Zápis z 279. zasadnutia výkonného výboru SOV,
ktoré sa konalo 6. decembra 2018 v Šamoríne
Prítomní: Siekel, Korčok, Gӧnci, Kríž, Jurášek, Líška, Vanderka, Petriska, Barteková, Tóth,
Halanda, Šišková
Ospravedlnení:
Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek

PROGRAM 279. ZASADNUTIA VV SOV
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV
4. Príprava 55. VZ SOV
5. Vyhodnotenie YOG 2018 Buenos Aires
6. Rôzne

1. OTVORENIE
Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 279.
zasadnutí VV SOV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo zasadnutia navrhol
člena VV SOV Ľ. Halandu.
Uzn. č. 279/1/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Ľ. Halandu za overovateľa zápisu z 279. zasadnutia VV SOV.

2. KONTROLA ÚLOH
Kontrolu plnenia uznesení z 278. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV
J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia bolo jedno ukladacie uznesenia, a to
konkrétne:
- 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).
Ako konštatoval J. Liba, táto úloha už bola medzičasom splnená.
K zápisu z 278. zasadnutia VV SOV neodzneli žiadne pripomienky.
Uzn. č. 279/2/18
➢ VV SOV schvaľuje:
a) Zápis z 278. zasadnutia VV SOV.
b) Kontrolu úloh z 278. 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 17. októbra 2018. Predovšetkým upriamil pozornosť na 2 dôležité
zahraničné pracovné cesty, ktoré nedávno absolvoval. Ide o valné zhromaždenie EOV, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 9. – 10. novembra v španielskej Marbelle a valné zhromaždenie ANOC
zvolané na 28. - 29. november v Tokiu. Tieto pracovné cesty boli veľmi prínosné, nakoľko okrem
upevňovania vzájomných medzinárodných vzťahov ich prezident SOV spolu s generálnym
sekretárom SOV využili na rozhovory s ďalšími národnými olympijskými výbormi o ich
skúsenostiach so zastrešením športového hnutia v ich krajine. Pri návšteve Tokia mal zároveň
prezident SOV možnosť skontrolovať športoviská pripravované na OH 2020, ktoré sú už mnohé
aktuálne v pokročilom, či už dostavanom stave. Okrem týchto dvoch zasadnutí A. Siekel
absolvoval tiež samostatné stretnutie s prezidentom Olympijského a športového výboru
Singapuru, ktoré možno hodnotiť taktiež len pozitívne a prínosne.
Vzhľadom na prebiehajúce prípravy tvorby vzniku strešnej organizácie bolo posledné
obdobie venované najmä stretnutiam s členskými subjektmi a zbieranie ich názorov na tento
vývoj a tieto snahy zjednotiť športové hnutie. Tieto ciele sa stretávajú vo veľkej väčšine len
s pozitívnymi ohlasmi športových organizácií. Rovnako tak prezident SOV pozval zástupcov 3
športových zväzov, ktoré zaslali pripomienky k návrhu nových stanov na spoločné stretnutie,
ktorých cieľom bola diskusia o nastavení čo najlepších podmienok a snaha odpoveď na všetky
otázky týchto športových organizácií. Ako konštatoval A. Siekel, žiadna športová organizácia
v slovenskom športovom hnutí aktuálne nevystupuje proti vzniku strešnej organizácie, čo je
dôkazom, že sa snažíme na SOV diskutovať naozaj s každým kto má záujem záležitosti
slovenského športu posúvať ďalej. A Siekel zdôraznil, že zmeny predkladané na VZ SOV
a umožnenie vstupu do SOV ďalším športovým zväzom sú len prvým krokom v tomto procese
budovania strešnej organizácie slovenského športu.
Okrem týchto aktivít sa A. Siekel tiež zúčastnil veľmi dôležitého zasadnutia Združenia
olympijských klubov 24. októbra 2018 v Martine. Na SOV tiež prebehlo niekoľko rokovaní
s novými potenciálnymi partnermi, v oblastiach ktoré SOV nemá marketingovo pokryté.
Prezident SOV vyjadril presvedčenie, že rokovania sa pretavia do novej vzájomnej spolupráce na
podporu slovenských športovcov.
Prezident SOV informoval VV SOV tiež o tom, že sa 17. novembra uskutočnilo
zaujímavé a dobre zorganizované podujatie Športfestival v Trenčíne, ktorého partnerom bol tento
rok aj SOV. Účasťou a podporou tohto podujatia sa SOV snaží dať aj neolympijským športovým
organizáciám signál, že to myslí s nimi vážne, a že si cení ich aktivity. Tieto subjekty podľa
rozhovor vnímajú tieto kroky SOV pozitívne a tešia sa na spoluprácu.
Ako bol VV SOV ďalej oboznámený, nedávno sa na SOV uskutočnilo mediačné
rokovanie medzi Slovenským zväzom biatlonu a športovkyňami sestrami Fialkovými, ktoré bolo
po dlhých 11 hodinách úspešné. Prezident SOV vyjadril poďakovanie viceprezidentom SOV J.
Göncimu a P. Korčokovi a ďalším osobám, ktorí sa na vyriešení tejto situácie podieľali. Je veľmi
dôležité, že sa zástupcovia zväzu a športovkyne nakoniec dohodli, pretože ide aj o dôkaz, že si
športové hnutie vie spravovať svoje záležitosti aj napriek rozdielnemu pohľadu aj samo
a nepotrebuje hrozbu rôznych vonkajších sankcií.
V závere podal prezident SOV informáciu o tom, že veľa pozornosti sa v súčasnosti
v európskom športovom prostredí sústreďuje predovšetkým na druhé Európske hry, ktoré sa
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uskutočnia v Minsku. Mnohé športy tam budú mať kvalifikácie na OH alebo možnosť získať
minimálne body do kvalifikácie a rankingu.
Uzn. č. 279/3/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v októbri, v novembri a na začiatku decembra
2018.

