Zápis z 276. zasadnutia výkonného výboru SOV,
ktoré sa konalo 21. júna 2018 v Bratislave
Prítomní: Siekel, Korčok, Jurášek, Líška, Petriska, Kríž, Halanda
Ospravedlnení: Barteková, Tóth, Vanderka, Gӧnci, Šišková
Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek

PROGRAM 276. ZASADNUTIA VV SOV
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV
4. Správa k nariadeniu vlády SR o metodike na výpočet PUŠ na rok 2019
5. Správa k dofinancovaniu športovcov zaradených do zoznamu top tímu 2018
6. Správa k vyplateniu odmien za výsledky na ZOH PyeongChang 2018
7. Správa o prípravách na YOG 2018 Buenos Aires
8. Vzdelávací program Športová diplomacia
9. Správa k oslavám 25. výročia SOV
10. Správa ku konferencii k 25. výročiu SOV
11. Správa o konaní kolokvia SOŠM
12. Správa o seminári finančnej gramotnosti
13. Rôzne

1. OTVORENIE
Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 276.
zasadnutí VV SOV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo zasadnutia navrhol
viceprezidenta SOV a člena VV SOV Z. Kríža.
Uzn. č. 276/1/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Z. Kríža za overovateľa zápisu z 276. zasadnutia VV SOV.

2. KONTROLA ÚLOH
Kontrolu plnenia uznesení z 275. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV
J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia neboli žiadne ukladacie uznesenia.
Z predchádzajúcich zasadnutí boli úlohy splnené a materiály odovzdané.
K zápisu z 275. zasadnutia VV SOV neodzneli žiadne pripomienky.
Uzn. č. 276/2/18
➢ VV SOV schvaľuje:
a) Zápis z 275. zasadnutia VV SOV.
b) Kontrolu úloh z 275. VZ SOV.
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3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOV
Prezident SOV informoval VV SOV o jeho aktivitách od posledného spoločného
zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 3. mája 2018. Predovšetkým upriamil pozornosť na nedávne
zasadnutia pracovnej skupiny športovej rady SOV pre financovanie športu, ďalej na aktivity
smerujúce k organizácii a propagácii blížiaceho sa Olympijského dňa a dôležité stretnutie
k prípravám EYOF 2021 v Košiciach. A. Siekel informoval VV SOV tiež o množstve stretnutí so
športovcami, ktorí sa sťažovali na prekážky vo svojich zväzoch. Ako poznamenal, SOV sa snaží
nevstupovať do procesov v národných športových zväzoch, avšak športovci musia cítiť podporu
pri svojej činnosti, preto sa budeme snažiť aj naďalej pôsobiť ako mediátor týchto
problematických vzťahov a budeme zapájať do riešení týchto situácií komisiu športovcov SOV.
VV SOV bol ďalej oboznámený o tom, že Slovensko uspelo spolu s Maďarskom
v spoločnej kandidatúre organizovať majstrovstvá Európy v hádzanej mužov v roku 2022.
Kandidatúru Slovenska a Maďarska na usporiadanie európskeho šampionátu v hádzanej výrazne
podporil aj SOV. Prezident SOV A. Siekel bol členom oficiálnej delegácie priamo v Glasgowe,
spolu s generálnym sekretárom SOV J. Libom a s čestným prezidentom SOV F. Chmelárom.
Prezident SOV vyjadril potešenie, že sa podarilo kandidatúru dotiahnuť do úspešného konca a
konkrétne kroky, ktoré sme absolvovali a videli pri kandidatúre by sme mohli preniesť aj do
činnosti pri iných projektoch. Práve v aktívnej spolupráci s okolitými krajinami ako sú
Maďarsko, Česko a Poľsko môžeme byť úspešní v kandidovaní a organizovaní ďalších svetových
alebo európskych podujatí. Ako poznamenal generálny sekretár SOV J. Liba, na Slovensku
absentuje grantový systém a profesionálny podporný tím, podobne ako v iných krajinách, ktorý
by riešil koordinovane kandidatúru takýchto podujatí na zviditeľnenie a prezentáciu Slovenska.
Ako veľký problém VV SOV označil tiež negaranciu finančných prostriedkov zo strany štátu pri
úspešnej kandidatúre, nakoľko o dotácií sa rozhoduje vždy na príslušný aktuálny rok, pričom
o kandidatúru je potrebné sa uchádzať častokrát vo viacročnom predstihu. Riešením by mohlo
byť vytvorenie špeciálneho fondu, z ktorého by bolo možné podporovať takéto podujatia.
A. Siekel ďalej informoval prítomných o stretnutí s veľvyslancom Izraela, ktorý ponúkol
týždenný pobyt pre nášho úspešného športovca v Izraeli. Čo sa týka ďalších aktivít, tak SOV
pripravuje oslavy 25. výročia SOV a nové internetové stránky.
Prezident SOV ďalej vyjadril sklamanie, že Rada ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR pre šport od 1.2.2018 nezasadala, čo je veľká škoda vzhľadom na rozsah tém, ktoré je
potrebné riešiť.
Uzn. č. 276/3/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v máji a v júni 2018.

