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Zápis z 277. zasadnutia výkonného výboru SOV, 

ktoré sa konalo 6. septembra 2018 v Bratislave  
  

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

Ospravedlnení: Barteková, Tóth 

Prizvaní: Liba, Asványi, Chmelár, Hrbek, Demeter 

  

  

PROGRAM 277. ZASADNUTIA VV SOV  

1. Otvorenie                

2. Kontrola úloh          

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV  

4. Správa o prípravách na YOG 2018 Buenos Aires  

5. Správa k oslavám 25. výročia SOV  

6. Správa k prípravám strešnej organizácie 

7. Vzdelávací program Športová diplomacia  

8. Informácia z VZ SAO 

9. Rôzne  

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 277. 

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

viceprezidenta SOV a člena VV SOV J. Gӧnciho.  

Uzn. č. 277/1/18  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

J. Gӧnciho za overovateľa zápisu z 277. zasadnutia VV SOV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 276. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV  

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia boli 3 ukladacie uznesenia, a to konkrétne:  
- 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). 

- 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). 

- 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). 

Všetky úlohy boli splnené a materiály odovzdané. 

K zápisu z 276. zasadnutia VV SOV neodzneli žiadne pripomienky. 
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  Uzn. č. 277/2/18  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

a) Zápis z 276. zasadnutia VV SOV.  

b) Kontrolu úloh z 276. VZ SOV.  

 

 

3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOV 

Prezident SOV informoval VV SOV o jeho aktivitách od posledného spoločného 

zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 21. júna 2018. Predovšetkým upriamil pozornosť na viaceré 

pracovné stretnutia, ktoré absolvoval počas letných mesiacov. Ako bol VV SOV informovaný, 

boli zahájené prípravy na VZ SOV, ktoré sa uskutoční v decembri 2018 (predpokladaný termín 

7.12.2018 v Xbionic Sphere) a bude zamerané na tému strešnej organizácie športu. Naďalej tiež 

prebiehajú prípravy slávnostného galavečera k oslavám 25. výročia SOV.  

VV SOV bol ďalej oboznámený o tom, že SOV sa podieľalo na prípravách VZ SAO. 

Cieľom zorganizovania VZ SAO je oživiť činnosť tejto organizácie a vytvoriť priestor 

a možnosti pre olympionikov na participáciu na rôznych projektoch športového hnutia. 

Okrem týchto aktivít sa prezident SOV zúčastnil pracovného stretnutia zameraného na 

prípravu návrhu zákona o fonde na podpore športu. Táto agenda však bola medzičasom na 

MŠVVaŠ SR odložená. Zriadenie tejto verejnoprávnej inštitúcie je však zadefinované v 

programovom vyhlásení vlády SR, preto budeme naďalej v tejto činnosti aktívni a sledovať jej 

vývoj.  

A. Siekel ďalej informoval prítomných o viacerých odborných diskusiách k usporiadaniu 

subjektov v športovom hnutí, ktoré absolvoval. V športovom hnutí prevláda názor, že šport si 

zaslúži ďaleko väčšiu pozornosť a priestor ako je tomu dnes a vytvorenie pozície štátneho 

tajomníka pre šport, či samostatného úradu pre šport by mohlo byť správnym krokom k ďalším 

systémovým zmenám, ktoré by slovenskému športu pomohli. O týchto témach budeme aj naďalej 

diskutovať, aby sme podporili správne smerovanie slovenského športu. 

Prezident SOV oboznámil VV SOV o pripravovanej novele zákona o športe, ku ktorej 

bolo uplatnených veľký počet pripomienok. Táto novela bola následne z legislatívneho procesu 

stiahnutá. Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport aj naďalej zvolaná 

nebola, čo je škoda, nakoľko práve v nej mohli byť zozbierané viaceré pripomienky na 

novelizáciu zákona o športe.  

Prítomní boli ďalej oboznámení o stretnutí k prípravám EYOF 2021 v Košiciach. Taktiež 

prezident SOV podal informáciu o tom, že na MŠVVaŠ SR bol vymenovaný nový generálny 

riaditeľ Sekcie športu.  

V závere tohto bodu zasadnutia bola diskusia venovaná Fondu na podporu športu a 

strešnej organizácii slovenského športu, ktorá by mala byť formovaná smerom k podpore 

športového hnutia a nie k suplovaniu úloh štátu.  

 

 Uzn. č. 277/3/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v mesiacoch jún, júl a august 2018. 
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4. SPRÁVA O PRÍPRAVÁCH NA YOG 2018 BUENOS AIRES 

B. Demeter, pracovník športového a metodického oddelenia SOV, informoval členov VV 

o prípravách na YOG 2018 Buenos Aires.  

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. 

