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Zápis z 301. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 4. februára 2021 v Bratislave  
  

 

Prítomní:  Siekel, Korčok, Kríž, Kohút, Jurášek, Petriska, Tóth, Halanda, Vanderka 

Ospravedlnení:, Šišková, Barteková, Líška 

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

   

  

PROGRAM 301. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Prezentácia záverečnej práce absolventky vzdelávania Športová diplomacia   Liba/Gantnerová/Kríž 

3. Kontrola úloh         Liba 

4. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

5. OH Tokio 2021         Buček / Liba 

6. Informácia o EYOF BB 2022       Liba 

7. Informácia z EOV          Siekel / Liba 

8. Informácia SLA / ZSL / FIS       Siekel / Liba 

9. Návrh na úpravu Stanov SOŠV       Siekel / Hrbek 

10. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 301. zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol člena VV SOŠV M. Vanderka.  

 

Uzn. č. 301/1/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

M. Vanderka za overovateľa zápisu z 301. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. PREZENTÁCIA ZÁVEREČNEJ PRÁCE ABSOLVENTKY VZDELÁVANIA 

ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA 

 Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, ktorá limituje prezentáciu záverečných 

prác absolventov programu Športová diplomacia, ktorý organizuje SOŠV spolu s Českým 

olympijským výborom a Vysokou školou ekonomickou v Prahe, v ďalšom bode zasadnutia 

študentka tohto vzdelávacieho programu I. Hatalová prezentovala svoju záverečnú prácu 

a výsledky jej výskumu.  
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Verejná prezentácia záverečnej práce v anglickom jazyku je totiž jednou z podmienok 

úspešného ukončenia vzdelávania programu Športovej diplomacie. 

Absolventka programu v ročníku 2019/2020 I. Hatalová, ktorá bola na program 

nominovaná Slovenským stolnotenisovým zväzom po krátkom úvode odprezentovala členom 

VV SOŠV svoju záverečnú prácu na tému Slovenský a český stolný tenis ako súčasť 

medzinárodných stolnotenisových štruktúr (Slovak and Czech table tennis as a part of 

international table tennis structures). 

Následne po tejto prezentácií prebehla krátka diskusia o záverečnej práci a jej 

záveroch.  

 

 Uzn. č. 301/2/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

  Prezentáciu záverečnej práce absolventky programu Športová diplomacia I. Hatalovej 

na tému Slovenský a český stolný tenis ako súčasť medzinárodných stolnotenisových štruktúr. 

 

 

3. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 300. 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 

na konkurujúci charakter s iným členom SOŠV. (Z: Komisia SOŠV pre prijímanie nových 

členov, T: 31.12.2020). Prvé dve úlohy (Uzn. č. 298/8/20 a Uzn. č. 298/9/20) boli úspešne 

splnené a uvedené do praxe v športovom hnutí. Posúdenie žiadosti (Uzn. č. 298/11/20) bolo 

samostatným bodom zasadnutia a jeho obsah je uvedený nižšie. 

K zápisu z 300. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 301/3/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 300. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 301/4/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 300. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 

4. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOŠV 

Prezident SOŠV A. Siekel informoval VV SOŠV o jeho aktivitách od posledného 

spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 7. januára 2021. Predovšetkým informoval o jeho 

stretnutiach s partnermi SOŠV a rokovaniach ohľadom súčasnej situácie v slovenskom športe.  
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A. Siekel oboznámil tiež VV SOŠV o jeho stretnutí so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ 

SR na Úrade verejného zdravotníctva SR. Ako prezident SOŠV zdôraznil, zriadený krízový 

štáb pre šport bude komunikovať aktuálne témy a problémy, ktoré trápia športové hnutie 

a rokovať o opatreniach súvisiacich so športom. V najbližšej dobe je plánované ďalšie 

zasadnutie   

    Ako ďalej spomenul prezident SOŠV, nedávno sa taktiež zúčastnil stretnutia 

s predsedom Správnej rady Fondu na podporu športu  L. Križanom. 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. 301/5/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v januári a  

na začiatku februára 2021. 

 

 

5. OH TOKIO 2021 

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

o prípravách na OH Tokio 2021. V poslednom období prebehol najmä videohovor 

s prezidentom MOV T. Bachom, na ktorom boli účastníci informovaní o súčasnej situácii 

a stave príprav OH. Ako na stretnutí odznelo, dodržujú sa jednotlivé časové horizonty 

ohľadom príprav, ale zo strany MOV a organizačného výboru je veľmi pozorne vnímaná 

situácia okolo pandémie. Vakcinácia však nebude povinná a bude sa len doporučovať. 

