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Zápis z 296. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 3. septembra 2020 v Bratislave  
  

 

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

Ospravedlnení: Barteková, Tóth, Halanda, Líška 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek 

   

  

PROGRAM 296. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                 Siekel 

2. Kontrola úloh          Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

4. EYOF 2022          Korčok/Liba 

5. Informácia o situácii v EOV        Liba 

6. Konferencia „Sport ®evolution II“       Asványi 

7. Spolupráca s X-bionic Sphere         Asványi 

8. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 296. 

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

navrhol viceprezidenta SOŠV M. Kohúta.  

 

Uzn. č. 296/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

M. Kohút za overovateľa zápisu z 296. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 295. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

K zápisu z 294. zasadnutia VV SOŠV a k zápisu z 295. zasadnutia VV SOŠV neodzneli 

žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 296/2/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 294. zasadnutia VV SOŠV a zápis z 295. zasadnutia VV SOŠV. 
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 Uzn. č. 296/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 295. 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. augusta 2020. Predovšetkým informoval o stretnutí 

so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport K. Kučerom, na ktorom diskutovali o mnohých 

dôležitých témach a problémoch športového hnutia. Rovnako tak prezident SOŠV informoval o  

komunikácii so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR a novým predsedom správnej rady Fondu na 

podporu športu. Zdôraznil tiež, že správna rada Fondu na podporu športu má nových členov a je 

už v kompletnom zložení.  

Ďalej boli prítomní oboznámení o stretnutí prezidenta SOŠV s predsedom SPV J. 

Riapošom, na ktorom diskutovali o smerovaní slovenského športu. Súčasná situácia slovenského 

športu je kritická a neodborné a nekompetentné rozhodnutia sú dôvodom prevládajúceho 

znepokojenia v športovom hnutí. Z tohto dôvodu bol ministrovi MŠVVaŠ SR B. Gröhlingovi 

adresovaný list so žiadosťou o stretnutie a riešenie dôležitých problémov športového hnutia. 

Úlohou strešnej organizácie je tlmočiť a prerokovávať významné otázky a veci, ktoré trápia 

športové hnutie, a ktoré sú občas aj nepopulárne, ale nemôžeme si pred nimi zakrývať oči.   

VV SOŠV sa oboznámil s informáciami prezidenta SOŠV a súhlasí s prezentovaným 

názorom a krokmi. VV SOŠV bude očakávať riešenia, ktoré budú v prospech športu. 

Prezident SOŠV informoval VV SOŠV tiež o tom, že sa zúčastnil stretnutí pracovnej 

skupiny, ktorá pripravuje nový Zákon o športe. Je veľmi dobre, že tam môže SOŠV prezentovať 

názory a pripomienky zozbierané od športových organizácií, športovcov a športových 

odborníkov.  Bohužiaľ, návrh novely zákona o Fonde na podporu športu, ktorý bol nedávno 

predložený do NR SR, obišiel športové hnutie. Takéto obchádzanie participácie športového 

hnutia na príprave základných právnych predpisov je sklamaním a naškodu veci, pretože sme 

mohli predpis ešte viac spoločne vylepšiť.  

V rámci rokovania sa tiež diskutovalo o potrebe prípravy koncepcie slovenského športu 

na roky 2020 – 2030, na ktorej by malo pracovať celé športové hnutie. Prezident SOŠV vyjadril 

presvedčenie, že verí, že sa do projektu zapojí participatívne aj štát.  

Prezident SOŠV v rámci tohto bodu informoval tiež o jeho účasti na otvorení atletického 

podujatia v Bratislave a na otvorení školského roka na Strednej športovej škole, Ostredková 10 

v Bratislave.  

A. Siekel sa poďakoval všetkým za aktivity a spoluprácu v poslednom období. 

V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV informáciu o plánovaných 

aktivitách na najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 296/4/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v auguste 2020 a na začiatku septembra 2020. 
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4. EYOF 2022 

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o prípravách EYOF 2022 Banská 

Bystrica. V rámci tohto bodu zasadnutia priblížil prípravu organizácie tohto veľkého európskeho 

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

  Ako informoval J. Liba, aktuálne bola činnosť organizačného výboru EYOF 2022 

vzhľadom na súčasnú situáciu utlmená. 