Čestný prezident SOV F. Chmelár sa v rámci diskusie k tomuto bodu zasadnutia pýtal na 

talentovanú V. Michálkovú, či sa na podujatie kvalifikovala. Ako informoval B. Demeter, podľa 

informácií SOV sa nezúčastnila kvalifikačných súťaží, nakoľko sa sústreďuje najmä na 

kvalifikáciu na Tokio 2020. 

Viceprezident SOV J. Gönci informoval o záujme otca a trénera J. Triebelovej 

o doplnenie výpravy na pozícii sparingpartnera, nakoľko táto športovkyňa patrí k našim 

favoritom na úspech na tomto podujatí, preto by jej mali vytvorené čo najlepšie podmienky. B. 

Demeter následne poznamenal, že požiadavka od p. Triebeľa ani zväzu neprišla, ale určite sa 

budeme snažiť športovkyni vytvoriť čo najvhodnejšie športové podmienky na dosiahnutie 

športového úspechu.  

Vzhľadom k dodatočnej nominácii futsalu a prideleným akreditáciám členom výpravy, 

smerovala diskusia k tomuto bodu zasadnutia k názoru, aby v budúcnosti ak niekto bude cestovať 

na náklady SOV bol súčasťou výpravy, a ak niekto nejde na náklady SOV, tak potom ho zaradiť 

mimo slovenskej výpravy.  

  Následne bol na schválenie predložený návrh zloženia výpravy  v nasledujúcom znení: 

 

   Vedenie výpravy 

Demeter Boris vedúci výpravy 

Hanzel Roman zástupca vedúceho výpravy 

Macek Ivan lekár 

Danková Katarína fyzioterapeut 

Longová  Alexandra change maker 

Šiller Ján tlačový atašé 

Galica Andrej 
kameraman, fotograf, 

sociálne médiá 

 

 

Atletika (3+3+2) 

 

Športovci 

Kovačovičová Lenka 100m 

Kubiš Ľubomír chôdza 

Paulíny  Andrej 1500m 

Forster Viktória 200m 

Murcko  Oliver 200m 

Vrecková Michaela vrh guľou 

 

Realizačný tím 

Bielik Štefan tréner  

Slouka Pavel tréner  
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Box (0+1+1) 

 

Športovci 

Triebeľová  Jessica do 57 kg 

 

Realizačný tím 

Triebeľ  Peter tréner 

 

Náhradník 

Gajdoš Martin tréner 

 

 

Cyklistika (2+2+2) 

 

Športovci 

Meriač  Tomáš 

Road Race (RR), Criterium, 

Team Time Trial (TTT)  

Cross-country Eliminator 

(XCE) and Cross-country Short 

Circuit (XCC) 

Kubiš Lukáš 

Road Race (RR), Criterium, 

Team Time Trial (TTT)  

Cross-country Eliminator 

(XCE) and Cross-country Short 

Circuit (XCC) 

 

Nagy Partik 
Mixed BMX Racing Team 

Event 

Paulechová Radka 
Mixed BMX Racing Team 

Event 

 

Realizačný tím 

Novosad Milan tréner  

Krebs Milan Tréner, ATo 

 

Džudo (1+1) 

 

Športovci 

Barto Alex do 81kg 

 

Realizačný tím 

Peterová Alexandra tréner 

 

 

Karate (1+1) 

 

Športovci 
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Kósa Tomáš kumite 

 

Realizačný tím 

Macko Peter tréner 

 

 

Kanoistika (0+2+1) 

 

Športovci 

Pecsuková Katarína   K1 slalom, šprint 

Luknárová Emanuela   C1 slalom, šprint 

 

Realizačný tím 

Gajarský Patrik tréner 

 

Náhradník 

Pecsuk Peter tréner 

 

Športové lezenie(1+0+1) 

 

Športovci 

Kuric Peter speed, bouldering, lead 

 

Realizačný tím 

Radovský Marek tréner 

 

Náhradník 

Koller Igor tréner 

 

Športová streľba (1+0+1) 

 

Športovci 

Vengríni Jerguš vzduchová pištoľ 10m 

 

Realizačný tím 

Kriško  Ján tréner 

 

Stolný tenis (0+1+1) 

 

Športovci 

Kukuľková Tatiana dvojhra, mix štvorhra 

 

Realizačný tím 

Grigel Roman tréner 

 

Plávanie (2+2+1) 

 

Športovci 
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Potocká  Tamara 

50m, 100m VS, 50m,100m 

motýlik, 200m PP 

Záborská Miroslava 50m, 100m, 200m prsia 

Duša Matej 50m VS, motýlik 

Gajdoš Dávid 50m, 100m prsia 

 

Realizačný tím 

Božík Miloš tréner 

 

Vzpieranie (1+0+1) 

 

Športovci 

Cabala Sebastián do 69kg 

 

Realizačný tím 

Svrček Pavol tréner 

 

 

 

 

Futsal (10+5) 

 

