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Zápis z 293. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 7. mája 2020  

prostredníctvom videokonferencie MS Teams 

  

 

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

Barteková, Tóth 

 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek, Rybánsky, Krnáč, Lednická  

   

  

PROGRAM 293. 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.  Príprava 57. VZ SOŠV         Liba 

7.  Informácia zástupcov SOŠV o aktivitách Fondu na podporu športu 

8.   Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 293. 

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

navrhol člena VV SOŠV M. Vanderku.  

 

Uzn. č. 293/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

M. Vanderku za overovateľa zápisu z 293. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 292. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

K zápisu z 292. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 293/2/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  



2  

Zápis z 292. zasadnutia VV SOŠV.  

 

 Uzn. č. 293/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 292. 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 9. apríla 2020.  

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

Osobitne zdôraznil najmä stretnutie so štátnym tajomníkom pre oblasť športu na ministerstve 

školstva, vedy, výskumu a športu. Toto stretnutie A. Siekel hodnotil pozitívne, nakoľko sa obaja 

zhodli na význame a dôležitosti podpory športovej infraštruktúry, ktorej by mala byť 

v nasledujúcom období venovaná väčšia pozornosť. Stav športovej infraštruktúry v Slovenskej 

republike v súčasnosti v mnohých športoch nie je dostatočný a oproti okolitým štátom 

zaostávame. Nemalo by sa však zabúdať ani na iné významné oblasti športového hnutia.  

Rovnako tak prezident SOŠV absolvoval stretnutie ohľadom projektu EYOF Banská 

Bystrica, ktorého témou bolo jeho ďalšie smerovanie a vývoj vzhľadom na presunutie 

Olympijských hier na budúci rok.  

A. Siekel ďalej ocenil aktivity kolegov na SOŠV počas tohto ťažkého obdobia. Osobitne 

vyzdvihol najmä projekty Športuj doma, Slovensko a Dáme to, ktorý sa zameriava na pomoc 

trénerom a ďalším športovým odborníkom. Ako prezident SOŠV informoval, do budúcna SOŠV 

ešte čaká viacero úloh na nastavení jeho vnútornej činnosti pre pomoc národným športovým 

zväzom. Ako príklad uviedol aj nedávno spustený nový informačný systém pre našich členov, 

ktorý viacerí členovia ocenili veľmi pozitívne. Rovnako tak je snahou SOŠV ešte lepšie mediálne 

prezentovať odborné výstupy a zásadné stanoviská športového hnutia. V tejto súvislosti 

prebiehajú rokovania s mediálnymi partnermi SOŠV. Sekretariát SOŠV pracuje v súčasnej dobe 

už takmer v bežnom zabehnutom režime a je členom VV SOŠV a členom SOŠV plne 

k dispozícii. 

  Naďalej tiež prebieha aktívna komunikácia so zahraničnými partnerskými národnými 

olympijskými výbormi, s ktorými si SOŠV vymieňa skúsenosti a odporúčania ohľadom súčasnej 

krízovej situácie. Rovnako tak sa diskutuje o zahraničných aplikovaných opatreniach na pomoc 

športovému hnutiu. 

V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV informáciu o plánovaných 

aktivitách na najbližšie obdobie. 

 

 Uzn. č. 293/4/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v apríli 2020 a na začiatku mája 2020. 
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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 súčasný núdzový stav, 

ktorý zasiahol 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 pripravil grantový program Dáme to na podporu 

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

situácii. Rovnako tak spomenul aktuálne prebiehajúci projekt Športuj doma, Slovensko, ktorý 

vysiela RTVS a ktorého cieľom je, aby deti a mládež neprišli o zaužívané zdravé športové 

návyky a po skončení pandémie sa k športu vrátili. 

Ako ďalej informoval A. Siekel, okrem týchto vyššie uvedených aktivít, má tiež SOŠV 

zástupcov vo viacerých komisiách a aktívne apelujeme na to, aby sa otvoril aj vnútorné 

športoviská, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných podmienok. 

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 sa snaží predkladať koncepčné a systémové návrhy, ktoré by pomohli športovým 

organizáciám, športovcom, športovým odborníkom, ale predovšetkým športu samotnému. 

