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Zápis z 286. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 3. októbra 2019 v Bratislave  
  

 

Prítomní:  Siekel, Korčok, Kríž, Jurášek, Halanda, Petriska, Vanderka, Líška, Kohút, Barteková, 

Tóth 

Ospravedlnení: Šišková 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek, Buček 

   

  

PROGRAM 286. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Kontrola úloh         Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV     Siekel 

4. Vyhodnotenie Konferencie SPORT (R)EVOLUTION    Siekel  

5. Informácia o príprave EYOF 2021 Banská Bystrica     Korčok/Liba  

6. Informácia o príprave na OH Tokio 2020      Buček/Liba  

7. Vyhodnotenie výzvy na príspevok       Kohút  

8. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 286. 

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

navrhol viceprezidenta SOŠV P. Korčoka.  

Uzn. č. 286/1/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

P. Korčoka za overovateľa zápisu z 286. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 285. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV  

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

konkrétne úloha č. 285/25/19 - pripraviť oficiálne poďakovanie pre mesto Gifu za profesionálny 

prístup a spoluprácu. Ako zdôraznil J. Liba, táto úloha bola medzičasom splnená. 

K zápisu z 285. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 
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 Uzn. č. 286/2/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 285. zasadnutia VV SOŠV.  

 

 Uzn. č. 286/3/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 285. 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 5. septembra 2019. Predovšetkým upriamil pozornosť 

na viacero dôležitých stretnutí, ktoré absolvoval. Osobitne A. Siekel spomenul najmä stretnutie 

s predsedom Trnavského samosprávneho kraja J. Viskupičom, ktorý reprezentuje zoskupenie 

SK8, ktoré schválilo podpis memoranda o spolupráci so SOŠV. Ide o ďalší dôležitý krok 

v spolupráci so samosprávnymi krajmi a mestami Slovenska pri podpore rozvoja športu 

a športovej infraštruktúry.  

Z ďalších významných podujatí spomenul prezident SOŠV predovšetkým jeho účasť na 

prvom ročníku konferencie Sport (r)evolution, ďalej na podujatí Športuj Slovensko, ktorého 

cieľom je iniciovať, aby rodičia s deťmi trávili čas a športovali, či na krásnom podujatí v 

Dudinciach s názvom Olympijské srdce pre seniorov. 

K 100. výročiu Univerzity Komenského v Bratislave A. Siekel prevzal ocenenie pre 

SOŠV za vzájomnú spoluprácu. Prezident SOŠV neopomenul tiež vo svojej správe tlačovú 

konferenciu ku grantovému projektu Ukáž sa!, v rámci ktorého boli rozdelené granty pre 

viacerých mladých športovcov v celkovej výške 60 000 €.     

Ako A. Siekel tiež poznamenal, naďalej rovnako pokračujú práce na prípravách EYOF 

2021.  

V rámci pracovných stretnutí prebehlo tiež stretnutie s novou audítorskou spoločnosťou.  

Osobitne prezident SOŠV spomenul jeho účasť na tlačovej konferencii ku kauze SPF vo 

veci mladej športovkyne V. Reichovej, ktorej bolo znemožnené reprezentovať Slovenskú 

republiku. Nedávno v tejto kauze, aj napriek snahe o mediáciu zo strany SOŠV, rozhodol 

Medzinárodný arbitrážny súd v Lausanne. Táto významná medzinárodná autorita rozhodla v 

prospech mladej športovkyne a jej práv reprezentovať. 

Naďalej pokračuje tiež spolupráca so Slovenskou asociáciou olympionikov. A. Siekel 

vyjadril svoje presvedčenie, že obnovenie činnosti asociácie a jej aktivity budú veľkou podporou 

olympijských aktivít SOŠV.   

Z ďalších dôležitých stretnutí treba spomenúť veľmi pozitívne rokovania s novými 

partnermi olympijského hnutia, ktoré sú už krátko pred podpisom zmluvy. Osobitne prezident 

SOŠV vyzdvihol podporu zo strany SPP, ktorá už bola schválená aj na rokovaní Vlády SR. 

V tejto súvislosti A. Siekel ocenil najmä pomoc pri rokovaniach a aktivitu člena VV SOŠV M. 

Kohúta.  