Športovci 

Bačo Sebastián hráč 

Boháč Tibor hráč 

Filip Jakub hráč 

Medoň Kristián hráč 

Moravec  Rastislav hráč 

Koricina  Jozef hráč 

Šlehofer Matúš hráč 

Ševčík Matúš hráč 

Kuruc Marek hráč  

Kollár  Kevin hráč 

Náhradníci 

 

Vaktor Filip hráč 

Lengyel Tibor hráč 

Král Ján hráč 

Keszi Adam hráč 

Jakubík  Szabolcz hráč 

Hostinský Jakub Damian hráč 

Čebek Samuel hráč 

Babják Michal hráč 

Šága  Richard hráč 

Klembala Bruno hráč 

 



7  

Realizačný tím 

Michalovič  Pavol 1.tréner To 

Vrbovský Lukáš 2.tréner ATo extra official 

Fabíny Róbert masér To  

Kováčik Marek 
team manažér 

 ATo extra official, na 

náklady SFZ 

Gažo Vladimír 
vedúci tímu 

ATo extra official, na 

náklady SFZ 

 

 

Sumár 

 

šport športovci športovkyne RT 

Kanoistika 0 2 1 

Futsal  10 0 2+3ATO 

Atletika 3 3 2  

Stolný tenis 0 1 1 

Cyklistika 3 1 1+1ATo 

Box 0 1 1 

Športové lezenie 1 0 1  

Džudo 1  1 

Streľba 1 0 1 

Karate 1 0 1 

Plávanie 2 2 1 

Vzpieranie 1 0 1 

Vedenie výpravy   7 

Spolu 23 10 25 

 

V prípade, že po schválení nominácie výkonným výborom SOV nastanú zmeny v 

nominácii, tieto zmeny budú dodatočne schválené na najbližšom zasadnutí VV SOV. 

Sľub do rúk prezidenta SOV sa uskutoční 1.10.2018 v Hoteli Gate one . 

  

Uzn. č. 277/4/18  

➢ VV SOV schvaľuje: 

Návrh zloženia výpravy na III. letné olympijské hry mládeže Buenos Aires 2018. 

 

 Uzn. č. 277/5/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie B. Demetera o prípravách na YOG Buenos Aires 2018. 

 

 

5. 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. Toto slávnostné podujatie sa uskutoční 22. 9. 2018 

v SND. Ďalej bol VV SOV predstavený plánovaný program, predpokladaný počet hostí a ďalšie 

témy spojené s týmto spoločenským podujatím.   
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 Uzn. č. 277/6/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách osláv 25. výročia SOV. 

 

 

6. SPRÁVA K PRÍPRAVÁM STREŠNEJ ORGANIZÁCIE 

  Na úvod tohto bodu zasadnutia odprezentoval návrh nových stanov SOV právnik SOV  

P. Hrbek. Následne sa pristúpilo k diskusii o jednotlivých navrhovaných bodoch tohto dôležitého 

dokumentu. 

 

 Uzn. č. 277/7/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie právnika SOV P. Hrbeka o návrhu a prípravách nových stanov SOV. 

 

 

7. VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA  

  Generálny sekretár SOV J. Liba podal VV SOV stručné informácie o vzdelávacom 

programe Športová diplomacia a o výberovom konaní účastníkov aktuálneho ročníka. 

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 2018/2019 

Trvanie: október 2018 – jún 2019 

Priebeh: 5 modulov v Prahe 

     1 študijná cesta 

Obhajoby prác: jún 2019 

Výber: pohovory – výberová komisia do 30.8.2018 

Po osobných pohovoroch boli na účasť v programe vybraní nasledovní účastníci (v abecednom 

poradí): 

  

1. Kamil Balga   SKGA 

2. Tomáš Benko   SAZ 

3. Diana Kosová   SZĽH 

4. Lucia Kršňáková  SZMP 

5. Alexandra Longová  SLZ 

6. Anna Michalková   JAMES 

 

 Uzn. č. 277/8/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  
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Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o vzdelávacom programe Športová 

diplomacia. 

 

 

8. INFORMÁCIA Z VZ SAO 

  Viceprezident SOV J. Gönci informoval VV SOV o prípravách a následne uskutočnenom 

VZ SAO. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave nových stanov a valného 

zhromaždenia SAO.  

Postupne J. Gönci predstavil VV SOV úlohy, ktoré bolo potrebné pre zvolanie VZ SAO 

vykonať, obsah zasadnutia, počet účastníkov a závery, ktoré boli na zasadnutí prijaté. Čestný 

prezident SOV F. Chmelár vyzdvihol prácu J. Gönciho a celého tímu a zároveň poznamenal, že 

dokázali to, čo sa jemu nepodarilo v predchádzajúcom volebnom období. Naďalej však SAO 

čaká ešte veľa práce, aby začala napĺňať svoje úlohy. Členovia VV SOV tiež ocenili aktivity, 

ktoré boli v tejto oblasti vynaložené a vyjadrili podporu obnove činnosti tejto dôležitej 

organizácie olympionikov.    