4. PRÍPRAVA 55. VZ SOV
V nasledujúcom bode zasadnutia generálny sekretár SOV J. Liba oboznámil členov VV
SOV o prípravách 55. VZ SOV, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2018 v Xbionic Sphere v Šamoríne.
Následne bol VV SOV predstavený plánovaný program zasadnutia, návrh rokovacieho
poriadku, návrh nových Stanov SOŠV ako strešnej organizácie slovenské športového hnutia a
návrh zloženia mandátovej a návrhovej komisie pre 55. VZ SOV.
Po priblížení týchto materiálov prebehla diskusia o dôležitosti blížiaceho sa VZ SOV a
diskusia o prípravách strešnej organizácie slovenského športu a o snahách o väčšiu autonómiu
športového hnutia a jeho väčšiu participáciu na veciach verejných, ktoré sa ho podstatne
dotýkajú. Predložené materiály boli schválené bez pripomienok.
Uzn. č. 279/4/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrh programu 55. VZ SOV v nasledujúcej podobe:
Program:
1. Otvorenie

Siekel

2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV

Liba

3. Schválenie zloženia mandátovej komisie a návrhovej komisie

Liba

4. Schválenie programu 55. VZ SOV, zápisnice z 54. VZ SOV

a rokovacieho poriadku

Liba

5. Správa prezidenta SOV

Siekel

6. Transformácia SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia Siekel

a. Schválenie návrhu Stanov SOV

Hrbek

b. Schválenie novej symboliky SOV

Liba

7. Diskusia
8. Správa mandátovej komisie
9. Správa návrhovej komisie
10. Záver

Siekel
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Uzn. č. 279/5/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 55. VZ SOV v nasledujúcom zložení:
Mandátovo – návrhová komisia pre 55. VZ SOV
1. Peter Korčok – Slovenský atletický zväz
2. Ivan Cibák – Slovenská kanoistika
3. Vladimír Slaný – Slovenský zväz vodného motorizmu
Uzn. č. 279/6/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrh rokovacieho poriadku pre 55. VZ SOV.
Uzn. č. 279/7/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrh nových Stanov SOŠV ako strešnej organizácie slovenské športového hnutia.
Uzn. č. 279/8/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách 55. VZ SOV.