Zásadná situácia však nastala vo vedení organizačného výboru, kde z osobných a 

pracovných dôvodov z vedenia odstúpil viceprezident SOŠV P. Korčok. Novým výkonným 

riaditeľom organizačného výboru XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže sa 

od 1. októbra stane P. Hamaj. Absolvent FTVŠ UK v Bratislave i športového manažmentu a 

marketingu v Londýne má bohaté skúsenosti z príprav veľkých podujatí. Bol generálnym 

sekretárom organizačného výboru Svetovej zimnej univerziády 2019 na Štrbskom Plese a v 

Osrblí, športovým a súťažným riaditeľom hokejových majstrovstiev sveta 2019, šéfom 

organizačného výboru akademických majstrovstiev sveta v športovom lezení 2018, podieľal sa 

na prípravách MS do 18 rokov v hokeji 2017 i MS 2017 v in-line hokeji. Svet športu pozná aj z 

pôsobení v SOV, SPV i Britskej olympijskej asociácii. 

Ako dôležitá informácia tiež odznelo, že mesto sa zrieklo dotácie na multišportovú halu, 

avšak budú snahy, aby sa tieto financie použili na rekonštrukciu iných športových objektov. Nie 

je však teraz jasné, či ich bude možné takto využiť. 

Veľmi dobre však napreduje výstavba atletického štadióna na Štiavničkách 

a rekonštrukcia internátov.  

Generálny sekretár SOŠV J. Liba zdôraznil, že budúci týždeň sa uskutoční zasadnutie 

organizačného výboru, na ktorom sa bude diskutovať o ďalších témach spojených s týmto 

podujatím.  

 

 Uzn. č. 296/5/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

5. INFORMÁCIA O SITUÁCII V EOV 

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba a člen VV EOV v ďalšom bode zasadnutia informoval 

VV SOŠV o situácii v EOV. Po smrti prezidenta EOV J. Kocijančič sa zastupujúcim prezidentom 

podľa stanov EOV stal viceprezident EOV a už dvanásť rokov prezident Dánskeho olympijského 

výboru N. Nygaard. Jeho mandát by mal trvať až do skončenia súčasného volebného obdobia. 

Určitá časť členov VV EOV však prezentuje názor, že by sa mali konať predčasné voľby, ale len 

na pozíciu prezidenta EOV. Prevláda tak určitá roztrieštenosť názorov v rámci Európy.  

Následne prebehla krátka diskusia o tomto bode zasadnutia.   

 

 Uzn. č. 296/6/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o situácii v EOV, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba. 
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6. KONFERENCIA „SPORT ®EVOLUTION II“ 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predstavil VV SOŠV aktualizovaný program 

konferencie Sport ®evolution II. Konferencia sa tento rok uskutoční vzhľadom na súčasnú 

situáciu spôsobenú koronavírusom online 16. septembra 2020. Program bude prebiehať na dvoch 

pódiách, avšak k dispozícii bude aj online platforma na diskusie.  

Ako ďalej výkonný riaditeľ SOŠV informoval, kampaň ku konferencii prebieha výlučne 

prostredníctvom mediálnych nástrojov SOŠV. Zabezpečilo sa tiež kvalitné online rozhranie, aby 

konferencia mala čo najviac pozretí a divák mal výborný zážitok a možnosť veľa sa dozvedieť.  

G. Asványi následne informoval o ďalších podrobnostiach spojených s organizáciou tohto 

výnimočného podujatia. 

 

 Uzn. č. 296/7/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách konferencie Sport ®evolution, ktoré prezentoval výkonný 

riaditeľ SOŠV G. Asványi.  
 

 

7. SPOLUPRÁCA S X-BIONIC SPHERE  

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi informoval VV SOŠV o návrhu spolupráce s X-

Bionic Sphere. Táto ponuka už bola prezentovaná aj národným športovým zväzom.  

V tejto výnimočnej a veľmi náročnej dobe dostávajú slovenské zväzy a celá športová 

komunita zastrešená SOŠV možnosť bezodplatne využívať špičkové podmienky v Olympijskom 

tréningovom centre X-Bionic® sphere v Šamoríne. Pomoc bez nároku na financie je v rozsahu 

služieb ubytovania, vstupu na športoviská, vybraných oddychových a spoločenských zón, ako aj 

starostlivosti o ubytovaných športovcov. Športové zväzy si počas pobytov budú hradiť iba stravu 

a aj tú za oveľa výhodnejších finančných podmienok ako doteraz. SOŠV sa dohodol so 

zástupcami tréningového centra na spolupráci, z ktorej bude profitovať predovšetkým slovenský 

šport. Mimoriadnu ponuku na tréningový pobyt za doteraz najvýhodnejších podmienok môžu 

využiť prostredníctvom svojich národných zväzov vrcholoví i mládežnícki športovci. 

