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Zápis z 267. zasadnutia výkonného výboru SOV, 

ktoré sa konalo 5. októbra 2017 v Bratislave  
  

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

Ospravedlnení: Barteková, Tóth 

Prizvaní: Liba, Asványi, Kukumberg, Buček, Hrbek  

  

  

PROGRAM 267. ZASADNUTIA VV SOV  

1. Otvorenie                

2. Kontrola úloh          

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV      

4. ZOH 2018 PyeongChang 

5. Informácia ZOK 

6. Rôzne 

 

  

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 267. 

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

SOV R. Petrisku.  

Uzn. č. 267/1/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

R. Petrisku za overovateľa zápisu z 267. zasadnutia VV SOV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 266. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV J. 

Liba, ktorý prítomných informoval, že úlohu č. 262/19/17 b zameranú na vypracovanie smernice 

SOV o odmeňovaní športovcov za ich športové úspechy na OH/ZOH komunikoval so zástupcami 

Odboru športu na MŠVVaŠ SR. Z diskusie vzišlo, že MŠVVaŠ SR by si vedelo predstaviť 

doplácanie za jednotlivé športové úspechy pri dodatočnom posunutí športovca vo výsledkovej 

listine, avšak muselo by to byť riadne právne upravené. Na druhej strane však bolo zhodnotené, 

že ide o veľmi problematickú oblasť, nakoľko by bolo potrebné doplácať aj dodatočné výsledky 

z MS a ME, či iných športových podujatí. Rovnako náročná sa javí tiež otázka prípadného 

vymáhania peňazí v prípade dodatočnej diskvalifikácie odmeneného športovca. J. Liba 

poznamenal, že problematika odmeňovania športovcov za ich športové úspechy bola len 

diskutovaná, avšak stále nie je uzavretá. Ako ďalej generálny sekretár SOV informoval, odmeny 

za úspechy v Pjongčangu by mali byť na úrovni OH v Riu. 

VV SOV bol následne oboznámený o začiatku projektu Športová diplomacia, ktorý 

štartuje tento týždeň (t.j. 6.10. – 8.10.2017) v Prahe. Témou prvého stretnutia je organizácia 

a financovanie športu.  

K otázke strešnej organizácie športu je pripravená pracovná verzia stanov SOV, ktoré 

budú zaslané členom VV SOV v zdieľanom priečinku. Každý bude mať možnosť vyjadriť sa 

a navrhnúť znenie jednotlivých článkov nových stanov plánovanej strešnej organizácie športu.  
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K zápisu z 266. 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 - vypracovanie smernice SOV o odmeňovaní športových úspechov na 

OH/ZOH (priebežne). 

 

  Uzn. č. 267/2/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

a) Zápis z 266. zasadnutia VV SOV.  

b) Kontrolu úloh z 266. VZ SOV.  

 

  

3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOV  

Prezident SOV A. Siekel informoval VV SOV o stretnutí so spoločnosťou Kia Motors 

Corporation, v rámci ktorého sa nadviazalo na predchádzajúce stretnutie v Soule. Súčasťou tohto 

stretnutia bolo predstavenie aktivít a projektov športovej obce, na ktorých by mohla spoločnosť 

Kia aktívne participovať.    

Následne A. Siekel oboznámil prítomných, že dňa 13. septembra sa zúčastnil na 

konferencii SOV v Bratislave, na ktorej boli zhrnuté výsledky premiérového ročníka 

medzinárodného tréningového programu pre ženy v riadiacich pozíciách v športe známeho pod 

skratkou SUCCESS. Na konferencii sa zúčastnilo viac než 30 zástupkýň športových organizácií 

zo Slovenska, Česka, Litvy, Slovinska, Írska, Rumunska, Portugalska, Chorvátska, Veľkej 

Británie a z Nemecka. Prezident SOV zároveň vyjadril poďakovanie národným koordinátorkám 

projektu, a to riaditeľke oddelenia medzinárodných vzťahov SOV P. Gantnerovej a riaditeľke 

oddelenia olympizmu SOV I. Motolíkovej za ich prínosnú činnosť v rámci tohto projektu.   

