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Zápis z 303. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 8. apríla 2021 v Bratislave  
  

 

 

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

Ospravedlnení: Barteková, Tóth 

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

   

  

PROGRAM 303. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                               Siekel 

2. Kontrola úloh        Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV     Siekel 

4. 58. VZ SOŠV         Siekel / Liba / Asványi 

5. OH Tokio 2021        Buček / Liba 

6. Informácia o EYOF BB 2022      Liba 

7. Informácia SLA / ZSL / FIS      Siekel / Liba 

8. Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030: 

Analýza súčasného stavu športu na Slovensku    Asványi / zástupca PwC 

9. Informácia o novom sídle SOŠV v Dome športu      Liba / Asványi 

10. Výročná správa za rok 2020, aktualizácia rozpočtu 2021    Asványi 

11. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 303. zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol viceprezidenta SOŠV Z. Kríža.  

 

Uzn. č. 303/1/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Z. Kríža za overovateľa zápisu z 303. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 302. 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. 



 

 

2 

 

 

K zápisu z 302. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 303/2/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 302. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 303/3/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 302. 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. marca 2021. Predovšetkým informoval o jeho 

stretnutiach s partnermi SOŠV, ale i rokovaniach ohľadom súčasnej situácie v slovenskom 

lyžovaní, ktorej je opäť venovaný aj samostatný bod zasadnutia VV SOŠV.  

A. Siekel spomenul taktiež stretnutia s predsedami a zástupcami Žilinského 

a Košického samosprávneho kraja ohľadom vzájomnej spolupráce, predovšetkým pri tvorbe 

integrovaných územných stratégií na úrovni krajov. Týmito poslednými stretnutiami SOŠV 

zavŕšil sériu rokovaní so všetkými samosprávnymi krajmi. Prezident SOŠV vyjadril 

presvedčenie, že verí, že takáto spolupráca, komunikácia a výmena skúseností so 

samosprávou je veľmi dôležitá a prínosná.   

Ako následne zdôraznil prezident SOŠV, sekretariát SOŠV sa naďalej aktívne venuje 

dôležitým prípravám smerom k blížiacim sa OH a ZOH a rovnako tak príprave 58. VZ SOŠV.  

Spomenul taktiež pokračujúce aktivity na tvorbe základného koncepčného dokumentu rozvoja 

slovenského športu. 

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

reprezentatívnych priestoroch SOŠV v Dome športu a na príprave múzea slovenského športu.  

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. 

Prezident SOŠV sa poďakoval všetkým za aktivity a spoluprácu v poslednom období. 

V závere tohto bodu zasadnutia podal A. Siekel informáciu o plánovaných aktivitách 

na najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 303/4/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

na začiatku apríla 2021. 
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4. 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. J. Liba navrhol, aby sa zasadnutie vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu 

uskutočnilo online prostredníctvom technológií elektronickej komunikácie. Členovia VV 

SOŠV tento návrh prijali. Každý člen SOŠV bude mať jeden prístup cez jeden emailový účet. 

K hlasovaniu o jednotlivých bodoch bude prizvaný aj notár a kontrolór SOŠV, aby dohliadali 

na formu a správnosť hlasovania.  

 Následne prebehla diskusia o bode Situácia v slovenskom lyžovaní. Tomuto bodu 

bude pravdepodobne v rámci zasadnutia VZ SOŠV venovaná väčšia názorová diskusia. 

Vedenie SOŠV absolvovalo viaceré stretnutia so SLA a ZSL. Cieľom posledného mediačného 

stretnutia bolo, aby sa obe strany ešte pokúsili nájsť spoločné riešenie tejto situácie. Dohoda 

medzi organizáciami však napriek snahám dosiahnutá nebola. SLA aj ZSL dostanú priestor 

na VZ SOŠV, aby v pléne prezentovali svoju víziu o ďalšom smerovaní slovenského 

lyžovania. Členom SOŠV je stále SLA, neexistuje však prekážka, aby FIS nepristúpil 

k rozhodovaniu o potenciálnom členstve ZSL. ZSL je organizácia, ktorá je pripravená 

prevziať na seba zodpovednosť zástupcu slovenského lyžovania v medzinárodných 

štruktúrach. Toto stanovisko zastáva aj MŠVVaŠ SR. SOŠV však nemôže prijať do svojich 

štruktúr dve organizácie, ktoré reprezentujú rovnaký šport. Táto skutočnosť vyplýva 

z Olympijskej charty, vyžiadaného stanoviska MOV a Stanov SOŠV. Táto vážna 

problematika tak bude predložená na diskusiu a VZ SOŠV sa touto otázkou bude zaoberať na 

najbližšom zasadnutí.  

