SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR

SLOVAK OLYMPIC AND SPORTS COMMITTEE

Zápis z 280. zasadnutia výkonného výboru SOŠV,
ktoré sa konalo 10. januára 2019 v Bratislave
Prítomní: Siekel, Korčok, Kríž, Jurášek, Líška, Vanderka, Petriska, Halanda, Šišková
Ospravedlnení: Barteková, Tóth
Prizvaní: Liba, Asványi, Chmelár, Gönci, Mižúr, Hrbek, Buček, Hanzel

PROGRAM 280. ZASADNUTIA VV SOŠV
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV
4. Prerokovanie nových úloh SOŠV
5. Návrh rozpočtu na rok 2019
6. Zmena organizačnej štruktúry SOŠV - vytvorenie marketingového oddelenia
7. Informácia o prípravách na EYOF 2019 Sarajevo
8. Rôzne

Siekel
Liba
Siekel
Siekel
Asványi
Asványi
Buček/Hanzel

1. OTVORENIE
Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 280.
zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo zasadnutia
navrhol člena VV SOŠV J. Juráška.
Uzn. č. 280/1/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
J. Juráška za overovateľa zápisu z 280. zasadnutia VV SOŠV.

2. KONTROLA ÚLOH
Kontrolu plnenia uznesení z 279. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOŠV
J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia bolo jedno ukladacie uznesenia, a to
konkrétne úloha (uzn. č. 279/8/18) oboznámiť sa s obsahom Deklarácie práv a povinností
športovcov (Athletes´ Declaration), ktorú MOV schválil na svojom októbrovom zasadnutí v
Buenos Aires.
Ďalej J. Liba informoval o povinnosti VV SOŠV zaoberať sa podnetmi z posledného
55. VZ SOV. Tieto podnety budú plnené priebežne.
K zápisu z 279. zasadnutia VV SOV neodzneli žiadne pripomienky.
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Uzn. č. 280/2/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
a) Zápis z 279. zasadnutia VV SOV.
b) Kontrolu úloh z 279. VZ SOV.

3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOŠV
Prezident SOŠV A. Siekel informoval VV SOŠV o jeho aktivitách od posledného
spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 6. decembra 2018. Predovšetkým upriamil pozornosť
na nedávno uskutočnené 55. VZ SOV, na ktorom plénum schválilo nové znenie stanov SOŠV.
Táto zmena stanov umožní prijatie nových športových organizácií pod spoločnú platformu
SOŠV. Taktiež sme oslovili aj ďalšie členské subjekty SOŠV, ktoré sa valného zhromaždenia
nezúčastnili o ich stanovisko či tieto kroky podporujú. Do dnešného dňa máme zozbierané
výlučne len pozitívne a podporné stanoviská.
Ďalej prezident SOŠV oboznámil prítomných členov VV SOŠV o významnom zriadení
funkcie štátneho tajomníka pre šport na MŠVVaŠ SR. Verejnosť bola zároveň tiež z médií
informovaná o plánovanom zriadení fondu na podporu športu, športových poukazov
a v budúcnosti prípadne i samostatného ministerstva športu a cestovného ruchu. Ako zdôraznil A.
Siekel, tieto aktivity podporuje a bude napomáhať ich zrealizovaniu s cieľom pomôcť
slovenskému športu. Členovia VV SOŠV taktiež vyjadrili podporu týmto projektom.
Ako bol VV SOŠV ďalej informovaný, nedávno prebehlo taktiež dôležité pracovné
stretnutie v Košiciach s novým vedením mesta v súvislosti s organizáciou EYOF-u 2021.
Primátor Košíc zaslal vláde SR oficiálny list so žiadosťou o informáciu s akou participáciou štátu
môžu na tomto podujatí počítať (najmä náklady na rekonštrukciu a zveľadenie športovej
infraštruktúry). Túto situáciu bude SOŠV ďalej pozorne sledovať.
V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV informáciu o tom, že nové stanovy
a logo SOŠV boli oficiálne schválené MOV a rovnako aj na MV SR.
Uzn. č. 280/3/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v decembri 2018 a v prvej polovici januára 2019.

