Zápis z 264. zasadnutia výkonného výboru SOV,
ktoré sa konalo 1. júna 2017 v Bratislave
Prítomní: Siekel, Korčok, Gӧnci, Halanda, Jurášek, Líška, Petriska, Šišková, Tóth, Vanderka
Ospravedlnení: Kríž, Barteková
Prizvaní: Chmelár, Liba, Asványi, Kukumberg, Souček, Buček

PROGRAM 264. ZASADNUTIA VV SOV
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV
4. Informácia zo seminára EOV v Skopje
5. Príprava 52. VZ SOV
6. ZOH 2018 Pjongčang
7. Rôzne

1. OTVORENIE
Rokovanie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý sa ospravedlnil, že počas zasadnutia
bude musieť približne na hodinu odísť na tlačovú besedu k cyklistickým pretekom Okolo
Slovenska. Vedením rokovania v čase svojej neprítomnosti poveril viceprezidenta SOV P.
Korčoka. Za overovateľa zápisu z 264. zasadnutia VV SOV navrhol člena VV SOV Ľ. Halandu.
Generálny sekretár SOV J. Liba všetkých prítomných pozval po skončení rokovania
namiesto zvyčajného obeda na grilovačku na záhrade SOV.
Uzn. č. 264/1/17
➢ VV SOV schvaľuje:
Ľ. Halandu za overovateľa zápisu z 264. zasadnutia VV SOV.
2. KONTROLA ÚLOH
Kontrolu plnenia uznesení z 263. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV J.
Liba, ktorý konštatoval, že z predošlého zasadnutia nevzišlo žiadne ukladacie uznesenie. Z úloh
z predošlých zasadnutí je úloha č. 262/20/17 b (pripraviť v súlade s pripomienkami VV SOV
návrh Štatútu olympijského ambasádora - Gӧnci, Kríž, Liba, 1. 6. 2017) splnená predložením na
rokovanie. Úloha č. 262/19/17 b (v spolupráci s legislatívno-právnou komisiou SOV vypracovať
smernicu SOV o odmeňovaní športových úspechov na OH/ZOH - Asványi, Sepeši, 1. 6. 2017)
zatiaľ splnená nie je. Bol len pripravený materiál k ZOH 2018 pre vládu, v ktorom je aj návrh
výšky odmien za úspechy na ZOH v Pjongčangu.
K zápisu z 263. zasadnutia VV SOV neodzneli žiadne pripomienky.
Splnená úloha: 262/20/17 b - pripraviť v súlade s pripomienkami VV SOV návrh
Štatútu olympijského ambasádora (Gӧnci, Kríž, Liba, 1. 6. 2017).
Trvajúca úloha: 261/4/17 b - predložiť návrh rozpočtu SOV na rok 2017, s doplneným
porovnaním s rokmi 2015 a 2016, na schválenie na 52. VZ SOV (Asványi, Lednická, 9. 6.
2017).
Nesplnená úloha: 262/19/17 b - v spolupráci s legislatívno-právnou komisiou SOV
vypracovať smernicu SOV o odmeňovaní športových úspechov na OH/ZOH (Asványi,
Sepeši, 1. 6. 2017).
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Uzn. č. 264/2/17
➢ VV SOV schvaľuje:
a) Zápis z 263. zasadnutia VV SOV.
b) Kontrolu úloh z 263. VZ SOV.
3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOV
Prezident SOV A. Siekel informoval, že od predchádzajúceho zasadnutia VV SOV sa
zúčastnil na ME v kulturistike a fitnese v Santa Susanne. Rokoval tam s prezidentom IFBB R.
Santonjom, ktorý ho informoval o snahe federácie vrátiť sa do SportAccordu a získať aj uznanie
zo strany MOV. Po návrate zo Španielska sa A. Siekel 9. mája zúčastnil na prezentácii spustenia
ďalšieho ročníka projektu nadácie SOV Ukáž sa! Dňa 16. mája sa v Sedíne uskutočnil III. ročník
turnaja Slovak Olympic Golf Challenge, čo bola dobrá príležitosť na prezentáciu SOV, aj na
komunikáciu so zaujímavými a významnými ľuďmi. Prezident SOV v priebehu mája navštívil
viacero slovenských miest a stretol sa s ich primátormi, resp. viceprimátormi, ktorí hovorili
o fungovaní športu v meste. Za veľmi poučnú považuje diskusiu zo zástupcami OK Liptova,
ktorú absolvoval počas návštevy v regióne.
Prezident SOV ďalej informoval, že v priebehu mája sa uskutočnili tri odborné semináre
SOV – jeden k projektom Olympijskej solidarity, druhý spojený s prezentáciou systému
