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Zápis z 299. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 3. decembra 2020 v Bratislave  
  

 

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

Vanderka, Barteková 

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

   

  

PROGRAM 299. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                 Siekel 

2. Kontrola úloh          Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

4. Návrh na úpravu Stanov SOŠV        Gantnerová 

5. Informácia o EYOF 2022         Liba 

6. Informácia z EOV          Liba 

7. Plán zasadnutí VV SOŠV na I. polrok 2021 

8. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 299. 

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

členku VV SOŠV D. Bartekovú. 

 

Uzn. č. 299/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

D. Bartekovú za overovateľku zápisu z 299. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 298. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia boli 3 ukladacie uznesenie, a to: Uzn. č. 

298/8/20 Úloha vypracovať štatút olympijského kandidáta (Z: Športové a metodické oddelenie 

SOŠV, T: 31.12.2020),  Uzn. č. 298/9/20 Úloha 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) a Uzn. č. 298/11/20 Úloha posúdiť žiadosť Zväzu slovenského lyžovania o členstvo 

v SOŠV a vyhodnotiť možnosti členstva v SOŠV vzhľadom na konkurujúci charakter s iným 
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členom SOŠV. ( Z: Komisia SOŠV pre prijímanie nových členov, T: 31.12.2020). Tieto úlohy 

naďalej trvajú a priebežne sa na ich finalizácii pracuje. 

K zápisu z 298. zasadnutia VV SOŠV odznela jedna pripomienka od člena VV SOŠV Ľ. 

Halandu v súvislosti s textáciou 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. Túto pripomienku zapracuje zapisovateľ P. Hrbek.  

 

 Uzn. č. 299/2/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 298. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 299/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 298. 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 5. novembra 2020. Predovšetkým informoval o jeho 

stretnutí s ministrom financií SR E. Hegerom, na ktorom diskutovali o možnostiach spolupráce. 

Rovnako tak dôležité bolo rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR o bližšej spolupráci 

v otázke prípravy koncepcie rozvoja športu 2030, ktorej cieľom je prispievať sústavným rozvojom 

pohybu a zdravého životného štýlu k zdravšej populácii a tým aj ušetriť štátne financie v oblasti 

zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva SR by tak malo byť aktívnym partnerom pri tvorbe tohto 

dokumentu. Ako zdôraznil A. Siekel, široká spoluúčasť viacerých významných organizácií na 

príprave tohto dokumentu je veľmi dôležitá a pre ďalší rozvoj slovenského športu významná. 

Ako ďalej spomenul prezident SOŠV, nedávno sa taktiež zúčastnil na veľmi prínosnom 

stretnutí s poslancami NR SR ohľadom príprav EYOF 2022. 

Naďalej tiež pokračovali rokovania so zástupcami samosprávnych krajov, ktoré prezident 

SOŠV absolvoval s prezidentom Zväzu cestovného ruchu SR M. Harbuľákom. Tieto stretnutia 

možno hodnotiť za veľmi pozitívne a SOŠV má veľmi dobrú spätnú odozvu na takúto formu 

spoločnej participácie 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 podfinancovanej 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. 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 



3  

prispôsobenie na slovenské reálie a ich následné aplikovanie môžu posunúť obe oblasti význame 

dopredu.  

A. Siekel ďalej informoval o tom, že včera sa uskutočnilo zasadnutie komisie SOŠV pre 

rozvoj športu, na ktorom sa opäť zúčastnilo široké množstvo zástupcov športového hnutia. Hlavnou 

témou rokovania boli tézy k zmenám Zákona o športe, ktoré športovým organizáciám zaslalo 

MŠVVaŠ SR. Komisia zhodnotila, že víta iniciatívu na zjednodušenie a prepracovanie tohto 

základného predpisu športového hnutia, avšak z téz prevládajú medzi všetkými zmiešané pocity. 

Za veľký problém vnímali účastníci zasadnutia absenciu deklarovanej širokej participácie na 

príprave týchto zmien. SOŠV a ďalšie športové organizácie preto dnes po prerokovaní oficiálne 

zašlú MŠVVaŠ SR pripomienky a výhrady športového hnutia k týmto tézam. 

SOŠV naďalej tiež rieši niektoré aktuálne bežné úlohy. V tomto období ide najmä o 

prípravu rozpočtov na budúci rok a rokovania s partnermi SOŠV o ďalšej spolupráci.  

Ďalej boli prítomní oboznámení, že pravidelne 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. 299/4/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

decembra 2020. 

 

 

4. NÁVRH NA ÚPRAVU STANOV SOŠV 

  Riaditeľka medzinárodného oddelenia SOŠV P. Gantnerová v ďalšom bode zasadnutia 

prezentovala VV SOŠV návrhy na úpravu Stanov SOŠV, ktoré vychádzajú z odporúčaní MOV. 

Ide o 25 odporúčaní pre športové hnutie, ktoré sa dotýkajú napríklad stanovenia maximálneho 

počtu volebných období vo funkcii, vekových limitov na kandidovanie do orgánov a zastúpenia 

oboch pohlaví v orgánoch športových organizácií.  