Členovia VV SOŠV následne jednohlasne prijali uznesenie, že v rámci rokovaní SOŠV 

požiada kompetentné orgány o stanovenie jasného termínu, kedy by sa športoviská mohli otvoriť, 

pretože takáto neistota škodí športovému hnutiu. Veľkým prínosom by bol najmä harmonogram 

uvoľňovania a otvorenia športovísk, ktoré sú doteraz zatvorené. Rovnako tak by pomohlo aj 

prípadné zadefinovanie špecifických podmienok a obmedzení na tréningy a začatie súťaží. 

Niektoré športy majú v súčasnosti pozastavené súťaže a sú ich schopné dokončiť a dohrať pri 

stanovení jasných podmienok. Rovnako to platí aj pre organizáciu medzinárodných súťaží, pri 

ktorých športové hnutie nevie, či ich môže a vie zorganizovať, v akom termíne a s akými 

obmedzeniami. Národné športové zväzy potrebujú vedieť tieto informácie, aby vedeli robiť 

alternatívy ohľadom kalendára športových podujatí. Cieľom vyžiadania týchto informácií je 

poznať harmonogram uvoľňovania opatrení, obsah obmedzení a jasnú víziu aspoň pár mesiacov 

dopredu, aby športové organizácie vedeli plánovať a vopred sa pripraviť na postupné 

uvoľňovanie.  

Po týchto informáciách prebehla diskusia o viacerých zákonných povinnostiach 

športových organizácií, ktoré v tejto dobe nie je možné plniť. Ako informoval A. Siekel, SOŠV 

navrhol ministerstvu viacero opatrení na pomoc športu, ktoré by mohli byť v blízkej dobe 

schválené v NR SR.  

 

 Uzn. č. 293/5/20  

  ➢ VV SOŠV ukladá:  
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Úlohu požiadať MŠVVaŠ SR o stanovenie jasného termínu uvoľňovania súčasných 

obmedzení, vízie otvárania športovísk a definovanie budúcich podmienok športovania 

a využívania športovísk. (Z: Sekretariát SOŠV; T: 14. 5. 2020). 

 

 Uzn. č. 293/6/20  

            ➢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 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. 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. 

Ako zdôraznil P. Korčok, Európsky olympijský festival mládeže v Banskej Bystrici má nový 

termín. Multišportové podujatie sa pod Urpínom uskutoční od 24. do 30. júla 2022. Presun 

zapríčinilo preloženie Hier XXXII. olympiády v Tokiu z leta 2020 práve na pôvodný termín 

EYOF v lete 2021. Pandémia koronavírusu spôsobila veľké zmeny v športových kalendároch. O 

presunutí XVI. letného EYOF rozhodli Európske olympijské výbory spoločne s organizačným 

výborom. EYOF sa v Banskej Bystrici mal pôvodne konať od 25. do 31. júla 2021. Olympijské 

hry v Tokiu však pre koronakrízu presunuli na termín od 23. júla do 8. augusta 2021, čím sa obe 

podujatia dostali do termínovej kolízie. 

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

okolo koronavírusu a medzinárodného športového hnutia. 

 

 Uzn. č. 293/7/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

medzinárodného športového a olympijského hnutia. 

 

 

6. PRÍPRAVA 57. VZ SOŠV 

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

Predovšetkým oboznámil prítomných, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa VZ SOŠV presúva z 

plánovaného dátumu 6.5.2020 o 9:00 v kongresovej sále hotela NH Gate One, Bratislava 

a zvažuje sa na iný vhodný termín.  

  Rovnako tak J. Liba informoval VV SOŠV o predbežnom programe zasadnutia.  
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 Uzn. č. 293/8/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

 

 

7. INFORMÁCIA ZÁSTUPCOV SOŠV O AKTIVITÁCH FONDU NA PODPORU ŠPORT 

V ďalšom bode zasadnutia sa rokovania zúčastnili aj podpredseda správnej rady Fondu na 

podporu športu J. Rybánsky, člen správnej rady Fondu na podporu športu J. Krnáč a členka 

dozornej rady Fondu na  podporu športu I. Lednická. Rovnako tak boli na zasadnutí prítomní aj 

ďalší členovia správnej rady Fondu na podporu športu D. Líška, člen VV SOŠV a M. Kohút, 

viceprezident SOŠV (ten však bol nominovaný do Fondu na podporu športu za SZĽH).  

