
               SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR      SLOVAK OLYMPIC AND SPORTS COMMITTEE 

 

1  

Zápis z 294. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 4. júna 2020 v Bratislave  
  

 

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

Tóth 

Ospravedlnení: Barteková 

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

   

  

PROGRAM 294. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                 Siekel 

2. Kontrola úloh          Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

4. Príprava 57. VZ SOŠV         Liba 

5. Pracovné stretnutie so športovými zväzmi      Liba 

6. Výročná správa 2019 a aktualizácia rozpočtu 2020     Asványi 

7. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 294. 

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

navrhol člena VV SOŠV R. Petriska.  

 

Uzn. č. 294/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

R. Petriska za overovateľa zápisu z 294. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 293. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

konkrétne uzn. č. 293/5/20 (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). 

Ako poznamenal J. Liba, táto úloha bola splnená. Žiadosť a pripomienky SOŠV odišli, 

avšak odozva zo strany MŠVVaŠ SR bola minimálna.  

K zápisu z 293. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 
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 Uzn. č. 294/2/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 293. zasadnutia VV SOŠV.  

 

 Uzn. č. 294/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 293. 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 7. mája 2020. Predovšetkým informoval o stretnutí so 

štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR a novým predsedom správnej rady Fondu na podporu športu. 

Rovnako tak informoval aj o stretnutí s ministrom zahraničných vecí, na ktorom diskutovali 

o spolupráci v najbližšom období.   

Ďalej boli prítomní oboznámení o prípravách konferencie Sport ®evolution a jej obsahu 

a aktualizácii kalendára podujatí SOŠV v dôsledku vzniku pandémie spôsobenej koronavírusom. 

Ako dôležité aktivity spomenul A. Siekel tiež prípravu výročnej správy a jednotlivých 

dokumentov potrebných na VZ SOŠV. Prezident SOŠV sa poďakoval všetkým za aktivity a 

spoluprácu v poslednom období. 

Následne prebehla diskusia o ďalšom smerovaní Fondu na podporu športu. VV SOŠV 

poveril prezidenta SOŠV A. Siekela, viceprezidenta SOŠV M. Kohúta a členov VV SOŠV D. 

Líšku a Ľ. Halandu rokovať s Fondom na podporu športu a vyzvať správnu radu Fondu na 

podporu športu na oficiálne stretnutie. Cieľom tohto stretnutia je vyjasnenie názorových 

rozdielov podpory športového hnutia, tlmočiť víziu SOŠV členom správnej rade Fondu na 

podporu športu a diskutovať a participovať na otázkach týkajúcich sa celého športového hnutia 

v oblasti ďalšieho rozvoja. Čestný prezident SOŠV F. Chmelár zdôraznil, že správna rada fondu 

by mala mať dlhodobú stratégiu, ktorá bude určovať ďalšie smerovanie a bude sa riadne 

dodržiavať. Za nedostatok považuje čestný prezident SOŠV tiež to, že v súčasnosti absentuje 

komplexná pasportizácia športovej infraštruktúry. 

M. Kohút informoval VV SOŠV o vzdaní sa funkcie člena v správnej rade Fondu na 

podporu športu z dôvodu, že by bol kategorizovaný ako verený funkcionár a musel by sa vzdať 

svojho dlhoročného podnikania. O tejto skutočnosti informoval aj nového predsedu správnej rady 

fondu.  

Prezident SOŠV v rámci tohto bodu informoval tiež o smutnej správe, že vo veku 78 

rokov zomrel v pondelok 1. júna po vážnej chorobe jeden z najvplyvnejších mužov európskeho 

športu, prezident Európskych olympijských výborov Janez Kocijančič. Slovenský olympijský a 

športový výbor prijal správu o úmrtí s hlbokým zármutkom a súcití s rodinou zosnulého. Janez 

Kocijančič bol historicky prvý prezident Slovinského olympijského výboru. V novembri 2017 ho 

zvolili za ôsmeho prezidenta Európskych olympijských výborov (EOV). K Slovensku mal veľmi 

blízky vzťah a medzi Slovákmi veľa priateľov. 

V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV informáciu o plánovaných 

aktivitách na najbližšie obdobie. Predovšetkým informoval o plánovanej návšteve predsedu 

Českého olympijského výboru, ktorá sa uskutoční tento týždeň. 
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 Uzn. č. 294/4/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v máji 2020 a na začiatku júna 2020. 