4. SPRÁVA K NARIADENIU VLÁDY SR O METODIKE NA VÝPOČET PUŠ NA ROK
2019
V tomto bode zasadnutia oboznámil viceprezident SOV a predseda športovej rady SOV P.
Korčok prítomných o viacerých nedávnych zasadnutiach komisie športovej rady SOV pre
financovanie športu, o ktoré bol veľký záujem, čoho dôkazom bola aj početná účasť. Komisia sa
zaoberala prípravou Nariadenia vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok
2019 a diskusiou o jednotlivých parametroch do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu.
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VV SOV po diskusii navrhol upraviť parametre Nariadenie vlády o metodike na výpočet
podielu uznaného športu na rok 2019 nasledovne: ponechanie váhy zahraničného záujmu (30%),
pomer domáca popularita: zahraničná 70:30; váhu mládeže do 23 rokov ponechať na 20% a
interval ochrany zmeniť na 90%, 120%. V tejto podobe bude materiál zaslaný ako návrh na
MŠVVaŠ SR.
Uzn. č. 276/4/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrh úpravy parametrov Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného
športu na rok 2019.
Uzn. č. 276/5/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie viceprezidenta SOV a predsedu športovej rady SOV P. Korčok o obsahu
zasadnutí komisie športovej rady SOV pre financovanie športu.

5. SPRÁVA K DOFINANCOVANIU ŠPORTOVCOV ZARADENÝCH DO ZOZNAMU
TOP TÍMU 2018
V nasledujúcom bode zasadnutia informoval viceprezident SOV a predseda športovej
rady SOV P. Korčok prítomných o tom, že v rozpočte, ktorý bol vyčlenený pre Toptím zostáva
nerozdelená suma 1,18 mil. €. Túto zostávajúcu sumu je MŠVVaŠ SR povinné prerozdeliť. Ako
poznamenal P. Korčok, prebehlo niekoľko stretnutí aj so zástupcami Sekcie športu MŠVVaŠ SR,
na základe ktorých bol pracovnou skupinou športovej rady SOV vypracovaný dokument, ktorý
odborne rieši ako by sa prostriedky mohli využiť, spolu s uvedením 51 úspešných športovcov,
ktorí spĺňali kritéria stanovené smernicou MŠVVaŠ SR pre Toptímu. SOV zároveň ponúkol
ministerstvu pomoc vytvorením komisie, ktorá by vyhodnocovala harmonogramy športovej
prípravy podľa individuálnych potrieb týchto športovcov. So zaslaným návrhom sa však pani
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR nestotožnila, a tak je situácia okolo nerozdelenej
sumy aktuálne nejasná.
VV SOV sa zhodol, že SOV osloví pani ministerku s prosbou o informáciu z akého
dôvodu sa nestotožnila s návrhom, ktorý vypracovali najväčší odborníci v danej oblasti a ako
plánuje zostávajúcu sumu rozdeliť. Zostávajúci balík peňazí je skutočne veľký a ide o významné
prostriedky určené na športovú činnosť najlepších športovcov Slovenskej republiky, preto je
potrebné k tejto problematike pristupovať odborne a zodpovedne.
Člen VV J. Jurášek zároveň požiadal a navrhol, aby pri Toptíme existovala určitá
výnimka pre špičkových športovcov, nakoľko napríklad R. Varga sa do tohto zoznamu nedostal.
Uzn. č. 276/6/18
➢VV SOV ukladá:
Osloviť oficiálnym listom pani ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR s prosbou
o informáciu z akého dôvodu sa nestotožnila s návrhom rozdelenia zostávajúcej sumy pre
Toptím, ktorý vypracovali najväčší odborníci v danej oblasti a ako plánuje zostávajúcu sumu
rozdeliť. ( Z: Korčok, Hrbek T: 20. 7. 2018).
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Uzn. č. 276/7/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie viceprezidenta SOV a predsedu športovej rady SOV P. Korčok o nerozdelenej
sume pre Toptím a príprave návrhu zoznamu športovcov na prerozdelenie tejto sumy.

6. SPRÁVA K VYPLATENIU ODMIEN ZA VÝSLEDKY NA ZOH PYEONGCHANG
2018
Na úvod tohto bodu zasadnutia problematiku vyplatenia odmien za výsledky na ZOH
PyeongChang 2018 priblížil výkonný riaditeľ SOV G. Asványi. Členovia VV SOV boli
informovaní o tom aké povinnosti vyplývajú SOV zo zmluvy s MŠVVaŠ SR, o komunikácii so
zväzmi a o tom, aký problém vznikol vzhľadom na názor MF SR, že ide o závislú prácu.
SOV požiadal MF SR o metodické usmernenie k spôsobu zdaňovania príjmov športovcov
a ich realizačných tímov v súvislosti s dosiahnutím úspechu na olympijských hrách a k postupu,
ktorý by mala zvoliť organizácia vyplácajúca takýto príjem, keďže sa domnievame, že slovenská
legislatíva priamo neupravuje charakter tohto špecifického príjmu ani postup zo strany
vyplácajúcej organizácie.
Účasť na OH nezakladá nárok na finančnú odmenu. SOV však prostredníctvom Výkonného
výboru SOV schválil finančné ocenenie mimoriadnych športových výkonov reprezentantov SR
platné pre olympijský cyklus 2017 – 2020 pre športovcov a členov realizačných tímov za
umiestnenie na OH. 45% zo schválenej sumy je hradených zo štátnych zdrojov prostredníctvom
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a 55% z vlastných zdrojov SOV. Schválené
finančné ocenenie športových výkonov je tiež motivačným nástrojom pre športovcov a ich
realizačných tímov, ocenením dosiahnutých výsledkov a mimoriadnych zásluh o prezentáciu
Slovenskej republiky a olympizmu doma a v zahraničí.
Ako vyplýva z popísanej situácie, domnievame sa, že charakter vzťahu SOV a športovcov
a ich realizačných tímov nie je pracovnoprávnym vzťahom, nespĺňa znaky závislej práce, t.j.
práca nie je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti, nie je vykonávaná pre SOV
a v zmysle jeho pokynov a v zmysle zmluvy nie je jednoznačne stanovený pracovný čas. Zároveň
podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce sa nemôže závislá práca vykonávať v
zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa
osobitných predpisov.
Ako informoval G. Asványi, SOV komunikuje s dotknutými zväzmi a športovcami
a všetci sú oboznámení s tým, že sa rieši táto administratívna záležitosť. List bol odoslaný
a čakáme na odpoveď. Plánuje sa stretnutie na MF SR a podľa toho budeme reagovať. Rovnaký
problém rieši aj Slovenský paralympijský výbor.
Uzn. č. 276/8/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o probléme vyplatenie odmien za
výsledky na ZOH PyeongChang 2018.

