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Zápis z 290. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 6. februára 2020 v Bratislave  
  

 

Prítomní: Siekel, Korčok, Kríž, Kohút, Jurášek, Líška, Vanderka, Petriska, Šišková 

Ospravedlnení: Barteková, Tóth, Halanda 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek, Buček, Gogolová 

   

  

PROGRAM 290. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1.  Otvorenie                                                                 Siekel 

2.  Kontrola úloh          Liba 

3.  Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV       Siekel 

4.  Vyhodnotenie YOG 2020 Lausanne       Buček  

5.  Správa o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio      Buček/Liba 

6.  EYOF Banská Bystrica 2021         Korčok/Liba 

7.  Návšteva prezidenta MOV/Seminár EOV      Siekel/Liba 

8.  Príprava 57. VZ SOŠV         Liba/Hrbek 

9.  Rozpočet SOŠV a SOM         Asványi 

10. Organizačná štruktúra SOŠV a SOM       Asványi 

11. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 290. 

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

člena VV SOŠV J. Juráška.  

Uzn. č. 290/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

J. Juráška za overovateľa zápisu z 290. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 288. zasadnutia VV SOŠV a z 289. mimoriadneho zasadnutia 

VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia 

nebolo žiadne ukladacie uznesenie. 

K zápisu z 288. zasadnutia VV SOŠV a z 289. mimoriadneho zasadnutia VV SOŠV 

neodzneli žiadne pripomienky. 
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  Uzn. č. 290/2/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 288. zasadnutia VV SOŠV a zápis z 289. mimoriadneho zasadnutia VV SOŠV.  

 

 Uzn. č. 290/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 288. zasadnutia VV SOŠV a z 289. mimoriadneho 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. decembra 2019.  

Predovšetkým upriamil pozornosť na nedávno skončené Zimné olympijské hry mládeže 

YOG 2020 v Lausanne, počas ktorých mal možnosť navštíviť aj nové priestory MOV a múzeum 

MOV. Vydvihol, že najúspešnejšia olympionička SR A. Kuzminová pri tejto príležitosti odovzdala 

múzeu svoje hodinky zo ZOH v Pjongčangu 2018.  

Ďalej prezident SOŠV informoval prítomných členov VV SOŠV o tom, že absolvoval  

stretnutie so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport J. Göncim. 

A. Siekel tiež oboznámil VV SOŠV o tom, že by chcel v blízkej dobe zorganizovať 

pracovné stretnutie s členskými zväzmi, aby si spoločne zástupcovia mohli prediskutovať, to čo 

národné športové zväzy trápi.  

V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV informáciu o plánovaných aktivitách 

na najbližšie obdobie. 

 

 Uzn. č. 290/4/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v decembri 2019, v januári 2020 a na začiatku 

februára 2020. 

 

 

4. VYHODNOTENIE YOG 2020 LAUSANNE 

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

o priebehu o výsledkoch YOG 2020 Lausanne.   

Ako informoval, v dňoch 9. - 22. 1. 2020 sa konali v poradí III. zimné olympijské hry 

mládeže vo švajčiarskom Lausanne. Slovensko na ňom reprezentovalo 49 športovcov v 9 

individuálnych športoch, v hokejovom turnaji dievčat a úplne novej disciplíne v hokeji 3 na 3 

zmiešaných družstiev. Celkový počet športovcov predstavoval 1800 športovcov z 89 krajín sveta. 

Medaily získali športovci z 34 krajín. 

 

Neoficiálne hodnotenie krajín podľa zisku medailí: 

        

        1. Rusko    10-11-8 / 29 

        2. Švajčiarsko   10-6-8 / 24 

        3. Japonsko  9-7-1 / 17 



3  

        16. Česká republika  1-2-1 / 4 

        25. Slovinsko   0-1-1 /2 

        25. Slovensko   0-1-1 /2 

 

Porovnanie zisku medailí Slovákov na ZOHM Lausanne 2020. 

 

Podujatie Zlato Striebro Bronz 

ZOHM Innsbruck 2012 1 0 0 

ZOHM Lillehammer 2016 0 1 0 

ZOHM Lausanne 2020 0 1 1 

 

Ako ďalej informoval R. Buček, po schválení nominácie VV SOŠV v decembri, boli na 

ZOHM Lausanne dodatočne nominovaní hokejista Adam Sýkora, ktorý nahradil zraneného Ivana 

Thomku a Ľubomír Souček, ktorý sa pripojil k výprave ako tlačový atašé do St. Moritz.  

 

Činnosť štábu 

  Základnou úlohou štábu ZOHM Lausanne, bolo koordinovať spoločný postup pri 

organizačno-technickom zabezpečení výpravy SR. Na ZOHM boli predkladané informácie a 

požiadavky týkajúce sa akreditačného procesu, zabezpečenia oficiálneho oblečenia, dopravy, 

príprav v dejisku hier, spolupráce s organizačným výborom a pod. Štáb ZOHM Lausanne sa stretol 

celkovo 2 krát (Bratislava, Vyhne). Pracovníci športového oddelenia SOŠV v priebehu obdobia 

príprav účasti  výpravy na ZOHM intenzívne komunikovali so športovými zväzmi o logistickom 

zabezpečení tímov, doprave, zdravotnom zabezpečení, prihláškach do súťaží, ubytovaní v dejisku 

hier a pod.   

 

Dotácia na športovú prípravu 

  Z Olympijskej solidarity MOV bolo  pre športovcov  prerozdelených celkovo 25 000$. 

 

Doprava 

  Doprava do Lausanne bola pre športovcov a väčšinu  realizačných tímov zabezpečená 

leteckou dopravou. Časť trénerov a servismanov aj spolu so športovým materiálom bola 

prepravená mikrobusmi, čo výrazne uľahčilo logistiku športového materiálu. 

 

Športoviská, organizácia súťaží, ubytovanie 

Koncept hier bol zasadený do dvoch miest. Hlavná časť športovísk bola situovaná v okolí 

mesta Lausanne. Sánkovanie, boby a rýchlokorčuľovanie sa konali v zimnom stredisku St. Moritz. 

Tieto  strediská boli od seba vzdialené 5,5 hodiny vlakom. Veľkým špecifikom týchto hier bola 

doprava na športoviská, ktorá bola riešená prostredníctvom verejnej dopravy v kombinácii 

s kyvadlovou dopravou. Niektoré presuny hlavne na lyžiarske disciplíny trvali aj 2 hodiny, čo bolo 

pre športovcov veľmi náročné a organizátori sa kvôli tomuto nevyhli veľkej kritike.  

