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Zápis z 292. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 9. apríla 2020  

prostredníctvom videokonferencie MS Teams 

  

 

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

Barteková, Tóth 

 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek 

   

  

PROGRAM 292. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1.  Otvorenie                                                                 Siekel 

2.  Kontrola úloh          Liba 

3.  Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

4.  Aktuálna situácia z pohľadu športového hnutia v SR     Siekel 

5.  Aktuálna situácia z pohľadu medzinárodného športového a olympijského hnutia Liba 

6.  Aktuálna situácia z pohľadu fungovania sekretariátu SOŠV    Asványi 

7.  Príprava 57. VZ SOŠV         Liba 

8.   Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 292. 

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

navrhol členku VV SOŠV M. Šiškovú.  

 

Uzn. č. 292/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

M. Šiškovú za overovateľa zápisu z 292. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 291. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia nebolo žiadne ukladacie uznesenie. 

K zápisu z 291. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 292/2/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 291. zasadnutia VV SOŠV.  
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 Uzn. č. 292/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 291. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 

3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOŠV 

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

spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 5. marca 2020.  

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

Osobitne zdôraznil najmä stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátnym 

tajomníkom pre oblasť športu na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Toto stretnutie 

A. Siekel hodnotil pozitívne, nakoľko spomínaní zástupcovia ministerstva ocenili predstavené 

projekty SOŠV a ochotu diskutovať o témach športového hnutia. Cieľom štátneho tajomníka 

budú do ďalších období úprava a skrátenie zákona o športe a zavedenie voľnočasových 

poukazov. Obaja zástupcovia ministerstva tiež vyjadrili presvedčenie, že SOŠV je tou správnou 

platformou pre komunikáciu medzi športovým hnutím a štátom. Za týmto účelom požiadali 

SOŠV, aby bol kontaktným miestom pre zber otázok a podnetov od športových organizácií 

ohľadom súčasnej krízy spôsobenej vírusom Covid-19. SOŠV preto vytvoril online platformu pre 

takýto obsah a vyzval všetky športové organizácie, aby zasielali svoje podnety a otázky. 

S výnimkou listu pána prezidenta SFZ, ktorý vyjadril svoj názor komunikovať s ministerstvom 

osobitne a samostatne, ostatné športové organizácie zareagovali pozitívne a zasielajú priebežne 

veľa podstatných otázok a návrhov. Takýto postup na jednej strane odľahčuje ministerstvo, 

nakoľko ide o často rovnaké podnety a otázky, ktoré športové organizácie zaujímajú a na druhej 

strane umožňuje spoločný postup spoločného hnutia pri ich realizovaní. SOŠV otázky a podnety 

na pomoc športovému hnutiu zozbieral, zjednotil a predložil ich ministerstvu. 

Rovnako tak prezident SOŠV absolvoval sériu stretnutí s partnermi SOŠV ohľadom 

súčasnej pandemickej situácie a presunutia OH 2020 Tokio na ďalší rok.  

A. Siekel ďalej informoval prítomných členov VV SOŠV o tom, že SOŠV vytvoril 

rezervný fond Pripravení pomáhať, ktorý má pomôcť aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady 

pandémie na slovenských športovcov, ktorí sa dostali do stavu finančnej núdze. Tento krok 

ocenili mnohé organizácie a zarezonoval aj v zahraničí. Úvodný vklad do fondu tvorili vlastné 

prostriedky SOŠV. Z týchto prostriedkov smerovala už začiatkom apríla prvá finančná podpora 

ľuďom, ktorí sú v prvej línii boja proti koronavírusu – teda zdravotníkom. Nadácia pri Nemocnici 

akad. Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch dostala od Nadácie SOŠV na nákup 

dôležitých ochranných pomôcok a dezinfektora sumu 10-tisíc eur. V ďalšej fáze sa do napĺňania 

rezervného fondu Pripravení pomáhať zapojili aj mnohí zamestnanci SOŠV a jeho dcérskej 

spoločnosti Slovenská olympijská marketingová (SOM), a. s. Do fondu prispeli zo svojich výplat 

za marec. SOŠV vyzval na príspevky do fondu aj svojich obchodných partnerov. Takisto oslovil 

aj členov správnej rady Fondu na podporu športu, ktorí sa vzdali marcovej odmeny za výkon 

svojich funkcií, aby týmito finančnými prostriedkami podporili fond Pripravení pomáhať. Po 

nadobudnutí dostatočného objemu financií vo fonde rozhodnú správna rada Nadácie SOŠV a jej 

správca, ktorým je prezident SOŠV, o použití prostriedkov. Tie budú určené pre športovcov alebo 