Rovnako tak prebehol videohovor vedúcich výprav k OH. Nie je však ešte v súčasnosti známa 

otázka ohľadom karantény pri vstupe do Japonska a jej dĺžky.  

Ako zdôraznil R. Buček, SOŠV pozorne sleduje situáciu a komunikuje s národnými 

športovými zväzmi. Komunikácia tiež aktívne prebieha s lekárskou komisiou SOŠV. 

Predseda komisie športovcov SOŠV M. Tóth informoval zároveň o uskutočnenom 

medzinárodnom videohovore komisie športovcov a publikovaní prvej inštruktážnej knihy pre 

športovcov k OH 2021, ktorá už je uverejnená na medzinárodnej stránke MOV.  

Viceprezident SOŠV P. Korčok pripomenul, že bude potrebné nadviazať na prípravu 

a jednotlivé kempy športovcov smerom k OH a otázky očkovania, nakoľko sa tomu venujú aj 

okolité štáty. 

 

 Uzn. č. 301/6/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách OH Tokio 2021, ktoré prezentoval riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 
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6. INFORMÁCIA O EYOF BB 2022 

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

Členom VV SOŠV bol v predstihu zaslaný aj obsiahly prehľadný materiál oboznamujúci 

o stave príprav EYOF 2022. Postupne boli predstavené jeho jednotlivé časti.  

Ak ďalej odznelo, zasadnutia organizačného výboru prebiehajú aj napriek obmedzenia 

v súvislosti s COVID 19 každé dva týždne a medzi to prebiehajú rôzne rokovania súvisiace 

s prípravou tohto podujatia. Naďalej tiež prebieha komunikácia s jednotlivými národnými 

športovými zväzmi a EOV.   

Diskusia bola následne venovaná otázkam obstarávania, HR, infraštruktúre, 

ubytovania, stravovania, propagácii a sprievodným podujatiam.  

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. 301/7/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV  

J. Liba. 

 

 

7. INFORMÁCIA Z EOV 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba v ďalšom bode zasadnutia informoval VV SOŠV o 

aktuálnej situácii v EOV, prípravách jednotlivých projektov EOV a plánovanom stretnutí 

s MOV. 

Prezident SOŠV A. Siekel zároveň v rámci tohto bodu otvoril diskusiu o návrhu 

kandidátov SOŠV do orgánov EOV. Voľby do orgánov EOV na najbližšie štyri roky do roku 

2025 by sa mali predbežne uskutočniť 16. a 17. apríla na valnom zhromaždení v Aténach. 

Termín však bude závisieť aj od pandemickej situácie v Európe. 

Na základe Stanov SOŠV predložil prezident SOŠV na schválenie nomináciu J. Libu 

na kandidatúru v rámci volieb do orgánov EOV na pozíciu generálny sekretár EOV a člen 

výkonného výboru EOV. J. Liba je členom výkonného výboru EOV od roku 2017, predtým 

bol v exekutíve štyri roky F. Chmelár. Generálny sekretár SOŠV má bohaté skúsenosti na poli 

európskej i svetovej olympijskej diplomacie, pred viacerými Európskymi olympijskými 

festivalmi mládeže či pred Európskymi hrami bol členom i predsedom koordinačných komisií 

hodnotiacich prípravu podujatí. Je zároveň aj členom komisie Medzinárodného olympijského 

výboru Ženy v športe. 

Tento návrh bol následne schválený všetkými zúčastnenými členmi VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 301/8/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  
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Nominácia J. Libu na kandidatúru do orgánov EOV. 

 

 Uzn. č. 301/9/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

 

 

8. INFORMÁCIA SLA / ZSL / FIS 

Prezident SOŠV A. Siekel a generálny sekretár SOŠV J. Liba v nasledujúcom bode 

zasadnutia oboznámili členov VV SOŠV o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní 

a komunikácii s jednotlivými zainteresovanými stranami.     

SOŠV sa snaží naďalej profesionálne a odborne plniť úlohy, ktorými bol poverený zo 

strany MŠVVaŠ SR. Rovnako tak sa SOŠV snaží medzinárodne komunikovať s FIS, 

MŠVVaŠ SR a obomi organizáciami slovenského lyžovania. SOŠV sa zaoberá tiež otázkami 

ohľadom Svetového pohára v Jasnej.   