financovania športu v Maďarsku a tretí, ktorý organizovala Učená právnická spoločnosť s cieľom
výkladu ustanovení Zákona o športe. Vysoká účasť zástupcov zväzov na tomto seminári ukázala,
že zákon nie je jednoduchý, ani ľahko zrozumiteľný pre tých, na ktorých sa priamo vzťahuje. A.
Siekel považuje za potrebné lepšie zadefinovať spoluprácu s legislatívno-právnou komisiou,
v ktorej sú zastúpení viacerí členovia UčPS. LPK SOV by si mala určiť priority a nezaoberať sa
príliš veľkým množstvom tém. Člena VV SOV a predsedu komisie športovcov M. Tótha
požiadal, aby komisia športovcov nominovala svojho zástupcu do LPK SOV.
Dňa 15. mája prezident SOV na pôde parlamentu diskutoval s ministrom školstva P.
Plavčan aj s B. Gerhátovou, poverenou riadením sekcie športu a mládeže. Hovorili o zastúpení
ľudí z MŠVVŠ SR v pracovných skupinách SOV, aj o zastúpení nominantov SOV v pracovných
skupinách ministerstva. Za pozitívum považuje, že ministerstvo berie SOV ako relevantného
partnera v diskusii o použití štátnych dotácií na športovú infraštruktúru a športové podujatia.
SOV pracuje na sumarizácii potrieb zväzov v tejto oblasti a bude ich tlmočiť na rokovaniach rady
ministra pre šport, aj priamo voči sekcii. Aj v tejto súvislosti sa stretol so zástupcami množstva
zväzov.
V máji sa uskutočnilo ďalšie rokovanie pracovnej skupiny športovej rady SOV,
zameranej na financovanie športu. Zástupcovia športových spolkov na ňom konštatovali, že
súčasné znenie Zákona o športe ich značne obmedzuje. Pri diskusiách o úprave dotačného vzorca
by dobré oprieť sa o odbornú analýzu, preto bol prizvaný zástupca KPMG. Prezident SOV
vyjadril vieru, že aj v tejto veci bude ministerstvo rešpektovať návrhy a pozíciu SOV. SOV má
dvoch zástupcov v pracovnej skupine MŠVVŠ zaoberajúcej sa informačným systémom v športe.
Myslí si, že po spustení systému by SOV mohol byť v tejto veci voči ministerstvu hlavným
partnerom, podobne ako je voči príslušnému ministerstvu v prípade miest a obcí ZMOS.
A. Siekel informoval aj o príprave zriadenia fondu na podporu športu. Má slúžiť na
podporu organizovaných, aj voľnočasových športových aktivít. Zatiaľ prebiehajú veľké diskusie
o možných zdrojov jeho financovania, aj o mechanizme a spôsoboch poukazovania tejto
podpory. Najviac peňazí by malo ísť na športové poukazy detí v 1. – 4. ročníku ZŠ. Členka VV
SOV B. Šišková upozornila, že SGF v minulosti mala zlé skúsenosti so športovými poukazmi –
žiaci ich museli odovzdať škole, ktorá ich použila na iný účel. Člen VV SOV M. Vanderka zase
varoval pred rizikom predčasnej špecializácie v prípade možnosti použitia týchto poukazov
v ľubovoľnom športe. U takých malých detí musia byť kľúčové atletika a gymnastika. Za vážny
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problém však považuje nedostatok trénerov pre malé deti. Predseda DR SOV M. Kukumberg si
myslí, že tieto poukazy by mali byť využívané v kluboch, kde na prácu s deťmi majú odborne
zdatných ľudí, a nemali by sa nimi riešiť problémy školskej telesnej výchovy. Podľa člena VV
SOV D. Líšku by model poukazov mohol fungovať aj cez zväzy. Generálny sekretár SOV J. Liba
tlmočil poznatky z nedávnych debát pri návštevách viacerých slovenských miest, kde sa na
viacerých školách vyjadrili, že nikto nechce tretiu hodinu telesnej výchovy, pretože už dnes má
tretina detí oslobodenie od telocviku. M. Vanderka upozornil, že naše školy nemajú kapacitu na
tretiu hodinu telesnej výchovy a dodal, že v Nemecku aj v Nórsku športové poukazy zamerali na
seniorov. A. Siekel konštatoval, že najväčšia šanca je rozhýbať deti cez kluby. Ľ. Halanda to