športové subjekty, ktoré sa v dôsledku súčasnej bezprecedentnej situácie a opatrení, ktoré si 

vynútila, ocitli v existenčných ťažkostiach. Prezident SOŠV Anton Siekel už koncom marca 

listom vyzval športové zväzy, predovšetkým tie s väčšou členskou základňou a ekonomicky 
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silnejšie, aby postupovali podobne ako SOŠV, zaoberali sa myšlienkou zriadenia rezervného 

fondu a hľadali cesty, ktoré by mohli uľahčiť súčasnú ťažkú situáciu športovcov príslušného 

zväzu.  

A. Siekel tiež oboznámil VV SOŠV o tom, že SOŠV požiadal ministerstvo o otvorenie 

vonkajších športovísk, nakoľko športovanie je nevyhnutné pre zachovanie fyzického a 

psychického zdravia obyvateľstva, ale i udržanie športovej výkonnosti športovcov. Športový 

sektor je práve tou oblasťou, ktorá má zabezpečiť posilnenie imunity a zdravia populácie, preto 

by vláda Slovenskej republiky nemala podceniť význam športu pre spoločnosť.  

SOŠV zároveň predložil novej vláde Slovenskej republiky viaceré dôležité návrhy na 

celoštátnu podporu športu do Programového vyhlásenia vlády SR. 

V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV informáciu o plánovaných 

aktivitách na najbližšie obdobie. 

 

 Uzn. č. 292/4/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v marci 2020 a na začiatku apríla 2020. 

 

 

4. AKTUÁLNA SITUÁCIA Z POHĽADU ŠPORTOVÉHO HNUTIA V SR 

  Prezident SOŠV A. Siekel v ďalšom bode zasadnutia informoval o aktuálnej situácii 

z pohľadu športového hnutia v Slovenskej republike, najmä s ohľadom na súčasnú pandemickú 

krízu, ktorá zasiahla nielen šport, ale i celú spoločnosť. 

  Priblížil výzvy, pred ktorými stojí športové hnutie a potrebu spolupráce a zjednotenia sa 

pre pomoc slovenskému športu. 

  Prezident SOŠV informoval o projektoch SOŠV na pomoc najviac zasiahnutým osobám 

a organizáciám športového sektora. SOŠV pripravuje grantový program na podporu športových 

odborníkov, ktorí sa v súvislosti s ochorením COVID-19 ocitli v sťaženej finančnej situácii. 

Finančný príspevok bol schválený v rámci grantového programu „Dáme to“. Taktiež informoval 

o rezervnom fonde Pripravení pomáhať a možnostiach jeho využitia na pomoc slovenskému 

športu.  

  Ďalej SOŠV pripravil tiež online platformu na komunikáciu kľúčových otázok športových 

organizácií v tomto období.  

A. Siekel tiež informoval VV SOŠV o príprave projektu Športuj doma Slovensko, ktorý 

bude vysielaný na RTVS a ktorého cieľom je, aby deti a mládež neprišli o zaužívané zdravé 

športové návyky a po skončení pandémie sa k športu vrátili. 

Po týchto informáciách prebehla diskusia o viacerých zákonných povinnostiach 

športových organizácií. Najmä o povinnosti organizovať valné zhromaždenia v tomto období. 

Ako informoval A. Siekel, SOŠV navrhol viacero opatrení na pomoc športu ministerstvu, medzi 

nimi práve aj opatrenie na presunutie záväzného dátumu schválenia výročnej správy na valnom 

zhromaždení.  

  Následne prebehla diskusia o tom, či SOŠV potvrdí mandát svojich zástupcov vo Fonde 

na podporu športu, nakoľko bola zostavená nová vláda SR, ktorá by mohla nesúhlasiť so 

súčasným zložením správnej rady fondu, najmä v súvislosti so zástupcami štátu v tejto 

verejnoprávnej inštitúcii. VV SOŠV prijal jednohlasné uznesenie o nestiahnutí zástupcov  

športového hnutia z Fondu na podporu športu. 
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 Uzn. č. 292/5/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Uznesenie o nestiahnutí zástupcov športového hnutia z Fondu na podporu športu 

a potvrdzuje ich mandát na činnosť v tejto verejnoprávnej inštitúcii na pomoc 

slovenskému športu. 

