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Zápis z 285. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 5. septembra 2019 v Bratislave  
  

 

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

Ospravedlnení: Barteková, Tóth, Kríž, Kohút 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek, Buček 

   

  

PROGRAM 285. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Kontrola úloh         Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV     Siekel 

4. EYOF 2021          Liba 

5. Vyhodnotenie Európskych hier 2019 Minsk     Buček 

6. Vyhodnotenie EYOF 2019 Baku      Buček 

7. Správa o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio      

8. Príspevok na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry  

9. Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 

10. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 285. 

zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo zasadnutia 

navrhol člena VV SOŠV R. Petrisku.  

Uzn. č. 285/1/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

R. Petrisku za overovateľa zápisu z 285. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 284. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV  

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia bolo jedno ukladacie uznesenia, a to 

konkrétne úloha č. 283/18/19 - úloha premyslieť a spísať určitú formu benefitov spojených 

s čestným členstvom v SOŠV. Ako zdôraznil J. Liba, táto úloha naďalej trvá. 



2  

 

 

K zápisu z 284. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 285/2/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 284. zasadnutia VV SOŠV.  

 

 Uzn. č. 285/3/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 284. zasadnutia 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 16. mája 2019. Predovšetkým upriamil pozornosť na 

viacero dôležitých stretnutí, ktoré absolvoval, keďže počas letných mesiacov VV SOŠV 

nezasadal. 

Veľa stretnutí absolvoval A. Siekel na nedávnej pracovnej ceste v Tokiu, pri ktorej mal 

možnosť navštíviť aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tokiu, či priestory budúceho 

Slovenského domu počas OH 2020. 

Ako spomenul prezident SOŠV, dôležitou udalosťou bolo tiež nedávne stretnutia so 

zástupcami Slovenskej asociácie olympionikov. A. Siekel poznamenal, že ho veľmi teší, že sa 

činnosť asociácie podarilo obnoviť.  

Osobitne prezident SOŠV vyzdvihol nedávno zorganizované podujatie prepájajúce 

vzdelávanie, športovanie a zábavu v X-bionicu v Šamoríne pre mladých nádejných slovenských 

olympionikov s názvom JOT Games.  

Medzi ďalšie aktivity, ktoré v blízkej dobe SOŠV čakajú patrí najmä konferencia Sport 

(r)evolution, ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave. A. 

Siekel poznamenal, že dúfa, že sa táto akcia zakotví v kalendári ľudí zo športového hnutia 

každoročne a bude príležitosťou, kde sa budú môcť niečo nové dozvedieť, kde sa navzájom 

stretnú, spoločne porozprávajú a vymenia si skúsenosti. 

Ďalšou významnou udalosťou, ktorá nás čaká je privítanie prezidenta MOV T. Bacha. 

SOŠV dostal informáciu z kancelárie prezidenta MOV, že sa na návštevu teší, prijal naše 

pozvanie a zároveň potvrdil termín stretnutia 7. – 8. mája 2020 v Bratislave. SOŠV tak bude 

pripravovať spoločnú aktivitu pri príležitosti otvorenie Slovenského olympijského a športového 

domu.  

Rovnako tak je plánované v blízkej dobe stretnutie s pani prezidentkou SR.  

Ako bolo zdôraznené, SOŠV prvýkrát v histórii dostal financie na športovú infraštruktúru, 

nakoľko v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k Výstavbe, 

modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021 

budú v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 mil. eur, ktoré budú poskytnuté SOŠV na 

modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Prezident SOŠV, poznamenal, 

že táto suma sa niekomu môže zdať nízka, vzhľadom na potreby športového hnutia, avšak nie je 

primárnou úlohou SOŠV suplovať úlohy iných subjektov pri modernizácii športovej 
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infraštruktúry. Teší nás však dôvera, ktorú SOŠV má a cieľom SOŠV je ju potvrdiť. Budeme sa 

snažiť presvedčiť, že sme tým správnym partnerom štátu. 

 SOŠV sa bude usilovať uvedenú sumu rozdeliť čo najlepšie a v rámci vyhlásenej výzvy 

pomôcť predovšetkým národným športovým zväzom, ktoré už dlhodobejšie trpia v tejto oblasti 

výrazným podfinancovaním a športovým klubom, ktoré predložia kvalitné projekty pre rozvoj 

daného športu. Všetky doručené žiadosti budú dôkladne preštudované, bude im venovaná 

patričná pozornosť, aby z alokovanej sumy 3 mil. eur boli podporené tie najlepšie projekty 

slovenského športového hnutia.  

Práve Fond na podporu športu, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom 

konaní, by sa mal do budúcna stať tým subjektom, ktorý bude v tejto problematike športového 

hnutia rešpektovaným a aktívnym.  

 

 Uzn. č. 285/4/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v máji, v júni, v júli, v auguste 2019 a na začiatku 

septembra 2019. 

 

 

4. EYOF 2021 

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba otvoril ďalší bod dnešného zasadnutia, ktorým bola 

téma EYOF 2021. Spolu s viceprezidentom SOŠV P. Korčokom, ktorý je zároveň predsedom 

organizačného výboru EYOF 2021 Banská Bystrica priblížili prípravu organizácie tohto veľkého 

európskeho multišportového podujatia pre mladých športovcov vo veku 14 – 18 rokov.  

Organizačný výbor začal procesne nastavovať svoje fungovanie a pripravil neziskovú 

organizáciu Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o, ktorá bude 

prípravu podujatia zastrešovať. Správnu radu tejto organizácie tvorí 7 členov (5 členov sú 

zástupcovia mesta a 2 členovia sú zástupcovia SOŠV).  

Vláda SR na svojom nedávnom zasadnutí schválila pre Banskú Bystricu 11 miliónov eur 

na výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a 12 miliónov eur na organizačné 

zabezpečenie festivalu. Ako bolo zdôraznené, je to veľmi pozitívna informácia, nakoľko ide o 

rovnakú sumu ako mali prisľúbené Košice v prípade zorganizovanie tohto podujatia.  

Organizačný výbor tak môže rozbiehať svoje aktivity smerom k príprave podujatia naplno 

a pokračovať vo svojej činnosti.  

  P. Korčok osobitne vyzdvihol pomoc s prípravami zo strany SOŠV. Spomenul tiež 

návštevu EYOF 2019 Baku, kde sa zúčastnili pozorovacieho programu k príprave EYOF-u. Na 

túto návštevu boli oslovení aj zástupcovia zväzov zo športov, ktoré sú v programe EYOF 2021 

Banská Bystrica.  

  Prítomní boli informovaní o aktuálnom stave príprav. Organizačný výbor podujatia rieši 

otázky ako športová infraštruktúra, kapacity ubytovania, dobrovoľníci a ďalšie súvisiace témy. 

Veľkým problémom sa javí najmä nedostatočná športová infraštruktúra.  

Ako poznamenal P. Korčok, je možné, že do programu podujatia bude doplnený aj 11 

šport, a to bedminton, avšak to bude závisieť od zníženia kvót/kapacít pre tenis. Ak sa tieto 

kapacity pre tenis znížia, tak v tejto kvóte budú doplnení športovci súťažiaci v bedmintone. 
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Na záver tohto body zasadnutia prebehla diskusia o zmene programu podujatia 

a o výmene volejbalu za plážový volejbal. Člen VV SOŠV Ľ. Halanda vyjadril výhrady k tejto 

navrhovanej výmene nakoľko prioritu pre SVF má klasický 6-kový volejbal.  

 

 Uzn. č. 285/5/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF 2021, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV P. Korčok a 

generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

5. VYHODNOTENIE EURÓPSKYCH HIER 2019 MINSK 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček informoval VV SOŠV 

o vyhodnotení Európskych hier 2019 Minsk. 

Následne R. Buček predstavil celé zloženie výpravy, ktorá bola dodatočne doplnená, 

výsledky našich športovcov na tomto podujatí a informácie spojené s účasťou na podujatí. 

Druhé európske hry sa uskutočnili v dňoch 21. – 30. júla v bieloruskom Minsku. 

V porovnaní s prvými EH v Baku 2015 mali druhé hry podstatne menší rozsah. Ubudol počet 

športovcov (z približne šesťtisíc v Baku sa zmenšil na zhruba štyritisíc) a menší bol tiež počet 

športových disciplín. V Baku sa súťažilo v 253 disciplínach 31 športových odvetví 20 športov, 

v Minsku v 200 disciplínach 23 odvetví 15 športov. 

V slovenskej výprave bolo 75 športovcov, z ktorých 70 súťažili spolu v 13 športoch. 

Slovenskí športovci vybojovali dovedna 4 medaily. V atletike v individuálnom hodnotení behu na 

100 m Ján Volko vybojoval striebornú medailu, v rýchlostnej kanoistike mužská posádka 

štvorkajaku na 500 m trati (Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek) bronzovú 

medailu, Mariana Petrušová v kajaku jednotlivkýň na 5 km bronzovú medailu a v boxe 

v hmotnostnej kategórii do 75 kg Andrej Csemez bronzovú medailu. 

Veľmi blízko k medaile boli na štvrtých miestach pištoliar Juraj Tužinský a miešaný 

stolnotenisový pár Ľubomír Pištej, Barbora Balážová a tiež Wang Jang, ktorý v súboji o postup 

do semifinále za stavu 3:1 nepremenil dva mečbaly. V prvej šestke sa dvakrát objavili Adam 

Botek (okrem bronzového štvorkajaka sedel aj v piatom dvojkajaku spolu s Petrom Gellem) 

a kajakárka Ivana Mládková, piata na 500 m a šiesta na 200 m. 

Atletika nemala tradičnú podobu, ale úplne nový formát DNA (Dynamic New Athletics). 

Viaceré tradičné olympijské športy (plávanie, volejbal, hádzaná, pozemný hokej, vzpieranie). 

Futbal mal iba plážovú podobu, basketbal sa hral len vo verzii traja proti trom. Takmer vo 

všetkých športoch (výnimkou bola predovšetkým atletika) sa na štarte zišla absolútna európska 

špička, v džude a v boxe mali súťaže EH zároveň status európskych šampionátov. 

V medailovom rebríčku 50 európskych krajín (z nich 43 získalo medaily) Slovensko 

obsadilo až 37. miesto. Na najvyššej priečke tohto rebríčka sa umiestnilo Rusko so 109 

medailami (44 zlatých, 23 strieborných, 42 bronzových) pred domácim Bieloruskom (24 – 16 – 

29), Ukrajinou (16 – 17 – 18), Talianskom (13 – 15 – 13), Holandskom (9 – 13 – 7), Nemeckom 

(7 – 6 – 13), Gruzínskom (6 – 10 – 14), Francúzskom (6 – 9 – 13), Veľkou Britániou (6 – 9 – 8) 

a Azerbajdžanom (5 – 10 – 13). 

V niektorých súťažiach sa v Minsku bojovalo aj o zisk olympijských miesteniek. 

