Zápis z 268. zasadnutia výkonného výboru SOV,
ktoré sa konalo 9. novembra 2017 v Bratislave
Prítomní: Siekel, Korčok, Halanda, Jurášek, Líška, Petriska, Vanderka, Kríž, Gӧnci, Šišková
Ospravedlnení: Barteková, Tóth, Liba
Prizvaní: Chmelár, Asványi, Kukumberg, Buček, Hrbek

PROGRAM 268. ZASADNUTIA VV SOV
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV
4. Informácia zo zasadnutia ANOC
5. ZOH 2018 PyeongChang
6. Informácia k SAO
7. Spolupráca s X-BIONIC rezortom
8. Stanovisko MŠVVaŠ SR k §69 ods. 5
9. Rôzne

1. OTVORENIE
Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 268.
zasadnutí VV SOV, predstavil program a za overovateľa zápisu zo zasadnutia navrhol člena VV
SOV Z. Kríža.
Uzn. č. 268/1/17
➢ VV SOV schvaľuje:
Z. Kríža za overovateľa zápisu z 268. zasadnutia VV SOV.

2. KONTROLA ÚLOH
Kontrolu plnenia uznesení z 267. zasadnutia VV SOV vykonal výkonný riaditeľ SOV G.
Asványi, ktorý prítomných informoval, že naďalej trvajú úlohy 264/7/17 c a 262/19/17 b. Prvá
úloha sa týka zriadenia Slovenského domu na ZOH v Pjongčangu. V tejto veci G. Asványi
informoval, že rokovania s agentúrou ROKO, a.s., ako aj príprava Slovenského domu prebiehajú
v poriadku. Druhá úloha, ktorá je zameraná na vypracovanie smernice SOV o odmeňovaní
športovcov za ich športové úspechy na OH/ZOH naďalej trvá, nakoľko nie sú ešte jednoznačne
ustanovené závery v otázkach prípadného odňatia medaily, resp. vyradenia z výsledkov. SOV už
v tejto záležitosti komunikuje so zástupcami MŠVVaŠ SR.
K zápisu z 267. 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).
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Uzn. č. 268/2/17
➢ VV SOV schvaľuje:
a) Zápis z 267. zasadnutia VV SOV.
b) Kontrolu úloh z 267. VZ SOV.