4. PREROKOVANIE NOVÝCH ÚLOH SOŠV
V nasledujúcom bode zasadnutia prezident SOŠV oboznámil členov VV SOŠV
s plánovanými novými úlohami strešnej organizácie slovenského športového hnutia. Pozornosť
bola predovšetkým venovaná otázke prijímania nových členov. Za týmto účelom požiadal A.
Siekel člena VV SOŠV D. Líšku, aby zostavil komisiu, ktorá bude individuálne vyhodnocovať
žiadosti o členstvo vo VV SOŠV. D. Líška prijal túto úlohu a zdôraznil, že táto komisia dodá VV
SOŠV analýzu, aby mohol kompetentne rozhodnúť a predložiť v apríli žiadosti o členstvo VZ
SOŠV. Rovnako tak v tejto súvislosti bola členmi VV SOŠV odporúčaná i návšteva zahraničných
národných olympijských výborov, aby komisia mohla využiť skúsenosti týchto športových
organizácií. S návštevou iných národných olympijských výborov súvisí aj plánované
zosumarizovanie vízie slovenského športu na obdobie 2020-2030. Na aprílovom VZ SOŠV by
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malo prísť k určitému predstaveniu téz budúceho smerovania a ak s tým zhromaždenie bude
súhlasiť, tak môže v týchto procesoch SOŠV pokračovať.
Ako informoval prezident SOŠV, ďalšou novou témou je zorganizovanie kvalitnej
a odborne obsadenej konferencie o športe. Úlohou SOŠV by mala byť aj takáto oblasť
vzdelávania. Členovia SOŠV by mali mať vstup na toto fórum bezplatné. Konferencia by mala
slúžiť aj na predstavenie určitej idey a smerovania slovenského športu. Následne bol VV SOŠV
oboznámený o zverejnení dotačných výziev a ich alokácii.
Za dôležitú úlohu SOŠV do budúcna možno považovať aj obnovenie projektu odznaku
všestrannosti, ktorý by mohol byť súčasťou testovania detí na základných školách. Práve odznak
všestrannosti a vzájomné porovnávanie výsledkov by mohli byť motivujúcim prvkom v tomto
testovaní. Cieľom projektu by však malo byť predovšetkým motivácia detí k športovaniu. Ako
poznamenal člen VV SOŠV M. Vanderka, v spojitosti s týmto projektom bude potrebné najskôr
vytvoriť jasnú jednotnú a celoplošnú koncepciu, nakoľko v súčasnosti prebieha testovanie na
viacerých samostatných úrovniach v rozličných organizáciách. Ako výborný príklad uviedol
Slovinsko, v ktorom majú zmapované pohybové zručnosti celej populácie, aj vďaka výbornej
metodike a kvalitne pripravenému informačnému systému. V súčasnosti je potrebné
predovšetkým analyzovať momentálny stav v akom sa tieto projekty nachádzajú, jasne si
vymedziť ciele a prípadne sa inšpirovať tiež skúsenosťami zo zahraničia. Slovinský model
pozitívne zhodnotil aj viceprezident SOŠV P. Korčok, ktorý má informácie o kvalitnom testovaní
v Banskej Bystrici. Čestný prezident SOŠV F. Chmelár následne zdôraznil reálnu potrebu
jednotného testovania ako zdroja informácii o športových predpokladoch, ale taktiež i nástroji na
motiváciu detí k športu. Práve tento projekt by mohol byť jedným zo strategických cieľov SOŠV,
a taktiež aby bol zapracovaný do učebných osnov. Predovšetkým však dôležitá bude správne
nastavená motivácia pre deti a mládež, či už odznakom alebo až celoštátnym športovým
podujatím.
Ďalšou úlohou, ktorá už pretrváva dlhšie, je aktivizovanie činnosti SAO. Ako bol VV
SOŠV informovaný, tak posledné kroky skončili pri plánovaní volebného valného zhromaždenia
SAO. Do budúcna by práve od agendy SAO mohlo patriť zorganizovanie plesu olympionikov, či
iné ďalšie podujatia pre bývalých, ale i súčasných olympionikov.