Na záver tohto bodu zasadnutia prebehla diskusia o programe zasadnutia. Do 

programu bolo navrhnuté doplniť aj bod Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie 

športu 2030. Slávnostné odovzdanie ocenení a vyznamenaní SOŠV sa uskutoční až 

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

VV SOŠV následne schválil návrh programu 58. VZ SOŠV, rokovací poriadok a 

mandátovo-návrhovú komisiu pre 58. VZ SOŠV v zložení: R. Petriska, A. Siažik a J. Turan. 

 

 

Uzn. č. 303/5/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh programu 58. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe: 

 

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. Schválenie úpravy Stanov SOŠV       Liba /Hrbek 

8. Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030            Asványi / zástupca PwC 

9. Situácia v slovenskom lyžovaní       Siekel/Liba 

10. Diskusia  

11. Prestávka 
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12. Výročná správa SOŠV, Sport Event s.r.o., SOM a.s. a Nadácie SOŠV za rok 2020 Asványi / 

Czuczová /  

Guľáš 

13. Správa DR SOŠV za rok 2020        Mižúr 

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

15. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2021                    Asványi 

16. Schválenie zmeny sídla SOŠV        Asványi 

17. Informácia o žiadateľoch o členstvo v SOŠV      Líška/Hrbek 

18. Diskusia 

19. Správa mandátovej a návrhovej komisie 

20. Záver            Siekel 

 

Uzn. č. 303/6/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rokovacieho poriadku pre 58. VZ SOŠV. 

 

Uzn. č. 303/7/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 58. VZ SOŠV v nasledujúcom zložení: 

R. Petriska – predseda komisie (SK, VV SOŠV), A. Siažik (SZBe) a J. Turan (SAF). 

 

 Uzn. č. 303/8/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

Liba. 

 

 

5. OH TOKIO 2021 

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

o prípravách na OH Tokio 2021. Ako ďalej spomenul, SOŠV pozorne sleduje situáciu 

a informácie z organizačného výboru, ktoré sa prakticky menia každý deň. SOŠV na tieto 

informácie bude reagovať a zverejňovať ich aj naďalej národným športovým zväzom a 

účastníkom OH. 

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

kvalifikačné súťaže. K dnešnému dňu slovenskí športovci vybojovali 20 miesteniek (športová 

streľba 7, vodný slalom 3, rýchlostná kanoistika 5, cestná cyklistika 2, športová gymnastika 

(ž) 1, atletika 1, stolný tenis 1). Dňa 9. 4. 2021 sa uzatvára možnosť registrácie potenciálnych 

účastníkov OH tzv. longlist.  

 Poslednou informáciou bolo už verejne prezentované rozhodnutie, že OH budú bez 

zahraničných návštevníkov. 

 

 Uzn. č. 303/9/21  

            ➢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 v ďalšom bode zasadnutia informoval VV SOŠV 

o prípravách EYOF 2022.  

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. 303/10/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF 2022, 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.     

Dňa 21. 4. 2021 sa uskutočnilo stretnutie SOŠV a deviatich osobností histórie 

slovenského lyžovania (štyria bývalí šéfovia slovenského lyžovania v organizáciách s rôznym 

názvom, viacerí niekdajší špičkoví pretekári – olympionici, aj bývalý popredný tréner), na 

ktorom bolo prijaté ich spoločné vyhlásenie k súčasnému stavu v tomto športe na Slovensku 

a k rozkolu vo vnútri hnutia. Vo vyhlásení osobnosti žiadajú predstaviteľov Slovenskej 

lyžiarskej asociácie i Zväzu slovenského lyžovania, aby spoločne hľadali cestu k 

znovuzjednoteniu lyžovania na Slovensku, a to na báze demokracie, rešpektu a solidarity. 

Následne SOŠV pripravil mediačné stretnutie medzi SLA a ZSL, ktorého cieľom bolo 

nájsť dohodu medzi týmito organizáciami. Tieto snahy však neboli úspešné.  

Obe organizácie budú pozvané na najbližšie 58. VZ SOŠV, aby plénu predstavili svoju 

víziu napredovania slovenského športu. Členom SOŠV je stále SLA, neexistuje však 

prekážka, aby FIS nepristúpil k rozhodovaniu o potenciálnom členstve ZSL. ZSL je 

organizácia, ktorá je pripravená prevziať na seba zodpovednosť zástupcu slovenského 

lyžovania v medzinárodných štruktúrach. Toto stanovisko zastáva aj MŠVVaŠ SR. SOŠV 

však nemôže prijať do svojich štruktúr dve organizácie, ktoré reprezentujú rovnaký šport. 

Pravidelná je taktiež komunikácia SOŠV s FIS. 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. 
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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. 303/11/21  

      ➢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. PREZENTÁCIA ZÁVEROV PRVEJ FÁZY TVORBY STRATÉGIE ŠPORTU 2030: 

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ŠPORTU NA SLOVENSKU 

 Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi informoval VV SOŠV o pokračujúcich 

prípravách koncepčného dokumentu Stratégia športu 2030. Cieľom tohto dokumentu je 

položiť základy pre systematický rozvoj slovenského športu na nasledujúce roky.  

