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Zápis z 298. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 5. novembra 2020 v Bratislave  
  

 

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

Vanderka 

Ospravedlnení: Barteková 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek, Buček 

   

  

PROGRAM 298. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                 Siekel 

2. Kontrola úloh          Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

4. Informácia o EYOF 2022         Liba 

5. Koncepcia rozvoja športu 2030        Siekel 

6. Informácia zo zasadnutia komisie pre rozvoj športu SOŠV    Korčok 

7. Informácia o činnosti Fondu na podporu športu      Asványi 

8. Žiadosť Zväzu slovenského lyžovania o členstvo v SOŠV    Siekel 

9. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 298. 

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

člena VV SOŠV M. Tótha. 

 

Uzn. č. 298/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

M. Tótha za overovateľa zápisu z 298. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 297. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

K zápisu z 297. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 
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 Uzn. č. 298/2/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 297. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 298/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 297. 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 1. októbra 2020. Predovšetkým informoval o jeho 

stretnutí s hlavným hygienikom SR J. Mikasom i jeho zástupcom J. Lovásikom. Na tomto stretnutí 

v priestoroch Úradu verejného zdravotníctva SR prezident SOŠV A. Siekel, športový riaditeľ 

SOŠV R. Buček a členka Medzinárodného olympijského výboru a úspešná strelkyňa D. Barteková 

tlmočili požiadavky a prosby slovenských športovcov a diskutovali o koncepte karanténneho 

strediska pre športovcov a vytvorení krízového štábu pre šport. Debata bola konštruktívna, nakoľko 

J. Mikas rozumie požiadavkám slovenského športu, najmä v období príprav na olympijské hry v 

Tokiu a pred začiatkom novej športovej sezóny v mnohých športoch. Uvedomuje si dôležitosť 

športu pre spoločnosť i význam reprezentácie štátu v zahraničí, preto hlavný hygienik SR prejavil 

ochotu pomôcť slovenskému športu. 

A. Siekel ďalej informoval o stretnutiach s predsedami samosprávnych krajov SR, 

s ktorými SOŠV rokuje o participácii na príprave a implementácii Integrovaných územných 

stratégií v rámci nového strategického plánu SR pre investície z eurofondov 2021 – 2027. Cieľom 

SOŠV je, aby sa v tomto programovacom období nezabudlo na podporu a rozvoj pofinancovanej 

športovej infraštruktúry. Za týmto účelom SOŠV vytvorilo aj spoločnú komunikačnú platformu, 

vzhľadom na previazanosť oblastí športu a cestovného ruchu, so Združením cestovného ruchu SR. 

Platforma je základným kameňom budúcej spolupráce pri koordinovanej výmene skúseností, 

dialógu a spoločných stanovísk, ktoré napomôžu rozvoju oboch oblastí. Cieľom spoločného úsilia 

je spolupráca a nie konkurencia. Ako jednu z prvých spoločných aktivít je práve participácia na 

príprave Integrovaných územných stratégiách. Tieto územné rozvojové stratégie sú kľúčovým 

dokumentom pri novom eurofondovom programovacom období, v ktorom budú popísané oblasti 

rozvoja a zámery investícií v rôznych tematických okruhoch. SOŠV ako aj Zväz cestovného ruchu 

SR sú strešné organizácie vo svojich oblastiach. Ich hlavným prínosom je prenos skúseností 

z medzinárodnej spolupráce, členstiev, projektov a iniciatív, ktorých prispôsobenie na slovenské 

reálie a ich následné aplikovanie môžu posunúť obe oblasti význame dopredu.  

Ako ďalej spomenul prezident SOŠV, nedávno sa taktiež zúčastnil ako čestný člen 

predsedníctva na slávnostnom otvorení Letnej univerziády SR, ktorú zorganizovala Žilinská 

univerzita. Organizátori zo Žilinskej univerzity v Žiline dokázali aj v neľahkých časoch za 

dodržania prísnych hygienických opatrení zorganizovať prestížne podujatie vysokoškolského 

športu. Podujatie sa konalo od 5. do 8. októbra 2020 v areáli UNIZA, lesoparku, ale aj v 

mimouniverzitných objektoch mestskej plavárne, štadióna MŠK Žilina. Súťažilo sa v dvanástich 

športoch (basketbal, volejbal, futbal, cyklistika, orientačný beh, 3x3 basketbal, plážový volejbal, 
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tenis, silový trojboj, plávanie, lukostreľba, šach), atletická časť sa konala v areáli Mladej gardy v 

Bratislave už na začiatku septembra.  