podporil so slovami, že v kluboch sú deti, ktorých rodičia majú záujem o to, aby športovali.
Prezident SOV ešte informoval, že pri nedávnej návšteve v Košiciach sa presvedčil, že
prípravy letného EYOF 2021 postupujú veľmi dobrým tempom. Členka VV SOV B. Šišková
však upozornila, že v gymnastike momentálne nie je v meste kde súťažiť. Člen VV SOV J.
Jurášek uviedol, že počas nedávnych ME v aquatlone v Bratislave sa rozprával s prezidentom
ETU Bertrandim, ktorý mu sľúbil, že do 30. júna 2017 potvrdia dejisko triatlonových súťaží
EYOF.
Uzn. č. 264/3/17
VV SOV berie na vedomie:
➢ Informáciu A. Siekela o jeho aktivitách v máji 2017.
4. INFORMÁCIA ZO SEMINÁRA EOV V SKOPJE
Generálny sekretár SOV J. Liba informoval o nedávnom seminári EOV v Skopje. Ten sa
zameriaval hlavne na projekty OS EOV v tomto olympijskom cykle a na prípravy Európskych
hier 2019. V ich programe bude 15 športov, pričom v každom majú byť súťaže EH súčasťou
kvalifikácie na OH 2020 v Tokiu – v 11 športoch sa to už podarilo dosiahnuť. Organizátori
letného EYOF 2017 v Győri informovali o prípravách podujatia, ktoré nebudú ovplyvnené
čerstvými zmenami na čele Maďarského olympijského výboru. Problémy sú stále okolo príprav
zimného EYOF 2019 v Sarajeve. Naopak, prípravy letného EYOF 2019 v Baku sú bez
problémov. Za dejisko Európskeho fóra športovcov v októbri 2017 bolo vybrané Monte Carlo –
J. Liba v tejto súvislosti odporučil členovi VV SOV a predsedovi KŠ SOV M. Tóthovi, aby
komisia zvážila, či Slovensko navrhne svojho kandidáta do komisie športovcov EOV. Súčasťou
seminára bol aj workshop na tému digitálnych médií v športe.
V Skopje sa uskutočnilo aj zasadnutie exekutívy EOV, na ktorom sa ako jej člen zúčastnil
čestný prezident SOV F. Chmelár. Ten informoval, že na zasadnutí sa hovorilo najviac
o prípravách Európskych hier 2019 v Minsku. Športovo-technické prípravy prebiehajú bez
problémov – viaceré športoviská sú už hotové, na výstavbe ďalších sa pracuje. V zahraničí však
čoraz viac útočia na porušovanie ľudských práv v Bielorusku. Exekutíva EOV však nechce
prípravy podujatia miešať s politikou. Na jej zasadnutí sa hovorilo aj o prípravách volebného
valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v novembri v Záhrebe. F. Chmelár oznámil, že on už
nechce kandidovať a výkonný výbor SOV by mal zvážiť, či navrhne iného kandidáta. V októbri
sa v Bratislave stretnú zástupcovia NOV zo Strednej Európy a Balkánu a budú hovoriť aj
o podpore kandidátov z tohto zoskupenia. J. Liba doplnil, že nový prezident EOV by sa mal
automaticky stať aj viceprezidentom ANOV. Zatiaľ jediný známy kandidát na prezidenta je
Slovinec J. Kocijančič, ktorý po rezignácii P. Hickeyho na jeho olympijské funkcie vykonáva už
od jesene 2016 funkciu zastupujúceho prezidenta EOV.
F. Chmelár ďalej oznámil, že MOV v súčasnosti prehodnocuje model OH mládeže, preto
zatiaľ nevypísal kandidátsky proces na OHM 2022. Je totiž možné, že namiesto celosvetových
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hier mládeže sa budú uskutočňovať kontinentálne pod patronátom MOV – a tým by narástol
kredit EYOF.
Uzn. č. 264/4/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informáciu J. Libu o seminári EOV v Skopje a informáciu F. Chmelára o zasadnutí
exekutívy EOV v Skopje.
5. PRÍPRAVA 52. VZ SOV
Prezident SOV A. Siekel v súvislosti s prípravami 52. VZ SOV dňa 9. júna 2017
vyzdvihol, že v krátkom čase sa podarilo realizovať anketu medzi členmi SOV, ktorí odpovedali
na rôzne otázky. Výsledky tohto prieskumu chce prezentovať v rámci správy prezidenta SOV.
