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Zápis z 265. zasadnutia výkonného výboru SOV, 

ktoré sa konalo 30. júna 2017 v Bratislave  
  

Prítomní: Siekel, Korčok, Halanda, Jurášek, Líška, Petriska, Vanderka  

Ospravedlnení: Kríž, Barteková, Gӧnci, Šišková, Tóth 

Prizvaní: Liba, Asványi, Souček, Hanzel, Hrbek  

  

  

PROGRAM 265. ZASADNUTIA VV SOV  

1. Otvorenie                                                                       

2. Kontrola úloh                    

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV             

4. Hodnotenie 52. VZ SOV                                 

5. Pracovná skupina na prípravu „Strechy slovenského športu“   

6. EYOF GYÖR 2017                     

7. Rôzne  

  

  

1. OTVORENIE  

Rokovanie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 265. 

zasadnutí VV SOV a za overovateľa zápisu zo zasadnutia navrhol člena VV SOV D. Líšku.  

Uzn. č. 265/1/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

D. Líšku za overovateľa zápisu z 265. zasadnutia VV SOV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 264. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV J. 

Liba, ktorý prítomných informoval, že naďalej trvá úloha č. 264/7/17 c z predošlého zasadnutia, 

nakoľko stále prebiehajú rokovania medzi SOV a agentúrou ROKO, a.s. o zriadení Slovenského 

domu počas ZOH v Pjongčangu a v nadväznosti na tieto rokovania sa pripravuje zmluva o 

zabezpečení realizácie Slovenského domu. Najneskôr v septembri by mala byť táto zmluva 

predložená na schválenie. J. Liba tiež pripomenul, že naďalej pretrváva aj úloha č. 262/19/17 b - 

v spolupráci s legislatívno-právnou komisiou SOV vypracovať smernicu SOV o odmeňovaní 

športových úspechov na OH/ZOH, z dôvodu, že ide o zložitejšiu a dlhodobejšiu úlohu. 

Generálny sekretár SOV ďalej vyzdvihol kvalitne zorganizovaný a úspešne zvládnutý 

marketingový seminár MOV, ktorý sa konal v dňoch  13. – 15. júna 2017 v Čilistove. Rovnako 

tak pochválil aj sekretariát SOV za prípravu a zrealizovanie príjemného posedenia, ktoré sa 

uskutočnilo po 264. zasadnutí VV SOV na dvore SOV. 

K zápisu z 264. zasadnutia VV SOV neodzneli žiadne pripomienky. 

Trvajúce úlohy:  

264/7/17 c - vedenie rokovaní medzi SOV a agentúrou ROKO, a.s. ohľadom zriadenia 

Slovenského domu na ZOH v Pjongčangu (priebežne),  

262/19/17 b - v spolupráci s legislatívno-právnou komisiou SOV vypracovať smernicu 

SOV o odmeňovaní športových úspechov na OH/ZOH (Asványi, LPK SOV, priebežne). 
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  Uzn. č. 265/2/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

a) Zápis z 264. zasadnutia VV SOV.  

b) Kontrolu úloh z 264. VZ SOV.  

  

  

3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOV  

Prezident SOV A. Siekel informoval o jeho účasti na cyklistických pretekoch Okolo 

Slovenska, nad ktorými prevzal záštitu. Vyjadril však sklamanie, že SOV nebol na tomto podujatí 

prezentovaný tak, ako by sa očakávalo. Rovnako možno vnímať podobnú situáciu aj v prípadoch 

ďalších zväzov, od ktorých SOV necíti patričnú reciprocitu za činnosť SOV voči nim. 

Prezident SOV ďalej informoval o uskutočnených zmenách v predstavenstve a v dozornej 

rade SOM, a.s., ktoré sú aj zapísané v obchodnom registri. Poznamenal však, že určité menšie 

zmeny ešte v blízkej dobe čakajú marketingové oddelenie SOV.  

Prezident SOV ďalej spomenul marketingové podujatie MOV a ANOV, ktoré sa 

uskutočnilo 13. – 15. júna 2017 v Čilistove. Tento seminár bol hodnotený veľmi pozitívne. 