3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOV
Prezident SOV A. Siekel informoval VV SOV o stretnutí s pani ministerkou MŠVVaŠ
SR, ktoré sa uskutočnilo 6. októbra 2017. Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie jednotlivých
aktivít SOV, ktoré sú realizované naprieč celým športovým hnutím v Slovenskej republike
a pozvanie pani ministerky na ZOH 2018 do Pjongčangu. Prezident SOV tiež informoval, že na
stretnutí ocenil spoluprácu so Sekciou štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR a priblížil
pripravovanú konferenciu o športe Vráťme šport do rodiny.
A. Siekel oboznámil VV SOV o jeho stretnutí s prezidentom SFZ, na ktorom boli
vyjasnené viaceré otázky ohľadom postoja SFZ k strešnej organizácii športu v Slovenskej
republike. Prezident SFZ na stretnutí podporil iniciatívu SOV a vyjadril ochotu pomôcť k
úspechu daného projektu. Za týmto účelom bude vytvorená aj pracovná skupina, ktorej základné
tézy sa už začínajú formovať. Úlohou SOV, SFZ a ďalších športových organizácií bude
predstaviť vláde model a štruktúru, v ktorom športové hnutie v Slovenskej republike bude
fungovať jednotne a bude zvládať si samo riadiť niektoré vnútorné záležitosti. Ako informoval aj
G. Asványi, aktuálne je cieľom SOV zbližovať vzájomné vzťahy so SFZ a ďalšími zväzmi
a hľadať spoločné prieniky napríklad v oblasti marketingu, vzájomných projektov a pod. Za
týmto účelom na stretnutí prebehla aj diskusia o zbližovaní aktivít múzea SFZ a múzea SOV.
Člen VV SOV D. Líška zároveň doplnil informácie k projektu strešnej organizácii športu
a informoval VV SOV o nedávnom zasadnutí komisie neolympijských športov, na ktorom
zúčastnení zástupcovia neolympijských športov zhodne vyjadrili podporu vzniku strešnej
organizácii športu na platforme SOV. Ako aj bolo v rámci diskusie poznamenané, postavenie
športových zväzov by sa v takejto strešnej organizácii neoslabilo, ale práve naopak vzrástlo by
postavenie celého športového hnutia. Prezident SOV v nadväznosti na informácie o stretnutí so
SFZ poznamenal, že ho teší komunikácia a spolupráca so SFZ a vzájomné zbližovanie projektov.
A. Siekel ďalej informoval VV SOV o uskutočnenej výstave SOV v Národnej rade
Slovenskej republiky, ktorá sa stretla s dobrými ohlasmi.
Veľmi pozitívne taktiež možno hodnotiť predstavenie a spustenie projektu Juniorského
olympijského tímu. Tento projekt ocenila ako široká verejnosť, tak aj partneri SOV.
VV SOV bol ďalej oboznámený o uskutočnenom pietnom akte odhalenie pamätnej
tabuľky Evy Šuranovej a pripomenutia si pamiatky olympionikov zo Slovenska pri príležitosti
Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých na cintoríne v Martine. Prezident SOV vyzdvihol
toto uctenie si pamiatky a zdôraznil, že aj touto cestou bude úlohou SOV informovať o príbehoch
od toho najmenšieho športovca až po úspešných medailistov, ktorí ukončili kariéru, ale stále
môžu byť inšpiráciou pre mladších začínajúcich športovcov. Zároveň A. Siekel informoval
o stretnutí s pánom primátorom Martina, ktorý prisľúbil, že si zoberie pod patronát starostlivosť
o Národný pamätník olympionikov.
V poslednej časti tohto bodu zasadnutia prebehlo informovanie o rokovaniach s X-bionic
Sphere ohľadom vhodnejšieho nastavenia spoločnej zmluvy a vzájomnej spolupráce.
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Uzn. č. 268/3/17
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v októbri 2017.

4. INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA ANOC
Prezident SOV A. Siekel v ďalšom bode zasadnutia informoval VV SOV o jeho účasti na
valnom zhromaždení Asociácie národných olympijských výborov (ANOV) v Prahe. Na toto
zasadnutie vyslalo svojich zástupcov 205 krajín z celého sveta. Účasť bola okolo 1300 delegátov,
čím sa toto zasadnutie zapísalo ako stretnutie s historicky najvyššou účasťou. Na zasadnutí boli
prezentované správy z činnosti viacerých komisií ANOV a prvý raz oficiálne bol prezentovaný
projekt Svetových plážových hier 2019, ktoré budú mať premiéru v kalifornskom San Diegu
v USA, na pláži Mission Beach v termíne 10. – 17. október 2019.
Prezident SOV vyzdvihol význam a prospešnosť daného zasadnutia ako aj stretnutie
a rozhovor s prezidentom ANOV. V rámci tejto pracovnej cesty prezident SOV absolvoval tiež
stretnutie so zástupcami Českého olympijského výboru. Zasadnutie ANOV trvalo 3 pracovné dni
a jeho jednotlivé závery budú zverejnené na webovej stránke ANOV. Ďalšie zasadnutie ANOV je
naplánované v roku 2018 v Tokiu.
Uzn. č. 268/4/17
➢VV SOV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela o zasadnutí ANOC 2017 v Prahe.