7. SPRÁVA O PRÍPRAVÁCH NA YOG 2018 BUENOS AIRES
Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOV R. Buček informoval členov VV
o prípravách na YOG 2018 Buenos Aires.
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V dňoch 6.-18.10.2018 sa v argentínskom Buenos Aires uskutočnia III. letné olympijské
hry mládeže. 3998 mladých športovcov vo veku od 15 do 18 rokov bude súťažiť v 32 športových
odvetviach a 36 disciplínach.
Za prítomnosti jedenástich športových zväzov a zástupcov SOV sa na SOV dňa 9.5.2018
uskutočnil štáb Buenos Aires, na ktorom boli odprezentované informácie z porady vedúcich
výprav, ktorej sa koncom apríla zúčastnili pracovníci SOV B. Demeter a R. Hanzel. Zástupcovia
športových zväzov informovali o plnení nominačných kritérií. V súčasnosti prebieha stále
kvalifikačný proces.
Do dnešného dňa splnili nominačné kritériá:
Šport
Športové
lezenie
Karate
Stolný tenis
Box
Kanoistika
Cyklistika

Cyklistika
Plávanie
Futsal
Vedenie
výpravy
Spolu

Športovci
Lukáš Kuric

Disciplína
Speed, bouldering, lead

Sprievod
1

Tomáš Kósa
Tatiana Kukuľková
Jessica Triebeľová
2 dievčatá
2 chlapci

do 68 kg

1
1
1
1
2

1 chlapec + 1 dievča
2 chlapci + 2 dievčatá
10 chlapcov
Boris Demeter
Roman Hanzel
Ivan Macek
Katarína Danková
14 individuálnych
športovcov
10 futsalistov

do 57kg
šprint, slalom
Kombinovaná súťaž
družstiev – cestná/horská
cyklistika
BMX súťaž družstiev
3. náhradník
vedúci výpravy
zástupca vedúceho výpravy
lekár
fyziotrapeutka

1-2
1
2-3
4

13-14 bez futsalu
15-17 s futsalom

Všetky tímy budú ubytované v olympijskej dedine pozostávajúcej z 31 7-10
poschodových budov. Dedina má kapacitu 7000 postelí.
Náklady na leteckú dopravu, ubytovanie a stravu akreditovaných športovcov (Aa) a
členov sprievodu (Ao) hradí MOV. Náklady spojené s účasťou Additional officials (Ato) hradí
SOV. Do výpravy sa počíta s 3-4 Ato.
Tak ako na OHM Singapur a Nanjing aj OHM Buenos Aires bude sprevádzať kultúrno
vzdelávací program. Súčasťou tohoto programu je aj tzv. „Družobný program škôl“, do ktorého
sa zapojilio aj SOV prostredníctvom Základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach. Cieľom tohto
programu je komunikácia a výmena informácii medzi mladými ľuďmi rôznych národov na
školách, zdieľanie diverzity kultúr a šírenie olympijských hodnôt a ideálov.
Na OHM Buenos Aires bude mať slovenská výprava zástupkyňu aj v roli Young Change
makera a to v osobe lukostrelkyne Alexandre Longovej.
Uzn. č. 276/9/18
➢VV SOV berie na vedomie:
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Informácie R. Bučeka k o prípravách na YOG Buenos Aires 2018.

8. VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA
Generálny sekretár SOV J. Liba podal VV SOV stručné informácie o vzdelávacom
programe Športová diplomacia.
Hlavným cieľom programu je posilnenie zastúpenia slovenského a českého športu v
medzinárodných športových organizáciách a uspieť pri presadzovaní jeho záujmov a záujmov
našich krajín vo všeobecnosti v týchto štruktúrach. Zámerom programu je tiež formovať
účastníkov tak, aby boli schopní prispieť k rozvoju vlastnej organizácie a boli kvalitnými a
efektívnymi zástupcami svojich organizácií v rámci medzinárodných štruktúr.
Športová diplomacia 2017/2018
Trvanie: október 2017 – jún 2018
Priebeh: 7 modulov v Prahe
1 študijná cesta
Účastníci SR: Jana Daubnerová – SZB
Dominika Nestarcová – SOV
Zuzana Tomčíková – SZĽH
Radovan Cagala – SLA
Vladimír Gubrický – SAZ
Obhajoby: jún 2018 (október 2018)

Športová diplomacia 2018/2019
Trvanie: október 2018 – jún 2019
Priebeh: 5 modulov v Prahe
1 študijná cesta
Obhajoby prác: jún 2019
Záujemcovia – deadline 20.6.2018
Predvýber: komisia zahraničných vzťahov SOV – 25.6.2018
Výber: pohovory – výberová komisia do 30.8.2018
Uzn. č. 276/10/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o vzdelávacom programe Športová
diplomacia.
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9. SPRÁVA K OSLAVÁM 25. VÝROČIA SOV
V nasledujúcom bode zasadnutia generálny sekretár SOV J. Liba oboznámil členov VV
SOV o prípravách osláv 25. výročia SOV.
Uzn. č. 276/11/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách osláv 25. výročia SOV.