Hry boli rozdelené na 2 vlny, prvá 7. - 16. 1. a druhá 16. - 23. 1. a to najmä z dôvodu 

umožnenia súťaženia dvojnásobnému počtu športovcov oproti predošlým edíciám hier. Tento 

koncept bol z logistického hľadiska výrazne náročnejší, ale na druhej strane bol podstatne 

efektívnejší. 
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Prvý krát v histórii mládežníckych olympiád museli všetci športovci povinne bývať 

v olympijskej dedine najmä z dôvodu zachovania rovnakých podmienok pre športovcov počas ich 

súťaží.  

Olympijská dedina v Lausanne bola situovaná v novopostavenom univerzitnom internáte 

s kapacitou 980 postelí, ktorý bol prvýkrát po otvorení obývaný práve olympijskými výpravami. 

Primerane priestranné a čisté dvoj až trojposteľové izby mali sociálne zariadenie na ktoré pripadali 

maximálne 4 osoby. Jedáleň sa nachádzala 10 minút pešou chôdzou a ponúkala veľmi pestrú 

a chutnú stravu, s ktorou boli všetci nadmieru spokojní.  

  Olympijská dedina v St. Moritzi sa nachádzala v hosteli na okraji mesta. Tu prevládali 

výrazne skromnejšie podmienky ako v Lausanne. Izby boli veľmi stiesnené s poschodovými 

posteľami a na 12 osôb pripadalo 1 WC so sprchou situované na chodbe hostela. Takisto aj výber 

jedál v jedálni hostela bol skromnejší, ale kvantita jedla bola dostačujúca. 

Nakoľko akreditačná politika MOV nám neumožnila ubytovať všetkých členov výpravy 

v olympijskej dedine, boli sme nútení zakúpiť apartmány pre časť realizačných tímov v blízkosti 

športovísk v Lausanne aj v St. Moritzi, čo sa ukázalo ako veľmi výhodné a efektívne riešenie. 

Organizácia súťaží bola podľa hodnotení trénerov na vysokej úrovni. Trate boli pripravené 

na najlepšej možnej úrovni a väčšina trénerov ich hodnotila veľmi pozitívne. Pocity neistoty 

prevládali v hokeji 3 na 3, keďže  nikdy pred tým sa nič také neorganizovalo. Počas prvých dní sa 

však hlavné nedostatky odstránili a aj tento turnaj zožal úspech.  

 

Správa lekára výpravy  

Lekári výpravy:  MUDr. Stanislav Beli – dedina Lausanne 

    MUDr. Roman Fano – dedina St. Moritz 

Masér:   Róbert Caro – dedina Lausanne 

 

Počas ZOHM Lausanne 2020 bolo ošetrených 9 úrazov, z ktorých dvaja súťažiaci skončili na 

ošetrení v miestnej nemocnici a po ošetrení boli prepustení do ambulantnej starostlivosti. U 16 

účastníkov bolo ošetrených pre infekty horných ciest dýchacích, zväčša pre vírusové infekty. Piati 

účastníci mali prechodné tráviace ťažkosti, ktoré po medikamentóznej liečbe ustúpili.

 Dopingová kontrola bola vykonaná u našich troch športovcoch (Stern Lilly, Kapičáková 

Barbara a Belková Tereza). 

 Kultúrno - vzdelávací program – Athlete 365+ program 

  Počas celého trvania ZOHM Lausanne prebiehal tzv. Athlete 365+ program, ktorý sa niesol 

v duchu  kultúrno-vzdelávacieho programu z predošlých mládežníckych hier. Cieľom tohoto 

programu bolo propagovať olympijské hodnoty, komunikovať so športovcami v oblasti výživy, 

tréningu, regenerácie a v podobných oblastiach. Nápomocný v koordinácii športovcov, aby sa 

zapájali do programu bol aj náš pridelený asistent Lukáš Kendra. 

V pozícii ambasádorky slovenskej výpravy na ZOHM Lausanne vystupovala Anastasyia 

Kuzmina, ktorá sa aktívne zapájala do podpory športovcov či prostredníctvom spoločnej besedy 

so športovcami a realizačnými tímami, spoločným behom okolo Vortexu alebo individuálnymi 

rozhovormi so športovcami.  

 

Správa tlačového atašé 

Primárny cieľ:  
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Hlavnou úlohou Oddelenia nových médií počas III. zimných olympijských hier mládeže 

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 

a samotné podujatie, ktoré je v réžii SOŠV. Cieľom bolo podujatie pokryť nielen spravodajsky, ale 

vytvoriť aj podkladový materiál pre médiá, ktorý by mohli využiť vo svojich výstupoch. Ďalším 

cieľom bola propagácia sociálnych sietí SOŠV. 

 

Stratégia:  

Oddelenie nových médií svoj cieľ dosahovalo predovšetkým prostredníctvom sociálnych 

sietí (Facebook, Instagram, Twitter), 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.  

Funkciu tlačového atašé v St. Moritzi zastával riaditeľ mediálneho oddelenia Ľubomír 

Souček, ktorý informoval o výkonoch a dianí v St. Moritzi prostredníctvom novinárskych výstupov 

a informoval o dôležitých udalostiach na podujatí médiá. Funkciu tlačovej atašé v Lausanne 

zastávala Dana Galicová, ktorá mala okrem zabezpečovania spravodajstva z diania festivalu v 

kompetencii i koordináciu nových médií SOŠV, ako aj koordináciu aktualizácie výsledkov 

športovcov do výsledkového systému na webe www.olympic.sk.  

Tlačová atašé zároveň koordinovala audiovizuálny obsah a spolu s kameramanom 

pripravovala výstupy pre reportáží televízií. Funkciu fotografa a kameramana zastával Andrej 

Galica.   

Prioritou tlačovej atašé bolo výsledky športovcov zapisovať v čo najkratšom čase po 

výkone. Významné informácie tlačová atašé posielala prostredníctvom e-mailov aj redakciám 

tlačových agentúr (TASR, SITA), ktoré spracovali viaceré športové redakcie.  

V priebehu olympijských hier mládeže sa na oficiálnom facebookovom účte Slovenský 

olympijský tím zverejnilo celkovo 104 príspevkov – graficky spracované fotografie, videá, odkazy 

na články. Zimným olympijským hrám mládeže Lausanne 2020 bol venovaný i podcast, v ktorom 

Danka Barteková predstavila samotné hry a v príprave je i podcast o zhodnotení hier s vedúcim 

výpravy Borisom Demeterom. 

Na podstránke k Lausanne 2020 bol aj embedovaný kód na priame prenosy z vybraných 

športov z Olympic Channel, ktoré mediálny tím aktívne propagoval na sociálnych sieťach. 

Podstránka má 17 709 zobrazení. 

Po olympijských hrách Oddelenie nových médií plánuje zrealizovať rozhovory v podobe 

článkov či reportáží s niekoľkými úspešnými športovcami v Lausanne a trénerkou hokejistiek.  

