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Zápis z 302. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 4. marca 2021 v Bratislave  
  

 

 

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

Líška, Barteková 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek, Buček 

   

  

PROGRAM 302. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Kontrola úloh         Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

4. OH Tokio 2021         Buček / Liba 

5. Informácia o EYOF BB 2022       Liba 

6. Informácia z EOV          Siekel / Liba 

7. Informácia SLA / ZSL / FIS       Siekel / Liba 

8. 58. VZ SOŠV 

9. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 302. zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol člena VV SOŠV R. Petrisku.  

 

Uzn. č. 302/1/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

R. Petrisku za overovateľa zápisu z 302. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 301. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár 

SOŠV J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia neboli žiadne ukladacie 

uznesenia, jedna úloha však zostávala trvalá (Uzn. č. 298/11/20), ktorej bude venovaná 

pozornosť v samostatnom bode zasadnutia VV SOŠV. 

K zápisu z 301. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 
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 Uzn. č. 302/2/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 301. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 302/3/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 301. 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 4. februára 2021. Predovšetkým informoval o jeho 

stretnutiach s partnermi SOŠV a rokovaniach ohľadom súčasnej situácie v slovenskom športe.  

A. Siekel oboznámil tiež VV SOŠV o tom, že naďalej pokračujú práce na nových 

priestoroch SOŠV v Dome športu.  

Ako ďalej spomenul prezident SOŠV, dňa 16. februára 2021 sa taktiež zúčastnil 

prvého zasadnutia Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. Minister 

školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky B. Gröhling vymenoval nových členov 

Rady ministra pre šport. Stali sa nimi: K. Kučera, V. Mika, R. Strapko, L. Jančík, L. 

Mesárošová, R. Kollár, B. Tréger, E. Gažová, J. Kováčik, M. Chochliková, I. Mikloš, A. 

Siekel a L. Sarnovský. Doteraz pracovalo v tomto poradnom orgáne 32 osobností, a to najmä 

z národných športových zväzov. Rada sa však zvolávala len sporadicky a v roku 2019 sa 

nezišla ani raz. MŠVVaŠ SR plánuje obnoviť činnosť rady s jej upraveným poslaním. Po 

novom bude Rada ministra pomáhať hľadať riešenia ťažiskových problémov slovenského 

športu a jeho prienikov do rôznych oblastí verejného života. Preto sú v nej zastúpení odborníci 

z oblasti športových médií, zdravotnej poisťovne, rezortov financií a dopravy, cestovného 

ruchu, makroekonomiky, štatistiky, analytiky, športovej infraštruktúry, ako aj osobnosti, ktoré 

sa budú vedieť vyjadrovať z pohľadu záujmových skupín športu: samospráva, veľké športy, 

športy s menším mediálnym pokrytím a športovci so zdravotným znevýhodnením. Rezort 

školstva plánuje na zasadnutiach rady riešiť témy ako vízia slovenského športu, športová 

reprezentácia, športová infraštruktúra, top športovci, športové podujatia s mimoriadnym 

celospoločenským významom, strediská športovej reprezentácie, financovanie športu, 

voľnočasové poukazy, mediálna podpora športu, školské športové aktivity, legislatíva v 

športe, a pod. Rada sa bude schádzať 4-krát do roka. 

Prezident SOŠV na tomto zasadnutí prezentoval návrh SOŠV na udelenie čestných 

štátnych titulov v športe pre najväčšie športové osobnosti SR a návrh SOŠV na prijatie 

vykonávacieho predpisu MŠVVŠ SR s kritériami na predkladanie návrhov na udelenie 

čestných štátnych titulov v športe. 

Ako následne informoval A. Siekel, naďalej tiež pokračujú práce na príprave 

koncepcie rozvoja športu 2030 so spoločnosťou PWC. V ďalšej fáze budú kreované viaceré 

odborné pracovné komisie, ktorých výsledkom činností bude ucelený dokument pre športovú 

verejnosť. 
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Rovnako tak pozitívne prezident SOŠV zhodnotil vzdelávacie webináre SOŠV 

zamerané na široké spektrum oblastí, ktoré sa tešia veľkému záujmu zo strany žiakov, 

študentov, ale i verejnosti. V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) 

ponúka SOŠV všetkým materským, základným a stredným školám na Slovensku prehľad 

možností, ako sa môžu ľahko zapojiť a podieľať na šírení myšlienok olympizmu. 