10. SPRÁVA KU KONFERENCII K 25. VÝROČIU SOV
Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi následne informoval VV SOV o prípravách
konferencie k 25. výročiu SOV, ktorý organizuje SOV spolu s FTVŠ UK v Bratislave.
G. Asványi predstavil návrh programu konferencie, mená lektorov a predpokladaný
zoznam pozývaných hostí.
Uzn. č. 276/12/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o prípravách konferencie k 25.
výročiu SOV.

11. SPRÁVA O KONANÍ KOLOKVIA SOŠM
Riaditeľka SOV – SOŠM Z. Letenayová informovala VV SOV o vyhodnotení kolokvia
SOV – Slovenského olympijského a športového múzea s názvom „Šport a olympijské hnutie
v múzejnej dokumentácii“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 22.-23. máj 2018 v Bratislave.
Výstupom projektu SOV – Slovenského olympijského a športového múzea bola príprava
a zorganizovanie odborného kolokvia s medzinárodnou účasťou „Šport a olympijské hnutie
v múzejnej dokumentácii“. Projekt ako prvý svojho druhu v oblasti odborného vzdelávania
pracovníkov múzeí SR zaradil do svojho plánu aktivít pre rok 2018 aj Zväz múzeí na Slovensku.
ZMS vyslovilo projektu podporu a vystupovalo smerom k projektu ako partner. Projekt
podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu SR prostredníctvom finančnej
dotácie na rok 2018 pre Slovenský olympijský výbor, ktorý je zakladateľ múzea. Z verejných
finančných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.
Na základe pozvania Antona Siekela, prezidenta SOV, pozvanie prijali všetci zahraniční
účastníci. Následne bol a zaslaná pozvánka všetkým členským múzeám Zväzu múzeí na
Slovensku, archívom SR a vybraným kultúrnym inštitúciám, členským subjektom SOV a
odborným školským pracoviskám.
Na kolokviu sa zúčastnilo: 66 účastníkov z toho 8 zahraničných účastníkov. Z VV SOV
sa oboch dní zúčastnili Zdenko Kríž, viceprezident SOV pre olympizmus a Monika Šišková,
členka VV SOV. Na otvorení sa zúčastnili aj Anton Siekel, prezident SOV, Jozef Liba, generálny
sekretár SOV a Gábor Asványi, výkonný riaditeľ SOV. Za MŠVVŠ SR sa zúčastnil Dušan
Ťažký, poverený vedením Sekcie športu na MŠVVaŠ SR. Na kolokviu sa zároveň registrovalo 17
zástupcov médií.
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Na úvod kolokvia sa organizátorom podarilo zrealizovať slávnostný akt odovzdania dvoch
olympijských medailí a diplomov hokejistu Jozefa Golonku do zbierok SOV - SOŠM. Táto dobre
naplánovaná aktivita priniesla veľký záujem médií, ktoré spolu s odprezentovaním samotného
aktu odovzdania vzácnych artefaktov do múzea informovali aj o konaní samotného kolokvia, čo
nie je v súčasnosti vo všeobecnosti bežná prax - informácie v médiách o konaní múzejného
podujatia...
Odborné kolokvium splnilo cieľ, ktorý si organizátori stanovili. Dať impulz
k naštartovaniu novej spolupráce v oblasti prehodnotenia, spravovania a uchovávania zbierok ako
aj k zvýšenej aktivite vo vedecko - výskumnej činnosti z oblasti športu a olympijského hnutia
v múzeách SR. Zároveň sme získali prehľad o uložení zbierok so športovou tematikou
v slovenských múzeách a ich stupni spracovania v jednotlivých múzeách, predstavili sme proces
tvorby zbierkového fondu v SOV - SOŠM, smerom k príprave stálej expozície s pripomenutím si
100. výročia od vzniku I. ČSR s väzbami na historické míľniky v športe a olympijské hnutie na
Slovensku a 25. výročie existencie SOV.
Organizátori sa snažili dodržať finančný rozpočet. Sumy boli navýšené zväčša o DPH.
Konečné vyúčtovanie bude spracované v spolupráci s EO SOV po dodaní všetkých faktúr.
Boli splnené zmluvné podmienky stanovené FPU, ZMS a MŠVVŠ SR, najmä ohľadom
prezentácie a použitia loga a finančných limitov.
Uzn. č. 276/13/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie riaditeľky SOŠM Z. Letenayovej o uskutočnenom odbornom kolokviu
s názvom Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii.

12. SPRÁVA O SEMINÁRI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
Odborný pracovník pre športy zo Športového a metodického oddelenia SOV B. Demeter
informoval VV SOV o uskutočnenom odbornom seminári pre športovcov, ktorý bol zameraný na
finančnú gramotnosť.
SOV tento seminár, ktorý sa konal dňa 21.05.2018 v Bratislave organizoval v spolupráci s
finančno-poradenskou spoločnosťou Partners Group, ktorá zabezpečila obsahovú stránku
seminára. Táto bola vopred odkomunikovaná Komisiou športovcov SOV.
Kapacita seminára bola 50 športovcov, kde pri prekročení kapacity mali mať prednosť
olympionici. Pre nízku účasť športovcov nahlásenú týždeň pred seminárom, sa organizátori
rozhodli ponúknuť seminár aj trénerom a športovým funkcionárom. Seminára, ktorý bol pre
všetkých účastníkov zadarmo sa nakoniec zúčastnilo 30 osôb, z čoho bolo len 8 stále aktívnych
športovcov. Pozvánka bola poslaná na zhruba 450 emailových adries.
Po seminári bol účastníkom rozposlaný dotazník spokojnosti, prostredníctvom ktorého
mohli podať spätnú väzbu na organizáciu ako aj tematickú časť seminára.
Na dotazník sme dostali reakcie od 13 účastníkov, u ktorých prevládala všeobecná
spokojnosť so seminárom. Seminár dostal v hodnotení 3,5* z možných 5* a s obsahovou
stránkou seminára bolo spokojných 92% účastníkov.
Účastníci by seminár vylepšili:
• účasťou prezentujúcich športovcov so skúsenosťami na danú problematiku
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•
•

výkladom práv a povinností športovca zo strany zákonu o športe a detailnejší popis
daňových povinnosti
viac príkladov z praxe

