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Zápis z 287. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 7. novembra 2019 v Bratislave  
  

 

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

Šišková 

Ospravedlnení: Barteková 

Prizvaní: Chmelár, Liba, Asványi, Mižúr, Miller, Martikán, Benko, Kosová, Michalková 

   

  

PROGRAM 287. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Odovzdávanie dekrétov absolventom programu Športová diplomacia  Siekel/Liba 

3. Kontrola úloh         Liba 

4. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV     Siekel 

5. Informácia o činnosti SAO a spolupráci s SOŠV na rok 2020   Siekel  

6. Informácia zo zasadnutia VZ ANOV a VZ EOV     Siekel/Liba  

7. Informácia z I. plážových hier ANOV       Buček  

8. Príprava na OH 2020 Tokio        Buček  

9. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 287. 

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

navrhol viceprezidenta SOŠV Z. Kríža.  

Uzn. č. 287/1/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Z. Kríža za overovateľa zápisu z 287. zasadnutia VV SOŠV.  

 

  

2. ODOVZDÁVANIE DEKRÉTOV ABSOLVENTOM PROGRAMU ŠPORTOVÁ 

DIPLOMACIA 

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o priebehu ďalšieho ročníka 

vzdelávacie programu Športová diplomacia.  
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Program je určený 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. V súčasnosti prebieha už 3. ročník tohto vzdelávania. Tento 

program prebieha v spolupráci s Českým olympijským výborom. 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. 

Prezident SOŠV A. Siekel následne pogratuloval a odovzdal dekrét absolventom 

programu Športová diplomacia ročník 2018/2019, menovite: 

 

1. Diana Kosová (Slovenský zväz ľadového hokeja) 

2. Tomáš Benko (Slovenský atletický zväz) 

3. Lucia Kršňáková (Slovenský zväz moderného päťboja) 

4. Anne Michalková (SHS JAMES)  

5. Alexandra Longová (Slovenský lukostrelecký zväz) 

 

Za L. Kršňákovú prevzal dekrét čestný člen SOŠV V. Miller, za A. Longovú prevzal dekrét člen 

VV SOŠV M. Vanderka.   

 

 Uzn. č. 287/2/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o vzdelávacom programe Športová diplomacia, ktoré odprezentoval generálny 

sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

3. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 286. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV  

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

konkrétne úloha č. 286/14/19 – vypracovať usmernenie pre olympijských medailistov v súvislosti 

s novým zákonom o príspevku za zásluhy v oblasti športu. Ako zdôraznil J. Liba, táto úloha bola 

medzičasom splnená. 

Ďalej tiež J. Liba informoval, že bude potrebné na dnešnom zasadnutí doplniť návrh 

kandidátov do Fondu na  podporu športu. 

K zápisu z 286. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 287/3/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 286. zasadnutia VV SOŠV.  

 

 Uzn. č. 287/4/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 286. zasadnutia VV SOŠV.  
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4. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOŠV 

Prezident SOŠV A. Siekel informoval VV SOŠV o jeho aktivitách od posledného 

spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 3. októbra 2019. Predovšetkým upriamil pozornosť 

na zahraničné pracovné stretnutia, ktoré v nedávnej dobe absolvoval. Osobitne A. Siekel 

spomenul najmä účasť a stretnutia na Valnom zhromaždení Asociácie národných olympijských 

výborov (ANOV), stretnutia počas I. plážových hier ANOV a účasť na oslavách 100. výročia 

Poľského olympijského výboru.  

Z ďalších významných stretnutí spomenul prezident SOŠV predovšetkým jeho stretnutie 

s predsedom vlády SR a podpredsedom vlády SR ohľadom financovania športu a rozvoja 

športovej infraštruktúry.  

Ako A. Siekel poznamenal, naďalej rovnako pokračujú práce na prípravách EYOF 2021.  

V rámci pracovných stretnutí prebehlo tiež za účasti A. Siekela v nedávnej dobe niekoľko 

dôležitých stretnutí so súčasnými, ale i novými partnermi Slovenského olympijského tímu.  

Dnes je zároveň naplánované stretnutie s pani prezidentkou SR, v rámci ktorého prezident 

SOŠV a generálny sekretár SOŠV odovzdajú pozvánku na Hry XXXII. olympiády do japonského 

Tokia. 

Ako informoval prezident SOŠV, naďalej tiež prebiehajú slávnostné odhaľovania 

pamätných tabúľ našich najúspešnejších olympionikov po celom Slovensku. 

