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Zápis z 269. zasadnutia výkonného výboru SOV, 

ktoré sa konalo 7. decembra 2017 v Bratislave  
  

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

Barteková, Tóth 

Ospravedlnení: Kukumberg  

Prizvaní: Chmelár, Liba, Asványi, Buček, Hrbek, Tomko  

  

  

PROGRAM 269. ZASADNUTIA VV SOV  

1. Otvorenie                

2. Kontrola úloh          

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV      

4. ZOH 2018 PyeongChang  

5. Aktivity k 25. výročiu SOV 

6. Aktivity SOV v roku 2018 

7. Informácia o činnosti marketingu 

8. Informácia k SAO 

9. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 269. 

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

člena VV SOV J. Gönciho.  

Uzn. č. 269/1/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

J. Gönciho za overovateľa zápisu z 269. zasadnutia VV SOV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 268. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV J. 

Liba, ktorý informoval o plnení úlohy 264/7/17 c - zriadenie Slovenského domu na ZOH 

v Pjongčangu. Ako na zasadnutí odznelo, prípravy Slovenského domu naďalej prebiehajú, 

v týchto dňoch bolo zo Slovenska do Kórei vypravené cargo s potrebným vybavením a bola 

zjednotená výsledná grafika domu. V Slovenskom dome bude počas ZOH prezentované výročie 

100 rokov československého športu a 25 slovenského športu a založenia SOV. Otvorenie domu 

by malo byť 8.2.2018. 

K zápisu z 268. 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. 269/2/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

a) Zápis z 268. zasadnutia VV SOV.  

b) Kontrolu úloh z 268. VZ SOV.  

 

  

3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOV  

Prezident SOV A. Siekel informoval VV SOV o pracovnom stretnutí súvisiacom 

s realizáciou Slovenského domu na ZOH 2018 v Pjongčangu.  

Rovnako tak prezident SOV oboznámil prítomných o tom, že dňa 20. novembra mala 

slovenská verejnosť možnosť spoznať oficiálne oblečenie olympijskej výpravy do Pjongčangu. 

Slovenský olympijský výbor ho 81 dní pred ZOH predviedol na Fashion Show. Prehliadku 

oblečenia za prítomnosti juhokórejského veľvyslanca v SR Li Taeroho, sledovali zhruba dve 

stovky hostí a zástupcov médií. Ako bolo podotknuté, názory na kolekciu sa môžu rôzniť, 

dôležité však je, že kolekcia je kvalitná a bude spĺňať všetky dôležité funkcie. Ako podotkol pán 

prezident SOV, do budúcna sa otázke spolupráce s dodávateľmi oblečenia budeme venovať 

podstatne viac, aby aj verejnosť mala možnosť sa k týmto kolekciám dostať a mala možnosť si ju 

kúpiť. Rovnako tak cieľom SOV je, aby na tvorbe kolekcií spolupracovali aj športovci, aby sa aj 

touto cestou stretla s pozornosťou verejnosti. Spoločnosti Dare2b bola vyjadrená na zasadnutí 

vďaka za dlhoročnú spoluprácu, za ponuku produktov a nastavené ceny. 

V ďalšej časti tohto bodu zasadnutia A. Siekel informoval VV SOV o prebiehajúcom 

audite na SOV, výjazdovom pracovnom zasadnutí sekretariátu SOV a prínosne nastavenej 

komunikácii s NŠC. 

  Ako bolo ďalej zdôraznené, dňa 24. novembra dosiahol SOV ďalší významný 

diplomatický úspech. Na 46. valnom zhromaždení Európskych olympijských výborov (EOV) v 

Záhrebe zvolili generálneho sekretára SOV J. Libu na štyri roky do exekutívy EOV. Z 22 

kandidátov zvolili delegáti z 50 národných olympijských výborov Európy tucet nových členov 

exekutívy EOV. J. Liba získal šiesty najväčší počet hlasov. V riadiacom orgáne európskeho 

olympijského hnutia J. Liba nadviaže na prechádzajúce pôsobenie v súčasnosti už čestného 

prezidenta SOV F. Chmelára, ktorého štvorročný mandát vypršal práve v Záhrebe. 