Rovnako tak bolo zo strany prezidenta SOV zdôraznené, že prebehlo zasadnutie Dozornej 

rady SOM, a.s., ktoré bolo veľmi konštruktívne.  

VV SOV bol ďalej informovaný o tom, že sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady 

Nadácie SOV, na ktorom boli vyjasnené otázky fungovania a komunikácie smerom do budúcna.   

Dňa 14.9.2017 prebehlo v priestoroch SOV stretnutie so zástupcami mesta Banská 

Bystrica, ktorí SOV odovzdali deklaráciu konferencie Vráťme šport do rodiny. Tieto závery bude 

SOV tlmočiť aj MŠVVaŠ SR a rovnako tak aj pán primátor Noska na zasadnutí ZMOS-u.   

Ako ďalej informoval prezident SOV, veľmi dôležité bolo stretnutie legislatívno-právnej 

komisie SOV. Toto stretnutie bolo pre všetkých zúčastnených prospešné, nakoľko sa riešilo 

hľadanie najvhodnejšej formy komunikácie a predkladanie výsledkov z činnosti komisie. Otázka 

predsedu komisie je ešte otvorená a bude v blízkej dobe doriešená.  

Prezident SOV A. Siekel ďalej oboznámil VV SOV, že postupne by chcel na zasadnutiach 

VV SOV predstaviť jednotlivé oddelenia SOV, aby tak členovia VV SOV boli riadne 

oboznámení s ich činnosťou a zameraním.  

Dňa 21.9.2017 sa prezident SOV zúčastnil na slávnostnom otvorení nového sídla 

Olympijského klubu Prievidza. Ako informoval A. Siekel, išlo o veľmi milú akciu s peknou 

účasťou a bolo jasne vidieť, že olympijský klub, ako i zástupcovia mesta majú záujem o rozvoj 

olympizmu v regióne, čo je veľmi prospešné pre športové hnutie.  

Prezident SOV ďalej VV SOV oboznámil o jeho stretnutí so zástupcami športu v Prešove, 

na ktorom boli diskutované rôzne otázky a problémy, ktoré ich trápia.  
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Rovnako A. Siekel informoval o tom, že SOV otvorí rokovania s X-Bionic Sphere 

ohľadom vhodnejšieho nastavenia zmluvy a vzájomnej spolupráce. 

Ako ďalej odznelo, SOV nadviazal spoluprácu s Hospodárskymi novinami, v ktorých 

bude môcť na štvorstranovej prílohe prezentovať zaujímavé a odborné témy zo života športového 

hnutia na Slovensku. Prezident SOV navrhol, aby jedna časť bola venovaná prezentovaniu 

príbehov bývalých olympionikov a ich životu. A. Siekel vyzval VV SOV, že ak majú námety na 

publikovanie, tak na tejto platforme bude priestor. 

Na záver tohto bodu zasadnutia prezident SOV informoval VV SOV, že sa stal predsedom 

poroty pre šport v projekte Krištáľové krídlo. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je 

vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia najväčšiu úctu, 

a preto A. Siekel poprosil VV SOV o radu koho by bolo najlepšie vybrať do nominácie za rok 

2017. VV SOV navrhol a schválil ako kandidáta na ocenenie slovenského vodného slalomára M. 

Martikána.  

 Uzn. č. 267/3/17  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informáciu A. Siekela o jeho aktivitách v septembri 2017.  

 

Uzn. č. 267/4/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

Nomináciu M. Martikána na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii šport. 

 

 

4. ZOH 2018 PyeongChang 

V ďalšom bode zasadnutia oboznámil riaditeľ športového a metodického oddelenia SOV 

R. Buček prítomných o prípravách na ZOH PyeongChang 2018. VV SOV bol predovšetkým 

informovaný o inšpekčnej ceste do Pjongčangu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. – 21.9.2017. 