Prezident SOŠV zdôraznil, že víta takéto návrhy a podporuje diskusiu o nich, pretože 

SOŠV chce byť dynamickou a modernou organizáciou.  

Viceprezident SOŠV P. Korčok podporuje diskusiu o týchto návrhoch, avšak možno by 

mali mať skôr formu odporúčaní ako pevne stanovených povinných kvót.  

A. Siekel informoval, že SOŠV nie je pod tlakom, budeme o týchto odporúčaniach 

dôkladne diskutovať a určite by nebolo dobre, keby kvôli vlastným nastaveniam a limitom odišli z 

SOŠV šikovní ľudia, ktorí majú snahu a chuť posúvať veci v slovenskom športe k lepším 

podmienkam.  

P. Gantnerová informovala, že aktuálne ide o prvé predstavenie týchto návrhov a na ďalšom 

zasadnutí by sa k nim otvorila širšia diskusia a zhromaždili by sme ďalšie postrehy. 

Člen VV SOŠV Ľ. Halanda prezentoval skúsenosti zo Svetovej volejbalovej federácie 

a Európskej volejbalovej federácie, rovnako tak aj člen VV SOŠV J. Jurášek skúsenosti zo 
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Svetovej triatlonovej únie, v ktorej boli po dvoch volebných obdobiach zrušené povinné limity pre 

ženské zástupkyne v orgánoch.  

 

 Uzn. č. 299/5/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Návrhy na úpravu Stanov SOŠV, ktoré prezentovala riaditeľka medzinárodného oddelenie 

SOŠV P. Gantnerová. 

 

 

5. INFORMÁCIA O EYOF 2022 

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

týždeň prebehlo koordinačné stretnutie k prípravám tohto podujatia. Členovia koordinačnej 

komisie EOV pre XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022 nemali 

výrazne pripomienky k prípravám najväčšieho multišportového podujatia na Slovensku.  

O aktuálnom stave ich informovali členovia organizačného výboru prostredníctvom 

videokonferencie. Pandémia koronavírusu už dvakrát znemožnila zorganizovať návštevu členov 

koordinačnej komisie EOV, ktorú vedie J. Cassar z Malty, priamo v Banskej Bystrici. Najskôr 

mala komisia pricestovať v apríli, následne bola zrušená aj jej septembrová návšteva. Stav 

pripravenosti po presune podujatia z roku 2021 o dvanásť mesiacov neskôr preverili 

prostredníctvom videokonferencie, keďže súčasné protipandemické opatrenia znemožňujú 

bezproblémové cestovanie medzi krajinami. J. Cassar, C. Vasilianová z Moldavska, A. Alijev z 

Azerbajdžanu, S. Bello z Albánska, bývalý skvelý stolný tenista J.-M. Saive z Belgicka, 

Macedónčan N. Nastov a športový riaditeľ EOV P. Brüll sa počas videokonferencie dozvedeli 

aktuálne informácie o stave príprav v rámci jednotlivých oddelení organizačného výboru. Svoje 

otázky v diskusii zamerali predovšetkým na športovú a ubytovaciu infraštruktúru. Organizátori im 

prezentovali prvý náčrt programu podujatia, ktoré sa uskutoční od 24. do 30. júla 2022, a rovnako 

aj jednotlivé kroky, ktoré ich v nasledujúcom období čakajú. Ďalšia medzinárodná previerka čaká 

organizátorov EYOF pravdepodobne až v máji, keď budú stav príprav prezentovať na zasadnutí 

generálnych sekretárov národných olympijských výborov z Európy v Šamoríne.  

Celkovo sa v Banskej Bystrici na EYOF 2022 očakáva takmer 2500 mladých športovcov 

vo veku od 14 do 18 rokov a ďalšia viac ako tisícka členov ich realizačných tímov. Súťažiť sa bude 

v jedenástich športoch, športovým centrom XVI. letného Európskeho olympijského festivalu 

mládeže bude Športpark na Štiavničkách. Súťaže sa okrem Banskej Bystrice uskutočnia aj v 

Slovenskej Ľupči, Detve a vo Zvolene. 

 

 Uzn. č. 299/6/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

 

 

6. INFORMÁCIA Z EOV 

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

VV SOŠV o situácii a aktivitách v EOV. 
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V poslednom období prebiehali najmä prípravy VZ EOV. Na samotnom VZ EOV boli 

následne prezentované jednotlivé správy o činnosti EOV. Prišlo tiež k úprave Stanov EOV, najmä 

k riešeniu situácie v prípade ak zomrie prezident EOV. Ďalším bodom zmeny stanov bolo 

vyváženie rodovej rovnosti v orgánoch EOV - minimálne 30 % z iného pohlavia. 

Bola tiež schválená zmena cirkulácie zasadnutí VZ EOV. Doteraz sa vždy konalo 

zasadnutie  na jeseň, po novom však bude prebiehať na jar.  

Celé hlasovanie prebiehalo elektronicky, čo by stálo za zváženie aj v našich podmienkach. 

Takáto forma je bezpečná, rýchla a používa ju dlhšie aj MOV a viaceré medzinárodné federácie.  