  VV SOV bol oboznámený o stretnutí prezidentov SOV a SPV v nadväznosti na otázky 

budúcej spolupráce medzi týmito inštitúciami. Rovnako tak prezident SOV A. Siekel osobne 

vyzdvihol stretnutie s pánom profesorom Černušákom, ktorý nedávno oslávil krásne 96 

narodeniny. Ďalej boli členovia VV SOV informovaní o prípravných stretnutiach k dvom 

významným podujatiam, a to udeľovanie cien Športovec roka a Krištáľové krídlo. 

Dňa 5. decembra sa uskutočnilo slávnostné stretnutie Slovenského olympijského výboru, 

Klubu fair play SOV a Nadácie SOV spojené s vyhlásením výsledkov Olympijských festivalov 

Slovenska 2017. V rámci slávnosti boli tiež odovzdané viaceré ocenenie a vyznamenania SOV. 

Prezident SOV vyjadril potešenie, že sa podujatia SOV stávajú tradičnými a tešia sa takej 

pozitívnej odozve ako práve spomínané slávnostné stretnutie.  

 A. Siekel ďalej informoval o odovzdaní ceny pre Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, 

ktoré získalo pohár pre najlepšiu strednú školu zapojenú do Olympijských festivalov Slovenska 

2017. Zvolenské gymnázium triumfovalo v konkurencii 123 stredných škôl. SOV tento rok 

organizoval jubilejnú desiatu edíciu súťaže, rovnako desiatykrát sa do nej zapojilo víťazné 

gymnázium. Pohár z rúk prezidenta SOV prevzala riaditeľka školy Eva Chylová. Na pôde školy 

sa následne uskutočnila beseda, na ktorej sa okrem prezidenta SOV a predstaviteľov OFS, 



3  

zúčastnila aj trojica slovenských olympionikov. Konkrétne dvojnásobná olympijská víťazka vo 

vodnom slalome Elena Kaliská, účastníčka troch zimných olympijských hier - biatlonistka Jana 

Daubnerová (Gereková) a olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth. Počas besedy potom 

zodpovedali mladým študentom množstvo otázok ohľadom prípravy, podmienok, či víťazných 

pocitov a emócií. V najbližšom čase budú ocenené ďalšie víťazné školy - základná aj materská. 

Do Olympijských festivalov Slovenska sa v tomto roku zapojilo 369 škôl a celkový počet 27 918 

žiakov a študentov. Prezidenta SOV na zasadnutí VV SOV ocenil vytvorenú atmosféru pri 

udeľovaní ceny a vyjadril radosť, že na školách ktoré navštevujeme je šport podporovaný 

a rovnako tak aj na študentoch je vidieť, že sa zaujímajú aktívne o šport. 

V záverečnej časti tohto bodu zasadnutia prebehla diskusia a následné prijatie stanoviska 

SOV k aktuálnej situácii, nakoľko dňa 5. decembra MOV rozhodol o tom, že ruskí športovci 

môžu štartovať na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu len pod neutrálnou vlajkou. 

MOV suspendoval Ruský olympijský výbor v súvislosti s rozsiahlym štátom organizovaným 

dopingom. VV SOV prijal nasledujúce stanovisko: SOV dlhodobo vystupuje proti porušovaniu 

pravidiel a princípov fairplay, preto SOV víta všetky kroky, ktoré smerujú k očisteniu športu. Na 

druhej strane je však SOV ľúto, že športovci nemôžu reprezentovať svoju krajinu a nemôžu mať 

na hrudi národné symboly a počuť národnú hymnu. SOV však verí, že napriek tejto situácii 

myšlienky, hodnoty a princípy Hier olympiády a olympizmu nebudú znehodnotené a MOV 

vyvinie všetko úsilie k tomu, aby športovci, ktorí neporušili pravidlá mali možnosť účasti na 

ZOH. 

 Uzn. č. 269/3/17  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v novembri 2017.  