 Závery prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030 prezentoval B. Husár zo spoločnosti 

PwC. Analýza súčasného stavu športu na Slovensku je dôležitým základom pre ďalšiu fázu 

prípravy strategického dokumentu.  

 Následne prebehla diskusia o jednotlivých zisteniach analýzy. 

 

 Uzn. č. 303/12/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Závery prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030: analýza súčasného stavu športu na 

Slovensku. 

 

 

9. INFORMÁCIA O NOVOM SÍDLE SOŠV V DOME ŠPORTU    

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

o prípravách nových priestorov SOŠV v Dome športu. Predpokladaný termín sťahovania je 

koncom júna 2021. Jednotlivé zmluvné vzťahy spojené s novými priestormi  budú predložené 

na prerokovanie a schválenie VZ SOŠV. 

VV SOŠV sa oboznámil s aktuálnym stavom, zmluvnými záväzkami a prijal túto 

informáciu a odporúča ju predložiť na rokovanie VZ SOŠV. 

 

 Uzn. č. 303/13/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o novom sídle SOŠV v Dome športu, ktoré prezentoval výkonný riaditeľ 

SOŠV G. Asványi. 

 

 

10. VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020, AKTUALIZÁCIA ROZPOČTU 2021 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predstavil VV SOŠV aktualizovaný návrh 

rozpočtu SOŠV na rok 2021, návrh rozpočtu SOM, a.s. na rok 2021 a komplexné vyhotovenie 
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výročnej správy SOŠV, SOM, a.s., Sport Event, s.r.o. a Nadácie SOŠV za rok 2020. Výročná 

správa bude predložená na schválenie VZ SOŠV. 

Prezident SOŠV A. Siekel v rámci tohto bodu zasadnutia informoval VV SOŠV, že je 

hrdý na podobu výročnej správy a poďakoval kolegom, ktorí na jej vyhotovení pracovali. 

 

Uzn. č. 303/14/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Aktualizovaný návrh rozpočtu SOŠV na rok 2021 predložený výkonným riaditeľom 

SOŠV G. Asványim. 

 

Uzn. č. 303/15/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Aktualizovaný návrh rozpočtu SOM, a.s. na rok 2021 predložený výkonným 

riaditeľom SOŠV G. Asványim. 

 

 Uzn. č. 303/16/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Výročnú správu SOŠV za rok 2020, v rámci nej aj výročnú správu Slovenskej 

olympijskej marketingovej, a.s., za rok 2020, výročnú správu Sport Event, s.r.o. za rok 

2020 a výročnú správu Nadácie SOŠV za rok 2020 predloženú výkonným riaditeľom 

SOŠV G. Asványim.  

 

 

11. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest slovenských reprezentantov v rámci plnenia úloh NŠZ v slovenskom 

lyžovaní. Následne boli členmi VV SOŠV dodatočne schválené 3 zahraničné pracovné cesty. 

 

Uzn. č. 303/17/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

 

Vec: Zahraničné pracovné cesty – lyžiari 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 
Szczawnica, 

Poľsko 
5.2.2021 

Majstrovstvá 

sveta Cortina 

d´Ampezzo 

P. Lubellan, F.Baláž SOŠV 35000   

 

 

2 
Rogla, 

Slovinsko 
24.2.-3.3.2021 

Majstrovstvá 

sveta 

snowboard - 

alpské 

M. Bačo, M. Bačo SOŠV 4000  
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3 
Krasnojarsk, 

Rusko 
15.-28.3.2021 

Majstrovstvá 

sveta 

juniorov - 

freestyle 

E.Hanicová, T.Murgáč, J.Hermély, 

M.Hliničan, S.Sakál, K.Pitoňáková, 

P.Ďurná, M.Oravec, J.Sanitrár, J. 

Sanitrár st., A. Lozák, K. Lozáková, J. 

Valek, N. Fričová, V. Frič 

SOŠV 27000  

 

     
 

 

VEC: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ 

AKADÉMIE 

 Viceprezident SOŠV Z. Kríž predstavil VV SOŠV dokument Strategický plán rozvoja 

Slovenskej olympijskej akadémie, ktorý pripravila Slovenská olympijská akadémia na čele 

s jej predsedníčkou E. Malíkovou.  

Slovenská olympijská akadémia (ďalej len SOA) je organizačnou zložkou SOŠV bez 

právnej subjektivity. Vznik a činnosť SOA vyplýva zo stanov SOŠV. Vo svojej činnosti sa 

SOA riadi Olympijskou chartou, programom Medzinárodnej olympijskej akadémie, 

Európskych olympijských akadémií, Stanovami SOŠV, jeho organizačnou štruktúrou a 

organizačným poriadkom SOA. 