5. VYHODNOTENIE YOG 2018 BUENOS AIRES
Generálny sekretár SOV J. Liba v ďalšom bude zasadnutia informoval VV SOV o účasti
našich športovcov na YOG 2018 Buenos Aires.
Tohto podujatia sa zúčastnilo 3998 mladých olympionikov vo veku 14 – 18 rokov z 206
krajín sveta. Súťažilo sa v 32 športových odvetviach počas 12 súťažných dní. Prvý krát v histórii
bola dosiahnutá rodová rovnosť účastníkov. Oproti OHM Nanking pribudli 4 nové olympijské
športy tanečný šport, kolieskové korčuľovanie, karate a športové lezenie. V posledných dvoch
spomenutých malo zastúpenie aj Slovensko. Takisto pribudli aj 4 nové disciplíny kiteboarding,
BMX freestyle, plážová hádzaná a futsal.
OHM Buenos Aires si získali obrovský záujem o sledovanie zápolení mladých
olympionikov, keď celková návštevnosť súťaží predstavovala vyše 1 milióna divákov. Otvárací
ceremoniál ktorý sa konal priamo na najväčšom námestí v Argentíne sledovalo viac 250 000
divákov.
Medaily získali v Buenos Aires športovci z 93 krajín, čo je o 7 krajín viac ako
v Nankingu.
Dosiahnuté umiestnenia naplnili očakávania vedenia výpravy. Kompletná medailová
zbierka v kanoistike, 3 ďalšie umiestnenia v prvej tretine štartového poľa a množstvo
sympatických výkonov, to je bilancia slovenskej výpravy na OHM 2018. Na OHM sa
vyprofilovalo viacero talentov, ktorým by sa malo v budúcnosti venovať viac pozornosti, aby
mohli svoju výkonnosť potvrdiť aj v seniorských kategóriách.
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Neoficiálne hodnotenie krajín podľa zisku medailí:
1. Rusko 29-16-12 / 57
2. Čína 17-9-9 / 35
3. Japonsko 15-11-12 / 39
4. Maďarsko 12-7-5 / 24
22. Česká republika 3-2-5 / 10
31. Slovinsko 2-2-5 /9
53. Slovensko 1-1-1 / 3
Porovnanie zisku medailí Slovákov na OHM.
Podujatie
Singapur 2010
Nanking 2014
Buenos Aires 2018

Zlato
1
0
1

Striebro
2
1
1

Bronz
3
2
1

2. Zloženie výpravy
Vedenie výpravy
Demeter
Hanzel
Macek
Danková
Longová
Šiller
Galica

Boris
Roman
Ivan
Katarína
Alexandra
Ján
Andrej

vedúci výpravy
zástupca vedúceho výpravy
lekár
fyzioterapeut
change maker
tlačový atašé
kameraman, fotograf,
sociálne médiá

Sumár
šport
Kanoistika
Futsal
Atletika
Stolný tenis
Cyklistika
Box
Športové lezenie
Džudo
Streľba
Karate
Plávanie
Vzpieranie

športovci
0
10
3
0
3
0
1
1
1
1
2
1

športovkyne
2
0
3
1
1
1
0
0
0
2
0
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RT
1
2+3ATO
2
1
1+1ATo
1
1
1
1
1
1
1

Vedenie výpravy
Spolu

23

10

7
25

Sumár výsledkov
KANOISTIKA
EMANUELA LUKNÁROVÁ: slalom v K1 – 1., slalom v C1 – 3., nastúpila aj v šprinte
KATARÍNA PECSUKOVÁ: šprint K1 – 2., slalom K1 – vyradená vo ¼ finále (5. – 8.)
DŽUDO
ALEX BARTO: do 81 kg v základnej skupine zdolal majstra Európy Van Dijka z Holandska i Ayarzu z

Panamy a prehral s Rumunom Sulcaom, v súboji o bronz prehral v nadstavenom čase s Kanaďanom
Youngom – 5., v súťaži miešaných tímov z rôznych krajín jeho tím Soul vypadol v 1. kole, vyhral zápas s
Cyperčanom Balarjišvilim
ATLETIKA
ĽUBOMÍR KUBIŠ: chôdza na 5000 m – 6. (po súčte z dvoch súťaží: 21:10,94 + 21:42,72 min)
OLIVER MURCKO: 200 m – 7. (po súčte časov z dvoch behov: 21,91 + 21,19 s, slovenský dorastenecký

rekord)
ANDREJ PAULÍNY: 1500 m – 8. (3:56,08 min), kombinovaná súťaž v behoch – 9.
VIKTÓRIA FORSTER: 200 m – 14. (po súčte časov z dvoch behov: 25,28 + 24,56)
MICHAELA VRECKOVÁ: vrh guľou – 15. (po súčte z dvoch častí: 13,22 + 12,89 m)
LENKA KOVAČOVICOVÁ: 100 m – 22. (po súčte časov z dvoch behov: 12,70 + 12,18)
PLÁVANIE
MATEJ DUŠA: 50 m v. sp. - 18. (23,30 s), 50 m motýlik – 45. (26,35 s)
DÁVID GAJDOŠ: 50 m prsia - 24. (29,64 s), 100 m prsia – 24. (1:04,87 min)
TAMARA POTOCKÁ: 50 m v. sp. – 25. (27,10 s), 100 m v. sp. – 33. (58,69 s), 50 m motýlik – 8. (27,48 s,

v semifinále 6. – 26,95 s, slovenský juniorský rekord), 100 m motýlik – 28. (1:04,80 min), 200 m pol.
pret. – 22. (2:21,54 min).
MIROSLAVA ZÁBORSKÁ: 50 m prsia – 32. (34,39 s), 100 m prsia – 39. (1:13,30 min), 200 m prsia – 19.
(2:34,32 min)
CYKLISTIKA
TOMÁŠ MERIAČ: kombinovaná súťaž družstiev (cestné preteky + časovka + kritérium + cross

country) – 19.
LUKÁŠ KUBIŠ: kombinovaná súťaž družstiev (cestné preteky + časovka + kritérium + cross country) –