Veľká väčšina respondentov si želá, aby sa SOV transformoval na strešnú organizáciu
slovenského športu. Na VZ SOV si vyžiada súhlas delegátov na spustenie procesu rokovaní
o tejto téme. V súvislosti s tromi žiadateľmi o členstvo v SOV, ktorí zatiaľ nespĺňajú kritériá na
prijatie, odporučil ich zástupcov pozvať na 52. VZ SOV ako hostí. Informoval, že na slávnostnú
večeru 9. júna, spojenú s odovzdávaním výročnej trofeje MOV, výročných ocenení
a vyznamenaní SOV, prijal pozvanie predseda NR SR Andrej Danko.
Generálny sekretár SOV J. Liba predložil návrh na nasledovné zloženie mandátovej
a návrhovej komisie 52. VZ SOV – predsedníčka Monika Šišková, členovia Tomáš Fusko
a Anton Siažik. Návrh bol schválený bez pripomienok. J. Liba ďalej upozornil na výročnú správu
SOV za rok 2016, ktorá je taká objemná (má 214 strán), že delegátom SOV sa distribuovala len
prostredníctvom linky na internetovej stránke SOV. Informoval, že účastníci VZ SOV dostanú
len minimum materiálov v tlačenej forme, všetky sa posielali elektronicky. Na rozsah výročnej
správy A. Siekel reagoval, že videl správu Slovenského tenisového zväzu, ktorá bola stručná.
Viceprezident SOV pre športy P. Korčok upozornil, že na predchádzajúcom VV SOV sa
zabudlo na udelenie Ceny Ondreja Nepelu pre mladého športovca do 23 rokov, ktorý výrazne
prejavil športovú perspektívu. Uviedol, že niektorí z tých, ktorí výkonnostne aj vekovo spĺňajú
kritériá, už túto cenu buď majú (zjazdárka P. Vlhová a vodný slalomár J. Grigar), alebo už vlani
boli ocenení za výkon roka v individuálnej olympijskej disciplíne Cenou Pavla Schmidta
(rýchlostní kanoisti Denis Myšák a Tibor Linka). Z tých ďalších prichádzajú do úvahy hlavne
vodný slalomár Andrej Málek, rýchlostný kanoista Csaba Zalka a karatistka Dominika Tatárová.
Väčšina členov VV SOV hlasovala za A. Máleka.
Uzn. č. 264/5/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela a J. Libu o príprave 52. VZ SOV.
Uzn. č. 264/6/17
➢ VV SOV schvaľuje:
a) Návrh na mandátovú a návrhovú komisiu 52. VZ SOV v tomto zložení: predsedníčka
Monika Šišková, členovia Tomáš Fusko a Anton Siažik.
b) Andreja Máleka za držiteľa Ceny Ondreja Nepelu za rok 2016.
6. ZOH 2018 PJONGČANG
Športový riaditeľ SOV R. Buček predložil písomný materiál o príprave na ZOH 2018
v Pjongčangu. Ústne informoval, že 7. júna sa v Sielnici pri Sliači uskutoční seminár SOV pre
kandidátov štartu na ZOH 2018 a členov ich realizačných tímov. Do uzávierky sa prihlásilo
približne 40 účastníkov. Písomne predložil program seminára. Zúčastnia sa na ňom len dvaja
zástupcovia SZĽH. Vzhľadom na súčasnú napätú situáciu v našom hokeji sa separátne stretnutie
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s hokejistami uskutoční až po júnovom kongrese niekedy v priebehu leta. Zložitá je situácia
s požiadavkami na sprievod športovcov. Podľa požiadaviek zo zväzov to vyzerá, že požiadavky
na sprievod až o 15 ľudí prevyšujú reálne možnosti. Z toho je zrejmé, že možnosti rotácie
akreditácií členov sprievodu bude musieť SOV využiť na maximum. R. Buček ďalej uviedol, že
momentálne prebieha výberové konanie na časti oblečenia, priebežne sa realizuje aj objednávanie
leteniek. Diskutuje sa o možnosti využitia vládneho špeciálu – SOV by to veľmi pomohlo hlavne
s prepravou nákladu.
Generálny sekretár SOV J. Liba predložil tabuľku navrhovaných pobytov členov VV
SOV na ZOH 2018. Prestriedali by sa v troch turnusoch s ubytovaním v Gangneungu. Zatiaľ je
otvorená otázka, ktorých bývalých olympionikov SOV na ZOH pozve. Pokiaľ ide o ambasádora
na ZOH 2018, M. Jagnešák sa tejto pozície nedávno vzdal. SOV oslovil dvojicu olympionikov –