Uzn. č. 280/4/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela o plánovaných nových úlohách SOŠV.
Uzn. č. 280/5/19
➢ VV SOŠV ukladá:
Úlohu zanalyzovať súčasný stav testovania detí a mládeže. Predovšetkým ktoré
organizácie v súčasnosti vykonávajú testovania, aké spôsoby a metodiku testovania
využívajú, a aký je proces vyhodnocovania výsledkov testovania. (Z: Vanderka, Hanzel;
T: 28. 2. 2019).

3

5. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi v ďalšej časti zasadnutia predložil VV SOŠV návrh
rozpočtu SOŠV na rok 2019 a informoval o jednotlivých príjmoch a výdavkoch SOŠV. Tento
návrh rozpočtu bude predložený na schválenie VZ SOŠV.
Uzn. č. 280/6/19
➢VV SOŠV schvaľuje:
Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2019, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ SOŠV
G. Asványi.

6.
ZMENA
ORGANIZAČNEJ
ŠTRUKTÚRY
SOŠV
VYTVORENIE
MARKETINGOVÉHO ODDELENIA
Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi ďalej predstavil VV SOŠV zmenu organizačnej
štruktúry SOŠV. Najmä predstavil odborný tím, ktorý bude robiť marketingovú podporu
organizácii a iným oddeleniam na sekretariáte SOŠV.
Uzn. č. 280/7/19
➢VV SOŠV schvaľuje:
Zmenu organizačnej štruktúry SOŠV, ktorú VV SOŠV odprezentoval výkonný riaditeľ
SOŠV G. Asványi.

7. INFORMÁCIA O PRÍPRAVÁCH NA EYOF 2019 SARAJEVO
Projektový manažér športového a metodického oddelenia SOŠV R. Hanzel v tomto bode
zasadnutia informoval VV SOŠV o prípravách na EYOF 2019 Sarajevo, ktorý sa uskutoční
v dátumoch 5. až 10. februára 2019. Na podujatí bude mať Slovensko zastúpenie v nasledujúcich
športoch: zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie,
biatlon, ľadový hokej, snowboard. XIV. zimného olympijského festivalu mládeže v Sarajeve
v Bosne a Hercegovine sa zúčastní 1500 Športovcov z 50 krajín Európy. Slovenskú republiku
budú reprezentovať športovci z piatich športových zväzov (Slovenská lyžiarska asociácia –
alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, snowboard), Slovenský zväz biatlonu, Slovenský zväz
ľadového hokeja, Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz – short
track). Spolu 45 športovcov. 25 individuálnych a jeden tím ľadového hokeja (20 chlapcov).
1. Výprava SR
Šport
Alpské lyžovanie
Bežecké lyžovanie
Snowboard
Biatlon
Ľadový hokej
Rýchlokorčuľovanie
Krasokorčuľovanie

chlapci
4
2
1
4
20

31

dievčatá
4
3
4
2
1
14
4

Realizačné tímy
4
3
1
4
5
1
1

Spolu
12
8
2
12
25
3
2
64

Športovci
Realizačné tímy
Vedenie výpravy SR
Rozhodcovia

45
19
7
3*

Celková výprava

71

*Rozhodcovia mimo výpravy SR
Zraz výpravy SR
Zraz, poučenie a odovzdávanie menovacích dekrétov členom výpravy SR bude v Hoteli NH Gate
One v piatok 8. 2. 2019 o 17:00. V prípade potreby bude zabezpečené ubytovanie z 8. 2. 2019 na
9. 2. 2019. Plánovaný odchod výpravy na letisko do Viedne je 9. 2. 2019 o 8:00.
Organizačné zabezpečenie výpravy SR
Odlet výpravy je o 12:00. Prílet do Sarajeva je plánovaný na 13:05. Slovenská výprava poletí
spoločným chartrovým letom s rakúskou výpravou. Návrat výpravy SR je 16. 2. 2019
s plánovaným príletom do Viedne o 18:05
- Nadrozmerný športový materiál bude do dejiska EYOF prevážaný vopred po ceste
nákladnými autami (lyžiarska a hokejová výstroj).
Solidarita MOV
Finančné prostriedky 20 000USD boli prerozdelené dotknutým športovým zväzom a zaslané na
účty na čerpanie oprávnených nákladov pred začiatkom podujatia.
Dôležité termíny
-