K doterajším piatim slovenským v streleckých brokových disciplínach z vlaňajška však žiadna 
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nepribudla. Strelci síce teraz na medailu nedosiahli, ale okrem Tužinského sa objavili v popredí 

aj mnohonásobní medailisti z vrcholných súťaží Zuzana Rehák Štefečeková (šiesta v trape), Erik 

Varga (siedmy v trape), Danka Barteková (deviata v skeete) a mladá Veronika Sýkorová (ôsma 

v skeete).  

Určitým pozitívom nášho vystúpenia v Minsku je skutočnosť, že viacero hodnotných 

výsledkov dosiahli mladí športovci – z radov medailistov sa to týka kajakárov Baláža, Zalku, 

Boteka, Petrušovej a boxera Csemeza, z radov tých ďalších boxera Matúša Strniska (piaty do 81 

kg), 26-ročného gymnastu Slavomíra Michňáka (šiesty na koni s držadlami), strelcov Patrika 

Jányho (siedmy vo vzduchovej puške na 10 m), Veroniky Sýkorovej (ôsma v skeete) a kanoistky 

Gabriely Ladičovej (deviata v C1 na 200 m). 

Zo športovcov, ktorí neskončili úplne v popredí, ale zaujali, treba spomenúť 

bedmintonistku Martinu Repiskú, ktorá postúpila do osemfinále, cyklistu Jána Andreja Čullyho, 

ktorý bol veľkú väčšinu cestných pretekov s hromadným štartom v trojčlennom úniku a napokon 

aj boxera Viliama Tankóa alebo džudistu Milana Randla. 

SOŠV akceptoval všetky miestenky, ktoré v kvalifikačnom procese naši športovci 

vybojovali alebo im boli pridelené v rámci prerozdelenia.  

Celkovo môžeme účinkovanie našej výpravy na tomto podujatí hodnotiť pozitívne.  

Cieľom do budúcna je, aby toto podujatie bolo kvalifikačným podujatím na OH v Paríži.  

 

 Uzn. č. 285/6/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Vyhodnotenie Európskych hier 2019 Minsk, ktoré prezentoval riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.  

 

 

6. VYHODNOTENIE EYOF 2019 BAKU 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček informoval VV SOŠV 

o vyhodnotení EYOF 2019 Baku. 

R. Buček predstavil celé zloženie výpravy, ktorá bola schvaľovaná elektronicky per 

rollam, taktiež informoval o výsledkoch našich športovcov na tomto podujatí a celom priebehu 

tohto podujatia. 

V dňoch 21.-28. júla sa konal v poradí 15. letný Európsky olympijský festival mládeže 

v Baku. Slovensko na ňom reprezentovalo 45 športovcov v 7 individuálnych športoch a to 

v atletike, gymnastike, cyklistike, džude, plávaní, tenise a zápasení. Celkový počet športovcov 

a ich sprievodu predstavoval 3600 účastníkov zo 48 európskych krajín. Na EYOF Baku získali 

medaily športovci z 36 krajín.  

 

Neoficiálne hodnotenie krajín podľa zisku medailí: 

        

        1. Rusko    28-17-21 / 66 

        2. Veľká Británia  11-12-2 / 25 

        3. Turecko   11-6-10 / 27 

        4. Azerbajdžan  10-7-6 / 23 

        18. Česká republika  2-1-3 / 6 
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        36. Slovinsko   0-0-1 /1 

        36. Slovensko   0-0-1 /1 

 

Porovnanie zisku medailí Slovákov na EYOF. 

 

Podujatie Zlato Striebro Bronz 

EYOF Baku 2019 0 0 1 

EYOF Gyor 2017 1 4 5 

EYOF Tbilisi 2015 0 2 2 

EYOF Utrecht 2013 2 1 0 

EYOF Trabzon 2011 0 0 1 

 

Zloženie výpravy 

 

Vedenie výpravy 

Demeter Boris vedúci výpravy 

Charfreitag Libor zástupca vedúceho výpravy, ambasádor 

Macek Ivan lekár 

Caro Róbert fyzioterapeut 

Mokošová  Barbora mladá ambasádorka 

Galicová Danka tlačový atašé 

Galica Andrej kameraman, fotograf, sociálne médiá 

 

Atletika (19) 

 

Športovkyne 

Ragasová Alžbeta 5 km chôdza 

Šišoláková Lucia 2000m prekážky 

Forster  Viktória 100 m 

Hanuliaková  Petra oštep 

Švecová  Andrea 400m 

Palinderová Lujza skok o žrdi 

Paulínyová Emma 800m 

Kišková Katarína štafeta 100,200,300,400 

Športovci 

Hriň Adam skok do diaľky, trojskok 

Haborák  Milan vrh guľou 

Nemčok Patrik 10 km chôdza 

Revaj  Filip 800m 

Beladič  Samuel štafeta 

Bartek Denis 400m prekážky 

Nemec  Jakub 100m, 200m 

 

Realizačný tím 
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Laurenčík Milan vedúci tímu 

Adlerová  Katarína trénerka 

Hanuliaková Eva trénerka 

Machník Ľuboš tréner 

15 športovcov (z toho 7 mužov a 8 žien) a 4 členovia realizačného tímu 

 

Športová gymnastika (6) 

 

Športovkyne 

Surmanová Sára viacboj 

 

 

Športovci 

Nemčovič    Matej viacboj 

 

Realizačný tím 

Zvalo  Martin vedúci tímu 

Miklošová Nadežda trénerka 

 

Rozhodcovia 

Kremnická  Soňa rozhodca 

Rupčík Ľuboš rozhodca 

 

2 športovcov (z toho 1 muž a 1 žena), 2 členovia realizačného tímu, 2 rozhodcovia 

 

Cyklistika (7) 

 

Športovkyne 

Kurnická Tereza preteky s hromadným štartom, časovka 

Číšecká Miriama preteky s hromadným štartom, časovka 

 

Športovci 

Svrček Martin preteky s hromadným štartom, časovka 

Slivka Jakub preteky s hromadným štartom, časovka 

Ungvarský Lukáš preteky s hromadným štartom, časovka 

 

Realizačný tím 

Švajdleník Vladimír vedúci tímu 

Buchel Štefan tréner 

 

5 športovcov (z toho 3 muži a 2 ženy) a  2 členovia realizačného tímu 

 

Džudo (9) 

 

Športovkyňa 
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Tománková Silvia 57 kg 

 

Športovci 

Maťašeje Benjamín                 90 kg 

Ádam Viktor nad 90 kg 

Ret Samuel 81 kg 

Demčák Tomáš 60 kg 

Krajčí  Miloš 66 kg 

 

Realizačný tím 

Péterová Alexandra vedúca tímu 

Tománek Jozef tréner 

 

Rozhodkyňa 

Pisárová Judita rozhodkyňa 

 

6 športovcov (z toho 5 mužov a 1 žena), 2 členovia realizačného tímu, 1 rozhodca 

 

Tenis (6) 

 

Športovkyne 

Drugdova Salma dvojhra, štvorhra 

Balus Irina dvojhra, štvorhra 

 

Športovci 

Privara Peter Benjamin dvojhra, štvorhra 

Naď Peter dvojhra, štvorhra 

 

Realizačný tím 

Nakládal Rastislav Tréner 

Trčka Daniel Tréner 

 

4 športovci (z toho 2 muži a 2 ženy) a 2 členovia realizačného tímu 

 

Zapásenie (9) 

 

Športovkyne 

Polláková Anna voľný štýl 46kg 

 

Športovci 

Csorgo Tomáš voľný štýl 55 kg 

Vereš Michal voľný štýl 65 kg 

Matyáš Szeiler gréckorímsky štýl 60 kg 

Huszarovics Ladislav gréckorímsky štýl 65 kg 
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Realizačný tím 

Szeiler Zoltán vedúci tímu 

Soós Tomáš tréner GRŠ 

Gáál  Attila tréner VŠ 

 

Rozhodca 

Mokrý Libor rozhodca 

 

5 športovcov (z toho 4 muži a 1 žena), 3 členovia realizačného tímu, 1 rozhodca 

 

Plávanie (10) 

 

Športovkyne 

Kovácsová  Timea 100m znak; 100,200 m motýlik; 200m, 400m PP 

Mižúrová Jana 100m znak; 200m, 400m PP 

Šprláková-Zmorová  Olívia Ana 200m, 400m, 800m VŠ; 200m znak  

Slušná Lilian 50m, 100m VŠ, 100m motýlik 

 

Športovci 

Jablčník  František 200m VŠ; 200m, 400m PP 

Daniš Matej 50m, 100m VŠ, 100m motýlik 

Dikácz Bence 1500m VŠ, 100m, 200m prsia 

Folťan Patrik 50m VŠ; 100m, 200m znak; 100m motýlik 

 

Realizačný tím 

Hlavatý Rastislav tréner 

Sirotný Pavol tréner 

 

8 športovcov (z toho 4 muži a 4 ženy) a 2 členovia realizačného tím 

 

Sumár 
 

šport športovci športovkyne RT rozhodcovia Spolu 

Atletika 7 8 4   19 

Športová gymnastika 1 1 2 2 6 

Cyklistika 3 2 2  7 

Džudo 5 1 2 1 9 

Plávanie 4 4 2  10 

Tenis 2 2 2  6 

Zápasenie 4 1 3 1 9 

Vedenie výpravy   7  6 

Spolu 26 19 24 4 72 

 

Po schválení nominácie (per rollam) VV SOŠV v júli 2019, bola na EYOF Baku 

dodatočne nominovaná atlétka Katarína Kišková (štafeta 100, 200, 300, 400m). Ladislav Lubelec 
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bol z dôvodu zranenia nahradený Samuelom Beladičom takisto v disciplíne štafeta 100, 200, 300, 

400m. 

 

Hodnotenie výkonov  

 

Atletika 

Pätnásť atlétov (osem dievčat a sedem chlapcov) a štyria tréneri tvorili atletickú časť 

výpravy v Azerbajdžane. Súperili so 641 svojimi rovesníkmi zo 46 krajín. Väčšia časť pretekárov 

v tejto vekovej kategórií mali po prvýkrát možnosť zažiť prvé veľké preteky so všetkým, čo 

k tomu patrí. 

Takúto konkurenciu zažili všetci z nich po prvýkrát. Niektorí dokázali atmosféru využiť 

k akcelerácií svojej výkonnosti. Štyria dosiahli na podujatí osobný rekord. Adam Hriň v skoku do 

diaľky, Jakub Nemec v behu na 200m, Andrea Švecová v behu na 400m, Lucia Šišoláková v 

behu na 2000m prekážok. Lucii sa podaril prekonať vo finálovom behu i Slovenský rekord v tejto 

disciplíne. Niektorým sa tento tlak nepodarilo spracovať a zaplatili povestnú nováčikovskú daň. 