Ďalej boli prítomní oboznámení, že naďalej tiež prebieha aktívna komunikácia s MOV 

a EOV ohľadom blížiacich sa športových podujatí.  

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. 298/4/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v októbri 2020 a na začiatku 

novembra 2020. 

 

 

4. INFORMÁCIA O EYOF 2022 

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

Nedávno sa v Banskej Bystrici uskutočnil poslanecký prieskum poslancov NR SR. Cieľom 

prieskumu bolo overiť aktuálny stav príprav a plánované čerpanie finančných prostriedkov. Po 

tejto kontrole vydal 20. októbra Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesenie, 

aby MF SR uvoľnilo finančné prostriedky v zmysle skoršieho nariadenia vlády SR. 

Aktuálne prebieha diskusia medzi mestom a MF SR. Jednotlivé prípravné aktivity podujatia 

však bežia naďalej. 

 

 Uzn. č. 298/5/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

 

 

5. KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU 2030 

Prezident SOŠV A. Siekel v ďalšom bode zasadnutia informoval o prípravách koncepcie 

rozvoja športu 2030. 

Hlavným cieľom tohto dlhodobého projektu je zmapovať súčasnú situáciu v oblasti športu 

a s podporou faktov a dát nastaviť kľúčové oblasti, ktoré by sa mali stať východiskom pre budúci 

rozvoj športu. Ako zdôraznil A. Siekel, SOŠV na tejto koncepcii spolupracuje s renomovanou 

poradenskou firmou PwC a s ďalšími subjektmi zo športového hnutia a veľa od nej očakáva celé 

športové hnutie.   

Analýza i následná stratégia sa budú zaoberať stavom v celom športovom ekosystéme od 

profesionálneho športu cez amatérsky, mládežnícky až po rekreačný. Zamerajú sa na pohybové 

aktivity obyvateľstva, infraštruktúru i na samotné financovanie športu. Identifikujú dopady športu 

na rôzne celospoločenské oblasti vrátane zdravotníctva, ekonomiky, sociálnych záležitostí i 

životného prostredia. Prvotná analýza súčasného stavu slovenského športu by mala byť hotová do 

konca roka. Na jej základe by mali byť nastavené východiská a koncepty budúceho rozvoja športu 
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pod Tatrami. Významnou ambíciou je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti športu na Slovensku 

z rôznych hľadísk a načrtnutie strategických modelov a východísk pre budúcnosť. 

Ako ďalej zdôraznil prezident SOŠV, SOŠV chce zapojiť do spolupráce na tvorbe analýzy 

čo najširšie spektrum ľudí. Tím SOŠV bude počúvať každý názor od športových odborníkov i ľudí 

z praxe. Vítaný je názor tých, ktorí majú radi šport, ale aj rodičov malých športujúcich detí, ktorí 

svojich potomkov pravidelne vodia na tréningy a starajú sa o ich športový rozvoj. Pri analýze je 

každý pohľad dôležitý. Šport na Slovensku nie je iba vrcholový a súťažný, ale aj rekreačný. Šport 

má tiež veľký vplyv v rôznych odvetviach celej spoločnosti, 

Vo svete podobné dokumenty a stratégie na dlhšie obdobie nepredstavujú nič výnimočné. 

SOŠV pred rozhodnutím vypracovať vlastný materiál diskutoval o modeloch koncepcií a stratégií 

aj so zahraničnými národnými olympijskými výbormi a čerpal od nich skúsenosti. Aj športové 

veľmoci majú zadefinované ciele, ktoré chcú dosiahnuť a ako sa chcú k nim dostať. A nie sú to len 

definície pre vrcholový šport. 

Ako ďalej prezident SOŠV informoval, zapojenie PwC do celého procesu nie je náhodné. 

Spoločnosť sa procesom vytvárania stratégií a analýz dlhodobo venuje, pripravuje ich v rôznych 

oblastiach života po celom svete. Skúsenosti majú jej odborníci aj so športovými konceptami a 

koncepciami. 