5. ZOH 2018 PyeongChang
V ďalšom bode zasadnutia oboznámil riaditeľ športového a metodického oddelenia SOV
R. Buček prítomných o prípravách na ZOH PyeongChang 2018. Predovšetkým informoval o jeho
rokovaniach so zástupcami športových zväzov, ktorí na ZOH vysielajú športovcov a realizačné
tímy. Tieto rokovania bývajú niekedy pomerne náročné, nakoľko je veľmi zložité nájsť zhodu
v počtoch členov realizačných tímov. Ako informoval R. Buček, športové oddelenie SOV sa však
snaží vyjsť zväzom v ústrety a zohľadniť ich požiadavky a možné kapacity. VV SOV boli
predložené návrhy počtov členov realizačných tímov a športovcov. Následne prebehla diskusia
ohľadom odchodu výpravy na ZOH a prepravy členov výpravy do Pjongčangu. Ako bol VV SOV
informovaný, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) prišiel s požiadavkami zmeniť
naplánovaný priebeh a podmienky zabezpečenia prepravy hokejového tímu SR. Menšia časť
výpravy by podľa ich požiadaviek mala letieť pripravenou a dopredu objednanou linkou a druhá
časť by na prepravu využila prezidentský špeciál. Takáto neplánovaná zmena by podľa prvotných
výpočtov finančne podstatne zaťažila pripravený rozpočet SOV k ZOH 2018. R. Buček
poznamenal, že už prebehla diskusia so zástupcami SZĽH ohľadom toho, kto takéto neplánované
výdavky uhradí. Zástupcovia SZĽH zastávajú názor, že by to mal byť SOV a nie sú ochotní
participovať na zvýšených nákladoch. VV SOV v tejto záležitosti zaujal stanovisko, že ak budú
náklady SOV z dôvodu osobitných a špecifických požiadaviek zvýšené, tak bude nutné, aby ich
dotknutý zväz uhradil, nakoľko SOV za nich rieši všetky podstatné záležitosti (ako aj
vybavovanie prezidentského špeciálu) a odlety boli dopredu naplánované v časovom predstihu.
Situácia je o to zložitejšia, že tieto požiadavky boli vznesené až 3. októbra 2017 a doteraz SOV
pracovalo s naplánovanými údajmi (dátumy letov, ubytovania a pod.). Členovia ďalších zväzov
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idú štandardným dopredu naplánovaným spôsobom. SOV komunikuje so všetkými zástupcami
zväzov a snaží sa nájsť najvhodnejšie riešenia, aby všetci boli komfortní.
Riaditeľ športového oddelenia SOV ďalej informoval o lekárskom zabezpečení výpravy
a ďalších záležitostiach spojených so ZOH 2018.
VV SOV bol ďalej oboznámený o plánovanom spoločnom skladaní sľubu SOV a SPV.
Dejiskom zloženia sľubu by mali byť priestory historickej budovy Národnej rady Slovenskej
republiky, a to v termíne 30. januára 2018.
Uzn. č. 268/5/17
➢ a) VV SOV berie na vedomie:
Informácie riaditeľa športového a metodického oddelenia SOV R. Bučeka o prípravách na
ZOH 2018 PyeongChang.
Výkonný výbor SOV sa zaoberal požadovanou zmenou termínu a spôsobu dopravy tímu
ľadového hokeja zo strany SZĽH do dejiska ZOH 2018 Pjongčang.
Výkonný výbor SOV po riadnom zvážení všetkých skutočností prijal nasledujúce uznesenie:
Uzn. č. 268/6/17
➢ VV SOV prijal nasledujúce uznesenie:
Nakoľko SOV vznikli z dôvodu osobitných špeciálnych požiadaviek SZĽH na zmenu
termínu a spôsobu dopravy tímu ľadového hokeja neočakávané a podstatne zvýšené náklady na
prepravu členov výpravy na ZOH 2018 Pjongčang, bude nutné, aby SZĽH ako zainteresovaný
zväz participoval na týchto zvýšených nákladoch.
SOV s patričným predstihom naplánoval a zabezpečil odlet výpravy podľa dopredu
pripraveného harmonogramu a rozpočtu. Po oznámení špecifických požiadaviek SZĽH (osobitný
let prezidentským špeciálom) SOV poskytol potrebnú súčinnosť a pomoc na ich realizáciu
a zabezpečenie. Z vyššie uvedeného dôvodu vznikli SOV nepredvídané náklady, s ktorými sa pri
príprave rozpočtu nákladov výpravy nepočítalo.
V zmysle schváleného uznesenia, zvýšené náklady vzniknuté zmenou termínu a spôsobu
dopravy oproti pôvodnému plánu – poplatky za zmenu leteniek a prepravu nadváhy batožiny
(ktorú nebude možné prepraviť v rámci alternatívneho letu) nebude hradiť SOV, ale je nutné, aby
tieto náklady uhradil zväz, ktorý mal špeciálne požiadavky.
Zvýšené náklady súvisiace s prepravou SOV uhradí iba pre hráčov, ktorých kluby
neuvoľnia k dátumu odletu 6.2.
SOV zabezpečí a uhradí prepravu materiálu a nadváhy leteckým kargom
v niekoľkodňovom predstihu pred odletom výpravy.
Je potrebné zdôrazniť, že všetci ostatní členovia výpravy Slovenskej republiky na ZOH
2018 (športovci, realizačné tímy) idú štandardným a dopredu naplánovaným spôsobom a v riadne
stanovených termínoch.
VV SOV vzal tiež na vedomie rozdelenie počtov akreditácií pre členov realizačných
tímov jednotlivých športových odvetví. Pre tím ľadového hokeja SOV poskytne:
14 plnohodnotných akreditácií AO (ubytovanie a strava zabezpečená v olympijskej dedine,
dopravu hradí SOV),
1 novinársku akreditáciu E a k tomu denné vstupy do dediny (ubytovanie, stravu a letenku SOV
nezabezpečuje a nehradí),
1 akreditáciu TAP umožňujúcu vstup na štadión do hráčskych priestorov a k tomu denné vstupy
do dediny (ubytovanie, stravu a letenku SOV nezabezpečuje a nehradí),
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1 každodenný vstup do dediny pre administrátora (ubytovanie, stravu a letenku SOV
nezabezpečuje a nehradí),
1 plnohodnotnú akreditáciu AO v období 6.-10.2. pre podporu logistiky tímu (ubytovanie a strava
zabezpečená v olympijskej dedine, dopravu hradí SOV).