Vo výsledkových listinách na popredných miestach, pri najúspešnejších pretekároch, sa často 

vyskytovala skratka PB resp. SB. Je jasné, že uspieť môže na takomto podujatí len ten, kto je 

v správny čas schopný podať maximálny výkon. Snahu a chcenie nemožno uprieť žiadnemu zo 

zúčastnených slovenských pretekárov. 

Škoda zranenia Adama Hriňa v skoku do diaľky vo finálovej sérií. Do finále postupoval 

s nádejným druhým najlepším výkonom z kvalifikácie. V treťom, finálovom pokuse sa mu 

obnovilo zranenie stehna z januára tohto roku. 

Sklamaním boli i obe štafety, ktorým sa nepodarilo nadviazať na úspešné vystúpenie 

chlapčenskej štafety z minulého roku na ME U 18 v Maďarsku. 

Do Azerbajdžanu sme odchádzali s plánom na 2 až 4 umiestnenia v prvej finálovej 

osmičke a s túžbou po medaile. V konečnom účtovaní 5 umiestnení v úzkom finále by sa mohlo 

javiť ako úspech, len tá medaila trochu chýbala. Jedno z dvoch štvrtých miest sa mohlo pri troche 

šťastia premeniť na medailové umiestnenie . 

 

Športová gymnastika 

Sára Surmanová urobila za posledný rok veľký výkonnostný pokrok. Zaradila do zostáv 

mnoho nových cvičebných tvarov, čím zvýšila východiskovú známku o 2 body a ako jediná zo 

slovenských gymnastiek splnila nominačné kritéria. Jej vystúpenie na EYOF si zaslúži pozitívne 

hodnotenie. V poli 80 gymnastiek obsadila v 4-boji 47.miesto. Najlepší výkon podala na 

bradlách, kde sa umiestnila na 28.mieste. Na preskoku sa rovnako umiestnila na 28.mieste. Na 

kladine skončila 59. a na prostných 66. Napriek 2 pádom sa Sára v silnej konkurencii nestratila a 

za podané výkony si zaslúži pochvalu.  

Matej Nemčovič prešiel až na jednu chybu celými pretekmi veľmi dobre a posunul svoje 

osobné maximum vyššie viac ako o 3 body (mesiaci jún na MSJ dosiahol 69,865b. a teraz o 

mesiac neskôr na EYOF 72,950b.) a umiestnil sa na 46. mieste z 82 pretekárov. Najlepšie 

umiestnenie dosiahol 20. miesto na koni a 21. miesto na bradlách z 82 pretekárov, čo je v jeho 15 

rokoch (16 bude mať koncom októbra) veľmi slušný výsledok, nakoľko sa porovnával v kategórii 

16 a 17 roční.  
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Cestná cyklistika 

S výkonmi športovcov bola veľká spokojnosť, najmä u chlapcov kde sa očakávalo 

najlepšie umiestnenie v top 10 aspoň jedného pretekára, Martin Svrček obsadil výborné 3. miesto 

v cestných pretekoch jednotlivcov, Lukáš a Jakub taktiež finišovali v top 20 a to konkrétne na 18. 

a 20. mieste, chlapci svoje ciele splnili a ich výsledky všetkých milo prekvapili. U dievčat sa 

čakal lepšie výsledky, no nakoniec ich výkony stačili na 43. a 46. miesto v cestných pretekoch 

jednotlivcov.  

 
Džudo 

Trénerka Alexandra Péterová bola viacerými výkonmi pretekárov spokojná, veľmi dobre 

sa bil Samuel Ret, ktorý v prvom kole porazil súpera s ktorým predtým dvakrát prehral.  Taktiež 

dobre sa bil Ádám, ktorý išiel o váhu vyššie a aj tam dokázal poraziť súpera a podať dobrý 

výkon. Menšia spokojnosť bola s výkonmi ostatných reprezentantov. Nie že by sa bili zle, ale 

majú na viac, len sa netreba zbytočne báť a biť sa s rešpektom, Maťašeje, od ktorého sa možno 

čakalo najviac úplne zaspal zápas a vyhliadky na medailu sa rozplynuli, kedže ho ani súper 

nepotiahol do opráv. 

 
Plávanie 

Pre týchto plavcov to boli zatiaľ najväčšie preteky v ich kariére. V obrovskej konkurencii 

370 plavcov zo 48 krajín bolo cieľom plaveckej výpravy predovšetkým zlepšovanie osobných 

rekordov. Podľa postavenia v plaveckých tabuľkách pred bol cieľ v účasť v troch semifinále, 

resp. umiestnenie do 16. miesta. To sa aj podarilo splniť, dokonca prekročiť, keďže plavecká 

výprava získala 1x finále (8.miesto Jablčník 400PP), 5x semifinále (13.miesto Jablčník 200PP, 

13.miesto Šprláková-Zmorová 200Z, 13.miesto Slušná 50K, 14.miesto Jablčník 200K, 15.miesto 

Kovácsová 200M) a 2x do 16.miesta (13.miesto Šprláková-Zmorová 800K, 14.miesto štafeta 

chlapcov 4x 100PP). Zároveň plavci prekonali 2x rekord SR juniorov (Jablčník 400PP) a 1x 

rekord SR 14-ročných žiačok (Šprláková-Zmorová 800K). Všetci plavci si zlepšili minimálne 1 

osobný rekord, takže celkovo môžeme hodnotiť vystúpenie plavcov ako úspešné a so 

zaplávanými výkonmi môžeme byť spokojní. Verím, že sa viacerí plavci už o rok kvalifikujú na 

Majstrovstvá Európy juniorov  

 

František Jablčník – plával výborne, najúspešnejší z plaveckej výpravy, 2x zlepšil rekord SR 

juniorov v disciplíne 400 metrov polohové preteky, 7x výrazne a opakovane zlepšil osobný 

rekord, 1x finále 400 metrov polohové preteky - 8.miesto, 2x semifinále 200 metrov polohové 

preteky - 13.miesto, 200 metrov voľný spôsob - 14.miesto., maximálna spokojnosť.  

 

Ana Olívia Šprláková-Zmorová – o rok mladšia, takisto plávala výborne, 1x zlepšila rekord SR 

14-ročných žiačok v disciplíne 800 metrov voľný spôsob, 4x výrazne a opakovane zlepšila 

osobný rekord, 1x umiestnenie do 16.miesta 800 metrov voľný spôsob - 13.miesto, 1x semifinále 

200 metrov znak - 13.miesto. 

 

Lillian Slušná – tiež o rok mladšia, plávala výborne, 4x výrazne a opakovane zlepšila osobný 

rekord, 1x semifinále 50 metrov voľný spôsob - 13.miesto. 
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Timea Kovácsová - 1x zlepšila osobný rekord, 1x semifinále 200 metrov motýlik - 15.miesto. 

 

Bence Dikácz - 1x zlepšil osobný rekord, najlepšie umiestnenie 400 metrov polohové preteky - 

18.miesto. 

 

Jana Mižúrová - 1x zlepšila osobný rekord, najlepšie umiestnenie 400 metrov polohové preteky - 

21.miesto. 

 

Patrik Folťan - 1x zlepšil osobný rekord, najlepšie umiestnenie 200 metrov znak - 23.miesto. 

 

Matej Daniš - 1x zlepšil osobný rekord, najlepšie umiestnenie 50 metrov voľný spôsob - 

32.miesto. 

 

Tenis 

Tenisová výprava s výsledkami nie je spokojná. Podľa papierových predpokladov sa 

očakávalo ašpirovať aspoň na jednu z medailí. Peter Benjamín Privara bol 3. nasadený, Peter 

Naď 8 .nasadený, v štvorhre boli chlapci dokonca 2. nasadení, Salma Drugdová 13. nasadená 

a dievčatá v štvorhre 3. nasadené. Najďalej sa dostala Drugdová (do štvrťfinále v dvojhre), čo sa 

nečakalo, ale bolo to najpríjemnejšie prekvapenie. Všetci ostatní prehrali v druhom kole dvojhry. 

Vypadli aj v druhom kole štvorhry (keďže boli nasadení), hoci to bol ich prvý zápas. 

Formát tenisových súťaží bol bežný ako na ostatných turnajoch organizovaných STZ, TE a ITF, 

ale tam sa nehráva o 3.miesto. Aj tretí set ako supertajbrejk bol výnimočný (ten sa hráva iba 

v kvalifikáciách), nie všetci tréneri to prijali s uznaním. 

 

Zápasenie 

Grécko-rímsky štýl 

Matyáš Szeiler (do 60kg) dostal v prvom kole jedného z najkvalitnejších súperov 

Gruzínca Broladzeho, ktorý skončil na turnaji tretí. Podľahol mu v druhom polčase 0-9. 

Ladislav Huszárovics (do 65kg), podľahol súperovi v prvom kole v prvom polčase a nepodal 

výkon ktorý sa od neho očakával. 

 

Voľný štýl 

Na EYOF Baku sa pod vedením trénera Attilu Gaála predstavili traja športovci. Najlepšie 

sa umiestnila reprezentantka Anna Polláková, ktorá skončila na 5. mieste vo váhovej kategórii do 

46kg. V prvom zápase nastúpila proti Rumunke Antuca, s ktorou prehrala na technickú prevahu 

10:0. Antuca sa prebojovala do finále a tak Anna dostala šancu bojovať o bronzovú medailu, kde 

nastúpila proti Maďarke Matyi, ktorej Anna v boji o bronz podľahla.  

Michal Vereš v prvom kole nastúpil proti Francúzovi Laprince, s ktorým až do poslednej sekundy 

viedol 3:2, ale Francúz ho v poslednej chvíli vytlačil, čo znamenalo nešťastnú prehru nášho 

reprezentanta 4:3 a skončil na 14. mieste.  

Tomáš Csӧrgӧ v prvom kole nastúpil proti Nemcovi Zinserovi, ktorému podľahol 10:0 na 

technickú prevahu.  
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5. Správa lekára výpravy  

        

Vedúci lekár výpravy:   MUDr. Macek Ivan  

Fyzioterapeut:    Róbert Caro 

Počas trvania EYOF Baku bolo ošetrených 12 športovcov a členov realizačných tímov s 

ľahkými zdravotnými problémami. Vážnejšie bolo len jedno svalové zranenie, ktoré neumožnilo 

športovcovi pokračovať v ďalšej súťaži  a jedno rezné poranenie nohy ošetrené suturou. Výprave 

sa vyhli závažnejšie ochorenia a zranenia. 

Športovci absolvovali desiatky  masáží u maséra výpravy + kinesiotejping – u niektorých 

opakovane. Z výpravy SR antidopingovú kontrolu absolvoval iba jeden športovec medailista 

Martin Svrček. 

Všetci športovci – s výnimkou dvoch vyššie zmienených – pokračujú v tréningoch bez 

obmedzenia.  

6. Kultúrno-vzdelávací program 

 Na EYOF Baku zastávala funkciu mladej ambasádorky Barbora Mokošová. Organizátori 

vybraných kandidátov na úlohu „mladého ambasádora“ pripravovali prostredníctvom mesačných 

webinárov od marca 2019. Cieľom tohoto programu bolo propagovať olympijské hodnoty, 

komunikovať so športovcami a oboznamovať ich s aktivitami kultúrno-vzdelávacieho programu. 