Zástupcovia nominovaní SOŠV informovali VV SOŠV o aktivitách Fondu na podporu 

športu. Ako oznámil podpredseda správnej rady Fondu na podporu športu J. Rybánsky, správna 

rada fondu vypracovala správu o činnosti fondu, ktorá bola zaslaná členom VV SOŠV. Správa 

približuje všetky aktivity za celé obdobie od vymenovania členov správnej rady fondu do dnešnej 

doby. Zároveň J. Rybánsky poďakoval za takúto možnosť zúčastniť sa zasadnutia VV SOŠV a 

prezentovať činnosť a aktivity Fondu na podporu športu.   

Ako zdôraznil podpredseda správnej rady Fondu na podporu športu, pokiaľ ide o činnosť 

týkajúcu sa výziev, do dnešnej doby nebola vyhlásená ešte žiadna, nakoľko prebieha príprava 

viacerých dokumentov potrebných pre nastavenie vnútorných procesov.  

V nedávnej dobe bol tiež adresovaný zo strany Fondu na podporu športu list pánovi 

ministrovi školstva so žiadosťou o stretnutie, ktorého cieľom je vyjasnenie vízie fungovania 

fondu do budúcna a nastavenie procesov vzhľadom aj na súčasný núdzový stav spôsobený 

covidom. Toto stretnutie sa zatiaľ neuskutočnilo. Očakávania boli tiež obrátené k programovému 

vyhláseniu vlády, ktoré je však v oblasti športu veľmi strohé a neodpovedá na otázky o ďalšej 

činnosti a smerovaní fondu. 

Verejnosť teraz očakáva väčšiu dynamiku zo strany fondu a činnosť v oblasti výziev, 

preto sa budú aktivity fondu sústrediť v najbližšej dobe práve na nastavenie výziev.  

Ako ďalej informoval podpredseda správnej rady Fondu na podporu športu, fond má 

záujem do budúcna spolupracovať so SOŠV a využívať odborný potenciál jeho komisií 

a odborníkov.  

Ako zdôraznil prezident SOŠV, SOŠV plne podporuje spoluprácu s Fondom na podporu 

športu a zároveň ponúka športových odborníkov, ktorí môžu činnosti fondu pomôcť, a požiadal 

podpredsedu fondu, aby túto informáciu odovzdal aj správnej rade fondu, nakoľko športové 

hnutie musí byť práve v týchto časoch jednotné a podporovať sa. 

Členovia VV SOŠV sa v rámci diskusie tiež zhodli na tom, že fond by sa nemal zaoberať 

len infraštruktúrou, ale aj ďalšími dôležitými aktivitami na podporu športu definovanými 

v aktuálne platnom zákone, a aby komisie začali aktívne pracovať, zasadať a vyvíjať činnosť.   

Členka dozornej rady Fondu na podporu športu I. Lednická informovala členov VV 

SOŠV o činnosti dozornej rady fondu. Ako poznamenala, predseda dozornej rady fondu sa 

taktiež zúčastňuje zasadnutí správnej rady fondu a následne informuje o obsahu rokovaní členov 

dozornej rady fondu. Rovnako tak sa z týchto zasadnutí vždy uverejňuje zápis.  

A. Siekel na záver tohto bodu zasadnutia poďakoval zástupcom športového hnutia 

v správnej rade fondu a dozornej rade fondu. Rovnako tak vyjadril svoje presvedčenie, že VV 

SOŠV vybral veľmi kvalitných zástupcov, ktorí vykonávajú svoje úlohy zodpovedne, 
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profesionálne a svedomito, čoho dôkazom boli aj dnes prezentované aktivity. Časom práve, aj 

vďaka týmto členom, môže patriť táto verejnoprávna organizácia k tým najvýznamnejším 

v športovom hnutí. Bude však veľa záležať na každom v športovom hnutí a správnej rade fondu, 

aby svojimi krokmi presvedčili všetkých pochybovačov, že športové hnutie potrebuje svoje 

zdroje, vie si ich zodpovedne, účelne, hospodárne a efektívne spravovať a disponuje kvalitnými 

odborníkmi. 