Areál X-Bionic® sphere je zároveň na základe iniciatívy SOŠV v prípade sprísnenia 

opatrení proti šíreniu pandémie a opätovnom uzatvorení všetkých športovísk na Slovensku 

pripravený zabezpečiť kontinuitu bezpečnej športovej prípravy pre reprezentantov SR. V areáli je 

možné vytvoriť bezpečnú a kontrolovanú zónu na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu 

všetkých olympionikov. Platili by v nej mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia pre 

všetky ubytovacie i stravovacie kapacity a športoviská. Súčasťou opatrenia je aj karanténny 

ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská a všetci, ktorí by sa 

pohybovali v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra by sa museli 

podrobiť povinne testom na koronavírus. Na podobnom princípe fungovali v minulosti aj 

bundesligové kluby či tímy zámorských NHL a NBA. 

Následne prebehla krátka diskusia o tomto bode zasadnutia.   

 

 Uzn. č. 296/8/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o spolupráci s X-Bionic Sphere, ktoré prezentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. 

Asványi.  
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8.RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne bola členmi VV SOŠV schválená 1 riadna pracovná cesta a 4 

pracovné cesty boli schválené dodatočne. 

 

Uzn. č. 296/9/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 4 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 2.-3.7.2020 Stretnutie s ČOV J. Liba SOŠV 100   

2 Varšava, Poľsko 26.-29.7.2020 Inšpekčná cesta EH Krakow 2023 J. Liba SOŠV/EOV 150   

3 Dříteč, ČR 30.7.-1.8.2020 
Symposium sportovní medicíny a 

dalších věd  
R. Fano, Macek SOŠV 500  

4 Praha, ČR 5.-8.8.2020 Stretnutie s ČOV 

B. Demeter, Z. Tomčíková, I. 

Motolíková, P. Hrbek,  Z. 

Vodáčková 

SOŠV/ORG 400  

 

Uzn. č. 296/10/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 
 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Brno, ČR 3.-4.9.2020 
Národné finále Sazka olympijský 

víceboj 

A. Siekel, J. Liba, R. Hanzel, R. 

Tomko 
SOŠV 300   

 

 

VEC: PREDĹŽENIE MANDÁTU ČLENOV KOMISIÍ DO KONCA OLYMPIJSKÉHO 

CYKLU 

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba predložil VV SOŠV na schválenie predĺženie 

mandátu členov komisií SOŠV do konca olympijského cyklu. 

Vzhľadom na to, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 boli Hry XXXII. 

olympiády v Tokiu preložené z roku 2020 na rok 2021, navrhujeme predĺženie mandátu členov 

komisií SOŠV do konca aktuálneho olympijského cyklu. 

V Stanovách SOŠV (čl. V bod 5) sa uvádza: „Po ukončení hier olympiády zvolá prezident 

volebné valné zhromaždenie, do pôsobnosti ktorého patrí najmä: a) schvaľovať výročnú správu o 

činnosti SOŠV za olympijský cyklus, b) voliť tajným hlasovaním I) prezidenta SOŠV, II) členov 

výkonného výboru SOŠV, a to v počte a podľa kľúča určeného týmito stanovami, III) významné 

osobnosti slovenského olympijského hnutia a športu, najmä z radov vynikajúcich športovcov – 

olympionikov, v maximálnom počte 5 osôb, IV) ombudsmana SOŠV. Volebné VZ SOŠV sa 

spravidla musí uskutočniť v termíne do štyroch rokov po predchádzajúcom volebnom valnom 
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zhromaždení, t. j. v rovnakom kalendárnom mesiaci. V odôvodnených prípadoch môže VZ 

SOŠV svojim uznesením posunúť termín volieb do orgánov SOŠV až do 3 mesiacov po uplynutí 

stanoveného 4-ročného obdobia. Vo výnimočných prípadoch môže VZ SOŠV svojim uznesením 

schváliť posun dátumu volieb tak, aby sa uskutočnili najneskôr do 1 roka od ukončenia riadneho 

funkčného obdobia orgánov SOŠV, t.j. najneskôr do 5 rokov po predchádzajúcom volebnom 

valnom zhromaždení.“ V tomto zmysle z uvedených dôvodov a vzhľadom na výnimočnú 

situáciu, ktorá spôsobila presunutie OH, Valné zhromaždenie SOŠV na svojom poslednom 

zasadnutí schválilo vzhľadom na výnimočné okolnosti v dôsledku pandémie ochorenia COVID-

19 a preloženia Hier XXXII. olympiády v Tokiu z roku 2020 na rok 2021, posun termínu volieb 

do orgánov SOŠV podľa čl. V, bodu 5 Stanov SOŠV z novembra 2020 na november 2021, čo 

znamená predĺženie mandátu prezidenta SOŠV, výkonného výboru SOŠV a ombudsmana SOŠV 

zo 4 rokov na 5 rokov. 