Účastníci by do budúcna uvítali tieto témy:
• výživa, regenerácia-fyzioterapia, tréningové metódy od profesionálnych trénerov,
vzdelávanie ohľadom funkčnosti svalstva-športová medicína
• ako začať podnikať a náležitosti s tým spojené, podnikanie v športovej oblasti
• mediálna a marketingová prezentácia ako môže pomôcť ale aj uškodiť športovcom
(komunikácia s médiami) - praktické rady a skúsenosti
• zmluvy v profesionálnom a amatérskom športe, dobrovoľnícke zmluvy, športoví
odborníci. vzťah klub - športovec - štát atď.
• riadenie športového klubu, propagácia športu
Členovia VV SOV prijali pozitívne takúto aktivitu.
Uzn. č. 276/14/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie odborného pracovníka pre športy zo Športového a metodického oddelenia
SOV B. Demetera o seminári finančnej gramotnosti, ktorý sa uskutočnil dňa 21.5.2018
v Bratislave.

13. RÔZNE
Generálny sekretár SOV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných pracovných
ciest. Následne bolo členmi VV SOV schválených 9 riadnych pracovných ciest a 5 pracovných
ciest bolo schválených dodatočne.
Uzn. č. 276/15/18
➢ a) VV SOV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
Č. Destinácia

Umag, Chorvátsko

Dátum

Účel cesty

Stretnutie s Chorvátskym
31.5.-3.6.2018 olympijským výborom

Účastníci

Hradí

J. Liba

SOV/ORG

1

EUR

200
Schwechat, Rakúsko 10.6.2018

Transport účastníkov
marketingového seminára MOV

D. Hošťák, B. Demeter

SOV

100

2
Brno, ČR

13.-14.6.2018 Dámska jízda pod plachtami

O. Kyseľovičová, M. Šišková, J.
Labudová
SOV/ORG

800

D. Hošťák, B. Demeter

100

3
Schwechat, Rakúsko 17.6.2018

Transport účastníkov
marketingového seminára MOV

4

9

SOV

pozn.

Glasgow, Škótsko

19.-20.6.2018 Kandidatúra ME hádzaná 2022

J. Liba, A. Siekel, F. Chmelár

SOV/ORG

300
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➢ b) VV SOV schvaľuje:
ZPC č. 1 - 9 podľa návrhu predloženého J. Libom.
Č. Destinácia

Dátum

Účel cesty

Športová
24.-25.6.2018 termínu)

Praha, ČR

Účastníci
diplomacia

Hradí

(zmena P. Gantnerová, R. Cagala, V.
Gubrický, J. Liba, Z. Tomčíková

1

EUR
400

SOV
Seminár vedúcich výprav EH
R. Buček, R. Hanzel
Minsk

Minsk, Bielorusko

9.-13.7.2018

Minsk, Bielorusko

Informačný seminár pre tlačových
Ľ. Souček, J. Šiller
10.-13.7.2018 atašé EH Minsk 2019

2

3
Tokyo, Japonsko

4.-7.9.2018

2000

SOV

2000

SOV

2000

Ľ. Souček

World Press Breefing

4
Gothenburg, Švédsko 5.-7.9.2018

SOV

Z. Letenayová

VZ OMN

SOV/ORG

5

800
Konferencia
Ljubljana, Slovinsko 18.-21.9.2018 olympijskej akadémie

Európskej
P. Ružbarský, P. Kačúr

SOV/ORG

6

2000
Marakéš, Maroko

25.-27.9.2018 Školenie pre lekárov výprav na
R. Fano
športové podujatia

SOV/MOV
2000

7
Buenos
Argentína

Aires, 3.-11.10.2018 Fórum olympizmus v akcii + A. Siekel, J. Liba, I. Motolíková, M. SOV/MOV
Vanderka
OHM 2018

Buenos
Argentína

Aires, 6.-11.10.2018

5000

8
SOV
Z. Kríž

OHM 2018

3000
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VEC: Podnet Slovenského zväzu cyklistiky súvisiaci s problematikou verifikácie dát
členskej základne národných športových zväzov na účely výpočtu príspevku uznanému
športu
Prezident SOV A. Siekel informoval VV SOV o doručenom podnete od Slovenského
zväzu cyklistiky na preverenie údajov v Informačnom systém športu, predovšetkým v súvislosti
s údajmi o členskej základni národných športových zväzov. Ako sa v liste uvádza, tieto dáta
nemusia zodpovedať skutočnosti a je dôležité, aby sa tieto dáta verifikovali, nakoľko ide
o dôležitý parameter pri výpočte príspevku uznanému športu.
VV SOV sa uzniesol, že SOV bude naďalej vyvíjať v oblasti kontroly dát aktivitu a daný
problém budeme komunikovať s hlavnou kontrolórkou športu. SOV záleží na tom, aby sa údaje
o športovcoch do 23 rokov v najbližšej dobe verifikovali. Je dôležité, aby všetky subjekty
športového hnutia cítili pri výpočte príspevku objektívnosť uvedených dát.
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pozn.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nedávno vyzvalo národné športové
zväzy, aby do 31. augusta 2018 doplnili údaje do Informačného systému športu, nakoľko
nasadením jeho poslednej verzie sa považuje informačný systém oficiálne za funkčný. Znamená
to, že dňa 31. augusta 2018 bude MŠVVaŠ SR pokladať Informačný systém športu za naplnený
informáciami od národných športových zväzov, a iba tieto bude považovať za relevantné.
Veríme, že po komplexnom doplnení budú tieto dáta podrobené verejnej kontrole, na ktorej bude
aj Slovenský olympijský výbor trvať a svoje členské zväzy k nej vyzývať.
Uzn. č. 276/16/18
➢VV SOV ukladá:
Vypracovať odpoveď na odborný list Slovenského zväzu cyklistiky súvisiaci
s problematikou verifikácie dát členskej základne národných športových zväzov na účely výpočtu
príspevku uznanému športu. Komunikovať túto tému s hlavnou kontrolórkou športu SR. ( Z:
Hrbek T: 13. 7. 2018).
Uzn. č. 276/17/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Pokračovať naďalej v aktivite kontroly dát pre výpočet príspevku uznanému športu
a apelovať na MŠVVaŠ SR v súvislosti s väčšou verifikáciou dát.

