Členovia VV SOV sa zhodli na 

tom, že je dôležité aby osoba v tejto funkcii mala podporu športového hnutia a bola vnímaná 

apoliticky.  

 Ďalšou diskutovanou témou bola problematika odvodového zaťaženia športovcov 

v kolektívnych športoch od 1.1.2019 a otázka fondu na podporu športu, ktorého vznik je 

deklarovaný v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky 2016 – 2020. 

 Vzhľadom na diskusiu o týchto témach, do budúcna bude dôležité, aby mal SOV 

vypracovaný mediálny komunikačný plán, aby boli témy zjednotené a vzájomne sa dopĺňali a 

členovia VV SOV zároveň vedeli, ktoré témy ktorá osoba s médiami komunikuje. 

 VV SOV bol zároveň informovaný o doručených podnetoch od športovcov, ktorí cítia 

nespravodlivosť a obracajú sa na SOV. SOV nechce zasahovať do vnútorných záležitostí 

členských zväzov, je však dôležité, aby športovci mali vytvorené čo najlepšie podmienky pre svoj 

rozvoj a cítili podporu, preto by sa týmito témami mala do budúcna zaoberať komisia športovcov 

SOV.  
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Uzn. č. 275/2/18  

➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o 54. VZ SOV. 

 

 

3. VYHODNOTENIE GALAVEČERA ZOH 2018 

Výkonný riaditeľ SOV Gábor Asványi v tomto bode zasadnutia informoval členov VV 

SOV o priebehu Galavečera SOV k ZOH 2018, ktorý sa uskutočnil dňa 27.4.2018 o 18:00 

v Bratislave. Na galavečer boli pozvaní členovia výpravy Slovenskej republiky na ZOH 2018, 

členovia VV SOV, partneri SOV, média a ďalšie významné osobnosti slovenského športového 

hnutia. Do budúcna by viac agendy, predovšetkým komunikáciu so športovcami mala prebrať 

SAO.  

 

Uzn. č. 275/3/18  

➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informácie výkonného riaditeľa SOV Gábora Asványiho o priebehu Galavečera SOV 

k ZOH 2018. 

 

 

6. RÔZNE      

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

ciest. Následne bolo členmi VV SOV schválených 6 riadnych pracovných ciest. 

 

Uzn. č. 275/4/18  

➢ VV SOV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 

6.6.2018 

 

Stretnutie s Českým olympijským 

výborom 

 J. Liba SOV 150 

 

2 Praha, ČR 

7.-8.6.2018 

 Športová diplomacia 

J. Liba, P. Gantnerová, R. Cagala, V. 

Gubrický, J. Daubnerová SOV 800 

 

3 

Bodrum, Turecko 

 

8.-10.6.2018 

 

Neformálne stretnutie NOV strednej a 

východnej Európy 

 J. Liba, A. Siekel SOV/ORG 700 

 

4 

Lillehammer, Nórsko 

 

7.-8.6.2018 

 

Stretnutie komisie zberateľov  

 Z. Letenayová SOV/MOV 700 

 

5 

Lausanne, Švajčiarsko 

 

12.-13.6.2018 

 

Komunikačný workshop MOV 

 Ľ. Souček, J. Šiller SOV  1500 

 

6 

Olympia, Grécko 

 

16.-30.6.2018 

 

Stretnutie mladých účastníkov 

 A. Glončák SOV/MOV 300 
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VEC: ŽIADOSTI O ČLENSTVO V SOV 

  Právnik SOV Patrik Hrbek prítomných informoval o žiadostiach o členstvo v SOV od 

Slovenskej skialpinistickej asociácie, od Slovenskej asociácie Bandy a od Klubu slovenských 

turistov. Od týchto organizácií SOV vyžiadal potrebné dokumenty o ich štatúte národného 

športového zväzu a členstve v medzinárodnej organizácii. Aktuálne všetky podmienky spĺňa 

Slovenská skialpinisitcká asociácia, ktorá aj doložila všetky potrebné dokumenty pre vznik 

členstva v SOV a jej žiadosť o členstvo v SOV bude predložená na schválenie na najbližšom VZ 

SOV. Slovenská asociácia Bandy aktuálne nespĺňa podmienky § 16 Zákona o športe a nie je 

MŠVVaŠ SR uznaným národným športovým zväzom. Čo sa týka Klubu slovenských turistov tak 

VV SOV navrhuje ich informovanie o prípravách nových stanov a strešnej organizácie, v ktorej 

by bol priestor aj pre túto organizáciu napomáhajúcu rozvoju športu v Slovenskej republike, v 

segmente šport pre všetkých. V rámci diskusie bolo navrhnuté, aby do budúcna bolo napríklad 

zavedené pravidlo, že nový člen SOV by mal byť aspoň dva roky členom komisie 

neolympijských športov SOV. 

 

Uzn. č. 275/5/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie právnika SOV P. Hrbeka o doručených žiadostiach o členstvo v SOV.  

 

 

VEC: KONFERENCIA K 25. VÝROČIU SOV 

  Člen VV SOV M. Vanderka informoval VV SOV o pripravovanej konferencii k 25. 

výročiu SOV, ktorú pripravuje SOV spolu s FTVŠ UK. Dátum konania je naplánovaný na 14. – 

15. novembra 2018. Témy konferencie sú Šport a právo (legislatíva, financovanie športu, strešná 

organizácia športu), Miesto olympizmu ako životnej filozofie v súčasnom svete a Rodičia a šport. 

Na záver zasadnutia prebehla diskusia k príprave konferencie, k témam konferencie a k zoznamu 

pozvaných hostí na konferenciu.  

 

 Uzn. č. 275/6/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie člena VV SOV M. Vanderku o pripravovanej konferencii k 25. výročiu SOV 

 

 

VEC: ODMENY PRE VICEPREZIDENTOV SOV 

 Na záver zasadnutia navrhol člen VV SOV M. Vanderka, aby viceprezidenti SOV P. 

Korčok, J. Gönci a Z. Kríž boli za svoju činnosť odmenení, nakoľko venujú veľkú časť svojho 

času práci pre SOV, či už v rámci rôznych pracovných skupín alebo vypracovávaním dôležitých 

dokumentov. Daný návrh sa stretol medzi členmi VV SOV s pozitívnou odozvou a bude 

v najbližšej dobe doriešený a na nasledujúcom VV SOV komunikovaný.  

 

 Uzn. č. 275/7/18  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

Návrh na odmenenie činnosti práce viceprezidentov SOV. 
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276. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 21. júna 2018.   

  

 

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOV 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV  

 

Overil: M. Vanderka, člen VV SOV   


