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Zápis z 305. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 9. septembra 2021  

v Bratislave  
  

 

 

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

Halanda  

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek, Buček, Barteková, Czuczová 

  

  

  

PROGRAM 305. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                               Siekel 

2. Kontrola úloh        Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV    Siekel 

4. Hodnotenie OH Tokio 2021      Buček / Liba / Czuczová 

5. Príprava ZOH Peking 2022      Buček / Liba 

6. Príprava volebného 60. VZ SOŠV     Liba 

7. Informácia o EYOF Banská Bystrica 2022    Liba 

8. Informácia SLA / ZSL / FIS      Siekel / Liba 

9. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti                                     Asványi / Mižúr 

10. Sport (r)evolution                                                                               Siekel / Czuczová 

11. Informácia o činnosti FNPŠ                                                                    Asványi 

12. Spolupráca SOŠV a občianskeho združenia Košická aréna   Siekel / Hrbek 

13. Stratégia udržateľnosti 2030      Motolíková / Kováč 

14. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 305. zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol člena VV SOŠV Ľ. Halandu.  

 

Uzn. č. 305/1/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Ľ. Halandu za overovateľa zápisu z 305. zasadnutia VV SOŠV.  
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2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 304. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia boli ukladacie uznesenia predovšetkým 

v súvislosti s prípravou na OH a s prípravou VZ SOŠV. Tieto úlohy boli splnené. 

K zápisu z 304. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 305/2/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 304. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 305/3/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 304. 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. júna 2021. Predovšetkým informoval o viacerých 

stretnutiach so zástupcami národných olympijských výborov. Spomenul však tiež nedávne 

stretnutie s pani prezidentkou SR. 

Osobitne vyzdvihol prípravu dvoch dokumentov SOŠV, a to konkrétne dokument 

Stratégia udržateľnosti 2030 a Etický kódex SOŠV. Tieto dokumenty môžu členom slovenského 

olympijského a športového hnutia poslúžiť ako vzor a základný kameň pre budúce vlastné etické 

kódexy a stratégie udržateľnosti. Prostredníctvom nich si veľmi konkrétnym spôsobom môžu 

členovia SOŠV pomenovať hodnoty a pravidlá správania sa a udržateľnosti, ktorými sa riadi aj 

SOŠV. 

A. Siekel ďalej informoval o prípravách plnej prevádzky Slovenského olympijského 

a športového múzea. Nezabudol tiež zdôrazniť stretnutia so zástupcami samosprávy, ktoré počas 

letných mesiacov absolvoval, a ktoré prezident SOŠV pokladá za veľmi dôležité pre ďalší rozvoj 

slovenského športu.  

SOŠV pripravuje v blízkej dobe ďalšie pracovné stretnutie s členmi SOŠV, ktoré sa 

opakujú už na pravidelnej báze a vždy slúžia na prediskutovanie dôležitých otázok slovenského 

športového hnutia.  

Prezident SOŠV zdôraznil vo svojej správe taktiež organizáciu, priebeh a bohatý program 

Olympijského festivalu, ktorý sa prvýkrát konal na Slovensku. A. Siekel nezabudol tiež 

spomenúť pripravované finále Odznaku všestrannosti, ktoré SOŠV pripravuje spolu s MŠVVaŠ 

SR.    

Prezident SOŠV následne upriamil pozornosť na niektoré blížiace sa významné udalosti. 

Slávnostné vyhodnotenie účasti slovenskej výpravy na OH v Tokiu spojené s odovzdávaním 

odmien, vyznamenaní SOŠV a s uvedením oficiálnej knižnej publikácie TOKIO 2020 sa 

uskutoční v utorok 21. septembra v rámci tzv. Olympic Family Day v golfovom areáli Sedín. 

Tretí ročník konferencie SOŠV Sport ®evolution, tentoraz v online podobe, sa bude konať 23. 

septembra. Volebné 60. valné zhromaždenie SOŠV, ktoré oficiálne uzatvorí nezvyčajne až 
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päťročný olympijský cyklus a zvolí orgány SOŠV na ďalšie tri roky, sa uskutoční 15. októbra v 

Bratislave. Počas neho sa uskutoční aj udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2020 a 

najvýznamnejších vyznamenaní SOŠV. 

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

dôležitým prípravám smerom k blížiacim sa ZOH. Pravidelne tiež prebieha aktívna komunikácia 

SOŠV s MOV a EOV ohľadom blížiacich sa športových podujatí. 