Proces príprav analýzy i následnej stratégie nemá byť krátkodobý. Je to dlhodobá cesta. 

Cieľom nie je prinášať revolučné riešenia či prevratné návrhy. Oveľa dôležitejšie je nastaviť si 

priority, jednotlivé váhy, piliere a mechanizmy, prostredníctvom ktorých je možné pri 

konzistentnej práci dosiahnuť cieľ. 

Stratégia športu 2030 sa bude pripravovať v štyroch základných fázach, po nich bude 

nasledovať jej implementácia. V úvodnej fáze je potrebné analyzovať relevantné organizácie a plán 

ich zapojenia do procesu tvorby. V rámci nej sa definovalo, ako budú participovať na prípravách 

analýzy rôzne zainteresované strany z ekosystému slovenského športu, ako budú spolu 

komunikovať, ako sa bude organizovať spoločná práca. Organizačný tím Stratégie športu 2030 

chce všetky kroky robiť v spolupráci s odborníkmi zo všetkých sfér športu, ktorí ním dennodenne 

žijú. Spoločne by mali nastaviť kompromis, keďže nie je možné vyhovieť každému a nájsť ideálne 

pravidlá vyhovujúce všetkým. Z výsledného kompromisu by malo byť jasné, ako sa chce slovenský 

šport posúvať v nasledujúcich desiatich rokoch. Postupne sa do prípravy strategického dokumentu 

budú zapájať mnohé inštitúcie vrátane rezortných ministerstiev, samospráv, ale aj športových 

klubov i športových nadšencov, ktorí sa vedia k téme vyjadriť. 

Viceprezident SOŠV M. Kohút veľmi ocenil túto aktivity, nakoľko takáto odborná analýza 

môže napomôcť športovému hnutiu komplexne a jasne pomenovať a vysvetliť autoritám čo všetko 

šport a športové organizácie spoločnosti prinášajú. Pôjde tak ako keby o priblíženie ponuky 

športového hnutia - toto sú služby športového hnutia, ktoré spoločnosti vedia športové organizácie 

dať a čo všetko šport vytvára pre spoločnosť.  

  V rovnakom duchu reagovali aj ďalší členovia VV SOŠV. Veľmi pozitívne bola hodnotená 

taktiež možnosť širokej participácie športových organizácií a športových odborníkov na príprave 

týchto dokumentov. Takáto aktívna a široká účasť športového hnutia tiež napomôže aj prijatiu 

týchto záverov.  

Odborná analýza a dlhodobé plánovanie tiež môžu zabrániť zásahom štátu do fungovania 

športového hnutia, napríklad pri politických zmenách. Odznela však aj diskusia o tom, že určite 
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príde aj spochybňovanie celej analýzy a jej záverov zo strany niektorých subjektov, ale to však 

neovplyvníme. 

Ako ďalej odznelo, určite by v analýze stálo aj za zváženie vyhodnotiť viaczdrojové 

financovanie športového hnutia, napríklad širšie preniesť právomoc financovania športu na VÚC, 

podobne ako v iných štátoch, v ktorých je šport významne financovaný z krajinských územných 

celkov. 

Prezident SOŠV A. Siekel na záver tohto bodu zasadnutia zdôraznil, že SOŠV chce byť 

modernou organizáciou, ktorá komunikuje, diskutuje a predkladá návrhy a pomenúva ich výhody 

a nevýhody, a to je aj jedným z cieľov tohto projektu. Snahou SOŠV je a bude zlepšovať stav 

slovenského športu. Nestačí len hovoriť, že všetko je negatívne. Aj touto aktivitou chce SOŠV 

pomôcť k rozvoju športu. 

 

 Uzn. č. 298/6/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách Koncepcie rozvoja športu 2030, ktoré prezentoval prezident SOŠV 

A. Siekel. 

 

 

6. INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE ROZVOJ ŠPORTU SOŠV 

Viceprezident SOŠV a predseda komisie pre rozvoj športu SOŠV P. Korčok v ďalšom bode 

zasadnutia informoval prítomných o nedávno uskutočnenom zasadnutí komisie pre rozvoj športu 

SOŠV. Tentokrát bolo zasadnutie otvorené možnosti účasti nielen pre členov komisie a VV SOŠV, 

ale aj pre ďalších odborníkov. Prítomných bolo až 28 ľudí. 