6. Informácia k SAO
Viceprezident SOV J. Gönci v tomto bode zasadnutia oboznámil VV SOV o jeho
aktivitách smerujúcich k obnoveniu činnosti Slovenskej asociácie olympionikov (SAO). Ako
bolo zdôraznené, SAO je veľmi významná organizácia, ktorá môže napomôcť lepšej
starostlivosti a výraznejšiemu vnímaniu bývalých i súčasných olympionikov, ako i širšiemu
rozmachu myšlienok olympizmu vo verejnosti. Aktuálne J. Gönci zosumarizoval už okolo 841
kandidátov, ktorí by mohli členmi SAO, pričom doteraz registrovaných je okolo 100
olympionikov. Doterajšie vedenie SAO nejaví záujem o obnovenie činnosti a bývalí zástupcovia
SAO zastávajú názor, že sa vzdali oficiálne členstva už pred dvomi rokmi. Viceprezident SOV
však informoval VV SOV, že s nimi komunikuje a bol by veľmi rád, ak by aj títo členovia na
zasadnutí SAO sa zúčastnili a odprezentovali svoj názor. J. Gönci ďalej zdôraznil význam, úlohy
a potenciál SAO a činnosti, ktoré už k jej obnoveniu vykonal. SAO je navyše členom svetovej
organizácie zastrešujúcej olympionikov s názvom WOA.
Členovia VV SOV pozitívne ocenili aktivity J. Gönci smerujúce k obnoveniu činnosti
SAO.
Uzn. č. 268/7/17
➢ a) VV SOV berie na vedomie:
Informácie viceprezidenta SOV J. Gönciho o aktivitách smerujúcich k obnoveniu činnosti
Slovenskej asociácie olympionikov.

7. Spolupráca s X-BIONIC rezortom
V ďalšom bode zasadnutia oboznámil výkonný riaditeľ SOV G. Asványi prítomných
o rokovaniach a spolupráci s X-bionic Sphere.
Uzn. č. 268/8/17
➢ a) VV SOV berie na vedomie:
Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o rokovaniach a spolupráci s
X-bionic Sphere.

