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Zápis z 297. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 1. októbra 2020 v Bratislave  
  

 

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

Ospravedlnení: Barteková, Tóth, Halanda 

Prizvaní: Chmelár, Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek 

   

  

PROGRAM 297. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                 Siekel 

2. Kontrola úloh          Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

4. Informácia o Európskych hrách 2023       Liba 

5. Informácia o EYOF 2022         Korčok / Liba 

6. Zmena organizačnej štruktúry SOŠV a SOM, a.s.     Asványi 

7. Zmena v štatutárnych orgánoch SOM, a.s. a Sport Event, s.r.o    Asványi 

8. ASAP           Asványi 

9. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 297. 

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

člena VV SOŠV J. Juráška.  

 

Uzn. č. 297/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

J. Juráška za overovateľa zápisu z 297. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 296. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

K zápisu z 296. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 
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 Uzn. č. 297/2/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 296. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 297/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 296. 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 3. septembra 2020. Predovšetkým informoval o jeho 

stretnutí s ministrom MŠVVaŠ SR. Rovnako tak podal informáciu aj o pracovnom stretnutí 

s národnými športovými zväzmi, ktoré sa konalo dňa 30. 9. 2020 v hoteli Gate One na Ambrušovej 

ulici v Bratislave, a na ktorom sa rokovalo o aktuálnej situácii v slovenskom športovom hnutí. 

Prezident SOŠV sa ospravedlnil VV SOŠV, že SOŠV nedokáže lepšie tlmočiť požiadavky 

športového hnutia a problémy, pred ktorými v súčasnosti stojíme, aj napriek tomu, že na ne denne 

upozorňujeme a navrhujeme riešenia. Dôvodom je nedostatočná spätná komunikácia zo strany 

štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ SR, aj napriek opakovaným výzvam.  

A. Siekel ďalej informoval, že z tohto dôvodu oslovil všetky členské subjekty SOŠV, či 

naďalej trvá ich podpora a jeho mandát. Spätná odozva od členských subjektov SOŠV bola 

pozitívna a podporná pre vedenie SOŠV. 

Ďalej boli prítomní oboznámení o úspešnom priebehu ďalšieho ročníka Konferencia Sport 

®evolution. Prezidenta SOŠV teší záujem o tento projekt a je presvedčený, že v bohatom programe 

konferencie si každý našiel tému, ktorá ho zaujala. Aj do budúcna bude SOŠV stále pracovať, aby 

konferencia bola ešte lepšia a mala kvalitne obsadených rečníkov.   

A. Siekel informoval o tom, že absolvoval tiež stretnutie s našou najúspešnejšou 

olympioničkou A. Kuzminovou a rovnako tak o výbornom stretnutí na pôde hokejového zväzu. 

VV SOŠV sa tiež oboznámil s informáciami o odvolaní právnika SOŠV P. Hrbeka z 

pracovnej skupine pre prípravu nového zákona o športe. Náš zástupca bol odvolaný štátnym 

tajomníkom pre šport bez jasných dôvodov, navyše po tom čo otvorene vyjadril nezrovnalosti pri 

delení štátnych dotácií pre športové organizácie. Aktuálne tak pracovná skupina na MŠVVaŠ SR 

nemá žiadneho zástupcu zo športového hnutia, čo vnímame negatívne vzhľadom na prísľub 

participatívnej prípravy podoby návrhu zákona. O tejto skutočnosti sme informovali aj ministra 

MŠVVaŠ SR. 

SOŠV úzko komunikuje o spoločných témach aj so SPV. Túto spoluprácu vníma prezident 

SOŠV za veľmi dôležitú. 

Prezident SOŠV v rámci tohto bodu informoval tiež o jeho stretnutí s pánom štátnym 

tajomníkom V. Ledeckým na novom Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky. SOŠV chce participovať na integrovaných územných stratégiách, a preto aj 

za týmto účelom SOŠV podpísalo memorandum o spolupráci so združením samosprávnych krajov 

SK8. 

A. Siekel sa poďakoval všetkým za aktivity a spoluprácu v poslednom období. 
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V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV informáciu o plánovaných aktivitách 

na najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 297/4/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v septembri 2020 a na začiatku októbra 2020. 