 

 Uzn. č. 293/9/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

SOŠV je pripravený poskytnúť maximálnu súčinnosť a spoluprácu Fondu na podporu 

športu. 

 

 Uzn. č. 293/10/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

   Informácie zástupcov SOŠV o aktivitách Fondu na podporu športu. 

 

 

8. RÔZNE 

 

VEC: INFORMÁCIA O PRÍPRAVÁCH NA OH TOKIO 2020/21 

V ďalšom bode zasadnutia bol VV SOŠV informovaný o prípravách na OH Tokio 

2020/21, ktoré vypracoval a zaslal športový riaditeľ SOŠV R. Buček. 

Kvalifikačné kritériá 

Medzinárodný olympijský výbor začiatkom apríla zverejnil princípy nového 

kvalifikačného systému pre OH Tokio 2020/21 (OH Tokio 2020 boli presunuté na 23.7.-8.8. 

2021 s pôvodným názvom Tokio 2020): 

-Ukončenie plnenia kvalifikačných kritérií: 29. jún 2021.  

-Ukončenie podávania menovitých prihlášok (shortlist): 5. júl 2021.   

-Bezpečnosť a záujmy športovcov musia byť dodržané. 

-Doteraz pridelené miestenky zostávajú v platnosti. 

-Iba v krajnom prípade by sa malo pristúpiť  k alternatívnym postupom prideľovania miesteniek, 

napríklad na základe historických výsledkov, ktoré by mohli viesť k zmene pôvodného 

prideľovania miesteniek pre NOV za prideľovanie miesteniek na meno športovca. 

 

Prideľovanie ešte nepridelených miesteniek má odzrkadľovať, pokiaľ to bude možné, už 

existujúce princípy pôvodných kvalifikačných systémov (prideľovanie miesteniek na základe 

súťaží alebo rebríčkov, počty kvalifikačných súťaží, na ktorých sa dajú miestenky získať majú 

byť dodržané).  

 

Zámerom MOV bolo finalizovať úpravy kvalifikačných kritérií v apríli až máji 2020. Ku 

dňu  4.5.2020 boli zverejnené upravené kritériá pre lukostreľbu, futbal, golf, lezenie, softbal, 

hokej, triatlon, moderný päťboj, jachting a zápasenie. Kritériá pre ostatné športy budú schválené 

a zverejnené v ďalších  mesiacoch. 

 

Podpora športovej prípravy z programov Olympijskej solidarity MOV 

Program olympijského štipendia pokračuje až do konania OH v roku 2021(v programe 

máme zaradených 11 individuálnych športovcov). Zámerom MOV je predĺžiť aj program 
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podpory tímového športu (v programe máme zaradený pár v plážovom volejbale žien), 

podmienky a výška podpory bude oznámená z MOV v krátkom čase. 

 

Organizačné zabezpečenie účasti na OH 

Akreditačný systém bol zastavený. K uzávierke registrácie potenciálnych účastníkov sa 

zaregistrovalo 182 športovcov a viac ako 100 členov realizačných tímov. Predpokladá sa, že celý 

proces registrácie bude potrebné začiatkom roka 2021 zopakovať prípadne doplniť. 

V súčasnosti prebieha s dodávateľom leteniek jednanie o ich stornovaní, možnostiach 

prebookovania resp. o spôsobe možného vrátenia doterajších platieb za letenky. 

 

 Uzn. č. 293/11/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách na OH Tokio 2020/21. 

 

 

VEC: OCENENIA A VYZNAMENANIA 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval o zasadnutí pracovnej skupiny na posudzovanie 

návrhov na výročné ocenenia za rok 2019 a vyznamenania SOŠV. Pracovná skupina zasadla dňa 

22.4. a vyhodnotila všetky návrhy, ktoré boli na SOŠV doručené. 

