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Zápis z 291. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 5. marca 2020 v Bratislave  
  

 

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

Ospravedlnení: Barteková, Tóth  

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

   

  

PROGRAM 291. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1.  Otvorenie                                                                 Siekel 

2.  Kontrola úloh          Liba 

3.  Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

4.  Informácia o prípravách na OH Tokio 2020      Buček/Liba 

5.  Pripravení na Tokio 2020         Czuczová 

6.  Príprava 57. VZ SOŠV         Liba 

7.  Tézy športového hnutia na roky 2020 - 2024      Siekel 

8.   Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 291. 

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

navrhol člena VV SOŠV D. Líšku.  

 

Uzn. č. 291/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

D. Líšku za overovateľa zápisu z 291. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 290. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

konkrétne uzn. č. 290/6/20 (Úlohu v nadväznosti na výborné športové výsledky z Lausanne 

pripraviť rozhovor s monobobistkou Viktóriou Čerňanskou o jej športovej príprave a prínosoch 

jej  multišportovosti – športovkyňa sa aktívne venuje gymnastike, atletike a monobobom. Ako 

poznamenal J. Liba, táto úloha bola splnená. 

K zápisu z 290. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 
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 Uzn. č. 291/2/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 290. zasadnutia VV SOŠV.  

 

 Uzn. č. 291/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 290. 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 6. februára 2020.  

Predovšetkým upriamil pozornosť na viacero stretnutí, ktoré v nedávnej dobe absolvoval. 

Osobitne zdôraznil najmä sériu stretnutí k príprave OH Tokio 2020, stretnutia s partnermi SOŠV 

a rokovanie so zástupcami Fondu na podporu športu. Prezident SOŠV spomenul tiež stretnutie 

v X-bionicu, v rámci ktorého rokoval aj o nastavení čo najvhodnejších podmienok pre národné 

športové zväzy, aby mohli využívať kvalitnú športovú infraštruktúru v rezorte.  

Dňa 26. februára sa uskutočnilo tiež pracovné stretnutie SOŠV s národnými športovými 

zväzmi združenými v SOŠV. Diskutovalo sa o viacerých témach, aby zástupcovia SOŠV vedeli, 

či ide SOŠV správnym smerom a napĺňa očakávania členských subjektov. 

Prezident SOŠV ďalej informoval prítomných členov VV SOŠV o tom, že absolvoval  

stretnutie s predstaviteľmi SPV. S predsedom SPV J. Riapošom diskutovali o spolupráci smerom 

k OH/PH v Tokiu, ako aj napríklad o spoločnom sľube u pani prezidentky SR, či o ďalších 

možnostiach spolupráce. Prezident SOŠV a generálny sekretár SOŠV sa zároveň tiež zúčastnili 

slávnostného 25. výročia SPV a zasadnutia VZ SPV. 

A. Siekel tiež oboznámil VV SOŠV o tom, že naďalej pokračujú prípravy na EYOF 2021 

v Banskej Bystrici, kde sa prezident SOŠV zúčastnil zasadnutia správnej rady neziskovej 

organizácie zastrašujúcej toto podujatie.  

Prebieha tiež príprava dôležitého environmentálneho projektu SOŠV. Rovnako tak sa tiež 

diskutuje s mincovňou v Kremnici, o tom že by sa vydali zberateľské 5 eurové mince 

s podobizňou slovenských športovcov. Ide o zaujímavý projekt, ktorý by zviditeľnil našich 

športovcov pred OH v Tokiu. Tento projekt však ešte musí schváliť Národná banka Slovenska. 

V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV informáciu o plánovaných 

aktivitách na najbližšie obdobie. 

 

 Uzn. č. 291/4/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách vo februári 2020 a na začiatku marca 2020. 

 

 

4. INFORMÁCIA O PRÍPRAVÁCH 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, akreditačný proces 

a ďalšie dôležité informácie. 
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  Aktuálne má Slovensko potvrdených 18 kvóta miest.  

Podľa informácií R. Bučeka sa v súčasnosti neuvažuje o zrušení OH. Prichádza však 

k zmene kvalifikačných kritérií, o ktorých SOŠV komunikuje so zodpovednými športovými 

federáciami. 