 

 

4. INFORMÁCIA O EURÓPSKYCH HRÁCH 2023 

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o prípravách Európskych hier 

2023, ktoré sa uskutočnia v poľskom Krakove. Predovšetkým predstavil navrhovaný zoznam 

športov, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje s medzinárodnými federáciami. V rámci viacerých 

športov sa na tomto podujatí bude súťažiť o olympijské miestenky. J. Liba taktiež priblížil 

lokalizáciu jednotlivých športovísk a ďalšie informácie o prípravách tohto multišportového 

podujatia.  

  Ako dôležitá informácia tiež odznelo, že sa nedávno uskutočnilo zasadnutie VV EOV 

v Ľubľane. Išlo o prvé stretnutie po dlhšej dobe. Tohto zasadnutia sa zúčastnil aj prezident MOV 

T. Bach. Generálny sekretár SOŠV veľmi pozitívne zhodnotil, že stretnutie bolo osobné a v rámci 

diskusie sa podarilo obrúsiť niektoré názorové nezhody. V súčasnosti je tak situácia už omnoho 

lepšia ako bola prezentovaná na poslednom zasadnutí VV SOŠV a pracuje sa na spoločných 

projektoch európskeho charakteru.  

 

 Uzn. č. 297/5/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách Európskych hier 2023, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV 

J. Liba. 

 

 

5. INFORMÁCIA O EYOF 2022 

  Viceprezident SOŠV P. Korčok a generálny sekretár SOŠV J. Liba informovali VV SOŠV 

o prípravách EYOF 2022 Banská Bystrica. V rámci tohto bodu zasadnutia priblížili prípravu 

organizácie tohto veľkého európskeho multišportového podujatia pre mladých športovcov vo veku 

14 – 18 rokov. 

Ako informoval P. Korčok, k 30. októbru skončil z osobných a pracovných dôvodov ako 

výkonný riaditeľ organizačného výboru XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže. 

Novým riaditeľom sa od dnes stáva 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. 



4  

Ako dôležitá informácia tiež odznelo, že je plánovaný poslanecký prieskum príprav 

podujatia. Prieskumu by sa mali okrem poslancov NR SR zúčastniť aj zástupcovia MF SR a Útvaru 

hodnoty za peniaze. Cieľom prieskumu je overiť aktuálny stav príprav a plánované čerpanie 

finančných prostriedkov. Až po tejto kontrole poslaneckým prieskumom sa rozhodne či mesto 

dostane financie na infraštruktúru. 

 

 Uzn. č. 297/6/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV P. Korčok a 

generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

6. ZMENA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY SOŠV A SOM, A.S. 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predstavil VV SOŠV návrh jednotlivých zmien 

v organizačnej štruktúre SOŠV a SOM, a.s. 

Ako ďalej výkonný riaditeľ SOŠV informoval z dôvodu nutnosti znižovania výdavkov 

v súvislosti so súčasnou krízou spôsobenou ochorením COVID-19 sa navrhuje zaviesť novú 

organizačnú štruktúru, ktorá nadobudne platnosť od 1. 1. 2021, prípadne od 1. 2. 2021 v prípade 

dlhšej výpovednej doby. 

Z týchto vyššie uvedených dôvodov sa navrhuje v organizačnej štruktúre zrušiť nasledujúce 

pozície: 

- 1 odborný pracovník na oddelení rozvoji olympizmu SOŠV; 

- 1 odborný pracovník marketingové oddelenia SOŠV; 

- 1 odborný pracovník mediálneho oddelenia SOŠV; 

- 1 odborný pracovník ekonomického oddelenia SOŠV. 

 

G. Asványi následne informoval o ďalších podrobnostiach spojených s týmito 

organizačnými zmenami. 

Predstavené zmeny VV SOŠV schválil. Členovia VV SOŠV chápu a súhlasia, že súčasná 

situácia si vyžiadala potrebu organizačných zmien v štruktúre SOŠV z dôvodu ekonomických 

dopadov pandémie COVID-19. 

Prezident SOŠV A. Siekel potvrdil, že ako štatutárny orgán SOŠV zabezpečí, aby na 

podklade rozhodnutia SOŠV boli zmeny súvisiace so zmenou organizačnej štruktúry SOŠV 

realizované príslušnými nástrojmi pracovného práva vo vzťahu k dotknutým zamestnancom 

pôsobiacim na zrušených nadbytočných pozíciách.  