 

 Uzn. č. 299/7/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie z EOV, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

7. PLÁN ZASADNUTÍ VV SOŠV NA I. POLROK 2021 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predstavil prítomným navrhovaný plán zasadnutí VV 

SOŠV na I. polrok 2021. 

Zasadnutia VV SOŠV v roku 2021 sa budú konať tak ako doteraz pravidelne prvý štvrtok 

v mesiaci. Na budúci rok sú zároveň naplánované 3 zasadnutia VZ SOŠV. Volebné VZ SOŠV by 

sa malo uskutočniť 26. 11. 2021. 

 

 Uzn. č. 299/8/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Plán zasadnutí VV SOŠV na I. polrok 2021. 

 

 

8. RÔZNE 

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

ciest. Následne bola členmi VV SOŠV schválená dodatočne 1 pracovná cesta. 

 

Uzn. č. 299/9/20  

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 23.11.2020 Konzultácia k EYOF 2022 BB J. Liba SOŠV 100   

 

 

VEC: SITUÁCIA V SLOVENSKOM LYŽOVANÍ 

Prezident SOŠV informoval VV SOŠV o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní, ktorá 

bola v poslednom období pomerne často medializovaná. SOŠV pravidelne komunikuje s oboma 
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lyžiarskymi organizáciami (SLA, SZL), prioritou SOŠV však je, aby športovci mohli súťažiť 

a nebola ohrozená ich športová príprava.  

Ako ďalej informoval A. Siekel, SOŠV komunikuje ohľadom tejto situácie s FIS aj 

s MŠVVaŠ SR. SLA bolo aktuálne pozastavené členstvo vo FIS  

Momentálny stav nie je pre nikoho uspokojivý. Snahou SOŠV bude, aby sa táto prechodná 

doba čo najviac skrátila. SOŠV bude v najbližších dňoch ďalej komunikovať so všetkými 

zainteresovanými stranami a cieľom je, aby sme dospeli do stavu, keď bude všetko vyriešené. Je 

nutné tiež hľadať príčiny, prečo vznikol terajší stav a chcieť prijať závery, aby v budúcnosti k 

podobným situáciám nedochádzalo 

MŠVVaŠ SR pred týždňom verejne oznámilo, že začalo robiť opatrenia a konanie, na konci 

ktorého by mali SLA odobrať štatút národného športového zväzu. Štátny tajomník I. Husár už 

viackrát zdôraznil, že MŠVVaŠ SR chce postupovať v súlade so zákonom a nebude to krátky 

proces. 

Súčasná situácia neznamená, že SLA definitívne prišla o štatút národného športového 

zväzu, či nebude môcť reprezentovať Slovensko v rámci FIS. Rovnako však môže napokon nastať 

situácia, že všetky tieto úlohy prevezme ZSL. Tento proces sa môže uzavrieť pravdepodobne až na 

májovom rokovaní kongresu FIS. Štatút národného zväzu môže mať len jeden subjekt a ten musí 

zastupovať všetky odvetvia daného športu, nie iba jedno. Úlohy národného lyžiarskeho zväzu 

dočasne prevzal SOŠV, ktorý od minulého piatka aj prihlasuje pretekárov na jednotlivé súťaže. 

SOŠV, pre ktorý je prioritou, aby sa všetci slovenskí lyžiari a snoubordisti mohli bez problémov 

zúčastňovať na medzinárodných súťažiach, môže technickú stránku pokrývať dočasne, ale nemôže 

to byť trvalý stav. SOŠV nemôže ani pracovať na rozvoji lyžiarskeho športu, za to je zodpovedný 

príslušný národný športový zväz.  

Súčasná situácia sa výrazne dotýka aj organizovania marcových pretekov Svetového pohára 

zjazdárok v Jasnej. Generálny sekretár SOŠV J. Liba i športový riaditeľ SOŠV R. Buček sú v 

dennom kontakte s predstaviteľmi FIS. 

V súčasnosti je členom SOŠV za lyžiarsky šport SLA. ZSL však už pred niekoľkými 

mesiacmi tiež predložil žiadosť o prijatia za člena SOŠV a prostredníctvom rezortného ministerstva 

sa chce stať aj národným športovým zväzom pre lyžovanie. Nie je možné, aby dve občianske 

združenia zastupovali v pléne SOŠV rovnaký šport, vylučujú to stanovy SOŠV aj MOV. SOŠV 

bude posudzovať, či bude SLA stále držiteľom štatútu národného športového zväzu. Ak nebude, je 

možné prijať za národný športový zväz ZSL. SOŠV sa bude touto situáciou naďalej zaoberať 

a sledovať ďalší vývoj. Ak by sa ZSL nestal národným športovým zväzom, môže byť prijatý 

v zmysle Stanov SOŠV (čl. III, bod 5, písm. c)) za člena SOŠV ako „ďalšie národné športové 

zväzy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa svojou činnosťou dobrovoľne podieľajú na plnení úloh 

olympijského hnutia a na rozvoji športu v SR“. 

Ako ďalej odznelo, SOŠV k dnešnému dňu zatiaľ nedostal žiadne oficiálne stanovisko, 

prípadne rozhodnutie z MŠVVaŠ SR k aktuálnej situácii. Je to nevyhnutný dokument, aby mohol 

aj SOŠV v tejto situácii ďalej konať a komunikovať s FIS.   