 

 

4. 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 rokovací poriadok.   

Plánované 57. VZ SOŠV by sa malo uskutočniť 26. 6. 2020 o 9:00 v kongresovej sále 

hotela NH Gate One, Ambrušova 7, Bratislava. 

Ako informoval J. Liba, mali by sa v blízkej dobe uvoľniť opatrenie a obmedzenia 

ohľadom vnútorných kapacít. SOŠV preto bude čakať na nové usmernenia a podľa toho 

reagovať. Ak vzhľadom na opatrenia nebudeme schopní pozvať všetkých, tak ocenenia 

a vyznamenania oceníme pri inej príležitosti, aby sme sa zmestili do predpísaných kapacít.  

Následne J. Liba predložil na schválenie návrh na menovanie mandátovej a návrhovej 

komisie SOŠV na 57. VZ SOŠV v nasledujúcom zložení: M. Vanderka – predseda komisie 

(FTVŠ UK, VV SOŠV), T. Drobná (SŠZ) a D. Koblíšek (SAMŠ). 

VV SOŠV následne schválil žiadosti o členstvo v SOŠV a odporúča prijatie týchto 

športových organizácií najbližším VZ SOŠV. Ide o žiadosti Únie telovýchovných organizácií 

Polície SR (UNITOP SR) a Slovenskej lakrosovej federácie za členov SOŠV. 

Na záver tohto bodu zasadnutia VV SOŠV schválil návrh na výročné ocenenia 

a vyznamenania Slovenského olympijského a športového výboru za rok 2019, ktorý predložila 

osobitná skupina na posudzovanie návrhov na výročné ocenenia a vyznamenania SOŠV za rok 

2019. 

 

Uzn. č. 294/5/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh programu 57. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe: 
 

 

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 

8. Prijatie nových členov SOŠV         Liba 

9. Diskusia  

10. Prestávka 

11. Výročná správa za rok 2019         

a. Správa SOŠV za rok 2019      Asványi 

b. Správa SOM, a.s. a Sport Event za rok 2019    Asványi 

c. Správa Nadácie SOŠV za rok 2019                   Guľáš 

12. Správa DR SOŠV za rok 2019       Mižúr 

13. Správa DR SOM, a.s. za rok 2019       Mižúr 
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14. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2020         Asványi 

15. Diskusia 

16. Správa mandátovej a návrhovej komisie 

17. Záver            Siekel 

 

Uzn. č. 294/6/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rokovacieho poriadku pre 57. VZ SOŠV. 

 

Uzn. č. 294/7/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 57. VZ SOŠV v nasledujúcom zložení: 

M. Vanderka – predseda komisie (FTVŠ UK, VV SOŠV), T. Drobná (SŠZ) a D. Koblíšek 

(SAMŠ). 

 

Uzn. č. 294/8/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Žiadosti o členstvo v SOŠV a odporúča prijatie Únie telovýchovných organizácií Polície 

SR (UNITOP SR) a Slovenskej lakrosovej federácie za členov SOŠV najbližším 57. VZ 

SOŠV.  

 

Uzn. č. 294/9/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh laureátov na výročné ocenenia a vyznamenania Slovenského olympijského a 

športového výboru za rok 2019. 

 

 Uzn. č. 294/10/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

 

 

5. PRACOVNÉ STRETNUTIE SO ŠPORTOVÝMI ZVÄZMI 

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba v ďalšom bode zasadnutia informoval o plánovanom 

pracovnom stretnutí s predsedami a prezidentmi národných športových zväzov a priblížil 

program zasadnutia. Toto stretnutie je naplánované na 10. 6. 2020 v kongresovej sále hotela NH 

Gate One, Ambrušova 7, Bratislava a bude zamerané na aktuálne informácie prezidenta o 

činnostiach SOŠV, aktuálne informácie štátneho tajomníka pre šport a aktuálne informácie 

predsedu správnej rady Fondu na podporu športu. 

 

 Uzn. č. 294/11/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách pracovného stretnutia s národnými športovými zväzmi, ktoré 

predstavil generálny sekretár SOŠV J. Liba. 
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6. VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 A AKTUALIZÁCIA ROZPOČTU 2020 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predstavil VV SOŠV aktualizovaný návrh rozpočtu 

SOŠV na rok 2020, návrh rozpočtu SOM, a.s. a Sport Event na rok 2020 a komplexné 

vyhotovenie výročnej správy SOŠV/SOM/Sport Event/Nadácie SOŠV za rok 2019.  