Prezident SOŠV sa zároveň 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. 305/4/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v júni, v júli, v auguste a  

na začiatku septembra 2021. 

 

 

4. HODNOTENIE OH TOKIO 2021 

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

o priebehu a výsledkoch výpravy SR na OH Tokio 2020.  

Na Hrách XXXII. Olympiády Tokio 2020 (23.7. – 8.8.2021) reprezentovala Slovensko 

výprava so 41 športovcami v 14 z celkového počtu 33 športov, ktoré sú  v programe OH.  

 Na hrách štartovali športovci z 206 tímov včítane tímu utečencov. Keďže Ruský 

olympijský výbor MOV je suspendovaný za dôkazy o štátom riadenom dopingu v 

krajine, olympionici z Ruska súťažili pod názvom ROC (Ruský olympijský výbor).  

 Na hrách sa zúčastnilo 11 656 športovcov (z toho 48 percent žien), čo je historický 

rekord. Uskutočnilo sa 339 medailových súťaží v 33 športoch. V rámci politiky MOV bolo 

organizátorom umožnené do programu zaradiť aj 5 nových športov – baseball/softball, karate, 

surfing, skateboarding a športové lezenie. Posledné štyri sa v programe objavili prvýkrát.  

Medailovú bilanciu krajín podľa počtu získaných medailí, ktorá je na OH neoficiálna,  

vyhrala výprava USA. Jej športovci získali 113 medailí, z toho 39 zlatých, 41 strieborných a 33 

bronzových. Na druhom mieste sa umiestnila Čína a na treťom mieste športovci ROC. 

Slovensko vďaka jednej zlatej, dvom strieborným medailám a jednej bronzovej obsadilo s 

ďalšími 12 krajinami delené 47. miesto.  

Na medailových miestach sa umiestnili športovci z 93 krajín (o 6 viac ako v roku 2016). 

Top 10 výprav získalo 587 (517)  čo je 58% (53%) všetkých medailí.  

Predpoklady o zisku medailí naplnili športoví strelci, vodní slalomári a rýchlostní 

kanoisti. Zuzana Rehák Štefečeková ziskom zlatej medaily a zároveň vytvorením svetového 

rekordu (125 zásahov terčov zo 125) v trape dosiahla absolútne najhodnotnejší výkon. Vo 

vodnom slalome v kategórii K1 vybojoval Jakub Grigar striebornú medailu. Rovnaké umiestnie 

nečakane vybojoval Rory Sabbatini v golfe. V novej olympijskej disciplíne štvorkajak mužov na 

500 m trati v rýchlostnej kanoistike získal v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček 

a Adam Botek bronzovú medailu.   
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Na hry sa kvalifikovalo slovenských 41 športovcov, čo je najnižší počet v histórii účasti 

Slovenska na olympijských hrách. Možnosť kvalifikovať sa unikla niekoľkým ďalším 

športovcom. Tesne za postupovými miestami zostali Richard Varga, Romana Gajdošová 

v triatlone a rýchlostná kajakárka Lisa-Maria Gamsjägerová. Predpokladala sa početne väčšia 

účasť atlétov. Na OH v Riu ich bolo až 16. Dôvodom môže byť aj nový komplikovaný 

kvalifikačný systém.  

Napriek nižšej početnosti bola účasť slovenskej výpravy vďaka zisku štyroch medailí 

úspešná. Veľmi blízko k zisku medaily bola dvojica Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga 

v trape miešaných dvojíc, keď v rozstrele ich od tretieho miesta delil jeden minutý terč. Matej 

Beňuš v C1 prehral boj o bronzovú medailu možno iba jedným potrestaným dotykom bránky.  

V prvej tretine štartového poľa sa naši športovci umiestnili v 12 súťažiach. V ďalších 

siedmich sa umiestnili v prvej polovici štartového poľa. V prvej tretine štartového poľa (v 

stolnom tenise a v tenise ide o delené umiestenia) na OH v Tokiu skončili: v streľbe Zuzana 

Rehák Štefečeková v trape (1. z 26), v mix trape Rehák Štefečeková s Erikom Vargom (4., zo 

16.) a Patrik Jány vo vzduchovej puške 7. zo 47) aj v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 (13. z 39), 

golfista Rory Sabbatini (2. zo 60), vodní slalomári v K1 Jakub Grigar (2. z 24), Matej 

Beňuš v C1 (6. z 18) a Eliška Mintálová v K1 (9. z 27), štvorkajak na 1000 m Samuel Baláž, 

Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek (3. z 11), atlét Matej Tóth v chôdzi na 50 km (14. z 59), 

stolný tenista Jang Wang (16. zo 48) a tenisti Filip Polášek a Lukáš Klein vo štvorhre (9. z 32). 

