SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR

SLOVAK OLYMPIC AND SPORTS COMMITTEE

Zápis z 281. zasadnutia výkonného výboru SOŠV,
ktoré sa konalo 7. februára 2019 v Bratislave
Prítomní: Siekel, Korčok, Kríž, Jurášek, Líška, Vanderka, Tóth
Ospravedlnení: Barteková, Šišková, Halanda, Petriska
Prizvaní: Asványi, Chmelár, Mižúr, Hrbek, Buček, Hanzel, Czuczová

PROGRAM 281. ZASADNUTIA VV SOŠV
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV
4. Komisia pre posudzovanie žiadostí o členstvo v SOŠV
5. Príprava odbornej konferencie SOŠV
6. Správa o marketingových aktivitách
7. Európske hry 2019
8. Predbežná informácia k odznaku všestrannosti
9. Vyhodnotenie činnosti komisií za rok 2018
10. Rôzne

Siekel
Liba/Asványi
Siekel
Líška
Siekel/Asványi
Asványi
Buček
Hanzel/Vanderka
Siekel/Asványi

1. OTVORENIE
Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 281.
zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo zasadnutia
navrhol člena VV SOŠV M. Tótha.
Uzn. č. 281/1/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
M. Tótha za overovateľa zápisu z 281. zasadnutia VV SOŠV.

2. KONTROLA ÚLOH
Kontrolu plnenia uznesení z 280. zasadnutia VV SOŠV vykonal výkonný riaditeľ SOŠV
G. Asványi, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia boli dve ukladacie uznesenia, a to
konkrétne úloha (uzn. č. 280/19/19) rokovať s Klubom športových redaktorov o podmienkach
a možnosti vstupu SOŠV do projektu Športovec roka a úloha (uzn. č. 280/5/19) zanalyzovať
súčasný stav testovania detí a mládeže. Predovšetkým ktoré organizácie v súčasnosti vykonávajú
testovania, aké spôsoby a metodiku testovania využívajú, a aký je proces vyhodnocovania
výsledkov testovania. Ako informoval prezident SOŠV A. Siekel v súvislosti s prvou úlohou sa
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už uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa diskutovalo aj o možnosti spolupráce. Toto podujatie má
byť oslavou športovcov bez ďalších rušivých vstupov do programu. Ambíciou je tiež do roku
2020 priniesť novú aktivitu a to Ples olympionikov, kde by sa stretávali športovci a olympijskí
podporovatelia. Viceprezident SOŠV Z. Kríž pozitívne zhodnotil spoločné stretnutie s Klubom
športových redaktorov a vyjadril presvedčenie, že obe organizácie majú spoločný názor na toto
podujatie, ktoré je propagáciou slovenského športu a jeho úspechov. K druhej úlohe je
samostatný bod dnešného programu zasadnutia.
K zápisu z 280. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky.
Uzn. č. 281/2/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 280. zasadnutia VV SOŠV.
Uzn. č. 281/3/19
➢ VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 280. VV SOŠV.
3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOŠV
Prezident SOŠV A. Siekel informoval VV SOŠV o jeho aktivitách od posledného
spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 10. januára 2019. Predovšetkým upriamil pozornosť
na dôležité stretnutie so zástupcami mesta Košice o organizácii EYOF 2021, o ktorom sa
pomerne veľa aktuálne diskutuje aj v médiách. Situácia je zložitá, prezident SOŠV však vyjadril
presvedčenie, že sa ju podarí vyriešiť a EYOF sa v Košiciach uskutoční.
Takisto absolvoval stretnutia s jednotlivými oddeleniami SOŠV, na ktorých boli jasne
vymedzené úlohy a ciele na rok 2019.
Na SOŠV sa nedávno uskutočnila prezentácia NŠC o testovaní pohybových schopností
žiakov základných ročníkov. Účastníci zhodnotili, že tento projekt je veľmi dobre a profesionálne
pripravený.
Rovnako tak prezident SOŠV informoval, že prebehli významné rokovanie s novými
partnermi olympijské tímu, ktoré budú v krátkej dobe uzavreté.
VV SOŠV bol tiež oboznámený o prezidentovej návšteve Osrblia.
Prebiehajú tiež dôležité stretnutia so zástupcami miest a samosprávnych krajov Slovenska.
V rámci týchto stretnutí sa diskutuje o spolupráci v oblasti rozvoja športu v mestách a regiónoch,
o spolupráci v oblasti športovej infraštruktúry a vzájomnej informovanosti o športových témach.
Kryštálové krídlo v kategórii šport bolo tento rok udelené strelkyni Zuzke Rehák
Štefečekovej.
V závere tohto bodu zasadnutia prezident SOŠV informoval VV SOŠV o stretnutí
s viceprezidentom SPF M. Blažom, kontrolórom SPF L. Križanom a členom VV SFZ a zároveň
tvorcom Zákona o športe P. Sepešim, na ktorom bola prezidentovi SOŠV odovzdaná 18 stranová
reakcia na článok športového novinára M. Šimu v časopise Olympic.sk. Ako A. Siekel
poznamenal, požiadal o stanovisko mediálnu komisiu SOŠV a Klub športových redaktorov.
Zároveň prezident SOŠV informoval VV SOŠV, že požiadal tiež P. Sepešiho o definovanie
odbornej komunity, ktorá je v texte reakcie predstavená veľmi neurčito a nevie tak posúdiť o aký
počet ľudí ide a koho sa článok mapujúci vývoj vzťahu športu a štátu dotkol.
Viceprezident SOŠV Z. Kríž zároveň doplnil, že mediálna komisia SOŠV sa postavila za
M. Šima a jeho odborne a komplexne napísaný článok.
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Uzn. č. 281/4/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v januári 2019 a na začiatku februára 2019.