19.
PATRIK NAGY: miešaný BMX tím – do 8-členného finále s Paulechovou nepostúpili
RADKA PAULECHOVÁ: miešaný BMX tím – do 8-členného finále s Nagyom nepostúpili
VZPIERANIE
SEBASTIÁN CABALA: do 69 kg – 6. (255 kg, v nadhode 148 kg - slovenský rekord do 20 rokov)
ŠPORTOVÉ LEZENIE
PETER KURIC: formát combined (speed + bouldering + lead) – 19.
STOLNÝ TENIS
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TATIANA KUKUĽKOVÁ: dvojhra – v základnej skupine prehrala so Srbkou Surjanovou 3:4 i s

Juhokórejčankou Čoi 0:4, zdolala Wangovú z USA 4:0 a nepostúpila, v súťaži miešaných tímov
Intercontinental s Pagaranim z Belize síce vyhrala dvojhry, ale jej tím podľahol Rusku 1:2 a Thajsku 1:2
KARATE
TOMÁŠ KÓSA: kumite nad 68 kg – nepostúpil zo základnej skupiny, v ktorej prehral všetky 3 zápasy
BOX
JESSICA TRIEBEĽOVÁ: do 57 kg – v 1. kole prehrala s Thajčankou Somnuekovou
ŠPORTOVÁ STREĽBA
JERGUŠ VENGRÍNI: vzduchová pištoľ na 10 m – 15. (554 b)
FUTSAL
družstvo (SEBASTIÁN BAČO, TIBOR BOHÁČ, JAKUB FILIP, KRISTIÁN MEDOŇ, RASTISLAV
MORAVEC, JOZEF KORICINA, MATÚŠ ŠLEHOFER, MATÚŠ ŠEVČÍK, MAREK KURUC, KEVIN
KOLLÁR): v základnej A-skupine obsadilo 4. miesto po prehrách 0:5 s Irakom, 0:4 s Argentínou,

víťazstve 4:1 nad Panamou a po prehre 1:2 s Egyptom, celkove skončilo na 7. mieste

Uzn. č. 279/5/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Vyhodnotenie YOG 2018 Buenos Aires, ktoré prezentoval generálny sekretár SOV J.
Liba.

6. RÔZNE
Generálny sekretár SOV J. Liba predložil VV SOV na dodatočné schválenie 1 pracovnú
cestu. Riadne pracovné cesty predložené neboli.
Uzn. č. 279/6/18
➢ VV SOV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
Č. Destinácia
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Praha, ČR

Dátum

22.11.2018

Účel cesty

Účastníci

Hradí

Stretnutie čes. a slovenských
olympionikov z roku 1968

Ľ. Souček

SOV

EUR

100

VEC: INFORMÁCIE Z PROSTREDIA MOV
Členka MOV Danka Barteková informovala VV SOV o medzinárodnej situácii boxu a
organizácie AIBA vo vzťahu k MOV a účasti tohto športu na OH. V súčasnosti nie je isté či box
bude na OH.
Po krátkej diskusii D. Barteková predstavila Deklaráciu práv a povinností športovcov
(Athletes´ Declaration), ktorú MOV schválil na svojom októbrovom zasadnutí v Buenos Aires.
Na jej tvorbe sa podieľalo 4292 športovcov zo 190 krajín a zo 120 športových odvetví (vrátane
paralympijských). Deklarácia zahŕňa 12 práv a 10 povinností (zodpovedností), ktoré zahŕňajú
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pozn.