To je spolu 15 športovcov. 

Ak rozšírime okruh na tých, ktorí skončili v prvej polovici (v bedmintone, boxe a v 

stolnom tenise ide o delené umiestenia), k vyššie uvedeným pribudli ešte strelci v mix 

trape Marián Kovačócy a Jana Špotáková (8. zo 16 dvojíc), Danka Barteková v skeete (13. z 28), 

atlétka Emma Zapletalová v behu na 400 m prek. (15. z 39), bedmintonistka Martina 

Repiská (15. zo 43), vodná slalomárka Monika Škáchová v C1 (9. z 22), strelec Erik 

Varga v trape (11. z 29) a boxer Andrej Csemez do 75 kg (9. z 26). Na dvoch náradiach sa do 

prvej polovice 85-členného štartového poľa prebojovala aj športová gymnastka Barbora 

Mokošová, ktorá si vo viacboji utvorila osobné bodové maximum, pričom v prostných obsadila 

37. a na bradlách 38. miesto. 

Pozitívne treba hodnotiť každý výsledok, ktorým sa športovci priblížili k osobnému 

maximu.  

Následne R. Buček informoval VV SOŠV o podpore športovcov pred OH, činnosti štábu 

Tokio 2020 a zdravotnom a organizačnom zabezpečení výpravy Slovenskej republiky na OH.  

Podrobnejšia správa bude prezentovaná aj na blížiacom sa 60. VZ SOŠV. 

Zopár informácií z vlastnej skúsenosti doplnil aj predseda komisie športovcov SOŠV 

a olympionik M. Tóth, ktorý sa OH zúčastnil osobne. Osobitne zdôraznil najmä potrebu lepšieho 

prenosu informácií a väčší dôraz na podporu zo zdrojov Olympijskej solidarity a MŠVVaŠ SR. 

Niekoľko informácií podal tiež M. Tóth k súťaženiu v Sappore. 

Člen VV SOŠV R. Petriska poďakoval R. Bučekovi za pomoc s prípravou výpravy na 

OH Tokio 2020. Osobitne však informoval, ako Maďarský olympijský výbor pomohol 

slovenskému štvorkajaku s prepravou lode. Čím maďarská strana preukázala veľké gesto, 

nakoľko následne ich slovenský štvorkajak na OH porazil. Presne o takýchto skutkoch je 
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olympizmus, preto sa členovia VV SOŠV zhodli, že SOŠV pripraví oficiálne poďakovanie za 

pomoc.  

Viceprezident SOŠV Z. Kríž ocenil vypracovanú správu o účasti na hrách, ktorú predložil 

vedúci výpravy, ale i samotné organizačné zabezpečenie výpravy. Z. Kríž zároveň navrhol 

taktiež vypracovať oficiálne poďakovanie veľvyslancovi SR v Japonsku, ktorý bol veľmi 

nápomocný počas celých OH.  

Viceprezident SOŠV P. Korčok rovnako poďakoval vedúcemu výpravy R. Bučekovi 

a zdôraznil, že netreba zabúdať, že na týchto OH súťažilo najviac športovcov z celého sveta, ale 

najmenej zo Slovenskej republiky. V tradičných športoch slovenská výprava uspela, ale je nutné 

vidieť aj rezervy v rámci celého slovenského športu. Osobitne P. Korčok povedal, že je potrebné 

sa vážnejšie zaoberať aj problémami kolektívnych športov, ktoré dlhodobejšie vo výprave 

absentujú. Potešilo ho však, že napriek ťažkej dobe SOŠV dokázal vytvoriť krízový štáb, 

pripraviť podmienky a riešiť problémy spojené s pandémiou a prípravou športovcov. P. Korčok 

však zdôraznil, že je potrebné otvoriť diskusiu o otázkach vrcholového športu, väčšej spolupráci 

stredísk a väčšou zastúpení účastníkov OH v strediskách. SOŠV musí hodnotiť nielen to čo bolo, 

ale spoločne všetci v rámci slovenského športového hnutia musíme lepšie nastaviť systém 

podpory vrcholového športu, poznamenal viceprezident SOŠV. Ako ďalej spomenul, prebieha 

taktiež príprava nových kritérií Top tímu a absentuje širšia diskusia, čo nemožno hodnotiť 

pozitívne.  