Nedávno tiež prebehol ďalší významný akt smerom k OH a to oficiálny podpis prihlášky 

na OH Tokio 2020, ktorý sa konal na Japonskej ambasáde v Bratislave.  
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Ako spomenul prezident SOŠV, dôležitou udalosťou bolo tiež slávnostné prijatie 

Anastasie Kuzminovej, ktorá sa rozlúčila s jej športovou kariérou. Naša skvelá olympionička 

však zostáva pôsobiť v športovom hnutí, čo vzhľadom na jej skúsenosti a úspechy možno 

hodnotiť len veľmi pozitívne.  

 

 Uzn. č. 286/4/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v septembri 2019 a na začiatku októbra 2019. 

 

 

4. VYHODNOTENIE KONFERENCIE SPORT (R)EVOLUTION 

Prezident SOŠV A. Siekel informoval VV SOŠV o priebehu, návštevnosti a výsledkoch 

prvého ročníka konferencie Sport (r)evolution, ktorá sa konala 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. 

Následne prebehla v rámci VV SOŠV diskusia o jednotlivých témach a prínosoch 

takéhoto podujatia. 

Prvý ročník tejto konferencie možno hodnotiť len pozitívne, nakoľko ohlasy zo 

športového hnutia, ale i verejnosti boli veľmi kladné.  

Termín ďalšieho ročníka by mohol byť okolo 15. až 20. septembra 2020 po skončení 

olympijských hier. 

 

 Uzn. č. 286/5/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Vyhodnotenie konferencie Sport (r)evolution, ktoré prezentoval prezident SOŠV A. 

Siekel.  

 

 

5. INFORMÁCIA O PRÍPRAVE EYOF 2021 BANSKÁ BYSTRICA 

Viceprezident SOŠV P. Korčok, ktorý je zároveň riaditeľom organizačného výboru EYOF 

2021 Banská Bystrica priblížil 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.  

Tím odborníkov, ktorý pracuje na EYOF-e tvorí aktuálne takmer 20 ľudí. Sídlom 

organizačného tímu by mal byť Dom Európskeho festivalu v Banskej Bystrici. Ako ďalej 

informoval P. Korčok, plánovaná je prezentácia prípravy celého podujatia na zasadnutí EOV vo 

Varšave. 

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 
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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.  

  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, pred pár dňami bol odsúhlasený program podujatia. Znížila 

sa kvóta pre tenis a schválená bola organizácia turnaja v bedmintone. EYOF 2021 tak bude mať 

vo svojom programe 11 športov prvýkrát v histórii organizovania EYOF.  

Došlo tiež k výmene klasického 6-tkového volejbalu za plážový volejbal. Zástupcovia 

každého športu na podujatí aktuálne pripravujú svoj rozpočet. 

Mesto Banská Bystrica pokročilo v príprave veľkej športovej haly. Postupne tiež 

prichádza na rekonštrukciu ubytovania a športovej infraštruktúry. 

P. Korčok vyzdvihol, že pri príprave podujatia pomáhajú ľudia z mesta, z SOŠV 

a z organizačného výboru MS v hokeji. Ide o veľké množstvo odborníkov od Bratislavy až po 

Košice. EYOF tak bude podujatie celého Slovenska, nielen jedného regiónu.  

Generálny sekretár J. Liba informoval, že je možná aj podpora podujatia zo strany 

Európskej komisie.  

 

 Uzn. č. 286/6/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

6. INFORMÁCIA O PRÍPRAVE NA OH TOKIO 2020 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček v ďalšom bode zasadnutia 

informoval prítomných o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio. Postupne bolo priblížené 

plnenie kvalifikačných kritérií jednotlivými slovenskými športovcami. 

Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s predsedom LAK SOŠV a riaditeľkou Antidopingovej 

agentúry SR (SADA), na ktorom bol sformulovaný návrh  povinností členov výpravy pre OH 

Tokio 2020 v oblasti boja proti dopingu. Povinnosti odzrkadľujú požiadavky kladené na SOŠV v 

novele zákona o športe platnej od 1.1.2020 - zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v 

oblasti boja proti dopingu. Pre posilnenie účinnosti boja proti dopingu osobitne pred konaním 

olympijských hier SOŠV a Antidopingová agentúra SR požadujú od potenciálnych účastníkov 

olympijských hier, aby absolvovali elektronický vzdelávací kurz uznaný Svetovou 

antidopingovou agentúrou WADA. Uznávané vzdelávacie programy sú prístupné 

prostredníctvom webstránky WADA (https://adel.wada-ama.org/) ako aj prostredníctvom 

webstránok viacerých medzinárodných športových federácií, napríklad European Athletics 

https://www.irunclean.org/ . V slovenskom jazyku je program dostupný prostredníctvom webovej 

stránky Antidopingovej agentúry SR https://sada.triagonal.net/online/login/index.php. Účastníci 

elektronického vzdelávania sú registrovaní v databáze a úspešní absolventi obdržia certifikát.   