8. Stanovisko MŠVVaŠ SR k §69 ods. 5
Viceprezident SOV Z. Kríž a právnik SOV P. Hrbek informovali VV SOV o aktivitách
SOV v oblasti legislatívy, predovšetkým v nadväznosti na čoraz častejšie otázky zo strany
športových zväzov a športových klubov k upresneniu ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a) zákona č.
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu sa Slovenský
olympijský výbor a Konfederácia športových zväzov SR rozhodli požiadať Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyjasnenie tejto problematiky. Posledná novela
zákona o športe č. 354/2016 Z. z. okrem povinnosti národného športového zväzu rozdeliť
najmenej 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s
jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23
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rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych
športoch (§ 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe), neurčuje jasné a jednoznačné podmienky, ktoré
musia športové kluby spĺňať, a tak dochádza na športových zväzoch, ale aj športových kluboch
k rôznym výkladom povinností. Z dôvodu, aby sa predišlo nepríjemnostiam pri kontrole,
požiadali SOV a KŠZ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o objasnenie, resp. zaujatie stanoviska k viacerým praktickým otázkam od športových
organizácií. O stanovisku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo
dňa 19.10.2017 sme následne informovali všetkých členov SOV. Aj touto cestou SOV pomohol
vyjasniť viaceré otázky, ktoré vznikli okolo tohto ustanovenia zákona o športe.
Osobitne bola vyzdvihnutá prínosná komunikácia a spolupráca so Sekciou štátnej
starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR.
Uzn. č. 268/9/17
➢ a) VV SOV berie na vedomie:
Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža a právnika SOV P. Hrbeka o aktivitách SOV
v oblasti legislatívy a komunikácii s MŠVVaŠ SR.

9. Rôzne
Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi predložil na schválenie zoznam zahraničných
pracovných ciest. Následne bolo členmi VV SOV schválených 7 riadnych pracovných ciest a 1
pracovná cesta bola schválené dodatočne.
Uzn. č. 268/10/17
➢ a) VV SOV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého G. Asványim.
Č. Destinácia

1 Schwechat, Rakúsko

Dátum

16.-18.10.2017

Účel cesty

Účastníci

Odvoz
účastníkov
neformálneho
stretnutia predstaviteľov NOV strednej a
východnej Európy
D. Nestarcová, B. Demeter, V.Borsig

Hradí

SOV

EUR

pozn.

300

➢ b) VV SOV schvaľuje:
ZPC č. 1 - 7 podľa návrhu predloženého G. Asványim.
Č. Destinácia

Dátum

Účel cesty

Účastníci

Hradí

EUR

1 Zagreb, Chorvátsko

22.-26.11.2017

Zasadnutie VV EOV + VZ EOV

F. Chmelár

SOV/EOV

2 Zagreb, Chorvátsko

22.-25.11.2017

VZ EOV

J. Liba

SOV

1000

3 Zagreb, Chorvátsko

23.-25.11.2017

VZ EOV

A. Siekel, P. Gantnerová

SOV

2000

4 Zagreb, Chorvátsko

23.-24.11.2017

Predregistrácia výpravy na ZOH 2018

R. Buček

SOV

500

6

200

pozn.

5 Antalya, Turecko

26.-30.11.2017

Komunikačný workshop pre NOV

R. Fano

SOV

2500

6 Praha, ČR

8.-10.12.201

Športová diplomacia

P. Gatnerová

SOV

300

Inšpekčná cesta ZOH 2018

D. Nestarcová, P. Gatnerová

SOV

3500

7 Seoul, Kórejská republika 10.-15.12.2017

Vec: Vyhodnotenie návrhov na ceny fair play za rok 2017
VV SOV predložila predsedníčka KFP SOV K. Ráczová návrhy na ceny fair play za rok
2017.
Na Slovenský olympijský výbor bolo zaslaných 15 návrhov z rôznych subjektov,
olympijských klubov SR a športových zväzov. Na základe doručených návrhov, členovia Kolégia
Klubu fair play SOV navrhujú a udeľujú ocenenia za rok 2017 v týchto kategóriách:
Hlavná Cena Jána Popluhára: Miroslav Šatan, ľadový hokej
Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play:
Cena KFP SOV: Dušan Valent, atletika
Štefan Domonkos, atletika, kanoistika, vzpieranie
Ján Švehlík, futbal
Mária Kotríková, športová gymnastika
Diplom KFP SOV: Marek Mintál, futbal
Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play:
Cena KFP SOV: Eva Lysičanová, Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Diplom KFP SOV: Viktor Zamborský, športový fotoreportér
Dušan Ondruš, ľadový hokej