 Pravidelne tiež prebieha aktívna komunikácia SOŠV s MOV a EOV ohľadom 

blížiacich sa športových podujatí. V tejto súvislosti sa tiež zintenzívnila komunikácia 

s lekárskou komisiou SOŠV ohľadom príprav na OH a ZOH. 

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. 302/4/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách vo februári a  

na začiatku marca 2021. 

 

 

4. OH TOKIO 2021 

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

o prípravách na OH Tokio 2021. V poslednom období bol najmä zverejnený The Playbook, 

ktorý obsahuje prvé informácie o tom, aké opatrenia budú platiť pre účastníkov počas OH. 

Jednotliví účastníci budú musieť, okrem iných ďalších povinností, využívať dve aplikácie – 

prvá bude slúžiť na zbieranie informácií o zdravotnom stave (aplikáciu bude potrebné 

využívať už 14 dní pred odchodom), druhá aplikácia bude informovať dotknutú osobu o 

kontakte s nakazeným. Stále však nie je vyjasnená otázka ohľadom príchodu zahraničných 

fanúšikov a divákov do Tokia.  

Čo sa týka očkovania, tak MOV a organizačný výbor naďalej deklarujú, že vakcinácia 

nebude povinná a bude sa len odporúčať.  

R. Buček tiež informoval VV SOŠV o tom, že naďalej prebiehajú jednotlivé 

kvalifikačné súťaže.  

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

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

SOŠV. 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval, že The Playbook bol zaslaný 

v materiáloch na zasadnutie všetkým členom VV SOŠV.  Z dokumentu možno vidieť, že 

podmienky počas OH budú veľmi náročné, čo sa týka izolácie a pohybu, a nikto sa 

pravdepodobne nebude môcť pohybovať mimo vytvorených bublín. Rovnako tak nebude 

možné využívať verejnú dopravu, taxíky, ani chodiť na verejné miesta.  

Čo sa týka predolympijských kempov, tak SOŠV bude situáciu v Tokiu naďalej 

sledovať a vyhodnocovať. MOV a organizačný výbor neustále sprístupňujú nové informácie 

a odporúčania, preto musí SOŠV a členovia počkať kým dostaneme ďalšie pokyny.  
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 Uzn. č. 302/5/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách OH Tokio 2021, ktoré prezentoval riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

5. 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 prehľadný materiál o súčasnom stave príprav 

tohto multišportového podujatia. Postupne boli predstavené jeho jednotlivé časti.  

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. 302/6/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV  

J. Liba. 

 

 

6. 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 zasadnutí 

VZ EOV. 

Členom VV SOŠV bol vopred zaslaný zoznam kandidátov do orgánov EOV. Následne 

bola diskusia venovaná predstaveniu jednotlivých kandidátov. Voľby do orgánov EOV však 

budú pravdepodobne z dôvodu súčasnej pandemickej situácie presunuté až na leto 2021.  

 

 Uzn. č. 302/7/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

 

 

7. 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.     

Členom VV SOŠV bola vopred zaslaná aj časová os s prehľadom o celom vývoji tejto 

komplikovanej situácie. 
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V tejto súvislosti SOŠV oslovil aj MOV so žiadosťou o stanovisko ako ďalej 

postupovať v prípade existencie dvoch organizácií zastupujúcich rovnaký šport. V blízkej 

dobe plánuje SOŠV stretnutie so SLA a ZSL. Pravidelná je taktiež komunikácia s FIS. 

Dôležité bude v tejto problematike stanovisko MŠVVaŠ SR.  

Pre SOŠV sú a budú v danej záležitosti vždy na prvom mieste predovšetkým športovci, 

ich právo pripravovať sa na športový výkon, športovať a súťažiť.   

SOŠV však nemá aparát a orgány na to, aby plnil tieto činnosti národného športového 

zväzu dlhodobo. Ide o veľmi náročnú a špecifickú situáciu, vzhľadom na to, že SOŠV 

nedisponuje potrebnými voľnými kapacitami, ktoré by vykonávali jednotlivé činnosti popri 

svojich bežných povinnostiach. Nejde len o prihlasovanie na súťaže, ale o širší rozsah 

povinností, prípravu, rozvoj športu, komunikáciu s členmi a pod. 

SOŠV sa však 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.   