VV SOŠV následne skonštatoval, že sa bude zaoberať pripomienkami z diskusie, ktoré 

odzneli v súvislosti s viacerými nedostatkami prípravy vrcholových športovcov. 

Člen VV SOŠV D. Líška zároveň v rámci tohto bodu zasadnutia poďakoval M. Tóthovi 

za jeho kariéru, za to že sa ešte odhodlal a išiel do prípravy aj napriek obmedzenia. Rovnako tak 

mu vyjadrili členovia VV SOŠV poďakovanie aj za predsedníctvo v Komisii športovcov SOŠV. 

R. Buček ďalej pozitívne zhodnotil prípravné kempy pred OH, ktoré boli veľmi prínosné 

pre aklimatizáciu. 

P. Korčok v tejto súvislosti poďakoval za SAZ za tréningový kemp, ktorý hodnotili všetci 

účastníci so spokojnosťou.  

V ďalšej časti tohto bodu zasadnutia riaditeľka marketingového oddelenia SOŠV K. 

Czuczová priblížila aktivity SOŠV počas OH. Pozornosť bola predovšetkým venovaná 

Olympijskému festivalu a Farebnému behu SOŠV.  

Ako informovala, Olympijský festival organizovalo len 9 NOV, napriek pôvodne 

deklarovaným 14. Kvôli pandemickým obmedzeniam viaceré národné olympijské výbory 

upustili od organizácie tohto multišportového a kultúrneho podujatia. Na Olympijskom festivale 

spolupracovalo 26 národných športových zväzov. Dokopy SOŠV privítalo na podujatí cez 30 000 

unikátnych účastníkov. Po návrate z OH festival privítal i slovenských olympionikov.  

Následne prebehla diskusia o programe podujatia, komunikácii a spolupráci s národnými 

športovými zväzmi a pozitívnej odozve od partnerov Slovenského olympijského tímu. 

K. Czuczová následne poďakovala za pozornosť a požiadala VV SOŠV o akékoľvek 

pripomienky a návrhy na zlepšenie tohto podujatia, ktorý sa na Slovensku konal premiérovo.  

Generálny sekretár SOŠV následne predstavil VV SOŠV návrh na udelenie vyznamenaní 

za OH Tokio 2020. 
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ZLATÉ KRUHY SOŠV: 

ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ 

 

STRIEBORNÉ KRUHY SOŠV: 

JAKUB GRIGAR, RORY SABBATINI 

 

BRONZOVÉ KRUHY SOŠV: 

SAMUEL BALÁŽ, ADAM BOTEK 

Poznámka: Erik Vlček aj Denis Myšák už majú Strieborné kruhy SOŠV, takže nemôžu dostať 

nižšie vyznamenanie.  

 

Udelenie ďalších vyznamenaní možno zvážiť pre týchto ľudí: 

Športovci: 

Erik Varga – Medaila SOŠV 

Patrik Jány – Medaila SOŠV 

Marián Kovačócy – Medaila SOŠV 

Jana Špotáková – Medaila SOŠV 

 

Tréneri: 

Branislav Slamka (tréner všetkých trapistov) – Zlatý odznak SOŠV  

Peter Likér (tréner Vlčeka a Boteka) – Zlatý odznak SOŠV  

Andrej Wiebauer (tréner Baláža a Myšáka) – Bronzový odznak SOŠV 

Stanislav Gejdoš (tréner Grigara) – Bronzový odznak SOŠV 

 

 Uzn. č. 305/5/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Správu o účasti na Hrách XXXII. olympiády Tokio 2020, ktorú prezentoval riaditeľ 

športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 Uzn. č. 305/6/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o sprievodných aktivitách SOŠV počas OH Tokio 2020, ktoré prezentovala 

riaditeľka marketingového oddelenia SOŠV K. Czuczová. 

 

Uzn. č. 305/7/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh na udelenie vyznamenaní za OH Tokio 2020, ktorý predstavil generálny sekretár 

SOŠV J. Liba. 

 

 Uzn. č. 305/8/21  

            ➢VV SOŠV ukladá:  

Pripraviť poďakovanie Maďarskému olympijskému výboru za pomoc s prepravou lode 

na OH Tokio 2020 ( Z: Sekretariát SOŠV, T: 31.10.2021). 