VEC: Návrh nominácie zástupcu Slovenskej plaveckej federácie do pracovnej komisie
Športovej rady SOV pre financovanie a infraštruktúru
Prezident SOV A. Siekel informoval VV SOV o doručení návrhu nominácie zástupcu
Slovenskej plaveckej federácie do pracovnej skupiny športovej rady SOV pre financovanie
a infraštruktúru, ktorý SOV adresoval viceprezident SPF M. Blažo. Nominácia prezidentky SPF
I. Adamkovej bola na VV SOV prerokovaná s kladným výsledkom a VV SOV verí, že jej účasť v
športovej rade SOV bude prínosom pre SOV a tým aj pre celé športové hnutie.
Uzn. č. 276/18/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrh nominácie zástupcu Slovenskej plaveckej federácie do pracovnej skupiny športovej
rady SOV pre financovanie a infraštruktúru.
VEC: Žiadosť Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva o prehodnotenie
personálneho zloženia Lekárskej a antidopingovej komisie SOV
VV SOV bol v ďalšom bode zasadnutia oboznámený o žiadosti Slovenskej spoločnosti
telovýchovného lekárstva o prehodnotenie personálneho zloženia Lekárskej a antidopingovej
komisie SOV. Ako dôvod bola uvedená pasivita komisie a nespolupracovanie komisie so
Slovenskou spoločnosťou telovýchovného lekárstva.
VV SOV vyjadril, že aktuálne nemá výhrady k práci predsedu komisie R. Fana a nevidí
dôvody na zmeny personálneho zloženia komisie alebo jej reoganizáciu.
Uzn. č. 276/19/18
➢VV SOV berie na vedomie:
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Žiadosť Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva o prehodnotenie personálneho
zloženia Lekárskej a antidopingovej komisie SOV.

VEC: Informácia o Európskych hrách Minsk 2019
Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOV R. Buček informoval členov VV
o prípravách na Európske hry Minsk 2019.
Druhé Európske hry sa uskutočnia v Minsku v dňoch 21.- 30. júna 2019. V programe EH
je 201 súťaží v 15 športoch. Očakáva sa účasť 4000 športovcov a 2000 členov ich sprievodu z 50
krajín. Súťaže v 10 športoch budú mať nadväznosť na kvalifikačný proces pre OH Tokio 2020.
Vybojovanie olympijských miesteniek bude možné v lukostreľbe, kanoistike, karate, stolnom
tenise a streleckých disciplínach. Zisk bodov do olympijských kvalifikačných rebríčkov
v atletike, bedmintone, boxe, cyklistike a džude. V bedmintone, kanoistike, boxe a džude to budú
zároveň aj majstrovstvá Európy 2019.
Kvalifikačné kritériá boli zverejnené v apríli t.r. a prostredníctvom európskych športových
federácií a NOV doručené národným športovým zväzom. Doteraz získali naši športovci
predbežne 36 miest (kanoistika 13, atletika 23). Je predpoklad, že na EH by sa mohlo zúčastniť
80-95 športovcov, 40-50 členov RT, 15 hostí SOV, spolu 135 - 160 osôb.
V dňoch 9.-12.7. 2018 sa uskutoční seminár vedúcich výprav. Za SOV sa zúčastnia
Roman Buček a Roman Hanzel. Na seminári budú prezentované podrobné informácie
o organizačnom zabezpečení podujatia a uskutoční sa dvojstranné stretnutie so zástupcami
organizačného výboru hier. Viac podrobných informácií bude známych po seminári.
Uzn. č. 276/20/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie R. Bučeka o prípravách na Európske hry Minsk 2019.

VEC: Podnety zväzov zimných športov po ZOH 2018
Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOV R. Buček ďalej prítomných informoval
o podnetoch od zväzov zimných športov po ZOH 2018.
Po ZOH 2018 sa so zástupcami športových zväzov zimných športov uskutočnili
dvojstranné stretnutia, na ktorých boli prerokované zámery zväzov a témy týkajúce sa rozvoja
športového odvetvia v nasledujúcom olympijskom cykle. Podnety zväzov boli na pracovnom
spoločnom stretnutí na pôde SOV 5.6. 2018 sformulované do nasledujúcich bodov:
- Umožniť zväzom použitie dotácií z MŠ do 31.1. v roku nasledujúcom po obdržaní dotácie
a predĺžiť lehotu na predloženie vyúčtovania do 25.2..
Výplaty odborníkom v športe za prácu vykonanú v mesiaci december zväzy vyplácajú v januári
nasledujúceho roka, čo nie je v súlade s pravidlami o použití dotácie..
-Umožniť zväzom prijímanie účelovej dotácie na vybraných športovcov na jeden zväzový
účet vyhradený pre prijímanie štátnych prostriedkov.
Zväzy sú povinné viesť samostatný účet na prijímanie dotácie z MŠ na vybraných športovcov.
Rozúčtovanie finančných prostriedkov prijatých z MŠ na viaceré účty zväzu vyhradené pre
prijímanie štátnych prostriedkov použitých na jednu spoločnú akciu je problematické.
-Umožniť zväzom použitie finančných prostriedkov na nákup služieb v nasledujúcom roku.
12