V tejto súvislosti však podotkol, že zo strany rezortu X-Bionic Sphere necíti adekvátny prístup 

k SOV, najmä vo vzťahu k propagácii, preto je potrebné toto doladiť a nastaviť ideálnejšie. 

Zástupcovia SOV sú však v dennom kontakte s rezortom, preto verí, že sa to podarí. 

Člen VV SOV M. Vanderka reagoval, že v X-Bionic Sphere majú rovnaký pocit - že SOV 

sa málo angažuje v Čilistove, a že sme marketingovo slabší v tejto oblasti. Na 

nedávne neoficiálne MS v strednom triatlone nedostali z MŠVVŠ SR žiadne peniaze, a preto 

očakávajú že sa niektoré veci zmenia a detaily sa lepšie doladia. Člen VV SOV J. Jurášek 

reagoval, že v súvislosti s týmto podujatím bola chyba na strane rezortu, pretože odkedy prišlo 

v rezorte k organizačným zmenám, prevládajú problémy v komunikácii. Neprišlo k potrebným 

rozhovorom, preto nebola podaná žiadosť. Na to prezident SOV poznamenal, že je potrebné 

popracovať na lepšej vzájomnej komunikácii. 

A. Siekel ďalej informoval o dôležitom stretnutí v Bruseli, na ktorom sa stretol 

s prezidentom MOV T. Bachom a ďalšími zástupcami národných olympijských výborov. 

V poslednej časti tohto bodu zasadnutia prezident SOV oboznámil členov VV SOV 

o pracovnej ceste, ktorú absolvoval koncom júna v Južnej Kórei. Súčasťou tejto pracovnej cesty 

bolo stretnutie so zástupcami spoločností Kia Motors Corporation a Samsung za účasti predsedu 

NR SR Andreja Danka. Toto stretnutie bolo veľmi prospešné, spoločnosti na ňom deklarovali 

ochotu podporiť šport, olympionikov aj SOV. A. Siekel oznámil, že do spoločností Kia 

a Samsung, ktoré majú významné zastúpenie aj v Slovenskej republike, v blízkej dobe SOV zašle 

pozvánky na prvé stretnutia, aby sme sa tak nasmerovali k spolupráci. Nakoľko však 

celosvetovým partnerom olympijského hnutia je spoločnosť Toyota, budú sa hľadať iné formy 

spolupráce, napríklad podporou zväzov, spoločných projektov, či Slovenského domu 

v Pjongčangu. Prezident SOV informoval tiež o tom, že bola otvorená aj téma Slovenského 

domu, pri ktorom sú vytypované aj konkrétne miesta. 

A. Siekel informoval tiež, že plánuje rokovania s Klubom 500 o možnej spolupráci.  

Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi oznámil prítomným, že nedávno prebehli tradičné 

podujatia SOV ako sú Olympijský deň a Medzinárodný olympijský tábor mládeže 2017 v 

Hornom Smokovci. 
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M. Vanderka ešte doplnil, že prezident SOV A. Siekel sa stal členom vedeckej rady 

Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a zúčastnil sa na jeho 

inauguračnej prednáške, za čo sa mu poďakoval. 

  Uzn. č. 265/3/17  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informáciu A. Siekela o jeho aktivitách v júni 2017.  

  

  

4. HODNOTENIE 52. VZ SOV 

Prezident SOV A. Siekel ocenil a vyzdvihol organizáciu a priebeh 52. VZ SOV, aj účasť 

na ňom. Práve početná účasť na tomto zasadnutí je vyjadrením očakávaní medzi SOV a jej 

členmi. Rovnako pozitívne hodnotil aj večerný galaprogram. Cieľom SOV bolo touto formou 

oddeliť pracovnú a slávnostnú časť a vyjadriť tak osobitne patričnú pozornosť tým, ktorí si ju 

zaslúžia. Názory od zúčastnených boli veľmi pozitívne. A. Siekel uviedol, že by bol veľmi rád, 

keby sa raz do roka konala podobná akcia, ktorá sa bude venovať bývalým olympionikom 

a ľudom, ktorí si zaslúžia patričnú úctu. SOV na ňu bude pozývať ľudí, ktorí majú radi šport 

a podporujú jeho činnosť a nebude do nej vnášať politiku. 