 

 Uzn. č. 302/8/21  

      ➢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. 

 

 

8. 58. VZ SOŠV 

 Generálny sekretár SOŠV J. Liba v nasledujúcom bode zasadnutia predstavil členov 

VV SOŠV návrh pozvánky a programu 58. VZ SOŠV. Termín VZ SOŠV je naplánovaný na 

30.4.2021.  

 Po tomto úvode bola diskusia venovaná možnostiam uskutočniť toto zasadnutie online 

prostredníctvom elektronických nástrojov, či posunúť VZ SOŠV na neskorší dátum, keď sa 

zlepšia epidemiologické podmienky. K tejto otázke sa VV SOŠV vráti ešte na najbližšom 

zasadnutí a bude ju vyhodnocovať podľa aktuálnych obmedzení.  

Slávnostné odovzdanie ocenení a vyznamenaní SOŠV sa však uskutoční až 

v neskoršom dátume po VZ SOŠV, kvôli bezpečnosti všetkých laureátov.  

Na záver tohto bodu zasadnutia sa diskutovalo o elektronizácii hlasovania, prijímaní 

nových členov do SOŠV a formách zasadnutia. 

 

Plánovaný program 58. VZ SOŠV 

 

1. Otvorenie               Siekel 

2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOŠV     Liba 

3. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie     Liba 

4. Schválenie programu 58. VZ SOŠV, zápisnice z 57. VZ SOŠV, rokovacieho poriadku  Liba 

5. Správa prezidenta SOŠV        Siekel  

6. Správa generálneho sekretára SOŠV       Liba 

7. Prijatie nových členov SOŠV         Liba 

8. Diskusia  

9. Prestávka 
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10. Výročná správa SOŠV/SOM/Nadácie SOŠV za rok 2020     Asványi 

a. Správa SOM, a.s. za rok 2020        Asványi 

b. Správa Nadácie SOŠV za rok 2020                    Guľáš 

11. Správa DR SOŠV za rok 2020        Mižúr 

12. Správa DR SOM, a.s. za rok 2020       Mižúr 

13. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2021                    Asványi 

14. Diskusia 

15. Správa mandátovej a návrhovej komisie 

16. Záver           Siekel 

 

 

 Uzn. č. 302/9/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách 58. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV  

J. Liba.  

 

 

9. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

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

 

Uzn. č. 302/10/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Varšava, Poľsko 5.-9.3.2021 Stretnutie k EH Krakow 2023 J. Liba SOŠV/EOV 300   

 

 

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 dodatočne schválených 6 

zahraničných pracovných ciest. 

 

Uzn. č. 302/11/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

 

Vec: Zahraničné pracovné cesty – lyžiari 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn.  
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1 

Cortina 

d´Ampezzo, 

Taliansko 

05.02-

22.02.2021 

Majstrovstvá 

sveta Cortina 

d´Ampezzo 

Z. Senčeková, P. Vlhová, A. Žampa, A. 

Žampa, M. Bendik, P. Hromcová, F. 

Baláž, P. Lubellan, J. Fiedler, P. Bendik, 

P. Bugan, J. Hudec, M. Gemza, L. 

Magoni, B. Vlha, M. Baldisaurutti, P. 

Parravicini, M. Porta,  B. Delej, M. 

Kutlík, M. Hromada, R. Murín, S. Kovář, 

T. Žampa, T. Kostelničák, V. Stinčík, S. 

Žampová, A. Kolasa 

SOŠV 35000   

 

 

2 

Vuokatti, 

Fínsko 
5.2. -16.2.2021 

Majstrovstvá 

sveta juniorov 

- bežecké 

disciplíny 

M. Malák, S. Holienčik, O. Benka-Rybár, 

A. Renda, D. Tilesch, J. Cenek, K. 

Sivoková, M. Danielová, M. Klementová, 

T. Mazúrová, B. Horniaková 

SOŠV 27000  

 

3 
Lahti, Fínsko 8.-14.2.2021 

Majstrovstvá 

sveta juniorov 

- severské 

disciplíny 

F. Vavrinčík, J. Tanczoš, E. Kapiaš SOŠV 8900  

 

4 
Obertsdorf, 

Nemecko 
15.2. - 7.3.2021 

Majstrovstvá 

sveta - bežecké 

disciplíny 

M. Malák, J. Valuška, J. Koristek, A. 

Prochádzková, B. Klementová 
SOŠV 25000  

 

5 Bansko, 

Bulharsko 
1.-10.3.2021 

Majstrovstvá 

sveta juniorov 

- alpské 

discilíny 

T. Boris, M. Poprocká, R. Jančová, Z. 

Jakubčová, P. Chovaňák, R. Ďurica, F. 