Diskutovalo sa o aktuálnej situácii, karanténnom stredisku pre športovcov, vzorci na 

výpočet príspevku uznanému športu, top tíme MŠVVaŠ SR na rok 2021 a koncepcii rozvoja športu 

2020 - 2030 .  

V predchádzajúcich rokoch sa komisia stretávala k pripomienkovaniu návrhu nariadenia 

vlády pre výpočet príspevku uznaným športom, tento rok to však nebolo treba vzhľadom na 

„zamrazenie“ hodnôt vzorca.  

Členovia komisie pre rozvoj športu SOŠV sa oboznámili s analýzou kritických bodov vo 

vzorci na výpočet príspevku športu, ktorú vypracoval za SOŠV R. Tomko i s novým návrhom na 

zmenu filozofie výpočtu príspevku uznanému športu. R. Tomko i všetci diskutujúci sa zhodli, že 

zmena filozofie výpočtu príspevku uznanému športu je žiadúca. Zároveň je potrebné úplne 

eliminovať subjektívne vplyvy na rozhodovanie o financiách. Ako zdôraznil P. Korčok, s 

materiálom je potrebné ešte pracovať a ďalej ho rozvíjať. Je to však veľmi dobrý úvodný krok pre 

ďalšie diskusie. Na túto tému budú ešte odborníci zo športového hnutia ďalej debatovať. Cieľom 

je, aby sa na filozofii zhodla celá športová obec, ktorá najlepšie pozná potreby a špecifiká tohto 

odvetvia, a následne sa tento materiál posunul predstaviteľom štátu na ďalšiu debatu.  

Prezident SOŠV informoval na tomto zasadnutí prítomných o tom, že SOŠV sa rozhodol 

vypracovať v súčinnosti s PwC vlastnú analýzu a koncepciu rozvoja športu 2030, ktorá bude slúžiť 

celej športovej rodine. Na zapojenie sa do príprav osloví SOŠV aj zástupcov ministerstva školstva, 

ministerstva financií, ministerstva zdravotníctva, ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie, športových zväzov, klubov, športovcov, samospráv a všetkých, ktorí majú k téme 
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čo povedať. Už v novembri sa uskutoční prvý webinár, na ktorom sa stanovia základné body tvorby 

a proces formovania celého dôležitého dokumentu. Obsiahnuť by mal rad oblastí – od športových 

štatistík a výsledkov cez ekosystém v športe, financovanie, infraštruktúru, dopady športu na iné 

oblasti až po výchovu mladých talentov. Celý proces by mal po širokej participácií všetkých 

zainteresovaných strán vyvrcholiť v lete budúceho roka. 

Športový manažér a predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky R. Galovič 

predstavil komisii aj návrh novej koncepcie rozdeľovania financií pre Top tím. Najlepší členovia 

Top tímu by už nemali mať stanovenú presnú sumu, ktorú by mali dostať. Jej výška by sa odvíjala 

od oponentúr a harmonogramu športovej prípravy, ktorú by predložili odbornej komisii Národného 

športového centra. Okruh športovcov zaradených do Top tímu by sa pravdepodobne tiež zúžil. Aj 

o tejto téme sa bude v najbližších týždňoch ešte debatovať.  

Počas rokovania komisie pre rozvoj športu SOŠV zarezonoval aj fakt, že napriek súčasnej 

kríze doteraz nedostal šport na rozdiel od štátu ani euro navyše. Aj navrhované schémy zatiaľ 

vychádzajú z prostriedkov, ktoré mal šport vyčlenené na rok 2020 a doteraz boli nevyužité. Zaznela 

však aj informácia, že v týchto dňoch prišla národným športovým zväzom posledná platba 

príspevku uznaným športom. Pozitívnou správou je, že prídu aj navýšené výnosy z hospodárenia 

Tiposu. Očakáva sa tiež, ako začne vykonávať svoju činnosť Fond na podporu športu a akú podobu 

budú mať jednotlivé výzvy.  