biatlonistu Pavla Hurajta a Zuzanu Tomčíkovú. Obaja vyslovili súhlas so svojím pôsobením
v tejto pozícii.
J. Liba ďalej informoval o situácii okolo Slovenského domu v Pjongčangu. Zástupcovia
agentúry Roko pred 2 týždňami navštívili dejisko ZOH a pre dom vybrali priestor pri mori, asi
2,4 km od Olympijského parku v Gangneungu – v blízkosti miesta, kde budú mať svoje domy
Kanaďania, Nóri aj Rusi. Agentúra Roko chce Slovenský dom zabezpečiť ako
samofinancovateľný projekt. Padla pôvodná myšlienka mať spoločný dom s Čechmi. Obe krajiny
si však vo svojich domoch nejakým spôsobom pripomenú budúcoročné 100. výročie vzniku
spoločného štátu.
Uzn. č. 264/7/17
➢ a) VV SOV berie na vedomie:
Informácie R. Bučeka a J. Libu o prípravách na ZOH 2018 v Pjoongčangu.
➢ b) VV SOV schvaľuje:
Pavla Hurajta a Zuzanu Tomčíkovú za olympijských ambasádorov ZOH 2018.
➢ c) VV SOV poveruje:
Prezidenta SOV A. Siekela a generálneho sekretára SOV J. Libu rokovaním s agentúrou
Roko o zriadení Slovenského domu počas ZOH v Pjongčangu a prípravou zmluvy o ňom.
7. RÔZNE
Viceprezident SOV pre športy P. Korčok informoval o odporúčaní športovej rady SOV na
výber štipendistov OS MOV smerom k OH 2020 v Tokiu. Podľa podmienok OS MOV by
navrhovaní športovci mali mať takú výkonnostnú úroveň, ktorá im dáva reálne šance splniť
kvalifikačné kritériá a kvalifikovať sa na OH 2020. Štipendium je určené najmä takým
športovcom, ktorí nemajú možnosť hradiť si prípravu z iných zdrojov. Elitní športovci, napríklad
medailisti z OH a MS, budú posudzovaní Olympijskou solidaritou MOV a medzinárodnými
federáciami osobitne tak, aby bol ich profil športovca v súlade s cieľmi tohto programu.
Vybraným športovcom bude OS MOV prispievať formou olympijského štipendia na športovú
prípravu od 1. septembra 2017 počas 36 mesiacov až po OH v Tokiu. O priznaní štipendia
rozhodne OS MOV po konzultáciách s medzinárodnými športovými federáciami. Podľa
požiadaviek OS MOV by malo byť rovnaké zastúpenie žien a mužov. Predpokladá sa, že
štipendium bude poskytnuté 8 slovenským športovcom. V minulom období OS MOV umožnila
čerpanie tiež 8 športovcom, pričom však prostriedky určené pre 8 športovcov rozdelila na žiadosť
SOV až na 10 športovcov.
Športová rada SOV navrhla takéto preferenčné poradie 10 športovcov: atlét Ján Volko,
plavkyňa Andrea Podmaníková, atlét Martin Kučera, triatlonistka Romana Gajdošová, džudista
Matej Poliak, športová lezkyňa Vanda Michalková, rýchlostný kanoista Samuel Baláž, vodná
slalomárka Simona Glejteková, športová gymnastka Barbora Mokošová a karatista Dominik
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Imrich. P. Korčok upozornil, že Slovenský strelecký zväz v stanovenom termíne nenavrhol
nikoho, ale deň pred 264. zasadnutím VV SOV zaslal až 6 návrho. Okolo predloženého návrhu sa
rozvinula veľká diskusia, do ktorej sa zapojili všetci prítomní. Zaradenie aspoň jednej strelkyne –
skeetarky Veroniky Sýkorovej – podporili viceprezident SOV J. Gőnci aj predseda DR SOV M.
Kukumberg. Niektorí diskutujúci konštatovali, že o viacerých športovcov z viac než 20-členného
zoznamu vlastne členovia exekutívy SOV nevedia, aké podmienky na prípravu momentálne majú
a odkiaľ môžu čerpať prostriedky na tento účel. Bolo by sa treba zaoberať aj otázkou, prečo
viacerí z týchto mladých, talentovaných a už aj úspešných športovcov nie sú zaradení do
žiadneho SVŠ.
Po diskusii napokon VV SOV schválil zoznam 11 športovcov. Športový riaditeľ SOV
predloží tento návrh na OS MOV v nádeji, že bude akceptovaný aj tento vyšší počet – s tým, že