Generálny sekretár SOV J. Liba prítomných informoval, že v dopoludňajšej pracovnej 

časti všetko prebehlo hladko. V nadväznosti na vydarenú poobedňajšiu časť navrhoval, aby sa VZ 

SOV v budúcnosti začínalo až popoludní cca. o 12:00 – 13:00, a potom by sa  plynulo 

pokračovalo galavečerom, aby nevznikla taká dlhá prestávka pre ľudí, ktorí na podujatie 

pricestovali. Takáto zmena by ušetrila množstvo času a podujatie by bolo kompaktnejšie. J. Liba 

ešte doplnil, že sa osvedčil piatkový termín, nakoľko ľudia v športe sú profesionáli a je to 

vhodnejšie ako dávať toto podujatie na víkend. A. Siekel vyjadril súhlas s týmto návrhom. 

Člen VV SOV J. Jurášek vyjadril rovnako podporu návrhu generálneho sekretára SOV, 

nakoľko tento model vyhovoval viacerým a oddelenie častí sa ukázalo ako vhodné a lepšie sa 

zdôraznil význam oceňovaných. Na to A. Siekel informoval, že sa vychádzalo zo zaužívaného 

modelu džuda.  

Manažér mediálnej komunikácie SOV L. Souček prítomných upozornil, že z hľadiska 

médií piatkový termín nie je najvhodnejší, pretože mediálne kapacity bývajú v piatok obmedzené. 

Skôr by navrhoval, aby sa galavečer uskutočnil vo štvrtok večer a v piatok ráno by nasledovalo 

VZ SOV. V tomto prípade by však bolo potrebné pre dochádzajúcich účastníkov zariadiť nocľah. 

Podľa člena VV SOV M. Vanderku by však takáto zmena podstatne zvýšila náklady na podujatiu. 

Po tejto diskusii prezident SOV skonštatoval, že jednotlivé návrhy sa budú pred najbližším VZ 

SOV vyhodnocovať. 

 Uzn. č. 265/4/17  

  ➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informáciu A. Siekela a J. Libu o 52. VZ SOV. 

  

  

5. PRACOVNÁ SKUPINA NA PRÍPRAVU „STRECHY SLOVENSKÉHO ŠPORTU“ 

Prezident SOV A. Siekel informoval, že úlohou pracovnej skupiny na prípravu „strechy 

slovenského športu“ by malo byť vytvorenie ideových a systémových návrhov, ktoré by sa 

neskôr zapracovali do vhodnej legislatívnej podoby. Z tohto dôvodu v pracovnej skupine nie je 

obsadený nikto z legislatívno-právnej komisie SOV, ktorá bude oboznámená až s ucelenejším 
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návrhom predstavy SOV. Do pracovnej skupiny bol však navrhnutý právnik SOV P. Hrbek, aby 

zastupoval LPK SOV, komunikoval s ňou a zjednodušil spoluprácu pri realizácii tejto náročnej 

úlohy. Generálny sekretár SOV J. Liba doplnil, že úlohou skupiny je technicky pripraviť 

a zadefinovať postavenie, ciele, štruktúru a funkcie strešnej organizácie slovenského športu a na 

základe tohto vytýčenia by sa následne v prácach pokračovalo ďalej. Pravdepodobne v januári by 

už mal byť vypracovaný prvotný výstup z tejto komisie, ktorý by tak bol prvým zásadným 

krokom k nasledujúcim diskusiám. 

A. Siekel predložil VV SOV návrh zloženia pracovnej skupiny na prípravu „strechy 

slovenského športu“, ktoré bolo schválené bez pripomienok. 

Uzn. č. 265/5/17  

➢ VV SOV schvaľuje:  

Zloženia pracovnej skupiny na prípravu „Strechy slovenského športu“. Anton Siekel, 

(prezident SOV), Jozef Liba (generálny sekretár SOV), František Chmelár (čestný 

prezident SOV), Peter Korčok (viceprezident SOV), Jozef Gönci (viceprezident SOV), 

Zdenko Kríž (viceprezident SOV), Marián Kukumberg (predseda DR SOV), Daniel Líška 

(člen VV SOV), Boris Mlsna (zástupca neolympijských športov), Patrik Hrbek (odborný 

pracovník pre právne poradenstvo SOV). 