 

 Uzn. č. 305/9/21  

            ➢VV SOŠV ukladá:  
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Pripraviť poďakovanie veľvyslancovi SR v Japonsku za pomoc a spoluprácu počas OH 

Tokio 2020 ( Z: Sekretariát SOŠV, T: 31.10.2021). 

 

5. PRÍPRAVA ZOH PEKING 2022 

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

o prípravách na ZOH Peking 2022. Ako vo svojej správe spomenul, SOŠV pozorne sleduje 

situáciu a informácie z organizačného výboru, pričom do podujatia zostáva menej ako 5 

mesiacov. Komunikácia ohľadom prepravy športového materiálu, obmedzení, leteniek je však 

opäť komplikovaná. 

Už 4. – 20. februára 2022 sa v Pekingu uskutočnia XXIV. zimné olympijské hry. Bude 

sa na nich súťažiť v rekordnom počte 109 disciplín – v porovnaní s Pjongčangom 2018 pribudli 

niektoré miešané disciplíny, plus súťaž monobobistiek.  

Napriek časovej blízkosti konania podujatia športový riaditeľ SOŠV konštatoval, že 

konkrétnych informácií o protipandemických opatreniach v Pekingu je zatiaľ veľmi málo. Všetky 

národné olympijské výbory (NOV) čakajú na októbrové zverejnenie príručiek s názvom 

Playbooky, v ktorých budú uvedené základné opatrenia. Dovtedy NOV vlastne ani nemôžu 

objednávať letenky, pretože nevedia, s akou dlhou karanténou po príletey sa počíta. Ako problém 

sa javí aj usporiadanie testovacích súťaží. Viaceré v dôsledku pandémie zrušili a majú sa 

uskutočniť len pomerne krátko pred ZOH. Pre našu výpravu je problémom aj to, že pandémia 

vlani aj tohto roku znemožnila vedeniu výpravu návštevu olympijského regiónu, takže naši 

športovci pocestujú do prostredia, ktoré poznáme málo. 

R. Buček následne priblížil informácie ohľadom predpokladaného počtu športovcov na 

ZOH Peking 2022: 

Biatlon:  8 (4 muži + 4 ženy) 

Ľadový hokej: 25 (25) 

(Tím žien sa v novembri zúčastní na kvalifikačnom turnaji (skupina E) v Lulea vo Švédsku. Zo 

zúčastnených tímov Švédsko (9. v rebríčku), Francúzsko (10.), Slovensko (15.) a tím z odloženej 

predkvalifikácie 4.) postúpi víťaz skupiny. 

 

Bežecké lyžovanie: 4 (2+2) 

Alpské lyžovanie: 5 (2+3) 

Snowboarding: 2 (1+1) 

Sánkovanie: 4 (3+1) 

Boby: 1 (0+1) 

Krasokorčuľovanie: 1 (0+1) 

Rýchlokorčuľovanie: 1 (0+1) 

        

Predpokladaný počet spolu: 51 

 

SOŠV bude sledovať ďalšie informácie. Treba však očakávať, že režim bude s najväčšou 

pravdepodobnosťou rovnaký ako počas OH Tokio 2020, možno dokonca prísnejší. 

 

 Uzn. č. 305/10/21  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  
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Informácie o prípravách ZOH Peking 2022, ktoré prezentoval riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

6. PRÍPRAVA VOLEBNÉHO 60. VZ SOŠV 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predstavil členov VV SOŠV návrh pozvánky a 

programu 60. VZ SOŠV. Termín VZ SOŠV je naplánovaný na 15. októbra 2021. Zasadnutie sa 

uskutoční prezenčnou formou v Bratislave. 

Hlavným bodom zasadnutia budú voľby do orgánov SOŠV a vyhodnotenie celého 

olympijského cyklu.   

Posledné volebné valné zhromaždenie sa konalo v novembri 2016. Vlani po presune 

olympijských hier v Tokiu z leta 2020 na prelom júla a augusta 2021 sa členovia VZ rozhodli 

využiť možnosť a predĺžili mandát orgánom SOŠV o jeden rok na obdobie po skončení Hier 

XXXII. olympiády.  

Členovia SOŠV majú teraz tri týždne na podávanie vlastných návrhov do orgánov SOŠV. 