 

https://adel.wada-ama.org/
https://www.irunclean.org/
https://sada.triagonal.net/online/login/index.php
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Povinnosti členov výpravy pre OH Tokio 2020 v oblasti boja proti dopingu. 

 

Športovci 

Každý športovec, ktorý sa nachádza v širšej nominácii pre OH na tzv. longliste musí 

absolvovať elektronické vzdelávanie, absolvovať test a preukázať sa certifikátom. Zároveň budú 

títo športovci postupne zaraďovaní do systému ADAMS a tým im vyplýva povinnosť zadávať 

„whereabouts“ (miesta pobytu). Okrem údajov o mieste prespávania a hodinového intervalu, 

v ktorom musí byť športovec na danom mieste dostupný na testovanie, požadujeme uviesť miesta 

a časy tréningov, sústredení a súťaží. 

 

Tréneri a podporný personál 

Tréneri a podporný personál športovcov, ktorí sa nachádzajú na longliste musia taktiež 

absolvovať elektronické vzdelávanie, absolvovať test a preukázať sa certifikátom. 

 

Lekári, fyzioterapeuti, maséri a iný zdravotnícky personál 

Všetci nominovaní zdravotnícky pracovníci absolvujú elektronické vzdelávanie. Je 

vysoko pravdepodobné, že MOV bude od akreditovaných lekárov požadovať preukázať sa 

certifikátom o absolvovaní kurzu ADeL (je v angličtine, testové otázky sú náročné). SADA je 

pripravená spolupracovať so SOŠV pri príprave lekárov pred vykonaním testu, ako aj počas jeho 

vykonávania. SOŠV získal grant Olympijskej solidarity MOV pre úhradu vzdelávacieho kurzu 

„IOC Drugs in Sport“ určeného pre lekárov činných v oblasti boja proti dopingu pre MUDr. 

Gulána navrhnutého Antidopingovou agentúrou SR. 

 

Športové zväzy 

Od športových zväzov, ktoré navrhujú svojich športovcov už do širšej nominácie pre OH 

na tzv. longlist, sa vyžaduje, aby určili lekára, ktorý je na príslušnom športovom zväze 

zodpovedný za oblasť zdravotného zabezpečenia potenciálnych účastníkov OH a 

oblasť antidopingu. Meno zodpovedného lekára zväz oznámi lekárskej komisii SOŠV. 

 

Ostatní účastníci výpravy 

Budú oboznámení o myšlienke čistého športu a so základnými antidopingovými 

pravidlami. 

                                                                                             

Dopingové kontroly pred OH 

Športovci zúčastňujúci sa OH sú povinní súťažiť bez použitia zakázaných látok a metód. 

Táto skutočnosť sa preukazuje negatívnym výsledkom dopingovej kontroly. Pre naplnenie tzv. 

distribučného plánu testov potenciálnych účastníkov OH, ktorý vyžaduje MOV prostredníctvom 

ITA a v spolupráci s národnými antidopingovými organizáciami vykonať pred konaním OH bude 

potrebné v roku 2020 na tento účel vyčleniť čiastku 10 000 Eur  Preto je nutné športovcov 

otestovať ešte pred samotnými hrami a vzhľadom na obmedzený finančný rozpočet SADA bude 

potrebná finančná participácia na pokrytie výdavkov zo strany SOŠV.  

 

Terapeutické výnimky (TUE) 

V prípade potreby udelenia terapeutickej výnimky sa od športovcov alebo ich lekára 

vyžaduje, aby kontaktovali SADA pred začiatkom plánovanej liečby alebo čo najskôr po začiatku 

podávania liečby.   

 



6  

 

 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o prípravách Slovenského domu 

v Tokiu. Dôležitá bude najmä jednotná prezentácia Slovenska v zahraničí, preto túto otázku 

aktívne komunikujeme aj s Ministerstvom zahraničných vecí SR. 

Prebieha tiež plánovanie prepravy športovcov a materiálneho vybavenia do a z Tokia.  

SOŠV pravidelne na OH a ZOH pozýva taktiež významné osobnosti slovenského 

olympijského hnutia. VV SOŠV má v pláne v súvislosti s OH Tokio 2020 v tomto zvyku naďalej 

pokračovať. Na zasadnutí boli navrhnutí bývalí olympionici Marianna Krajčírová Némethová a 

František Kunzo. Na budúcom zasadnutí VV SOŠV tento návrh ešte členovia VV SOŠV 

prediskutujú a prerokujú. 