oblasti ako boj proti dopingu, integrita, čistý šport, postšportová kariéra, komunikácia, riadenie,
diskriminácia, súdne konanie, obťažovanie a zneužívanie. Tvorba obsahu Deklarácie práv
a zodpovednosti športovcov bola inšpirovaná Všeobecnou deklaráciou o ľudských právach
a ďalšími medzinárodne uznanými štandardmi, týkajúcimi sa ľudských práv. Platnosť tohto
dokumentu je zakotvená aj v najnovšej verzii Olympijskej charty. Prostredníctvom uplatňovania
zásad deklarácie bude olympijské hnutie pomáhať športovcom počas ich športovej, aj
mimošportovej kariéry. O uplatňovanie deklarácie v praxi sa bude starať riadiaci výbor, vedený
olympioničkou v cyklistickom BMX Sarah Walkerovou. Vo výbore je zastúpených 20 zástupcov
športovcov – 10 nominovaných medzinárodnými federáciami, 5 zástupcov národných
olympijských výborov, 3 nominanti komisie športovcov MOV a po 1 zástupcovi
Medzinárodného paralympijského výboru a Svetovej asociácie olympionikov. O deklarácii sa už
diskutovalo aj na pôde komisie športovcov SOV. D. Barteková navrhla, aby sa VV SOV touto
deklaráciou zaoberal, oboznámil sa s jej obsahom a prípadne ju oficiálne tiež prijal a následne
pristúpil k jej implementácii do slovenských podmienok. VV SOV tento návrh schválil, nakoľko
nadväzuje na aktivity SOV v otázke práv a povinností športovcov a bude sa obsahom deklarácie
zaoberať.
D. Barteková ďalej priblížila VV SOV situáciu okolo RUSADY a činnosti WADY v tejto
problematickej situácii. Zároveň tiež informovala, že druhýkrát bola navrhnutá do VV Svetovej
antidopingovej agentúry.
Uzn. č. 279/7/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie členky MOV D. Bartekovej z medzinárodného športového prostredia.
Uzn. č. 279/8/18
➢ VV SOV ukladá:
Úlohu oboznámiť sa s obsahom Deklaráciu práv a povinností športovcov (Athletes´
Declaration), ktorú MOV schválil na svojom októbrovom zasadnutí v Buenos Aires
a následne pristúpiť k jej oficiálnemu prijatiu a implementácii. (Z: VV SOV, T:
28.2.2019)

VEC: ZASADNUTIE KOMISIE ŠPORTOVCOV SOV
Člen VV SOV a zároveň predseda komisie športovcov SOV M. Tóth informoval VV
SOV o nedávnom zasadnutí komisie športovcov SOV, predstavil aktivity komisie a závery ku
ktorým po vzájomných diskusiách dospeli. Zasadnutie komisie sa konalo dňa 26.11.2018
v Šamoríne a bolo zamerané na nasledujúce témy:
1. Informácie z SOV (Tóth, Demeter)
2. Informácie o zmene štatútu KŠ SOV (Hrbek)
3. Informácie o zmene stanov SOV (Hrbek)
4. Informácie z MOV (Barteková)
5. Informácie zo zasadnutia KŠ WADA (Barteková)
6. Stanovisko KŠ k rozhodnutiu DK SZB (Tóth, Hurajt)
7. Delegovanie členov na VZ SOV (Tóth)
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8. Rôzne

Člen VV SOV M. Tóth, právnik SOV P. Hrbek a projektový manažér športového
oddelenia SOV B. Demeter na tomto zasadnutí informovali členov komisie o aktuálnych témach
SOV a športového hnutia. Taktiež o vzniku novej pozície štátneho tajomníka pre šport na
MŠVVaŠ SR a o ďalších legislatívnych snahách pre pomoc slovenskému športu. Rovnako tak
bola diskusia venovaná najbližšiemu 55. VZ SOV, na ktorom má prísť k začiatku procesu
budovania strešnej organizácie slovenského športového hnutia. Čo sa týka návrhu nových stanov
SOV a strešnej organizácie športového hnutia, komisia športovcov SOV tieto snahy plne
podporuje, súhlasí taktiež s rozšírením svojich radov o zástupcov neolympijských športov, avšak
ohľadom doplnenia komisie o 2 zástupcov z neolympijských športov sa komisia uzniesla na tom,
že jeden zástupca by mal byť z letného a druhý zo zimného neolympijského športu pre
zachovanie určitého pomeru zástupcov športov.
Z titulu práva prezidenta SOV v zmysle stanov menovať do komisie jedného člena
pribudol do komisie športovcov SOV Michal Martikán ako riadny člen. Tento návrh sa stretol
s pozitívnou odozvou.
D. Barteková informovala, že športovci M. Beňuš, D. Barteková a Z. Rehák-Štefečeková
sa zúčastnili na výbere kolekcie oblečenia pre OH Tokio.
Na zasadnutí komisie športovcov SOV sa ďalej diskutovalo aj o kauze sestier
Fialkových so SZB. Komisia sa uzniesla, že podporuje sestry Fialkové v prebiehajúcom spore
so SZB, aby sa športovci nestali rukojemníkmi v rukách zväzu a odporúča, aby zväzy
rešpektovali komerčné práva športovcov, a aby reprezentačné zmluvy boli konzultované a
kontrolované so zástupcami komisie športovcov v daných zväzoch.
M. Tóth ďalej na zasadnutí komisie požiadal o súčinnosť členov o nominovanie 1 člena
ako zástupcu športovcov do Slovenskej antidopingovej agentúry. Tento člen by mal byť
sprostredkovateľom informácii zo strany SADA k športovcom a opačne. Komisia sa uzniesla na
J. Šimoňákovi. V prípade jeho neprítomnosti môže byť zastúpený iným členom komisie
športovcov SOV.
D. Barteková prítomných členov komisie informovala, že na 133. Zasadnutí MOV v
Buenos Aires bola prijatá Deklarácia práv a povinností športovcov (The Athletes’ Rights and
Responsibilities Declaration, https://www.olympic.org/athlete365/athletesdeclaration/), na
ktorej formovaní sa podieľalo viac ako 4000 športovcov z celého sveta.
Na záver zasadnutia komisie športovcov SOV prebehla diskusia o aktuálnych témach
v medzinárodnom športovom hnutí.
Uzn. č. 279/9/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie člena SOV a predsedu komisie športovcov SOV M. Tótha o aktivitách
a záveroch komisie športovcov SOV.