 

 Uzn. č. 287/5/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v októbri 2019 a na začiatku novembra 2019. 

 

 

5. INFORMÁCIA O ČINNOSTI SAO A SPOLUPRÁCI S SOŠV NA ROK 2020 

  V rámci tohto bodu sa zasadnutia zúčastnil predseda SAO a dlhoročný úspešný 

olympionik M. Martikán, ktorý informoval o plánovanej činnosti SAO. Predovšetkým upriamil 

pozornosť na blížiaci sa Národný zraz olympionikov, ktorý sa uskutoční dňa 15. – 16. novembra 

v Šamoríne. Okrem toho tiež prebehla diskusia o ďalších plánovaných aktivitách. SAO má 

v pláne spolupracovať tiež na budúcoročnom projekte Pripravení na Tokio, či rozbehnúť aktívnu 

spoluprácu s olympijskými klubmi.  

Ako na zasadnutí odznelo, do budúcna je veľmi dôležité, aby spolupráca medzi SOŠV 

a SAO napredovala, a aby tieto organizácie mali zladený plán činností a vzájomne sa v aktivitách 

dopĺňali. Takýto postup môže výrazne napomôcť osvete o slovenskom olympijskom, ale 

i športovom hnutí a posunúť aktivity a ich výsledky podstatne ďalej na prospech celého 

slovenského športu a slovenských športovcov. 

Predseda komisie športovcov SOŠV M. Tóth informoval, že pred Národným zrazom 

olympionikov prebehne tiež zasadnutie komisie športovcov, na ktorom sa bude riešiť aj 

spolupráca so SAO. M. Tóth vyjadril presvedčenie, že verí, že táto spolupráca bude 

bezproblémová a pre športovcov prínosná.  

 

 Uzn. č. 287/6/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  
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Informácie o činnosti SAO a spolupráci so SOŠV na rok 2020, ktoré predstavil predseda 

SAO M. Martikán.  

 

 

6. INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA VZ ANOV A VZ EOV 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o priebehu a výsledkoch VZ 

ANOV a VZ EOV.  

VZ ANOV sa uskutočnilo v katarskej Dauhe, počas prebiehajúcich I. plážových hier 

ANOV.  Najbližšie zasadnutie VZ ANOV bude v Kórei.  

VZ EOV hostila Varšava, pretože Poľský olympijský výbor (POV) chcel túto príležitosť 

spojiť s oslavami svojej storočnice. Galavečer k veľkému jubileu sa uskutočnil v sobotu. 

Prezident SOŠV A. Siekel odovzdal prezidentovi POV Andrzejovi Kraśnickému v prítomnosti 

generálneho sekretára SOŠV J. Libu a čestného prezidenta SOŠV F. Chmelára ako dar umelecké 

dielo zo skla. 

Zároveň počas 48. VZ EOV vo Varšave si čestný prezident SOŠV F. Chmelár prevzal 

najvyššie ocenenie organizácie – EOC Order of Merit. Odovzdal mu ho prezident EOIV Janez 

Kocijančič. Európske olympijské výbory týmto vyznamenaním ocenili dlhoročnú prácu F. 

Chmelára v prospech športu a olympijského hnutia. Na čele slovenského olympijského hnutia 

stál celých 17 rokov (od novembra 1999 do novembra 2016) a štyri roky (2013 – 2017) bol aj 

členom exekutívy EOV. 

EOC Order of Merit získal F. Chmelár ako prvý Slovák. V minulosti získali dvaja 

slovenskí športoví funkcionári - bývalý viceprezident SOV V. Miller a súčasný viceprezident 

SOŠV Z. Kríž - EOC Laurel Award, čo druhé najvyššie ocenenie EOV. 

 

 Uzn. č. 287/7/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie zo zasadnutia VZ ANOV a VZ EOV, ktoré prezentoval generálny sekretár 

SOŠV J. Liba. 

 

 

7. INFORMÁCIA Z I. PLÁŽOVÝCH HIER ANOV 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba v ďalšom bode zasadnutia informoval prítomných 

o priebehu a výsledkoch I. plážových hier ANOV, nakoľko riaditeľ športového a metodického 

oddelenia SOŠV R. Buček bol odcestovaný. 

V dňoch 12.-16.10.2019 sa v katarskej Dauhe uskutočnili prvé svetové plážové hry. V 14 

disciplínach 13 športových odvetví súťažilo 1237 športovcov z 97 krajín, z toho 33 z Európy.  