celková výška podpory OS MOV pre slovenských športovcov by sa nezmenila, len by sa
rozdelila na vyšší počet športovcov, než je požadovaných osem.
Uzn. č. 264/8/17
➢ VV SOV schvaľuje:
Zoznam kandidátov na štipendium OS MOV k OH 2020 v Tokiu nasledovne: Ján Volko,
Martin Kučera (atletika), Andrea Podmaníková (plávanie), Romana Gajdošová (triatlon),
Matej Poliak (džudo), Vanda Michalková (športové lezenie), Samuel Baláž (rýchlostná
kanoistika), Simona Glejteková (vodný slalom), Barbora Mokošová (športová
gymnastika), Dominik Imrich (karate), Veronika Sýkorová (športová streľba).
Generálny sekretár SOV J. Liba písomne predložil návrh osláv 25. výročia SOV, ktorý
vzišiel z prvého stretnutia pracovnej skupiny zloženej zo zamestnancov SOV. Oslavy sa plánujú
ako dlhodobé, v rozpätí viac než deviatich mesiacov. Odštartujú 19. decembra 2017, čo bude
presne 25 rokov od ustanovenia SOV a vyvrcholiť by mali v nedeľu 23. septembra 2018. Na
druhý deň totiž uplynie presne 25 rokov od oficiálneho prijatia SOV do olympijskej rodiny,
teda od rozhodnutia zasadnutia MOV v Monte Carle, ktoré uznalo SOV za národný olympijský
výbor Slovenskej republiky. Uvedený návrh dal členom VV SOV na pripomienkovanie.
Čestný prezident SOV F. Chmelár reagoval, že formálne je dôležitý dátum 24. 9. 2018,
ale „vnútropoliticky” je to dátum 19. 12. 2017, pretože v tento deň pred 25 rokmi SOV vznikol.
Je presvedčený, že to by mal byť kľúčový domáci dátum, na ktorý treba klásť najväčší dôraz. Na
tento deň sa navrhuje slávnostné zasadnutie VV SOV s pozvaním bývalých členov exekutívy
SOV, plus tlačovka. F. Chmelár si myslí, že toto rozšírené zasadnutie by sa malo konať
v podstatne väčšom rozmere – s účasťou všetkých členov SOV, ale aj zástupcov organizačných
zložiek a komisií SOV, politikov i médií. Bolo by vhodné tam povedať, čo vlastne znamenalo
založenie SOV a čo prinieslo slovenskému športu. J. Liba vyjadril súhlas s týmto návrhom
a doplnil, že na záver tohto rozšíreného zasadnutia by mohol byť galavečer
Pokiaľ ide o návrh odbornej konferencie k 25. výročiu SOV na pôde FDTVŠ UK
v Bratislave, prezident SOV A. Siekel uviedol, že by tam rád prezentoval 25 rokov SOV ako
kontinuálny príbeh s uvedením, z čoho vzišiel a kam v súčasnosti smeruje. Sprievodný program
k jubileu by mal byť súčasťou všetkých podujatí a akcií SOV počas celého 9-mesačného obdobia
od 19. 12. 2017 do 24. 9. 2018. J. Liba doplnil, že k 25. výročiu SOV sa pripraví špeciálna
grafika.
Uzn. č. 264/9/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informáciu J. Libu o prípravách osláv 25. výročia SOV.
Generálny sekretár SOV J. Liba predložil stručnú informáciu o marketingovom seminári
MOV, ktorý sa uskutoční 13. – 15. júna 2017 v Čilistove. Účasť potvrdili zástupcovia 82 NOV.
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Uzn. č. 264/10/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informáciu J. Libu o marketingovom seminári MOV 13. – 15. júna 2017 v Čilistove.
Generálny sekretár SOV J. Liba predložil na dodatočné schválenie ZPC č. 1 a na riadne
schválenie ZPC č. 1 – 4. V súvislosti s jeho dodatočne schvaľovanou ZPC do Győru uviedol, že
pred letným EYOF 2017 sa začala nová tradícia – zapálenie olympijského ohňa v sídle EOV
v Ríme a jeho prenesenie do dejiska podujatia. Maďarskí organizátori dostali od EOV aj
umelecké dielo – pozlátený olivový strom ako symbol mieru. Toto dielo je putovné a po skončení
podujatia ho dostane budúci organizátor EYOF.
Uzn. č. 264/11/17
➢ a) VV SOV dodatočne schvaľuje:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
Č. Destinácia