20.1.2019 - predloženie menovitej nominácie od športových zväzov na základe vopred
zaslaných nominačných kritérií.
22.1.2019 – uskutočnenie II. štábu v Bratislave
22.1.2019 – po štábe preberanie oblečenia v externom sklade SOŠV
23.1.2019 – hlasovanie per rollam na schválenie výpravy SR
25.1.2019 – predloženie menovitej nominácie výpravy SR organizačnému výboru EYOF
Sarajevo 2019

Záver
V prípade, že ak po schválení oficiálnej menovitej nominácie výkonným výborom SOŠV nastanú
zmeny v nominácii, napr. výmena zo zdravotných dôvodov. Tieto zmeny sú oprávnení vykonať
prezident SOŠV, generálny sekretár SOŠV a vedúci výpravy na EYOF Sarajevo 2019.
Uzn. č. 280/8/19
➢VV SOŠV schvaľuje:
Zloženie výpravy Slovenskej republiky na EYOF Sarajevo 2019.
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Uzn. č. 280/9/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie projektového manažéra športového a metodického oddelenia SOŠV R.
Hanzela o prípravách na EYOF 2019 Sarajevo.

6. RÔZNE
Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných
pracovných ciest. Následne bolo členmi VV SOŠV schválených 6 riadnych pracovných ciest.
Uzn. č. 280/10/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom.
Č. Destinácia

1 Praha, ČR

Dátum

Účel cesty

11.-13.1.2019 Športová diplomacia

Lausanne,

15.-17.1.2019

3 Vilnius, Litva

21.-23.1.2019 Seminár New Leaders

4 Švajčiarsko

24.-25.1.2019 Zasadnutie VV EOV

5 Rím, Taliansko

30.1.-1.2.2019

6

Sarajevo, Bosna a
Hercegovina

9.-16.2.2019

Hradí

M. Benko, A. Longová, D. Kosová,
SOŠV
A. Michalková, L. Kršňáková,

Zasadnutie komisie ženy a šport
J. Liba
MOV

2 Švajčiarsko

Lausanne,

Účastníci

EUR pozn.
500

MOV/SOŠV

150

P. Gantnerová

SOŠV/ORG

500

J. Liba

EOV/SOŠV

100

Zasadnutie komisie olympizmu
EOV

I. Motolíková

EOV/SOŠV

150

EYOF Sarajevo 2019

A. Siekel, J. Liba, A. Pasiarová, J.
Gantnerová, J. Klimko, M.
Švagerko, P. Gantnerová, Z.
Vodáčková

EOV/SOŠV

3000

VEC: ZMENY VO VÝSLEDKOCH NA OH – DOPLATENIE ODMIEN
Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček oboznámil VV SOŠV
o zmenách v oficiálnych výsledkoch na OH.
Medzinárodný olympijský výbor oznámil SOŠV zmeny v oficiálnych výsledkoch na OH
Peking 2008 a OH Londýn 2012.
David Musuľbes v zápasení voľným štýlom v kategórii do 120 kg umiestnil na 2. mieste,
na ktoré sa posunul z tretieho miesta po dodatočnej diskvalifikácii Uzbeka Artura Tajmazova.
Martina Hrašnová sa na OH Peking 2008 v hode kladivom sa umiestnila na 6. mieste, na
ktoré sa posunula z ôsmeho miesta po dodatočnej diskvalifikácii Bielorusiek Oksany
Meňkovovej a Darie Pčelnikovej.
Lucia Hrivnák Klocová sa vo výsledkoch OH Londýn 2012 v behu na 1500 m posunula
na 5. miesto. Pôvodne dobehla ôsma, posun nastal po postupnej dodatočnej diskvalifikácii
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Turkýň Asli Cakirovej-Alptekinovej, Gamze Bulutovej a Bielorusky Natalie Karejvovej. V roku
2015 sa Klocová Hrivnák posunula na 6. miesto. Slovenský olympijský výbor v roku 2015
vyplatil rozdiel odmien športovkyni aj realizačnému tímu.
Matej Tóth sa vo výsledkoch OH Londýn 2012 v chôdzi na 50 km posunul na 5. miesto,
keďže z poradia vymazali Sergeja Bakulina, ktorý bol pôvodne šiesty a po diskvalifikácii Igora
Jerochina piaty. Slovenský olympijský výbor vyplatil v roku 2014 rozdiel odmien za posun z 8.
na 7. miesto športovcovi aj realizačnému tímu.
Príloha