Komisia sa zaoberala tiež otázkou vytvorenia karanténneho centra slovenského športu, v 

ktorom by sa mohli reprezentanti pripravovať počas koronakrízy na vrcholné podujatia a 

olympijské hry. V Šamoríne by sa vytvorila bublina, v rámci ktorej by sa mohli športovci 

pripravovať v kvalitných podmienkach na budúcoročné vrcholné podujatia vrátane olympijských 

hier v Tokiu. Súčasťou bubliny by okrem športovcov, ich trénerov, prípadne aj najbližších 

rodinných príslušníkovi boli aj zamestnanci strediska, ktorí by tiež bývali priamo v areáli a 

nevychádzali by z neho. Tento návrh sa stretol s pozitívnou odozvou všetkých členov komisie 

SOŠV a zástupcovia SOŠV ho predložili už aj na rokovaní s hlavným hygienikom SR J. Mikasom.  

Na rokovaní komisie pre rozvoj športu sa diskutovalo aj o vytvorení štatútu olympijského 

kandidáta pre olympijské hry v Tokiu 2020, ktoré sú plánované na rok 2021. Vzhľadom k dlhodobo 

nejasnej situácii v oblasti športu a zabezpečenia prípravy elitných reprezentantov, žiadajú členovia 

komisie udeliť kandidátom účasti štatút Olympijského kandidáta. Olympijský kandidát by mohol 

v čase akýchkoľvek protipandemických opatrení bez obmedzenia využívať všetky športoviská 

nevyhnutne potrebné pre svoju športovú prípravu na Tokio 2020 a bez obmedzenia absolvovať 

tréningové pobyty doma i v zahraniční. Pri návrate z pobytu v zahraničí by však mal povinnosť 

absolvovať test na COVID-19 a po ďalších piatich dňoch ešte jeden. Na tomto návrhu aktívne 

participovala aj komisia športovcov SOŠV. 

Členovia komisie pre rozvoj športu uvítali, že SOŠV bude iniciovať vytvorenie krízového 

štábu pre šport, ktorý by pripomienkoval opatrenia na zabránenie šírenia choroby COVID-19. 

Športové hnutie si plne uvedomuje, že prijímané opatrenia sú v čase, keď výrazne rastie počet 

nakazených ľudí koronavírusom, nevyhnutné, ale mali by byť konzultované aj so športovým 

hnutím. Ako bolo na zasadnutí zdôraznené, pozornosť treba venovať aj zvýšeným financiám na 

testovanie. V tejto súvislosti SOŠV požiada kompetentných o informácie o možnostiach získať 

testovacie sety pre športové hnutie, prípadne o možnostiach spolufinancovania, ktoré by zväzom 

pomohlo pri plnení povinnosti testovať športovcov.  
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Športový riaditeľ SOŠV R. Buček zúčastneným prezentoval aj stav príprav na olympijské 

hry 2020 do Tokia a možné budúcoročné obmedzenia, taktiež podal informáciu o príprave tímu 

športovcov pre EYOF 2022 a možnostiach ich prípravy. Rovnako boli prítomní informovaní o 

príprave a zasielaní návrhov na začlenenie športovcov do Juniorského olympijského tímu pre 

budúci rok.  

Diskusia na zasadnutí komisie sa uskutočnila tiež o novom svetovom antidopingovom 

kódexe WADA a nových povinnostiach, ktoré tento dokument prináša najmä v oblasti vzdelávania. 

SOŠV zašle zväzom viac informácií. 

VV SOŠV uvítal závery z tohto zasadnutia. SOŠV bude komunikovať s Úradom verejného 

zdravotníctva SR ohľadom zriadenia krízového štábu pre šport, v ktorom budú zastúpené viaceré 

významné autority.  

Rovnako tak s pozitívnou odozvou VV SOŠV sa stretol návrh ohľadom vytvorenia štatútu 

olympijského kandidáta, nakoľko súčasná situácia spôsobená koronavírusom sa môže naďalej 

predlžovať a trvať neurčito dlhý čas. Cieľom je, aby sa športovec dostal na potrebné športovisko, 

a aby nezostal v zákaze zopár mesiacov pred OH. Ako informoval M. Tóth, predseda komisie 

športovcov SOŠV, tento návrh plne podporujú a participovali na ňom aj členovia komisie 

športovcov SOŠV.  