 

Uzn. č. 269/4/17  

  ➢ VV SOV prijal stanovisko k rozhodnutiu MOV:   

SOV dlhodobo vystupuje proti porušovaniu pravidiel a princípov fairplay, preto SOV víta 

všetky kroky, ktoré smerujú k očisteniu športu. Na druhej strane je však SOV ľúto, že 

športovci nemôžu reprezentovať svoju krajinu a nemôžu mať na hrudi národné symboly 

a počuť národnú hymnu. SOV však verí, že napriek tejto situácii myšlienky, hodnoty 

a princípy Hier olympiády a olympizmu nebudú znehodnotené a MOV vyvinie všetko 

úsilie k tomu, aby športovci, ktorí neporušili pravidlá mali možnosť účasti na ZOH. 

 

 

4. ZOH 2018 PyeongChang 

V ďalšom bode zasadnutia oboznámil riaditeľ športového a metodického oddelenia SOV 

R. Buček prítomných o prípravách na ZOH PyeongChang 2018. R. Buček na zasadnutie pripravil 

prehlaď plnenia jednotlivých kvalifikačných kritérií a ďalšie informácie o kvalifikačnom procese 

na ZOH 2018. 

Ako bol VV SOV informovaný, športové a metodické oddelenia SOV priebežne rieši 

potvrdzovanie leteniek, prepravu, zabezpečenie oblečenia a komunikáciu so športovými zväzmi. 

Na 18. 12. je naplánované ďalšie stretnutie so zástupcami zväzov a stredísk. 

R. Buček informoval o nedávnom stretnutí so zástupcami SZĽH, na ktorom prišlo 

k dohode ohľadom prepravy hokejového tímu do dejiska ZOH 2018. Výprava sa bude presúvať 

do Pjongčangu v súlade s pôvodným plánom a dohodnutých termínoch. 
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Po týchto bodoch sa VV SOV zaoberal otázkou účasti tímu bobistov na ZOH 2018, 

nakoľko ich situácia je zložitejšia. Aktuálne sa družstvo štvorbobu nachádza na postupovom 

mieste, avšak problémom je občianstvo pilota tímu, nakoľko je držiteľom českého občianstva 

a súťažil za ČR. Z uvedeného vyplýva aj povinnosť pre Slovenský zväz bobistov, požiadať 

o udelenie výnimky povolenia štartu českého pilota na ZOH od IBSF/medzinárodná bobová 

a skeletonová federácia/. Otázka ich účasti je ešte otvorená a podmienená splnením viacerých 

úloh, a tak SOV bude reagovať na reálny vývoj. SOV tím bobistov môže prihlásiť, zabezpečiť 

prepravu, ubytovanie, avšak situácia môže dopadnúť tak, že nebudú môcť štartovať. Tomu sa 

chce SOV vyhnúť, nakoľko by išlo o neúčelne vynaložené náklady z dôvodu, že nezačali riešiť 

svoju situáciu podstatne skôr. Ako bolo na zasadnutí zdôraznené, v záujme SOV je, aby tím 

bobistov štartoval na ZOH 2018 a SOV urobí všetko preto, aby im to bolo umožnené a mali 

vhodné podmienky, avšak aktuálne musí znášať riziko nákladov tím bobistov a po úspešnom 

schválení účasti tímu na ZOH budú náklady zo strany SOV preplatené. VV sa uzniesol 

informovať SZB v čo najkratšom možnom termíne, ktoré nasledovalo v poobednajších hodinách 

na zasadnutí komisie športovcov SOV, ktorej členom je aj predseda SZB p. Jagnešák 

o zodpovednom plnení podmienok a úlohách pre účasť bobistov SR na ZOH v PyeongChang 

2018  v nasledovnom poradí, platná výnimka a povolenie na štart na ZOH v PyeongChang 2018 

od IBSF, doklad o udelení štátneho občianstva a vybavenie cestovného pasu pre českého pilota 

a nominácia bobistov na základe splnenia kritérií IBSF. Za VV SOV to s členom komisie 

športovcov a predsedom SZB Milanom Jagnešákom dokomunikujú Jozef Gönci, Roman Buček 

a Matej Tóth.  

V ďalšej časti tohto bodu zasadnutia prebehla diskusia ohľadom zdravotníckeho 

zabezpečenia na ZOH 2018. 