 

 Uzn. č. 292/6/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o aktuálnej situácii z pohľadu športového hnutia 

v Slovenskej republike. 

 

 

5. AKTUÁLNA SITUÁCIA Z POHĽADU MEDZINÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO A 

OLYMPIJSKÉHO HNUTIA 

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

o aktuálnej situácii z pohľadu medzinárodného a športového hnutia. Najmä oboznámil VV SOŠV 

o tom, že v súčasnosti boli všetky športové podujatia, v nadväznosti na presunutie OH Tokio 

2020, presunuté alebo zrušené. Naďalej však prebieha široká diskusia o kvalifikačných 

podujatiach a správnom nastavení plnenia kvalifikačných kritérií.  

  J. Liba informoval tiež o komunikácii s EOV, najmä v súvislosti s EYOF-om a o jeho 

presunutí, keďže dátum organizovania bude kolidovať s niektorými presunutými športovými 

podujatiami v budúcom roku. Viceprezident SOŠV P. Korčok, ktorý je zároveň riaditeľom 

organizačného výboru EYOF 2021 Banská Bystrica rovnako doplnil dôležité informácie 

ohľadom organizácie tohto veľkého európskeho multišportového podujatia pre mladých 

športovcov vo veku 14 – 18 rokov. Organizáciu podujatia komplikuje súčasná situácia, ale 

i neistota okolo presúvania športových podujatí.  

  Čo sa týka OH Tokio, tak SOŠV rieši presunutie projektu Slovenský dom do roku 2021 

a viaceré marketingové aktivity naviazané na organizáciu OH Tokio.   

Ako zdôraznil J. Liba, SOŠV bude naďalej pozorne monitorovať a vyhodnocovať situáciu 

okolo koronavírusu. 

 

 Uzn. č. 292/7/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOŠV J. Libu o aktuálnej situácii z pohľadu 

medzinárodného športového a olympijského hnutia. 

 

 

6. AKTUÁLNA SITUÁCIA Z POHĽADU FUNGOVANIA SEKRETARIÁTU SOŠV 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi informoval VV SOŠV o fungovaní sekretariátu 

SOŠV v súčasnej situácii. Najmä priblížil spôsob práce a činnosti jednotlivých oddelení a 

formu zasadania pravidelných porád. Na záver oboznámil prítomných o jednotlivých projektoch 

SOŠV, na ktorých sekretariát pracuje.  

 

 Uzn. č. 292/8/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  
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Informácie výkonného riaditeľa SOŠV G. Asványiho o aktuálnej situácii z pohľadu 

fungovania sekretariátu SOŠV. 

 

 

7. PRÍPRAVA 57. VZ SOŠV 

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

Predovšetkým zdôraznil, že je ohrozený plánovaný dátum 6. 5. 2020 o 9:00 v kongresovej sále 

hotela NH Gate One, Bratislava a zvažuje sa presunutie na iný vhodný dátum, či schválenie 

povinných dokumentov prostredníctvom online nástrojov per rollam.  

  Rovnako tak informoval, že pracovná skupina na posudzovanie návrhov na výročné 

ocenenia za rok 2019 a vyznamenania SOŠV naďalej pracuje a predloží na najbližšom zasadnutí 

VV SOŠV komplexný návrh. 

 

 Uzn. č. 292/9/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

 

 

8. RÔZNE 

 

VEC: KRONIKA ŠPORTU 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval na záver zasadnutia VV SOŠV o vydaní 

publikácie Kronika športu 2019 a poďakoval sa všetkým, ktorí na jej vzniku spolupracovali. 

V najbližšom období bude kronika distribuovaná národným športovým zväzom.  

 

 Uzn. č. 292/10/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie viceprezidenta SOŠV Z. Kríža o vydaní publikácie Kronika športu 2019. 

 

 

293. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 7. mája 2020.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: M. Šišková, členka VV SOŠV   