Nákup leteniek na súťažnú sezónu až v novom roku je neekonomický, nakoľko ceny leteniek
objednaných krátko pred odletom sú v porovnaní s cenami pri ich zakúpení v dlhšom časovom
predstihu vysoké.
-Upraviť pravidlá pre poskytovanie dotácií vybraným športovcom tak, aby v prípade štafiet
dotácia nebola viazaná na meno športovca, ale na člena štafety.
Po ohlásení ukončenia aktívnej činnosti športovca MŠ krátilo dotáciu aj za výsledok dosiahnutý
v súťaži štafiet. Zväz by mal mať možnosť robiť zmeny v zložení viacčlenných disciplín (z dôvodu
ukončenia aktívnej činnosti, zdravotných dôvodov a pod.) bez toho, aby mu bola krátená dotácia.
- Pre zimné športové odvetviach uplatňovať pre zaradenie športovcov do rezortných
stredísk osobitné kritériá a najlepším slovenským zimným športovcom poskytnúť
v rezortných strediskách pracovný pomer. Pre zaradenie do rezortných stredísk
akceptovať aj výsledky v disciplínach, ktoré nie sú v programe OH.
Zaradenie športovcov do stredísk a zabezpečenie prípravy na profesionálnej úrovni má pre
udržanie konkurencieschopnosti a predpokladov pre úspešné zvládnutie kvalifikačného procesu
pre budúce ZOH podstatný význam.
Uzn. č. 276/21/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie R. Bučeka o podnetoch od zväzov zimných športov po ZOH 2018.
Uzn. č. 276/22/18
➢ VV SOV ukladá:
Adresovať sumár podnetov národných športových zväzov zozbieraný po stretnutiach
po ZOH na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. ( Z: Buček T: 31.7. 2018).

Vec: Informácia LK SOV o spoluorganizovaní podujatia
Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOV R. Buček ďalej prítomných informoval
o tom, že LK SOV sa podieľa na spoluorganizovaní série prednášok pod názvom PhysioTalks, na
ktorých účastníci podujatia - priaznivci fyzioterapie a pohybovej a športovej medicíny budú môcť
načerpať nové informácie nielen v oblasti rehabilitácie a medicíny, ale aj trénerstva, psychológie
a výživy. Budú mať možnosť vypočuť si a diskutovať s poprednými odborníkmi zo Slovenska a
zo zahraničia v neformálnom prostredí.
Projekt je koncipovaný ako seriál prednáškovo diskusných večerov. Podľa tém
prednášajúcich budú do programu zaraďované aj praktické ukážky formou workshopu. Projekt je
inšpirovaný úspešným českým projektom FyzioCafé (https://slideslive.com/38891225/tri-urovnemotoriky).
Podujatie je určené predovšetkým fyzioterapeutom - absolventom aj študentom
fyzioterapie, odborov v oblasti rehabilitácie a regenerácie, lekárom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľajú na liečbe pacientov s poruchou pohybového aparátu, lekárom špecialistom
v iných oboroch a samozrejme kondičným trénerom, masérom, psychológom, ale aj širšej
verejnosti.
V tomto roku sú plánované dve podujatia. Hlavnou témou prvého podujatia budú
viscerovertebrálne vzťahy ako príčina bolesti u športovcov a uskutoční sa 17.8. 2018 (18:30) v
divadlw Meteorit na Čulenovej ulici. Organizátrmi budú Mgr. M. Gašpárek a Mgr. E. Šmahelová
13

(Pohybová medicína). Prednášajúci budú: Mgr. Petr Bitnar: Viscerovertebrálne vzťahy ako
príčina bolesti u športovcov ( KRTVL FN Motol, Rehabilitace Bitnar), MUDr. Roman Fano:
Bolesti chrbtice u športovcov NURCH, prof.PedDr. Pavel Kolář, PhD: Metóda dynamickej
neuromuskulárnej stabilizácie (KRTVL FN Motol), MUDr. Katarína Bergendiová, PhD: Šport
a imunita (Imunovital Centrum) a Mgr.Michal Páleník: Výživa športovca – mýty
a fakty (Planeat s.r.o.).
SOV spropaguje podujatie oslovením športových zväzov a športových odborníkov
v rámci svojich kontaktov. Prostredníctvom LK SOV sa bude spolupodieľať na organizačnom
zabezpečení, a podľa možností aj finančnou podporou.
Uzn. č. 276/23/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie R. Bučeka o spoluorganizovaní podujatia Lekárskou a antidopingovou
komisiou SOV.

Vec: Žiadosť o podporu projektu vytvorenia národnej športovej štruktúry - JAMES
Generálny sekretár SOV J. Liba oboznámil prítomných so žiadosťou Slovenského
horolezeckého spolku James o podporu projektu Olympijskej solidarity v oblasti vzdelávania
„Development of the National Sports System“.
Uzn. č. 276/24/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Žiadosť Slovenského horolezeckého spolku James o podporu projektu Olympijskej
solidarity v oblasti vzdelávania „Development of the National Sports System“.