 

  

6. EYOF GYÖR 2017      

O prípravách na XIV. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v maďarskom 

Győri (uskutoční sa 23. - 29. júla 2017) informoval prizvaný odborný pracovník športového 

a metodického oddelenia SOV R. Hanzela, ktorý na podujatí bude plniť úlohu vedúceho výpravy. 

Ten zároveň predložil návrh nominácie slovenskej výpravy. Informoval, že 7 športových zväzov 

(atletika, cyklistika, džudo, gymnastika, kanoistika, plávanie a tenis) riadne predložilo návrhy 

nominácie. V návrhu je výpravy s 80 členmi, z toho je 54 športovcov, 18 členov realizačného 

tímu, 7 členov vedenia výpravy a 1 gymnastická rozhodkyňa.  

R. Hanzel ďalej oboznámil VV SOV s podmienkami akreditácie a pripomenul, že čas na 

nahlásenie účasti je ešte do 7. júla. Odchod výpravy je naplánovaný na sobotu 22.7.2017 o 13:00 

spred hotela Gate One v Bratislave. Do odchodu výpravy budú podpísané zmluvy o účasti so 

športovcami a prebehnú lekárske prehliadky. Ambasádorom výpravy bude slovenský 

reprezentant v rýchlostnej kanoistike a trojnásobný olympijský víťaz Erik Vlček. V utorok 

4.7.2017 sa na pôde SOV uskutoční tlačový brífing za účasti prezidenta SOV A. Siekela, 

vedúceho výpravy R. Hanzela, olympijského ambasádora E. Vlčeka a mladého nádejného 

kanoistu Richarda Németha. Prezident SOV A. Siekel navrhol, aby SOV využil blízkosť  Győru, 

pozval na podujatie svojich partnerov a lepšie prezentoval účasť našich mladých nádejných 

športovcov na EYF. Generálny sekretár SOV J. Liba požiadal členov VV SOV o potvrdenie 

účasti na podujatí.  

Viceprezident SOV P. Korčok k nominácii nemal výhrady, ale ako predseda SAZ 

požiadal, aby jeden z atletických trénerov mohol byť prítomný na podujatí pri svojom zverencovi. 

Na poslednom EYOF totiž jeho zverenkyňa získala významný úspech. Potrebná je len 

akreditácia, ostatné bude zariadené vo vlastnej réžii. Tento tréner sa chce totiž premiestniť na iné 

podujatie. J. Liba ako člen komisie EOV pre EYOF vysvetlil, že možností je viacero. Jedna vec je 

však dostať sa na podujatie a druhá ak chce ísť niekto na štadión k svojmu zverencovi – napr. pri 

štarte, pri rozcvičke. A. Siekel ponúkol pre trénera svoju akreditáciu, avšak J. Liba informoval, že 

ani tá neoprávňuje na stretnutie so športovcom pri rozcvičke.  
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K návrhu nominácie výpravy SR neboli pripomienky a bol schválený, ako bol predložený. 

V prípade, že ak po schválení oficiálnej menovitej nominácie výkonným výborom SOV nastanú 

zmeny v nominácii, napr. výmena zo zdravotných dôvodov. Tieto zmeny sú oprávnení vykonať 

prezident SOV, generálny sekretár SOV a vedúci výpravy na EYOF GYŐR 2017. 

Uzn. č. 265/6/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie R. Hanzela o prípravách na letný EYOF 2017 v Győri. 

 ➢ b) VV SOV schvaľuje: 

 Nomináciu výpravy SR na letný EYOF 2017 v Győri nasledovne: 

Atletika 7+7+4 

Ralík Maroš skok o žrdi 

Beladič Samuel 100m 

Konopka Miloslav hod kladivom 

Paulíny Andrej 1500m 

Havlík Marek 400m 

Greguš Jaroslav vrh guľou, hod diskom 

Matuščák Tomáš 200m 

Vrecková Michaela vrh guľou, hod diskom 

Kovačovicová Lenka 100m, 200m 

Hanuliaková Petra hod oštepom 

Gyomraiová Natália 100m pr. 