So ziskom 7 zlatých medailí bolo najúspešnejšou krajinou Španielsko. 

Slovensko reprezentovali 4 športovci. V akvatlone (2,5 km beh, 750 m plávanie, 2,5 km 

beh) sa Marek Pavúk umiestnil časom 28:58 (+2:36 za víťazom) na 18. mieste, štartovalo 30 

športovcov, štyria súťaž nedokončili. Vo vytrvalostnom plávaní na 5 km sa Karolína Balážiková 

umiestnila na 21. mieste časom 1:07:08 (7:17 za víťazkou), štartovalo 26 plavkýň, štyri plavkyne 

súťaž nedokončili. V karate v súborných cvičeniach kata sa Ema Brázdová v kvalifikačnej 

skupine A  umiestnila s hodnotením 21,74 bodu na 7. mieste (štvrtá postupujúca získala 23,02 

bodu) a do ďalšieho kola súťaže nepostúpila. Peter Fabian sa so ziskom 23 bodov umiestnil 
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v skupine C na 6. mieste (štvrtý postupujúci získal 23,28 bodu) a do ďalšieho kola taktiež 

nepostúpil. V každej kvalifikačnej skupine štartovalo 8 karatistov, do ďalšieho kola postupovali 

štyria najlepší. V mužskej aj ženskej kategórii sa predstavilo po 32 súťažiacich.   

Z dôvodu vysokých denných teplôt organizátori posunuli štarty v akvatlone a plávaní na 

6:00. Teplota vody počas dňa prekračovala 32°C, krátko pred štartom oboch disciplín však 

namerali 31,9°C, jednu desatinu stupňa pod bezpečnostný limit teploty vody, čo umožnilo súťaže 

uskutočniť. 

 V individuálnych disciplínach sa športovci na hry kvalifikovali na základe umiestnenia 

v rebríčkoch medzinárodných športových federácií. Miestenka pre vytrvalostné plávanie bola 

pridelená krátko pred konaním hier. Nominácie športovcov a trénerov navrhli príslušné športové 

zväzy. 

 Účastníci hier boli ubytovaní v hotelovom komplexe Ezdan, ktorý mal funkciu „dediny 

pre športovcov“. Oddychová zóna s bazénom, malými ihriskami a posilňovňami poskytovala 

športovcom dobré možnosti pre doplnkový tréning, relaxáciu a trávenie voľného času.  

 Letenky do/z dejiska hier a ubytovanie účastníkov zabezpečil a uhradil organizačný výbor 

hier. SOŠV doplatil 315 CHF k letenke pre Karolínu Balážikovú, t.č. študujúcu v USA, z New 

Yorku do Dauhy a naspäť. SOŠV zabezpečil prepravu členov výpravy z miesta zrazu – športová 

hala Mladosť - na letisko do Viedne a späť,  poistenie liečebných nákladov, cestovné náhrady 

a oficiálne oblečenie výpravy od firmy 4F. 

 

Zloženie výpravy SR na prvých AWBG Doha 2019: 

Akvatlon 

Marek Pavúk, súťaž jednotlivcov 

Michal Varga, tréner 

 

Karate 

Ema Brázdová, kata žien  

Peter Fabián, kata mužov  

Peter Baďura, tréner 

 

Plávanie na 5 km 

Karolína Balážiková 

Peter Gutyan, tréner 

 

Vedenie výpravy 

Roman Buček, vedúci výpravy 

Roman Fano, lekár výpravy 

 

  Plážové hry mali medzi účastníkmi prevažne pozitívny ohlas. Treba oceniť úsilie 

organizátorov, že sa hry po odstúpení pôvodných organizátorov (San Diego) podujali v pomerne 

krátkom čase vôbec zorganizovať. Aj keď záujem médií o podujatie bol minimálny a divácka 

návštevnosť zo strany domácich obyvateľov takmer nulová, podujatie má určitý potenciál aj do 

budúcnosti. Druhé ANOC svetové plážové hry by sa mali uskutočniť v roku 2021. Rokovania 
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podľa informácií z tlače prebiehajú so 6 potenciálnymi organizátormi, medzi ktorými sú 

Portugalsko a Hong Kong. 