 

 Uzn. č. 277/9/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie viceprezidenta SOV J. Gönciho z VZ SAO. 

 

 

9. RÔZNE 

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

ciest. Následne boli členmi VV SOV schválené 3 riadne pracovné cesty a 2 pracovné cesty boli 

schválené dodatočne. 

 

Uzn. č. 277/10/18  

➢ a) VV SOV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 

Viedeň, Rakúsko 

 

27.6.2018 

 

 

 Školenie mladých 

ambasádorov OHM 2018 
 

A. Longová 

 

SOV 

 

100 

 

 

2 

Varšava, Poľsko 

 

5.7.2018 

 

Pohreb I. Szewinska 

 

J. Liba, A. Siekel, M. Mračnová 

 

SOV 

 

2000 

 

 

 

 

➢ b) VV SOV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom. 
 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 

Praha, ČR 

 

14.-16.9.2018 

 

 

 Stretnutie na ČOV – športové 

právo, prednáška zákon o 

športe, systém financovania 

športu v podmienkach SR 
 

P. Hrbek 

 SOV 

200 
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2 

Madrid, Španielsko 

 

 

 

17.-19.9.2018 

 

Marketingový seminár MOV 

 

 

 

K. Czuczová 

 MOV/SOV 100 

 

3 

 

Štokholm, Švédsko 

 

19.-21.9.2018 

 

 Zasadnutie VV EOV 
 

 

 J. Liba 
 

EOV/SOV 100 

 

 

 

VEC: OLYMPIJSKÝ DEŇ 2018 VYHODNOTENIE  

  Viceprezident SOV Z. Kríž informoval VV SOV o obsahu a výsledkoch olympijského 

dňa za rok 2018. 

Pod hlavičku Olympijského dňa, ktorý sa celosvetovo oslavuje 23. júna, SOV zaradil 

tohto roku celé portfólio podujatí v olympijskom duchu, ktoré sa na Slovensku realizovali v 

priebehu mája a hlavne júna.  

Olympijský deň (OD) – v tomto roku pilotný projekt SOV – naplnil svoje poslanie. Na 

celom Slovensku sa v jeho rámci uskutočnilo 600 podujatí dovedna so 118 746 účastníkmi, čo je 

historický rekord. Doteraz najpočetnejšiu účasť na podujatiach oslavujúcich Olympijský deň 

SOV evidoval v roku 2005 – 91 031 účastníkov. 

Tohtoročnému OD prospelo zlúčenie viacerých podujatí, doteraz realizovaných pod 

rôznymi „strieškami” – predovšetkým aktivít, v predošlých rokoch organizovaných v rámci 

Olympijských festivalov Slovenska, ale aj mnohých iných pod rôznorodými názvami – pod 

spoločnú strechu. 

Na základe troch pilierov aktivít propagujúcich olympizmus, ktorými sú pohyb, 

vzdelávanie a poznávanie, SOV a 21 regionálnych olympijských klubov v spolupráci s ostatnými 

zainteresovanými stranami (vyššie územné celky, mestá, obce, centrá voľného času i školy) 

organizoval rozmanité aktivity a zabezpečoval propagáciu olympijských myšlienok po celom 

Slovensku. Na viacerých miestach podporili oslavy OD aktívnou účasťou naši úspešní 

olympionici. 

V duchu tohtoročného motta „Ber to športovo“ boli na oslavách v jednotlivých mestách 

a obciach dominantné pohybové aktivity (napríklad aj v rámci projektu Vykročte za zdravím). 

Okrem akcií na konkrétnych miestach sa však uskutočnili aj celoslovenské súťaže SOV 

s olympijským zameraním – výtvarná a literárna pre mládež a základné kolo vedomostnej súťaže 

nielen pre základné a stredné školy, ale premiérovo aj pre verejnosť. 

  

Najaktívnejšie školy a organizátori Olympijského dňa 

Na základe vyhodnotenia v ôsmich samosprávnych krajoch uvádzame najaktívnejšie materské, 

základné a stredné školy, ako aj najaktívnejších organizátorov Olympijského dňa 2018 (buď z 

radov jednotlivcov, alebo organizácií). 