Za príkladný čin v duchu fair play:
Cena KFP SOV: Marek Hladík, atletika
Na základe odporúčania KFP SOV bol VV SOV predložený na posúdenie a prípadné schválenie
návrh na Cenu EFPM v roku 2018 podujatie Kalokagatia.
Uzn. č. 268/11/17
➢ a) VV SOV schvaľuje:
Predložené návrhy ocenení, ktoré odporučila KFP SOV.
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Vec: Rozdelenie Solidarity MOV na III. YOG Buenos Aires 2018
Na základe možnosti čerpania fin. prostriedkov zo Solidarity MOV na podujatie YOG
Buenos Aires 2018 vo výške 100 000USD,- (50 000USD,- Option 1 a 50 000USD,- Option 2 a
3), bola zaslaná informácia športovým zväzom, ohľadom využitia čerpania fin. prostriedkov na
jednotlivé možnosti k tomuto športovému podujatiu.
Možnosti čerpania:
- Option 1 - identifikácia športových talentov, športové sústredenia, šp. tábory
- Option 2 - kvalifikačné preteky, súťaže na šp. podujatie YOG 2018
- Option 3 - dotácia už kvalifikovaným športovcom na šp. podujatie
Požiadavky jednotlivých športových zväzov boli zozbierané a primerane prerozdelené pracovnou
skupinou ŠR – športové aktivity SOV (športové oddelenie SOV) a následne predložené športovej
rade SOV na odsúhlasenie (viď tabuľku nižšie), ktorá akceptovala prerozdelenie finančných
prostriedkov.
Prerozdelenie fin. prostriedkov na základe návrhov športových zväzov
50 000USD,-

50 000USD,-

Option 1

Option 2

Športový zväz

návrh

rozdelenie

návrh

Slovenský atletický zväz

8 000USD,-

5 556USD

4 000USD,-

Slovenský zväz
bedmintonu

8 950€

Slovenský gymnastická
federácia

3 000€

14 820€
5 556USD

Slovenská kanoistika

rozdelenie

rozdelenie
2 000USD

4 000USD

2 000€
11 200€

Option 3

2 000USD
2 000USD

4 000USD

Slovenský horolezecký
spolok

2 000USD
kvalifikovaný
4 000USD

Slovenský stolnotenisový
zväz

4 000€

4 000USD

2 000USD

Slovenský zväz tanečného
športu

2 000€

2 000USD

2 000USD

Slovenský zväz zápasenia

9 000€

5 556USD

7 000€

2 000USD

Slovenský zväz Judo

6 900€

5 556USD

18 300€

2 000USD

Slovenský zväz karate

7 200€

5 556USD

10 700€

2 000USD

Slovenská triatlonová únia

4 000€

5 556USD

1 500€

2 000USD
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Slovenský lukostrelecký
zväz

2 000€

5 556USD

Slovenská asociácia
taekwondo

2 000€
8 000€

2 000USD
4 000USD

2 000USD

Slovenský strelecký zväz

13 100€

5 556USD

8 330€

2 000USD

Slovenský plavecká
federácia

45 820€

5 556USD

14 440€

2 000USD

107 970

50 004

108 290

50 000USD,-

18 000

32 000

50 000USD,-

Uzn. č. 268/12/17
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrh rozdelenia Solidarity MOV na III. YOG Buenos Aires 2018 predložený športovým
oddelením SOV.