SOŠV bude naďalej sledovať situáciu a čakať na rozhodnutie MŠVVaŠ SR ohľadom 

štatútu SLA a rozhodnutie FIS ohľadom členstva v SLA.  
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 Uzn. č. 299/10/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o situácii v slovenskom lyžovaní, ktoré prezentoval prezident SOŠV A. Siekel. 

 

 

VEC:  ČLENSTVO SOŠV V ENGSO 

  Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval VV SOŠV v ďalšom bode zasadnutia o tom, že 

SOŠV bol prijatý za člena ENGSO na valnom zhromaždení ENGSO, ktoré sa konalo online 12. 

11. 2020. European Non Governmental Sport Organisation (ENGSO) je európska mimovládna 

organizácia v oblasti športu a popredný hlas pre organizované športy na lokálnej úrovni  v Európe. 

ENGSO má 37 členov - národné športové konfederácie, národné olympijské a paraolympijské 

výbory a ďalšie športové organizácie z 33 európskych krajín, ktoré tvoria sieť spájajúcu ľudí 

rôzneho veku a zázemia, ktorí majú spoločnú vášeň pre šport. 

SOŠV sa stal členom ENGSO v rámci svojho pôsobenia v úlohe strechy slovenského športu 

a preberania agendy od Konfederácie športových zväzov. Konfederácia športových zväzov bola 

členom ENGSO od roku 1995. SOŠV využije svoje členstvo pri napĺňaní svojho poslania 

všestranne prispievať k rozvoju športu v SR a v Európe. Riaditeľka medzinárodného oddelenia 

SOŠV P. Gantnerová bude pôsobiť v poradnom orgáne ENGSO v záležitostiach EÚ. 

 

 Uzn. č. 299/11/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prijatí SOŠV za člena ENGSO. 

 

 

VEC:  ŠPORT V BEZPEČÍ 

Členka VV SOŠV M. Šišková informovala VV SOŠV o iniciatíve SOŠV s názvom Šport 

v bezpečí. Aj slovenský šport ohrozujú diskriminácia, zneužívanie a obťažovanie, a preto je 

potrebné aj o tejto problematike hovoriť a upozorňovať na ňu. Za týmto účelom komisia SOŠV 

Ženy a šport v spolupráci s komisiou športovcov SOŠV vypracovali vzorovú smernicu SOŠV o 

ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a zneužívaním v športe, ktorú SOŠV 

uverejnil na webe SOŠV a zaslal národným športovým zväzom a federáciám, aby ju mohli 

implementovať do svojich poriadkov a predpisov, a následne v prípade zistených skutočností podľa 

nej aj postupovať. 

Znenie tejto smernice SOŠV komunikoval aj s odborníkmi z oblasti rodovej rovnosti z 

Inštitútu pre výskum práce a rodiny. SOŠV zároveň na svojom webovom sídle vytvoril špeciálnu 

sekciu Šport v bezpečí (www.olympic.sk/sport-v-bezpeci), v rámci ktorej majú diskriminovaní 

športovci k dispozícii formulár pre podanie oznámenia o diskriminácii, obťažovaní, šikanovaní, 

zneužívaní alebo inej forme porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Oznámenie možno podať 

s uvedením osobných údajov oznamovateľa alebo bez ich uvedenia (ako anonymné oznámenie). 

Aj keď v praxi znamená podanie anonymného oznámenia sťažené prešetrovanie, zodpovedná 

osoba musí aj toto oznámenie preveriť a vykonať opatrenia, aby v budúcnosti k úmyselnému násiliu 

nedochádzalo. Zaoberať sa nimi bude aj ombudsman SOŠV Ľ. Fogaš. SOŠV už zároveň nadviazal 

spoluprácu s organizáciami, ktoré sa téme zneužívania a diskriminácie venujú, a budú pomáhať aj 
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obetiam z radov športovcov. Každý, kto sa zúčastňuje na športovej činnosti, zdieľa zodpovednosť 

za identifikáciu obťažovania a zneužívania, prevenciu i za rozvoj kultúry, dôstojnosti, rešpektu a 

bezpečnosti v športe. Povinnosťou všetkých subjektov v oblasti športu je prijať všeobecné zásady 

pre bezpečný šport, uplatňovať a monitorovať politiky pre bezpečný šport. Všetci športovci totiž 

majú právo na to, aby sa s nimi jednalo s rešpektom a boli dodržiavané ich ľudské práva. MOV už 

pred viac ako desaťročím skonštatoval, že sexuálne obťažovanie a zneužívanie v športe sa 

vyskytujú v celom svete. Žiaden šport nie je imúnny voči týmto problémom, ktoré sa vyskytujú na 

všetkých výkonnostných úrovniach, pričom vedú k utrpeniu športovcov, športovkýň a iných osôb. 

Z týchto dôvodov je potrebné proti takémuto konaniu bojovať a nezakrývať si oči. K týmto 

odkazom sa hlási aj SOŠV. 