Cieľom tejto cesty bola kontrola olympijskej dediny, športovísk a ďalších priestorov, v ktorých 

bude pôsobiť slovenská výprava. Delegácia mala možnosť vidieť priestory v horskej olympijskej 

dedine v Pjongčangu i v prímorskej dedine v Gangneungu, v ktorých priamo budú bývať členovia 

slovenskej výpravy. Obytné budovy v oboch dedinách sú už hotové, teraz sa pracuje na úprave 

vnútorných priestorov, ktoré sa postupne zapĺňajú zariadeniami a nábytkom. Dorobiť bude treba 

vonkajšie priestory a priľahlé zariadenia pred obytnými zónami oboch dedín, ktoré budú 

organizátori riešiť zriadením dočasných stanov. Obe dediny sú vďaka výškovým budovám veľmi 

kompaktné, všetko sa rozkladá na menšej ploche ako zvyčajne. 

Ako informoval R. Buček, uskutočnilo sa aj stretnutie s veľvyslancom Milanom 

Lajčiakom i s členmi organizačného výboru ZOH (POCOG). Témy boli najmä zabezpečenie 

servisu pre športovcov, transport, otázky bezpečnosti a mediálne operácie. 

VV SOV bol ďalej informovaný o tom, že dňa 3.10.2017 prebehlo zasadnutie štábu k 

ZOH 2018, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia všetkých zainteresovaných športov, s výnimkou 

zástupcov bobistov. Na tomto stretnutí sa riešili viaceré praktické otázky súvisiace s blížiacimi sa 

ZOH, ako napríklad termíny odletov, platnosť pasov vo vzťahu k registráciám, zmena prepravy v 

Kórei z plánovaných rýchlovlakov na autobusy, počty členov realizačných tímov a pod. 

Problematickou sa javí najmä žiadosť niektorých športových zväzov o zvýšenie počtu členov 

realizačných tímov, nakoľko si vyriešenie tejto otázky vyžaduje dlhšiu diskusiu a hľadanie 

kompromisov. Bude nutné pozvať zástupcov jednotlivých športových zväzov k spoločnej 
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diskusii, z dôvodu že táto otázka sa dotýka úmerne všetkých. Ak sa totiž počet členov 

realizačných tímov u jedného športu zvýši, odrazí sa to znížením u iného športu.  

Čo sa týka počtu zapojených športovcov, tak riaditeľ športového a metodického oddelenia 

SOV informoval VV SOV, že sa odhaduje okolo 53-54 zúčastnených športovcov. Následne 

prebehla krátka diskusia k počtu súčasne akreditovaných športovcov. 

Zo slovenských ústavných činiteľov je zatiaľ potvrdený pobyt prezidenta SR Andreja 

Kisku od 8. do 14. februára 2018.  

Napätá bezpečnostná situácia na kórejskom polostrove neutícha a niektoré krajiny, ako 

napríklad Rakúsko či Francúzsko, sa vyjadrili, že pokiaľ nebude garantovaná bezpečnosť 

všetkých účastníkov tohto športového sviatku, ich výpravy zostanú doma. Ako poznamenal R. 

Buček, situáciu pozorne sledujú aj predstavitelia SOV. 

Generálny sekretár SOV J. Liba zdôraznil potrebu zaujať stanovisko a vyjasniť otázku 

odmeňovania lekárov a masérov, ktorí budú vykonávať činnosť na ZOH. Zo zdrojov SOV bude 

odmeňovaný len šéflekár a masér, ostatných lekárov a masérov budú hradiť jednotlivé zväzy 

podľa ich vnútorných smerníc a postupov.  

VV SOV bol ďalej informovaný o plánovanom spoločnom skladaní sľubu SOV a SPV. 

Aktuálne sa rokujú možnosti spoločnej realizácie. Dejiskom zloženia sľubu by podľa prvotných 

návrhov mali byť priestory historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Ako 

poznamenal výkonný riaditeľ SOV G. Asványi, po zložení sľubu je naplánovaná spoločná 

recepcia.  

Na záver tohto bodu zasadnutia bola diskusia venovaná otázke účasti bývalých 

olympionikov na ZOH v Pjongčangu. J. Liba informoval, že na poslednom zasadnutí boli 

predbežne navrhnutí I. Liba a E. Hartmann. Člen VV SOV J. Gönci navrhol ako možného 

kandidáta skokana na lyžiach M. Slušného. Člen VV SOV M. Vanderka navrhol snowboardistu 

R. Žideka. Je nutné túto otázku vyriešiť, nakoľko je potrebné začať riešiť letenky a ubytovanie 

týchto bývalých skvelých športovcov. SOV sa pokúsi potenciálnych kandidátov osloviť a zistiť či 

majú o danú cestu na ZOH do Pjongčangu záujem.  