  Komunikácia na Facebooku dosiahla celkový dosah 1 328 202 používateľov Facebooku 

(pozn. dosah, tzn. počet ľudí, ktorí videli náš obsah). Uverejnený obsah získal 48 539 „lajkov“, 

2 340 zdieľaní a 1883 komentárov.  

Komunikácia na sociálnej sieti Instagram bola zameraná na publikovanie kvalitného 

fotografického materiálu, ako aj pohľad do zákulisia športovísk a príprav na preteky 

prostredníctvom „Instagram príbehov“. Spolu bolo na Instagrame za dané obdobie publikovaných 

44 príspevkov a viac ako 100 „príbehov“.  

Na webe www.olympic.sk bolo uverejnených 59 novinárskych výstupov v podobe 

spravodajstva, výsledkov, reportáží či rozhovorov. Čítanosť článkov presiahla číslo 38 228 a 

návštevnosť webu počas tohto obdobia dosiahla 101 302 zobrazení stránky (celkový počet návštev 

v danom časovom úseku, patria sem aj viacnásobné návštevy od jedného používateľa). 

Pokrytie Lausanne 2020 v slovenských médiách  

http://www.olympic.sk/
http://www.olympic.sk/
https://www.olympic.sk/clanok/danka-bartekova-olympijske-hry-mladeze-v-lausanne-budu-novatorske-vynimocne
http://www.olympic.sk/
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Od 10.1. do 25.1.2020 bolo v súvislosti so ZOHM Lausanne uverejnených celkovo 122 správ. 

Prevažovali správy na internete (80%), print činil 17%, zvyšné percentá tvorili TV.  Medzi TOP 5 

zdrojov patrili: aktuality.sk (13%), čas.sk (9%), dobrenoviny.sk (9%), teraz.sk (9%), Nový čas 

(8%). 

Zhrnutie: 

Počet článkov na olympic.sk: 59 

Čítanosť výstupov na olympic.sk: 32 228 

Celkové zobrazenia stránky olympic.sk: 101 302 

Dosah na Facebooku: 1 328 202 

Počet interakcií na sociálnej sieti Facebook: 52 762 

Správy v médiách: 122 

 

Záver 

Tak ako po minulé roky, pred odchodom na ZOHM Lausanne neprevládali prehnané 

očakávania v počtoch získaných medailí. Dobré umiestnenie sa čakalo od Viktórie Čerňanskej, 

ktorá pred ZOHM figurovala medzi monobobistkami v svetovom rebríčku na 1. mieste. Tá 

potvrdila svoje kvality a v konkurencii 18 bobistiek získala striebro. Historicky prvú medailu 

v kolektívnom športe na olympijských hrách mládeže získali naše hokejistky. V súboji o 3. miesto 

porazili po veľmi vyrovnanom a bojovnom výkone domáce Švajčiarky a získali vytúžené bronzové 

medaily. V hokeji 3 na 3 získali naši športovci ďalšie 2 strieborné a 2 bronzové medaily, čím 

môžeme konštatovať že máme za sebou najúspešnejšie ZOHM v ich krátkej 10-ročnej histórii. 

K tomuto statusu prispeli aj výkony slovenských športovcov, ktorí síce nezískali medailu, ale 

dokázali konkurovať najlepším vo svojich športoch a umiestnili sa len kúsok od pódiového 

umiestnenia. Štvrté miesto zjazdárky Rebeky Jančovej potešilo, ale na druhej strane aj trochu 

zamrzelo, keď za treťou Švajčiarkou zaostala len o 1 stotinu sekundy. Vo veľmi dobrom svetle sa 

uviedla aj šortrekárka Petra Rusnáková, ktorá skončila v silnej konkurencii na 5. a 6. mieste. 

Biatlonistka Ema Kapustová obsadila spomedzi 94. účastníčok výborné 8. miesto.  

ZOHM Lausanne ponúkli všetkým účastníkom nezabudnuteľné hry, ktoré sa vo väčšine 

aspektoch približovali tým veľkým ZOH. Organizácia súťaží, ubytovanie, strava, atmosféra sa 

naozaj približovali podmienkam, ktoré možno vídať na ZOH. 

Mnohí športovci a ich realizačné tímy sa po prvý krát stretávajú s režimom fungovania 

výprav na olympijských hrách, ktorý je v mnohých aspektoch odlišný ako v ich športoch. Fungujú 

tu iné pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať a podvoliť sa im. Nie vždy je to jednoduché a verím 

že aj takáto konfrontácia s týmto režimom prispeje k rozvoju športovej kariéry  mnohých viac či 

menej úspešných účastníkov. 

R. Buček na záver pozitívne zhodnotil profesionálny prístup všetkých športovcov a ich 

realizačných tímov k ich pôsobeniu na tomto podujatí.  

Na záver patrí poďakovanie všetkým členom výpravy za vzornú reprezentáciu Slovenska 

na ZOHM Lausanne 2020. 

 

 Uzn. č. 290/5/20  

  ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Vyhodnotenie YOG 2020 Lausanne, ktoré prezentoval riaditeľ športového a metodického 

oddelenia SOŠV R. Buček.  
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Uzn. č. 290/6/20  

➢ VV SOŠV ukladá: 

Úlohu v nadväznosti na výborné športové výsledky z Lausanne pripraviť rozhovor 

s monobobistkou Viktóriou Čerňanskou o prínosoch jej multišportovej prípravy – 

športovkyňa sa aktívne venuje gymnastike, atletike a monobobom. (Z: Galicová; T: 31. 3. 

2020). 

 

 

5. SPRÁVA O PRÍPRAVÁCH NA OLYMPIJSKÉ HRY 2020 TOKIO 

  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, akreditačný proces a ďalšie 

dôležité informácie. 

  Aktuálne má Slovensko potvrdených 17 kvóta miest. 

Ako ďalej informoval R. Buček, Lekárska komisia SOŠV sleduje vývoj ohľadom 

Coronavírusu. SOŠV v tejto súvislosti uverejnilo na našom webe aj stanovisko. Aktuálne 

informácie od MOV a organizačného výboru sú také, že sa nepočíta so zrušením Olympijských 

hier. Naďalej však budeme pozorne sledovať situáciu ako sa vyvíja a následne reagovať. 

Dňa 27.1.2020 bola športovým zväzom rozposlaná výzva na registráciu účastníkov OH 

Tokio 2020. Je potrebné, aby sa zaregistrovali všetci športovci, tréneri, lekári, maséri a ďalší 

členovia realizačných tímov, ako aj hostia SOŠV, ktorí majú hoci len teoretickú šancu na účasť na 

OH. Osobám, ktoré nebudú zaregistrované organizačný výbor nevydá akreditáciu a ich účasť na 

OH nebude možná. Registrácia je otvorená do 20.3.2020 na web stránke SOŠV 

https://www.olympic.sk/form/registracia-oh-tokio 

Účastníci sa registrujú jednotlivo, súčasťou dotazníka je aj vyjadrenie súhlasu so 

spracovaním osobných údajov v zmysle príslušného zákona. 