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

hrdý na podobu výročnej správy a poďakoval  kolegom, ktorí na jej vyhotovení pracovali. 

 

Uzn. č. 294/12/20 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2020 predložený výkonným riaditeľom SOŠV G. 

Asványim. 

 

Uzn. č. 294/13/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rozpočtu SOM, a.s. a Sport event na rok 2020 predložený výkonným riaditeľom 

SOŠV G. Asványim. 

 

 Uzn. č. 294/14/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Výročnú správu SOŠV, v jej rámci aj výročnú správu Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s., za rok 2019, výročnú správu Sport Event za rok 2020 a výročnú 

správu Nadácie SOŠV za rok 2019 predloženú výkonným riaditeľom SOŠV G. 

Asványim.  
 

 

7. RÔZNE 

 

VEC: IMPLEMENTÁCIA SVETOVÉHO ANTIDOPINGOVÉHO KÓDEXU  

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček v ďalšom bode zasadnutia 

informoval prítomných, že 1. januára 2021 vstúpi do platnosti nový antidopingový kódex 

WADA. Obsahuje špecifické úlohy a definuje rozsah zodpovedností, ktoré je každý národný 

olympijský výbor povinný začleniť do svojich pravidiel a zásad. Aby WADA napomohla procesu 

implementácie, pripravila pre NOV deklaráciu, ktorú majú NOV povinnosť do 31.8.2020 

podpísať a tým potvrdiť súhlas s prijatím opatrení zakotvených v novom kódexe WADA.  

 

Implementácia Svetového antidopingového kódexu v národnom olympijskom výbore  

(preklad)  

 

Podpísaný národný olympijský výbor formálne akceptuje:  

• Zabezpečiť, aby antidopingové zásady a pravidlá NOV boli v súlade s Kódexom a 

Medzinárodnými smernicami.  

• Požadovať ako podmienku členstva, aby zásady, pravidlá a programy národných 

športových zväzov a ďalších členov boli v súlade s Kódexom a Medzinárodnými smernicami a 

prijať vhodné opatrenia na vynútenie takéhoto postupu.  

• Rešpektovať autonómiu ADA SR a nezasahovať do jej operatívnych rozhodnutí a aktivít.  

• Uznávať a súhlasiť s antidopingovými pravidlami ADA SR.  
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• Vyžadovať od národných športových zväzov, aby oznámili všetky informácie, ktoré 

naznačujú alebo súvisia s porušením antidopingových pravidiel ADA SR a príslušnej 

medzinárodnej federácii a spolupracovali pri vyšetrovaniach vykonaných akoukoľvek 

antidopingovou organizáciou oprávnenou viesť vyšetrovanie.  

• Ako podmienku účasti na olympijských hrách požadovať od športovcov, ktorí sú uvedení 

v „long liste“ alebo v dokumentoch adresovaných organizačnému výboru hier v súvislosti s 

olympijskými hrami a ktorí nie sú riadnymi členmi národného športového zväzu, aby boli k 

dispozícii minimálne na odber vzoriek a aby poskytli informácie o mieste pobytu v súlade s 

medzinárodnými smernicami pre testovanie.  

• Spolupracovať s vládou na vytvorení národnej antidopingovej organizácie, ak taká nie je 

založená, za predpokladu, že SOŠV alebo ním poverený subjekt bude dočasne plniť úlohy 

národnej antidopingovej organizácie.  

• V prípade, že krajina je členom regionálnej antidopingovej organizácie, v spolupráci s 

vládou plniť aktívnu udržiavajúcu rolu s touto organizáciou.  

• Vyžadovať od športových zväzov, aby si stanovili pravidlá vyžadujúce od všetkých 

športovcov, ktorí sa pripravujú alebo sa zúčastňujú na súťaži alebo inej činnosti povolenej alebo 

organizovanej zväzom alebo jeho členskou organizáciou, ako aj od všetkých členov realizačných 

tímov, aby súhlasili s antidopingovými pravidlami ako podmienkou účasti a boli zaviazaní ich 

plniť v súlade s Kódexom.  