Až 28 percent popredných slovenských športovcov priznalo, že sa stretlo s niektorou z 

foriem obťažovania či zneužívania. Ukázal to prieskum, ktorý SOŠV spustil v rámci iniciatívy 

Šport v bezpečí. Častejšie sú obeťami obťažovania či zneužívania športovkyne, prípady sa však 

objavujú aj u mužov. Vo väčšine prípadov ide predovšetkým o zneužitie moci či postavenia. 

Telesný kontakt je podstatnou súčasťou každej fyzickej aktivity a športovej disciplíny. V mnohých 

športových odvetviach sa do úzkych vzájomných kontaktov dostávajú ich aktéri, tréneri často s 

použitím dotykov pomáhajú svojim zverencom zaujať postavenie potrebné pre podanie výkonu. 

Športové aktivity však predstavujú tiež prostredie, v ktorom môže prichádzať k sexuálnemu 

obťažovaniu a zneužívaniu. Téma obťažovania a zneužívania bola na Slovensku i vo svete dlhé 

roky tabu. Len minimum športovcov a športovkýň hovorilo o tomto probléme verejne. Až posledné 

roky priniesli zmenu a verejnosť sa už dozvedela o niektorých prípadoch. SOŠV verejne deklaruje, 

že si nemožno zakrývať oči pred problémom zneužívania a obťažovania a tváriť sa, že v 

slovenskom športe neexistuje. Aj uskutočnený prieskum jasne ukazuje, že športovci sa s týmito 

problémami stretávajú. Všetci športovci si zaslúžia rešpekt od každého. Proti týmto nešvárom bude 

SOŠV bojovať. Ochrana športovcov pred obťažovaním, zneužívaním, šikanovaním i formami 

diskriminácie je pre SOŠV dôležitá. Pozornosť bude zameraná najmä na prevenciu. Aj iniciatívou 

Šport v bezpečí chce SOŠV pomôcť vytvoriť športové prostredie, v ktorom budú rešpektované 

práva jednotlivca a všetci sa v ňom budú rešpektovať. 

Z prieskumu, ktorý realizoval SOŠV anonymnou dotazníkovou formou, vyplynulo, že 

skúsenosť s akoukoľvek formou obťažovania má až 28 % respondentov. Častejšie pociťujú tieto 

neprijateľné prejavy ženy, priznala ich až tretina opýtaných (33,3 %). U mužov uviedla necelá 

pätina (19,35 %), že sa stretla s problematikou už aj osobne. Z celkového počtu respondentov bolo 

57 percent žien a 43 percent mužov, dve tretiny zo všetkých účastníkov prieskumu priznalo vek do 

26 rokov. Mnohí zo športovcov a športovkýň podľa odoslaných údajov zažili viaceré formy 

obťažovania a zneužívania. Najčastejšie z ponúkaných možností obťažovania a zneužívania 

uvádzali športovci nevhodné poznámky o fyzickom vzhľade (23,61 %), nasledovali nevhodné 

dotieravé otázky (19,44 %) a sexuálne vtipy, pri ktorých sa necítili komfortne (16,67 %). V 

slovenskom športe sa objavili aj prejavy nevítaných žiadostí sexuálnej povahy (8,33 %), 

nežiadúcich fyzických kontaktov (6,94 %). Športovci a športovkyne sa stretli aj s nevítanými 

dotykmi intímnych častí tela (5,56 %), ale aj so sexuálnym útokom a znásilnením (po 1,39 %). 

Takmer desať percent športovcov a športovkýň zažilo iné formy obťažovania a nevhodného 

správania sa. Športovkyne najčastejšie uvádzali, že boli obeťami nevhodných poznámok (34,15 

%), sexuálnych vtipov (21,95 %) a dotieravých osobných otázok (19,51 %). Tie dominovali u 
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mužov (19,35 %). Športovci sa oveľa častejšie stretali ako športovkyne s dotykmi intímnych častí 

tela. 

 

 Uzn. č. 299/12/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o iniciatíve SOŠV s názvom Šport v bezpečí, ktoré prezentovala členka VV 

SOŠV M. Šišková.  

 

 

VEC:  NÁVRH SOŠV NA UDELENIE ČESTNÝCH ŠTÁTNYCH TITULOV V ŠPORTE 

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

SOŠV na udelenie čestných štátnych titulov v športe a procese ich vypracovania.  

Na základe požiadavky prezidenta SOŠV sa 26. 11. 2020 na rokovaní zišla pracovná 

skupina SOŠV, ustanovená na posudzovanie návrhov na ocenenia a vyznamenania SOŠV 

v zložení Z. Kríž (predseda), F. Chmelár, V. Miller, M. Šišková (členovia) a Ľ. Souček (tajomník). 

Pracovná skupina sa zaoberala prípravou návrhu SOŠV na udelenie čestných štátnych titulov 

v športe. S obnovením udeľovania čestných titulov v športe sa počíta v Zákone o športe č. 

440/2015 Z. z. v platnom znení. V porovnaní s minulosťou sú tam však viaceré rozdielnosti. 

Pracovná skupina považuje za potrebné pred rokovaním o tejto téme pripomenúť tieto 

fakty:         

Počas existencie Československa (ČSSR, resp. ČSFR) čestné tituly Majster športu, 

Zaslúžilý majster športu, Vzorný tréner, Zaslúžilý tréner, Zaslúžilý pracovník v telesnej výchovy 

udeľovala telovýchovná organizácia - ČSZTV.  