Ako zdôraznil R. Buček, SOŠV bude naďalej pozorne monitorovať a vyhodnocovať 

situáciu okolo koronavírusu. 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba zároveň v tomto bode zasadnutia informoval 

prítomných členov VV SOŠV o plánovanej budúcotýždňovej ceste do Tokia. V rámci tejto 

pracovnej cesty prebehne stretnutie s organizačným výborom OH 2020, bude uskutočnená 

kontrola Slovenské domu a prípravných prác okolo neho, ale aj príprava hospitality režimu.  

 

 Uzn. č. 291/5/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček a generálny sekretár SOŠV J. Liba.  

 

 

5. PRIPRAVENÍ NA TOKIO 2020 

Tento bod zasadnutia mala prezentovať riaditeľka marketingového oddelenia SOŠV K. 

Czuczová, ktorá však musela odcestovať na stretnutie vo Varšave s partnerom SOŠV so 

spoločnosťou 4F. Následne tak tento bod zasadnutia predstavil výkonný riaditeľ SOŠV G. 

Asványi. 

Ako informoval, projekt prebieha podľa plánovaného harmonogramu so všetkým čo 

k tomuto projektu patrí.  

Toto podujatie bude slúžiť aj na propagáciu členov SOŠV, ktorí v rámci podujatia majú  

priestor na predstavenie svojich aktivít deťom, mládeži, ich rodičom a ďalším návštevníkom 

podujatia.  

 

 Uzn. č. 291/6/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách projektu Pripravení na Tokio 2020, ktoré prezentoval výkonný 

riaditeľ SOŠV G. Asványi.  

 

 

6. 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.   

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  
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6. Správa generálneho sekretára SOŠV       Liba 

7. Vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2019      Liba 

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 

 

Následne J. Liba predložil na schválenie návrh na menovanie pracovnej skupiny na 

posudzovanie návrhov na výročné ocenenia za rok 2019 a vyznamenania SOŠV v nasledujúcom 

zložení: 

 

Zdenko Kríž, viceprezident SOŠV (predseda skupiny) 

Monika Šišková, členka VV SOŠV 

František Chmelár, čestný prezident SOŠV a poradca prezidenta 

Vladimír Miller, čestný člen SOŠV a poradca prezidenta 

Ľubomír Souček, riaditeľ mediálnej komunikácie SOŠV 

 

Pracovnú skupinu menuje VV SOŠV na účel podrobného prerokovania predložených 

návrhov na udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2019 a vyznamenaní SOŠV na májovom 

57. valnom zhromaždení SOŠV. 

Pracovná skupina do 31. 3. 2020 pripraví komplexný návrh na udelenie výročných 

ocenení SOŠV za rok 2019 a vyznamenaní SOŠV s odporúčaniami pre VV SOŠV, ktorý bude 

návrh schvaľovať na svojom aprílovom zasadnutí. 

  VV SOŠV zároveň schválil nové znenie smernice o čestných tituloch, vyznamenaniach, 

trofejach, uznaniach a výročných oceneniach v zmysle pripomienok zo spoločného stretnutia 

s NŠZ. 

 

 Uzn. č. 291/7/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

 

 Uzn. č. 291/8/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Zloženie pracovnej skupiny na posudzovanie návrhov na výročné ocenenia za rok 2019 a 

vyznamenania SOŠV. 
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 Uzn. č. 291/9/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Smernicu Slovenského olympijského a športového výboru o čestných tituloch, 

vyznamenaniach, trofejach, uznaniach a výročných oceneniach. 

 

 

7. TÉZY ŠPORTOVÉHO HNUTIA NA ROKY 2020 - 2024 

  Prezident SOŠV A. Siekel v rámci tohto bodu zasadnutia informoval VV SOŠV, že na 

pracovnom stretnutí so zväzmi sa rokovalo aj o tom, čo sa SOŠV doteraz podarilo a aké sú 

ambície športového hnutia do budúcna. Na základe diskusie vzišlo viacero okruhov téz, ktorým 

by mala byť venovaná pozornosť v rámci slovenského športového hnutia na nadchádzajúce 

obdobia. Rovnako tak viacero úloh už vzišlo aj zo samotných rokovaní VV SOŠV, či zo stretnutí 

s prezidentami a predsedami zväzov na základe ich doterajších skúseností a poznatkov.  

