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Zápis z 300. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 7. januára 2021 v Bratislave  
  

 

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

Barteková 

Ospravedlnený: Vanderka 

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

   

  

PROGRAM 300. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Kontrola úloh         Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

4. Informácia o EYOF 2022        Liba 

5. Správa o súčasnom stave nových priestorov SOŠV v Dome športu            Asványi 

6. Návrh rozpočtu SOŠV a SOM na rok 2021                                                       Asványi 

7. Návrh na úpravu Stanov SOŠV       Gantnerová 

8. Plán zasadnutí VV SOŠV na I. polrok 2021 

9. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 300. zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol člena VV SOŠV D. Líšku. 

 

Uzn. č. 300/1/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

D. Líšku za overovateľa zápisu z 300. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 299. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár 

SOŠV J. Liba, ktorý informoval, že z posledných zasadnutí 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 
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na konkurujúci charakter s iným 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 299. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 300/2/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 299. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 300/3/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 299. 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. decembra 2020. Predovšetkým informoval 

o jeho stretnutí so zástupcami MŠVVaŠ SR, na ktorom sa rokovalo o zriadení dekrétu 

olympijského kandidáta. Takéto osvedčenie by mohlo pomôcť v príprave na olympijské hry 

slovenským vrcholovým športovcom. Týmto dokumentom by bolo možné sa preukazovať pri 

využívaní športovej infraštruktúry, pri presunoch v rámci Slovenska, pri návratoch zo 

zahraničia, ale i pri testovaní, prípadne neskôr aj pri očkovaní. Do úvahy pripadá tiež jeho 

využitie pri preukazovaní sa u zamestnávateľa alebo v škole. Do budúcna je cieľom rozšíriť 

toto osvedčenie aj na ďalších reprezentantov a realizačné tímy. Cieľom SOŠV bude taktiež 

upraviť tento právny inštitút aj v Zákone o športe. Právomoc vydávať takýto dekrét za svojich 

športovcov bude mať aj Slovenský paralympijský výbor.  

A. Siekel informoval tiež VV SOŠV o jeho stretnutí so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ 

SR ohľadom návrhu SOŠV na udelenie čestných štátnych titulov v zmysle Zákona o športe, 

ktorý schválil VV SOŠV na svojom poslednom zasadnutí. 

 Ako ďalej spomenul prezident SOŠV, nedávno sa taktiež zúčastnil veľmi prínosného 

stretnutia s predsedom Slovenského paralympijského výboru J. Riapošom, na ktorom rokovali 

o spoločných oblastiach rozvoja slovenského športu.   

Naďalej v poslednom období prebiehali rokovania s prezidentom Zväzu cestovného 

ruchu SR M. Harbuľákom. Spoločné stretnutia vyvrcholilo podpisom memoranda 

o spolupráci medzi SOŠV a Zväzom cestovného ruchu SR.  

A. Siekel informoval VV SOŠV o tom, že SOŠV aktívne komunikuje s Úradom 

verejného zdravotníctva SR ohľadom zriadenia krízového štábu pre šport. V najbližšom 

období by sa malo uskutočniť jeho prvé zasadnutie a prerokovanie prvých dôležitých úloh.   

SOŠV pokračuje tiež v príprave koncepcie športu 2030. Aktuálne sa finalizuje prvá 

fáza - analýza súčasného stavu slovenského športu. Následne sa sformujú jednotlivé odborné 

komisie.  

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. 
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Prezident SOŠV zároveň pochválil profesionálnu prácu ekonomického oddelenia SOŠV a 

výkonného riaditeľa SOŠV pri príprava jednotlivých návrhov rozpočtov. 

Členovia VV boli oboznámení o tom, že Fond na podporu športu zverejnil prvé výzvy. 

Pravidelne tiež prebieha aktívna komunikácia SOŠV 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. 300/4/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v decembri 2020 a  

na začiatku januára 2021. 

 

 

4. INFORMÁCIA O EYOF 2022 

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

Stretnutie členov organizačného výboru prostredníctvom videokonferencie je naplánované na 

12. 1. 2021. Naďalej tiež prebieha komunikácia s jednotlivými národnými športovými zväzmi 

a EOV.   

Členovia VV SOŠV reagovali, že ich národným zväzom boli doručené návrhy zmlúv 

o budúcej spolupráci, avšak niektoré otázky nie sú úplne vyjasnené. J. Liba priblížil ich obsah.  