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme aj predĺženie mandátu členov komisií SOŠV do 

konca aktuálneho olympijského cyklu. 

 

 Uzn. č. 296/11/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Predĺženie mandátu členov komisií SOŠV do konca olympijského cyklu. 

 

 

VEC: MENOVANIE NOVÝCH ČLENOV MÚZEJNEJ RADY SOŠV-SLOVENSKÉHO 

OLYMPIJSKÉHO  A ŠPORTOVÉHO MÚZEA  

Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval o návrhu na menovanie nových členov Múzejnej 

rady SOŠV-Slovenského olympijského a športového múzea. 

Múzejná rada je poradný orgán SOŠV - SOŠM zameraný na odborné posudzovanie 

krátkodobých, strednodobých a dlhodobých výstavných a vedeckých programov a projektov 

SOŠM. Rada odporúča zriaďovateľovi (SOŠV) na schválenie ročný plán činnosti múzea.  

 

Návrh na menovanie:  

• PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi  

            (za PhDr. Danu Čambálovú, ktorá sa vzdala členstva) 

 

PhDr. Iveta Géczyová dlhodobo spolupracuje s SOŠV – SOŠM na výstavných projektoch 

 

• nový člen 

Dr. Ján Holko 

 

Dr. Ján Holko patrí k významnejším odborníkom z oblasti histórie ľadového hokeja na 

Slovensku, s SOŠV-SOŠM dlhodobo spolupracuje na príprave výstavných projektov a publikácií 

z oblasti ľadového hokeja 

 

 Uzn. č. 296/12/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

I. Géczyovú a J. Holka za členov Múzejnej rady SOŠV - SOŠM. 
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VEC: ORGANIZÁCIA INFORMATÍVNYCH SEMINÁROV PROGRAMU OVEP 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž v ďalšom bode zasadnutia informoval VV SOŠV 

o organizácii informatívnych seminárov programu OVEP. 

SOŠV pracuje na príprave aplikácie Vzdelávacieho programu olympijských hodnôt 

(OVEP). Program bol vytvorený Medzinárodným olympijským výborom a jeho hlavným 

motívom je realizácia ideálov olympizmu vybudovať lepší svet prostredníctvom športu. 

Prostredníctvom kľúčových hodnôt olympizmu program ponúka jedinečný nástroj hodnotového 

vzdelávania, ktorý pomáha jeho účastníkom rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a stať 

sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, 

ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú 

prospešnosť každého jednotlivca. 

Po realizácii prekladu a vydaní slovenskej verzie oficiálnych výukových materiálov 

OVEP v októbri minulého roka, absolvovali zástupcovia SOŠV začiatkom tohto roka školenie 

ohľadom praktickej aplikácie programu OVEP pod patronátom litovského NOV, ktorý má 

v tomto smere už niekoľkoročné skúsenosti. 

Na základe poznatkov získaných počas litovského tréningového kurzu SOŠV pripravuje 

prvé informatívne školenia k programu OVEP aj na Slovensku. V júni prebehlo na pôde SOŠV 

pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia všetkých potenciálnych prispievateľov 

do jeho obsahu a aplikácie u nás. 

Prvé semináre určené pre učiteľov základných a stredných škôl budú organizované 

v dňoch 27. – 28. 9. 2020 a 17. – 18. 10. 2020 vo Vysokých Tatrách. 

Bližšie informácie o programe OVEP sú k dispozícii na internetovej stránke 

https://www.olympic.sk/ovep. 

 

 Uzn. č. 296/13/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o organizácii informatívnych seminárov programu OVEP, ktoré prezentoval 

viceprezident SOŠV Z. Kríž.  