Na 60. valnom zhromaždení sa budú tajným hlasovaním voliť prezident, deviati členovia 

výkonného výboru, ombudsman, predseda dozornej rady (je zároveň i kontrolórom SOŠV) i 

dvaja jej členovia. V piatok 15. októbra sa bude rozhodovať aj o menách maximálne piatich 

významných osobností slovenského športu a olympijského hnutia, ktoré sa stanú členmi pléna 

SOŠV. Funkčné obdobie nových orgánov SOŠV (s výnimkou predsedu a členov DR SOŠV) je 

do konania najbližšieho valného zhromaždenia po ukončení olympijských hier 2024 v Paríži. 

Právo hlasovať budú mať 15. októbra len členovia SOŠV. Každý člen SOŠV má právo 

navrhnúť vlastných kandidátov do volených orgánov SOŠV. Návrhy musia byť podané písomne 

na kandidačných lístkoch na sekretariát SOŠV najneskôr do štrnástich dní pred dátumom konania 

valného zhromaždenia. Uzávierka kandidatúr je 1. októbra o 17.00 h. Následne ich prerokuje a 

schváli výkonný výbor SOŠV a menoslov kandidátov vrátane navrhovateľa zverejní sekretariát 

SOŠV na webovom sídle www.olympic.sk najneskôr tri dni pred dňom konania volieb. Každý 

člen SOŠV môže na každú funkciu navrhnúť len jedného kandidáta, ktorý musí dať na 

kandidatúru písomný súhlas. 

VV SOŠV následne prediskutoval a schválil návrh programu 60. VZ SOŠV, rokovací 

poriadok, volebný poriadok, podobu kandidátskych lístkov, mandátovo-návrhovú komisiu pre 

60. VZ SOŠV v zložení: predseda Ľ. Halanda (člen VV SOŠV), členovia: J. Minčík (ŠCP), P. 

Ivanič (SZTŠ), náhradník M. Kopejtko (SZF) a volebnú komisiu pre 60. VZ SOŠV v zložení: 

predseda Z. Kríž (viceprezident SOŠV), členovia: zástupca komisie športovcov SOŠV, J. 

Dubovský (SAUŠ), Ľ. Pastorová (SZPH), M. Jung (SZVM), náhradník J. Beständig (SKrZ). 

V rámci zasadnutia VZ SOŠV budú odovzdané výročné ocenenie za rok 2020.  

VV SOŠV sa tiež na návrh M. Tótha (predsedu komisie športovcov SOŠV) zaoberal 

štatútom komisie športovcov SOŠV, pričom prerokoval jedno problematické ustanovenie 

ohľadom voľby predsedu tejto komisie. VV SOŠV schválil, aby si predsedu komisie volili 

členovia komisie športovcov priamo medzi sebou, bez potrebného (pôvodne v štatúte 

uvedeného) návrhu prezidenta SOŠV.  

VV SOŠV následne prerokoval návrh na čestných členov SOŠV. Čestné členstvo sa 

udeľuje domácim osobnostiam za mimoriadne a vynikajúce zásluhy v oblasti športu a 
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olympizmu, resp. za dlhodobú angažovanosť v konkrétnych činnostiach a orgánoch SOV/SOŠV. 

Každý schválený čestný člen SOŠV zároveň obdrží zlatý odznak SOŠV. 

VV SOŠV navrhuje na čestné členstvo nasledujúcich kandidátov: 

 

ĽUBOR HALANDA – Bývalý vynikajúci volejbalista, neskôr tréner a dlhoročný popredný 

volejbalový i olympijský funkcionár. Na ME juniorov 1973 v Holandsku bol kapitán 

strieborného tímu ČSSR a dlhšie hral aj za reprezentáciu mužov, s ktorou na ME 1979 v Paríži 

obsadil 6. miesto. S družstvom ČH Bratislava získal tri tituly majstra ČSSR (1978, 1979 a 1981), 

aj víťazstvá v dvoch najvýznamnejších európskych klubových súťažiach – v EPM v roku 1979 

a v PVP v roku 1981. Neskôr hrával v Taliansku, kde začal aj s trénerskou činnosťou. V rokoch 

1993 – 1997 pôsobil pri ženskej reprezentácii SR. V rokoch 2000 – 2005 bol generálny sekretár 

Slovenskej volejbalovej federácie, následne sa na dlhší čas stal prezidentom SVF. Od roku 2017 

je čestný prezident SVF. V roku 2015 sa stal viceprezidentom Európskej volejbalovej 

konfederácie (CEV) a členom správnej rady Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB). 