Prehľad doplatkov odmien za zmeny v umiestneniach
pôvodné umiestnenie nové umiestnenie
OH 2008

David Musuľbes
odmena (SKK)

3.

2.

400 000

600 000

doplatiť (EUR)
odmena RT

6 639
120 000

doplatiť (EUR)
OH 2008

Martina Hrašnová
odmena (SKK)

1 992
8.

6.

50 000

100 000

doplatiť (EUR)
odmena RT

3 320
15 000

doplatiť (EUR)
OH 2012

Lucia Hrivnák Klocová
odmena (EUR)

30 000
996

6.*

5.

8 000

10 000

doplatiť (EUR)
odmena RT

180 000

2 000
2 640

3 300

doplatiť (EUR)
660
* SOV vyplatil rozdiel odmeny za posun z 8. na 6. miesto
OH 2012

Matej Tóth
odmena (EUR)

7.**

5.

6 000

10 000

doplatiť (EUR)
odmena RT

4 000
1 980

3 300

doplatiť (EUR)
1 320
**SOV vyplatil rozdiel odmeny za posun z 8. na 7. miesto
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Po predstavení tohto dokumentu prebehla diskusia k otázke, či SOŠV bude doplácať celú
sumu, na ktorú má športovec nárok, nakoľko polovicu sumy pri úspechoch na OH platí SOŠV
a polovicu MŠVVaŠ SR.
Bolo prijaté rozhodnutie, že povinnú polovicu SOŠV vyplatí športovcom a požiada
MŠVVaŠ SR o úhradu zostávajúcej sumy.
Rovnako tak prebehla diskusia o potrebe procesne nastaviť do budúcna riešenie opačnej
situácie, ktorá by mohla vzniknúť, tzn. že slovenský športovec by bol v oficiálnych výsledkoch
dodatočne diskvalifikovaný.
Ohľadom odmien za Európske hry 2019 bude VV SOŠV čakať ako dopadne rozhodnutie
o tejto otázke na zasadnutí VV EOV.
Uzn. č. 280/11/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
Doplatenie polovice odmeny športovcom za zmeny v oficiálnych výsledkoch OH
predložené riaditeľom športového a metodického oddelenia SOŠV R. Bučekom.