Uzn. č. 267/5/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Správu riaditeľa športového a metodického oddelenia SOV R. Bučeka o prípravách na 

ZOH 2018 PyeongChang.  

 

 

5. Informácia ZOK 

Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi informoval prítomných o zasadnutí VV ZOK, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 27.9.2017 v Lučenci. G. Asványi priblížil jednotlivé body programu zasadnutia 

a závery, ktoré boli na zasadnutí prijaté. Následne nadviazal aj na informácie o podpore 

olympijských klubov v roku 2017.  

Do polovice novembra bude vypracovaný komplexný dokument, ktorý by dlhodobo riešil 

projekty, do ktorých sa môžu zapájať aj olympijské kluby a tento dokument bude prezentovaný 

VV SOV, VV ZOV aj na VZ olympijských klubov začiatkom decembra. 

Ako bolo zdôraznené, olympijské kluby majú pre SOV význam a SOV chce pomôcť ich 

rozvoju. Cieľom SOV je im poskytnúť dostatočnú podporu, aby mohli vykonávať svoju činnosť, 

ale aj rozvíjať svoje rozvojové projekty.   

J. Liba informoval o smutnej správe, že vo veku 69 rokov zomrel čestný člen SOV a 

bývalý dlhoročný predseda environmentálnej komisie SOV i člen rady olympizmu SOV Juraj 



5  

Bobula. Juraj Bobula bol členom olympijského klubu Vysokých Tatier a dlhodobo patril medzi 

najaktívnejších dobrovoľníkov v slovenskom olympijskom hnutí. G. Asványi doplnil, že 

informáciu SOV zverejnil aj na stránke a aj touto cestou sme si na pána Bobulu spomenuli 

a prejavili mu úctu. 

Uzn. č. 267/6/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie o zasadnutí a aktivitách VV ZOK prednesené výkonným riaditeľom SOV  

G. Asványim. 

 

 

6. Rôzne          

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

ciest. Následne bolo členmi VV SOV schválených 8 riadnych pracovných ciest. 

Uzn. č. 267/7/17  

➢ a) VV SOV schvaľuje:  

 ZPC č. 1 - 8 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Brno, ČR 10.10.2017 Stretnutie s predstaviteľmi ČOV J. Liba, P. Gantnerová SOV 150 

 

2 Monte Carlo, Monako 18.-21.10.2017 
9. fórum a 5. zhromaždenie 

európskych športovcov B. Demeter, J. Daubnerová SOV/EOV 300 

 

3 Praha, ČR 20.-22.10.2017 Športová diplomacia P. Hrbek SOV 200 

 

4 Hajfa, Izrael 22.-30.10.2017 Kongres EFPM K. Ráczová SOV/ORG 700 

 

5 Tarragona, Španielsko 25.-27.10.2017 Zasadnutie EOV EYOF komisie J. Liba SOV/EOV 200 

 

6 Praha, ČR 31.10.-3.11.2017 VZ ANOV A. Siekel, J. Liba, P. Gantnerová SOV 1000 

 

7 Lausanne, Švajčiarsko 8.-10.11.2017 
Zasadnutie MOV komisie Ženy a 

šport J. Liba MOV/SOV 200 

 

8 
Sarajevo, Bosna a 

Hercegovina 13.-15.11.2017 Inšpekčná cesta EYOF 2019 J. Liba EOV/SOV 200 

 

 

 

Vec: Projekty oddelenia olympizmu 

Prezident SOV A. Siekel v rámci bodu rôzne informoval o projekte Dotkni sa hviezd, 

ktoré sa konal 25.9.2017 v Prešove. Osobitne vyzdvihol organizáciu projektu a početnú účasť na 

podujatí. VV SOV bol tiež informovaný o tom, že SOV v súvislosti s týmto podujatím obdržal 

ďakovný list od spoločnosti TIPOS a kompletnú dokumentáciu. 
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Uzn. č. 267/8/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOV o podujatí Dotkni sa hviezd. 