 Generálny sekretár SOV J. Liba informoval prítomných o nasledujúcich plánovaných 

podujatiach. Konkrétne išlo o nominačné VZ SOV, ktoré sa uskutoční dňa 26.1.2018, skladanie 

sľubu u prezidenta SR dňa 30.1.2018 a odlety jednotlivých členov výpravy na ZOH 2018.  

 Na záver tohto bodu zasadnutia VV SOV prijal úlohu, ktorej obsahom je adresovať 

zástupcom spoločností Kia Motors Corporation a Samsung list, v ktorom ich SOV vyzve, 

v nadväznosti na vzájomné predchádzajúce stretnutia, k súčinnosti a spolupráci. Rovnako tak 

prebehli stretnutia so zástupcami MH SR, MK SR a MDV SR, preto je potrebné vypracovať 

určitý sumár rokovaní a ich prínos.  

Uzn. č. 269/5/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

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

ZOH 2018 PyeongChang.  

 

Uzn. č. 269/6/17  

  ➢ VV SOV prijal úlohu:  

Vypracovať list, ktorý bude adresovaný zástupcom spoločností Kia Motors Corporation 

a Samsung a jeho obsahom bude výzva SOV (v nadväznosti na vzájomné predchádzajúce 

stretnutia) k súčinnosti a spolupráci. Rovnako tak vypracovať sumár o stretnutiach so 

zástupcami MH SR, MK SR a MDV SR a ich prínose a prístupe k ZOH a možnej 

prezentácii Slovenska v Slovenskom dome.  

Vypracúva: sekretariát SOV 
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5. Aktivity k 25. výročiu SOV  

Generálny sekretár SOV J. Liba informoval VV SOV o plánovaných aktivitách pri 

príležitosti osláv 25. výročia vzniku SOV. Na 9. decembra 2017 je naplánované slávnostné 

zhromaždenie pri príležitosti osláv jubilejného výročia od založenia SOV, na ktoré SOV pozval 

všetkých svojich členov, čestných členov, ďalej všetkých doterajších členov výkonných výborov 

SOV, ďalších účastníkov ustanovujúceho I. zasadnutia, všetkých našich olympijských 

medailistov v ére štátnej samostatnosti Slovenskej republiky a ďalších hostí. 9. decembra sa tak 

začnú oslavy jubilea, ktoré potrvajú až do septembra budúceho roka. Dňa 24. septembra 2018 

totiž uplynie presne 25 rokov od plnoprávneho uznania SOV za národný olympijský výbor 

Slovenskej republiky, ku ktorému došlo na 101. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru 

v Monte Carle. V septembrovom termíne sa uskutoční záverečná fáza osláv 25 rokov SOV aj s 

medzinárodnou účasťou. 

Následne J. Liba priblížil VV SOV celý program slávnostného zasadnutia. 

Člen VV SOV M. Vanderka informoval VV SOV o snahe zorganizovať na pôde FTVŠ 

UK v Bratislave konferenciu k 25. výročiu. Následne vyjadril úmysel na toto podujatie pozvať 

všetkých členov VV SOV, a preto bude potrebné nájsť vhodný termín. Výkonný riaditeľ SOV G. 

Asványi ho informoval, že sekretariát SOV bude nápomocný a bude hľadať čo najlepší termín po 

ZOH 2018, ktorý by všetkým vyhovoval. Do úvahy pri diskusii prichádzal termín apríl 2018. 

Uzn. č. 269/7/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Liba o plánovaných aktivitách pri príležitosti 

osláv 25. výročia vzniku SOV. 

 

 

6. Aktivity SOV v roku 2018 

  Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi predstavil aktivity SOV v roku 2018. Postupne boli 

VV SOV predstavené jednotlivé plány a úlohy oddelení SOV. Tieto plány jednotlivé oddelenia 

postupne predstavia aj na zasadnutiach VV SOV v roku 2018. Na dnešnom 269. zasadnutí VV 

SOV odprezentuje svoje aktivity ako prvý zástupca marketingu.  

  Následne bola diskusia venovaná jednotlivým projektom SOV v roku 2018. 

Uzn. č. 269/8/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o aktivitách SOV v roku 2018. 