Dátum

Účel cesty

Účastníci

Ceremónia zapaľovania ohňa
Győr, Maďarsko
24.-25.5.2017 EYOF Győr 2017
J. Liba
➢ b) VV SOV schvaľuje:
ZPC č. 1 – 4 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Praha, ČR
5.-6.6.2017
Stretnutie s ČOV
J. Liba, A. Siekel
SOV
1

2 Schwechat,
Rakúsko

12.06.2017

3 Peking, Čína

14.-18.6.2017

4 Brusel, Belgicko 19.-20.6.2017

Zabezpečenie odvozu
účastníkov
marketingového
semináru MOV
Účasť na 8. fóre MOV
k duálnej kariére
športovcov
Európsky večer športu

B. Demeter, L. Kendra, SOV
R. Bánovský
J. Gönci

MOV/SOV

A. Siekel, F. Chmelár, EOV/SOV
J.Liba

Generálny sekretár SOV J. Liba predložil informáciu o oceneniach Klubu fair play, ktorý
z 12 návrhov vybral laureátov za rok 2016 nasledovne: za celoživotné pôsobenie v duchu fair
play - Cena KFP SOV in memoriam: Vladislav Janovjak (paracyklistika), Diplom KFP SOV:
Alena Hejtmánková-Holárková (atletika) a Szabolcs Eschwig-Hajts (vodné pólo), za aktívne
šírenie a propagáciu myšlienok fair play - Cena KFP SOV: František Štamberský (hlásateľ,
bývalý volejbalový a hokejový rozhodca), Diplom KFP SOV: Ján Kubiš (bežecké lyžovanie), za
príkladný čin v duchu fair play - Cena KFP SOV: Pavol Horňák a Alojz Kavuljak (šach).
Uzn. č. 264/12/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informáciu J. Libu o oceneniach Klubu fair play play SOV za rok 2016.
Viceprezident SOV J. Gӧnci v zhode s úlohou č. 262/20/17 b) predložil návrh Štatútu
olympijského ambasádora, upravený po pripomienkach členov VV SOV. Okolo návrhu prebehla
krátka diskusia. Čestný prezident SOV F. Chmelár v nej povedal, že by bola chyba, ak by
olympijský atašé dostával akreditáciu člena výpravy na OH/ZOH, pretože túto akreditáciu neraz
vedenie výpravy naozaj potrebuje. Vyjadril názor, že všeobecný štatút nemusí zohľadňovať
výrazné rozdiely, aké budú v pôsobení olympijského ambasádora na OH/ZOH a resp. na EYOF,
čo sú podujatia úplne odlišného rozsahu i charakteru. J. Gӧnci reagoval, že pôvodný návrh štatútu
bol oveľa rozsiahlejší, tento zostručnený definuje len základné veci a je zrozumiteľný.
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Hradí