 

 Uzn. č. 286/7/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.  

 

 

7. VYHODNOTENIE VÝZVY NA PRÍSPEVOK 

Člen VV SOŠV M. Kohút informoval VV SOŠV o množstve doručených žiadostí v rámci 

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a 

budovanie športovej infraštruktúry a priebehu výberového konania.  

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. 

Komisia SOŠV sa usilovala 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.  

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

spracované a evidované, v prípade ak by SOŠV dostal na modernizáciu, rekonštrukciu a 

budovanie športovej infraštruktúry v budúcnosti ďalšie finančné prostriedky.  
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Účelom komisie bolo vybrať z veľkého množstva žiadostí tie najkvalitnejšie projekty. 

Ako zdôraznil M. Kohút, nebola to vôbec jednoduchá úloha. Komisia vybrala až 45 projektov 

z celkovo 33 športov a tento návrh predkladá na schválenie VV SOŠV. 

Úspešní uchádzači budú oslovení, či sú schopní realizovať projekt aj napriek schváleniu 

nižšej sumy než o akú v rámci výzvy žiadali. Nebolo totiž možné všetkým žiadostiam vyhovieť 

v plnej sume, preto bolo potrebné výšku žiadanej podpory znížiť.  

VV SOŠV schválil zoznam projektov, ktoré predložila komisia SOŠV pre 

vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie 

športovej infraštruktúry. 

 

Zoznam schválených projektov: 
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 Uzn. č. 286/8/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na 

modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktoré prezentoval člen 

VV SOŠV M. Kohút.  

 

 Uzn. č. 286/9/19  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zoznam projektov, ktoré predložila komisia SOŠV pre vyhodnocovanie žiadostí o 

poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej 

infraštruktúry. 

 

 

8. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne bolo členmi VV SOŠV schválených 5 riadnych pracovných ciest.  

 

Uzn. č. 286/10/19 

➢  VV SOŠV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 3. -6.10.2019 Športová diplomacia D. Barteková SOŠV 150  

2 
Rožnov p/ 

Radhoštem, ČR 
4.-6.10.2019 

Výjezdní zasedání Českého 

výboru Pierre de Coubertin 
F. Seman SOŠV/ORG 60  

3 Varšava, Poľsko 23.-26.10.2019 
Debriefing EYOF 2019 + VZ 

EOV 

P. Korčok, K. Nyčová, I. Šabo, P. 

Hamaj, M. Škarba, M. Mancoš, A. 

Dobrík 

SOŠV/EYOF 

BB 
2000  

4 Helsinki, Fínsko 18.-20.11.2019 New Leaders Forum J. Liba, M. Šišková, P. Gantnerová SOŠV/ORG 1000  

5 
Lausanne, 

Švajčiarsko 
14.-15.11.2019 MOV Komunikačný workshop Ľ. Souček, D. Galicová SOŠV 800  

 

 

VEC: SPRÁVNA RADA FONDU NA PODPORU ŠPORTU 

 Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 18. 9. 2019 návrh zákona o Fonde na 

podporu športu. Vznik tejto novej verejnoprávnej inštitúcie zameranej na podporu športového 

hnutia je však ešte podmienený podpisom zákona pani prezidentkou SR. V prípade ak k podpisu 

zákona príde, SOŠV bude navrhovať 3 členov správnej rady tohto fondu a jedného člena 

dozornej rady fondu.  
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Následne v rámci VV SOŠV prebehla diskusia o vhodných kandidátoch na tieto funkcie. 

Za SOŠV bude do správnej rady fondu navrhnutý dlhoročný športový odborník J. Rybánsky 

a člen VV SOŠV D. Líška, ktorý má dlhodobo na starosti otázku menších národných zväzov a je 

vhodné, aby v správnej rade fondu bol odborník, ktorý zastupuje ich dôveru a pozná ich 

problémy. 

Tretí člen správnej rady fondu má byť zástupcom športovcov, preto VV SOŠV bude ešte 

vhodného zástupcu konzultovať s komisiou športovcov SOŠV a čakať na jej návrh. 

Prebehlo hlasovanie o kandidátoch SOŠV do správnej rady Fondu na podporu športu. 

Návrh bol jednohlasne schválený prítomnými členmi VV SOŠV, s výnimkou člena VV SOŠV D. 