Pred odchodom do Baku Barbora oboznámila športovcov prostredníctvom prezentácie s danými 

aktivitami a zaujímavosťami, ktoré ich čakali v dedine pre športovcov. 

 

7. Správa tlačového atašé 

Hlavnou úlohou Oddelenia nových médií počas letného EYOF 2019 v Baku bolo v 

maximálne možnej miere spropagovať samotné podujatie na sociálnych sieťach a webe SOŠV a 

upriamiť tak pozornosť širokej verejnosti na výkony mladých slovenských reprezentantov. 

Cieľom oddelenia bolo nahradiť klasické športové médiá, ktoré o podujatia tohto typu 

neprejavujú dostatočný záujem. 

Oddelenie nových médií svoj cieľ dosahovalo predovšetkým prostredníctvom sociálnych 

sietí (Facebook a Instagram), ako aj webu www.olympic.sk. K stratégii patrilo uverejňovanie 

noviniek, prehľadov, článkov, aktuálnych výsledkov, úspechov, ako aj uverejňovanie obsahu 

„behind the scenes“ priamo z dediny športovcov.  

 

8. Záver 

Pred odchodom na EYOF Baku neprevládali prehnané očakávania v počtoch získaných 

medailí a tieto očakávania sa aj naplnili. Slovenská výprava získala jednu bronzovú medailu 

v cestnej cyklistike zásluhou Martina Svrčeka, dve hodnotné štvrté miesta v atletike Jessica 

Forster 100m a Filip Révaj na 800m a viacero pekných umiestnení v prvej tretine výsledkovej 

listiny. Pri momentálnom trende nie prílišného záujmu mladých ľudí o šport a nedostatočne 

rozvinutej športovej infraštruktúre ani nemôžeme očakávať viac hodnotnejších výsledkov, než 

aké sme na EYOF v Baku dosiahli.  

Pozitívne hodnotíme profesionálny prístup športovcov a ich trénerov k ich pôsobeniu na 

tomto podujatí. Takéto podujatia, kde sa stretnú reprezentanti z rôznych druhov športov, 

vyvolávajú debaty medzi športovcami aj trénermi a obohacujú ich znalosti o starostiach 

http://www.olympic.sk/
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a radostiach v jednotlivých športových odvetviach. Výmeny názorov a odovzdávanie si 

skúseností prospievajú motivácii do ďalšej práce, prípadne snahu čosi zmeniť, zlepšiť resp. 

napodobniť. Je možné porovnávať možnosti aj prácu jednotlivých zväzov a dospievať k názorom, 

ako na Slovensku vychovať medzinárodne úspešného vrcholového športovca.  

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček osobne hodnotí hry za veľmi 

motivujúce pre viacerých športovcov, ale aj trénerov.  

Na záver patrí poďakovanie všetkým členom výpravy za vzornú reprezentáciu Slovenska 

na EYOF Baku 2019. 

 

 Uzn. č. 285/7/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Vyhodnotenie EYOF 2019 Baku, ktoré prezentoval riaditeľ športového a metodického 

oddelenia SOŠV R. Buček.  

 

 

7. SPRÁVA O PRÍPRAVÁCH NA OLYMPIJSKÉ HRY 2020 TOKIO 

Následne riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček v ďalšom bode 

zasadnutia informoval prítomných o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio. 

 V dňoch 19.-22.8. 2019 sa uskutočnil v dejisku OH seminár vedúcich výprav, na ktorom 

organizátori prezentovali aktuálny stav príprav na OH. Účastníkov oboznámili so stavom 

budovania športovísk, z ktorých je 85% hotových a pripravených na preskúšanie v rámci 

testovacích súťaží. Strelnica v Asaka sa však začne ešte len budovať a dokončená bude v apríli 

budúceho roka. Bola možnosť absolvovať prehliadku športovísk, avšak prehliadky vo vnútri 

samotných športovísk boli možné iba výnimočne. Organizátori umožnili obhliadku iba zvonka 

väčšinou iba z autobusu.  

 V olympijskej dedine bola umožnená prehliadka ubytovacích priestorov vo vzorových 

apartmánoch, vybavených už v takom stave ako budú počas OH. Olympijská dedina je v dobrej 

dostupnosti od väčšiny športovísk s výnimkou streleckého areálu v Asake. Preprava autobusom 

na strelnicu trvá približne hodinu. Cyklisti cestári, dráhari aj horskí cyklisti budú mať ubytovanie 

zabezpečené v oblasti mesta Izu vzdialenej 140 km od olympijskej dediny. Iba cyklisti BMX, 

ktorí budú súťažiť v Ariake budú ubytovaní v olympijskej dedine.      

 Ako ďalej informoval R. Buček, na seminári boli podané podrobné informácie prakticky 

zo všetkých oblastí pokrývajúcich organizáciu hier. Prezentovaný bol postup registrovania 

účastníkov do akreditačného systému. V rámci podmienok pre udelenie akreditácií oboznámenie 

s pravidlami 40 a 50 Olympijskej charty. Absolvovali sme inštruktáž k procesu sledovania 

plnenia kvalifikačných kritérií prostredníctvom nového online SQC systému a vkladania 

menovitých prihlášok do systému. 

Boli tiež odprezentované informácie o ochrane a podmienkach použitia loga olympijských 

hier, informácie o antidopingových pravidlách platiacich počas OH, zdravotnom zabezpečení 

účastníkov, proces registrácie lekárov pre výkon lekárskej praxe počas OH, pravidlá spolupráce 

výpravy s pridelenými asistentmi dobrovoľníkmi, podmienky pre používanie vozidiel 

pridelených pre výpravu. Podrobne boli vysvetlené a popísané procedúry pri príchode výprav 

a validácie účastníkov na oficiálnych letiskách (Haneda a Narita). Boli podané informácie 

k preprave nadrozmerného športového materiálu resp. nákladnej doprave športových lodí, zbraní, 

streliva. Výhradným poskytovateľom logistických služieb pre OH je spoločnosť Yamato Ltd..  
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 Uskutočnil sa taktiež dvojstranný míting s koordinátorom pre našu výpravu a so 

zástupcami oddelení organizačného výboru. Prerokovali sa naše preferencie pre alokáciu 

ubytovacích priestorov v olympijskej dedine. Boli prerokované otázky bezpečnosti členov 

výpravy, úlohy tzv. security liason výpravy. Bezpečnosť ústavných činiteľov počas ich pobytu na 

OH bude koordinovaná priamo s ambasádou SR v Tokiu. SOŠV poskytne podklady pre 

akreditácie členov delegácie ústavných činiteľov a našich bezpečnostných zložiek, ktoré ich budú 

sprevádzať.  

 Na tomto stretnutí boli podané aj informácie o časových rámcoch otváracieho 

a záverečného ceremoniálu. Slávnostné privítanie výprav (Team welcome ceremony) po príchode 

do olympijskej dediny bude na rozdiel od predchádzajúcich OH organizované iba na požiadanie 

NOV.  

Pred-akreditačný míting (PreDRM) sa pre európske krajiny uskutoční v Šamoríne počas 

seminára EOV v polovici mája budúceho roka. 

 Čo sa týka plnenia kvalifikačných kritérií, tak R. Buček informoval VV SOŠV, že 

k dnešnému dňu vybojovali slovenskí športovci spolu 11 olympijských miesteniek. 

Olympijské miestenky v trape vybojovali na vlaňajších majstrovstvách sveta Zuzana 

Rehák Štefečeková s Erikom Vargom. V tímovom mixe môžu štartovať na OH celkovo štyria 

slovenskí trapisti. V skeete miestenku taktiež na MS vybojovala Danka Barteková. Vo 

vzduchovej puške vybojoval miestenku Patrik Jány na SP v Rio de Janiero. 

V rýchlostnej kanoistike väčšinu z 246 miesteniek (123 mužských a 123 ženských) do 12 

disciplín už rozdelili na augustových majstrovstvách sveta v Szegede. V kategórii K4 500 m 

vybojovala 4 miestenky tretím miestom posádka Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam 

Botek a v kategórii K1 1000 m jednu miestenku Peter Gelle, keď sa umiestnil na 4. mieste.   

V najbližšom čase budú o miestenky bojovať vodní slalomári na MS v Seu d´Urgell. Do 

Tokia sa kvalifikuje po osemnásť krajín v kajakárskych a jedenásť v kanoistických disciplínach. 

Pre obe kanoistické disciplíny – rýchlosť aj slalom bude možnosť vybojovať miestenky aj 

v budúcoročných kontinentálnych kvalifikačných súťažiach.  

Priebežne sú v rebríčkoch medzinárodných federácií na postupových miestach Richard 

Tury v skateboardingu – street, golfista Rory Sabbatini, bedmintonistka Martina Repiská, dvaja 

cestní cyklisti (uzávierka kvalifikácie podľa rebríčka krajín k 27.10.2019) , jeden horský cyklista, 

džudista Milan Randl, plážové volejbalistky Andrea Štrbová s Natáliou Dubovcovou, tenisti 

Martin Kližan, Viktória Kužmová. Veľmi reálna je šanca na účasť mixu Barbora Balážová, 

Ľubomír Pištej v stolnom tenise. Na hranici postupu sú zatiaľ triatlonisti Richard Varga 

a Romana Gajdošová.  

Šancu na účasť v Tokiu majú boxeri Andrej Csemez s Matúšom Strniskom. Koncom júla 

MOV zverejnil kvalifikačný systém. Európsky kvalifikačný turnaj sa uskutoční 13.3. v Londýne. 

Ďalšiu šancu na vybojovanie miesteniek budú mať boxeri na svetovom kvalifikačnom turnaji 13.-

24.5. v Paríži.   

V športovej gymnastike sa prvé miestenky rozdelia na majstrovstvách sveta v Stuttgarte, 

na ktorých by sa mali zúčastniť aj Barbora Mokošová so Slavomírom Michňákom.  

Podľa súčasného postavenia v svetových rebríčkoch majú reálne šance na vybojovanie 

miesteniek karatisti.  

V atletike sú dva spôsoby získania miestenky. Jedna možnosť je splnenie mimoriadne 

prísnych výkonnostných limitov, alebo na základe nového pravidla - postavenia vo svetovom 

rebríčku. IAAF systém nastavila tak, aby sa predpokladaný počet štartujúcich v jednotlivých 

disciplínach naplnil proporčne - polovica účastníkov by sa mala do Tokia kvalifikovať vďaka 

splneniu limitu, druhá polovica na základe umiestnenia v rebríčku. 
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V plávaní účasť na OH zaručuje iba splnenie tzv. „A“ limitu – olympijského 

kvalifikačného času (OQT). Z plavcov, ktorí budú mať zaplávaný tzv. „B“ limit bude FINA 

dopĺňať podľa počtu voľných miest v štartovom poli.  