O udelení čestných titulov sa v minulosti rozhodovalo v centrále ÚV ČSZTV v Prahe. 

Z uvedeného dôvodu na Slovensku nemáme dostupnú žiadnu komplexnú databázu doteraz 

udelených titulov. MŠVVaŠ SR má k dispozícii len veľmi limitovanú databázu z niekoľkých 

športov, o ktorú sa nemožno oprieť. Riaditeľ odboru športu MŠVVŠ SR D. Ťažký poskytol túto 

databázu Ľ. Součkovi a zároveň mu odporučil vycestovať do Prahy a prehľadať dostupný archív 

ČSZTV (dnes spravovaný Českou úniou športu) so zameraním na získanie databázy udelenia 

titulov počas existencie spoločného štátu. Samozrejme, takáto študijná cesta sa bude môcť 

realizovať až po odznení koronakrízy, a vhodné by bolo uskutočniť ju aj v spolupráci 

s pracovníkom Slovenského olympijského a športového múzea.  

Vzhľadom na to, že dnes nemáme k dispozícii žiadnu relevantnú databázu z čias 

spoločného štátu, pracovná skupina odporúča zatiaľ sa pri predkladaní návrhu sústrediť výlučne na 

zásluhy v športe, preukázané počas existencie samostatnej Slovenskej republiky. Pracovná skupiny 

totiž nepovažuje za logické, aby boli čestnými titulmi v športe v súčasnosti oceňované tie isté 

osobnosti, ktorým už rovnaké tituly boli udelené v minulosti. A kým nie je k dispozícii databáza, 

nedá sa určiť, ktorého športovca, trénera či funkcionára významne pôsobiaceho v športe už v čase 

spoločného štátu by sa udelenie čestného titulu malo týkať, a ktorý už príslušný čestný titul má, 

a teda nemal by ho dostať znovu. 

Podľa platného znenia § 56 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. čestné štátne tituly v športe 

udeľuje buď vláda SR, alebo na základe jej poverenia minister školstva, vedy, výskumu a športu 

SR – teda už nie strešná športová organizácia, čo je zásadný rozdiel v porovnaní s minulosťou. 

Zákon o športe stanovuje tieto kategórie čestných štátnych titulov: Majster športu, Zaslúžilý 

majster športu, Zaslúžilý odborník v športe, Zaslúžilý pracovník v športe. Podľa § 56 uvedené 



10  

tituly možno udeliť za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena SR v oblasti športu 

v zahraničí, alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu. Ďalšie okolnosti, súvisiace 

s udelením čestných štátnych titulov v športe, sú definované v § 56 a 57 Zákona o športe. 

Pre rokovanie o tomto bode na pôde VV SOŠV je relevantné znenie čl. 3 § 57, v ktorom sa 

uvádza, že návrhy na udelenie čestného štátneho titulu môžu predkladať vláde alebo ministrovi 

školstva športové organizácie, ale titul je možné udeliť aj bez návrhu. Vláda pritom okrem udelenia 

titulu môže rozhodnúť aj o poskytnutí vecného daru alebo odmeny za mimoriadny prínos pre šport 

v SR. 

Členovia pracovnej skupiny SOŠV na rokovaní 26. 11. 2020 o tejto téme dlhšie diskutovali 

a dohodli sa na predložení tohto návrhu pre VV SOŠV: 

1. V prvej fáze, realizovanej ešte do konca roka 2020: 

A) Predložiť na MŠVVŠ SR návrh na udelenie titulu Zaslúžilý majster športu všetkým 

olympijským víťazom z éry štátnej samostatnosti SR, teda spolu 8 športovcom: Michal 

Martikán, Peter Hochschorner, Pavol Hochschorner, Elena Kaliská, Anastasia 

Kuzminová, Peter Škantár, Ladislav Škantár, Matej Tóth. 

B) Udelenie titulu Zaslúžilý odborník v športe spolu 6 dlhodobo mimoriadne úspešným 

trénerom: Jozef Martikán, Peter Hochschorner st., Peter Mráz, Tibor Soós, Pavol Blaho, 

Natália Hejková, Juraj Minčík. 

 

2. V druhej fáze, realizovanej počas roka 2021: 

A) Predložiť na MŠVVŠ SR ďalšie návrhy na udelenie čestných titulov Zaslúžilý majster 

športu a Zaslúžilý odborník v športe po posúdení v pracovnej skupine a po schválení vo 

výkonnom výbore SOŠV. 

A1) Návrh na udelenie titulu Zaslúžilý majster športu by mal zahŕňať všetkých 17 ďalších 

držiteľov strieborných alebo bronzových olympijských medailí v ére samostatnej SR (s 

výnimkou Davida Musuľbesa), prípadne aj niektorých ďalších výnimočne úspešných 

športovcov. 