  

Banskobystrický samosprávny kraj:  

materské školy MŠ Dolná 57/37, Kremnica 

základné školy  ZŠ E. M. Šoltésovej, ul. M. R. Štefánika 3, Krupina 

stredné školy   SOŠ technická a agropotravinárska – Muszaki, Mezogazdasági és  

    Élelmiszeripari Szakkӧzépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota 

organizátor   Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica 

  

Bratislavský samosprávny kraj:  
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materské školy  MŠ Strečnianska 2, Bratislava 

základné školy  ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava 

stredné školy   Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 

organizátor   Robert Schnürmacher 

  

Košický samosprávny kraj:  

materské školy  MŠ Iliašovce 155 

základné školy  ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 

stredné školy   Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice 

organizátor   Andrea Baluchová (Spoločný školský úrad Smižany) 

  

Nitriansky samosprávny kraj:  

materské školy  MŠ Čajkovského 3, Nitra 

základné školy  ZŠ s MŠ Demandice, 

stredné školy   SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno 

organizátor   mesto Šurany 

  

Prešovský samosprávny kraj:  

materské školy  MŠ Nižná brána 8, Kežmarok 

základné školy  ZŠ Chminianske Jakubovany 270 

stredné školy   SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov 

organizátor    Olympijský klub regiónu Prešov 

  

Trenčiansky samosprávny kraj:  

materské školy  MŠ Nábr. sv. Cyrila, Prievidza 

základné školy  ZŠ Školská 235/10, Považská Bystrica 

stredné školy   SOŠ Pruské 294 

organizátor   Olympijský klub Prievidza 

  

Trnavský samosprávny kraj:  

materské školy  MŠ Školská 907/2, Drahovce 

základné školy  ZŠ Školská 5, Veľké Kostolany 

stredné školy   Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 

organizátor   Peter Kalapoš (Špačince). 

  

 

Žilinský samosprávny kraj:  

materské školy  MŠ Jarná 2602/7, Žilina 

základné školy  ZŠ J. A. Komenského, Čadca 

stredné školy   Gymnázium, Varšavská cesta 1 

Žilina, organizátor  Mária Čamborová 

 

Zasadnutie ústredného štábu Olympijského dňa sa uskutočnilo 28.augusta 2018 na pôde 

SOV. Zúčastnili sa ho všetci regionálni koordinátori, zástupcovia olympijských klubov 

a zástupcovia zo samosprávnych krajov Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, ktorí vyjadrili 

spokojnosť s materiálnym zabezpečením a so spoluprácou na úrovni škôl.  

Vladimír Miller, ktorý zasadnutie viedol spolu so Silviou Remiašovou odovzdali šekové 

poukážky, plakety a vecné ceny školám oceneným na regionálnej úrovni ako aj organizátorom. 
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Regionálni koordinátori odporučili vedeniu SOV pre lepšie fungujúce vzťahy a komunikáciu ako 

aj distribúciu informácií a organizačných pokynov na úrovni kraja pripraviť stretnutie prezidenta 

SOV Antona Siekela a zástupcov SK8 a podpísať Memorandum o spolupráci. 

 

 Uzn. č. 277/11/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o vyhodnotení olympijské dňa za rok 2018. 

 

 

VEC: OLYMPIJSKÝ DEŇ 2018. VYKROČTE ZA ZDRAVÍM A SPOLUPRÁCA SO 

SOKOLSKOU ÚNIOU SLOVENSKA  

  VV SOV bol ďalej oboznámený o projekte Vykročte za zdravím a jeho výsledkoch. 

Pravidelné pohybové aktivity minimálne 2x do týždňa pre viac ako 400 cvičeniek 

a cvičencov v seniorskom veku v regionálnych olympijských kluboch v Bratislave, Košiciach, 

Prešove, Michalovciach, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi, Šahách, Lučenci, Nových Zámkoch, 

Vysokých Tatrách, Liptovskom Mikuláši, Trnave, Žiline a okolí vedú inštruktorky a lektorky 

pilatesu, jogy, aerobiku, nordic walkingu a mnohých ďalších rôznorodých pohybových a 

športových aktivít.  

Podpora SOV sa tento rok rozšírila nielen na štyri celoslovenské semináre lektoriek 

a cvičeniek (dva semináre sa konali v mesiacoch jún a júl vo vysokých Tatrách, dva sa ešte 

uskutočnia v jesennom období), ale aj množstvo regionálnych olympiád seniorov, či novú 

spoluprácu so Sokolskou úniou Slovenska.  

Seminár Vykročte za zdravím ako súčasť osláv Olympijského dňa na Slovensku. Aj takto 

by sa dal nazvať seminár, ktorý pre lektorky a cvičenky pripravil Slovenský olympijský výbor 

v termíne 18. – 20.6.2018 vo Vysokých Tatrách. Zúčastnilo sa ho 32 žien prevažne z OK 

Bratislava a OK Košice, doplnili ich cvičenky z Vysokých Tatier a Žiliny.  

Druhého júlového (16. – 18.7.2018) seminára vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili nadšenci 

z Bratislavy, Lučenca, Nových Zámkov, Spišskej Novej Vsi, Liptovského Mikuláša, Košíc 

a Vysokých Tatier. Okrem pravidelných cvičeniek sa seminára zúčastnili aj zástupcovia 

Sokolskej únie Slovenska (Bratislava, Skalica, Trenčín). 