 

 

Vec: Pietny akt odhalenie pamätnej tabuľky Evy Šuranovej a pripomenutie si pamiatky 

olympionikov zo Slovenska pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých 

Prezident SOV A. Siekel informoval VV SOV o plánovanom pietnom akte na pamiatku 

Evy Šuranovej a uctenia si pamiatky olympionikov zo Slovenska pri príležitosti Sviatku všetkých 

svätých a Pamiatky zosnulých. SOV a SOŠM pri tejto príležitosti zabezpečili úpravu Pamätníka 

olympionikov a jeho okolia a program uctenia si pamiatky. 

Uzn. č. 267/9/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOV o plánovanom pietnom akte odhalenie pamätnej tabuľky Evy 

Šuranovej a pripomenutia si pamiatky olympionikov zo Slovenska pri príležitosti Sviatku 

všetkých svätých a Pamiatky zosnulých 

 

 

Vec: Záverečná správa k projektu SUCCESS 

J. Liba oboznámil VV SOV o uskutočnení sa vyhodnotenie projektu s názvom 

„Strengthening good governance in the European sport community by providing women with 

necessary competencies in order to support gender balance and equality in decision-making in 

sport structures“ (SUCCESS), ktorého cieľom je vytvorenie platformy, ktorá bude podporovať 

trvale udržateľný rozvoj športu prostredníctvom vytvorenia štruktúry tréningových programov a 

mentoringu pre budúce líderky. Projekt bol určený pre ženy, ktoré pracujú v strednom alebo 

vyššom manažmente v športových organizáciách. Projekt bol financovaný v rámci iniciatívy 

Európskej únie Erasmus+ a bol zameraný na posilnenie správneho riadenia v športe poskytnutím 

nevyhnutých znalostí a vedomostí ženám pracujúcim v oblasti športu. Partnermi projektu boli: 

Chorvátsky olympijský výbor, Taliansky olympijský výbor, Lotyšský olympijský výbor, Český 

olympijský výbor, Slovenský olympijský výbor a Francúzsky olympijský výbor. 

Účastníčkami projektu za SR boli: Mária Blažeková, Zuzana Chrenková, Eva Gažová,    

Michaela Kováčik – Grendeľová, Zora Hujsová, Michaela Masárová, Ivana Motolíková  a 

Zuzana Trojáková. 

Projekt bol pre účastníčky ukončený oficiálnym odovzdaním dekrétov, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 2.10.2017 v Bratislave 

Odporúčania vyplývajúce z projektu: Integrácia účastníčok programu do aktivít SOV 

a národných športových zväzov, najmä v oblasti rodovej rovnosti a vzdelávania zamestnancov 

športových organizácií v oblasti manažmentu.   

Ako informoval J. Liba, výstupy projektu boli pozitívne a veríme, že nadobudnuté 

skúsenosti budú prenesené účastníčkami do praxe. 

Uzn. č. 267/10/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Záverečnú správu k projektu SUCCESS prednesú generálnym sekretárom SOV J. Libom.  
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Vec: Informácia o stretnutí predstaviteľov národných olympijských výborov strednej a 

východnej Európy 

V ďalšej časti zasadnutia generálny sekretár SOV J. Liba informoval o dôležitom a 

prínosnom stretnutí predstaviteľov národných olympijských výborov strednej a východnej 

Európy, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 16.-17.10.2017 v X-bionic Sphere, Šamorín. Tohto 

stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 17 členských NOV neformálnej skupiny NOV strednej a 

východnej Európy.  

V rámci tohto bodu zasadnutia tiež J. Liba informoval o septembrovom zasadnutí MOV, 

ktorého sa zúčastnil spolu s členkou MOV D. Bartekovou. Na zasadnutí Medzinárodného 

olympijského výboru v peruánskej Lime prebehli voľby budúcich olympijských dejísk. Hry 

XXXIII. olympiády v roku 2024 sa uskutočnia v Paríži a Hry XXXIV. olympiády v roku 2028 v 

Los Angeles. Obe veľkomestá budú dejiskom olympijských hier už po tretí raz, čím sa vyrovnajú 

rekordnému Londýnu. Na tomto zasadnutí sa tiež diskutovalo o EYOF-e v Buenos Aires, na 

ktorom sa bude súťažiť v 32 športoch. Na záver zasadnutia Medzinárodného olympijského 

výboru v Lime bolo zvolených osem nových členov MOV.  