Členka VV SOŠV M. Šišková rovnako ocenila túto myšlienku, aby naši športovci mohli 

športovať a navrhla, aby do toho štatútu spadali nielen OH, ale aj ME a MS. 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž pozitívne zhodnotil debatu o vzorci a nastavení jeho 

jednotlivých parametrov, ktorá prebehla na zasadnutí komisie. Rovnako tak ocenil aj prezentovaný 

nový alternatívny návrh výpočtu príspevku uznanému športu.    

Diskusia prebehla tiež o neinformovaní športového hnutia o stave novelizácie zákona 

o športe. V čase zasadnutia VV SOŠV nikto z prítomných nedisponoval aktuálnymi informáciami 

o stave úprav základného predpisu športového hnutia.  

 

 Uzn. č. 298/7/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie zo zasadnutia komisie pre rozvoj športu SOŠV, ktoré prezentoval viceprezident 

SOŠV P. Korčok. 

 

Uzn. č. 298/8/20  

➢ VV SOŠV ukladá: 

Úlohu vypracovať štatút olympijského kandidáta (Z: Športové a metodické oddelenie 

SOŠV, T: 31.12.2020). 

 

 Uzn. č. 298/9/20  

            ➢VV SOŠV ukladá:  

Úlohu zriadiť krízový štáb pre šport pod hlavičkou SOŠV s účasťou zástupcu z Úradu 

verejného zdravotníctva SR a ďalších autorít. ( Z: Sekretariát SOŠV, T: 31.12.2020). 
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7. INFORMÁCIA O ČINNOSTI FONDU NA PODPORU ŠPORTU 

Výkonný riaditeľ SOŠV a člen správnej rady Fondu na podporu športu G. Asványi 

informoval VV SOŠV o aktuálnej činnosti Fondu na podporu športu. 

  Správna rada fondu funguje už v plnom zložení. Ako ďalej odznelo, výzva na podporu 

infraštruktúry je v pracovnej podobe pripravená, avšak ešte musí byť prerokovaná na 

zasadnutí správnej rady fondu. Fond plánuje do konca roka vypísať minimálne 1 výzvu súvisiacu 

s infraštruktúrou. Momentálne sú vo fonde zamestnaní 2 ľudia, čo je určite nedostatočné. Bude sa 

však v blízkej dobe pracovať na rozšírení tímu. Fond aktuálne pracuje v priestoroch STARZ-u, kde 

má prenajatú jednu kanceláriu. 

  Členovia VV SOŠV informovali, že evidujú časté otázky ohľadom toho kedy už 

fond vyhlási prvé výzvy na podporu športu, nakoľko už je to rok od kedy fond vznikol. 

 

 Uzn. č. 298/10/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o činnosti Fondu na podporu športu, ktoré prezentoval výkonný riaditeľ SOŠV 

G. Asványi. 

 

 

8. ŽIADOSŤ ZVÄZU SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA O ČLENSTVO V SOŠV 

Prezident SOŠV A. Siekel informoval v ďalšom bode zasadnutia o tom, že SOŠV obdržal 

oficiálnu žiadosť o členstvo v SOŠV od Zväzu slovenského lyžovania. Doručená žiadosť bola 

zaslaná v materiáloch na zasadnutie všetkým členom VV SOŠV. 

Ide o dôležitú tému a nejednoduchú otázku, nakoľko v súčasnosti v štruktúrach SOŠV 

pôsobí ako člen Slovenská lyžiarska asociácia.  

VV SOŠV rozhodol o tom, že žiadosť a možnosti členstva v SOŠV, vzhľadom na 

konkurujúci charakter, má najskôr posúdiť komisia SOŠV pre prijímanie nových členov a v rámci 

nej vyhodnotiť a vydiskutovať všetky otázky, ktoré sú s tým spojené.  

 

 Uzn. č. 298/11/20  

             ➢VV SOŠV ukladá:  

Úlohu posúdiť žiadosť Zväzu slovenského lyžovania o členstvo v SOŠV a vyhodnotiť 

možnosti členstva v SOŠV vzhľadom na konkurujúci charakter s iným členom SOŠV. ( Z: 

Komisia SOŠV pre prijímanie nových členov, T: 31.12.2020). 