Ako ďalej Z. Kríž zdôraznil, prišlo menej návrhov ako minulý rok, možno to však bolo 

spôsobené súčasnou situáciou. Následne priblížil celý výberový proces.  

Do budúcna bude potrebné zjednodušiť a sprehľadniť smernicu SOŠV o vyznamenaniach 

a výročných oceneniach. Cieľom je, aby mali ocenenia jednotný názov s dôvetkom za čo sa 

udeľujú. Ako možnosť sa tiež javí doplniť ocenenie mesto/obec roka, ktoré by dostala 

samospráva, ktorá počas roka robí veľa pre šport. Taktiež je možné zvážiť cenu neolympijského 

športovca roka, resp. neolympijský výkon roka. Tieto návrhy sú však na diskusiu. Do smernice 

by tiež malo byť doplnené nové ocenenie prezidenta SOŠV, ktoré by mohlo byť priebežne počas 

roka udeľované pri rôznych významných udalostiach a výkonoch.  

VV SOŠV rovnako prediskutoval a schválil navrhnutie čestného prezidenta SOŠV F. 

Chmelára na štátne ocenenie. 

 

 Uzn. č. 293/12/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

  Navrhnutie čestného prezidenta SOŠV F. Chmelára na štátne ocenenie. 

 

 Uzn. č. 293/13/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie viceprezidenta SOŠV Z. Kríža zo zasadnutia pracovnej skupiny na 

posudzovanie návrhov na výročné ocenenia za rok 2019 a vyznamenania SOŠV. 

 

 

VEC: KONFERENCIA K 60. VÝROČIU FTVŠ SPOLU S SOŠV A NSČ 

Člen VV SOŠV M. Vanderka v nasledujúcom bode zasadnutie informoval VV SOŠV 

o pripravovanej konferencii k 60. výročiu založenia FTVŠ, na ktorej bude spolupracovať SOŠV 

a NŠC. Konferencia sa bude realizovať v dňoch 24. a 25. 9. 2020. 
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Ako zdôraznil M. Vanderka, na konci jednotlivých panelov konferencie budú 

koncipované ku každej téme 3 - 4 odporúčania, ktoré budú slúžiť ako odborno-vedecký podklad 

pre tvorbu (doplnenie) koncepčných materiálov zo strany MŠVVaŠ SR, ako aj strešnej 

organizácie s cieľom zlepšiť fungovanie procesov v oblasti športu a to nielen vrcholového 

a výkonnostného, ale aj športu pre všetkých a podnikateľského prostredia v oblasti športu. Tieto 

odporúčania bude možné aj publikovať v tlači a médiách SOŠV. 

V rámci tohto bodu zasadnutia zároveň prezident SOŠV A. Siekel informoval 

o prípravách konferencie Sport ®evolution, ktorá by sa mala konať 17. septembra 2020. Aktuálne 

sa zvažuje spôsob organizácie – rovnaký ako minulý rok s osobnou účasťou návštevníkov, online 

forma, resp. hybridná forma (vzhľadom na súčasnú situáciu a možné obmedzenia ohľadom 

združovania ľudí) a program podujatia. Bližšie informácie o konferencii pripraví SOŠV na 

najbližšie zasadnutia. 

 

 Uzn. č. 293/14/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie člena VV SOŠV M. Vanderku o organizovaní konferencie k 60. výročiu 

FTVŠ. 

 

 

VEC: KOMISIA ŽENY A ŠPORT 

Členka VV SOŠV M. Šišková informovala na záver zasadnutia VV SOŠV o presunutí 

fóra Komisie ženy a šport SOŠV s medzinárodnou lektorkou na rok 2021. Cieľom tohto fóra je 

podpora žien v športových funkciách, nakoľko v súčasnosti pôsobia v slovenských podmienkach 

len 3 prezidentky národných športových zväzov. 

 

 Uzn. č. 293/15/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie členky VV SOŠV M. Šiškovej o presunutí medzinárodného fóra Komisie ženy 

a šport SOŠV na rok 2021. 

 

 

294. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2020.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: M. Vanderka, člen VV SOŠV   