Je takmer isté, že nebudeme mať zastúpenie v kolektívnom športe. Futbalisti i futbalistky, 

pozemní hokejisti i hokejistky, basketbalisti i basketbalistky, hádzanári i hádzanárky, bejzbalisti, 

softbalistky, vodní pólisti i pólistky a hráči i hráčky sedmičkového ragby sa už do Japonska 

nemôžu kvalifikovať. 

Teoretickú šancu majú volejbalisti a volejbalistky, ak ich európska konfederácia CEV 

zaradí podľa renkingu do kontinentálnej kvalifikácie. V nej sa začiatkom budúceho roka 

predstaví osem krajín spomedzi tých, ktoré si nevybojovali účasť v interkontinentálnej 

kvalifikácii.  

Najbližšie zasadnutie štábu Tokio 2020 sa uskutoční 10.9.2019 o 14:00 na SOŠV. 

Prítomní zástupcovia zväzov a športových stredísk budú informovaní o priebehu seminára 

vedúcich výprav, organizačnom zabezpečení účasti výpravy, o doprave, zdravotnom zabezpečení 

a antidopingových pravidlách vzťahujúcich sa k OH. Športové zväzy budú informovať 

o priebehu plnenia kvalifikačných kritérií a športovej príprave potenciálnych účastníkov OH.  

Dňa 27.11.2019 sa uskutoční v X-bionics Sphere seminár pre športovcov Tokio 2020. 

Pozvaní budú potenciálni účastníci – športovci a členovia realizačných tímov.  

 

 Uzn. č. 285/8/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Správu o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio, ktorú prezentoval riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.  

 

 

8. PRÍSPEVOK NA MODERNIZÁCIU, REKONŠTRUKCIU A BUDOVANIE 

ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k Výstavbe, 

modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021 

budú v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 mil. eur, ktoré budú poskytnuté SOŠV na 

modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry.  

SOŠV sa preto rozhodol verejne vyzvať športové organizácie na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. 

Výzvu sme okrem zverejnenia na webovom sídle SOŠV taktiež elektronicky zaslali na všetkých 

členov SOŠV, aby táto informáciu nikomu neunikla a mal možnosť sa prihlásiť so svojim 

športovým projektom.  

V nadväznosti na zverejnenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na 

modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry zo dňa 17.7.2019 bolo SOŠV 

doručených takmer až 400 žiadostí o príspevok s celkovou žiadanou sumou presahujúcou 45 mil. 

eur. Ako zdôraznil prezident SOŠV, pri takomto veľkom množstve žiadostí bude naozaj veľmi 

náročné prispieť na každý kvalitný projekt. 

SOŠV sa bude usilovať uvedenú sumu rozdeliť čo najlepšie a v rámci vyhlásenej výzvy 

pomôcť predovšetkým národným športovým zväzom, ktoré už dlhodobejšie trpia v tejto oblasti 

výrazným podfinancovaním a športovým klubom, ktoré predložia kvalitné projekty pre rozvoj 
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daného športu. Všetky doručené žiadosti budú dôkladne preštudované, bude im venovaná 

patričná pozornosť, aby z alokovanej sumy 3 mil. eur boli podporené tie najlepšie projekty 

slovenského športového hnutia.  

Žiadosti subjektov, ktoré nebudú v rámci tejto výzvy vyhodnotené kladne, budú 

spracované a evidované, v prípade ak by Slovenský olympijský a športový výbor dostal na 

modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry v budúcnosti ďalšie finančné 

prostriedky.  

Projekty subjektov, ktoré sú mimo športového hnutia a boli aktívne pri podávaní žiadostí 

(napríklad školy) budú zaslané na MŠVVaŠ SR, aby tieto zozbierané informácie boli využité 

a poslúžili ďalej. Už v minulosti MŠVVaŠ SR realizovali projekt, v rámci ktorého rekonštruovalo 

školské telocvične. Veľký počet doručených žiadostí z tejto oblasti svedčí o reálnych problémoch 

a nedostatočnej školskej športovej infraštruktúre na celom území Slovenska.  

VV SOŠV následne prediskutoval možné zloženie komisie SOŠV pre vyhodnocovanie 

žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej 

infraštruktúry. Táto komisia by mala jednotlivé žiadosti pozorne a odborne vyhodnotiť. Za členov 

komisie SOŠV pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 

rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry boli po diskusii zvolení M. Kohút, P. Korčok, 

D. Líška, B. Čavajda, J. Holeša a P. Swiec.  

Konečné rozhodnutie o poskytnutí príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie 

športovej infraštruktúry bude schvaľovať VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 285/9/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej 

infraštruktúry 

 

 Uzn. č. 285/10/19  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zloženie komisie SOŠV pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na 

modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. 

 

 

9. NARIADENIE VLÁDY SR O METODIKE NA VÝPOČET PODIELU UZNANÉHO 

ŠPORTU NA ROK 2020 

Člen VV SOŠV D. Líška informoval VV SOŠV o písomnej žiadosti Slovenského zväzu 

kickboxu zaoberať sa metodikou na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020. Najmä 

maximálnym možným medziročným nárastom a poklesom podielu príspevku uznaného športu. 

Slovenský zväz kickboxu vo svojej žiadosti navrhuje zrušiť tento maximálny možný medziročný 

nárast a pokles a považuje súčasný spôsob výpočtu za diskriminačný pre menšie NŠZ. V žiadosti 

je ďalej zdôraznené, že najmä pre menšie NŠZ majú príspevky existenčný význam a je potrebné, 

aby sa čím skôr dostali na úroveň príspevku, ktorá im patrí podľa neredukovaného podielu. 

Na základe tohto písomného podnetu VV SOŠV prediskutoval možné scenáre takejto 

úpravy. Do budúcna bude potrebné prehodnotiť význam bŕzd vo vzorci, nakoľko registrujeme 
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viaceré pripomienky NŠZ k tejto problematike. Vzorec na základe zozbieraných dát vypočíta 

určitý podiel uznaného športu a sumu príspevku, avšak vplyvom bŕzd vo vzorci je tento podiel 

podstatne pozmenený a športy sú aj napriek aktívnej práci a úspechom odmenené nižšou sumou, 

než akú by reálne podľa vzorca mali dostať.  

VV SOŠV sa uzniesol na potrebe zakomponovať do návrhov financovia športu nezávislú 

autoritu finančného charakteru, s ktorou by SOŠV mohol na tejto problematike odborne 

spolupracovať, diskutovať a pripraviť kvalitný návrh pre výpočet financovania športu.    

 

 Uzn. č. 285/11/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie: 

 Písomnú žiadosť Slovenského zväzu kickboxu zaoberať sa metodikou na výpočet podielu 

 uznaného športu na rok 2020, ktorú odprezentoval člen VV SOŠV D. Líška.  

 

 Uzn. č. 285/12/19  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Potrebu zakomponovať do návrhov financovia športu nezávislú autoritu finančného 

charakteru, s ktorou by SOŠV mohol na príprave návrhu pre výpočet financovania športu 

odborne spolupracovať a diskutovať.    

 

 

10. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne bolo členmi VV SOŠV schválených 11 riadnych pracovných ciest a 6 

pracovných ciest bolo schválených dodatočne. 

 

Uzn. č. 285/13/19  

➢ a) VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 
Praha, ČR   Konferencia Šport a právo T. Gabriš SOŠV 150 

 

2 
Praha, ČR 5.-6.8.2019 Stretnutie s ČOV J. Liba SOŠV 100 

 

3 
Baku, Azerbajdžan 21.-24.7.2019 OCEP Program Baku 2019 

Hadbábny, Valovičová, 

Ciklaminiova, Corticelli 
SOŠV 100 

 

4 
Tokio, Japonsko 26.-29.8.2019 Inšpekčná cesta OH Tokio 2020 J. Liba, A. Siekel, G.Asványi SOŠV 5000 

 

5 

Lausanne, 

Švajčiarsko 
2.-5.9.2019 

Seminár vedúcich výprav OHM 

Lausanne 2020 
R. Hanzel MOV/SOŠV 500 

 



19  

 

 

6 
Brno, ČR 5.9.2019 

Národné finále Odznaku 

všestrannosti 
R. Tomko SOŠV 50 

 

 

 

➢  b) VV SOŠV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 - 11 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Tokio, Japonsko 7.-13.9.2019 VZ Olympic Museum Network Z. Letenayová SOŠV/MOV 2000  

2 Kyjev, Ukrajina 9.-15.9.2019 
Medzinárodné stretnutie 

Olympijský bocian 

R. Fedor, J. Ucháľ, S. 

Maďarčíková, M. Ferencová, L. 

Paľo, D. Čižmár, V. Karchová, A. 

Fenčíková, S. Palinský, L. Tomko., 

E. Babinčáková, K. Stuľaková, J. 

Uchaľ, R. Hajduková  

SOŠV/ORG 5000  

3 Budapešť, Maďarsko 11.-14.9.2019  VZ EFPM  K. Ráczová, B Buček, M. Tomášik SOŠV/ORG 500  

4 
Lausanne, 

Švajčiarsko 
17.-20.9.2019 Games Preparation Forum B. Demeter SOŠV/MOV 200  

5 Brusel, Belgicko 18.-19.9.2019 Seminár k financovaniu z EÚ P.Gantnerová SOŠV/EOV 1000  

6 Rím , Taliansko 3.-6.10.2019 Európska športová platforma Z. Kríž SOŠV 400  

7 Rím , Taliansko 3.-4.10.2019 
Zasadnutie poradného orgánu 

ENGSO 
P. Gantnerová SOŠV 300  

8 Praha, ČR 3. -6.10.2019 Športová diplomacia 

P. Gantnerová, D. Kosová, A. 

Longová, P. Bendík, J. Szalay, K. 

Valkyová, I. Hatalová, J. Repčík, J. 

Liba, P. Terem, I. Štulajter 

SOŠV 700  

9 Tokio, Japonsko 12.-18.10.2019 World Press Briefing Ľ. Souček SOŠV 2000  

10 Doha, Katar 11.-16.10.2019 Beach Games Z. Vodáčková SOŠV 1500  

11 Doha, Katar 11.-19.10.2019 Beach Games + VZ ANOV A. Siekel, J. Liba, P. Gantnerová SOŠV/ANOV 5000  

 

 

VEC: NÁVRH NOMINÁCIE NA SVETOVÉ PLÁŽOVÉ HRY DAUHA 2019 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček predstavil VV SOŠV 

formát nového podujatia s názvom Svetové plážové hry a návrh nominácie SR na toto podujatie.  
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Koncom mája organizačný výbor historicky prvých Svetových plážových hier oznámil, že 

podujatie v pôvodnom dejisku v kalifornskom San Diegu nie je schopný zorganizovať. Napriek 

tomu, že termín hier sa odsúval, počet športov v ich programe ako aj počet účastníkov a náklady 

na usporiadanie sa neustále znižovali, organizátori potrebné finančné zdroje získať nedokázali.  