Šišoláková Lucia 2000m pr. 

Ácsová  Paula 400m pr. 

Ganobčíková Nikola hod kladivom 

Náhradníci: 

Jelínek Rastislav 100m 

Straška Lukáš skok do diaľky 

Drafi Karol 800m 

Váleková Natália vrh guľou 

Tvrdoňová Bibiana 100m pr., 200m 

Holešová Natália 100m pr. 

RT: 

Kotala Lukáš vedúci tímu 

Hanuliaková Eva tréner vrhy 

Žňava Peter tréner šprinty 

Pažák Peter tréner skok o žrdi 

 

Cyklistika 3+3+3 

Zelina Andrej časovka + hromadný štart 

Sikora David časovka + hromadný štart 

Gajdula Marek časovka + hromadný štart 

Paulechová Radka časovka + hromadný štart 

Knapcová Viktória časovka + hromadný štart 

Záhorcová Simona časovka + hromadný štart 

Náhradníci: 

Bugár Marek časovka + hromadný štart 
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Horváthová Hana časovka + hromadný štart 

RT: 

Hikel David vedúci tímu 

Špánik Juraj tréner 

Švajdleník Vladimír technik 

 

Džudo 6+3+2 

Bánsky Bruno -55 

Mlynarič Daniel -66 

Ruttkay Miroslav -73 

Mitrovič Filip -81 

Turac Denis -90 

Stromko Ľubomír +90 

Halajová Alexandra -52 

Szabóová Veronika -48 

Geršiová Nina -70 

Náhradníci: 

Rafaj Jozef -55 

Tӧrӧk Patrik -66 

Barto Alex -73 

Miková Viktória -57 

RT: 

Péterová Alexandra vedúca tímu, tréner 

Pulc Libor tréner 

 

Gymnastika 0+3+2 

Bunce Chiara viacboj 

Takáčová Karolína viacboj 

Pýchová Kristína viacboj 

Náhradník: 

Dydi Sára viacboj 

RT: 

Krekáňová Katarína tréner 

Kútik Stanislav tréner 

Rozhodkyňa (1):  

Cerovská Zuzana 

 

Kanoistika 3+3+2 

Németh Richard K1 500, K2 200,500, K4 mix 200,500 

Hvojník Martin K1 200, K2 200,500, K4 mix 200,500 

Strýček Eduard C1 200, 500, C2 mix 200,500 

Valová Lucia C1 200,500, C2 mix 200,500 

Seregiová Karolína K1 500, K2 200,500, K4 mix 200,500 

Jakubisová Romana K1 200, K2 200,500, K4 mix 200,500 

Náhradníci:  

Olexík Dominik C1 200, 500, C2 mix 200,500 
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Libai Zsolt K1 200, K2 200,500, K4 mix 200,500 

Jankovská Kristína C1 200,500, C2 mix 200,500 

Ďurišová Marcela K1 200, K2 200,500, K4 mix 200,500 

RT: 

Erban Róbert tréner 

Ostrčil Marián tréner 

 

Plávanie 4+8+3 

Kalník Lukáš 100mVS,100mM,200mM,200mPP 

Niedl Tomáš 100,200mP 

Hraško Juraj 400mVS,100,200mZ 

Kušík Alex 100mP,200mZ,200mPP 

Potocká Tamara 50,100mVS,100mZ,100mM 

Trníková Nikoleta 100,200mP,200,400mPP 

Verešová Natália 200mP 

Reindl Robin 200,400mPP 

Cibulková Martina 100,200mVS 

Vadovičová Nina 100mP 

Kupčová Sabína 200,400,800mVS,100,200mM 

Ripková Zora 50,400mVS 

Náhradníci: 

Kazimír Samuel Alexander 100mP 

Nikolajová Sára 50mVS,100mP,200,400PP 

RT: 