 Žiadosť o podporu aktivít Sokolskej únie Slovenska prišla na SOV ešte koncom minulého 

roku 2017. Po viacerých stretnutiach s Emílou Fialovou sme zistili, že mnohé zo žien cvičeniek 

projektu Vykročte za zdravím po celom Slovensku sú aktívnymi cvičenkami aj v hromadných 

pódiových skladbách. V roku 2018 tak boli aktivity Vykročte za zdravím rozšírené o pohybové 

a hromadné skladby, kde ženy reprezentujú Slovensko a svoje mesto, či olympijský klub nielen 

u nás doma, ale aj v zahraničí.  

 

Pripravované semináre v druhom polroku 2018: 

9. – 11.9.2018  Vysoké Tatry 

20. – 22.10.2018 Piešťany 

 

  Uzn. č. 277/12/18 

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o projekte Vykročte za zdravím 2018. 

 

 

 VEC: ZÁMER VYTVORIŤ MARKETINGOVÉ ODDELENIA SOV 
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Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi informoval prítomných o zámere vytvoriť 

marketingové oddelenie SOV.  

Marketing SOV sa netýka výlučne predaja olympijskej symboliky a súvisiacich činností, 

ktoré sa dajú efektívne zabezpečiť prostredníctvom externej spoločnosti – aktuálne 

prostredníctvom Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. SOV spravuje webovú stránku, 

sociálne siete, korporátnu identitu a spomínanú olympijskú symboliku. Všetky spomínané 

nástroje majú za cieľ definovať, komunikovať a propagovať aktivity SOV, čiže spadajú pod 

marketingové aktivity. Mimo toho SOV pravidelne realizuje množstvo vlastných a partnerských 

projektov, vykonáva strategické činnosti, ktoré si vyžadujú stále väčšiu marketingovú podporu. 

Je preto logické, že existuje dopyt po odborne zdatnom marketingovom oddelení, ktoré bude pod 

dohľadom vedenia spolupracovať v zmysle jednotnej vízie s ostatnými oddeleniami SOV na 

dosiahnutí strategických cieľov.  

Vytvorenie marketingového oddelenia SOV je naplánované na január 2019 s tým, že sa 

súvisiace úkony začnú realizovať už v poslednom štvrťroku 2018 a budú predovšetkým súvisieť s 

vytvorením strategického plánu činností a rozpočtu na rok 2019. 

 

 Uzn. č. 277/13/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o zámere vytvoriť marketingové 

oddelenie SOV. 

 

 

VEC: VYHODNOTENIE PROJEKTU UKÁŽ SA! 

Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi ďalej informoval VV SOV o vyhodnotení projektu 

Ukáž sa! 

Dňa 31.8.2018 sa skončilo verejné hlasovanie tretieho ročníka projektu Ukáž sa!, ktorý 

bol realizovaný Slovenskou olympijskou marketingovou, a.s. a Nadáciou SOV. V rámci projektu 

sa spolu prerozdelilo 60tis. EUR pre individuálnych športovcov a športové kolektívy, prípadne 

športové kluby. Môžeme skonštatovať, že kampaň k projektu bola úspešná. Už tretí rok po sebe 

rastie počet hlasujúcej verejnosti. Veľký počet interakcií na sociálnych sieťach signalizuje, že 

projekt rezonuje v spoločnosti čím ďalej tým viac. V tomto ročníku sa prvý krát zaradili do 

projektu kolektívy. Práve od nich sa paradoxne očakávalo viac, ale ukázalo sa, že časové 

nastavenie projektu nebolo pre túto kategóriu vhodné. V každom prípade vykázali veľký 

potenciál a sľubný predpoklad rastu do budúcna.  

 

Štatistiky a porovnanie s rokom 2017  

Počet hlasov: 65 546 hlasov (+49%)  

Počet užívateľov: 79 229 užívateľov (+28%)  

Zobrazenia stránky: 257 442 (+35%)  

Relácie: 42 783 (+35%)  

Facebook interakcie (18profilov): 34 000 (likes, shares, comments)  

 

 Uzn. č. 277/14/18  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o vyhodnotení projektu Ukáž sa! 
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VEC: NÁVRH NA OCENENIE JUNIORSKÉHO ŠPORTOVCA – CENU PIOTRA 

NUROWSKÉHO 

 Člen VV SOV R. Petriska informoval o možnosti nominovať slovenského juniorského 

športovca na cenu Piotra Nurowského. 

Európske olympijské výbory každoročne oceňujú najlepších juniorských športovcov, 

perspektívnych účastníkov OH, udelením ceny Piotra Nurowského. Výber sa uskutočňuje v prvej 

fáze formou ankety a záverečný výber na základe hlasovania zástupcov NOV na zasadnutí EOV.  

Výber kandidátov na udelenie ceny sa uskutočnil na základe posúdenia výsledkov 45 športovcov 

dosiahnutých na MSJ a MEJ, ktoré eviduje NŠC. Podmienkou, je aby navrhovaný športovec 

v roku udelenia ceny (2018) dosiahol najviac 18 rokov. 