4. KOMISIA PRE POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ O ČLENSTVO V SOŠV
Člen VV SOŠV D. Líška, ktorý je zároveň tiež predsedom Komisie pre posudzovanie
žiadostí o členstvo v SOŠV predstavil VV SOŠV zloženie komisie, proces posudzovania žiadostí
o členstvo v SOŠV a spracovanú analýzu subjektov slovenského športového hnutia. Právnym
základom pri posudzovaní žiadostí budú najmä Olympijská charta, Zákon o športe a Stanovy
SOŠV. Ako zdôraznil, každú žiadosť bude komisia vyhodnocovať individuálne a veľmi pozorne.
Uzn. č. 281/5/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie D. Líšku o aktivitách komisie pre posudzovanie žiadostí o členstvo v SOŠV.

5. PRÍPRAVA ODBORNEJ KONFERENCIE SOŠV
Prezident SOŠV informoval prítomných o príprave odbornej konferencie SOŠV, ktorá by
mala získať tradičný charakter podujatia slovenského športového hnutia, na ktorom by sa
diskutovalo o dôležitých športových témach. Plánovaný termín konferencie je september 2019.
Po tomto podujatí by sa malo uskutočniť večerné vyhodnotenie činu roka v športovom hnutí.
Kapacita podujatia bude okolo 300 až 400 ľudí. Konferencie by sa mali zúčastniť aj viacerí
zahraniční hostia.
Uzn. č. 281/6/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách odbornej konferencie SOŠV, ktoré predstavil prezident SOŠV A.
Siekel a výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

6. SPRÁVA O MARKETINGOVÝCH AKTIVITÁCH
Riaditeľka SOM, a.s. K. Czuczová predstavila VV SOŠV jednotlivé marketingové
aktivity na najbližšie obdobia. Takisto bol VV SOŠV oboznámený s obsahom marketingových
plnení s jednotlivými partnermi.
VV SOŠV veľmi pozitívne ocenil jej profesionálny prístup a prezentáciu.
Uzn. č. 281/7/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Správu o marketingových aktivitách, ktorú predstavila riaditeľka SOM, a.s. K. Czuczová.