A2) Návrh na udelenie titulu Zaslúžilý majster športu by mal zahŕňať aj najvýznamnejších 

športovcov z neolympijských športov v ére samostatnej SR. Kritériá ich výberu a aj menovitý 

návrh na základe poverenia VV SOŠV pripraví do 30. 5. 2021 komisia SOŠV pre 

neolympijské športy. Následne sa kritériami aj jej návrhom do 30. 6. 2021 bude zaoberať 

pracovná skupina, ktorá predloží definitívny návrh pre VV SOŠV. Komisia SOŠV pre 

neolympijské športy do 30. 5. 2021 predloží pracovnej skupine SOŠV aj kritériá na udelenie 

čestného štátneho titulu Zaslúžilý odborník športe trénerom z neolympijských športov. 

A3) Pracovná skupina SOŠV pripraví do 30. 6. 2021 celkové kritériá udelenia čestného titulu 

Zaslúžilý odborník v športe a aj návrh na ocenenie ďalších osobností z radov trénerov. 

 

    Pracovná skupina SOŠV ďalej odporúča na schválenie VV SOŠV tieto princípy: 

- Vzhľadom na to, že v tézach novelizácie Zákona o športe (v novembri predložených 

športovým organizáciám na pripomienkovanie), sa navrhuje zrušenie čestných štátnych 

titulov v športe, dôrazne požadovať ich zachovanie. Novela Zákona o športe má byť platná 

od roku 2022, takže v roku 2021 bude ešte platné aktuálne znenie príslušných paragrafov 

zákona. 

- Zatiaľ nepredkladať návrhy na udelenie čestných titulov Majster športu a Zaslúžilý pracovník 

v športe. O tejto téme sa vyžaduje ďalšia diskusia. 

- Odporučiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu prijať vykonávací predpis k 

praktickej realizácii ustanovení § 56 a 57 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z., pričom zároveň 
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navrhnúť, aby tento predpis obsahoval dve zásady, formulované v ďalších dvoch bodoch (viď 

ďalej). 

- Odmietnuť návrhy na ocenenie čestnými štátnymi titulmi v športe osobnosti, ktoré mali 

v minulosti pozitívny dopingový nález, alebo ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselný 

trestný čin. 

- Teraz ani v budúcnosti na pôde SOŠV nereflektovať na žiadne návrhy na ocenenie čestnými 

štátnymi titulmi paralympionikov, deaflympionikov ani špeciálnych olympionikov, a takisto 

ani odborníkov či pracovníkov pôsobiacich v športe zdravotne znevýhodnených z dôvodu, že 

tieto návrhy sú podľa stanoviska SOŠV výlučne v kompetencii ich strešných organizácií. 

 

VV SOŠV sa zaoberal týmito návrhmi a následne ich schválil bez pripomienok. Sekretariát 

SOŠV zašle tieto návrhy na MŠVVaŠ SR a navrhne oceniť najväčšie osobnosti slovenského 

športového hnutia aj adekvátnou finančnou odmenou a udelením dekrétu o čestnou štátnom titule.  

 

 Uzn. č. 299/13/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrhy SOŠV na udelenie čestných štátnych titulov v športe, ktoré predstavil viceprezident 

SOŠV Z. Kríž. 

 

 Uzn. č. 299/14/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o procese vypracovania návrhov SOŠV na udelenie čestných štátnych titulov 

v športe, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž.  

 

 

VEC:  EDUKAČNÝ PLÁN SOŠV V OBLASTI BOJA PROTI DOPINGU NA ROK 2021 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček následne prezentoval VV 

SOŠV edukačný plán SOŠV v oblasti boja proti dopingu na rok 2021. V nadväznosti na 

Antidopingové pravidlá SOŠV a Deklaráciu schválenú VV SOŠV dňa  4.  6.  2020 bol 

vypracovaný, ako jedna z povinností NOV v rámci kódexu WADA 2021, edukačný plán SOŠV v 

oblasti boja proti dopingu na rok 2021. Konzultácie pred jeho vypracovaním sa uskutočnili na 

úrovni lekárskej a antidopingovej komisie SOŠV a Antidopingovej agentúry SR. Po schválení VV 

SOŠV bude odoslaný Antidopingovej agentúre SR. 

 

 Uzn. č. 299/15/20  

      ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Edukačný plán SOŠV v oblasti boja proti dopingu na rok 2021, ktorý prezentoval riaditeľ 

športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček 

 

 

VEC:  FOTOVÝSTAVA KRAJINA VÍŤAZOV 

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

fotovýstavy Krajina víťazov. Aj vďaka SOŠV môžu fanúšikovia športu na Národnom futbalovom 

štadióne navštíviť túto voľne prístupnú pútavú fotovýstavu. 
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Nápad manažmentu Národného futbalového štadióna sa realizoval v spolupráci so SOŠV 

ako hlavným partnerom projektu, s agentúrou Dynamic Relations, a samozrejme, aj s jednotlivými 

19 fotoreportérmi, s ktorých podobizňami aj krátkymi „profesnými“ životopismi sa návštevníci 

fotovýstavy Krajina víťazov tiež môžu zoznámiť. 

Na športové podujatia síce diváci na Slovensku vzhľadom na protipandemické opatrenia 

momentálne nemôžu chodiť, ale návšteva Národného futbalového štadióna v Bratislave má počas 

decembra zmysel pre hociktorého fanúšika športu. Výstava je voľne prístupná verejnosti. 