Za registráciu hostí SOŠV, ústavných činiteľov a ich sprevádzajúcich osôb zodpovedajú 

poverení pracovníci sekretariátu SOŠV.  

 

Plnenie kvalifikačných kritérií 

K 1. 2. 2020 vybojovali slovenskí športovci 17 kvóta miest. 

Športová streľba – 6 (trap ženy 1, trap muži 1, trap mix 2, skeet ženy 1, vzduchová puška  muži 1) 

Športová gymnastika - viacboj – 1 (Barbora Mokošová) 

Rýchlostná kanoistika – 5 (K4 500 m, K1 1000 m) 

Vodný slalom – 3 (K1 muži, K1 ženy, C1 muži) 

Cyklistika – cestná – 2 (preteky s hromadným štartom, v časovke môže štartovať jeden 

z pretekárov) 

V atletike ani v  plávaní nemá zatiaľ žiadny športovec splnený A limit zaručujúci istú účasť. 

Držitelia tzv. B limitov budú dopĺňaný do štartových listín podľa počtu A- limitárov. 

 

Priebežné postavenie slovenských športovcov vo vybraných rebríčkoch OH kvalifikácie 

k 3.2.2020: 

Bedminton – Martina Repiská je v olympijskom kvalifikačnom rebríčku priebežne na 33. mieste 

(v súťaži jednotlivcov štartuje 38) 

Cyklistika – horská – v rebríčku krajín figuruje Slovensko na 21. mieste (umožnilo by štart 1 

cyklistu) 

https://www.olympic.sk/form/registracia-oh-tokio
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Golf – Rory Sabatini je priebežne na 35. mieste (na OH postupuje 60 hráčov). 

Skateboarding street – Richard Tury je na redukovanom 21. mieste (súťažiť bude 20 športovcov) 

Plážový volejbal – Andrea Štrbová / Natália Přidalová sú priebežne na 17. mieste (súťažiť bude 24 

dvojíc) 

Karate – kumite: Ingrida Suchánková, do 61 kg ,na 17. mieste, Matúš Lieskovský, do 75 kg,  na 

26. mieste, - kata: Ema Brázdová na 36. mieste, Peter Fabian na 41. mieste  (v každej kategórii 

bude súťažiť 10 športovcov) 

Triatlon – Richard Varga je priebežne na 66. mieste (redukovane 48.),  Romana Gajdošová na 78. 

mieste (redukovane 50.) . Z rebríčkov postúpi na OH po 51 športovcov. V každej kategórii bude 

súťažiť 55 športovcov. 

V tenise bude rozhodujúce postavenie vo svetových rebríčkoch WTA a ATP k 8. júnu. 

 

Seminár #pripravení na Tokio 

V dňoch 10.-11. decembra 2019 sa v x-bionics sphere  uskutočnil seminár k OH Tokio 

2020. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 60 športovcov, členov realizačných tímov a zástupcov 

športových zväzov. Účastníci seminára dostali komplexné informácie súvisiace s OH 2020 

v Tokiu. R. Buček prezentoval celkový koncept hier a záležitosti okolo logistiky slovenskej účasti. 

Účastníci boli informovaní o preprave členov výpravy do Japonska počnúc 13. júlom, o 

akreditáciách, schvaľovaní zloženia výpravy, termíne uzávierky menovitých akreditácií, sľube 

výpravy do rúk prezidentky SR plánovanom na 13. júla 2020, o tréningových kempoch atlétov, 

vodných slalomárov aj rýchlostných kanoistov v Japonsku, o vytrvalostných atletických súťažiach, 

ktoré budú v Sappore, o ubytovaní členov výpravy v hlavnej tokijskej olympijskej dedine 

a v niektorých prípadoch aj mimo Tokia  - atletických vytrvalcov v Sappore a cestných cyklistov 

v Gotembe približne 140 km od Tokia. U rýchlostných kanoistov došlo k zmene plánu a namiesto 

prípravy v meste Koči by sa ich predsúťažný tréningový kemp mal odohrať v meste Omigawa 

(Čiba), ktoré je výrazne bližšie k Tokiu ako Koči. Odzneli informácie o japonských návrhoch 

riešenia problémov s príliš teplou a z toho dôvodu aj zdravotne rizikovou vodou v tokijskom 

zálive, kde majú súťažiť diaľkoví plavci aj triatlonisti. 

O zdravotnej stránke príprav na OH v Tokiu hovorili dvaja lekári. Navrhovaný šéflekár 

slovenskej výpravy Roman Fano popísal extrémne klimatické pomery Tokia s veľkými 

horúčavami a s vysokou vlhkosťou vzduchu a tlmočil aj odporúčania na očkovanie proti hepatitíde 

A a B i tetanu. V prípade členov výpravy, ktorí budú pobývať v Sappore, hovoril aj o riziku osýpok 

a odporučil, aby si aj tí členovia výpravy, ktorí boli v minulosti zaočkovaní proti tomuto 

nebezpečnému ochoreniu, dali v dostatočnom predstihu urobiť test na protilátky. O tréningu 

a klimatických podmienkach v dejisku OH 2020 a najmä o spôsoboch, ako sa dá chrániť proti 

prehriatiu organizmu, prednášal profesor Dušan Hamar. 

O mýtoch a faktoch v oblasti výživy športovcov rozprával docent Milan Sedliak. S výživou 

súvisí aj užívanie doplnkov, ktoré však vzhľadom na možnú kontamináciu voľnopredajných 

prípravkov zakázanými látkami môže byť pre športovcov veľmi nebezpečné v zmysle ohrozenia 

ich kariéry. Tejto téme sa venovala aj riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová, 

ktorá sa však sústredila predovšetkým na nové informácie z oblasti boja proti dopingu. V tejto 

súvislosti odporučila športovcom aj členom ich realizačných tímov využívanie aplikácií ADA SR 

a Svetovej antidopingovej agentúry WADA, ktoré sú bohatým zdrojom cenných informácií. K 

dopingovej problematike sa rozprúdila najväčšia diskusia, v ktorej na otázky okrem riaditeľky 

ADA SR odpovedal aj odborný pracovník agentúry pre výchovu a vzdelávania a vedúci oddelenia 

testovania a prevencie Ľubomír Gulán. Športovcov a členov ich sprievodu najviac zaujímali práva 
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a povinnosti športovcov pri odberoch vzoriek, osobitne krvných. Podpredsedníčka komisie 

športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková informovala o 

činnosti komisie športovcov MOV a o projektoch, prostredníctvom ktorých komisia pomáha 

športovcom v oblastiach duálnej kariéry a vzdelávania, poskytovaním odporúčaní v oblasti výživy, 

radami ako eliminovať množstvo zranení, či ako si budovať mentálne zdravie, ale aj pomocou pri 

rozvoji ich podnikania prostredníctvom tzv. Business Acceleratoru. Komisia so športovcami po 

celom svete komunikuje predovšetkým prostredníctvom aplikácie Athlete 365. Ďalej informovala 

aj o činnosti Olympijskej solidarity MOV, ktorá je financovaná z predaja vysielacích práv 

z OH/ZOH, ako aj o zdrojoch príjmov MOV, z ktorých až 90 percent vkladá do olympijského 

hnutia. V tejto súvislosti vysvetľovala, prečo MOV výrazne obmedzuje možnosti propagovania 

osobných partnerov športovcov v tzv. olympijskej perióde (v prípade Tokia bude platiť v termíne 

od 14. júla do 11. augusta 2020). Objasnila čiastočné uvoľnenie doteraz striktných predpisov pri 

napĺňaní pravidla 40 Olympijskej charty, zameraného proti nekalému marketingu, ktoré nedávno 

schválil MOV. Hovorila tiež o pravidle 50 Olympijskej charty, ktoré sa v olympijskej perióde viaže 

na zákaz demonštrácií a prejavov akejkoľvek politickej, náboženskej či rasovej propagandy na 

olympijských športoviskách, pri ceremoniáloch a v Olympijskej dedine. O tejto téme počas 

druhého dňa seminára hovoril aj mediálny riaditeľ SOŠV Ľubomír Souček. Danka Barteková sa 

venovala aj široko medializovanej téme ruskej dopingovej aféry, ku ktorej výkonný výbor Svetovej 

antidopingovej agentúry (WADA) 9. decembra v Lausanne jednomyseľne prijal odporúčanie na 

štvorročnú suspendáciu Ruska z účasti na medzinárodných podujatiach v nasledujúcom 

štvorročnom období.  

Odznel príspevok športovej psychologičky Michaly Bednárikovej o mentálnej odolnosti, 

ale i vystúpenia Kristíny Czuczovej o marketingovej stránke príprav SOŠV na OH v Tokiu 

(súčasťou kampane bude už od apríla 2020 Štafeta Slovenského olympijského tímu, v rámci ktorej 

sa až do skončenia OH budú prepájať rozmanité aktivity SOŠV na území Slovenska, ktoré bude 

počas OH korunovať Olympijský festival na Zlatých pieskoch v Bratislave), ďalej Danky 

Galicovej z mediálneho oddelenia SOŠV o predolympijskej stratégii SOŠV v oblasti nových médií 

a Ľubomíra Součka o pravidlách MOV pre mediálne pôsobenie členov olympijských výprav. Celý 

seminár zakončil predstavením činnosti komisie športovcov SOŠV jej predseda Matej Tóth. Počas 

seminára sa nahrávali rozhovory so športovcami pre sociálne siete SOŠV a na krátko po jeho 

skončení sa uskutočnilo fotografovanie športovcov na kampane SOŠV. 

 

Zdravotné zabezpečenie 

K situácii s koronavírusom: 

Od 28.1.2020 je na stránke SOŠV zverejnené vyjadrenie LAK SOŠV v znení: 

Lekárska komisia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) pravidelne 

monitoruje súčasnú epidemiologickú situáciu v súvislosti s výskytom koronavírusového ochorenia 

pôvodom z Číny (2019 – nCoV). Na území SR zatiaľ nebolo ochorenie potvrdené. Podozrenie na 

ochorenie hlási Rakúsko. S odvolaním na usmernenie hlavného hygienika SR komisia preventívne 

odporúča vyhnúť sa návšteve postihnutých oblastí. Preventívne opatrenia sú rovnaké ako pri 

chrípkovej epidémii - nezúčastňovať sa na verejných kultúrnych alebo spoločenských akciách, na 

ktorých je vysoká koncentrácia potenciálne chorých osôb.  Ďalej sa odporúča v bežných dávkach 

užívať vitamíny skupiny B a C.  

Nové informácie z organizačného výboru OH resp. MOV súvisiace s možnými zmenami 

v programe predolympijských súťaží, tréningových sústredení organizovaných v dejisku OH ako aj 
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stanoviská a odporúčania MOV smerujúce k OH v Tokiu budú komunikované prostredníctvom web stránky 

SOŠV a aj priamo so športovými zväzmi.  

  

Registrácia lekárov pre výkon činnosti počas OH v Japonsku 

Registráciu lekárov je potrebné vykonať do 28. 2. 2020. Ide o osoby s potenciálnou účasťou na OH: MUDr. 

Roman Fano, MUDr. Pavol Hajmassy, MUDr. Wilbert Recabarren, MUDr. MUDr. Ladislav Mariasi, 

MUDr. Ivan Macek, MUDr. Branislav Delej, MUDr. Daniela Kňaze Doležalová. Podmienkou registrácie 

je predloženie dokladov o vzdelaní a certifikát o absolvovaní on-line kurzu WADA. Návrh nominácie 

lekárov do výpravy pripraví lekárska a antidopingová komisia s prihliadnutím na požiadavky a návrhy 

športových zväzov. 

 

Tréningové kempy 

Zástupcovia Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd absolvovali v dňoch 28.- 31.1. 

návštevu novej lokality pre zorganizovanie tréningového kempu. Pôvodné miesto – Koči (Šikoku) 

vzdialené cca 700 km od Tokia kanoisti zmenili za mesto Omigawa, vzdialené cca 80 km od Tokia. 

Nadviazali na spoluprácu s prefektúrou Čiba, s ktorou SOŠV koordinuje organizovanie kempu pre 

atletiku.  

Atletika – tréningový kemp 23.7.- 9.8. v Urayasu City. Ubytovacie priestory budú využité 

pre atletický tím, podporný tím a pre členov realizačných tímov výpravy v čase neaktívnych 

akreditácií. 

Judo – tréningový kemp od 14.7. v Beppu (Kjušu) v spolupráci s českým tímom. 

V decembri a januári sa uskutočnili dvojstranné konzultácie so zástupcami športových 

zväzov/realizačných tímov vodného slalomu (Lukáš Giertl), rýchlostnej kanoistiky (Filip Petrla), 

športovej streľby (Barbra Reichová) a cestnej cyklistiky (Ján Valach, Peter Privara) k špecifickým 

otázkam zabezpečenia účasti tímov na OH. 