 

 Uzn. č. 301/10/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní a plnení jednotlivých úloh, 

ktoré predstavil prezident SOŠV A. Siekel a generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

9. NÁVRH NA ÚPRAVU STANOV SOŠV 

 Riaditeľ právneho oddelenia SOŠV P. Hrbek predstavil VV SOŠV aktuálnu podobu 

jednotlivých návrhov na úpravu Stanov SOŠV, ktorým boli venované už predchádzajúce 

zasadnutia. Súčasná podoba vychádza z pripomienok po prezentácii a diskusiách na 299. 

zasadnutí VV SOŠV,  300. zasadnutí VV SOŠV a pracovnom stretnutí 18. 1. 2021 k zmenám 

Stanov SOŠV vyplývajúcich z princípov správneho riadenia športu a odporúčaní MOV. Na 

základe týchto informácií bol pripravený návrh konkrétnych ustanovení zmien 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. 

VV SOŠV súhlasil so súčasnou predloženou podobou návrhov na úpravu Stanov 

SOŠV. Tieto návrhy budú následne predložené na rokovanie VZ SOŠV. 

 

 Uzn. č. 301/11/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Návrhy na úpravu Stanov SOŠV, ktoré prezentoval riaditeľ právneho oddelenie SOŠV 

P. Hrbek. 
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10. 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. 301/12/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 1.-2.2.2021 Stretnutie s ČOV J. Liba SOŠV 100   

 

 

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

pracovných ciest slovenských reprezentantov v lyžovaní v rámci plnenia úloh NŠZ 

v slovenskom lyžovaní. Následne bolo členmi VV SOŠV schválených 8 zahraničných 

pracovných ciest. 

 

Uzn. č. 301/13/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 ZPC č. 1 - 8 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Vec: Zahraničné pracovné cesty - lyžiari  
     
    športovci RT náklady 

MS AD Cortina dAmapezzo 7.-21.2.2021 10 16 35 000 

MS FS Idre Fjäll (SWE) SX (SkiCross) 7.-13.2.2021 1 2 5 000 

MS CC Oberstdorf  21.2.-7.3. 2021 6 4 25 000 

MSJ FS Krasnojarsk 15.-28.3.2021 2 3 8 000 

MSJ SB Krasnojarsk 15.-28.3.2021 6 5 8 000 

MSJ CC Vuokatti 8.-14.2.2021 8 3 27 340 

MSJ NC Lahti 8.-14.2.2021 1 2 8 930 

MSJ AD Bansko 1.-10.3.2021 4 4 15 000 

    132 270 

 

 

VEC: SMERNICA SOŠV O ČESTNÝCH TITULOCH, VYZNAMENANIACH, 

TROFEJACH, UZNANIACH A VÝROČNÝCH OCENENIACH 

Členom VV SOŠV bola v nasledujúcej časti rokovania predložená aktualizovaná 

podoba smernice SOŠV  o čestných tituloch, vyznamenaniach, trofejach,  uznaniach a 

výročných oceneniach, výzva na predkladanie vyznamenaní a ocenení za rok 2020 a formulár 

na vyznamenanie a ocenenie SOŠV za rok 2020.  

Jednotlivé návrhy, ktoré budú doručené na SOŠV prejdú schvaľovacím procesom na 

zasadnutí VV SOŠV a následne budú vyznamenania a ocenenia odovzdané na 58. valnom 

zhromaždení SOŠV dňa 30. apríla 2021. 
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VV SOŠV tieto materiály prerokoval a schválil bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 301/14/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Smernicu o čestných tituloch, vyznamenaniach, trofejach,  uznaniach a výročných 

oceneniach, výzvu na predkladanie vyznamenaní a ocenení za rok 2020 a formulár na 

vyznamenanie a ocenenie SOŠV za rok 2020. 

 

 

VEC:  DOPLNENIE ČLENA LEKÁRSKEJ A ANTIDOPINGOVEJ KOMISIE SOŠV 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček predložil VV SOŠV na 

schválenie návrh na doplnenie člena lekárskej a antidopingovej komisie SOŠV.  

Ako informoval R. Buček, predseda lekárskej a antidopingovej komisie SOŠV MUDr. 

R. Fano navrhuje prijať za člena komisie MUDr. Mgr. D. Kňaze Doležalovú.   

 

 Uzn. č. 301/15/21  

           ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Doplnenie člena lekárskej a antidopingovej komisie SOŠV. 