 

 Uzn. č. 287/8/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Správu o priebehu a výsledkoch I. plážových hier ANOV, ktorú prezentoval generálny 

sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

8. PRÍPRAVA NA OH 2020 TOKIO 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba v nasledujúcom bode zasadnutia informoval prítomných 

o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio, nakoľko riaditeľ športového a metodického 

oddelenia SOŠV R. Buček bol odcestovaný. Postupne bolo priblížené plnenie kvalifikačných 

kritérií jednotlivými slovenskými športovcami. 

V dňoch 10.-11.12.2019 sa v X-bionic sphere uskutoční seminár pre športovcov a členov 

realizačných tímov športových odvetví s možnou účasťou na olympijských hrách v Tokiu 2020.  

Na seminár sú prostredníctvom športových zväzov pozvaní športovci – kandidáti účasti na OH v 

Tokiu a členovia ich realizačných tímov. Predpokladaná účasť je 55 – 75 osôb. 

 Poslaním seminára je sprostredkovať informácie o stave príprav a organizačnom zabezpečení 

účasti výpravy SR na OH Tokio 2020, podanie informácií o zdravotnom zabezpečení, informácií 

z oblasti boja proti dopingu, prezentované budú informácie z oblasti výživy športovcov, pravidlá 

a zásady využívania sociálnych médií počas OH a ďalšie.  

Prednášky a diskusie sa uskutočnia v priestore Tuli® Cinema. 

 

 Uzn. č. 287/9/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Správu o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio, ktorú prezentoval generálny sekretár 

SOŠV J. Liba. 

 

 

9. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne boli členmi VV SOŠV schválené 4 riadne pracovné cesty a 3 

pracovné cesty boli schválené dodatočne.  

 

Uzn. č. 287/10/19 

➢ a) VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 1 -3.11.2019 Športová diplomacia 
P. Bendik, J. Szalay, I. Hatalová, J. 

Repčík, K. Valkyová 
SOŠV 500  
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2 Lake Placid, USA 3.-6.11.2019 9. Athletes 365 Career Fórum A. Longová SOŠV/MOV 250  

3 Katowice, Poľsko 4.-7.11.2019 WADA Fórum R. Buček, V. Vachalík SOŠV 600  

 

➢  b) VV SOŠV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 - 4 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 
22. -

24.11.2019 
Športová diplomacia 

P. Bendik, J. Szalay, I. Hatalová, J. 

Repčík, I. Hatalová 
SOŠV 500  

2 Praha, ČR 6. -8.12.2019 Športová diplomacia 
P. Bendik, J. Szalay, I. Hatalová, J. 

Repčík, I. Hatalová 
SOŠV 500  

3 Madrid, Španielsko 2.-6.12.2019 
Seminár digitálnej komunikácie a 

médií 
M. Luptáková SOŠV/ORG 200  

4 Dublin, Írsko 7.-8.12.2019 Európske fórum športovcov Z. Moravčíková SOŠV/EOV 100  

 

 

 

VEC: SPRÁVNA RADA FONDU NA PODPORU ŠPORTU 

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

podporu športu. Zákon našiel v parlamente širokú podporu. Prezidentka SR Z. Čaputová ho 

podpísala 4. októbra a 15. októbra vyšiel tento predpis v Zbierke zákonov SR.  

 SOŠV navrhuje 3 členov správnej rady Fondu na podporu športu, pričom jeden člen bude 

zároveň podpredsedom Správnej rady fondu a jedného člena dozornej rady Fondu na podporu 

športu. 

Vo 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 sa VV SOŠV podaril 

s komisiou športovcov SOŠV a následne navrhol olympionika J. Krnáča.  

Do dozornej rady Fondu na podporu športu bola navrhnutá I. Lednická, dlhoročná 

riaditeľka ekonomického oddelenia SOŠV.  

Prebehlo hlasovanie o všetkých kandidátoch SOŠV do správnej rady Fondu na podporu 

športu a dozornej 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. 287/11/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  
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Návrh kandidátov do správnej rady Fondu na podporu športu menovite J. Rybánskeho, D. 

Líšku, J. Krnáč a I. Lednickej do dozornej rady Fondu na podporu športu. 

 

 

VEC: JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM 2020 

Viceprezident SOŠV a predseda komisie pre rozvoj športu (KRŠ) SOŠV P. Korčok 

predstavil VV SOŠV proces a samotný výber športovcov Juniorského olympijského tímu 2020. 