 

Žiadosť o príspevok na športovú prípravu 

Slovenský olympijský a športový výbor v decembri minulého roka požiadal MŠVVŠ SR, 

s odvolaním sa na § 75 odsek 2 zákona č. 440/2015 Z. z., o príspevok na športovú prípravu 

športovcov, ktorí splnia kvalifikačné kritériá a zúčastnia sa na OH v Tokiu a zároveň nie sú 

zaradení do tzv. top tímu podľa § 75 odsek 4 zákona č. 440/2015 Z. z. 

V predchádzajúcom olympijskom cykle pred OH 2016 v Riu bol príspevok z MŠVVaŠ SR 

na tento účel vo výške 5000 eur na športovca kvalifikovaného do súťaží jednotlivcov, resp. 5000 

eur na prvého športovca plus 2500 eur na každého ďalšieho športovca kvalifikovaného do súťaží 

párov, viacčlenných posádok a tímov. Príspevok bol poukazovaný priamo na športový zväz. 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba na záver tohto bodu zasadnutia informoval VV SOŠV 

o spúšťaní športovísk do prevádzky. Zdôraznil tiež, že blížiace sa Olympijské hry sú maximálne 

vypredané.  

 

 Uzn. č. 290/7/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.  
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6. EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2021 

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. 

P. Korčok informoval prítomných o príprave a stave infraštruktúry na toto podujatie, 

o nábore dobrovoľníkov a vypísanej súťaži o najlepšie vyobrazenie maskota podujatia.  

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba zdôraznil nedostatočný stav športovej infraštruktúry na 

Slovensku, bez ktorej nie je možné organizovať športové podujatia a pritiahnuť mladé deti 

k športu. Z tohto dôvodu bude potrebné žiadať od vlády SR podporu infraštruktúru a zlepšenie 

športového prostredia na Slovensku . 

 

 Uzn. č. 290/8/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

7. NÁVŠTEVA PREZIDENTA MOV/SEMINÁR EOV 

 Generálny sekretár SOŠV J. Liba v ďalšom bude zasadnutia VV SOŠV informoval 

prítomných o prípravách na návštevu prezidenta MOV T. Bacha pri príležitosti znovuotvorenie 

Domu športu dňa 7. 5. 2020 a o organizácii seminára EOV.  

V rámci návštevy pána Bacha by sa malo uskutočniť aj stretnutie s predstaviteľmi 

slovenského športového hnutia  a stretnutie s pani prezidentkou SR. 

J. Liba priblížil tiež obsah Seminára EOV, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. – 17. 5. 2020 

v Šamoríne. V rámci toho podujatia bude aj zasadnutie VV EOV a odovzdanie Ceny Piotra 

Nurowského. Predpokladaný počet účastníkov je 250. 

  

 Uzn. č. 290/9/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách návštevy prezidenta MOV T. Bacha a príprave seminára EOV. 

 

 

8. PRÍPRAVA 57. VZ SOŠV 

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o prípravách na 57. VZ SOŠV. 

Následne bol VV SOŠV predstavený plánovaný program zasadnutia a pozvánka na zasadnutie.   

57. VZ SOŠV by sa malo uskutočniť 6. 5. 2020 o 9:00 v kongresovej sále hotela NH Gate 

One, Ambrušova 7, Bratislava. 
 

Predpokladaný program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie               Siekel 

2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOŠV     Liba 

3. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie     Liba 

4. Schválenie programu 57. VZ SOŠV, zápisnice z 56. VZ SOŠV, rokovacieho poriadku  Liba 

5. Správa prezidenta SOŠV        Siekel  

6. Správa generálneho sekretára SOŠV       Liba 

7. Vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2019      Liba 
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8. Prijatie nových členov SOŠV         Liba 

9. Letný EYOF 2021 na Slovensku       Liba 

10. Diskusia  

11. Prestávka 

12. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti v zmysle Čl. V, bod 8, písm. b) Stanov SOŠV Siekel 

13. Výročná správa SOŠV/SOM/Nadácie SOV za rok 2019     Asványi 

a. Správa SOM, a.s. za rok 2019        Asványi 

b. Správa Nadácie SOV za rok 2019                    Guľáš 

14. Správa DR SOŠV za rok 2019        Mižúr 

15. Správa DR SOM, a.s. za rok 2019       Mižúr 

16. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2020         Asványi 

17. Diskusia 

18. Správa mandátovej a návrhovej komisie 

19. Záver            Siekel 

 

 

 Uzn. č. 290/10/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách 57. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

9. ROZPOČET SOŠV A SOM 

  Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi v ďalšej časti zasadnutia predložil VV SOŠV návrh 

rozpočtu SOŠV, SOM a Sport event na rok 2020 a informoval o jednotlivých príjmoch a 

výdavkoch týchto organizácií. Tento návrh rozpočtu bude predložený na schválenie VZ SOŠV. 

  Tieto dokumenty boli schválené bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 290/11/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2020, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ SOŠV G. 

Asványi. 

 

 Uzn. č. 290/12/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rozpočtu SOM na rok 2020, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ SOŠV G. 

Asványi. 

 

 Uzn. č. 290/13/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rozpočtu Sport event na rok 2020, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ 

SOŠV G. Asványi. 

 

 

10. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SOŠV A SOM 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi ďalej predstavil VV SOŠV organizačnú štruktúru 

SOŠV. Najmä predstavil organizačné zmeny, ku ktorým prišlo, celý odborný tím SOŠV a zloženie 

sekretariátu SOŠV. 
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 Uzn. č. 290/14/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Organizačnú štruktúru SOŠV, ktorú VV SOŠV odprezentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. 

Asványi. 

 

 

11. RÔZNE 

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

ciest. Následne bolo členmi VV SOŠV schválených 5 riadnych pracovných ciest a 6 pracovných 

ciest bolo schválených dodatočne. 

 

Uzn. č. 290/15/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

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

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 
Lausanne, 

Švajčiarsko 
8.-15.1.2020 OHM Lausanne 2020 

A. Siekel, J. Liba, A. Kuzmina, I. 

Motolíková, P. Gantnerová, Z. 