  Prezident SOŠV predstavil návrh téz, ktoré SOŠV zozbieralo, a ktoré by po diskusii a 

schválení VV SOŠV boli navrhnuté do nového Programového vyhlásenia vlády SR. Tieto témy 

boli členom VV SOŠV zaslané už v predstihu a tak sa pristúpilo k diskusii. 

  Člen VV SOŠV M. Vanderka navrhol, aby sa do návrhu tém zahrnula aj problematika 

určitého auditu počtu športových odborníkov, a aký obsah ich vzdelania je nevyhnutný na 

získanie potrebných kompetencií pre zvládnutie výkonu povolania a následne, aby tieto poznatky 

boli aplikované do systému vzdelávania. V Chorvátsku štát poskytol financie na takýto audit na 

zistenie koľko trénerov je skutočne potrebných v športe. Podobne tiež aj v Nórsku skúmali koľko 

trénerov im chýba, aby vedeli správne nastaviť potrebné vzdelávanie. Bolo by vhodné takýto 

výskum uskutočniť aj u nás, aby sme vedeli koľko je potreba odborníkov v športe a podľa toho 

upraviť vzdelávacie programy. 

Ako M. Vanderka poznamenal, veľmi zaujímavé je tiež, že tréneri v Slovinsku sú platení 

zo zdravotného poistenia, či to, že v Estónsku s mládežou môžu pracovať len tréneri s najvyššou 

úrovňou, pričom u nás je to práve naopak. 

  Členovia VV SOŠV súhlasili s návrhom na doplnenie auditu športových odborníkov, aby 

SOŠV malo potrebné fakty pri diskusiách o tejto dôležitej problematike športového hnutia.   

  Čestný prezident F. Chmelár navrhol, aby bola pozornosť venovaná aj environmentálnym 

projektom, nakoľko príroda je stále naším najväčším športoviskom. Samozrejme, tieto aktivity by 

bolo vhodné koordinovať aj v spolupráci s Olympijskými klubmi. 

Kontrolór SOŠV J. Mižúr navrhol doplniť bod o rozvoji cyklotrás aj o tému rozvoja 

turistických chodníkov.   

  Po dlhšej diskusii VV SOŠV zostavil a schválil návrh tém do Programového vyhlásenia 

vlády SR. 

Úlohou SOŠV je presvedčiť nové vedenie, že tieto témy majú význam a pomôžu 

slovenskému športovému hnutiu.  

 

Vláda SR uvedomujúc si významný prínos športu pre spoločnosť, najmä jeho pozitívne zdravotné, 

výchovné, vzdelávacie, sociálne prínosy a motivačné pôsobenie na deti, mládež, dospelých ľudí, 

seniorov i zdravotne znevýhodnených občanov, vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný 

ako dôležitá súčasť verejných politík štátu a významná spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu 

života každého obyvateľa Slovenskej republiky.  

Vláda SR podporí šport na Slovensku tým, že: 
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- zabezpečí systémovú, dlhodobú a transparentnú podporu štátnej športovej reprezentácie, 

vrcholového športu, športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne 

postihnutých športovcov;  

 

- vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo 

štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem 

zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu 

prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov;  

 

- podporí kandidatúru a organizovanie vrcholových medzinárodných športových podujatí 

na Slovensku a prijme jasné pravidlá systémového spolufinancovania významných súťaží 

medzinárodného významu na území SR v kategóriách dospelých i mládeže; 

 

- naďalej bude, v záujme podpory národného povedomia a národnej hrdosti, rozvíjať v spolupráci 

s podnikmi s majetkovou účasťou štátu a RTVS značku reprezentácie Slovenskej republiky; 

 

- vytvorí podmienky pre budovanie, prevádzkovanie a údržbu športovej infraštruktúry v 

súčinnosti s územnou samosprávou, športovými organizáciami a súkromným sektorom; podporí 

systém financovania športu prostredníctvom Fondu na podporu športu a vytvorí podmienky na 

to, aby finančné prostriedky z verejných zdrojov na šport boli poskytované a vykazované cez 

jeden informačný a finančný uzol; 

 

- pripraví nový Národný program rozvoja športu v Slovenskej republike v spolupráci so 

športovým hnutím; 

 

- zabezpečí dobudovanie Informačného systému športu ako dôležitého nástroja pre 

dokončenie digitalizácie slovenského športu; 