Viceprezidenta SOV Z. Kríža zaujímalo kedy bude známych 5 športov, ktoré budú na OH 

v Paríži a názor MOV na e-games. J. Liba ho informoval, že aj podľa prezidenta MOV T. Bacha 

to nie je aktuálna otázka. Tieto hry nie sú v koncepte MOV. Sú skôr iné športy, ktoré čakajú na 

schválenie napr. squash. Aktuálne si to MOV nevie predstaviť a  dnes MOV podporuje fyzické 

aktivity. Čo sa týka prvej otázky, tak športy v Paríži budú známe až možno v roku 2019.  

Uzn. č. 267/11/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o stretnutí predstaviteľov národných 

olympijských výborov strednej a východnej Európy. 

 

 

Vec: Mladý reportér – Young Reporter 

VV SOV bol ďalej na zasadnutí informovaný o aktivite Medzinárodného olympijského 

výboru, ktorý bude počas olympijských hier mládeže (OHM) 2018 v argentínskom Buenos Aires 

už po tretí raz realizovať program pre mladých reportérov. Zúčastní sa na ňom spolu 30 mladých 

adeptov žurnalistickej práce zo všetkých kontinentov. Národné olympijské výbory z celého sveta 

majú možnosť nominovať svojho kandidáta na túto pozíciu. Európske olympijské výbory (EOV) 

vyberú z návrhov NOV nášho kontinentu dvoch mužov a dve ženy  

Mladí reportéri budú mať na OHM 2018 v Buenos Aires klasickú mediálnu akreditáciu 

typu E. MOV bude kryť všetky ich cestovné a pobytové náklady a poskytne im starostlivosť o ich 

profesionálny rast prostredníctvom skúsených a popredných žurnalistických mentorov z rôznych 

krajín a olympijských funkcionárov. Účastníci programu dostanú intenzívnu všeobecnú aj 

špecializovanú prax v oblasti písanej, fotografickej, rozhlasovej i televíznej žurnalistiky, aj 

v oblasti nových médií, keď budú vykonávať dennodennú žurnalistickú prácu s produkovaním 

obsahu z podujatia. Budú mať aj možnosť dostať sa do zákulisia olympijského vysielacieho 

centra a stretnúť sa s tímom celosvetového televízneho Olympijského kanála. Celý program sa 

bude realizovať výlučne v angličtine. 

SOV v tejto súvislosti zverejnil pre záujemcov na stránkach SOV výzvu, ktorú si prečítalo 

943 ľudí. Do užšieho kola sa dostali dvaja šikovní záujemcovia, ktorí majú predpoklady tam 

uspieť. Z týchto dvoch kandidátov by členovia VV SOV mali vybrať jedného. Vybraného 

kandidáta obratom požiadame o dodanie potrebných materiálov v angličtine, aby sme ich spolu 
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s nominačným návrhom SOV zaslali na EOV. VV SOV v tejto súvislosti obdržal motivačné listy, 

životopisy a ukážky z novinárskej tvorby oboch uchádzačov. Obaja záujemcovia sú veľmi 

šikovní a budú oslovení ohľadom príležitosti spolupracovať so SOV. Viceprezident SOV Z. Kríž 

navrhol po konzultácii s mediálnym oddelením SOV za kandidáta Patrika Tkáča. VV SOV tento 

návrh jednohlasne odsúhlasil. 

Uzn. č. 267/12/17  

➢ VV SOV schvaľuje:  

Nomináciu P. Tkáča za kandidáta na pozíciu mladý reportér na OHM 2018 v Buenos 

Aires, ktorá bude predložená EOV. 

 

 

Vec: Štatút legislatívno-právnej komisie SOV 

VV SOV bol opätovne predložený na schválenie štatút legislatívno-právnej komisie SOV, 

nakoľko pri pôvodnom predložení údaj o schválení nebol uvedený v príslušnom zápise. VV SOV 

jednohlasne schválil štatút legislatívno-právnej komisie SOV. 