 

Pre udelenie ceny pre letného športovca navrhujeme po konzultácii so športovým oddelením 

SOV vybrať zo športovcov, ktorí dosiahli v roku 2018 najvýraznejšie výsledky na MSJ a MEJ: 

Soňa Stanovská, vodný slalom, nar. 27.2. 2000 

MSJ 2018 – 2. miesto v K1 

MSJ 2018 – 3. miesto v C1 

MEJ 2018 – 2. miesto v C1 

MSJ 2017 – 2. miesto v C1 

 

Adi Gyurík, karate, nar. 28.7.2000 

MEJ 2018 – 1. miesto v kumite do 76 kg 

MEJ 2017 – 1. miesto v kumite do 76 kg 

 

Lucia Valová, rýchlostná kanoistika, nar. 25.10. 2001 

MSJ 2018 – 3. miesto v C1 200 

EYOF 2017 – 2. miesto v C1 200 

 

Jessica Triebeľová, box, nar. 11.4.2001 

ME mládeže 2018 – 1. miesto do 57 kg 

ME mládeže 2017 – 1. miesto do 57 kg 

 

Návrh na ocenenie jedného športovca je potrebné poslať EOV do 7.9. 2018 

 

VV SOV schválil nomináciu Adiho Gyuríka na cenu Piotra Nurowského. 

 

Uzn. č. 277/15/18  

➢ VV SOV schvaľuje: 

Nomináciu Adiho Gyuríka na cenu Piotra Nurowského. 

 

 

VEC: PLÁN AKTIVÍT ODDELENIA OLYMPIZMU SOV NA II. POLROK 2018 

Viceprezident SOV Z. Kríž v ďalšej časti zasadnutia informoval VV SOV o pláne aktivít 

oddelenia olympizmu SOV na II. polrok 2018 

 

Prehľad pripravovaných aktivít oddelenia a komisií na druhý polrok 2018 

 

5.9.          Zasadnutie VV ZOK (Nitra) 
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9. – 11.9.     Vykročte za zdravím – seminár č.3 (Vysoké Tatry) 

18. – 21.9. Konferencia európskych národných olympijských akadémií (Ľjubľjana - Ružbarký) 

4. – 7.10. Detský Davis Cup a Fed Cup v tenise (ceny fair play - Ráczová) 

8.10.  Zasadnutie Komisie SOV pre ženy a šport (Bratislava SOV) 

20. – 22.10.  Vykročte za zdravím – seminár č.4 (Piešťany) 

29. – 30.10.   Finále vedomostnej súťaže (Vysoké Tatry) 

29.10.        Seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ – prezentácia edukačných materiálov (Vysoké Tatry) 

13.11.           Zasadnutie Komisie pre rozvoj olympizmu (Bratislava) 

14.11.          Prezentácia edukačných materiálov na Konferencii FTVŠ a SOV (Bratislava) 

21. – 23.11. Kongres EFPM (Belgicko – Ráczová) 

23. – 24.11.    VZ ZOK SR a prezentácia edukačných materiálov (Šírava – OK Michalovce) 

 

Vydanie publikácie Míľniky slovenského športu – Ján Grexa  

Aktualizácia všetkých plagátov olympijskej výchovy 

Vydanie aktualizovaných edukačných materiálov na DVD 

September – verejné hlasovanie o víťazných školách na Slovensku projektu Olympijský deň 2018 

Október – odovzdanie cien na školách projektu Olympijský deň 2018 

December – odovzdanie cien fair play v spolupráci s Nadáciu SOV a Vyhodnotenie projektu KFP 

SOV „Šport je nádej“ 

 

V rámci dlhodobého Komplexného programu olympijskej výchovy SOV v spolupráci so 

Slovenskou Olympijskou akadémiou prinesie v blízkom čase pedagógom na všetkých typoch škôl 

množstvo inovovaných rôznorodých metodických pomôcok a publikácií. 

Komplexný program olympijskej výchovy spustil SOV v roku 2010 z iniciatívy svojho 

vtedajšieho prezidenta (dnes čestného prezidenta) F. Chmelára. V jeho rámci SOV v spolupráci 

s členmi Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) vydal veľa publikácií, plagátov a školských 

materiálov. Práve spolupráca s pedagógmi a praktické príklady a ukážky využitia metodických 

pomôcok majú za cieľ priviesť k bližšiemu vzťahu ku všetkému olympijskému nových 

pokračovateľov. 

Výbornú kolekciu publikácií SOV z edície Olympizmus v praxi do konca roka doplní 

knižka Jána Grexu s názvom „Míľniky slovenského športu”, ktorá vyjde pri príležitosti osláv 25. 

výročia SOV. Je posledná, ktorá ešte chýbala do naplnenia ambiciózneho edičného plánu spred 

ôsmich rokov. K nej už v auguste pribudla od rovnakého autora ďalšia publikácia s názvom 

„Zážitkové olympijské príbehy”, ktorá je výbornou pomôckou pri realizácii nových foriem 

interaktívneho učenia. Takisto ako všetky publikácie SOV, zamerané na šírenie olympijskej 

osvety, je verejnosti dostupná na www.olympic.sk v sekcii Publikácie. 