  Po výzve adresovanej športovým zväzom letných a zimných olympijských športov na 

predloženie návrhov na zaradenie športovcov do Juniorského olympijského tímu (JOT) pre rok 

2020 bolo na SOŠV doručených 38 návrhov z 22 športových zväzov. 

Športovci navrhnutí KRŠ SOŠV sú vybraní na základe posúdenia dosiahnutých 

umiestnení a náročnosti podujatí, na ktorých  umiestnenia dosiahli. Zoznam navrhovaných 

športovcov je usporiadaný v poradí podľa pomocného kritéria - bodovej hodnoty zohľadňujúcej 

umiestnenie a náročnosť súťaže vyjadrenej subjektívne priradeným koeficientom. Rovnaké 

kritérium bolo použité aj v predchádzajúcich ročníkoch projektu JOT.  

 Medzi zväzmi navrhovanými športovcami na zaradenie do JOT boli aj Vanda Michalková 

a Petra Rusnáková, avšak z dôvodu, že obe športovkyne sú štipendistkami Olympijskej solidarity 

MOV pre OH Tokio 2020 resp. ZOH Peking 2022, do projektu nie sú zaradené.   

  Tri návrhy (Nikoleta Trníková, plávanie, Chiara Diky, umelecké plávanie (SPF), Zuzana 

Michaličková, zimný triatlon, duatlon (STU)) boli na SOŠV doručené po termíne predkladania 

návrhov  z dôvodu zlyhania odosielania el. pošty. Z tohto dôvodu ich komisia neposudzovala, ale 

sú dodatočne zaradené do zoznamu kandidátov. Návrhy, okrem uvedených návrhov doručených 

po termíne, boli posúdené komisiou pre rozvoj športu SOŠV. 

  Keďže výzva na predkladanie návrhov nelimituje návrhy iba na olympijské disciplíny, 

medzi výsledkami navrhovaných športovcov sú aj výsledky dosiahnuté v neolympijských 

disciplínach. Pri posudzovaní kandidátov odporúčame neprihliadať na výsledky dosiahnuté 

v neolympijských disciplínach. 

 

Do JOT pre rok 2020 komisia pre rozvoj športu SOŠV odporúča VV SOŠV schváliť  

nasledujúcich 20 športovcov: 

 

Priezvisko Meno Dátum narodenia Športový zväz 

Labošová Ema 07/03/2001 Slovenský stolnotenisový zväz 

Delinčák Filip 28/08/2003 Slovenský stolnotenisový zväz 

Paňková Zuzana 25/11/2004 Slovenská kanoistika 

Trníková* Nikoleta 29/07/2002 Slovenská plavecká federácia 

Čerňanská Viktória 29/03/2002 Slovenský zväz bobistov 

Filipová Lucia 27/09/2002 Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

Skupek Marián 07/12/2001 Slovenský zväz sánkarov 

Prívara Peter Benjamín 02/08/2004 Slovenský tenisový zväz 

Kapustová Ema 14/12/2002 Slovenský zväz biatlonu 

Revaj Filip 13/06/2002 Slovenský atletický zväz 

Geršiová Nina 13/08/2001 Slovenský zväz judo 

Forster Viktória 08/04/2002 Slovenský atletický zväz 

Horváthová Petra 11/11/2004 Slovenská gymnastická federácia 
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FILIP Lukáš 13/07/2002 Slovenský strelecký zväz 

Kuric Peter 10/05/2001 Slovenský horolezecký spolok JAMES 

Barto Alex 22/01/2001 Slovenský zväz judo 

Čisovská Romana 10/09/2002 Slovenský tenisový zväz 

Čukanová Michaela 27/02/2003 Slovenský zväz karate 

Hrčka Roman 02/12/2003 Slovenský zväz karate 

Svrček Martin 17/02/2003 Slovenský cyklistický zväz 

*Návrh doručený po termíne, vzhľadom a výsledky športovkyne odporúčaný na zaradenie do 

JOT  

 

Kompletný zoznam kandidátov pre JOT 2020 aj s uvedením športových výsledkov bol 

členom VV SOŠV doručený v elektronickej prílohe. 

 

Uzn. č. 287/12/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh športovcov do JOT 2020 schválený Komisiou pre rozvoj športu SOŠV 

a predložený predsedom komisie a zároveň viceprezidentom SOŠV P. Korčokom.  