 

 

VEC: POVERENIE VEDENÍM SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ AKADÉMIE (SOA) 

Riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV I. Motolíková predložila VV SOŠV žiadosť 

o poverenie E. Malíkovej vedením Slovenskej olympijskej akadémie (SOA). 

Vzhľadom ku skutočnosti, že k 31. 12. 2020 ukončil pôsobenie vo funkcii predsedu 

Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) P. Ružbarský a spolu s ním aj ďalší dvaja členovia 

predsedníctva SOA, J. Grexa – podpredseda SOA a V. Bebčáková – predsedníčka komisie 

výchovy a vzdelávania SOA, požiadala I. Motolíková členov VV SOŠV o poverenie vedením 

Slovenskej olympijskej akadémie E. Malíkovú na obdobie od 1. januára 2021 do 

zorganizovania Konferencie SOA v novom volebnom období SOŠV v roku 2022. Prílohou 

žiadosti boli aj nasledovné dokumenty: životopis E. Malíková, organizačný poriadok SOA a 

list o vzdaní sa funkcie predsedu SOA P. Ružbarského. 

 

 Uzn. č. 301/16/21  

            ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Poverenie E. Malíkovej vedením Slovenskej olympijskej akadémie (SOA). 

 

 

VEC: VÝZVY NA NÁVRH ČLENOV A NÁHRADNÍKOV KOMISIE VO VECI 

DOPINGU 

Riaditeľ právneho oddelenia SOŠV P. Hrbek na záver zasadnutia informoval VV 

SOŠV o tom, že MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na 

člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a druhom stupni, 

ktoré boli zriadené v rámci poslednej novely Zákona o športe v súvislosti s bojom proti 

dopingu. Tieto komisie budú po novom prejednávať a viesť konania vo veciach dopingu, 
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vykonávať vypočúvanie osôb, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť Antidopingovej agentúry SR a 

antidopingových pravidiel a vydávať rozhodnutia v tejto veci.  

Ako zdôraznil P. Hrbek, o tejto skutočnosti SOŠV informoval všetkých členov SOŠV 

a rovnako tak aj širokú verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí SOŠV. Cieľom SOŠV je 

prilákať čo najširšie spektrum odborníkov, ktorí by mohli a vedeli pomôcť v tejto odbornej 

oblasti. Vždy je dobre ak je o takejto výzve informované čo najširšie spektrum možných 

kandidátov, ktorí by navyše vedeli v týchto konaniach športovému hnutiu odborne pomôcť a 

nastaviť procesy v rámci nových komisií správnym, zákonným a odborným smerom. 

Na základe aj týchto informácií prišla na SOŠV žiadosť o podporu návrhu právnika B. 

Mráza do týchto komisií. P. Hrbek následne predstavil členom VV SOŠV osobnosť 

a pracovné skúsenosti tohto kandidáta. Ako informoval, B. Mráza považuje za odborníka 

a človeka, ktorý sa v komisii pre prípravu novej podoby zákona o športe snažil športovému 

hnutiu vždy pomôcť a jeho členstvo v týchto komisiách by bolo určite prínosné. Žiadne ďalšie 

návrhy záujemcov na SOŠV neprišli.     

Rovnako tak P. Hrbek požiadal VV SOŠV o podporu jeho kandidatúry, vzhľadom na 

to, že sa tejto problematike dlhodobo venuje, študuje ju, publikuje v nej, snaží sa o nej 

informovať širokú športovú verejnosť a zúčastňuje sa odborných konferencií. Vyjadril osobné 

presvedčenie, že by mohol aj touto cestou v prípade úspechu vo výberovom konaní pomôcť 

nastaveniu spravodlivých, transparentných a jasných procesov v novokreovaných komisiách 

MŠVVaŠ SR. 

Všetci členovia VV SOŠV oba návrhy podporili a schválili ich bez pripomienok. 

O členoch jednotlivých komisií bude ešte po predložení návrhov rozhodovať výberová 

komisia MŠVVaŠ SR.  

 

 Uzn. č. 301/17/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Návrh P. Hrbeka a B. Mráza na kandidátov na člena komisie pre konanie vo veci 

dopingu na prvom stupni a druhom stupni v rámci Výzvy 1/2021-KKD1 a Výzvy 2/2021-

KKD2. 

 

 

302. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 4. marca 2021.   

  

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: M. Vanderka, člen VV SOŠV   

 