Botka, F. Baláž 

SOŠV 15000  

 

6 Aspen, USA 2.-21.3.2021 

Majstrovstvá 

sveta - 

snowboard 

M. Matys, K. Medlová, S. Jaroš, J. 

Sekereš 
SOŠV 14000  

 

     
 

 

VEC: OVEP – WEBINÁRE PROGRAMU VZDELÁVANIA O OLYMPIJSKÝCH 

HODNOTÁCH 

 Viceprezident SOŠV Z. Kríž informoval VV SOŠV o programe OVEP 

a pripravovaných workshopoch. 

Program vzdelávania o olympijských hodnotách OVEP je voľne dostupný výukový 

program vytvorený MOV, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových 

hodnôt olympizmu ponúka nástroj hodnotového vzdelávania a jeho účastníkom pomáha 

rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. 

Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie 

olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca. 

V rámci aplikácie programu OVEP na Slovensku odštartoval SOŠV v januári tohto 

roka sériu webinárov. Tie doteraz pritiahli záujem štyroch stoviek účastníkov z radov 

študentov i pedagógov základných a stredných škôl, i pracovníkov centier voľného času.  

Ponuka webinárov zahŕňa celý rad tematických oblastí, ktoré spadajú do olympijskej 

a hodnotovej výchovy. Popri jednotlivých olympijských hodnotách, ako sú výnimočnosť, 

rešpekt či fair play, ponúkli webináre možnosť rozšíriť si svoje znalosti aj z oblasti 

antidopingu, výživy i environmentálnej výchovy. 
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Vzhľadom na skutočnosť, že si webináre získali za prvé dva mesiace značnú 

popularitu a pozitívny ohlas, SOŠV sa v spolupráci so svojimi partnerskými organizáciami – 

CVČ Junior v Banskej Bystrici, Antidopingovou agentúrou SR, environmentálnym 

občianskym združením Planet Lover a Klubom fair play SOŠV, rozhodol zorganizovať 

v mesiacoch marec až jún ďalších 14 webinárov. Následne Z. Kríž predstavil prehľad 

plánovaných webinárov: 

 

16.03.2021 Webinár: Fair play „Spolu, či proti sebe?“ 

22.03.2021 Webinár: Environmentálna výchova – Svetový deň vody, Medzinárodný deň 

lesov 

25.03.2021 Webinár: Olympijské symboly I. – Olympijské kruhy a olympijský oheň 

29.03.2021 Webinár: Dopingová kontrola a výživové doplnky 

13.04.2021 Webinár: Olympijské symboly II. – Olympijské motto a slávnostné ceremoniály 

20.04.2021 Webinár: Fair play „Olympijské spomienky a fair play“ 

22.04.2021 Webinár: Environmentálna výchova – Deň Zeme 

26.04.2021 Webinár: Postoje elitných športovcov a krvný doping 

10.05.2021 Webinár: Environmentálna výchova – Svetový deň pohybom k zdraviu 

27.05.2021 Webinár: Olympijské symboly III. – Maskoti a logá 

31.05.2021 Webinár: Čo ovplyvňuje dopingové správanie a výživa (bielkoviny) 

08.06.2021 Webinár: Environmentálna výchova – Medzinárodný deň oceánov 

15.06.2021 Webinár: Olympijské hodnoty „Radosť z úsilia“ 

21.06.2021 Webinár: Budúcnosť (anti)dopingu a výživové doplnky sľubujúce zázraky 

 

Registrácia a doplnkové informácie o projekte možno nájsť aj na 

https://www.olympic.sk/ovep/webinare 

 

 Uzn. č. 302/12/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o programe OVEP a pripravovaných webinároch, ktoré prezentoval 

viceprezident SOŠV Z. Kríž.  

 

 

VEC: NOMINÁCIA NA CENU MOV ŽENY A ŠPORT 2021 

Členka VV SOŠV a predsedníčka komisie ženy a šport SOŠV M. Šišková predstavila 

VV SOŠV nomináciu komisie na cenu MOV Ženy a šport 2021. Výročné ceny MOV ženy a 

šport predstavujú významnú príležitosť oceniť ženy, mužov a organizácie, ktoré sa usilujú o 

rodovú rovnosť v športe na celom svete. 