VEC: Informácie zo zasadnutia pracovnej skupiny pre zbierky pri Olympic Museum
Network
V tomto bode zasadnutia riaditeľka SOŠM Z. Letenayová informovala VV SOV o jej
pracovnej ceste na zasadnutie pracovnej skupiny pre zbierky pri Olympic Museum Network dňa
6.-9.2018 v Lillehammeri.
Úlohou pracovnej skupiny je odborná spolupráca pri posudzovaní a zlepšovaní
zbierkových programov múzeí a skúmanie nových možností a postupov pri odborných
múzejných činnostiach v súvislosti so zbierkovým fondom.
Tohtoročné zasadnutie sa uskutočnilo v Nórskom olympijskom múzeu, ktoré je
vybudované v Lillehammeri, za účasti zástupcov z členských múzeí OMN z Nórska, Poľska,
Estónska , Švajčiarska, Španielska, Fínska, Kataru a Slovenska. Hlavná téma zasadnutia bola
„Pôvod múzejných predmetov“ venovaná otázkam
určovania originality, pôvodnosti
a vlastníckych vzťahov k predmetom múzejnej povahy. Zasadnutie pracovnej skupiny viedol jej
predseda Pekka Honkanne z Fínska. K hlavnej téme vystúpili s odbornými koreferátmi Aslak
Runde na tému: „Autorské práva na fotografie a európske zákony o autorských právach“, Bård
Bie-Larsen „ Digitálne zbierky a ich platforma“ a Jostein Skurdal „ Lillehammer – konsolidovaný
múzejný trust“. Súčasťou oficiálneho programu bola aj návšteva stálej expozície Nórskeho
olympijského múzea , oboznámenie sa s depozitárnymi priestormi múzea ako aj návšteva
jednotlivých športových centier ZOH 1994.
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Budúcoročné zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční v Múzeu športu a turistiky vo
Varšave. Na konanie stretnutia vo Varšave pozval zástupca poľského múzea pri príležitosti 100.
výročia založenia Poľského olympijského výboru. Za hlavnú tému ďalšieho zasadnutia pracovnej
skupiny bola navrhnutá problematika „ Hodnota zbierkového predmetu z pohľadu múzejného
a súkromného zberateľstva“.
Závery:
• Na základe odbornej oficiálnej i neoficiálnej diskusie k danej problematike môžeme
konštatovať, že SOV – SOŠM nastúpilo v procese digitalizácie zbierok progresívny smer
(spolupráca s Národným digitalizačným centrom v Banskej Bystrici), zodpovedajúci
moderným požiadavkám na spracovanie zbierok. Zároveň obsahom zbierkových fondov
môže smelo konkurovať aj významným športovým múzeám vo svete.
• V roku 2019 SOV – SOŠM zaradí do výstavného plánu výstavu k 25. výročiu prvej účasti
Slovenska na olympijských hrách ( XVII. ZOH 1994 Lillehammer).
Uzn. č. 276/25/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie riaditeľky SOŠM Z. Letenayovej zo zasadnutia pracovnej skupiny pre zbierky
pri Olympic Museum Network, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6.-9.2018 v Lillehammeri.

VEC: Olympijský deň 2018 vyhodnotenie sprievodných súťaží a aktivít
Na záver zasadnutia informoval viceprezident SOV Z. Kríž členov VV SOV
o vyhodnotení sprievodných súťaží a aktivít k Olympijskému dňu 2018.
Slovenský olympijský výbor v roku 2018 podporuje aktivity a oslavy Olympijského dňa
počas dvoch mesiacov máj a jún na celom území Slovenska, ktoré sú koordinované v regiónoch
v spolupráci s Olympijskými klubmi. Väčšina aktivít prebieha priamo na školách. Po celom
Slovensku SOV k 15. júnu zaregistroval už dovedna 350 podujatí vo viac než stovke miest a obcí
Slovenska s celkovým počtom viac než 60-tisíc účastníkov.
Do výtvarnej súťaže s témou „Ja a môj olympijský sen“ bolo zaslaných spolu 647
prác, do literárnej súťaže s témou „Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“ poslali žiaci a študenti 45
prác. Online vedomostný kvíz o olympizme vyplnilo 183 súťažiacich z radov verejnosti V súťaži
družstiev stredných škôl sa celkovo sa zaregistrovalo 53 trojčlenných družstiev. 36 družstiev
úspešne vyplnilo 25 súťažných otázok. 100% úspešnosť dosiahli 4 družstvá zo Spojenej školy
v Novákov a 1 družstvo z Gymnázia Pierra de Coubertina z Piešťan. V zmysle propozícií do
finále postupuje 5 družstiev. V týždni od 18.6. do 22.6. prebieha súťaž družstiev základných škôl.
Slovenský olympijský výbor v zmysle podpísaného memoranda o spolupráci so
Slovenskou asociáciou športu na školách a podpory Akademických Majstrovstiev sveta
v športovom lezení, ktoré sa budú konať 20. – 23.6.2018 v Bratislave pripraví sprievodné
športové a vzdelávacie aktivity. Na bratislavských oslavách Olympijského dňa v piatok 22. júna
predpoludním (9:00 – 12:00) na námestí pred nákupným centrom Eurovea si preto okrem
množstva iných zaujímavých aktivít (detská atletika, športové trenažéry, informácie
Antidopingovej agentúry SR) budú môcť návštevníci vyskúšať na vlastnej koži aj lezenie na
umelej stene. O 11,00 hod. sa bude konať aj tlačová konferencia SOV na terase hotela Sheraton.
Uzn. č. 276/26/18
➢VV SOV berie na vedomie:
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Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o vyhodnotení sprievodných súťaží a aktivít
k Olympijskému dňu 2018.

277. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 6. septembra 2018.
Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOV
Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV
Overil: Z. Kríž, viceprezident SOV
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