 

 

VEC: NOMINÁCIA TRÉNERA NA CENU MOV ZA CELOŽIVOTNÉ ÚSPECHY (2019 

IOC COACHES LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD)  

Počas ZOHM Lausanne 2020, bude MOV udeľovať cenu pre úspešného trénera za jeho 

celoživotné dielo v športe. Komisia športovcov SOŠV na toto ocenenie najskôr odporučila 

Daniela Kuzmina. Ten nomináciu neodmietol, ale odporučil, aby bol namiesto neho  nominovaný 

Juraj Sanitra, tréner Anastazie Kuzminovej a Pavla Hurajta na ZOH Vancouver 2010. KŠ SOŠV 

nomináciu Juraja Sanitru podporila.  

Výzva na predkladanie návrhov je zverejnená na platforme Athletes365. Návrhy môžu 

predkladať: členovia MOV, členovia komisie športovcov MOV, členovia komisie doprovodu 

športovcov MOV, medzinárodné federácie letných a zimných športov prostredníctvom ich 

prezidentov alebo generálnych sekretárov, národné olympijské výbory prostredníctvom 

prezidentov a generálnych sekretárov a športovci – olympionici. 

 

 Uzn. č. 287/13/19  

           ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Navrhnutie trénera Juraja Sanitru na cenu MOV za celoživotné úspechy (2019 IOC 

Coaches Lifetime Achievement Award). 

 

 

VEC: VYHODNOTENIE NÁVRHOV NA CENY FAIR PLAY ZA ROK 2019 

A PROJEKTU ŠPORT JE ŠANCA 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval VV SOŠV o návrhoch na ocenenie Fair play za 

rok 2019. 

Na SOŠV bolo zaslaných 22 návrhov z rôznych subjektov, najmä z olympijských klubov 

SR a športových zväzov. Na základe doručených návrhov, členovia Kolégia Klubu fair play 

SOŠV navrhujú a udeľujú ocenenia za rok 2019 v týchto kategóriách: 
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Hlavná Cena Jána Popluhára 

Jozef Jankech, futbal 

 

Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play 

Cena KFP SOŠV:  Jana Riečanová, gymnastika   

 

Diplom KFP SOŠV: Jaroslav Kaminský, volejbal 

   Štefan Kajda, futbal 

   Miroslav Gábor, stolný tenis 

        

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play  

Cena KFP SOŠV:  Michal Zeman, športový novinár, publicista  

 

Za príkladný čin v duchu fair play  

Cena KFP SOŠV:  Peter Čerešňák, ľadový hokej 

 

Diplom KFP SOŠV: Miroslav Pupák, ľadový hokej 

   Jakub Krako, zjazdové lyžovanie  

    

  V nasledujúcej časti bol predstavený projekt s názvom Šport je šanca a predložené 

projekty. Na SOŠV bolo zaslaných 12 projektov. Členovia Kolégia Klubu fair play SOŠV 

navrhujú oceniť projekt Na koni – hravo a zdravo. Víťazný projekt obdrží športový materiál v 

hodnote 1.000,00 €. 

Krátky popis projektu: náplňou projektu je krúžok pohybovej prípravky na koni pre deti 

klientov krízového centra Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi. Deti z rodín, ktoré sú 

klientmi krízového centra, sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Zväčša sú to ľudia so slabým 

ekonomickým zázemím, preto aj s obmedzenými možnosťami zabezpečiť deťom rôznorodé 

voľnočasové aktivity, ktoré by boli prospešné pri ich vývoji. Práve preto sme sa rozhodli dopriať 

deťom možnosť spoznať v rámci krúžku krásu jazdeckého športu a cez pohybovú prípravku im 

pomôcť zlepšiť fyzickú kondíciu a naučiť ich nové zručnosti, ktoré im do budúcna môžu byť 

prospešné aj pri výbere zamestnania. 

 

 Uzn. č. 287/14/19  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

  Návrhy na ceny fair play za rok 2019 a projektu Šport je šanca, ktoré prezentoval 

viceprezident SOŠV Z. Kríž. 

 

 

VEC: PROJEKT TÍM EYOF 2021 

 S cieľom prispieť k  zvýšeniu výkonnosti športovcov – potenciálnych účastníkov EYOF 

2021, SOŠV pripravuje projekt na podporu zvýšenia kvality ich športovej prípravy. VV SOŠV 

bol oboznámený o cieľoch a aktivitách spojených s týmto projektom.  

 

Názov projektu: Tím EYOF 2021  

Cieľ projektu: Prispieť k zvýšeniu športovej výkonnosti účastníkov EYOF 2021.  
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Podpora zvýšenia kvality športovej prípravy bude realizovaná dvomi spôsobmi. 