Procházka Karel vedúci tímu 

Božík Miloš tréner 

Máčik Karol tréner 

 

Tenis 2+2+2 

Kaťuch Jakub single, double 

Palovič Lukáš single, double 

Čisovská Romana single, double 

Méri Eszter single, double 

Náhradníci: 

Novanský Michal single, double 

Duhl Laura single, double 

RT: 

Macko Ladislav tréner 

Krta Pavol tréner 

 

Vedenie 7: 

Hanzel Roman vedúci výpravy 

Demeter Boris zástupca vedúceho výpravy 

Fano Roman lekár výpravy 

Olaszová Dorottya fyzioterapeut, masér výpravy 

Gaško Mojmír mediálny atašé (digitálne média) 
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Nestarcova Dominika marketing SOV 

Vlček Erik olympijský ambasádor 

 

 

7. RÔZNE  

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

ciest. Následne bolo členmi VV SOV schválených 5 riadnych pracovných ciest a 2 pracovné 

cesty boli schválené dodatočne. 

Uzn. č. 265/7/17  

➢ a) VV SOV dodatočne schvaľuje:  

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

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci 

1 Gyor, Maďarsko 11.-12.6.2017 Inšpekčná cesta EYOF Gyor 2017 J. Liba 

2 Praha, ČR 21.06.2017 

30 rokov Českej olympijskej 

akadémie Z. Letenayová, M. Mračnová, J. Grexa 

 

➢ b) VV SOV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

1 Budapešť, Maďarsko 03.07.2017 Medzinárodný olympijský tábor A. Révesz 

2 Budapešť, Maďarsko 08.07.2017 Medzinárodný olympijský tábor A. Révesz 

3 Vroclav, Poľsko 20.-21.7.2017 Svetové hry 2017 A. Siekel, F. Chmelár 

4 Gyor, Maďarsko 22.-29.7.2017 EYOF Gyor 2017 

A. Siekel, F. Chmelár, J. Liba,  

P. Korčok, J.Gönci, Z. Kríž,  

D. Líška, Ľ. Halanda,  

M. Vanderka, J. Jurášek,  

R. Buček, Z. Letenayová,  

V. Karacsóny, X. Sitarčíková,  

V. Miller, I. Motolíková,  

A. Kvašňovská, G. Asványi,  

P. Hrbek, Ľ. Souček,  

I. Lednická, J. Štetáková,  

P. Gantnerová, M. Mračnová 

5 

Krynica - Zdroj, 

Poľsko 5.-6.9.2017 Ekonomické fórum J. Liba 

 

Prezident SOV A. Siekel predložil VV SOV na schválenie návrh členov komisie na 

prípravu osláv 25. výročia založenia SOV. Zloženie komisie bolo schválené bez pripomienok. 

Uzn. č. 265/8/17  

➢ VV SOV schvaľuje:  

Zloženie komisie na prípravu osláv 25. výročia založenia SOV nasledovne: Anton Siekel 

(prezident SOV), Jozef Liba (generálny sekretár SOV), Gábor Asványi (výkonný riaditeľ 

SOV), Ľubomír Souček (mediálny manažér SOV), František Chmelár (čestný prezident 

SOV), Ivana Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV), Zdenka Letenayová 
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(riaditeľka SOV SOŠM), Vladimír Miller (čestný člen a bývalý viceprezident SOV), 

Mária Mračnová (čestná členka a bývalá podpredsedníčka SOV). 

 

V ďalšej časti tohto bodu zasadnutia generálny sekretár J. Liba informoval o podujatí 

Olympic Marketing Seminar, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12. – 16.6.2017 v priestoroch X- 

Bionic Sphere v Šamoríne. Na tomto trojdňovom seminári MOV a ANOV sa účastníci formou 

prednášok mohli zoznámiť a inšpirovať marketingovou prácou iných národných olympijských 

výborov z celého sveta, spoznať pohľad top partnerov MOV a zároveň medzi sebou diskutovať 

a nadväzovať nové kontakty. Zástupcami SOV na seminári boli J. Liba, D. Nestarcová, P. 

Gantnerová a M. Gaško.  