V riadiacich štruktúrach CEV aj FIVB úspešne pôsobí doteraz. Od roku 2004 je nepretržite 

členom exekutívy SOV, resp. SOŠV, z toho v rokoch 2008 – 2016 ako 

podpredseda/viceprezident. Viedol slovenskú výpravu na OH 2012 v Londýne, aj na dvoch 

edíciách letného EYOF (Lignano-Sabbiadoro 2005 a Belehrad 2007). Je aj člen správnej rady 

Nadácie SOŠV. 

 

NATÁLIA HEJKOVÁ – Bývalá výborná basketbalistka je historicky najúspešnejšia trénerka 

v ženskom basketbale na Slovensku. Výrazne sa trénersky presadila najprv na Slovensku (v 

Ružomberku) a potom aj v zahraničí (Maďarsko, Rusko, Česko, trénovala aj v Španielsku). 

Tímy, ktoré viedla, až päťkrát vyhrali Euroligu – dvakrát SCP Ružomberok, dvakrát Spartak 

Moskovská oblasť a raz USK Praha. Klubové tímy pod jej vedením získali v 4 krajinách dovedna 

23 ligových titulov. Podobnou klubovou bilanciou sa nemôže pochváliť žiadna trénerka 

v Európe. Slovenskú ženskú reprezentáciu priviedla na OH 2000 v Sydney. Ako asistentka 

trénera ženskej reprezentácie Ruska sa podieľala na zisku bronzu na OH 2008 v Pekingu. V roku 

2019 sa ako vôbec prvá Slovenka stala členkou Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej 

federácie (FIBA). Je držiteľka štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra III. triedy (1998), aj 

Krištáľového krídla (1999). 

 

ZDENKO KRÍŽ – Bývalý všestranný športovec a potom veľa rokov športový novinár je jeden 

z najvýznamnejších slovenských športových a olympijských funkcionárov. Dvadsať rokov 

pôsobil v denníku Šport, kde skončil ako zástupca šéfredaktora. Venoval sa predovšetkým 

cyklistike a stolnému tenisu. Po prechode medzi profesionálnych športových funkcionárov 

štvrťstoročie externe vyučoval športovú žurnalistiku. Podieľal sa na založení Asociácie (neskôr 

Konfederácie) športovej zväzov, v roku od roku 1995 až do jej zániku v roku 2020 pôsobil ako 

generálny sekretár. V rovnakom období zastupoval Slovensko v združení európskych 

mimovládnych športových organizácii ENGSO. V rokoch 1986 - 1990 viedol československý 

stolný tenis, v rokoch 1983 – 1986 a potom od roku 1990 až donedávna slovenský stolný tenis. 

V prezidentskej funkcii v tomto športe strávil dovedna 38 rokov, čo je svetový unikát. V 

rokoch 2003 - 2021 bol členom rady riaditeľov Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) 

a 10 rokov členom mediálnej komisie ITTF. V Európskej stolnotenisovej federácii (ETTU) je od 

roku 1999 doteraz predsedom veteránskej komisie. Zároveň je historicky najdlhšie členom 

exekutívy SOV/SOŠV – nepretržite už od roku 1997, pričom v období 2016 – 2021 pôsobil ako 

viceprezident pre olympizmus, zároveň predseda mediálnej a edičnej komisie i múzejnej rady 

SOŠV. Dva razy viedol slovenské výpravy na letnom EYOF (v Esbjergu 1999 a v Paríži 2003) 
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a päťkrát na Svetových hrách neolympijských športov. Aktuálne pôsobí ako čestný prezident 

Slovenského stolnotenisového zväzu. 

BENJAMÍN LEITNER -  Bol predsedom federálneho biatlonového zväzu i  predsedom 

Slovenského zväzu biatlonu (SZB). Na čele SZB stál v rokoch 1991 – 2002. S jeho érou sa 

spájajú výrazné úspechy slovenského biatlonu, predovšetkým titul vicemajsterky sveta Martiny 

Schwarzbacherovej-Jašicovej, viacero popredných umiestení na zimných olympijských hrách – 

4. miesto Sone Mihokovej i ženskej štafety v Nagane 1998, 5. miesto ženskej štafety v Salt Lake 

City 2002, 6. miesto Martiny Jašicovej v Lillehammeri 1994 a 7. miesto o štyri roky neskôr, 9. 

miesto Anny Murínovej tiež v Nagane, ako aj viacero medailí z majstrovstiev Európy i početné 

úspechy v pretekoch SP, na svetových univerziádach, ako aj v letnom biatlone. Počas jeho 

šéfovania slovenskému biatlonu preniklo do medzinárodného športového povedomia meno jeho 

rodného Osrblia – dejiska MS 1997, ako aj ďalších mnohých významných biatlonových podujatí. 