VEC: INFORMÁCIA Z PORADY VEDÚCICH VÝPRAV NA EYOF SARAJEVO
Generálny sekretár SOV J. Liba oboznámil VV SOV o prípravách na EYOF 2019
Sarajevo. V dňoch 13.-16.11.2018 sa pracovník športového oddelenia SOV B. Demeter zúčastnil
na porade vedúcich výprav v Sarajeve. Program zasadnutia bol rozdelený do dvoch dní, počas
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ktorých delegáti z viac ako 30 krajín absolvovali prednášky z oblasti akreditácii, dopravy,
ubytovania, stravy, bezpečnosti, lekárskeho zabezpečenia a iné. V ďalšej časti návštevy
zástupcovia národných olympijských výborov absolvovali prehliadku športovísk a dediny pre
športovcov. Na viacerých z nich sa v roku 1984 konali aj zimné olympijské hry. Športoviská sú
vzdialené od dediny pre športovcov od 30 do 60 minút. Na EYOF je registrovaných 543
chlapcov, 461 dievčat a 616 členov sprievodu z 46 európskych krajín.
Počas zasadnutia prebehlo aj losovanie rozhodcov v krasokorčuľovaní, kde bola
vylosovaná aj slovenská zástupkyňa pre súťaž dievčat.
Na organizačný výbor boli nahlásené nasledovné finálne počty športovcov a ich sprievodu.
šport
športovci športovkyne sprievod rozhodca
Bežecké lyžovanie
2
3
3
Zjazdové lyžovanie
4
4
4
Snoubording
1
0
1
Biatlon
4
4
4
Krasokorčuľovanie
0
1
1
Ľadový hokej
20
5
Šortrek
0
2
1
Curling
0
0
0
Vedenie výpravy
(vedúci
7
výpravy, zástupca vedúceho,
tlačový
atašé,
foto-video
pracovní lekár, fyzioterapeut,
ambasádor)
Rozhodkyňa
1
krasokorčuľovanie
spolu
31
14
26
1