7. EURÓPSKE HRY 2019
Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček oboznámil VV SOŠV
o prípravách na Európske hry 2019. R. Buček predstavil súčasný stav plnenia kvalifikačných
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kritérií a predpokladaný počet športovcov vo výprave Slovenskej republiky. Predpokladá sa vo
výprave 75 – 80 športovcov.
Plnenie kvalifikačných kritérií
Atletika (formát DNA - Dynamic New Athletics): potvrdených máme 21 miesteniek v
nasledovných disciplínach: 100 m M, Ž, 100 m prek. Ž, 110 prek. M, oštep Ž, skok do
diaľky Ž, skok do výšky M, miešaná štafeta na 4x400 m a stíhacie preteky, tzv. hunt mixeddistance pursuit (miešaná súťaž v trackathlone bola na žiadosť atletického hnutia zrušená).
Cyklistika: dráhová - o rozdelení miesteniek sa rozhodne po MS, ktoré budú 27. 2. - 3.3.
2019 v Poľsku, cestná – vo svetovom rebríčku mužov UCI figurovalo Slovensko medzi
európskymi krajinami k 31. decembru 2018 na 15. mieste, čo oprávňuje nominovať do
súťaže s hromadným štartom 4 cyklistov; v rebríčku žien je Slovensko na redukovanom 31.
mieste bez možnosti účasti (miestenky sa prideľujú do 25. miesta v rebríčku národov).
Bedminton: v európskom redukovanom rebríčku k 15. januáru figuruje Martina Repiská na
postupovom 16. mieste. Milan Dratva je na 32. mieste. Postúpi 30 hráčov na základe
rebríčka k 28. marcu 2019, ďalšie dve miestenky pridelí európska federácia.
Box: keďže v tomto športe sú EH zároveň majstrovstvami Európy, v kategórii mužov
Slovensko môže nominovať až 10 borcov - po 1 do každej váhovej kategórie; pre turnaj žien
sme nedostali žiadnu miestenku.
Džudo: Miestenky pridelí EJU na základe rebríčka 16. apríla 2019.
Gymnastika: z ME 2018 sa nekvalifikoval žiadny slovenský gymnasta v športovej,
akrobatickej, modernej gymnastike ani v aerobiku či na trampoline, druhá možnosť
kvalifikovať sa bude na ME 10. - 14. apríla.
Karate: EKF pridelí miestenky v kumite aj v kata po ME, ktoré sa uskutočnia 28. - 31.
marca; zo Slovákov sú v rebríčku WKF pre EH v Minsku v kata k 17. januáru Ema Brázdová
na 6. a Peter Fabian na 10. mieste (bude súťažiť po 8 mužov aj žien)
Lukostreľba: Slovensko má zatiaľ portvrdenú 1 miestenku v súťaži jednotlivkýň. Ďalšie
miestenky je možné vybojovať na kvalifikačnej súťaži 10. -13. apríla.
Rýchlostná kanoistika: Slovensko má spolu 15 miesteniek, na ME 2018 ich muži vybojovali
v kategóriách K1 1000 a 5000 m, K2 1000 m, K4 500 m a C1 1000 m, ženy v kategóriách
K1 200 a 500 m, K2 500 m, C1 200 m a C2 500 m.
Sambo: v kvalifikačných rebríčkoch FIAS k 31.12. 2018 na postupových miestach
nefigurujú žiadni slovenskí športovci. Organizačný výbor EH už oznámil pridelené kvóty,
Slovensko nemá žiadnu.
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Stolný tenis: na vlaňajších ME v Alicante miestenky do miešanej štvorhry vybojovali
Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou.
Športová streľba: v Minsku sa predstavia šiesti brokári, dvaja puškári a jeden pištoliar. Z
trapistov figurujú medzi kvalifikovanými Jana Špotáková, Marián Kovačócy, ako aj
obhajcovia zlata z Baku Zuzana Rehák Štefečeková s Erikom Vargom. Štartovať budú aj
skeetarky Danka Barteková a Veronika Sýkorová. Obhajovať bronz vo vzduchovej pištoli 60
pôjde Juraj Tužinský, vo vzduchovej puške 60 sa predstaví Patrik Jány a v ľubovoľnej
malokalibrovke 3 x 40 Matej Medveď. Nádej na účasť má aj talentovaná pištoliarka Martina
Maršálková, ktorá sa vo vzduchovke nachádza na tzv. „čakačke" a musí počkať, kým
jednotlivé federácie oficiálne potvrdia štarty svojich strelcov. Maršálková je druhá pod
čiarou.
Zápasenie: miestenky sa rozdelia po ME v Bukurešti, ktoré sa uskutočnia 8. -14. apríla 2019,
v Minsku bude v jednotlivých váhových kategóriách štartovať po 16 borcov.
V basketbale 3x3 a plážovom futbale nebudeme mať na EH zastúpenie.
K 6.2. 2019 máme potvrdených 52 miesteniek. Vysokú pravdepodobnosť účasti má ďalších
20-25 športovcov.
Akreditácie
Prebieha zber údajov pre akreditačný systém EH. Všetci potenciálni účastníci musia
byť zaregistrovaní do 15.2.2019. Dvojstranné konzultácie so športovými zväzmi o
predpokladaných počtoch športovcov a členov realizačných tímov sa uskutočňujú
priebežne.
Menovité prihlášky
Uzávierky menovitých prihlášok pre jednotlivé športové odvetvia:
1.5. 2019: bedminton, atletika, box, kanoistika, cyklistika, gymnastika, streľba, stolný tenis
10.5. 2019: karate, zápasenie
15.5.2019: lukostreľba, džudo Uzávierka menovitých prihlášok po prerozdelení
neakceptovaných miesteniek: 20.5.2019. Po odoslaní menovitých prihlášok bude možné
zmeny v nomináciách možné vykonať iba na základe lekárskeho zdôvodnenia
neschopnosti športovca súťažiť.
Uzn. č. 281/8/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách na Európske hry 2019 predložené riaditeľom športového a
metodického oddelenia SOŠV R. Bučekom.

8. PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA K ODZNAKU VŠESTRANNOSTI
Člen VV SOŠV M. Vanderka a projektový manažér športového a metodického oddelenia
SOŠV R. Hanzel predstavili VV SOŠV predbežné informácie k projektu Odznak všestrannosti.
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Uzn. č. 281/9/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Predbežnú informáciu k odznaku všestrannosti, ktorú odprezentoval člen VV SOŠV M.
Vanderka a projektový manažér športového a metodického oddelenia SOŠV R. Hanzel.

9. VYHODNOTENIE ČINNOSTI KOMISIÍ ZA ROK 2018
Prezident SOŠV A. Siekel a výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predložili VV SOŠV
vyhodnotenia činnosti jednotlivých komisií SOŠV za rok 2018. Postupne prebehla diskusia
o činnosti jednotlivých komisií.
Uzn. č. 281/10/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Vyhodnotenia činnosti jednotlivých komisií SOŠV za rok 2018.
Uzn. č. 281/11/19
➢ VV SOŠV ukladá:
Úlohu zanalyzovať súčasný stav zastúpenie slovenských zástupcov v medzinárodných
športových organizáciách a komisiách, a aktualizovať súčasný zoznam SOŠV (Z: Gantnerová; T:
31. 5. 2019).

10. RÔZNE
Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predložil na schválenie zoznam zahraničných
pracovných ciest. Následne bolo členmi VV SOŠV schválených 8 riadnych pracovných ciest a 1
pracovná cesta bola schválená dodatočne.
Uzn. č. 281/12/19
➢ a) VV SOŠV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého G. Asványim.
Č. Destinácia

Rím, Taliansko

Dátum

30.-31.1.2019

1

Účel cesty

Účastníci

Zapaľovanie ohňa EYOF Sarajevo
J. Liba
2019

Hradí

SOŠV/EOV

EUR

pozn.

40

➢ b) VV SOŠV schvaľuje:
ZPC č. 1 - 8 podľa návrhu predloženého G. Asványim.
Č. Destinácia

1 Tokio, Japonsko

Dátum

Účel cesty

Účastníci

18.-22.2.2019 Inšpekčná cesta OH Tokio 2020 R. Buček, P. Korčok

6

Hradí
SOŠV/SAZ

EUR pozn.
3000

M. Benko, A. Longová, D. Kosová,
SOŠV
L. Kršňáková, A. Michalková

2 Praha, ČR

1.-3.3.2019

Športová diplomacia

3 Kyjev, Ukrajina

5.-6.3.2019

Podpis
memoranda
s
A. Siekel, J. Liba, P. Korčok, P.
Ukrajinským
olympijským
SOŠV/ORG
Gantnerová
výborom

4 Tokio, Japonsko

16.-21.3.2019 Inšpekčná cesta OH Tokio 2020 R. Buček

5 Praha, ČR

700

1000

SOŠV

100

22.-24.3.2019 Športová diplomacia

M. Benko, A. Longová, D. Kosová,
SOŠV
L. Kršňáková, A. Michalková

700

6 Švajčiarsko

2.4.2019

Stretnutie s prezidentom MOV

A. Siekel, F. Chmelár, D.
Barteková, J. Liba, P. Gantnerová

SOŠV

7 Dublin, Írsko

8.-11.4.2019

Seminár New Leaders

P. Gantnerová

SOŠV/ORG

300

8 Minsk, Bielorusko

24.-28.4.2019

Seminár tlačových atašé EH
Minsk

Ľ. Souček

SOŠV

700

Lausanne,

presunuté
2000 z januára
2019

VEC: ŽIADOSŤ O ČLENSTVO V SOŠV
VV SOŠV dostal na posúdenie žiadosť Slovenského bežeckého spolku. VV SOŠV víta
záujem o členstvo od tejto športovej organizácie, pozitívne hodnotí ich aktivity uvedené
v žiadosti a verí vo vzájomnú spoluprácu. Žiadosť bude posudzovať komisia pre posudzovanie
žiadostí o členstvo v SOŠV.
Uzn. č. 281/13/19
➢VV SOŠV berie na vedomie:
Žiadosť Slovenského bežeckého spolku o členstvo v SOŠV.

282. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 7. marca 2019.
Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV
Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV
Overil: M. Tóth, člen VV SOŠV
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