Následne výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi informoval o potrebe prehodnotenia zrušenia 

poštovej služby pre členov SOŠV, vzhľadom na jej ekonomickú nevýhodnosť.  

Následne prebehla diskusia o tejto otázke. Kontrolór SOŠV J. Mižúr nesúhlasil so zrušením 

poštovej služby, nakoľko túto službu vníma za užitočnú. V rovnakom duchu sa vyjadrili aj ďalší 

členovia VV SOŠV. Z tohto dôvodu sa navrhlo prehodnotiť a rokovať s prevádzkovateľom nových 

priestorov a hľadať možnosti zachovania tejto služby pre členské subjekty SOŠV, ktoré danú 

službu využívajú a budú mať záujem aj naďalej využívať. Na základe  toho zvážiť ďalšie kroky. 
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 Uzn. č. 297/7/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Rozhodnutie o organizačnej zmene a o novej organizačnej štruktúre SOŠV v nasledujúcej 

podobe: „Z dôvodu nutnosti znižovania výdavkov v súvislosti so súčasnou krízou 

spôsobenou pandémiou COVID-19 sa zavádza nová organizačná štruktúra. Uplynutím 31. 

12. 2020, prípadne od 31. 1. 2021 v prípade dlhšej výpovednej doby, budú zrušené pozície 

nasledujúce pozície:  1 odborný pracovník na oddelení rozvoji olympizmu SOŠV; 1 

odborný pracovník marketingové oddelenia SOŠV; 1 odborný pracovník mediálneho 

oddelenia SOŠV; 1 odborný pracovník ekonomického oddelenia SOŠV, čím sa všetky tieto 

pozície stávajú nadbytočnými a rušia sa.  

 

 Uzn. č. 297/8/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Prehodnotiť a rokovať s prevádzkovateľom nových priestorov a hľadať možnosti 

zachovania poštovej služby pre členské subjekty SOŠV, ktoré danú službu využívajú a budú 

mať záujem aj naďalej využívať. Na základe toho zvážiť ďalšie kroky. 

 

 

7. ZMENA V ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH SOM, A.S. A SPORT EVENT, S.R.O 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predstavil VV SOŠV návrh zmien v štatutárnych 

orgánoch SOM, a.s. a Sport Event, s.r.o. 

Tento návrh bol predložený z dôvodu nominácie výkonného riaditeľa SOŠV G. Asványiho 

do Správnej rady Fondu na podporu športu. Na základe tejto nominácie sa z G. Asványiho podľa 

čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. stal verejný funkcionár, a preto nesmie vykonávať funkcie, 

zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy SR 

a jej zákonov. Na základe tejto skutočnosti bol VV SOŠV požiadaný o schválenie nasledovných 

zmien s ich účinnosťou od 1. októbra 2020: 

V predstavenstve SOM, a.s. sa nahrádza Gábor Asványi, Kristínou Czuczovou (riaditeľka 

marketingového oddelenia SOŠV a riaditeľka SOM, a.s.). 

Ako konatelia Sport Event, s.r.o. zostávajú Anton Siekel a Jozef Liba. Gábor Asványi sa 

odvoláva z funkcie konateľa Sport Event, s.r.o. 

VV SOŠV schválil návrh predložených zmien bez pripomienok.  

 

 Uzn. č. 297/9/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Nasledovné zmeny v štatutárnych orgánoch SOM, a.s. a Sport Event, s.r.o. s ich účinnosťou 

od 1. októbra 2020: 

V predstavenstve SOM, a.s. sa nahrádza Gábor Asványi, Kristínou Czuczovou (riaditeľka 

marketingového oddelenia SOŠV a riaditeľka SOM, a.s.). 

Ako konatelia Sport Event, s.r.o. zostávajú Anton Siekel a Jozef Liba. Gábor Asványi sa 

odvoláva z funkcie konateľa Sport Event, s.r.o. 
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8. ASAP 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi v ďalšom bode zasadnutia informoval VV SOŠV 

o projekte ASAP – projekte trvalej udržateľnosti v športe. 

SOŠV začal venovať zvýšenú pozornosť oblasti trvalej udržateľnosti. Od začiatku tohto 

roka je súčasťou medzinárodného projektu ASAP (As sustainable as possible), ktorý je 

financovaný z prostriedkov programu Erasmus plus, a ktorý je iniciovaný a koordinovaný Českým 

olympijským výborom. 