J. Liba vyzdvihol podmienky v X-Bionic Sphere, aj početnú účasť. Seminár mal veľmi 

dobrú odozvu zo strany MOV. Zástupcovia iných štátov boli veľmi milo prekvapení 

z organizácie a priestorov, v ktorých sa seminár konal. J. Liba informoval, na margo celej 

úspešnej akcie dostal SOV pred pár dňami od MOV informáciu, že na budúci rok by chcel 

v Šamoríne uskutočniť ďalšie 2 semináre podobného typu. Je to znak toho, že podujatie sa veľmi 

vydarilo, nakoľko na svete sa robia len tri takéto semináre – dva boli tohto roku v Dubaji a jeden 

v Šamoríne. Verí, že spolupráca SOV s X- Bionic Sphere bude naďalej takáto pozitívna. 

Uzn. č. 265/9/17  

➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informáciu J. Libu o olympijskom marketingovom seminári v Šamoríne. 

 

  J. Liba informoval o projekte Športová diplomacia, ktorý sa bude realizovať od septembra 

2017 do júna 2018 počas víkendových modulov v Prahe. Tento vzdelávací program je určený 

záujemcom zo športového prostredia a je súčasťou projektu Duálna kariéra, ktorá pomáha 

športovcom zabezpečiť plynulý prechod z profesionálnej kariéry do bežného života. Účastníci sa 

vzdelávajú v oblastiach, ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, 

športová diplomacia a ďalšie činnosti potrebné pre činnosť v športových organizáciách. Tento 

projekt organizuje SOV spolu s Českým olympijským výborom. Cieľom programu je posilnenie 

zastúpenia slovenského športu v medzinárodných športových organizáciách. Zámerom programu 

je aj formovať účastníkov tak, aby boli schopní prispieť k rozvoju vlastnej organizácie a  kvalitne 

a efektívne ju zastupovali v rámci domácich aj medzinárodných štruktúr.  

  J. Liba ocenil spoluprácu s ČOV a prácu medzinárodného oddelenia SOV pri realizácii 

tohto prínosného projektu. Oznámil, že SOV má možnosť zapojiť do tohto programu 3 - 5 

uchádzačov. Zdôraznil tiež, že podpora športovej diplomacie je veľmi dôležitá a vyzval členov 

VV SOV, aby vzdelávací program odporučili možným záujemcom. SOV pošle na športové zväzy 

informácie o tejto možnosti. Vzdelávací program je zadarmo, účastník si musí uhradiť len 

ubytovanie v Prahe. Do programu sa zapoja aj MZVaEZ SR a Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. SOV verí, že projekt bude úspešný a bude aj v budúcnosti pokračovať. 

Uzn. č. 265/10/17  

➢  VV SOV berie na vedomie:  

Informácie J. Libu o projekte Športová diplomacia v Prahe. 

 

J. Liba stručne informoval o plánovanom podujatí Final Conference SUCCESS, ktoré sa 

uskutoční 13. 9. 2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Tento projekt sa venuje otázke žien 

v športe. Záverečné podujatie tohto dlhodobejšieho projektu bude v Bratislave a zúčastní sa na 

ňom približne 50 účastníčok. Prezident SOV A. Siekel toto podujatie bude otvárať. 
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 Uzn. č. 265/11/17  

      ➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informáciu k podujatiu Final Conference SUCCESS 13. 9. 2017 v Bratislave. 

 

J. Liba informoval, že v Bratislave budú 6. júla zástupcovia japonského mesta Gifu, ktorí 

majú záujem sa stretnúť aj s predstaviteľmi SOV, nakoľko Gifu chce byť centrom prípravy 

slovenským olympionikov pred OH 2020 v Tokiu. Na tento účel je naplánovaný pracovný obed 

na 6. júla. J. Liba požiadal členov VV SOV o informáciu, či majú záujem sa na ňom zúčastniť. 

Účasť potvrdili A. Siekel, J. Liba, D. Líška, J. Jurášek, Z. Kríž a G. Asványi. 

 Uzn. č. 265/12/17  

       ➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informáciu o plánovanom stretnutí so zástupcami japonského mesta Gifu 6. júla 2017 

v Bratislave. 