spolu
8
12
2
12
2
25
3
0
7

1
72

Doprava
Výprava bude letieť spolu s rakúskou výpravou charterovým letom Viedeň – Sarajevo – Viedeň.
Športový materiál bude prepravený pozemnou dopravou.
Ubytovanie
Dedina pre športovcov bude situovaná v 2 štvorhviezdičkových hoteloch Hills a Hollywood
v bezprostrednej blízkosti od letiska s kapacitou 2500 postelí. Slovenská výprava by mala byť
umiestnená do hotela Hollywood.
Dôležité dátumy
27.11.2018 – poslanie nominačných kritérií na SOV (zväzy)
31.12.2018 – konečný termín pre nahlásenie všetkých potencionálnych účastníkovlonglist (zväzy)
20.1.2019 – konečný termín pre nahlásenie menovitej nominácie – shortlist (zväzy)
23.1. 2019 – štáb v Bratislave, preberanie oblečenia
9.2.2019 – odlet výpravy na EYOF
16.2.2019 – odchod výpravy domov
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Nominačné kritériá športových zväzov
Alpské lyžovanie
1. Pretekárom sa budú započítavať do nominácie priemer FIS bodov dosiahnutých v dvoch (2)
najlepších pretekoch v danej disciplíne SL,GS v sezóne 2018/2019.
2. Nominovaný budú pretekári (M/L), ktorí dosiahnu najnižší súčet týchto priemerov z dvoch (2)
najlepších disciplín.
3. Do výpočtu sa berú všetky výsledky z pretekov v sezóne 2018/2019 dosiahnuté do 18.1.2017,
nie z listiny bodov FIS.
Biatlon
1. Nominovanie 4 kadetov podľa rebríčka z nominačných pretekov
2. Nominovanie 4 kadetiek podľa rebríčka z nominačných pretekov
Krasokorčuľovanie
1. Výsledky pretekov v sezóne 2018-2019 a stabilita na pretekoch (vyhodnotenie umiestnenia,
výkonnosti a technického skóre)
Rýchlo korčuľovanie
1. Súťaže v short tracku sa môžu zúčastniť pretekári narodení 1.1.2002 – 30.6.2004. 2. Súťaže sa
môžu zúčastniť dvaja chlapci a dve dievčatá. 3. V súlade s uznesením predsedníctva SRZ zo
dňa 29.10.2018 sa na súťaž EYOF 2017 môžu nominovať športovci Slovenského
rýchlokorčuliarskeho zväzu podľa týchto kritérií : A. umiestnenie po dvoch kolách
Európskeho pohára juniorov – skupina Danubia v kategórii juniori „B“ resp „C“ do desiateho
miesta, B. pri splnení kritéria uvedeného v bode A , viac ako dvoma pretekármi, rozhoduje
poradie po dvoch kolách Slovenského pohára. C. pri nesplnení kritéria uvedeného v bode „A“
, bude nominovaný pretekár, ktorý ma najlepšie umiestnenie po dvoch kolách Slovenského
pohára.
Bežecké lyžovanie

1.
2.
3.
4.
5.

vytrvalostné preteky klasicky, 7,5/10km, 15.12.2018, intervalový štart, usporiadateľ ŠK Štrba
vytrvalostné preteky voľne, 5/10km, 29.12.2018, intervalový štart, usporiadateľ TJ Gerlachov
vytrvalostné preteky voľne, 5/10km, 5.1.2019, intervalový štart, usporiadateľ ŠKP Levoča
šprint klasicky, 1,3/1,3km, 12.1.2019, intervalový štart, usporiadateľ MKL Kremnica
vytrvalostné preteky klasicky, 7,5/10km, 13.1.2019, intervalový štart, usporiadateľ MKL
Kremnica

1. b) Z 5 nominačných pretekov, sa započítavajú 3 najlepšie FIS bodové výsledky v šprinte aj
dlhé trate.
2. c) Pri pretekoch v šprinte sa počítajú FIS body z kvalifikácie.
3. d) Poradie pretekárov sa určí podľa priemeru FIS bodov z 3 pretekov na základe internej
tabuľky.
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(interná tabuľka = výpočet FIS bodov iba medzi účastníkmi nominácie, tzv. obmedzenie iného
vplyvu)
2002. e) Nominovanými budú 3 najlepšie pretekárky z kategórie starších dorasteniek a 2
pretekári z kategórie starších dorastencov. Ročník 2001-2002.
2003. f) V prípade rovnosti bodov u pretekárov rozhoduje o poradí ich úspešnosť vo
vzájomných pretekoch, pri šprinte sa berú do úvahy aj vzájomné konečné umiestnenia. Pri
rovnosti bodov rozhoduje aj návrh trénerskej rady.
2004. g) Ak sa niektoré z nominačných pretekov neuskutočnia, nemení sa počet započítaných
pretekov do priemeru.
2005. h) Predsedníctvo BÚ SLA si vyhradzuje právo zmeny, doplnení, určenia termínov a
prípadne nominovať/nenominovať pretekára/ku na základe návrhu predsedu TR so
schválením TR BÚ SLA.
2006. ch) Vedúcim RT na EYOF môže byť tréner s minimálnym vzdelaním trénera
3.kvalifikačného stupňa s platnou licenciou SLA.
Snowboard
Podmienkou pre nomináciu na EYOF je splnenie kritérií pre zaradenie do reprezentačného
družstva ÚS alebo do Talentovanej mládeže ÚS pre príslušnú sezónu. Predsedníctvo ÚS
môže v nominácií pre tieto podujatia udeliť výnimku.
Uzn. č. 279/10/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách na EYOF 2019 Sarajevo.