Ako ďalej odznelo, začali tiež práce na rekonštrukcii zimného štadióna v Banskej 

Bystrici, v priestoroch ktorého sa uskutočnia súťaže v gymnastike.  

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 a 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. 300/5/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV  

J. Liba. 

 

 

5. SPRÁVA O SÚČASNOM STAVE NOVÝCH PRIESTOROV SOŠV V DOME 

ŠPORTU 

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

o súčasnom stave nových priestorov SOŠV v Dome športu.  

Ako na zasadnutí odznelo, práce na stavbe naďalej napredujú. Dňa 15. 1. 2021 budú 

priestory 9. a 10. poschodia odovzdané SOŠV.  
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Následne bola členom VV SOŠV predstavená vizualizácia nových priestorov, spolu 

s priestormi múzea. 

 

 Uzn. č. 300/6/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o súčasnom stave nových priestorov SOŠV v Dome športu, ktoré 

prezentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi. 

 

 

6. NÁVRH ROZPOČTU SOŠV A SOM NA ROK 2021 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi v ďalšej časti zasadnutia predložil VV SOŠV 

návrh rozpočtu SOŠV a SOM na rok 2021. Ako zdôraznil, podoba týchto dokumentov bude 

ešte pred VZ SOŠV aktualizovaná. Cieľom ich prerokovania na tomto zasadnutí bolo 

schválenie, či SOŠV a SOM môžu začať rok s týmto finančným plánom. Aktivity obchodnej 

spoločnosti Sport event boli z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie v súčasnosti 

pozastavené. Pred VZ SOŠV však bude predstavený aj rozpočet tejto spoločnosti, ktorý však 

bude obsahovať len náklady spojené s bežnými ekonomickými úlohami.   

Následne G. Asványi priblížil celý rozpočet, informoval o jednotlivých príjmoch a 

výdavkoch týchto organizácií. Rozpočet schvaľuje VZ SOŠV, tak ešte pred zasadnutím by sa  

prerokovali na VV SOŠV aktuálne verzie týchto rozpočtov a ich priebežné čerpanie. 

 Členovia VV SOŠV ocenili komplexné spracovanie materiálov a ich podobu. 

Následne boli návrhy rozpočtu SOŠV a SOM na rok 2021 schválené bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 300/7/21  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2021, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ 

SOŠV G. Asványi. 

 

 Uzn. č. 300/8/21  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rozpočtu SOM na rok 2021, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ SOŠV 

G. Asványi. 

 

 Uzn. č. 300/9/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o spracovaní návrhov rozpočtu SOŠV a SOM na rok 2021, ktoré predstavil 

výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi. 

 

 

7. NÁVRH NA ÚPRAVU STANOV SOŠV 

 Riaditeľka medzinárodného oddelenie SOŠV P. Gantnerová v ďalšom bode 

zasadnutia prezentovala VV SOŠV návrhy na úpravu Stanov SOŠV, ktoré vychádzajú 

z odporúčaní MOV. Tieto odporúčania pre športové hnutie boli predstavené VV SOŠV už aj 

na poslednom zasadnutí. Na základe toho bol pripravený návrh konkrétnych ustanovení zmien 
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Stanov SOŠV. Tieto zmeny sa dotýkali stanovenia maximálneho počtu volebných období vo 

funkcii a vekových limitov na kandidovanie do orgánov SOŠV.  

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

SOŠV chce byť dynamickou a modernou organizáciou. 

Následne sa otvorila diskusia k tomuto návrhu. Viceprezident SOŠV Z. Kríž 

informoval, že po preštudovaní zaslaných materiálov má niektoré výhrady k navrhovaným 

zmenám. Zdôraznil však, že on neplánuje kandidovať do spomínaných orgánov SOŠV. Ako 

oboznámil prítomných, vekový limit by v minulosti obmedzil kandidovať viaceré významné 

zahraničné, ale i slovenské autority športového hnutia, z tohto dôvodu navrhol, aby sa tento 

návrh ešte prehodnotil. Rovnako tak potrebné by bolo zvážiť aj iné kritéria pre kandidatúru 

do orgánov SOŠV ako napríklad minimálne vzdelanie, spodnú vekovú hranicu, prax 

v športovom hnutí a pod. Následne prebehla v rámci VV SOŠV široká diskusia o týchto 

návrhoch. Členka MOV D. Barteková pripomenula, že v rámci agendy 2020 MOV prijal 

vekový limit 70 rokov s možnosťou 5 výnimiek. 