VEC: VYHODNOTENIE PROJEKTU JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM 2017
R. Buček následne ďalej oboznámil VV SOŠV s vyhodnotením projektu Juniorský
olympijský tím. Cieľom projektu Juniorský olympijský tím (JOT) je podporiť najúspešnejších
juniorských športovcov do 18 rokov v olympijských športoch s perspektívou ich úspešnej účasti
na OH/ZOH. Projekt má taktiež trvalo poukazovať na potrebu prispievať k vytvoreniu
optimálnych podmienok prípravy perspektívnych športovcov už v juniorskom veku.
Športové zväzy individuálnych aj kolektívnych športov po výzve rozposlanej v septembri
2017, aby navrhli do JOT „najperspektívnejších športovcov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky
na mládežníckych a juniorských športových podujatiach v období od 29. 9. 2016 do 28. 9. 2017“
predložili 46 návrhov. Vybraných bolo 21 športovcov (vo veslovaní bola vybratá posádka
dvojskifu, podpora sa delila). Návrhy posúdila športová rada SOV a predložila ich na schválenie
VV SOV. Pri posudzovaní navrhovaných športovcov sa bral do úvahy jeden najhodnotnejší
výsledok.
V rámci projektu bolo v roku 2017 rozdelených 48000€. Finančné prostriedky boli
poukázané jednorazovo formou daru na účty športových zväzov na základe trojstrannej zmluvy
medzi SOV, športovcom a športovým zväzom. Od športovcov sa vyžadovalo predložiť správu o
použití finančných prostriedkov. Okrem finančnej podpory členovia JOT dostali poukaz na nákup
výrobkov firmy Nutrend v hodnote 500€ a mobilný telefón Samsung. Podpora nespočívala iba v
materiálnej podpore. S dvanástimi vybranými športovcami boli natočené televízne šoty, ktoré
boli v období január – december 2018 opakovane vysielané televíziami – RTVS, Markíza, Ta3,
JOJ so sledovanosťou jednotlivých šotov až do 456 000 divákov (štatistika sledovanosti január –
jún). Významný divácky dosah pomohol dostať športovcov do širšieho povedomia verejnosti a
prispel k zvýšeniu ich „marketingovej hodnoty“ pre potenciálnych podporovateľov.
Športovci preukázali, že do JOT boli vybraní oprávnene. Všetci členovia JOT boli v roku
2018 zaradení do reprezentačných družstiev a zúčastnili sa na vrcholných medzinárodných
mládežníckych podujatiach (prehľad výsledkov v prílohe). Ôsmi z nich boli navrhnutí zväzmi do
JOT aj pre rok 2018 (v prehľade výsledkov prví ôsmi) .
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Prehľad vybraných výsledkov členov JOT dosiahnutých v roku 2018
2018
šport

meno

podujatie

umiest.

disciplína

ME U17

3

1500m

ME youth

1

57kg

SPJ

1

skeet

MEK

5

70kg

Andrej Paulíny

atletika

Jessica Triebeľová

box

Vanesa Hockova

streľba

Nina Geršiová

judo

Kristína Jesenská

triatlon

EPJ

1

Nikola Seničová

vzpieranie

ME

6

90kg

Zsuzsanna Molnár

zápasenie

MEK

1

69kg

Samuel Jaroš

snowboard

MSJ

4

BigAir

Matúš Štoček

cyklistika

MS U23

53

ITT

Gabriela Gajanová

atletika

MSJ

4

800m

Adam Černek

plávanie

ME

17

4x100pp

Tatiana Kukuľková

stolný tenis

ME

osemfinále

štvorhra

Samuel Revúcky

zjazdové lyžovanie

MSJ

54

SG

Mia Tarcalová

bedminton

MSJ

128 (elim.)