 

  J. Liba informoval, že SOV dostalo pozvánku z Estónska na konferenciu v Tallinne, ktorá 

sa uskutoční 13. – 14. júla v súvislosti s estónskym predsedníctvom v Rade EÚ. Náklady hradí 

Európska únia. Ide o podujatie pre trénerov, preto požiadal členov VV SOV o urýchlené 

predloženie návrhov na trénerov, ktorí by sa na ňom mohli zúčastniť. 

 Uzn. č. 265/13/17  

       ➢ VV SOV berie na vedomie:  

Informáciu J. Libu o pozvánke na športovú konferenciu 13. – 14. júla v Tallinne. 

 

V závere tohto bodu zasadnutia J. Liba predstavil plán práce VV SOV na II. polrok 2017. 

Snahou SOV bolo nastaviť tento plán tak, ako bolo doteraz zaužívané, teda zasadnutia vždy prvý 

štvrtok v príslušnom mesiaci. Plánované je tiež slávnostné zasadnutie pri príležitosti 25. výročia 

založenia SOV. Generálny sekretár SOV požiadal prítomných o schválenie navrhovaného plánu 

práce VV SOV na II. polrok 2017. Predložený plán práce VV SOV na II. polrok 2017 bol VV 

SOV schválený bez pripomienok a doplnení. 

Uzn. č. 265/14/17  

➢ VV SOV schvaľuje:  

Predložený plán práce VV SOV na II. polrok 2017 nasledovne: 266. zasadnutie VV SOV 

- 7.september 2017, 267. VV SOV - 5. október 2017, 268. VV SOV - 9. november 2017, 

269. VV SOV - 7. december 2017, 270. VV SOV: slávnostné zasadnutie pri príležitosti 

25. výročia založenia Slovenského olympijského výboru - 19. december 2017.   

 

Na záver zasadnutia prebehla diskusia k otázkam budovania strešnej organizácie 

slovenského športu. Člen VV SOV D. Líška vyjadril názor, že naďalej je nejasný postoj SFZ 

k tomuto projektu a zdôraznil, že potrebné je vyjasniť, či k zmenám príde transformáciou SOV 

alebo vznikom novej organizácie. A. Siekel prítomných informoval, že plánované je budovanie 

strešnej organizácie v spolupráci s Konfederáciou športových zväzov SR a predovšetkým cestou 

zmeny Stanov SOV, pretože toto riešenie sa javí ako najoptimálnejšie. Člen VV SOV Ľ. Halanda 

k otázke postavenia SFZ vyjadril názor, že futbal by mal byť vnímaný ako ťahúň malých zväzov. 

Je jasné, že futbal je líder, ale aj tento šport potrebuje iné športy na napredovanie. Člen VV SOV 

M. Vanderka poznamenal, že vníma, že SZF nie je príliš za spájanie. Na to prezident SOV 

konštatoval, že má plánované stretnutie s prezidentom SFZ, na ktorom si prejdú aj otázky 
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budovania strešnej organizácie slovenského športu, činnosť pracovnej skupiny a smerovanie 

činnosti SOV. 

Generálny sekretár SOV J. Liba oznámil, že v súvislosti s 25. výročím založenia SOV 

prebehlo už stretnutie s mincovňou v Kremnici a plánované je tiež stretnutie so Slovenskou 

poštou k ZOH 2018 v Pjongčangu a k výrobe špeciálnej známky k výročiu.  

Manažér mediálnej komunikácie SOV Ľ. Souček požiadal členov VV SOV o vyjadrenie 

názoru na novú podobu a obsah časopisu SOV OLYMPIC.sk jar/leto 2017, ktorý dostali k 

dispozícii páčil, resp. či majú nejaké návrhy alebo výhrady. Členovia VV SOV vyjadrili pochvalu 

a ocenil obsah časopisu. 

 

 

266. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 7. septembra 2017.   

  

 

Zapísal: Patrik Hrbek, odborný pracovník pre právne poradenstvo SOV  

  

 

Overil: Daniel Líška, člen VV SOV   

  