 

 

9. RÔZNE 

 

VEC: JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM 2021 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček predstavil VV SOŠV návrh 

Juniorského olympijské tímu pre rok 2021. 

Po výzve adresovanej športovým zväzom olympijských športov na predloženie návrhov do 

Juniorského olympijského tímu (JOT) pre rok 2021 boli na SOŠV doručené návrhy z 23 

športových zväzov. Vzhľadom na to, že vo väčšine letných športov sa v roku 2020 medzinárodné 
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súťaže vôbec nekonali, v letných športoch sa prihliadalo na výsledky z roku 2019. V zimných 

športoch na výsledky v sezóne 2019/2020. V snahe posúdiť návrhy čo najobjektívnejšie sa 

prihliadalo na náročnosť súťaže, dosiahnuté umiestnenie, počet štartujúcich a počet zúčastnených 

krajín v súťaži. 

Vzhľadom na to, že medzi navrhovanými športovcami je aj dvojica súťažiaca 

v dvojsedadlových saniach, športové a metodické oddelenia SOŠV navrhuje zaradiť oboch 

sánkarov. Budú prezentovaní ako dvojica. Podobne sa postupovalo aj v minulosti v prípade 

veslárov. Kompletný zoznam kandidátov pre JOT 2021 aj s uvedením športových výsledkov bol 

zaslaný v materiáloch na zasadnutie všetkým členom VV SOŠV. 

Ako ďalej informoval R. Buček, návrh bol zaslaný aj komisii pre rozvoj športu SOŠV a 

neprišli k návrhu žiadne pripomienky. 

Člen VV SOŠV R. Petriska navrhol, aby boli športovci JOT 2021 testovaní na NŠC a prešli 

diagnostickým testovaním.  

Člen VV SOŠV Ľ. Halanda navrhol, aby sa zvážilo aj zriadenie mládežníckeho 

olympijského tímu v kolektívnom športe, vzhľadom na blížiace sa podujatie EYOF 2022 Banská 

Bystrica, na ktorom sa predstavia viaceré reprezentácie SR v kolektívnych športoch (basketbal, 

volejbal, hádzaná).  

 

Komisia pre rozvoj športu odporúča zaradiť do JOT 2021 nasledujúcich športovcov: 

 

Priezvisko Meno Športový zväz 

Varga Vratislav Slovenský zväz sánkarov 

Majerčák Metod Slovenský zväz sánkarov 

Revaj Filip Slovenský atletický zväz 

Polláková Anna Slovenský zápasnícky zväz 

Forster Viktória Slovenský atletický zväz 

Stanko Filip Slovenská kanoistika 

Maruška  Alex Slovenský zväz judo 

Kapustová Ema Slovenský zväz biatlonu 

Machán Maroš Slovenský lukostrelecký zväz 

Tomčová Natália Slovenský zväz bedmintonu 

Slanec Giovanni Slovenská asociácia taekwondo WT 

Mataseje Benjamin Slovenský zväz judo  

Današ Matej Slovenská kanoistika 

Nemčovič Matej Slovenská gymnastická federácia 

Čerňanská Viktória Slovenský zväz bobistov 

Trníková Nikoleta Slovenská plavecká federácia 

Vlasáková Adela Slovenský zväz karate 

Čisovská Romana Slovenský tenisový zväz 

Privara Peter Benjamín Slovenský tenisový zväz 

Štelcl  Adam Slovenský zväz karate 

Dobiašová Zuzana Slovenský zväz ľadového hokeja 
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VV SOŠV schválil tento návrh Juniorského olympijského tímu 2021, ktorý predstavil 

riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček 

 Uzn. č. 298/12/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Návrh Juniorského olympijského tímu 2021, ktorý predstavil riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček 

 

 Uzn. č. 298/13/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:    

 Informácie o zostavení návrhu Juniorského olympijského tímu 2021, ktoré prezentoval 

riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček 

 

 

VEC: VYHODNOTENIE NÁVRHOV NA CENY FAIR PLAY ZA ROK 2020 A 

PROJEKTU ŠPORT JE ŠANCA 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž na záver zasadnutia informoval VV SOŠV o návrhoch na ceny 

fair play za rok 2020 a projektu Šport je šanca. 