Výsledkom rokovaní ANOCu s možnými organizátormi hier v náhradnom dejisku došlo 

k dohode s katarskou Dauhou. Hry sa uskutočnia v katarskej Dauhe od 12. do 16. októbra. 

Organizačný výbor začiatkom júla narýchlo zorganizoval seminár pre vedúcich výprav. 

Zúčastnili sa ho delegáti z viac ako 80 krajín. Odprezentované boli informácie o doprave 

účastníkov, ubytovaní, akreditačnom procese, miestnych podmienkach a športoviskách. 

Organizátori chcú využiť skúsenosti aj organizačný potenciál z organizovania MS v atletike, 

ktoré sa v Dauhe skončia iba týždeň pred začiatkom plážových hier.  

Súťaže plážových hier sa uskutočnia v dvoch zónach. Prevažná časť súťaží a slávnostný 

otvárací ceremoniál sa uskutoční na pláži Katara vzdialenej približne 12 min jazdy autom od 

dediny športovcov. Turnaje v plážovej hádzanej, plážovom volejbale a plážovom tenise odohrajú 

v  športovom komplexe pre plážové športy Gharafa vzdialenom od dediny športovcov do 20 min 

jazdy.  

 Možnosť trénovať na súťažných športoviskách budú mať účastníci najviac 2 dni pred 

samotnými súťažami.  Organizátori hier zdôraznili, že obavy z typických letných horúčav v Dohe 

bežne presahujúcich 45 stupňov nie sú na mieste. Podľa dlhodobých meraní by v čase konania 

hier najvyššie teploty nemali prekročiť 30 stupňov. Problémom však môže byť teplota mora, 

ktorá sa v októbri blíži k 30 stupňom a môže atakovať bezpečnostné limity pre súťaže vo 

vytrvalostnom plávaní a akvatlone. 

Očakáva sa, že na hrách sa zúčastní viac ako 90 krajín. V 14 športových odvetviach sa 

predstaví 1240 športovcov. V programe hier je basketbal 3x3, plážový futbal, plážová hádzaná, 

karate - kata, kiteboarding , skateboarding, športové lezenie, surfing, diaľkové plávanie, plážový 

tenis, akvatlon, plážový volejbal, vodné lyžovanie a plážové zápasenie. Z programu v Dauhe 

vypustili surfing. Výskyt morských vĺn nevyhnutných pre regulárnu súťaž je totiž v Dauhe 

vzhľadom na jej geografické podmienky veľmi zriedkavý.  Súťaže v surfingu sa uskutočnia v San 

Diegu. 

„Dedina“ pre športovcov bude situovaná v hoteli Ezdan. Hotel však bude plne funkčný aj 

pre bežných klientov, mimoriadne bezpečnostné kontroly pri vstupe sa preto neočakávajú. 

Športovci však budú mať vyhradené priestory – jedáleň, telocvičňu a oddychovú zónu s 

bazénom, do ktorých nebudú mať vstup neakreditované osoby ani novinári.  

Dopravu do/z dejiska a ubytovanie účastníkov zabezpečuje a hradí organizačný výbor 

hier. SOŠV zabezpečí dopravu účastníkov z miesta zrazu – športová hala Mladosť na letisko do 

Viedne a späť a poistenie liečebných nákladov. 

Kvalifikačný proces pre účasť na plážových hrách sa skončil 15.7. V slovenských farbách 

sa predstavia 3 športovci – jeden akvatlonista (z trojice kandidátov určených ITU - Marek Pavúk, 

Matúš Verbovský, Oliver Dodok) a dvaja karatisti - Ema Brázdová a Peter Fabian (miestenky na 

meno pridelené WKF) v súborných cvičeniach kata. 

Dodatočne však Slovensko dostalo aj miestenku v ženskom diaľkovom plávaní, ktorú 

využije Karolína Balážiková. Podujatia sa tak zúčastnia v slovenských farbách 4 športovci. 

 

Návrh zloženia výpravy (na základe nominácie športových zväzov) 

 

Akvatlon 
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Marek Pavúk, súťaž jednotlivcov 

Michal Varga, tréner 

 

Karate 

Ema Brázdová, kata žien  

Peter Fabián, kata mužov  

Peter Baďura, tréner 

 

Diaľkové plávanie 

Karolína Balážiková 

Peter Gutian, trenér 

 

Vedenie výpravy 

Roman Buček, vedúci výpravy 

Roman Fano, lekár výpravy 

 

Návrh zloženia výpravy Slovenskej republiky na Svetové plážové hry Dauha 2019 bol 

VV SOŠV schválený bez pripomienok.  

 

 Uzn. č. 285/14/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Správu o prípravách na Svetové plážové hry Dauha 2019, ktorú prezentoval riaditeľ 

športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.  

 

 Uzn. č. 285/15/19  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zloženie výpravy Slovenskej republiky na Svetové plážové hry Dauha 2019: 

 

Akvatlon 

Marek Pavúk, súťaž jednotlivcov 

Michal Varga, tréner 

 

Karate 

Ema Brázdová, kata žien  

Peter Fabián, kata mužov  

Peter Baďura, tréner 

 

Diaľkové plávanie 

Karolína Balážiková 

Peter Gutian, trenér 

 

Vedenie výpravy 

Roman Buček, vedúci výpravy 

Roman Fano, lekár výpravy 
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VEC: PLÁN ZASADNUTÍ VV SOŠV NA II. POLROK 2019 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil VV SOŠV na schválenie plán zasadnutí VV 

SOŠV na II. polrok 2019. 

Plán zasadnutí VV SOŠV bol schválený bez pripomienok. 

 

285. VV SOŠV 5. septembra 2019  

286. VV SOŠV 3. októbra 2019  

287. VV SOŠV 7. novembra 2019  

288. VV SOŠV 5. decembra 2019 

 

Uzn. č. 285/16/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Plán zasadnutí VV SOŠV na II. polrok 2019. 

 

 

VEC: NÁVRH NA VÝROČNÉ OCENENIE EOV - CENA PIOTRA NUROWSKÉHO  

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček prezentoval VV SOŠV 

návrh na výročné ocenenie EOV - Cena Piotra Nurowského. 

Európske olympijské výbory každoročne udeľujú talentovaným športovcom do 18 rokov 

výročné ocenenie – Cenu Piotra Nurowského. Najvýraznejší úspech v stanovenej vekovej 

kategórii v ostatnom období dosiahla vodná slalomárka Emanuela Luknárová na OHM 2018 v 

Buenos Aires – 1. miesto v kategórii K1 slalom a 3. miesto v kategórii C1 slalom.  

Po odsúhlasení návrhu na toto ocenenie v komisii športovcov SOŠV a konzultácii návrhu 

s predsedom komisie pre rozvoj športu SOŠV odporúčame navrhnutie Emanuely Luknárovej na 

vyššie uvedené ocenenie.  

VV SOŠV schválil tento návrh bez pripomienok.  

 

Uzn. č. 285/17/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Navrhnutie športovkyne Emanuely Luknárovej na výročné ocenenie EOV - Cena Piotra 

Nurowského. 

 

 

VEC: VOĽBY DO KOMISIE ŠPORTOVCOV MOV 2020-2028 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie návrh kandidáta SOŠV - Danky 

Bartekovej (športová streľba) do komisie športovcov MOV na obdobie 2020 – 2028. 

Kandidatúra Danky Bartekovej bola schválená komisiou športovcov SOŠV dňa 7.8.2019 

hlasovaním per rollam. 

VV SOŠV schválil tento návrh bez pripomienok.  

 

Uzn. č. 285/18/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Navrhnutie Danky Bartekovej do volieb do Komisie športovcov MOV. 
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VEC: INFORMÁCIA K PROGRAMU ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA 2019/2020 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o študijnom programe Športová 

diplomacia 2019/2020. 

Ide o tretí ročník programu určeného nielen športovcom, ktorí zvažujú ďalšie uplatnenie 

v športovom prostredí, ale aj ľuďom už pôsobiacim v športovom prostredí, ktorí majú záujem 

o nadobudnutie nových znalostí a schopností. Program bude prebiehať v spolupráci s Českým 

olympijským výborom a ďalšími organizáciami a inštitúciami. Účastníci sa vzdelávajú v 

oblastiach ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová 

diplomacia a ďalšie oblasti potrebné pre činnosť v športových organizáciách. 

Program pozostáva z teoretickej časti, ktorá je rozdelená do 8 víkendových modulov 

a z praktickej časti – niekoľkodňovej študijnej cesty. Všetky fázy programu (okrem študijnej 

cesty) budú prebiehať pod gesciou Vysokej školy ekonomickej v Prahe a budú zastrešené 

odborníkmi z príslušných oblastí. 

 

Študenti Športová diplomacia 2019/2020: 

1. Peter Bendik – Slovenská lyžiarska asociácia 

2. Ivica Hatalová – Slovenský stolnotenisový zväz 

3. Jozef Repčík – Slovenský atletický zväz 

4. Ján Szalaj – Slovenský šermiarsky zväz 

5. Katarína Valkyová – Slovenský zväz ľadového hokeja 

 
Termíny konania 2019/2020: 

Zimný semester: 

3. – 6.10.2019 Obhajoby, Workshopy + Športová diplomacia  

18. – 20.10.2019 Organizácia a financovanie športu  

1. – 3.11.2019 Projekt 1. + Športové právo 

22. –24.11.2019 Negociácia a argumentácia 

6. – 8.12.2019  Komunikácia a práca s médiami 

 

Letný semester: 

14. – 16.2.2019 Projekt 2. (konzultácie) 

28.2. –  1.3 2019 Základy marketingu 

20. – 22.3.2019 Základy riadenia ľudských zdrojov a základy protokolu 

a etikety 

3. –  5.4.2019 Interkultúrna komunikácia 

 Študijná cesta 

 

 

 Uzn. č. 285/19/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o programe Športová diplomacia 2019/2020, ktoré odprezentoval generálny 

sekretár SOŠV J. Liba.  
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VEC: ŽIADOSŤ NA PODPORU PROJEKTU Z OLYMPIJSKEJ SOLIDARITY MOV– 

SLOVENSKÝ SÁNKARSKY ZVÄZ 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o žiadosti Slovenského zväzu 

sánkarov na podporu projektu z Olympijskej solidarity MOV.  

Ide o projekt rozvoja národnej športovej štruktúry Slovenského zväzu sánkarov 

angažovaním zahraničného športového odborníka v období jeseň 2019 – jeseň 2020. 

Rozvoj slovenského sánkovania je podmienený ďalšou špecializáciou našich trénerov. 

Preto Slovenský zväz sánkarov navrhuje angažovať zahraničného odborníka so skúsenosťami 

s trénovaním víťaza olympijských hier. Šanca získať takéhoto odborníka je v sánkarskom športe 

ojedinelá a veľmi výnimočná, z tohto dôvodu Slovenský zväz sánkarov žiada o pomoc SOŠV. 