Tento projekt spája dohromady národné olympijské výbory Česka, Slovenska a Maďarska, 

ktoré sú z hľadiska trvalej udržateľnosti v pozícii akýchsi žiakov, s národnými olympijskými 

výbormi Nemecka, Fínska a Dánska, ktoré majú s aplikáciou udržateľných opatrení bohaté 

skúsenosti.  

SOŠV nadviazal v rámci tohto programu spoluprácu s Národným olympijským výborom 

a Konfederáciou športových zväzov Dánska, ktorý mu v priebehu nasledujúcich troch rokov bude 

pomáhať pri tvorbe a následnej aplikácii vlastnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja.  

SOŠV sa už momentálne nachádza vo fáze špecifikácie okruhov tém a konkrétnych cieľov, 

ktoré by mali byť súčasťou stratégie. Tá by mala byť schválená VV SOŠV do marca budúceho 

roka, čím sa zaviaže k jej naplneniu. V rámci konzultačnej fázy prípravy stratégie týmto vyzývame 

členov VV SOŠV pripomienkovať jej navrhovaný obsah a zameranie. Ďalšie informácie o projekte 

ASAP a pripravovanej stratégii udržateľnosti SOŠV sú k dispozícii v prílohách, ktoré boli zaslané 

členom VV SOŠV. 

V rámci pripravovanej stratégie udržateľnosti SOŠV má svoje miesto aj oblasť športovej 

infraštruktúry. SOŠV ako strešná organizácia má v úmysle prispieť svojim vlastným dielom 

k rozvoju slovenských športovísk v duchu trvalo udržateľných princípov. 

Jedným z prvých krokov v tomto ohľade bolo pracovné stretnutie na tému udržateľnej 

športovej infraštruktúry, ktoré sa uskutočnilo 23. septembra v Bratislave. Vďaka spolupráci 

s nemeckým NOV zavítala na Slovensko prof. Natalie Essigová z univerzity v Mníchove, ktorá má 

viac ako 15-ročné praktické skúsenosti s touto problematikou.   

N. Essigová pripadla neľahká úloha komunikovať prístupnou a zrozumiteľnou formou 

mimoriadne širokú a odborne náročnú tému a skomprimovať ju do relatívne krátkeho vystúpenia. 

Auditórium tvorené predstaviteľmi SOŠV, Fondu na podporu športu, zástupcov samospráv či 

športových organizácií si vypočulo široké spektrum informácií, ktoré mali byť akýmsi uvedením 

do problematiky a pomôcť nájsť odpoveď na otázku, čo vôbec pojem udržateľná športová 

infraštruktúra znamená a čo všetko zahŕňa.  

Zmyslom stretnutia bolo rozprúdiť diskusiu a zvýšiť povedomie o udržateľnom prístupe 

k budovaniu a prevádzke športovísk u tých, ktorí takéto projekty plánujú alebo už reálne 

pripravujú, zvyknú ich iniciovať, príp. budú rozhodovať o ich spolufinancovaní. Prezentované 

informácie im môžu tiež pomôcť porozumieť a vedieť aj samostatne definovať niektoré udržateľné 

požiadavky a očakávania, ktoré môžu ďalej v spolupráci s odborníkmi z radov architektov 

a projektantov rozvíjať a realizovať. 

Pozitívnym výsledkom stretnutia je ochota a odhodlanie sa tejto téme aj naďalej venovať 

a preniesť udržateľné kritériá a štandardy aj do systému spolufinancovania projektov športovísk 

v rámci Fondu na podporu športu.  



7  

Na naliehavosť tejto témy poukázala N. Essigová aj súvislosti pripravovaným stretnutím 

pre zástupcov ministerstiev zodpovedných za šport členských krajín EÚ, ktoré nemecká strana 

plánuje zorganizovať v apríli budúceho roka, a ktoré má byť zamerané práve na oblasť 

udržateľného rozvoja športovej infraštruktúry. 

Je dôležité zdôrazniť, že tlak EÚ na zavádzanie trvalo udržateľných opatrení prebieha už 

dlhšiu dobu a sektor športu sa mu nemôže vyhnúť. Sprísnenie požiadaviek na energetickú 

hospodárnosť budov od januára budúceho roka je len jedným z príkladov toho, čomu všetkému sa 

bude musieť aj slovenský šport prispôsobovať.  