Na SOŠV bolo doručených 26 návrhov z rôznych subjektov. Na základe týchto návrhov, 

členovia Kolégia Klubu fair play SOŠV navrhujú udeliť ocenenia za rok 2020 v týchto kategóriách: 

 

Hlavná Cena Jána Popluhára 

Štefan Svitko, motocyklový pretekár 

 

Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play 

Cena KFP SOŠV:  Jozef Nemec, ľadový hokej   

 

Diplom KFP SOŠV: Ján Solivajs, beh na lyžiach 

    Igor Zelenay, tenis 

    Juraj Štefák, stolný tenis, paralympijské hnutie  

       

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play  

Cena KFP SOŠV:  Veronika Vadovičová, para-športová streľba  

 

Diplom KFP SOŠV: Marcel Nemec, atletika  

 

Za príkladný čin v duchu fair play  

Cena KFP SOŠV:  Ján Vaniak, stolný tenis 

 

Diplom KFP SOŠV: Žiga Pavlin, ľadový hokej 

    Rudolf Huna, ľadový hokej 

    Marek Slovák, ľadový hokej 

    Miroslav Preisinger, ľadový hokej 

    

V rámci projektu Šport je šanca bolo na SOŠV doručených 7 projektov. Členovia Kolégia 

Klubu fair play SOŠV navrhujú oceniť dlhodobo udržateľný projekt integrácie sociálne 

znevýhodnených detí do spoločnosti formou športu z občianskeho združenia KOŠICE CROWS. 
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Víťazný projekt obdrží športový materiál v hodnote 1.000,00 €. 

 

Popis projektu: 

Občianske združenie KOŠICE CROWS sa od roku 2017 venuje rozvoju športu na 

Slovensku. KOŠICE CROWS je členom SZH ako športový hádzanársky klub.  

Hlavným cieľom občianskeho združenia KOŠICE CROWS je aktívna spolupráca 

s Centrami pre deti a rodiny (CDR), s ktorými má podpísané Memorandum o spolupráci. 

Momentálne klub aktívne spolupracuje so všetkými detskými domovmi, čo predstavuje okolo 170 

detí. Projekt bol inšpirovaný riaditeľom CDR Košická Nová Ves, ktorý na osobnom stretnutí 

podotkol, že sú prvý klub za 20 rokov, ktorý ich s takýmto projektom oslovil. Nakoľko toto 

občianske združenie má v správe najväčšiu multifunkčnú halu (Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša 

v Košiciach na Alejovej 2), sa rozhodli deťom z Centier pre deti a rodiny vytvoriť dlhodobý 

športový plán, ktorý bude fungovať počas celého roka na báze pravidelných tréningov tak, ako je 

to štandardné v športových kluboch. Tieto deti aktívne zapájajú do športových a kultúrnych aktivít 

pre ich fyzický a mentálny rozvoj. Nadstavba tohto projektu je integrácia detí zo štandardných 

rodín s deťmi z Centier pre deti a rodiny a tým vytvoriť integráciu sociálne znevýhodnených detí 

medzi deti zo štandardných rodín a tým ich efektívne začleniť do spoločnosti ako rovnocenných. 

Finálnym cieľom projektu je v čo najskoršom termíne prihlásiť deti do riadnych líg 

príslušných športových zväzov, a tým im zabezpečiť pravidelné výjazdy na zápasy, turnaje a 

športové podujatia, kde budú hrať proti klubom a deťom, ktoré sú zložené len z detí zo 

štandardných rodín a tým im vytvoriť plnohodnotný športový klub, ktorý zabezpečí finančné, 

materiálne a pedagogicko-psychologické podmienky bez ohľadu na ich pôvod, alebo rasu a dať im 

tak rovnocennú možnosť športovať. 

 

VV SOŠV schválil tieto návrhy bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 298/14/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrhy na ceny fair play za rok 2020 a projektu Šport je šanca, ktoré predstavil 

viceprezident SOŠV Z. Kríž. 

 

 Uzn. č. 298/15/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o vyhodnotení návrhov na ceny fair play za rok 2020 a projektu Šport je šanca, 

ktoré prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž.  

 

 

299. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 3. decembra 2020.   

  

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: M. Tóth, člen VV SOŠV   