Líšku, ktorý  sa hlasovania zdržal. 

 

Uzn. č. 286/11/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh kandidátov do správnej rady Fondu na podporu športu menovite J. Rybánskeho 

a D. Líšku. 

 

 

VEC: NAVRHBUTIE TRETIEHO VICEPREZIDENTA SOŠV 

Prezident SOŠV A. Siekel je oprávnený v zmysle Stanov SOŠV navrhnúť troch 

viceprezidentov SOŠV, pričom tento návrh schvaľuje VV SOŠV. Vzhľadom na situáciu, že J. 

Gönci sa po nástupe do funkcie štátneho tajomníka pre šport na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR svojej pozície viceprezidenta SOŠV vzdal, mal SOŠV pozíciu tretieho 

viceprezidenta SOŠV neobsadenú. 

Prezident SOŠV navrhol na túto pozíciu člena VV SOŠV M. Kohúta. V jeho portfóliu by 

mala byť problematika infraštruktúry a investícií. Tejto oblasti sa venoval vo VV SOŠV aj 

doteraz. Viedol komisiu SOŠV, ktorá sa zaoberala posudzovaním žiadostí o poskytnutie 

príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. 

M. Kohút by sa tak stal tretím viceprezidentom SOŠV popri P. Korčokovi a Z. Krížovi, 

ktorí zastrešujú celú oblasť športov, resp. olympizmu. Funkčné obdobie všetkých volených 

orgánov SOŠV sa skončí v novembri 2020. 

VV SOŠV tento návrh prezidenta SOŠV jednohlasne schválil.  

M. Kohút poďakoval za prejavenú dôveru a vyjadril, že si ju veľmi váži a chce naďalej 

pomáhať športovému a olympijskému hnutiu aj z tejto pozície viceprezidenta SOŠV.  

 

Uzn. č. 286/12/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh prezidenta SOŠV na vymenovanie člena VV SOŠV M. Kohúta za tretieho 

viceprezidenta SOŠV so zameraním sa na infraštruktúru a investície.  

 

 

VEC: ŠPORTFESTIVAL 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval na záver zasadnutia o prípravách Športfestivalu, 

ktorý sa uskutoční dňa 16.11.2019 na výstavisku v Trenčíne.  
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Ide o festival neolympijských športov, ale aj neolympijských disciplín z olympijských 

športov. V rámci tohto podujatia majú národné športové zväzy možnosť odprezentovať svoje 

športy a športové aktivity verejnosti. 

Na záver tohto podujatia sa bude konať vyhlásenie najúspešnejších športovcov 

z neolympijských športov.  

 

 Uzn. č. 286/13/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách podujatia Šporfestival 2019, ktoré prezentoval viceprezident 

SOŠV Z. Kríž.   

 

 

VEC: ZÁKON O PRÍSPEVKU ZA ZÁSLUHY V OBLASTI ŠPORTU 

Zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti vstúpi do platnosti v prvý deň nového 

roka. VV SOŠV rozhodol, že Slovenský olympijský a športový výbor poskytne úspešným 

olympionikom nad 35 rokov súčinnosť pri vybavovaní príspevku za zásluhy. 

Výška príspevku za zásluhy sa určuje z priemernej nominálnej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok. Zlatým 

medailistom prináleží jedennásobok tejto sumy, strieborným 0,75-násobok a bronzovým 0,6-

násobok. Podľa aktuálnych údajov by olympijskí víťazi mali po 1. januári 2020 dostávať po 

splnení všetkých podmienok mesačne cez 1000 eur, držitelia strieborných kovov 750 eur a 

bronzových 600 eur. Pôjde o nezdaniteľné prostriedky. Viacnásobní medailisti dostanú príspevok 

len za najvyššie dosiahnutý cenný kov. Podľa zákona majú nárok na financie športovci po 

dosiahnutí 35 roku veku.  

VV SOŠV schválil úlohu vypracovať usmernenie pre olympijských medailistov 

v súvislosti s novým zákonom o príspevku za zásluhy v oblasti športu. 

 

 Uzn. č. 286/14/19  

 ➢VV SOŠV ukladá:  

Úlohu vypracovať usmernenie pre olympijských medailistov v súvislosti s novým zákonom 

o príspevku za zásluhy v oblasti športu (Z: sekretariát SOŠV; T: 7. 11. 2019). 

 

 

 

287. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 7. novembra 2019.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: P. Korčok, viceprezident VV SOŠV   