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

ďalšom zasadnutí by sa k nim otvorila ďalšia diskusia a zhromaždili ďalšie postrehy. 

 

 Uzn. č. 300/10/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Návrhy na úpravu Stanov SOŠV, ktoré prezentovala riaditeľka medzinárodného 

oddelenie SOŠV P. Gantnerová. 

  

 

8. 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. 

Plánované zasadnutia: 

 

VV SOŠV     VZ SOŠV 

7.1.2021     30.4.2021 

4.2.2021     25.6.2021 

4.3.2021     26.11.2021 

8.4.2021 

3.6.2021 

2.9.2021 

7.10.2021 

11.11.2021 

 

 Uzn. č. 300/11/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Plán zasadnutí VV SOŠV na I. polrok 2021. 
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9. RÔZNE 

 

VEC: SMERNICA PRE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predložil VV SOŠV na schválenie smernicu pre 

vedenie účtovníctva na rok 2021 spolu s jednotlivými prílohami. VV SOŠV tieto materiály 

schválil bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 300/12/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Smernicu pre vedenie účtovníctva na rok 2021 spolu s jednotlivými prílohami. 

 

 

VEC:  ODPOVEĎ NA LIST SSZ 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček informoval VV SOŠV, 

že Slovenský strelecký zväz doručil na SOŠV žiadosť o prehodnotenie nezaradenia Mareka 

Copáka do Juniorského olympijského tímu 2021. Táto žiadosť bola členom VV SOŠV 

doručená v materiáloch na zasadnutie. 

Športové a metodické oddelenie SOŠV pripravilo po diskusii navrhovaný text 

odpovede na žiadosť: 

 

Vážený pán prezident Slovenského streleckého zväzu, 

Dovoľujeme si odpovedať na Vašu žiadosť a zároveň podať vysvetlenie k nezaradeniu 

Mareka Copáka do Juniorského olympijského tímu pre rok 2021. 

Vo výzve adresovanej športovým zväzom pre predkladanie návrhov na zaradenie 

športovcov do JOT 2021 je uvedené, že v letných športových odvetviach budú akceptované 

výsledky dosiahnuté v roku 2019 a v zimných športoch výsledky v sezóne 2019/2020.  

Dôvodom tohto kritéria bolo, aby sa dodržala rovnosť šancí pre športovcov. Cieľom 

akceptovania výsledkov dosiahnutých v letných športoch v roku 2019 bolo predísť 

diskriminácii tých športovcov, ktorí v roku 2020 kritériá pre zaradenie do JOT plniť nemohli, 

keďže v roku 2020 boli medzinárodné mládežnícke podujatia z dôvodu pandémie v prevažnej 

väčšine letných športov zrušené.  

Vašou žiadosťou o prehodnotenie nezaradenia Mareka Copáka do Juniorského 

olympijského tímu 2021 sme sa zaoberali. Meniť kritériá, ktoré boli zverejnené a rozoslané 

športovým zväzom a na základe ktorých boli športovci do JOT navrhovaní a nakoniec aj 

vybraní však nepovažujeme za správne. 

Marek Copák dosiahnutým umiestnením - 4. miestom na MEJ 2020 aj osobným 

rekordom preukázal vysokú výkonnosť a týmto výsledkom sa nepochybne radí medzi 

talentovaných športovcov. Slovenský olympijský a športový výbor bude hľadať možnosti ako 

Mareka Copáka v roku 2021 podporiť z iných projektov. 

 

VV SOŠV schválil odpoveď na žiadosť SSZ bez pripomienok. 
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 Uzn. č. 300/13/21  

      ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Odpoveď SOŠV na žiadosť o prehodnotenie nezaradenia športovca Slovenského 

streleckého zväzu do Juniorského olympijského tímu 2021, ktorú spracoval riaditeľ 

športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

VEC:  KRONIKA ŠPORTU 

Viceprezident SOŠV Z. Kríž na záver zasadnutia informoval VV SOŠV o prípravách 

Kroniky športu, o ktorej vydaní rokoval aj s novým riaditeľom NŠC. Kronika vyjde aj tento 

rok, čo je veľmi pozitívne, bude mať však trocha inú podobu ako v minulých rokoch. 

 

 Uzn. č. 300/14/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách Kroniky športu, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV  

Z. Kríž.  

 

 

301. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 4. februára 2021.   

  

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: D. Líška, člen VV SOŠV   

 

 

 

 

 

 