Cieľom predkladaného strategického plánu rozvoja SOA s podnázvom Výzvy, 

príležitosti a riešenia do roku 2030 je predstaviť novú víziu, poslanie a ciele SOA. Materiál 

pomenúva hodnoty SOA a cieľovú skupinu, pre ktorú je činnosť SOA určená. Definuje 

zainteresované strany, personálne zabezpečenie, inštitucionálne začlenenie a organizačnú 

štruktúru. Určuje časový horizont jednotlivých aktivít a možnosti ich financovania. Záverom 

sa zaoberá aktuálnymi výzvami, príležitosťami a predkladá súbor riešení, ako ich dosiahnuť.  

Prílohou predkladaného strategického plánu bol aktualizovaný organizačný poriadok 

SOA, organizačná štruktúra SOA a prihlášky za člena SOA, lektora SOA a dobrovoľníka 

SOA. 

 

 Uzn. č. 303/18/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Strategický plán rozvoja Slovenskej olympijskej akadémie, ktorý prezentoval 

viceprezident SOŠV Z. Kríž.  

 

 

VEC: OLYMPIJSKÝ DEŇ 2021 „PRIPRAVENÍ NA TOKIO“ 

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

o pripravovanom projekte Olympijský deň 2021 s názvom „Pripravení na Tokio“. 

V dôsledku celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 boli Hry XXXII. olympiády 

v Tokiu preložené z roku 2020 na rok 2021. Vzhľadom na súčasné opatrenia a rešpektovanie 

nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze usporadúvať hromadné podujatia 

športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy sa SOŠV rozhodol upraviť aktivity 

plánovaného projektu „Pripravení na Tokio“.  

V súčasnej pandemickej situácii preto SOŠV plánuje aktivity v online prostredí 

v projekte Olympijský deň 2021 pod názvom Virtuálna štafeta „Pripravení na Tokio“. Cieľom 
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SOŠV je ukázať, že športovať, hýbať sa a byť aktívny sa dá aj napriek obmedzeniam. SOŠV 

preto vyzýva deti, mládež, ale aj širokú verejnosť o zapojenie sa do aktivít cez päť výziev: 

 

1. Webináre  

2. Olympijský kvíz  

3. Výtvarná súťaž 

4. Olympijské pohľadnice  

5. Olympijský deň 

 

Následne bol členom VV SOŠV predstavený harmonogram celého projektu. Začiatok 

aktivít virtuálnej štafety je plánovaný na štvrtok 25. 3. 2021. Všetky súťaže a výzvy budú 

prebiehať podľa propozícií a špecifických podmienok až do konca augusta 2021. 

 

 Uzn. č. 303/19/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o pripravovanom projekte Olympijský deň 2021, ktoré prezentoval 

viceprezident SOŠV Z. Kríž. 

 

 

VEC: ETICKÝ KÓDEX SOŠV 

Právnik SOŠV P. Hrbek predstavil VV SOŠV návrh Etického kódexu SOŠV.  

Dokument vychádza z Etického kódexu MOV a je založený na jeho princípoch a 

pravidlách, ako aj na Základných univerzálnych princípoch dobrej správy olympijského a 

športového hnutia  prijatých XIII. olympijským kongresom v Kodani v roku 2009. Etický 

kódex vymedzuje základné etické zásady a normy správania a konania osôb s príslušnosťou 

k SOŠV dovnútra i navonok v mene SOŠV.  

Po prvotnom predstavení dokumentu prebehla krátka diskusia o jeho obsahu. Všetky 

pripomienky, postrehy a návrhy na doplnenie spracuje právnik SOŠV do záverečnej podoby 

dokumentu a následne bude dokumentu predložený na schválenie VV SOŠV a zverejnený na 

webovej stránke SOŠV.  

 

 Uzn. č. 303/20/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Návrh Etického kódexu SOŠV, ktorý prezentoval právnik SOŠV P. Hrbek.  

 

 

VEC: NOMINÁCIA P. GANTNEROVEJ DO ORGÁNOV ENGSO 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil členom VV SOŠV na schválenie 

nomináciu P. Gantnerovej do ENGSO EU Advisory Committee na obdobie 2021 – 2023.  

VV SOŠV schválil nomináciu riaditeľky oddelenia medzinárodných vzťahov SOŠV 

P. Gantnerovej do ENGSO EU Advisory Committee.  
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 Uzn. č. 303/21/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Nomináciu P. Gantnerovej do ENGSO EU Advisory Committee na obdobie 2021 – 

2023. 

 

304. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 3. júna 2021.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: Z. Kríž, viceprezident SOŠV   