 

 Uzn. č. 297/10/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o projekte ASAP - projekte trvalej udržateľnosti v športe, ktoré prezentoval 

výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.  

 

 

9. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných pracovných 

ciest. Následne boli členmi VV SOŠV schválené dodatočne 2 pracovné cesty. 

 

Uzn. č. 297/11/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

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

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Ljubljana, Slovinsko 19.-20.9.2020 
Stretnutie NOV centrálnej a 

východnej Európy 
J. Liba SOŠV/ORG 100   

2 Ljubljana, Slovinsko 20.-22.9.2020 Zasadnutie VV EOV J. Liba SOŠV/EOV 150   

 

 

VEC: STRETNUTIE NA MINISTERSTVE ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH 

ZÁLEŽITOSTÍ SR 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o stretnutí na Ministerstve 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Na tomto stretnutí sa rokovalo o medzinárodnej 

propagácii a prezentácii Slovenska prostredníctvom športu. Pozornosť bola venovaná najmä  

medzinárodným podujatiam EYOF 2022 a ME v hádzanej, ktoré sa uskutočnia na Slovensku 

rovnako v roku 2022.   

 

 Uzn. č. 297/12/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:    

 Informácie o stretnutí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré 

prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba. 
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VEC: OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA (OVEP) 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž v ďalšom bode informoval o programe OVEP. Program 

vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP – Olympic Value Education Programme) je voľne 

dostupný výukový program vytvorený Medzinárodným olympijským výborom. Je to nástroj 

hodnotového vzdelávania, ktorý zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou 

súčasťou filozofie olympizmu. Viac informácií možno nájsť na webovej stránke: 

https://www.olympic.sk/ovep  

OVEP sa usiluje svojím vlastným spôsobom prispievať k tomu, aby sa deti a mladá 

generácia cítili v živote zdraví a šťastní, aby z nich vyrástli plnohodnotní členovia spoločnosti, 

ktorí uplatňujú svoj jedinečný talent a napĺňajú svoje poslanie. 

Zároveň program OVEP zohľadňuje sociálnu dimenziu trvalej udržateľnosti a je príkladom 

realizácie jedného z cieľov Agendy 2030 OSN o kvalitnom vzdelávaní (SDG 4). 

Oddelenie olympizmu SOŠV spolu s ďalšími odborníkmi v športe a organizáciami 

pôsobiacimi v oblasti vzdelávania (CVČ JUNIOR Banská Bystrica, ADA SR, KFP SOŠV) počas 

leta pripravili množstvo metodického materiálu na rozšírenie ponuky aktivít v oblasti olympijskej 

výchovy. Všetky publikácie a metodické materiály sú dostupné a voľne k stiahnutiu na webovej 

stránke SOŠV: https://www.olympic.sk/ovep/publikacie  

Oddelenie olympizmu SOŠV v súčasnosti realizuje prvé informatívne školenia OVEP pre 

lektorov a učiteľov základných a stredných škôl, ktoré sa budú konať vo Vysokých Tatrách 

v termínoch 27. – 28.9. / 17. – 18. 10. a 16. – 17. 11. 2020. Tieto semináre majú pomôcť vytvoriť 

sieť regionálnych lektorov olympijskej výchovy po celom Slovensku. Program OVEP na 

Slovensku by mal pre školy ponúkať aj možnosť organizácie samostatných workshopov na tému 

čistého športu bez dopingu, fair play či environmentálnej výchovy. 

 

 Uzn. č. 297/13/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o programe vzdelávania olympijských hodnôt OVEP, ktoré prezentoval 

viceprezident SOŠV Z. Kríž.  

 

 

VEC: VYKROČTE ZA ZDRAVÍM 2020 

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

Vykročte za zdravím 2020. 