 

Formy podpory:  A. Tréningové tábory  

    B. Diagnostika trénovanosti  

 

Tréningové tábory 

V rámci marketingovej spolupráce s x-bionics sphere, SOŠV resp. SOM a.s. poskytne v priebehu 

roka 2020 a 2021 športovým zväzom športových odvetví zaradených do programu EYOFu 2021 

možnosť realizovať tréningové tábory reprezentačných výberov v príslušných vekových 

kategóriách v areáli olympijského tréningového centra v Šamoríne. 

 

Diagnostika trénovanosti  

SOŠV bude v rámci spolupráce s NŠC koordinovať testovanie pohybových schopností 

reprezentačných výberov v diagnostickom oddelení NŠC v priebehu dvojročného cyklu prípravy 

na EYOF. Vstupné testovanie sa uskutoční v zime a na jar 2020, záverečné testovanie v zime 

a na jar 2021. Výsledky testovania poskytnú informácie o zmenách úrovne pohybových 

schopností v ročnom tréningovom cykle. Po každom testovaní odborní pracovníci NŠC poskytnú 

trénerom informácie o aktuálnom stave trénovanosti športovcov a odporúčania pre zvýšenie 

účinnosti tréningového zaťaženia v nasledujúcom období ako aj metodickú asistenciu pri tvorbe 

tréningových plánov.    

 

Cieľovú skupinu tvoria reprezentačné výbery zväzov vytipovaných pre EYOF 2021 v príslušných 

vekových kategóriách. V prípade, ak v priebehu trvania projektu nastanú v reprezentačných 

výberoch zmeny zo zdravotných, výkonnostných a iných dôvodov, zväzy ich oznámia SOŠV.   

  

Vybratí športovci dostanú menovací list člena Tímu EYOF 2021. Športovec sa 

menovacím listom môže preukázať v škole v prípade potreby dojednania individuálneho 

študijného plánu. Na web stránke SOŠV bude vytvorená samostatné zložka Tím EYOF 2021 

s uvedením mien členov tímu a aktualitami týkajúcimi sa projektu.   

Predpokladané počty športovcov a členov realizačných tímov zapojených do projektu  

 

Športy v programe EYOF 

2021 

Predpokladaný 

maximálny počet 

športovcov na 

EYOF 2021 

ročníky narodenia 

počet 

členov 

RT 

atletika 24 2004/2005 5 

športová gymnastika 6 chlapci 2004/2005, dievčatá 2006/2007 2 

basketbal 24 2005/2006 8 

cyklistika 6 2005/2006 3 

hádzaná 30 2004/2005 8 

džudo 12 2004/2005 4 

plávanie 16 chlapci 2005/2006, dievčatá 2006/2007 6 

tenis 2 2006/2007 1 
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triatlon 4 2005/2006 1 

bedminton 2 2005/2006 1 

plážový volejbal 4 nie je potvrdený 1 

Spolu: 130   40 

 

 

Úlohy a termíny 

Rozoslanie výzvy športovým zväzom na vytipovanie potenciálnych účastníkov EYOF 2021 

a predloženie návrhov na zaradenie do Tímu EYOF 2021. 

T: 12.11.2019 

 

Zväzy oznámia SOŠV mená navrhovaných športovcov. 

T: 5.12.2019 

 

SOŠV/SOM a.s. uzatvoria so športovými zväzmi zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu Tím 

EYOF 2021.  

T:15.12.2019 

 

Zväzy si dojednajú rezerváciu termínov na pobyty a využívanie športovísk v olympijskom centre  

s manažmentom Olympijského tréningového centra x-bionics sphere.  

SOŠV vystaví športovcom menovací list člena Tímu EYOF 2021.  

T: 31.12.2019 

 

Zväzy si dojednajú termíny pre testovanie úrovne pohybových schopností s NŠC.  

T:31.12.2019  

 

 Uzn. č. 287/15/19  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

  Prípravu projektu Tím EYOF 2021. 

 

 

VEC: PRACOVNÉ STRETNUTIE SOŠV A KŠZ 

  Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval VV SOŠV o spoločnom stretnutí zástupcov 

SOŠV a KŠZ. 

Témou tohto pracovného stretnutia bolo ukončenie činnosti KŠZ SR a ďalšie 

zabezpečenie servisných úloh prospešných pre členské zväzy SOŠV. Tohto stretnutia sa 

zúčastnili A. Siekel, M. Kukumberg, G. Asványi, Z. Kríž. 