 

 

VEC: OLYMPIJSKÝ DEŇ 2020 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž v ďalšom bode zasadnutia informoval VV SOŠV o priebehu 

a výsledkoch osláv Olympijského dňa 2020. Vzhľadom na situáciu ohľadom šírenia ochorenia 

COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia, ktoré sa dotýkali aj žiakov a študentov slovenských 

škôl a ich pedagógov, SOŠV nepodporoval v školskom roku 2019/2020 organizáciu podujatí v 

rámci osláv Olympijského dňa. Školy nemali možnosť registrovať svoje podujatia a nedostali 

propagačné materiály. SOŠV v daných sťažených podmienkach presunul tohtoročné oslavy 

Olympijského dňa do online sveta cez webovú stránku www.olympijskyden.sk 

V mesiaci jún SOŠV ponúkol deťom aj dospelým zapojiť sa do špeciálneho vydania 

online Olympijského kvízu. V ňom si mohli súťažiaci otestovať svoje vedomosti o olympizme, 

olympijských hrách i o jednotlivých športoch aj získať vecné ceny. V kategórii do 10 rokov sa do 

Olympijského kvízu zapojilo 8 detí, v kategórii od 11 do 14 rokov to bolo 34 detí, v kategórii od 

https://www.olympic.sk/ovep
http://www.olympijskyden.sk/
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15 do 18 rokov 38 detí a v kategórii dospelých 233. Spolu sa do online Olympijského kvízu 

zapojilo 313 účastníkov. 

V rámci kampane SOŠV „Športuj doma, Slovensko“ mali deti aj dospelí možnosť nazrieť 

do zákulisia slovenských športovcov a vyskúšať si s nimi cvičenia.  

SOŠV sa pridal aj k celosvetovej kampani MOV s názvom #stayactive. Najlepší 

olympionici na svete sa stretli 23.6.2020 o 11:00h, svojho času, na Instagrame a cvičili online. K 

výzve sa pridali aj slovenské olympioničky, strelkyňa Danka Barteková a bývalá hokejová 

brankárka Zuzana Tomčíková, ktoré spoločne predviedli 25-minutový workout.  

Počas celého júna boli zároveň na webovej stránke a sociálnych sieťach SOŠV 

zverejňované články k propagácii Olympijského dňa. 

 

 Uzn. č. 296/14/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o organizácii Olympijského dňa 2020, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV 

Z. Kríž.  

 

 

VEC: INFORMÁCIA KU COVID-19 PRE ZAMESTNANCOV SOŠV 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predložil VV SOŠV na schválenie manuál ku 

COVID-19 pre zamestnancov SOŠV. Tento dokument obsahuje dôležité informácie o tom ako 

postupovať v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, hygienických opatreniach, vstupe 

cudzích osôb do budovy SOŠV, domácej izolácii a dôležitých kontaktoch. 

VV SOŠV schválil tento dokument bez pripomienok.  

 

 Uzn. č. 296/15/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Manuál ku COVID-19 pre zamestnancov SOŠV, ktorý predložil výkonný riaditeľ SOŠV 

G. Asványi.  

 

 

VEC: ŠPORTFESTIVAL 2020 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž v rámci tohto bodu zasadnutia otvoril diskusiu o 

tohtoročnej podpore podujatia Športfestival 2020.  

Člen VV SOŠV a predseda komisie neolympijských športov SOŠV D. Líška oslovil 

emailom 28 zväzov, ktoré sú členmi SOŠV. Členovia komisie zhodnotili, že myšlienka podujatia 

je dobrá, avšak vzhľadom na súčasnú situáciu sa SOŠV organizačne, ani programovo danej akcie 

tento rok zúčastňovať nebude. Nie je totiž isté, či toto podujatie bude reálne, vzhľadom na 

meniace sa opatrenie, tento rok zorganizovať.  

VV SOŠV sa s tým záverom komisie stotožnil. 

 

 Uzn. č. 296/16/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

 SOŠV sa nebude v roku 2020 angažovať organizačne, ani programovo v rámci podujatia 

Športfestival 2020. 
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VEC: SMERNICA O OCHRANE PRED DISKRIMINÁCIOU, OBŤAŽOVANÍM, 

ŠIKANOU A ZNEUŽÍVANÍM V ŠPORTE 

Členka VV SOŠV M. Šišková predložila na schválenie smernicu o ochrane pred 

diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním v športe a následne priblížila obsah tohto 

dôležitého dokumentu. Ide o vzorový dokument, ktorý sa zaoberá touto zásadnou problematikou 

a bude zaslaný na využitie aj ďalším športovým organizáciám. SOŠV si nechce zakrývať oči pred 

touto problematikou, preto bol tento dokument vypracovaný a chceme o nej diskutovať.    

VV SOŠV schválil tento dokument bez pripomienok.  

  

 Uzn. č. 296/17/20  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

  Smernicu o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním v športe, 

ktorú predložila členka VV SOŠV M. Šišková.   

 

 

297. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra 2020.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: M. Kohút, viceprezident SOŠV   