Z financií z projektu bude uhradená faktúra trénera za školenia a cestovné náklady na Slovensko, 

ale aj na zahraničné výcvikové tábory, zahraničné preteky, na ktorých by prebiehal praktický 

výcvik s trénermi a športovcami.  

Na základe spolupráce so zahraničným odborníkom očakávame aj zlepšenie výsledkov 

našich športovcov na významných sánkarských podujatiach.  

 

Uzn. č. 285/20/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Žiadosť Slovenského zväzu sánkarov na podporu projektu z Olympijskej solidarity MOV, 

ktorú odprezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

VEC: OLYMPIJSKÝ DEŇ 2019 VYHODNOTENIE SPRIEVODNÝCH SÚŤAŽÍ A 

AKTIVÍT 

V jednom z posledných bodov zasadnutia bol VV SOŠV oboznámený s výsledkami 

Olympijského dňa 2019 a jeho sprievodnými súťažami a aktivitami.  

Celosvetový Olympijský deň sa už od roku 1948 každoročne viaže k 23. júnu. 

Rozhodnutie o novovekom obnovení antických olympijských hier aj ustanovenie 

Medzinárodného olympijského výboru sa totiž zrodil v Paríži 23.6.1894.  

Na Slovensku Olympijský deň zastrešuje SOŠV, ktorý do osláv zahrnul podujatia 

uskutočnené v mesiacoch máj a jún.  

SOŠV vyhlásil oslavy Olympijského dňa pre všetkých, hlavne pre deti a mládež, pre ktoré 

podujatia organizovali v prvom rade učitelia zo všetkých typov škôl, ďalej pre mestá, obce, 

centrá voľného času a regionálne olympijské kluby, ktoré pripravili podujatia v mieste svojho 

pôsobenia aj pre verejnosť.  

Päťsto školám a inštitúciám, ktoré sa do osláv Olympijského dňa zaregistrovali na 

webovej stránke, SOŠV pomohol materiálnou podporou – dodaním olympijských vlajok, medailí, 

tričiek, či rôznych propagačných predmetov.  

Do rozmanitých aktivít Olympijského dňa 2019 sa v rámci 691 rôznych podujatí zapojilo 

spolu takmer 127-tisíc ľudí! 

Z celkového počtu takmer 127-tisíc účastníkov sa najviac (54 587) do osláv Olympijského 

dňa zapojilo 290 základných škôl. V rebríčku zapojenosti sú na druhom mieste podujatia 

regionálnych olympijských klubov, na treťom podujatia na 90 stredných školách a na štvrtom na 

108 materských školách. Iné subjekty, než boli uvedené vyššie, usporiadali spolu 65 podujatí 

s účasťou 17 531 ľudí. 

Každoročnou súčasťou osláv Olympijského dňa je vyhlásenie výtvarnej, literárnej 

a vedomostnej súťaže s účasťou detí a mládeže z materských, základných a stredných škôl. 
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Do výtvarnej súťaže sa zapojilo spolu 538 škôl všetkých stupňov. V literárnej súťaži bola 

tohto roku slabšia účasť, porota posudzovala len 27 prác. Vo vedomostnej súťaži 

o olympizme prebehli základné kolá online formou, celoslovenské finále bolo 24. a 25. júna vo 

Vysokých Tatrách. V kategórii základných škôl vyhralo družstvo ZŠ Okružná Michalovce, 

v kategórii stredných družstvo Gymnázia Pierra de Coubertin v Piešťanoch. 

Detský olympijský tábor v spolupráci s Olympijskými klubmi Turiec a Horná Orava sa 

zorganizovali dva letné tábory v termíne 29.6. – 7.7.2019 v kempingu Margita – Ilona okres 

Levice s počtom detí 35 a 22.7. – 26.7.2019 vo Vavrišove s počtom detí 34. V táboroch bol jeden 

deň venovaný oslavám Olympijského dňa za účasti našich olympionikov.  

Na Slovensku je tohtoročnou novinkou osláv Olympijského dňa projekt „Športuj 

Slovensko“ s podtitulom „Zaži Olympijský deň plný hviezd“. SOŠV ho pripravil v spolupráci so 

spoločnosťou BILLA. Ambasádormi projektu sú naši štyria známi olympionici Danka Barteková, 

Anastasia Kuzminová, Matej Beňuš a Adam Žampa. Projekt zahŕňal sériu športových podujatí 

vhodných pre celé rodiny. Oslavy sa uskutočnili v Prešove (26.5.), na Štrbskom Plese (1.6.), 

v Banskej Bystrici (23.6.) a v Bratislave (21.9.). 

Už od roku 2013 sa realizuje celoročný projekt „Vykročte za zdravím“, ktorý sa teší čoraz 

väčšej popularite. V rámci tohto projektu v rôznych miestach Slovenska pravidelne cvičí viac než 

šesťsto žien, ale aj mužov vo veku nad 50 rokov. V období osláv Olympijského dňa SOŠV vo 

Vysokých Tatrách zorganizoval seminár pre jeho lektorky a cvičenky. 

V rámci tohto bodu zasadnutia členka VV SOŠV M. Šišková navrhla, aby SOŠV oslovil v 

rámci projektu Športuj Slovensko aj ďalšie národné športové zväzy na spoluprácu, nakoľko tento 

projekt ponúka veľmi dobré podmienky a príležitosti na prezentáciu zväzov a ich športových 

aktivít.  

Zároveň tiež M. Šišková požiadala o odpoveď odkedy a kto rozhodol, že projekt Vykročte 

za zdravím už nepatrí pod komisiu Ženy a šport, nakoľko komisia ku dnešnému dňu nedostala 

žiadne takéto vyjadrenie. Ako M. Šišková zdôraznila, často totiž dostáva odpovede, že ide o 

projekt SOŠV, pričom komisia je tiež riadnou súčasťou SOŠV. Tento projekt vytvorila komisia, a 

preto je nepochopiteľné, že členky komisie, ktoré ho vytvorili ani nedostanú vyjadrenie, že 

projekt bol presunutý pod sekretariát SOŠV, konkrétne pod oddelenie olympizmu. 

 

 Uzn. č. 285/21/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách a priebehu Olympijského dňa 2019 a priebehu jeho sprievodných 

súťaží a aktivít.  

 

 

VEC: AKTIVITY V OBLASTI ŽENY A ŠPORT 

Členka VV SOŠV M. Šišková navrhla VV SOŠV a požiadala ho o mandát začať pracovať 

v rámci agendy ženy a šport na príprave seminára, ktorý by bol zameraný na aktiváciu a väčšiu 

angažovanosť žien kandidovať do orgánov športových organizácií. Ako informovala M. Šišková, 

túto problematiku už komunikovala aj s ČOV. 

Tento návrh sa vo VV SOŠV stretol s pozitívnou odozvou a bol zo strany všetkých 

prítomných podporený a schválený. 
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Uzn. č. 285/22/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Mandát členky VV SOŠV M. Šiškovej začať pracovať v rámci agendy ženy a šport na 

príprave seminára, ktorý bude zameraný na aktiváciu a väčšiu angažovanosť žien kandidovať do 

orgánov športových organizácií. 

 

 

VEC: POZVÁNKA NA KONFERENCIU ŠPORT A PRÁVO 2019 

Prezident SOŠV informoval VV SOŠV o pozvánke, ktorá mu bola doručená na 

konferenciu Šport a právo 2019, ktorú organizuje občianske združenie Učená právnická 

spoločnosť a požiadal VV SOŠV o stanovisko, či sa má tejto konferencie ako zástupca SOŠV 

zúčastniť. VV SOŠV následne túto pozvánku prerokoval. 

VV SOŠV vzhľadom na predchádzajúce negatívne skúsenosti z prezentovania záverov z 

podujatí organizovaných Učenou právnickou spoločnosťou nedoporučuje účasť zástupcu SOŠV 

na konferencii Šport a právo 2019. Toto stanovisko sa opiera o viacero nepodložených, mylných 

až zavádzajúcich tvrdení, ktoré sú častokrát organizátorom konferencie Učenou právnickou 

spoločnosťou a jej členmi prezentované verejnosti. VV SOŠV zároveň navrhuje v odpovedi 

požiadať Učenú právnickú spoločnosť, aby sa v budúcnosti vyhli podobným formuláciám a 

prezentácii záverov z podujatí ktoré organizujú. 

 

Uzn. č. 285/23/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Nedoporučuje účasť zástupcu SOŠV na konferencii Šport a právo 2019. Toto stanovisko 

VV SOŠV sa opiera o viacero nepodložených, mylných až zavádzajúcich tvrdení, ktoré sú 

častokrát organizátorom konferencie Učenou právnickou spoločnosťou a jej členmi 

prezentované verejnosti. VV SOŠV zároveň navrhuje v odpovedi požiadať Učenú 

právnickú spoločnosť, aby sa v budúcnosti vyhli podobným formuláciám a prezentácii 

záverov z podujatí ktoré organizujú. 

 

 

VEC: DOM ŠPORTU 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba podal VV SOŠV krátku informáciu o prípravách Domu 

Športu. Budova by mala byť skolaudovaná v marci 2020 a v apríli 2020 sa uskutoční sťahovanie 

SOŠV. V máji 2020 je naplánované za prítomnosti prezidenta MOV T. Bacha slávnostné 

otvorenie. 

 

 Uzn. č. 285/24/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách Domu športu, ktoré odprezentoval generálny sekretár SOŠV J. 

Liba. 

 

 

VEC: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA S MESTOM GIFU 
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Člen VV SOŠV D. Líška informoval VV SOŠV o výbornej partnerskej spolupráci 

s japonským mestom Gifu, z ktorého sa nedávno vrátila 5-členná výprava Slovenského zväzu 

karate. Mesto navštívili 4 karatisti a ich tréner.  

D. Líška vyzdvihol podmienky, ktoré boli športovcom v Japonsku vytvorené a ochotu 

s ktorou sa v meste Gifu stretli. Túto spoluprácu hodnotí sa veľmi pozitívnu.  

Z tohto dôvodu vyslovil poďakovanie SOŠV za nadviazanie spolupráce a mestu Gifu za 

poskytnutú príležitosť pre nazbieranie nových skúseností a perfektné podmienky na športovanie.  

Prezident SOŠV A. Siekel vyjadril, že ho rovnako teší táto spolupráca a navrhol, aby 

sekretariát SOŠV pripravil oficiálne poďakovanie pre mesto Gifu za profesionálny prístup 

a spoluprácu. VV SOŠV túto úlohu schválil. 

 

 Uzn. č. 285/25/19  

 ➢VV SOŠV ukladá:  

Úlohu pripraviť oficiálne poďakovanie pre mesto Gifu za profesionálny prístup 

a spoluprácu. (Z: sekretariát SOŠV; T: 3. 10. 2019). 