dvojhra

Matúš Jedinák

kanoistika - šprint

MSJ

2

K1 200

Denis Turac

judo

EPJ

3

Eliška Mintálová

kanoistika - slalom

MS

semifinále

Lucia Halušková

hokej

Extraliga

Popradské líšky

Adam Štiffel

veslovanie

ME U23

8

dvojskif

Jakub Popelka

veslovanie

ME U23

8

dvojskif

Jozef Hušla

sane

SPJ

10

K1

VV SOŠV pozitívne zhodnotil existenciu a fungovanie tohto projektu, ktorého imidž bude
do budúcna ešte rásť. Bude však potrebné správne nastaviť ako budeme s týmito športovcami
ďalej pracovať.
Uzn. č. 280/12/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Vyhodnotenie projektu Juniorský olympijský tím 2017 predložené riaditeľom športového
a metodického oddelenia SOŠV R. Bučekom.
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VEC – ŽIADOSŤ SLOVENSKEJ FEDERÁCIE SAMBO
R. Buček informoval VV SOŠV o žiadosti Slovenskej federácie Sambo o voľnú
miestenku na Európske hry v Minsku. VV SOŠV túto žiadosť prerokoval a rozhodol, že pre
Európske hry v Minsku je pre všetky športy vyčlenených 115 tzv. voľných miesteniek –
„universality places“. Sú určené pre tie národné olympijské výbory, ktoré budú mať na hrách 6 a
menej športovcov (pravidlo 4.3.5. Chef de Mission Dossier). K 31. 12. 2018 má Slovensko na
základe riadneho splnenia kvalifikačných kritérií potvrdenú účasť už 52 športovcov a
predpokladá sa, že kvalifikačné kritériá splní ďalších 20 športovcov. Z tohto dôvodu Slovenský
olympijský a športový výbor nebude žiadať organizačný výbor hier o pridelenie „universality
places“. Slovenský olympijský a športový výbor môže miestenku potvrdiť v prípade, že je
získaná splnením kvalifikačných kritérií resp. v prípade jej pridelenia v realokačnom procese
(pridelenie miestenky, ktorú odmietne iný národný olympijský výbor). Slovenský olympijský a
športový výbor v zásade nominuje na podujatia športovcov športových tých zväzov, ktoré sú
členmi Slovenského olympijského a športového výboru. Keďže Slovenský zväz SAMBO
aktuálne jeho členom nie je, odporúčame požiadať Slovenský olympijský a športový výbor o
prijatie za člena.
Účasť na Európskych hrách však závisí predovšetkým od splnenia kvalifikačných kritérií.
Účasť na EH v Minsku je podmienená splnením kvalifikačných kritérií, ktoré vydal Organizačný
výbor EH Minsk a EuroSAMBO.
Na základe uvedených kvalifikačných kritérií EuroSAMBO publikoval rebríček
kvalifikovaných športovcov: http://www.eurosambo.com/en/press/news/2019/1577/ V rebríčkoch
na postupových miestach slovenskí zápasníci v kategórii mužov ani v kategórii žien nefigurujú.
Podľa kvalifikačných kritérií oficiálnu komunikáciu o pridelení miesteniek dostaneme z
organizačného výboru 15. februára.
Uzn. č. 280/13/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
Odpoveď na žiadosť Slovenskej federácie Sambo o pridelenie voľnej miestenky na EH
2019, ktorá bola predložená riaditeľom športového a metodického oddelenia SOŠV R.
Bučekom.

VEC: SMERNICA PRE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
G. Asványi predložil VV SOŠV na schválenie smernicu pre vedenie účtovníctva na rok
2019 spolu s prílohami. VV SOŠV tieto materiály schválil bez pripomienok.
Uzn. č. 280/14/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
Smernicu pre vedenie účtovníctva na rok 2019 spolu s prílohami.

VEC: SPORT FEST 2019
VV SOŠV prerokoval žiadosť organizátorov o inštitucionálnu, prípadne marketingovú
podporu 1. ročník festivalu športu SPORT FEST 2019, ktorý sa uskutoční dňa 15. júna
v Bratislave. SOŠV víta a podporuje podujatia podobného charakteru, ale nakoľko ide o prvý
ročník a súkromnú iniciatívu, tak tento rok ešte záštitu nad týmto podujatím nezoberie. SOŠV
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podporuje tradičné podujatia, ktoré majú celospoločenský status a význam, avšak pri tomto
podujatí ešte jeho charakter a rozsah nie je známy.
Uzn. č. 280/15/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
Odpoveď na žiadosť organizátorov o inštitucionálnu, prípadne marketingovú podporu 1.
ročník festivalu športu SPORT FEST 2019.
VEC: ŽIADOSTI O ČLENSTVO V SOŠV
VV SOŠV dostal na posúdenie žiadosť Slovenského klubu turistov. SOŠV víta záujem o
členstvo od tejto národnej športovej organizácie. Žiadosť bude posudzovať novokreovaná
komisia pre vyhodnocovanie žiadostí o členstvo v SOŠV.
Uzn. č. 280/16/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Žiadosť o členstvo Slovenského klubu turistov.

VEC: ZASTREŠENIE ŽIADANIA O TITULY OLY PRE BÝVALÝCH
OLYMPIONIKOV
G. Asványi predložil návrh predsedníčky KFP K. Ráczovej na zastrešenia žiadania a
následného odovzdávania titulov OLY. K. Ráczová prostredníctvom online formulára vyžiadala
od Svetovej asociácie olympionikov osvedčenie o uznaní titulov pre Jána Zachara a Antona
Urbana z dôvodu ich pôsobenia v Klube Fair Play.
Do budúcna by takúto aktivitu mohla prevziať SAO, ktorá by svojim členom pomohla
vyžiadať titul OLY. SOŠV bude hľadať spôsob ako najlepšie nastaviť tento proces pre bývalých
olympionikov, aby mohli získať uvedený titul, na ktorý majú nárok.
Uzn. č. 280/17/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informáciu o možnom zastrešení žiadania o titul OLY pre bývalých olympionikov.