Vodáčková 

SOŠV/MOV 6000   

2 
Lausanne, 

Švajčiarsko 
27.-28.1.2020 VV EOV J. Liba EOV/SOŠV 70   

3 Vilnius, Litva 27.1.-4.2.2020 Školenie OVEP I. Motolíková, I. Kováč, J. Krull ORG/SOŠV 700   

4 Viedeň, Rakúsko 24. - 26.1.2020 Zasadnutie VV EFPM K. Ráczová ORG/SOŠV 150   

5 Praha, ČR 16.-17.1.2020 Stretnutie s ČOV K. Czuczová, D. Šmihulová SOŠV 200   

6 
Lausanne, 

Švajčiarsko 
27.1.2020 Stretnutie s EOV P.Gantnerová SOŠV 300   

 

Uzn. č. 290/16/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Rím, Taliansko 5.-7.2.2020 
Stretnutie komisie olympijského 

vzdelávania a kultúry EOV 
I. Motolíková SOŠV/EOV 200   

2 Brussels, Belgicko 11.-12.2.2020 RINGS projekt J. Liba, P. Gantnerová SOŠV/ORG 200   
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3 Praha, ČR 10.-13.2.2020 ASAP Projekt I. Motolíková, I. Kováč SOŠV/ORG 300   

4 Praha, ČR 28.2.-1.3.2020 Športová diplomacia 
P. Bendik, I. Hatalová, J. Repčík, 

K.Valkyová, J. Szalay 
SOŠV 700   

5 Tokio, Japonsko 8.-12.3.2020 Inšpekčná cesta OH Tokio 2020 

A. Siekel, J. Liba, Z. Vodáčková, I. 

Motolíková, E. Lopatová, D. 

Šmihulová, P. Gantnerová 

SOŠV 10000   

 

 

VEC: ROZŠÍRENIE JUNIORSKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÍMU 2020  

Viceprezident SOŠV a predseda komisie pre rozvoj športu SOŠV P. Korčok a riaditeľ 

športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček priblížili VV SOŠV návrh rozšíriť Juniorský 

olympijský tím 2020.   

Do Juniorského olympijského tímu (JOT) pre rok 2020 bolo na SOŠV z 38 doručených  

návrhov z 20 športových zväzov zaradených 16 športovcov z letných športov 4 športovci zo 

zimných športov. Pomerné zastúpenie zimných športovcov k letným v predchádzajúcich ročníkoch 

nedosiahlo ani 1/3.   

V roku 2018 boli v JOT zaradení 4 športovci (25%), v roku 2019 iba 2 športovci (11%), 

v roku 2020 4 športovci (25%). Dôvodom je úroveň dosiahnutých športových výsledkov, ktorá 

v zimných športoch zaostáva za výsledkami v letných športoch. Príčiny je možné hľadať najmä vo 

väčšej náročnosti na zabezpečenie športovej prípravy v zimných športoch.  

Vzhľadom na pomer športových odvetví, počet súťaží zaradených do programov zimných 

a letných olympijských hier, ako aj na pomer počtu športovcov zúčastnených na OH a ZOH by 

bolo vhodné stanoviť aj pomer zastúpenia zimných a letných športovcov v JOT. V uvedených 

parametroch je pomer medzi ZOH a OH blízky jednej tretine. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby sa 

pri posudzovaní návrhov na zaradenie športovcov do JOT samostatne posudzovali letné športy 

a samostatne zimné športy, a aby pomerné zastúpenie zimných a letných športovcov bolo 

stanovené na 1/3, teda 18 letných športovcov a 6 zimných športovcov.  

 

Letné športy 

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 

Prívara Peter Benjamín 02/08/2004 Slovenský tenisový zväz 

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 

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 
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Svrček Martin 17/02/2003 Slovenský cyklistický zväz 

Stolárik* Peter 22/04/2003 Slovenská kanoistika 

Maťašeje* Benjamín 20/05/2003 Slovenský zväz judo 

Zimné športy 

Čerňanská Viktória 29/03/2002 Slovenský zväz bobistov 

Filipová Lucia 27/09/2002 Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

Skupek Marián 07/12/2001 Slovenský zväz sánkarov 

Kapustová Ema 14/12/2002 Slovenský zväz biatlonu 

Hanicová* Eva 23/05/2004 Slovenská lyžiarska asociácia 

Horniaková* Barbora 27/09/2001 Slovenský zväz biatlonu 

 

Športovci navrhnutí na rozšírenie tímu (v zozname zvýraznení) sú vybraní zo športovcov 

navrhovaných športovými zväzmi pre JOT 2020.  

  

Uzn. č. 290/17/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Rozšírenie Juniorského olympijského tímu 2020 predložené viceprezidentom SOŠV a 

predsedom komisie pre rozvoj športu SOŠV P. Korčokom a riaditeľom športového a 

metodického oddelenia SOŠV R. Bučekom. 

 

 

VEC: PLÁN AKTIVÍT LEKÁRSKEJ A ANTIDOPINGOVEJ KOMISIE SOŠV V ROKU 

2020 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček predložil v ďalšom bude 

zasadnutia na schválenie plán aktivít lekárskej a antidopingovej komisie SOŠV v roku 2020. 

 

Plán aktivít lekárskej a antidopingovej komisie SOŠV v roku 2020: 

 

Sympozium sportovní medicíny ČOV, 19.-21. marec, Dříteč (účasť 5 členov LAK SOŠV, rozpočet 

1500 eur) 

 

Národný antidopingový seminár pre lekárov, 2.-3. apríl, Bratislava (LAK SOŠV v spolupráci 

s ADA SR)  

 

Míting vedúcich lekárov NOV s MOV a FIMS, 11. marec, Monako  (MUDr. Roman Fano, rozpočet 

400 eur) 

 

Konferencia MOV o prevencii úrazov a ochorení v športe, 12.-14. marec, Monako, (MUDr. 

Branislav Delej, rozpočet 2000 eur)  

 

Seminár Fyzio Talks pre športových fyzioterapeutov, máj, Bratislava (rozpočet 200 eur)  

 

Pokročilý kurz MOV pre tímových lekárov NOV, 28.-30. september, Budapešť (MUDr. Fano, 1000 

eur) 

 

Seminár Fyzio Talks pre športových fyzioterapeutov, september, Bratislava (rozpočet 200 eur)  
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Seminár pre lekárov, fyzioterapeutov a masérov - vyhodnotenie zdravotného zabezpečenia OH, 

október, Holíč (1000 eur) 

 

Uzn. č. 290/18/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Plán aktivít lekárskej a antidopingovej komisie SOŠV v roku 2020 predložený riaditeľom 

športového a metodického oddelenia SOŠV R. Bučekom. 

 

 

VEC: SPOLUPRÁCA SOŠV A SAO 

Z dôvodu nastavenia čo najlepšej spolupráce medzi SOŠV a SAO, nakoľko v poslednej 

dobe prišlo k viacerým nekomunikovaným protichodným konaniam zo strany SAO (porušenie 

ochrany olympijskej symboliky, neoprávnené kopírovanie obsahu webu a pod.) bol na zasadnutie 

VV SOŠV pozvaný aj predseda SAO M. Martikán. Predseda SAO sa však zasadnutia nemohol 

zúčastniť a tak ho zastúpila členka VV SAO M. Gogolová.  