Uzn. č. 267/13/17  

➢ VV SOV schvaľuje:  

Predložený štatút legislatívno-právnej komisie SOV. 

 

 

Vec: Projekty oddelenia olympizmu SOV: Vykročte za zdravím  

Členka VV SOV a zároveň predsedníčka komisie SOV pre ženy a šport M. Šišková 

informovala VV SOV o seminári Vykročte za zdravím, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. – 

17.9.2017 vo Vysokých Tatrách. 

Snahou SOV v projekte komisie SOV pre ženy a šport „Vykročte za zdravím“ je viesť 

ľudí od mládeže až po seniorov k pravidelným pohybovým aktivitám, podieľať sa na 

spoločenskom živote človeka v rámci pravidelných pohybových aktivít, ktoré budú mať pozitívny 

vplyv na ich zdravie a správnu motoriku a propagácia športových aktivít seniorov, ktoré sú 

obzvlášť dôležité v ich rehabilitačnom procese. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, 

psychických ale aj sociálnych schopností a zručností. V roku 2017 sa pravidelné pohybové 

aktivity realizujú pod vedením inštruktoriek, lektoriek a cvičiteliek v 13 olympijských kluboch po 

celom Slovensku (OK Bratislava, OK Prievidza, OK Liptova, OK Spiš, OK Michalovce, OK 

Prešov, OK Košice, OK Lučenec, OK Žilina, OK Nové Zámky, OK Turiec, OK Šahy, OK 

Vysoké Tatry). Prvý z dvoch celoslovenských seminárov lektoriek a cvičeniek projektu 

„Vykročte za zdravím“ sa konal v termíne 15. – 17.9.2017 vo Vysokých Tatrách a zúčastnilo sa 

ho 28 žien a traja muži. 

Semináre Vykročte za zdravím sa konajú v rámci kampane #BeActive Európskeho týždňa 

športu 2017. Nasledujúci seminár sa bude konať v termíne  14. – 16.10.2017 a už teraz je 

registrovaných 40 účastníčok z toho aj 2 nové lektorky z Banskej Bystrice, ktoré by radi zaradili 

tento typ projektu do olympijských aktivít OK Banská Bystrica v nasledujúcom roku 2018. 

M. Šišková, ktorá sa aktívne zapájala do pripraveného programu, pozitívne zhodnotila 

celé podujatie a do budúcna navrhla vytvoriť viac vzdelávacích aktivít v rámci tohto projektu. 

Rovnako tak prínosné by bolo prepojiť toto podujatie s projektom SUCCESS a umožniť všetkým 

účastníčkam prezentovať nadobudnuté skúsenosti a znalosti. 
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Členka VV SOV M. Šišková taktiež informovala, že na športové zväzy bol zaslaný 

dotazník ohľadom zastúpenia žien v ich štruktúrach. Aktuálne čakáme na výsledky, ktoré budeme 

následne vyhodnocovať. 

Uzn. č. 267/14/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie členky VV SOV M. Šiškovej o projekte Vykročte za zdravím. 

 

 

Vec: Informovanie o doručení žiadosti Slovenského bežeckého spolku o prijatie za člena 

SOV 

Prezident SOV informoval o doručení žiadosti Slovenského bežeckého spolku o prijatie 

za člena SOV zo dňa 28.9.2017. Slovenský bežecký spolok je športová organizácia, ktorej 

poslaním je rozvíjať bežecké hnutie na území SR a podporovať bežecké aktivity verejnosti. Po 

predstavení žiadosti smeroval prezident SOV otázku na viceprezidenta SOV P. Korčoka, ktorý je 

zároveň prezidentom SAZ, či by daný spolok nemal byť členom SAZ. P. Korčok ho informoval, 

že SAZ zastrešuje všetky behy, avšak tento spolok nie je členom SAZ. 

Na základe uvedených skutočností VV SOV prijal uznesenie, ktorým vyjadril, že si váži 

aktivity Slovenského bežeckého spolku a jeho záujem o členstvo v SOV, avšak nie je možné 

prijať tento klub za samostatného člena SOV a odporučil Slovenskému bežeckému spolku 

požiadať o členstvo v SAZ. Toto stanovisko bolo zaslané Slovenskému bežeckému spolku. 