Komisia ženy a šport SOŠV navrhuje na ocenenie právnika SOŠV P. Hrbeka za jeho 

iniciatívu a vedenie významného projektu Šport v bezpečí. 

SOŠV v minulom roku v spolupráci s Komisiou SOŠV pre ženy a šport a Komisiou 

športovcov SOŠV spustili iniciatívu „Šport v bezpečí”, ktorej cieľom je boj proti akýmkoľvek 

formám diskriminácie, obťažovania alebo zneužívania v športe, aby slovenskí športovci mohli 

https://www.olympic.sk/ovep/webinare
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športovať a súťažiť v bezpečnom prostredí. Cieľom projektu bolo informovať o tejto dôležitej 

téme, nastaviť procesy a pripraviť návody ako riešiť tieto situácie. 

Ide o spoločensky vážnejšiu tému, no SOŠV a jeho členom nie je táto problematika 

ani zďaleka ľahostajná a akúkoľvek formu obťažovania a diskriminácie maximálne 

odsudzujú. Za týmto účelom SOŠV vytvoril podstránku: https://www.olympic.sk/sport-v-

bezpeci, na ktorej sú uverejnené dôležité dokumenty, kontakty a nahlasovací formulár pre 

podanie oznámenia o diskriminácii, obťažovaní, šikanovaní, zneužívaní alebo inej forme 

porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, ak sa niekto s takýmto konaním stretne. 

V tejto súvislosti sekretariát SOŠV pre členské subjekty SOŠV taktiež vytvoril 

vzorovú smernicu o ochrane športovcov pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním 

a zneužívaním v športe, ktorá im bola zaslaná. Nakoľko ide o vzorovú smernicu, formulovali 

sme textáciu všeobecne a procesne jednoducho, aby si SOŠV ako aj naši členovia vedeli 

nastaviť procesy vzhľadom na svoju vlastnú štruktúru, možnosti a schopnosti. SOŠV si 

uvedomuje, že ide o možno nepríjemnejšiu tému, avšak nechceme si pred ňou zakrývať oči. 

SOŠV totiž záleží na tom, aby slovenskí športovci napredovali a športovali v bezpečí. 

SOŠV vypracoval tiež:  

- Dotazník pre športovcov, aby sme zistili, či sa s takýmto konaním už stretli. SOŠV realizoval 

anonymnou dotazníkovou formou prieskum v rámci iniciatívy Šport v bezpečí, z ktorého 

vyplynulo, že skúsenosť s akoukoľvek formou obťažovania má až 28 % respondentov. 

- Články do médií, aby sme upozornili na túto vážnu tému 

- Vzorovú smernicu o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a 

zneužívaním v športe, ktorú sme zaslali všetkým členom Slovenského olympijského a 

športového výboru, aby ju implementovali do svojich predpisov.  

- Formulár pre podanie anonymného oznámenia o diskriminácii, obťažovaní, šikanovaní, 

zneužívaní alebo inej forme porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. 

-Vytvorili sme špeciálnu podstránku na našom webe: 

https://www.olympic.sk/sport-v-bezpeci. Na ktorú sme umiestnili smernicu SOŠV o ochrane 

pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a zneužívaním v športe, ktorú schválil VV 

SOŠV a ďalšie dôležité kontakty a dokumenty, v ktorých sa môžu športovci a ďalšie osoby 

pôsobiace v športovom hnutí dozvedieť viac o tejto problematike. Uverejnili sme tiež procesy 

ako postupovať keď sa športovci stretnú s takýmto konaním a ďalšie dôležité odkazy na iné 

podstatné dokumenty.  

- Komunikovali sme tiež s odborníkmi z oblasti rodovej rovnosti z Inštitútu pre výskum práce 

a rodiny a s odborníkmi s Úradu komisára pre deti. 

- Zriadili sme pozíciu zodpovednej osoby, ktorá zastrešuje túto vážnu tému. 

- Venovali sme tejto problematike aj podcast a ďalšie mediálne výstupy. Chceli sme tak 

prispieť k bezpečnému prostrediu v slovenskom športovom hnutí.  