Vykročte za zdravím ako súčasť osláv Olympijského dňa na Slovensku sa podieľa na 

spoločenskom živote človeka prostredníctvom rôznorodých pohybových aktivít, ktoré sú určené 

ľuďom v seniorskom veku. Obsahom projektu sú pravidelné celoročné pohybové cvičenia, ktoré 

si našli medzi olympijskými aktivitami v regiónoch stabilné miesto. V roku 2020 sa do projektu 

zapojilo 16 regionálnych olympijských klubov. Na regionálnej úrovni tak pravidelne, minimálne 

dvakrát do týždňa, cvičí 600 cvičeniek a cvičencov pod vedením inštruktoriek a lektoriek pilatesu, 

jogy, aerobiku a nordic walkingu.  

https://www.olympic.sk/ovep
https://www.olympic.sk/ovep/publikacie
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Vzhľadom na situáciu ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace nariadenie 

Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré zakazovalo organizovať a usporadúvať hromadné 

podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy musel aj Slovenský olympijský 

a športový výbor reagovať a pristúpiť k úprave a finančnému kráteniu projektu Vykročte za 

zdravím 2020. No aj napriek vzniknutej situácii projekt pokračoval a cvičilo sa vo vonkajších 

priestoroch, v prírode.  

Počas pandémie sme ponúkali našim cvičencom aj online cvičenia s lektorkou zdravého 

životného štýlu a kondičnou trénerkou J. Kopačovou Jánošíkovou cez webovú stránku SOŠV. 

Online lekcie zabezpečovala aj naša lektorka T. Luberdová z OK Košíc. 

V dôsledku čiastočného uvoľnenia opatrení a vďaka iniciatíve a nadšeniu predstaviteľov 

niekoľkých olympijských klubov sa podarilo naštartovať aktivity pre seniorov. Väčšina aktivít 

prebiehala v exteriéri, kde boli činnosti zamerané hlavne na severskú chôdzu Nordic Walking, 

bicyklovanie, turistiku a pod.  

Podpora SOŠV v II. polroku sa rozšírila aj na dva celoslovenské semináre Vykročte za 

zdravím. Prvý seminár sa konal v termíne 13. – 15. 9. 2020 vo Vysokých Tatrách. Zúčastnilo sa ho 

23 žien prevažne z OK Bratislava a doplnili ich cvičenky z Košíc a Vysokých Tatier.  

Druhý seminár je naplánovaný v termíne 3. – 5. 10. 2020 vo Vysokých Tatrách. Zúčastnia 

sa ho cvičenky z OK Bratislavy a OK Liptova.  

Ďalšou z oblastí, prostredníctvom ktorej podporujeme pohybové aktivity našich seniorov, 

je spolupráca s Jednotou dôchodcov Slovenska. Tá v slovenských regiónoch pravidelne organizuje 

súťažné športové aktivity Olympiády seniorov. V tomto roku SOŠV materiálne podporil 5 

športových podujatí. 

Vďaka projektu Vykročte za zdravím môže aj staršia generácia viesť plnohodnotný, aktívny 

život s mnohými benefitmi, ako sú nové priateľstvá medzi členmi, množstvo zážitkov zo 

seminárov, cítiť sa vitálnejšie a zdravšie i možnosť hýbať sa pravidelne.  

 

 Uzn. č. 297/14/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o projekte Vykročte za zdravím 2020, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV  

Z. Kríž.  

 

 

VEC: TRÉNINGOVÝ PORTÁL, MANAŽMENT TRÉNINGOVÉHO PROCESU 

Viceprezident SOŠV M. Kohút v závere zasadnutia prezentoval VV SOŠV projekt, ktorý 

sa úspešne rozbehol na SZĽH. Cieľom tohto projektu je rozvoj trénerov a športovcov, a vytvorenie 

domácej hokejovej slovenskej identity.  

Ako bolo prezentované, tento tréningový portál umožňuje plánovanie aktivít klubov, 

manažment tréningových cvičení na ľade i mimo ľadu, zdieľanie najlepších skúseností a vzorových 

cvičení, testovanie hráčov a prístup k záznamom tréningov a zápasov.  

V rámci diskusie bol tento portál hodnotený veľmi pozitívne, najmä s dôrazom na to, že 

môže napomôcť rozvoju športovcov, trénerov a v neposlednom rade aj celého samotného športu.  

  

http://www.olympijskyden.sk/
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 Uzn. č. 297/15/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:    

Informácie o tréningovom portáli a manažmente tréningového procesu, ktoré prezentoval 

viceprezident SOŠV M. Kohút. 

 

 

298. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 5. novembra 2020.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: Jozef Jurášek, člen VV SOŠV   

 

 