Uzn. č. 267/15/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie o doručení žiadosti Slovenského bežeckého spolku o prijatie za člena SOV. 

 

 

Vec: 25. výročie SOV 

  Generálny sekretár SOV J. Liba oboznámil VV SOV o prípravách  na 25. výročie SOV a 

s návrhom nového loga k tejto príležitosti. Tento návrh loga bol jednohlasne odsúhlasený VV 

SOV. 

Uzn. č. 267/16/17  

➢ VV SOV schvaľuje:  

Návrh loga k 25. výročiu SOV. 

 

Uzn. č. 267/17/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie J. Libu o prípravách  25. výročia SOV. 

 

 

Vec: Zberateľské podujatia 

Z. Kríž informoval o nedávnych zberateľských podujatiach, ktoré sa uskutočnili 

v Bratislave. Ide o výstavu SOŠM s názvom Nájdi svoje hobby a 23. ročník Svetového veľtrhu 

olympijských zberateľov, ktorý organizovala Slovenská spoločnosť olympijských a športových 

zberateľov (SSOŠZ) pod patronátom Medzinárodnej  asociácie olympijských zberateľov (AICO). 

Obe podujatia boli veľmi úspešné a tešili sa početnej návštevnosti. Z hľadiska propagácie 

olympizmu možno hodnotiť obe podujatia za veľmi prínosné. Prezident SOV A. Siekel navrhol 



10  

adresovať Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov a jej predsedovi  

B. Delejovi ďakovný list za toto pekne zorganizované podujatie. 

Prezident SOV zároveň informoval VV SOV, že od 17. októbra 2017 bude v priestoroch 

foyeru Národnej rady Slovenskej republiky sprístupnená výstava SOV – Slovenského 

olympijského a športového múzea „Z depozitára prežitých emócií“. 

Uzn. č. 267/18/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie Z. Kríža o nedávnych zberateľských podujatiach. 

 

 

Na záver zasadnutia viceprezident SOV Z. Kríž ešte informoval o novej knihe 

o výbornom slovenskom športovcovi Ondrejovi Nepelovi s názvom Najlepší! od autorky Evy 

Bacigalovej, na ktorej krste sa zúčastnil.  

Člen VV SOV D. Líška oboznámil VV SOV o plánovanom stretnutí so zástupcami 

japonského mesta Gif, ktoré sa uskutoční koncom októbra.  

Viceprezident SOV J. Gönci informoval o nešťastnom zhorení strelnice v Sielnici, ktorá 

bola významným priestorom, v ktorom športovo vyrastali a trénovali viacerí majstri sveta 

a Európy. Zároveň požiadal VV SOV o morálnu podporu pre tento šport, nakoľko každoročne 

počet strelníc ubúda a zväz nemá vo vlastníctve aktuálne žiadnu. Predseda DR SOV M. 

Kukumberg rovnako zdôraznil, že išlo o materskú strelnicu brokových strelcov, kde vyrástla 

úspešná generácia športovcov. Ide o veľkú stratu a na pôde SOV by mohlo byt iniciované 

stretnutie medzi zástupcami zväzu, strelcami, poľovníkmi a športovými strediskami s cieľom 

hľadať mechanizmy na obnovu tejto významnej strelnice. Prezident SOV A. Siekel zdôraznil, že 

je potrebné identifikovať požiadavky, zistiť kto vlastní pozemky, kalkuláciu a pod. 

Viceprezident SOV P. Korčok na záver zasadnutia VV SOV informoval o prípade M. 

Tótha a náročnom procese, ktorý predchádzal rozhodnutiu DK SAZ. DK SAZ na základe 

mnohých posudkov a analýz rozhodla, že sa M. Tóth nedopustil porušení antidopingových 

pravidiel a zrušila jeho pozastavenie zákazu činnosti právoplatnosťou rozhodnutia. 

 

 

268. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 9. novembra 2017.   

  

 

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV  

  

 

Overil: Róbert Petriska, člen VV SOV   

  