VV SOŠV ocenil význam projektu Šport v bezpečí a schválil nomináciu P. Hrbeka na 

cenu MOV Ženy a šport 2021 za jeho iniciatívu a vedenie tohto projektu. 

 

 Uzn. č. 302/13/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

https://www.olympic.sk/sport-v-bezpeci
https://www.olympic.sk/sport-v-bezpeci
https://www.olympic.sk/sport-v-bezpeci
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Nomináciu P. Hrbeka na cenu MOV Ženy a šport 2021 za jeho iniciatívu a vedenie 

projektu Šport v bezpečí. 

 

 

VEC: ERASMUS+ PROJEKT – NEW MIRACLE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval členov VV SOŠV o projekte New 

Miracle. Partnermi projektu sú NOV Lotyšska (vedúci projektu), NOV Talianska, University 

of Rome, Innovation Academy. Trvanie projektu je 01/2021 – 12/2023. 

Cieľom projektu New Miracle je vyvinúť jedinečný praktický vzdelávací program v 

oblasti športového riadenia pre nových lídrov športu doplnený o exkluzívny balíček 

mentoringu a platformu pre účastníkov, ktorí práve začínajú kariéru v športovom 

manažmente. 

Cieľovou skupinou projektu New Miracle sú mladí odborníci, dobrovoľníci a osoby s 

rozhodovacími právomocami, ktoré pôsobia v športových kluboch, športových federáciách a 

iných organizáciách v športovom sektore. 

 

Celkové ciele projektu New Miracle sú preto: 

• podporovať rodovú rovnosť; 

• propagovať a podporovať účasť žien na rozhodovaní; 

• zlepšiť sebadôveru žien; 

• podporovať dobrovoľnícke činnosti v športe; 

• zvyšovať povedomie o osvedčených postupoch a úspechoch spoločnosti, aby sa viac 

žien stalo vodkyňami. 

 

 Uzn. č. 302/14/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o projekte New Miracle, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV J. 

Liba. 

 

 

VEC: FOND NA PODPORU ŠPORTU 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi informoval o tom, že Fond na podporu športu 

pripravuje novú výzvu pre neprofesionálne športové kluby. Amatérske športové kluby s 

mládežníckou základňou môžu požiadať o štátny finančný príspevok na zmiernenie dopadov 

pandémie ochorenia COVID-19.  

Fond na podporu športu zverejnil avizovanú Výzvu na zmiernenie dopadov pandémie 

COVID-19 pre amatérske športové kluby. Oprávnení žiadatelia môžu žiadosti o finančnú 

pomoc za obdobie od marca do decembra 2020 posielať v termíne od 30. marca 2021 do 15. 

apríla 2021. Podmienkou je, aby športové kluby mali minimálne desať aktívnych športovcov 

a v roku 2019 boli ich príjmy a výnosy minimálne vo výške 20-tisíc eur.  

Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná vo výške 50 eur na jedného 

aktívneho športovca do 23 rokov s minimálne tromi účasťami v súťaži podľa stavu k 30. 

septembru 2019 (na základe údajov zo žiadostí národných športových zväzov o príspevok 
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uznanému športu na rok 2020). Žiadatelia môžu žiadať 50 % oprávnených nákladov klubu za 

oprávnené obdobie. Celkovo je na výzvu pre amatérske športové kluby vyčlenená suma vo 

výške 4 milióny eur. Už skôr vyčlenil Fond na podporu športu v zmysle dohody s 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre profesionálne kluby sumu 6 miliónov 

eur. 

Celé znenie výzvy i všetka potrebná dokumentácia je na webovom portáli Fondu na 

podporu športu, ktorý v nasledujúcich dňoch ešte zverejní povinnú prílohu k žiadosti o 

finančný príspevok – čestné vyhlásenie. 

 

 Uzn. č. 302/15/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o činnosti Fondu na podporu športu, ktoré predstavil výkonný riaditeľ 

SOŠV G. Asványi. 

 

 

VEC: INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU PRE ŠPORT 

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

oboznámil VV SOŠV o obsahu posledného zasadnutia Krízového štábu pre šport.  

Druhé zasadnutie krízového štábu pre šport sa prostredníctvom videokonferencie 

uskutočnilo necelý mesiac po úvodnom, v stredu 10. februára. Krízový štáb pre šport bol 

ustanovený z iniciatívy SOŠV. Predstavuje platformu na prenos reálnych a relevantných 

informácií a stanovísk medzi športovým hnutím na jednej strane a Úradom verejného 

zdravotníctva SR (ÚVZ SR), resp. MŠVVŠ SR na druhej strane. 