 

 

7. Informácia o činnosti marketingu 

V ďalšom bode zasadnutia oboznámil externý marketingový manažér R. Tomko 

prítomných o marketingovej stratégii a aktivitách na najbližšie obdobie (do konca ZOH 2018), 

následne predstavil návrh plánu marketingových aktivít po ZOH 2018 a budúce smerovanie SOV 

a predstavu o vizuálnej identite. Novým konceptom chce SOV osloviť mladých ľudí ako 

primárnu cieľovú skupinu a inšpirovať ich k športovým aktivitám, podnietiť ich záujem o šport a 

zdravý životný štýl a predstaviť im hodnoty olympizmu, olympijského hnutia a zdieľať s nimi 

emócie, ktoré môžu zažiť jedine pri športe a športovaní. Strešný koncept a jeho hlavný odkaz má 

za cieľ komunikovať, že šport samotný ako aj olympijské hnutie nie je iba záležitosťou 

vrcholových športovcov, ale že šport je tu naozaj pre všetkých. SOV vytvára pod hlavičkou 

Slovenský olympijský tím širokú platformu, v ktorej budú zahrnutí od špičkových športovcov, 
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ktorí sa pripravujú na olympiádu, cez juniorský tím nádejných mladých športovcov, aktivity a 

eventy pre mládež a deti, až po širokú verejnosť.  

Prieskumy verejnosti poukázali na to, že verejnosť vnímala v minulosti SOV ako málo 

aktívnu organizáciu, málo sa venujeme mládeži, málo informuje o svojej činnosti mimo 

olympijského vrcholu a presne tento pohľad sa marketing snaží a bude snažiť do budúcna zmeniť 

o čom svedčia aj viaceré už prebiehajúce projekty. SOV má množstvo projektov na školách, 

v regiónoch, ktoré majú svojej publikum, avšak informácie o týchto podujatiach sa nedostavajú 

k širokej verejnosti. Z tohto dôvodu SOV musí nájsť preto takú formu, ktorá dostatočne zaujme 

verejnosť. 

Následne R. Tomko predstavil základné projekty SOV na nasledujúce obdobia. Po týchto 

bodoch prebehla diskusia, ktorá priniesla aj viaceré návrhy na budúce smerovanie SOV. Člen VV 

SOV J. Gönci upozornil na fakt, že SOV má rozpracovaných veľa projektov a v čase aj 

nadmerného byrokratického zaťaženia zväzov bude náročné hľadať partnerov, ktorí nám s ich 

realizáciou pomôžu. Čestný prezident SOV F. Chmelár zdôraznil fakt, SOV aj napriek 

dostupným moderným IT nesmie zabúdať hlavne na osobný kontakt so zväzmi. P. Korčok 

zároveň navrhol väčšiu spoluprácu a vzájomné zapojenie do aktivít spolu so športovými zväzmi, 

vzhľadom k tomu, že sa niektoré projekty SOV prelínajú s projektami NŠZ. R. Tomko takéto 

návrhy privítal a doplnil ho, že je dôležité nastaviť formát, ktorý chceme rozvíjať a potom ho 

budeme obohacovať aj o ďalšie zväzy. 

Uzn. č. 269/9/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie externého marketingového manažéra R. Tomka o činnosti marketingu. 

 

 

8. Informácia k SAO 

  Viceprezident SOV J. Gönci v tomto bode zasadnutia oboznámil VV SOV o aktivitách 

smerujúcich k obnoveniu činnosti Slovenskej asociácie olympionikov (SAO). Postupne boli J. 

Göncim predstavené jednotlivé ciele a úlohy, ktoré už boli splnené (plnomocenstvo, príprava 

stanov, vypracovanie zoznamov olympionikov, rozbiehajúca sa spolupráca s komisiou 

športovcov) a úlohy, ktoré ešte stoja pred obnovením SAO. Následne prebehla diskusia ohľadom 

delegačného kľúča na VZ SAO a hľadanie čo najvhodnejšieho riešenia pre zvolanie VZ SAO. 

Viceprezident SOV vyjadril túžbu zapojiť do aktivít SAO po obnovení činnosti aj členov 

z bývalého predsedníctva a dať im signál, že naším cieľom je spolupráca s nimi. 