VEC: NÁVRH ZÁSTUPCOV SOV DO KOMISIÍ ANOV
VV SOV bol ďalej oboznámený o návrhoch zástupcov SOV do komisií ANOV. Ide návrh
zástupcov do komisií na obdobie 2019 – 2022. Nová exekutíva ANOV bude o týchto návrhoch
rozhodovať 21.1.2019. Bolo by naozaj prínosné ak by sa SOV podarilo mať v týchto komisiách
zástupcov. Návrhy do komisií sú nasledujúce:
1. Anton Siekel, prezident SOV - ANOC Marketing and New Sources of Finance
Commission
2. Jozef Liba, generálny sekretár SOV – komisia bude určená VV ANOV
Uzn. č. 279/11/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrh zástupcov do komisií ANOV na obdobie 2019 – 2022.

VEC: VYHODNOTENIE NÁVRHOV NA CENY FAIR PLAY ZA ROK 2018
Predsedníčka KFP SOV K. Ráczová písomne predložila VV SOV návrhy na ceny Fair
play za rok 2018.
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Na Slovenský olympijský výbor bolo zaslaných 22 návrhov z rôznych subjektov, najmä z
olympijských klubov SR a športových zväzov. Na základe doručených návrhov, členovia Kolégia
Klubu fair play SOV navrhujú ocenenia za rok 2018 v týchto kategóriách:
Hlavná Cena Jána Popluhára
Michal Buček, triatlon

Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
Cena KFP SOV:
Ivan Hrdlička, futbal
Jozef Dučák, športová gymnastika
Eva Pavlíková, učiteľka ZŠ
Diplom KFP SOV:

Juraj Straka, atletika
Jozef Tománek st., judo

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
Diplom KFP SOV: Ľudmila Dratvová, učiteľka SŠ
Za príkladný čin v duchu fair play
Diplom KFP SOV: Martin Tóth, futbal
Marek Čiliak, ľadový hokej
ŠK Štrba, futbal
Michal Valent, ľadový hokej
Stanislav Jasečko, ľadový hokej
Peter Frühauf, ľadový hokej
Uzn. č. 279/12/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrhy na ceny fair play za rok 2018 predložené predsedníčkou KFP SOV K. Ráczovou.

VEC: PLÁN PRÁCE VV SOV NA I. POLROK 2019
VV SOV bol ďalej oboznámený o návrhu plánu práce VV SOV na I. polrok 2019. Tento
návrh bol schválený bez pripomienok.
280. VV SOV

10. január 2019

281. VV SOV

7. február 2019

282. VV SOV

7. marec 2019
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283. VV SOV

17. apríl 2019

56. VZ SOV

26. apríl 2019

284. VV SOV

16. máj 2019

285. VV SOV

13. jún 2019

Uzn. č. 279/13/18
➢ VV SOV schvaľuje:
Plán práce VV SOV na I. polrok 2019.

VEC: ĎALŠIE AKTIVITY SOV
Viceprezident SOV Z. Kríž informoval VV SOV o VZ ZOK, ktoré sa uskutočnilo na
Zemplínskej šírave v obci Kaluža. Tohto zasadnutia sa zúčastnilo 19 olympijských klubov.
Olympijské kluby predstavili svoju veľmi činorodú a prospešnú činnosť pre propagáciu
olympizmu. Na zasadnutí boli prítomné aj 3 nové olympijské kluby.
Člen VV SOV M. Tóth informoval VV SOV o pozvánke WOA (World Olympians
Association) na svetové fórum športovcov, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. až 17. apríla
v Lausanne. Ako zdôraznil, bolo by veľmi dobré ak by sa tohto zasadnutia niekto zo slovenských
športovcov zúčastnil.
Člen VV SOV D. Líška zároveň informoval VV SOV o podpise memoranda
s partnerským mestom Gifu. Táto partnerská spolupráca naďalej pokračuje čoho dôkazom je aj
podpísanie týchto memoránd medzi Gifom a slovenskými zväzmi karate a stolného tenisu.
Kontrolór SOV J. Mižúr, ktorý je zároveň tiež predsedom DR SOV oboznámil VV SOV
o zasadnutí DR SOV. Tohto zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia, rovnako tak aj člen DR
SOV, ktorý je zástupcom športovcov. DR SOV postupne na zasadnutí prechádzala všetky
materiály z auditu. Ako skonštatoval kontrolór SOV, audit nezistil žiadne závažné nedostatky.
Uzn. č. 278/14/18
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie Z. Kríža, M. Tótha, D. Líšku a J. Mižúra o ďalších aktivitách SOV.

280. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 10. januára 2019.
Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOV
Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV
Overil: Ľ. Halanda, člen SOV
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