SOV/O

Uzn. č. 264/13/17
➢ VV SOV schvaľuje:
Štatút olympijského ambasádora, predložený J. Gӧncim.
Prezident SOV A. Siekel informoval, že rada ministra školstva pre šport poverila SOV
vypracovaním návrhom na zmenu financovania športu. Pracovná skupina športovej rady SOV
pod vedením P. Dedíka sa v tejto súvislosti zaoberala úpravami vzorca na výpočet štátnych
dotácií. Navrhla nasledovné zmeny: váha zväzovej členskej základne do 23 rokov by sa mala
zvýšiť z 20 na 40 percent; z prieskumu verejnej mienky by mala ako tendenčná vypadnúť otázka
„O ktoré športy sa najviac zaujímate?“ a ďalšie dve otázky – „Ktorý šport by ste podporili zo
štátnych prostriedkov“ a „Ktorý šport by ste odporučili známym?“ – by mali získať rovnakú
hodnotu 50 percent, pričom prieskum verejnej mienky sa musí realizovať do 4 mesiacov po
OH/ZOH; pomer zahraničného a domáceho záujmu o šport by sa z doterajších 33,3: 66,6 % mal
zmeniť na 20:80 % v prospech domáceho záujmu; minimálny príspevok národnému športovému
zväzu má byť 10.000 eur ročne. A. Siekel sľúbil členom VV SOV, že im rozošle písomnú
informáciu o týchto záveroch a požiadal ich o pripomienkovanie obratom – najneskôr do 9. júna,
aby mohol na zasadnutí rady ministra 13. júna prezentovať stanovisko SOV.
Informácie doplnil viceprezident SOV P. Korčok. Uviedol, že na rokovaní pracovnej
skupiny bol aj zástupca KPMG. Kritériá sa snažili tvoriť tak, aby boli čo najobjektívnejšie, ale
stále sa boria s problémom, že pracujú s nesprávnymi údajmi, ktoré sa nedajú verifikovať.
Viceprezident SOV J. Gӧnci uviedol, že z vlastného záujmu chodí na zasadnutia pracovnej
skupiny k financovaniu športu a vyzval členov VV SOV, aby tam chodili tiež.
Čestný prezident SOV F. Chmelár upozornil, že pokiaľ ide o posudzovanie popularity
športov, najobjektívnejšie kritériá má MOV, ktorého programová komisia posudzuje všetky
možné parametre a po každých OH/ZOH analyzuje mediálny záujem o jednotlivé športy.
Analýzu najnovšie rozšírila o všetky športy uznané MOV. Členka VV SOV M. Šišková
reagovala, že gymnastika na kritérium popularity v dotačnom vzorci roky doplácala. Člen VV
SOV D. Líška zase upozornil, že pri možnosti len nízkeho medziročného nárastu dotácií (o 1,25
%) majú nové športy v programe OH 2020 iba veľmi krátky čas, aby čerpali z koeficientu pre
olympijské športy. Pre tieto nové športy by mal byť medziročný rast vyšší.
Uzn. č. 264/14/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela a P. Korčoka o návrhoch pracovnej skupiny športovej rady SOV sa
zameraním na financovanie športu.
Manažér mediálnej komunikácie SOV Ľ. Souček informoval, že 2. júna vyjde časopis
SOV OLYMPIC.sk jar/leto 2017. Členovia VV SOV dostali k dispozícii obťahy časopisu.
Uzn. č. 264/15/17
VV SOV berie na vedomie:
➢ Informáciu Ľ. Součka o vyjdení časopisu SOV OLYMPIC.sk jar/leto 2017.
265. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 29. júna 2017.
Zapísal: Ľubomír Souček, manažér mediálnej komunikácie SOV
Overil: Ľubor Halanda, člen VV SOV
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