Cieľom tohto stretnutia bolo aj zosúladiť plánované športové, kultúrne a vzdelávacie 

aktivity oboch organizácií, aby športové hnutie a verejnosť získali aktivitou SAO a SOŠV čo 

najviac a nebol v týchto projektoch pre verejnosť zmätok. Spolupráca je pre obe strany najlepším 

možným postupom.  

Ako zdôraznila M. Gogolová, program SAO na rok 2020 bude závisieť od toho ako dopadne 

žiadosť SAO o dotáciu na MŠVVaŠ SR. Plánované je však Národné stretnutie olympionikov, ktoré 

by však malo trocha iný formát ako minulý rok. Cieľom je, aby sa ho mohli zúčastniť aj deti 

z celého Slovenska, a aby tak mali príležitosť stretnúť a spoznať olympionikov Slovenska. 

Členka VV SAO ďalej informovala, že SAO chce spolupracovať s SOŠV a cíti sa byť 

súčasťou SOŠV. Budúci týždeň sa uskutoční VV SAO, na ktorom by sa mali dohodnúť bližšie 

možnosti spolupráce aj s olympijskými klubmi. 

VV SOŠV požiadal, aby ak bude mať SAO plán činností na rok 2020, tak aby bol 

zosúladený s SOŠV, nech nás vníma verejnosť jednotne. Cieľom je najmä nech SOŠV a SAO spoja 

aktivity a spolupodieľajú sa spoločne na olympijských projektoch.  

Cestou kde môže SAO veľmi pomôcť je otázka postkariérneho života a duálna kariéra. 

Dokonca aj medzinárodne je vyhlasovaných veľa výziev venujúcich sa tejto problematike. 

M. Gogolová zhodnotila, že je to dobrý nápad a skúsi to na zasadnutí VV SAO navrhnúť a 

prediskutovať. 

Úlohou do budúcna je vytvoriť spoločný kalendár aktivít. VV SOŠV bude čakať na 

odpoveď od SAO na tému spolupráce a program aktivít SAO na rok 2020.  

 

Uzn. č. 290/19/20  

➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o plánovaných aktivitách SAO na rok 2020, ktoré predstavila členka VV SAO 

M. Gogolová. 
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VEC: PODPORA KURZOV ODBORNÉHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV 

ŠPORTOVÉHO CENTRA POLÍCIE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predstavil VV SOŠV návrh podpory kurzov odborného 

vzdelávania trénerov Športového centra polície. 

 

Doba trvania:    február 2020 = december 2020 

Podpora z MOV Solidarity:  12 000 USD 

Formát:     1-dňové semináre pre trénerov 

Témy:     aktuálne témy relevantné pre trénerov rôznych športov,  

     výmena informácií medzi trénermi rôznych športov 

 

 Uzn. č. 290/20/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh podpory kurzov odborného vzdelávania trénerov Športového centra polície, ktorý 

predstavil generálny sekretár SOŠV J. Liba 

 

 

VEC: SMERNICA PRE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predložil VV SOŠV na schválenie smernicu pre 

vedenie účtovníctva na rok 2020 spolu s jednotlivými prílohami. VV SOŠV tieto materiály schválil 

bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 290/21/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Smernicu pre vedenie účtovníctva na rok 2020 spolu s jednotlivými prílohami. 

 

 

VEC: SMERNICA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predložil VV SOŠV na schválenie smernicu 

o verejnom obstarávaní č. 1/2020 spolu s jednotlivými prílohami. VV SOŠV tieto materiály 

schválil bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 290/22/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Smernicu o verejnom obstarávaní č. 1/2020 spolu s jednotlivými prílohami. 

   

 

VEC: INFRAŠTRUKTÚRA   

  Viceprezident SOŠV M. Kohút pre infraštruktúru a investície predstavil VV SOŠV 

možnosti budovania športovej infraštruktúry v podmienkach Slovenskej republiky.  

  Pri prezentácii využil najmä jeho skúsenosti pri budovaní športovej infraštruktúry zo 

SZĽH. Neodmysliteľnou súčasťou realizovania takýchto projektov a vytvárania podmienok pre 

nové športoviská je spolupráca so samosprávou a prepojenie takejto infraštruktúry so vzdelávacím 

systémom. 
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  Cieľom by malo byť vytvorenie komunitných športových centier pri ZŠ, SŠ a VŠ, ktorých 

súčasťou bude kvalitné vzdelávanie a kvalitná odborná príprava. Takáto infraštruktúra by mala 

byť zdieľaná pre viaceré športy. 

 M. Kohút tiež predstavil víziu vytvorenia novej spoločnosti SOŠV zameranej na podporu 

rozvoja športovej infraštruktúry v podmienkach Slovenskej republike. 

 

  Uzn. č. 290/23/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o možnostiach budovania športovej infraštruktúry, ktoré predstavil 

viceprezident SOŠV M. Kohút. 

 

 

VEC: KRONIKA ŠPORTU 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval na záver zasadnutia VV SOŠV, že začali práce na 

Kronike športu 2020 a požiadal VV SOŠV o mandát pracovať na vydaní tejto vzácnej publikácie.  

Uzn. č. 290/24/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Mandát pre viceprezidenta SOŠV Z. Kríža pracovať na vydaní Kroniky športu 2020. 

 

 

VEC: PRACOVNÉ STRETNUTIE SO ZVÄZMI 

  Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval VV SOŠV o príprave pracovného stretnutia so 

zväzmi združenými v SOŠV. Stretnutie je naplánované na 26. februára 2020 (streda) o 9:00 hod. 

v hoteli Gate One, Ambrušova 7, Bratislava. Pozvané budú všetky členské národné športové zväzy. 

Cieľom stretnutia je diskutovať o tom, čo nás tento rok čaká, aké sú vízie do budúcna a čo zväzy 

trápi.  

 

Program pracovného stretnutia:  

1. Aktuálne informácie prezidenta o činnostiach SOŠV   

2. Aktuálne informácie štátneho tajomníka pre šport  

3. Rôzne  

 

  Uzn. č. 290/25/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

  Informáciu o príprave pracovného stretnutia so zväzmi.  

 

 

VEC: ŠPORTOVEC ROKA 

  Člen VV SOŠV R. Petriska navrhol, aby do budúcna počas podujatia Športovec roka bola 

možnosť vyhlásiť aj mladého športovca roka. Touto cestou by boli významne zviditeľnení aj mladí 

športovci, čo by ich mohlo povzbudiť do ich kariéry.   
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Uzn. č. 290/26/20  

➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Návrh o zaradení mladých športovcov do vyhlásenia najlepších športovcov počas podujatia 

Športovec roka. 

 

 

291. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 5. marca 2020.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: J. Jurášek, člen VV SOŠV   

 