  Závery zo zasadnutia: 

➢ Prezident KŠZ SR M. Kukumberg informoval, že k 31.12.2019 ukončí 

oficiálne svoju 29 ročnú činnosť Konfederácia športových zväzov SR. VV 

KŠZ SR menoval za likvidátora gen.sekretára Z. Kríža. 

➢ Po vecnej diskusii sa účastníci pracovného stretnutia zhodli na týchto 

záveroch: 
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a) SOŠV od r. 2020 bude zastupovať Slovensko v ENGSO – Združenie 

európskych mimovládnych športových organizácií. Do pracovnej skupiny 

ENGSO už bola zaradená P. Gantnerová. Na budúci rok sa na VZ ENGSO  

zúčastní už delegácia nominovaná SOŠV. 

b) SOŠV bude od r. 2020 hlavným organizátorom a garantom 

ŠPORTFESTIVALU v Trenčíne ako aj vyhlásenia ankety „Najúspešnejší 

športovec roka v neolympijských športoch, resp. disciplínach. (Už dva 

roky je SOŠV jedným zo spoluorganizátorov tejto akcie). 

c) Na hodnotiacom zasadnutí športov súťažiacich v Dunajskom pohári 2019 

sa 28.11.2019 v Budapešti zúčastní aj zástupca SOŠV (za KŠZ SR pp. 

Kríž, Kukumberg) a s partnermi strešných organizácií z Rakúska 

a Maďarska sa dohodnú o ďalšej budúcnosti Dunajského pohára. 

d) Vydanie Kroniky športu, ktorú od r. 1993 doteraz v spolupráci 

s Vydavateľstvom Šport Press a ďalšími partnermi zabezpečuje KŠZ SR, 

bude od r. 2020 garantovať SOŠV. (r. 2019 dotiahne v spolupráci s P. 

Pašúthom p. Kríž). Projekt podá ako doteraz NŠC. 

e) Všetky uznané športové zväzy KŠZ SR už boli, resp. v krátkom čase budú 

členmi SOŠV. O členstve neuznaných športov (hokejbal, nohejbal, malý 

futbal) prebiehajú intenzívne rokovania. Po dohode zástupca každého 

z týchto subjektov by mal byť kooptovaný do komisie SOŠV pre 

neolympijské športy, aby sa mohli intenzívne podieľať na získaní členstva 

v  OŠV. V ďalšom období SOŠV preskúma možnosti členstva športových 

zväzov, ktoré už majú zastúpenie v SOŠV a ich druhá federácia nie je 

uznaná MOV a z priameho členstva ich vylučuje Charta MOV (taekwondo 

ITF a naturálna kulturistika). 

f) KŠZ SR v zmysle zákona o SNA odovzdá časť svojho archívu do archívu 

SNA, ďalšiu časť skartuje a do archívu SOŠV presunie materiály 

o pracovno-právnych vzťahoch a mzdách pracovníkov slovenských 

športových zväzov, ktoré sa musia archivovať 50 rokov a materiály, 

ktorým neuplynula lehota uloženia. 

g) SOŠV bude od r. 2020 pokračovať v zabezpečovaní služby podateľne pre 

združené subjekty (na objednávku za úhradu cca 30 €/mesačne) a po 

pohovore rozhodne o prípadnom prijatí E. Šidovej, ktorá v súčasnosti 

vykonáva túto činnosť na polovičný úväzok. KŠZ SR venuje SOŠV 

poštovú váhu. 

h) Po pohovore SOŠV rozhodne o prijatí Ľ. Machovej na oddelenie športov 

na úsek neolympijských športov, resp. rozšírení doterajšej pracovnej 

náplne z ¾ úväzku na celý. 

i) KŠZ SR ponúka SOŠV prevzatie portálu www.sportslovakia pod správu 

SOŠV. Na tejto stránke sú dlhodobo spracované a aktualizované 

informácie o slovenských športových zväzoch. 

 

 Uzn. č. 287/16/19  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Správu o pracovnom stretnutí SOŠV a KŠZ, ktorú prezentoval viceprezident SOŠV Z. 

Kríž.  
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288. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 3. decembra 2019.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Gábor Asványi, výkonný riaditeľ SOŠV  

 

Overil: Z. Kríž, viceprezident VV SOŠV   