Návštevníci výstavy si môžu pozrieť spolu 125 pozoruhodných fotografií, zachytávajúcich 

predovšetkým mimoriadne chvíle úspechov slovenských športovcov na medzinárodnej scéne. 

Významné miesto pritom majú obrazové pripomienky našich olympijských medailí, ktoré sú vedľa 

fotografií aj textovo sumarizované. Pokiaľ ide o portfólio zobrazovaných športov, dominujú síce 

futbal a hokej, ale paleta športov je naozaj pestrá. Emotívne fotografie, ktorých spoločným 

menovateľom je úspech, dopĺňajú ďalšie výrazovo zaujímavé snímky a momentky, viaceré až s 

umeleckým nádychom. Divák tak môže vidieť koncentrát výkvetu slovenskej športovej 

fotožurnalistiky. 

 

 Uzn. č. 299/16/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o otvorení fotovýstavy Krajina víťazov, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV 

Z. Kríž.  

 

 

VEC: ONLINE PRIESKUM NÁZOROV ŠPORTOVCOV Z CELÉHO SVETA NA 

PRAVIDLO 50 OLYMPIJSKEJ CHARTY 

 Členka VV SOŠV a zároveň podpredsedníčka komisie športovcov MOV D. Barteková 

informovala v ďalšom bode zasadnutia VV SOŠV o tom, že v olympijskom hnutí v rôznych kútoch 

sveta od začiatku tohto roka prebieha polemická diskusia o pravidle 50 Olympijskej charty, ktoré 

hovorí o obmedzení reklamy, demonštrácií a propagandy na olympijských hrách. Viacerí športovci 

žiadajú úpravu tohto pravidla. 

Vzhľadom na prebiehajúcu búrlivú diskusiu vo viacerých krajinách komisia športovcov 

MOV, nedávno spustila dotazníkový online prieskum názorov športovcov na túto tému. Tento 

celosvetový prieskum nadväzuje na vlastné prieskumy niektorých komisií športovcov národných 

olympijských výborov. Keďže ide o vážnu vec, ktorá sa priamo či nepriamo môže dotýkať 

každého, žiada sa čo najmasovejšie zapojenie športovcov do prieskumu. SOŠV preto týmto vyzýva 

slovenských športovcov, aby neváhali vyjadriť svoj názor a návrhy, a zapojili sa tým do 

celosvetovej diskusie. Tá sa realizuje prostredníctvom celosvetovej platformy Athlete365, určenej 

na vzájomnú komunikáciu športovcov.  

Po registrácii na https://www.olympic.org/athlete365/athlete-expression-rule-50/ dostanú 

športovci unikátnu linku na prihlásenie, ktoré im umožní vyplniť dotazník. 

D. Barteková touto cestou zároveň poďakovala predsedovi komisie športovcov SOŠV M. 

Tóthovi za aktivitu slovenskej komisie športovcov, aktívnu spoluprácu a komunikáciu s MOV 

v poslednom období. 
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 Uzn. č. 299/17/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:    

Informácie o spustení dotazníkový online prieskumu MOV o názoroch športovcov na 

problematiku pravidla 50 Olympijskej charty, ktoré prezentovala D. Barteková.  

 

 

VEC:  PRIPOMIENKY K TÉZAM ZÁKONA O ŠPORTE 

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

bode zasadnutia informoval prítomných o nedávno uskutočnenom zasadnutí komisie pre rozvoj 

športu SOŠV. Účasť na tomto zasadnutí bola opäť početná.  

Diskutovalo sa o aktuálnej situácii v športovom hnutí, ale predovšetkým o tézach zmien 

Zákona o športe, ktoré športovým organizáciám nedávno zaslalo MŠVVaŠ SR.  

Členovia komisie SOŠV pre rozvoj športu postupne prerokovali všetky navrhované tézy 

zmien základného predpisu slovenského športového hnutia a predstavili svoj pohľad na aktuálne 

vypracovaný návrh téz. Diskusia bola taktiež o jednotlivých problémoch, ktoré trápia športovcov 

a športové organizácie, ale súčasné tézy ich nijako neriešia.  

Po diskusii k tézam na zasadnutí boli všetky pripomienky zozbierané a zaslané na dnešné 

rokovanie VV SOŠV. 

VV SOŠV tieto pripomienky k tézam zmien Zákona o športe prerokoval a schválil.  

 

 Uzn. č. 299/18/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Pripomienky SOŠV k tézam zmien Zákona o športe. 

 

 Uzn. č. 299/19/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:    

 Informácie zo zasadnutia komisie SOŠV pre rozvoj športu a zostavenia pripomienok 

k tézam Zákona o športe, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV P. Korčok a právnik SOŠV 

P. Hrbek. 

 

 

Na záver zasadnutia zaželal prezident SOŠV A. Siekel všetkým členom VV SOŠV pekné sviatky 

a v novom olympijskom roku 2021 veľa zdravia, šťastia a úspechov. 

 

300. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 7. januára 2021.   

  

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: D. Barteková, členka VV SOŠV   

 