Zástupcovia všetkých zainteresovaných strán mali na rokovaní štábu významné 

zastúpenie. Druhé zasadnutie malo výrazne početnejšiu účasť ako prvé. Medzi jeho 

účastníkmi boli napríklad aj zástupca hlavného hygienika SR pre ekonomické činnosti J. 

Lovásik, či olympijský víťaz v atletike a člen VV SOŠV M. Tóth. 

P. Korčok vyzdvihol, že vďaka pomoci ÚVZ SR a s podporou MŠVVŠ SR sa v 

priebehu januára podarilo spustiť vydávanie dekrétov kandidátov štartu na tohtoročných 

olympijských hrách v Tokiu, čo sa týka 198 športovcov. Umožnila to nová vyhláška Úradu 

verejného zdravotníctva SR. Športovci s príslušným dekrétom majú do určitej miery uľahčené 

trénovanie. Športový riaditeľ SOŠV R. Buček konštatoval, že zavedenie dekrétov malo v 

športovej obci veľmi pozitívny ohlas. 

Viceprezident SOŠV avizoval snahy SOŠV rozšíriť možnosť využívať dekréty aj pre 

členov realizačných tímov kandidátov štartu na OH v Tokiu, a takisto aj pre kandidátov štartu 

na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu, od ktorých nás delí už len necelý rok. 

Rovnaký režim by sa mal týkať aj paralympionikov. 

Zároveň sa aktívne diskutuje aj o dekréte reprezentanta SR, ktorý by sa mal týkať 

širšieho okruhu športovcov – potenciálnych účastníkov iných vrcholných podujatí v 

olympijských aj neolympijských športov 

Ďalšia diskusia bola o „bublinách“, v ktorých prebieha, resp. by mohla prebiehať 

kvalitná príprava aspoň časti športovcov – mimo piatich najväčších kolektívnych športov. V 
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podobe „bubliny“ sa majú realizovať aj marcové preteky Svetového pohára v zjazdovom 

lyžovaní žien v Jasnej. V tejto súvislosti je plánovaná aj nová bublina pre plavcov. 

P. Korčok zároveň informoval, že bol vypracovaný tiež veľmi dobrý metodický 

materiál s odporúčaniami, ako po prekonaní ochorenia COVID-19 upravovať intenzitu 

tréningového zaťaženia. Tento materiál je veľmi praktickou pomôckou pre športovcov aj 

trénerom a je dostupný na webovej stránke SOŠV. 

 

 Uzn. č. 302/16/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie zo zasadnutia Krízového štábu pre šport, ktoré prezentoval viceprezident 

SOŠV a predseda komisie SOŠV pre rozvoj športu P. Korčok. 

 

 

VEC: POĎAKOVANIE D. ŤAŽKÉMU ZA DLHOROČNÚ ČINNOSŤ V PROSPECH 

ŠPORTOVÉHO HNUTIA 

Záver zasadnutia VV SOŠV bol venovaný poďakovaniu bývalému riaditeľovi odboru 

športu MŠVVaŠ SR D. Ťažkému za jeho dlhoročnú činnosť v prospech športového hnutia.  

D. Ťažký pracoval na MŠVVaŠ SR ako štátny radca, istý čas bol aj poverený generálny 

riaditeľ sekcie športu a v posledných rokoch riaditeľom odboru športu. V minulosti pracoval 

ako športový riaditeľ a generálny sekretár Slovenského zväzu cyklistiky a bol riaditeľom 

medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. V roku 2018 na 54. valnom 

zhromaždení SOV dostal bronzový odznak SOV. Pred funkcionárskou činnosťou sa venoval 

aj trénovaniu, viedol federálny tím dráhových cyklistov na olympijských hrách 1992 v 

Barcelone. Po rozdelení Česko-Slovenska sa stal prvým trénerom slovenskej dráharskej 

reprezentácie. 

SOŠV ďakuje D. Ťažkému za dlhoročnú činnosť v prospech športového hnutia, 

výbornú spoluprácu a želá mu ďalšie pracovné a najmä osobné úspechy. 

 

 

303. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla 2021.   

  

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

  

Overil: R. Petriska, člen VV SOŠV   

 