 

- zabezpečí realizovanie projektu Športových poukazov, ako perspektívneho nástroja na 

zvýšenie športových aktivít detí a mládeže a na podporu činností športových klubov; 

 

- presadí možnosti čerpania fondov Európskej únie do slovenského športu;  

 

- sa zameria na zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže, najmä skvalitní obsah hodín 

telesnej výchovy a športových aktivít po vyučovaní, a v spolupráci so spolkovou sférou 

zabezpečí užšie prepojenie a koordináciu voľnočasových športových aktivít na všetkých typoch 

škôl s činnosťou športových klubov za efektívneho využitia systému školských súťaží a 

zdieľania športových odborníkov medzi školským a klubovým športom;  

 

- sa zameria na propagáciu zdravého životného štýlu, prostredníctvom kampaní, ktorých 

cieľom je motivácia k zdravšiemu životnému štýlu, k aktívnemu pohybu a k pravidelnej 

športovej činnosti, ktorá je základom zdravej spoločnosti; 

 

- podporí vzdelávací proces prostredníctvom športu a vzájomné prepojenie športu a 

vzdelávania, nakoľko šport ako súčasť vzdelávacieho procesu, môže slúžiť ako významný 

nástroj na výchovu detí a mládeže a vytvárať zdravšiu spoločnosť; 

 

- podporí budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry na školách 

a skvalitnenie a modernizáciu jej športového materiálno-technického vybavenia; 
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- podporí budovanie športových komunitných centier pri základných, stredných a vysokých 

školách; vytváranie takýchto centier, športovísk a školských športových areálov pri školách bude 

slúžiť na vzdelávacie, ale i voľnočasové aktivity mladých ľudí a širokej verejnosti; 

 

- podporí koncept otvorených telocviční a školských dvorov na športovanie detí, mládeže a 

verejnosti aj po ukončení vyučovania; 

 

- bude venovať pozornosť výchove a vzdelávaniu kvalitných trénerov, za týmto účelom 

vytvorí podporný systém výchovy a vzdelávania trénerov a systém koncepčného 

celoživotného vzdelávania športových odborníkov; 

 

- vykoná audit potrieb počtu športových odborníkov a aký obsah ich vzdelania je nevyhnutný 

na získanie potrebných kompetencií pre zvládnutie výkonu povolania a následne tieto poznatky 

aplikuje do systému vzdelávania. 

 

- zlepší podmienky pre vrcholovú športovú prípravu talentovanej mládeže predovšetkým 

prepojením stredoškolského štúdia so športovou prípravou na stredných športových školách; 

podporí systém duálneho vzdelávania pre športovcov;  

 

- upraví zákon o športe s cieľom odstrániť jeho negatívne dopady, najmä zvýšenú 

administratívnu záťaž; 

 

- zabezpečí rozvoj siete cyklotrás a turistických chodníkov; 

 

- vytvorí podmienky pre rozšírenie počtu hodín telesnej výchovy;  

 

- vytvorí legislatívny nástroj na zaviazanie investorov pri investičnej výstavbe povinne 

plnohodnotne nahradiť zaniknuté športovisko novým. 

 

 Uzn. č. 291/10/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh športových téz do Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré SOŠV predloží novej 

vláde SR. 

 

 

8. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne bolo členmi VV SOŠV schválených 5 riadnych pracovných ciest a 2 

pracovné cesty boli schválené dodatočne. 

 

Uzn. č. 291/11/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 
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1 Praha, ČR 10.-13.2.2020 ASAP Projekt Z. Moravčíková SOŠV/ORG 50   

2 Varšava, Poľsko 5.3.2020 
Stretnutie so 4F ku kolekcii OH 

Tokio 2020 
K. Czuczová, Z. Tomčíková SOŠV 700   

 

Uzn. č. 291/12/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Brussels, Belgicko 16.-17.3.2020 Európsky večer športu J. Liba SOŠV/EOV 400   