Ako bolo aj na tomto zasadnutí zdôraznené, SAO je veľmi významná organizácia, ktorá 

môže napomôcť lepšej starostlivosti a výraznejšiemu vnímaniu bývalých i súčasných 

olympionikov, ako i širšiemu rozšíreniu myšlienok olympizmu vo verejnosti. Aktuálne J. Gönci 

zosumarizoval už okolo 800 kandidátov, ktorí by mohli byť členmi SAO, pričom doteraz 

registrovaných je okolo 100 olympionikov. Viceprezident SOV 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. 

Uzn. č. 269/10/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie viceprezidenta SOV J. Gönciho o aktivitách smerujúcich k obnoveniu činnosti 

Slovenskej asociácie olympionikov.  
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9. Rôzne      

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

ciest. Následne bola členmi VV SOV schválená 1 riadna pracovná cesta. 

Uzn. č. 269/11/17  

➢ b) VV SOV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Sarajevo  11.-13.12.2017 Inšpekčná cesta EYOF 2019 J. Liba SOV/EOV 150 

 

 

 

 

Vec: Informácia o voľbách do VV EOV na obdobie 2017 - 2021 

  Prezident SOV A. Siekel informoval VV SOV o priebehu a výsledkoch volieb do VV 

EOV a úspechu, ktorý sa podarilo SOV dosiahnuť, nakoľko do exekutívy EOV bol zvolený aj 

generálny sekretár SOV J. Liba. 

 

 

Vec: Smernica o verejnom obstarávaní 

Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi informoval VV SOV o verejnom obstarávaní 

a postupoch pri tomto procese. Následne bola na schválenie predložená smernica upravujúca 

postupy a procesy organizácie pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s jej 

štyrmi prílohami. VV SOV následne znenie smernice a jej prílohy so súhlasom všetkých členov 

schválil.  

Uzn. č. 269/12/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

Smernicu o verejnom obstarávaní spolu s jej štyrmi prílohami. 

 

 

Vec: Pracovné skupiny SOV 

Prezident SOV A. Siekel navrhol z dôvodu, aby mal VV SOV prehľad o členoch 

pracovných skupín SOV a ich aktivitách vypracovanie krátkych správ o pracovných skupinách, 

ktoré budú obsahovať informácie o členoch, rekapituláciu aktivít a vízii do budúceho roka 2018. 

VV SOV tento návrh prijal. 

Uzn. č. 269/13/17  

➢ VV SOV schvaľuje: 

Úlohu vypracovať krátke správy o činnosti jednotlivých pracovných skupín, ktoré budú 

obsahovať informácie o členoch pracovnej skupiny, rekapituláciu aktivít a vízii do 

budúceho roka 2018. 

 

 

Vec: Žiadosť o prijatie za člena SOV 
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V úplnom závere bola diskusia na zasadnutí venovaná žiadosti o prijatie za člena SOV, 

ktorú SOV adresoval Slovenský zväz dráhového golfu. VV SOV si váži záujem Slovenského 

zväzu dráhového golfu o členstvo, veľmi radi by sme ich privítali v rodine SOV, táto otázka však 

bude závisieť od rozhodnutia VZ SOV. Táto žiadosť bude predložená VZ SOV. VV SOV 

navrhol pozvať zástupcov tohto zväzu na VZ SOV ako hosťa.  

Uzn. č. 269/14/17  

➢ VV SOV berie na vedomie: 

Žiadosť Slovenského zväzu dráhového golfu o prijatie za člena SOV. 

 

 

Na záver zasadnutia viceprezident SOV Z. Kríž informoval VV SOV o obnovení 

vydávania časopisu Športinform, ktorý publikuje NŠC v spolupráci s KŠZ SR a MŠVVaŠ SR. 

Časopis bude vychádzať elektronicky raz štvrťročne a bude obsahovať viaceré odborné články 

týkajúce sa športového hnutia. Zároveň bolo tiež zdôraznené, že vyšlo ďalšie číslo časopisu 

Olympic.sk z dielne SOV, ktoré obsahuje viaceré unikátne články, okrem iného aj o vzniku SOV 

a jeho výročí.  

 

 

270. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 19. decembra 2017.   

  

 

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV  

  

 

Overil: Jozef Gönci, viceprezident SOV   

  