VEC: SCHVÁLENIE PODANIA NÁVRHU NA OCENIE MOV ŽENA A ŠPORT ZA ROK
2019
Členka VV SOŠV M. Šišková, ktorá je zároveň predsedníčkou Komisie SOŠV pre ženy
a šport, informovala VV SOŠV o možnosti navrhnúť
Na základe požiadavky a výzvy z MOV bola zo strany Slovenského olympijského výboru
dňa 9. novembra 2018 rozposlaná na všetky členské subjekty a olympijské kluby výzva o
zaslanie návrhov na udelenie trofeje MOV v oblasti „Ženy a šport“.
Do stanoveného termínu 23. novembra 2018 neprišiel zo športového hnutia žiaden návrh
na ocenenie. Členky Komisie SOŠV pre ženy a šport sa jednohlasne dohodli a v mene
predsedníčky komisie podávajú na schválenie návrh udelenie trofeje MOV v oblasti „Ženy a
šport“ pre J. Gantnerovú. Avšak neskôr bolo zistené, že J. Gantnerová už toto ocenenie má, preto
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bola VV SOŠV navrhnutá a schválená Z. Letenayová, riaditeľka Slovenského olympijského
a športového múzea, ktorá dlhé roky pracuje v oblasti propagácie slovenského olympizmu
a pomáha v múzeu o uchovávania hodnôt olympizmu pre ďalšie generácie.
Uzn. č. 280/18/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
Návrh riaditeľky Slovenského olympijského a športového múzea Z. Letenayovej na
ocenenie MOV v oblasti žena a šport za rok 2019.

VEC: ŠPORTOVEC ROKA 2018
Člen VV SOŠV Ľ. Halanda na záver dnešného zasadnutia VV SOŠV negatívne zhodnotil
program a úroveň nedávno uskutočneného vyhodnotenia Športovec roka 2018. Vyjadril
sklamanie z celého programu a zhodnotil, že mu bolo ľúto významných slovenských športovcov.
Nehodí sa, aby slovenským top športovcom rozbíjali v hlavnom vysielacom čase vajíčka o hlavu
a sypali kakao na tvár. Rovnaký názor vyjadrili aj ďalší členovia VV SOŠV, ktorí za nešťastné
považovali aj, že viacerí slovenskí olympionici neboli na podujatie pozvaní, rovnako tak ani
prezidenti zväzov a ceny odovzdávali zástupcovia rôznych firiem. Takéto poňatie tohto
významného podujatia slovenských športovcov zhadzuje vnímanie športu v spoločnosti.
Vyhlásenie športovca roka má byť bez odvádzania pozornosti od výnimočných výsledkov
slovenských športovcov, má to byť predovšetkým o týchto top športovcoch a o ničom inom.
Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval, že dostal zlú odozvu aj od zástupcov zväzov.
Do budúcna by mohlo byť riešením vstúpiť do projektu ako spoluorganizátor, avšak pod
podmienkou, že by sa SOŠV mohol vyjadriť k scenáru a programu tohto významného podujatia,
aby slovenskí športovci boli dôstojne ocenení. VV SOŠV poveril Z. Kríža a mediálnu komisiu
SOŠV, aby rokovali s Klubom športových redaktorov o podmienkach a možnosti vstupu SOŠV
do projektu Športovec roka.
Uzn. č. 280/19/19
➢ VV SOŠV ukladá:
Úlohu rokovať s Klubom športových redaktorov o podmienkach a možnosti vstupu SOŠV
do projektu Športovec roka. (Z: Kríž, Mediálna komisia SOŠV; T: 30. 6. 2019).

281. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 7. februára 2019.
Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV
Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV
Overil: J. Jurášek, člen VV SOŠV
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