Vec: Olympijské festivaly Slovenska 2017
VV SOV bol v ďalšom bode zasadnutia informovaný viceprezidentom SOV Z. Krížom
o projekte Olympijské festivaly Slovenska 2017. Okrem významu tohto dlhoročného a tradičného
podujatia SOV Z. Kríž vyzdvihol tiež činnosť zapojených pracovníkov SOV, ako aj účasť
športovcov – olympionikov na tomto podujatí.
V kalendárnom roku 2017 projekt Olympijské festivaly Slovenska (OFS) vstúpil do
svojho jubilejného X. ročníka. Ide o snahu celoplošne na Slovensku zapojiť materské, základné a
stredné školy do výchovných a pohybových aktivít v duchu symbolov a pravidiel olympizmu,
každoročne v období mesiacov máj – jún. Zároveň je to súťaž krajov, hodnotených v
komplexnom zapojení jednotlivých typov škôl o Pohár prezidenta SOV, ako aj súťaž o najlepšiu
školu v jednotlivých kategóriách.
Prostredníctvom listu prezidenta SOV Antona Siekela - ktorý prevzal záštitu nad týmto
projektom - boli oslovení predsedovia samosprávnych krajov Slovenska, ako aj vedúci Odborov
školstva krajských úradov s prosbou o spoluprácu pri priebehu príprav a realizácii OFS 2017.
Realizáciu projektu koordinuje Ústredný štáb OFS, zložený z predstaviteľov krajských štábov,
pod vedením predsedu Antona Javorku
Z hľadiska zvýšenia atraktivity konania OFS, SOV pre tento ročník uviedol novinku
„Splnenie sna“, v ktorom - každá zúčastnená škola v prípade získania celoštátneho prvého miesta
- uviedla svoju predstavu akým spôsobom by mala byť ocenená (nákup športového materiálu,
beseda s olympionikmi, návšteva športového alebo kultúrneho podujatia v rámci regiónu...).
Celkove sa v tomto 10. ročníku zapojilo 358 škôl, z toho 154 materských 81 základných a 123
stredných škôl s celkovým počtom 27 918 detí a žiakov.
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V súťaži krajov prvé miesto získal Nitriansky kraj pred Banskobystrickým a
Trenčianskym krajom. Ocenenie laureátov na prvých troch miestach sa uskutoční dňa 5.
decembra na slávnostnom večeri SOV.
Víťazom v súťaži škôl o olympijský sen – ocenenia v podobe pohárov prezidenta SOV,
šekov na nákup športového materiálu, resp. uskutočnenia besedy s významnými športovcami budú realizované na samotných školách v priebehu tohto mesiaca s náležitou našou publicitou,
ako aj s regionálnymi masmédiami.
Potešiteľnou skutočnosťou oproti predchádzajúcim ročníkom je potrebné konštatovať
výraznejšie zapojenie a pomoc zo strany olympijských klubov, konkrétne OK Michalovce,
Spišská Nová Ves, Košice, Prešov, Liptovský Mikuláš, Žilina, Gemer, Šahy, Žitný ostrov, Nové
Zámky, Bratislava.
Pozitívne hodnotíme účasť bývalých a súčasných olympionikov, ako aj reprezentantov SR
na podujatiach OFS – Mária Mračnová, Anton Švajlen, František Kunzo, Miroslav Luberda,
Pavol Blažek, Martina Kohlová, Peter Páleš, Alexandra Longová, Klaudia Medlová, Samuel
Piasecký, Terézia Poliaková, reprezentantov v hádzanej, lyžovaní, tenise.
OFS počas svojej desaťročnej existencie jednoznačne preukázali opodstatnenosť
realizácie takéhoto výchovno – pohybového projektu pre deti a mládež. Pre ďalšie obdobie bude
potrebné pripraviť nové, upravené zameranie olympijských aktivít s využitím pozitívnych
skúseností z predchádzajúceho obdobia.
Uzn. č. 268/13/17
➢ a) VV SOV berie na vedomie:
Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o projekte Olympijské festivaly Slovenska 2017.