• Podľa platných právnych predpisov, ako podmienku účasti, vyžadovať od funkcionárov a 

zamestnancov (a tých menových delegovanou treťou stranou), ktorí sú zapojení do niektorej zo 

stránok dopingovej kontroly, aby sa riadili antidopingovými pravidlami v súlade s Kódexom a 

nariadeniami, ktoré zaviedol SOŠV.  

• Na základe platných právnych predpisov vedome nezamestnávať osobu, ktorá sa v 

akejkoľvek pozícii týka dopingovej kontroly (okrem povolených antidopingových vzdelávacích 

alebo rehabilitačných programov), ktorej je dočasne pozastavená činnosť alebo ktorá je v zmysle 

Kódexu nespôsobilá a za posledných šesť (6) rokov sa priamo a úmyselne zapojila do konania, 

ktoré by predstavovalo porušenie antidopingových pravidiel.  

• Zastaviť poskytovanie finančných prostriedkov športovcovi alebo členovi realizačného 

tímu počas trvania pozastavenia činnosti za porušenie antidopingových pravidiel.  

• Zabrániť, aby osoba dočasne suspendovaná alebo nespôsobilá bola členom akéhokoľvek 

tímu alebo aby zastávala akúkoľvek pozíciu v rámci národného olympijského výboru.  

• Plánovať, implementovať, hodnotiť a propagovať antidopingové vzdelávanie v súlade s 

požiadavkami Medzinárodných smerníc pre vzdelávanie, vrátane požiadavky, aby národné zväzy 

viedli antidopingové vzdelávanie v koordinácii s ADA SR.  

• Dôrazne sledovať všetky potenciálne porušenia antidopingových pravidiel, v rámci svojej 

právomoci, vrátane vyšetrovania, či sa do dopingového prípadu zapojili členovia realizačných 

tímov alebo iné osoby.  

• Spolupracovať s príslušnými národnými organizáciami a agentúrami a inými 

antidopingovými organizáciami.  

• Mať zavedené disciplinárne pravidlá, ktoré zamedzia členom realizačných tímov, ktorí 

používajú zakázané látky alebo zakázané metódy bez platného odôvodnenia, aby poskytovali 

športovcom v rámci pôsobnosti SOŠV podporu.  

• Rešpektovať nezávislosť akreditovaných laboratórií podľa Medzinárodnej smernice pre 

laboratóriá.  

• Implementovať rozhodnutia signatárskych antidopingových organizácií a, ak je potrebné, 

aj organizácií, ktoré nie sú signatármi Kódexu, v súlade s článkom 15 Kódexu.  

• Prijať politiku alebo pravidlo implementujúce článok 2.11 Kódexu.  
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• Prijať vhodné opatrenia na zabránenie nedodržiavania Kódexu a Medzinárodných smerníc 

(a) Signatármi v súlade s článkom 24.1 Kódexu a Medzinárodnej smernice pre dodržiavanie 

Kódexu Signatármi a (b) akýmikoľvek inými športovými orgánmi v pôsobnosti SOŠV, v súlade s 

článkom 12 Kódexu.  

• Informovať WADA o dodržiavaní Kódexu a Medzinárodných smerníc SOŠV v súlade s 

článkom 24.1.2 Kódexu.  

Podpísaný národný olympijský výbor súhlasí a je zaviazaný týmto vyhlásením a je zodpovedný 

za zavedenie a presadzovanie uvedených opatrení.  

 

(V prípade nesúladu anglického originálu so slovenským prekladom má prednosť a platnosť 

anglický originál.) 

 

 Uzn. č. 294/15/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

  Vyhlásenie o implementácií Svetového antidopingového kódexu. 

 

 

VEC: DISKUSIA 

Na záver zasadnutia VV SOŠV prebehla diskusia o aktuálnej situácii spôsobenej 

koranavírusom a o obmedzení divákov a účastníkov na športových podujatiach. V oblasti tejto 

problematiky aktuálne prevládajú viaceré nejasnosti, ktoré bude potrebné zo strany štátu do 

budúcna lepšie špecifikovať.  

 

 Uzn. č. 294/16/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie z diskusie o aktuálnej situácii spôsobenej koranavírusom a o obmedzení 

divákov a účastníkov na športových podujatiach. 

 

 

295. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 6. augusta 2020.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: R. Petriska, člen VV SOŠV   