V minulosti SOV vydal k jednotlivým publikáciám aj plagáty. Školy sa môžu postupne 

tešiť nielen na aktualizované verzie väčšiny z nich, ale aj na nové. Najbližšie vyjde nová verzia 

plagátu „Naši olympijskí medailisti“, na ktorej budú doplnené naše medaily a medailisti z OH 

2016 v Riu de Janeiro a zo ZOH 2018 v Pjongčangu. K novej publikácii „Míľniky slovenského 

športu“ Ján Grexa tiež pripraví plagát. Ďalej pribudnú inovované verzie plagátov „Novoveké 

olympijské hry“ a „Olympijské emblémy“. Celý komplet plagátov SOV vydá ako sériu 

s možnosťou využitia na školách na výzdobu (ako nástenky). Ale v elektronickej podobe môžu 

slúžiť aj na elektronických tabuliach. Pre olympijské kluby na Slovensku SOV pripraví mobilnú 

výstavu zloženú zo všetkých typov plagátov aj s informáciami pre blížiace sa OH 2020 v Tokiu. 

Bude to už súčasť prípravy na celoslovenskú štafetu SOV ako propagáciu pred OH. 

V roku 2015 SOV vydal tretie, kompletne prepracované vydanie publikácie „Olympijská 

abeceda“ Jána Grexu. Nielen pedagógom, ale aj starším žiakom na základných školách ponúka 

základné informácie na orientáciu v olympijskom svete. Práve prostredníctvom tejto publikácie sa 

deti zoznámili so olympijskými maskotmi. A tí najmladší prostredníctvom Olympijskej 

http://www.olympic.sk/
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omaľovánky, pexesa, či pracovného zošita objavujú prvé olympijské symboly formou hry 

a zábavy. Aj pre najmenších by v budúcom roku SOV rád priniesol nový typ hry na cesty 

s pracovným názvom „Olympijský vejár“ (a so zamýšľaným podtitulom „Otázky a odpovede, nad 

ktorými sa zapotíte“). 

Tento rok predstavia členovia Slovenskej olympijskej akadémie (SOA je organizačná 

zložka SOV, zameraná na výchovu, vzdelávanie a šírenie olympijskej osvety) metodické 

pomôcky. Pedagógovia ich dostanú vo všetkých formách (tlačené verzie publikácii a plagátov 

a elektronicky na CD/DVD-nosičoch) na konferencii SOV a Fakulty telesnej výchovy a športu UK 

(14. novembra v Bratislave), na finále vedomostnej súťaže pre základné a stredné školy (29. a 30. 

októbra vo Vysokých Tatrách) a na valnom zhromaždení olympijských klubov SR (23. a 24. 

novembra v Michalovciach). Elektronické verzie všetkých spomínaných materiálov, samozrejme, 

nájdu svoje miesto na webovej stránke SOV.  

Po skompletizovaní všetkých inovovaných pomôcok SOA pripraví ukážkové modelové 

hodiny olympijskej výchovy pre všetky typy škôl (MŠ, ZŠ, SŠ). V roku 2019 zrealizuje sériu 

praktických regionálnych seminárov  po celom Slovensku. 

 

Uzn. č. 277/16/18 

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o pláne aktivít oddelenia olympizmu SOV na II. 

polrok 2018 

 

 

VEC: Olympijský deň 2018 vyhodnotenie sprievodných súťaží a aktivít 

  Na záver zasadnutia podal člen VV SOV D. Líška informáciu o sústredení, ktoré 

absolvovali slovenskí karatisti v japonskom meste Gifu a veľmi ocenil organizáciu, profesionálny 

prístup a ochotu partnerského mesta. Slovenský zväz karate plánuje napísať poďakovanie.     

  Prezident SOV navrhol, aby aj SOV napísalo ďakovný list Japonskému olympijskému 

výboru. S týmto návrhom súhlasili všetci členovia VV SOV, nakoľko viacerí majú rovnako 

veľmi pozitívne ohlasy na prístup japonskej strany k slovenským športovým organizáciám 

a športovcom.  

 

 Uzn. č. 277/17/18  

            ➢VV SOV ukladá:  

Pripraviť oficiálne poďakovanie Japonskému olympijskému výboru za spoluprácu, 

profesionálny prístup, ochotu a výbornú starostlivosť o slovenských športovcov, ktorí absolvovali 

v Japonsku športové sústredenie. ( Z: Sekretariát SOV T: 31. 10. 2018). 

 

 

278. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo stredu 17. októbra 2018.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV  

  

Overil: J. Gönci, viceprezident SOV   