Vec: Vyhodnotenie olympijských aktivít projektu „Sme jeden tím 2017“
Viceprezident SOV Z. Kríž následne informoval VV SOV o podujatiach projektu „Sme
jeden tím“. Konkrétne ide o tieto podujatia:
Olympijský deň 2017
67 miest a obcí na Slovensku
21 olympijských klubov
31 356 účastníkov všetkých vekových kategórií
Hlavné podujatie v Banskej Bystrici, 23.júna 2017 Spoluorganizátormi aktivít Olympijského dňa
boli regionálne olympijské kluby SR, ktoré v spolupráci s ďalšími subjektmi zorganizovali vo
svojich regiónoch desiatky rôznorodých športových a kultúrno-vzdelávacích aktivít.
Olympijské festivaly Slovenska (máj – jún)
358 škôl na Slovensku (154 materských, 81 základných, 123 stredných škôl)
27 918 žiakov a študentov
Súťaž krajov o pohár prezidenta SOV
Súťaž škôl o olympijský sen
Medzinárodný olympijský tábor mládeže
Vysoké Tatry, 24. – 29.júna 2017
5 krajín – Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina a Slovenská republika
42 detí 8 olympionikov a viac ako 350 žiakov základných škôl z regiónu Vysokých Tatier
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Dotkni sa hviezd
Prešov, 25.september 2017
Takmer 450 detí základných škôl z mesta Prešov
7 olympionikov
Vykročte za zdravím
2 celoslovenské semináre lektoriek, cvičeniek a cvičencov vo Vysokých Tatrách (68 účastníkov)
13 olympijských klubov zapojených v projekte (Bratislava, Šahy, Prievidza, Prešov, Košice,
Liptov, Spiš, Michalovce, Žilina, Lučenec, Vysoké Tatry, Nové Zámky, Turiec)
Viac ako 300 aktívnych cvičeniek pravidelne cvičí počas celého roka
Aktivity Klubu fair play SOV
3 besedy (Bratislava, Prešov, Košice)
8 Cien fair play na mládežníckych podujatiach na Slovensku
- MS v ľadovom hokeji do 18 rokov
- Slovakia Cup vo futbale do 18 rokov
- MS v stolnom tenise družstiev zdravotne znevýhodnených
- Majstrovstvá Slovenska v šerme
- Turnaj v plážovej hádzanej
- Národné hry špeciálnych olympiád na Slovensku
Fotografická súťaž
- pod záštitou a v spolupráci s Klubom Fair play SOV
90 fotografií v národnom kole
10 fotografií v medzinárodnej súťaži
Vedomostná súťaž o olympizme
430 družstiev základných, stredných a vysokých škôl
1310 žiakov a študentov
4 olympionici
Výtvarná súťaž
Téma: „Olympijský oheň v nás“
Vyhlásená 2.11.2017 potrvá do 8.12.2017
Z ocenených prác bude vytvorená mozaika, ktorou sa vyzdobia spoločné priestory v
olympijských dedinách počas ZOH 2018 Pjongčang
Olympijské pohľadnice
22 tisíc olympijských pohľadníc
10 vizuálov – všetky športové odvetvia, z ktorých nás športovci budú reprezentovať na ZOH
2018 v Pjongčangu
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Uzn. č. 268/14/17
➢ a) VV SOV berie na vedomie:
Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o projekte Sme jeden tím 2017.

Vec: Plán práce VV SOV na I. polrok 2018
VV SOV bol predložený plán práce VV SOV na I. polrok 2018.
271. VV SOV

11. január 2018

53. VZ SOV

26. január 2018

Sľub u prezidenta SR 30. január 2018
272. VV SOV

8.marec 2018

273. VV SOV

5. apríl/12. apríl 2018

54. VZ SOV

27. apríl 2018

274. VV SOV

3. máj 2018

275. VV SOV

7. júna 2018

Uzn. č. 268/15/17
➢ VV SOV schvaľuje:
Plán práce VV SOV na I. polrok 2018.

Na záver zasadnutia viceprezident SOV Z. Kríž ešte informoval o zasadnutí múzejnej
rady SOV. Rok 2017 bol jednotlivými členmi múzejnej rady SOV zhodnotený ako veľmi
úspešný. Dôkazom čoho je aj záujem českého múzea ČOV o spoluprácu, najmä v súvislosti
s oslavou stého výročia založenia spoločného štátu.
Člen VV SOV M. Vanderka navrhol, aby do budúcna SOV sústredil svoju pozornosť aj
na vzdelávanie športových odborníkov v Slovenskej republike. Napríklad v podobe prekladu
trénerskej literatúry. Ako bolo zdôraznené, nešlo by o veľké náklady a táto oblasť prípravy
odborníkov je veľmi dôležitá, preto navrhol do budúcna sústrediť pozornosť aj na podporu tejto
agendy. Prezident SOV A. Siekel navrhol odporučiť túto aktivitu na posúdenie Olympijskej
akadémii a Športovej rade SOV.
V úplnom závere bola diskusia na zasadnutí venovaná problematike zmeny športových
stredísk z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu. Úlohou SOV bude
prekonzultovať dôkladne naše stanovisko k tejto problematike, aby nebola prijatá zmena, ktorá
by bola v rozpore so záujmami slovenského športu.
269. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 7. decembra 2017.
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Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOV

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV

Overil: Zdenko Kríž, člen VV SOV

13