 

UZNESENIA PRIJATÉ PER ROLLAM MIMO ZASADNUTIA VV SOŠV 

Keďže 4 uznesenia VV SOŠV boli počas letných prázdnin schválené elektronicky 

hlasovaním per rollam, za účelom prehľadnej evidencie ich uvádzame na záver zápisu 

z nasledujúceho zasadnutia VV SOŠV po ich prijatí. 

Ide o nasledujúce uznesenia: 

 

Uzn. č. 285/1PR/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Závery Komisie pre rozvoj športu SOŠV, ktoré sa týkajú Top tímu 2019 a Nariadenia 

vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020. 

Termín hlasovania: 25.6.2019 – 27.6.2019 

 

Uzn. č. 285/2PR/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zloženie výpravy na EYOF 2019 Baku. 

 

Vedenie výpravy 

Demeter Boris vedúci výpravy 

Charfreitag Libor zástupca vedúceho výpravy, ambasádor 

Macek Ivan lekár 

Caro Róbert fyzioterapeut 

Mokošová  Barbora mladá ambasádorka 

Galicová Danka tlačový atašé 

Galica Andrej kameraman, fotograf, sociálne médiá 

 

Atletika (19) 

 

Športovkyne 
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Ragasová Alžbeta 5 km chôdza 

Šišoláková Lucia 2000m prekážky 

Forster  Viktória 100 m 

Hanuliaková  Petra oštep 

Švecová  Andrea 400m 

Palinderová Lujza skok o žrdi 

Paulínyová Emma 800m 

Kišková Katarína štafeta 100,200,300,400 

Športovci 

Hriň Adam skok do diaľky, trojskok 

Haborák  Milan vrh guľou 

Nemčok Patrik 10 km chôdza 

Revaj  Filip 800m 

Beladič  Samuel štafeta 

Bartek Denis 400m prekážky 

Nemec  Jakub 100m, 200m 

 

Realizačný tím 

Laurenčík Milan vedúci tímu 

Adlerová  Katarína trénerka 

Hanuliaková Eva trénerka 

Machník Ľuboš tréner 

15 športovcov (z toho 7 mužov a 8 žien) a 4 členovia realizačného tímu 

 

Športová gymnastika (6) 

 

Športovkyne 

Surmanová Sára viacboj 

 

Športovci 

Nemčovič    Matej viacboj 

 

Realizačný tím 

Zvalo  Martin vedúci tímu 

Miklošová Nadežda trénerka 

 

Rozhodcovia 

Kremnická  Soňa rozhodca 

Rupčík Ľuboš rozhodca 

 

2 športovcov (z toho 1 muž a 1 žena), 2 členovia realizačného tímu, 2 rozhodcovia 

 

Cyklistika (7) 
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Športovkyne 

Kurnická Tereza preteky s hromadným štartom, časovka 

Číšecká Miriama preteky s hromadným štartom, časovka 

 

Športovci 

Svrček Martin preteky s hromadným štartom, časovka 

Slivka Jakub preteky s hromadným štartom, časovka 

Ungvarský Lukáš preteky s hromadným štartom, časovka 

 

Realizačný tím 

Švajdleník Vladimír vedúci tímu 

Buchel Štefan tréner 

 

5 športovcov (z toho 3 muži a 2 ženy) a  2 členovia realizačného tímu 

 

Džudo (9) 

 

Športovkyňa 

Tománková Silvia 57 kg 

 

Športovci 

Maťašeje Benjamín                 90 kg 

Ádam Viktor nad 90 kg 

Ret Samuel 81 kg 

Demčák Tomáš 60 kg 

Krajčí  Miloš 66 kg 

 

Realizačný tím 

Péterová Alexandra vedúca tímu 

Tománek Jozef tréner 

 

Rozhodkyňa 

Pisárová Judita rozhodkyňa 

 

6 športovcov (z toho 5 mužov a 1 žena), 2 členovia realizačného tímu, 1 rozhodca 

 

Tenis (6) 

 

Športovkyne 

Drugdova Salma dvojhra, štvorhra 

Balus Irina dvojhra, štvorhra 

 

Športovci 

Privara Peter Benjamin dvojhra, štvorhra 

Naď Peter dvojhra, štvorhra 
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Realizačný tím 

Nakládal Rastislav Tréner 

Trčka Daniel Tréner 

 

4 športovci (z toho 2 muži a 2 ženy) a 2 členovia realizačného tímu 

 

Zapásenie (9) 

 

Športovkyne 

Polláková Anna voľný štýl 46kg 

 

Športovci 

Csorgo Tomáš voľný štýl 55 kg 

Vereš Michal voľný štýl 65 kg 

Matyáš Szeiler gréckorímsky štýl 60 kg 

Huszarovics Ladislav gréckorímsky štýl 65 kg 

 

Realizačný tím 

Szeiler Zoltán vedúci tímu 

Soós Tomáš tréner GRŠ 

Gáál  Attila tréner VŠ 

 

Rozhodca 

Mokrý Libor rozhodca 

 

5 športovcov (z toho 4 muži a 1 žena), 3 členovia realizačného tímu, 1 rozhodca 

 

Plávanie (10) 

 

Športovkyne 

Kovácsová  Timea 100m znak; 100,200 m motýlik; 200m, 400m PP 

Mižúrová Jana 100m znak; 200m, 400m PP 

Šprláková-Zmorová  Olívia Ana 200m, 400m, 800m VŠ; 200m znak  

Slušná Lilian 50m, 100m VŠ, 100m motýlik 

 

Športovci 

Jablčník  František 200m VŠ; 200m, 400m PP 

Daniš Matej 50m, 100m VŠ, 100m motýlik 

Dikácz Bence 1500m VŠ, 100m, 200m prsia 

Folťan Patrik 50m VŠ; 100m, 200m znak; 100m motýlik 

 

Realizačný tím 

Hlavatý Rastislav tréner 

Sirotný Pavol tréner 
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8 športovcov (z toho 4 muži a 4 ženy) a 2 členovia realizačného tím. 

 

Po schválení nominácie (per rollam) VV SOŠV v júli 2019, bola na EYOF Baku 

dodatočne nominovaná atlétka Katarína Kišková (štafeta 100, 200, 300, 400m). Ladislav Lubelec 

bol z dôvodu zranenia nahradený Samuelom Beladičom takisto v disciplíne štafeta 100, 200, 300, 

400m. 

Termín hlasovania: 2.7.2019 – 3.7.2019. 

 

Uzn. č. 285/3PR/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zahraničné pracovné cesty Jún - September 2019.     

 

➢ a) VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 8  

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 
Olympia, 

Grécko 
27.5.2019 

Návšteva Olympie a 

Olympijskej 

akadémie 

Siekel,Liba, Galica, Souček, 

Kvašňovská,Czuczová,Šmihulová,Asványi,Gantnerová,Korčok

, Križ, Liba Jakub, Klus, Čamborová, Révesz, Révesz 

Ferenc,Králik, Malík, Mjartan, Balúchová, Šmidtová, 

Kompanová, Godál, Staňo, Ďurčanová, Luberda, Mlynek, 

Murgačová, Kozubová, Výrosteková, Dzurňák, Hudzík, 

Filipová, Rusnáková, Novotná, Hartmann, Némethová-

Krajčírová, Škvarek, Dvorščík, Zaduban, Vlček, Barteková, 

SOŠV 2000 

 

2 Brno, Praha 5.-6.6.2019 

Stretnutie komisie 

rovných príležitostí 

ČOV 

M. Šišková SOŠV/ORG 100 

 

3 Praha, ČR 
10.-

11.6.2019 
120 rokov ČOV A. Siekel, J. Liba, P. Gantnerová SOŠV 100 

 

4 Praha, ČR 
20.-

21.6.2019 
Športová diplomacia 

P. Gantnerová, M. Benko, D. Kosová, A. Longová, A. 

Michalková, L. Kršňáková 
SOŠV 300 

 

5 
Minsk, 

Bielorusko 

20.6.-

1.7.2019 
EH Minsk 2019 M. Fleischer, P. Gantnerová, Z, Vodáčková SOŠV 1500 

 

6 
Lausanne, 

Švajčiarsko 
23.6.2019 

Otvorenie sídla 

MOV 
J. Liba SOŠV/EOV 15 

 

7 
Tokio, 

Japonsko 

29.6.-

4.7.2019 

Seminár pre lekárov 

výprav 
R. Fano SOŠV 2500 

 

8 Atény, Grécko 1.-4.7.2019 

13. konferencia pre 

učiteľov telesnej 

výchovy 

E. Cecarelli SOŠV 200 

 

 

 

➢  b) VV SOŠV schvaľuje:  
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  ZPC č. 1 - 6  

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Doha, Katar 8.-11.7.2019 
Seminár vedúcich výprav Beach 

Games 
R. Buček SOŠV/ORG 300  

2 Baku, Azerbajdžan 19.-21.7.2019 Seminár New Leaders P. Gantnerová SOŠV 700  

3 Baku, Azerbajdžan 19.-28.7.2019 EYOF Baku 2019 
I. Motolíková, Z. Vodáčková, J. 

Liba, A. Siekel, P. Gantnerová 
SOŠV/EOV 2000  

4 Baku, Azerbajdžan 
21.-24.7.2019 

 

Observer Programme na EYOF 

Banská Bystrica 2021 

 

Korčok, Šabo, Mancoš, Hamaj, 

Nyčová, Škarba, Ryšavý, Kútik, 

Barutová, Drahovsky, Pulc, Slaný, 

Gubrický, Jakubová, Dopjera 

SOŠV/MOV 5000  

5 Tokio, Japonsko 19.-23.8.2019 
Seminár vedúcich výprav OH 

Tokio 2020 
R. Buček, B. Demeter SOŠV/MOV 2000  

6 
Lausanne, 

Švajčiarsko 
17.-19.9.2019 

Seminár k príprave na 

olympijské hry 
B. Demeter SOŠV/MOV 100  

 

Termín hlasovania: 2.7.2019 – 3.7.2019. 

 

Uzn. č. 285/4PR/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh štipendistov na Olympijskú solidaritu MOV Peking 2022. Menovite: 

Andreas Žampa, Soňa Moravčíková (alpské lyžovanie), Samuel Jaroš (snoubording), 

Petra Rusnáková (short track), Nicole Rajičová (krasokorčuľovanie), Tomáš Vaverčák, 

Matej Zmij (sánkovanie), Tomáš Sklenárik, Veronika Machyniaková (biatlon), Ján 

Koristek (bežecké lyžovanie), Rebeka Jančová (alpské lyžovanie). 

Návrh štipendistov bol vytvorený na základe návrhov od národných športových zväzov. 

Tento návrh následne posúdilo športové oddelenie SOŠV a kladne ho vyhodnotila aj 

Komisie pre rozvoj športu SOŠV. V návrhu sa zohľadnili dosiahnuté športové výsledky, 

zastúpenie športových odvetví a perspektíva účasti na ZOH 2022. 

Termín hlasovania: 20. 8. 2019 - 22. 8. 2019. 

 

286. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 3. októbra 2019.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  
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Overil: R. Petriska, člen VV SOŠV   