2 Budapešť, Maďarsko 24.3.2020 
Stretnutie s Maďarským 

olympijským výborom 

A. Siekel, J. Liba, P. Gantnerová, Z. 

Vodáčková 
SOŠV 200   

3 Praha, ČR 3.-5.4.2020 Športová diplomacia 
P. Bendik, I. Hatalová, J. Repčík, 

K.Valkyová, J. Szalay 
SOŠV 700   

4 Doha, Katar 13.-17.4.2020 
Stretnutie zbierkovej komisie 

OMN 
Z. Letenayova SOŠV 500   

5 Kodaň, Dánsko 15.4.2020 
Zasadnutie ENGSO EU Advisory 

Board 
P. Gantnerová SOŠV 500   

 

 

VEC: ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SOŠV 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predložil VV SOŠV aktualizovanú organizačnú 

štruktúru SOŠV. Najmä predstavil organizačné zmeny, ku ktorým prišlo a zloženie sekretariátu 

SOŠV. Do organizačnej štruktúry navrhuje doplniť nové IT oddelenie SOŠV, ktoré bude 

zastrešovať tak ako doteraz webovú stránku, na ktorej už bolo vykonaných viacero zlepšení 

a nových funkcionalít, a zároveň tiež toto oddelenie bude ponúkať IT podporu ostatným 

oddeleniam SOŠV. 

 

 Uzn. č. 291/13/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

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

Asványi. 

 

 

VEC: EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2021 

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

2021 Banská Bystrica informoval prítomných o prípravách tohto veľkého európskeho 

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

P. Korčok zdôraznil, že prišlo k zmene v rámci programu EYOF 2021 a do programu bol 

zaradený klasický šesťkový volejbal, ktorý sa uskutoční vo Zvolene a v Slovenskej Ľupči. 
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Naďalej tiež pokračujú všetky prípravy podujatia. Súťaž na maskota bola ukončená, 

pričom prišlo okolo 1100 návrhov. Organizačný výbor v najbližšej dobe očakáva návštevu 

koordinačnej komisie. Čoskoro tiež bude spustený nábor dobrovoľníkov. 

 Uzn. č. 291/14/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

 

 

VEC: SOŠV a médiá 

Na záver zasadnutia VV SOŠV prebehla diskusia o novej podobe médií SOŠV. 

Diskutovalo sa medzi členmi VV SOŠV o vytvorení vlastného média house SOŠV, v rámci 

ktorého by boli zjednotené naše vlastné médiá - nielen tlačové, elektronické, ale i videá 

a podcasty, ktoré pravidelne SOŠV vydáva. SOŠV robí veľa projektov, a tak je potrebné o nich 

informovať, čomu by mohla napomôcť aj takáto optimalizácia našich médií a vytvorenie im 

vhodného priestoru v budúcich nových priestoroch SOŠV. 

Okrem iných tém sa tiež diskutovalo o médiách v súvislosti s ekologickými otázkami, či 

nepristúpiť na elektronickú podobu v súčasnosti tlačených médií, a tým sa vyhnúť používaniu 

tlačeného papiera. Ako zhodnotili členovia VV SOŠV, túto tému by bolo vhodné otvoriť v rámci 

mediálnej komisie SOŠV. Takáto komunikácia SOŠV by bola šetrná v rámci životného 

prostredia a bez tvorby zbytočného odpadu. 

  V súvislosti s médiami viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval, že sa pripravuje projekt 

pre mladých novinárov – Akadémia športových novinárov, ktorý však bude VV SOŠV ešte len 

predstavený na niektorom z ďalších zasadnutí. Tento projekt je smerovaný najmä k EYOF-u. 

Cieľom projektu je praktické vtiahnutie mladých ľudí do športového hnutia. 

  Čestný prezident F. Chmelár zhodnotil, že by to bola naozaj vhodná téma aj na Sport 

revolution, napríklad ako „Čo s mediálnymi výstupmi v rámci športu?“, nakoľko športové hnutie 

potrebuje serióznu výmenu informácií.   

Ako zhodnotil VV SOŠV, Akadémia žurnalistiky SOŠV by bola určite vhodným krokom 

a ocenili by to aj ďalšie športové organizácie, ktoré vydávajú svoje časopisy a častokrát  im 

chýba kvalitný obsah, či šikovný novinár.  

 

 Uzn. č. 291/15/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o projektoch a návrhoch novej podoby médií SOŠV, ktoré vzišli z diskusie 

členov VV SOŠV.  

 

 

292. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 9. apríla 2020.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: D. Líška, člen VV SOŠV   