Práve počas jeho pôsobenia na čele zväzu aj miestneho biatlonového klubu sa Osrblie sa zmenilo 

na špičkové biatlonové stredisko, v ktorom neskôr dlhšie pôsobil ako riaditeľ. V rokoch 1997 – 

2001 bol členom výkonného výboru SOV a určitý čas viedol aj komisiu SOV pre šport a životné 

prostredie. V júli oslávil osemdesiatku. 

 

IGOR NEMEČEK – Bývalý hokejista a tréner bol v rokoch 1999 - 2009 generálnym 

sekretárom SZĽH. Riadil organizačný výbor MS v ľadovom hokeji 2011 a 2019 na Slovensku 

a v rokoch 2011 – 2016 bol prezidentom SZĽH. Vo funkčnom období 2012 – 2016 bol členom 

rady IIHF. Od roku 2018 je riaditeľom Kontinentálneho pohára IIHF. Od roku 2001 šestnásť 

rokov pôsobil vo výkonnom výbore SOV, z toho v období 2004 – 2016 ako 

podpredseda/viceprezident. Viedol slovenské výpravy na ZOH 2006 v Turíne aj na ZOH 2010 

vo Vancouvri, aj na zimných EYOF na Blede 2003 a v Monthey 2005. V súčasnosti je 

predsedom predstavenstva organizačného výboru ME 2022 v hádzanej v Bratislave 

a v Košiciach. 

 

Uzn. č. 305/11/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rokovacieho poriadku pre 60. VZ SOŠV. 

 

Uzn. č. 305/12/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh volebného poriadku pre 60. VZ SOŠV. 

 

Uzn. č. 305/13/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 60. VZ SOŠV v zložení: predseda Ľ. Halanda 

(člen VV SOŠV), členovia: J. Minčík (ŠCP), P. Ivanič (SZTŠ), náhradník M. Kopejtko 

(SZF). 

 
Uzn. č. 305/14/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh volebnej komisie pre 60. VZ SOŠV v zložení: predseda Z. Kríž (viceprezident 

SOŠV), členovia: zástupca komisie športovcov SOŠV, J. Dubovský (SAUŠ), Ľ. 

Pastorová (SZPH), M. Jung (SZVM), náhradník J. Beständig (SKrZ). 
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Uzn. č. 305/15/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kandidátske lístky pre 60. VZ SOŠV. 

 
Uzn. č. 305/16/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh na čestných členov SOŠV: Ľ. Halanda, N. Hejková, Z. Kríž, B. Leitner,  

I. Nemeček. 

 
Uzn. č. 305/17/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Štatút komisie športovcov SOŠV. 

  

Uzn. č. 305/18/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh programu 60. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe: 

  
1. Otvorenie                     Siekel 

2. Schválenie programu 60. VZ SOŠV, zápisnice z 59. VZ SOŠV, 

 Rokovacieho poriadku VZ SOŠV a Volebného poriadku 60.VZ SOŠV         Liba 

3. Schválenie zloženia pracovných komisií - mandátovej, návrhovej         

 a volebnej pre 60. VZ SOŠV        Liba 

4. Výročné ocenenia za rok 2020       Liba 

5. Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXII. olympiády 2020 Tokio   Buček 

6. Príprava na ZOH Peking 2022       Buček 

7. Diskusia 

8. Správa o činnosti SOŠV za funkčné obdobie 2017 – 2021      Siekel 

9. Diskusia 

10. Prestávka 

11. Informácia mandátovej komisie            predseda mandát. komisie 

12. Informácia volebnej komisie SOŠV                                                            predseda voleb. komisie 

13. Voľby orgánov SOŠV   - prezident SOŠV           

        - členovia VV SOŠV 

       - predsedu DR SOŠV  

        - členovia DR SOŠV 

       - ombudsman SOŠV 

         - individuálni členovia 

14. Prijatie čestných členov        Liba 

15. Správa volebnej komisie             predseda voleb. komisie 

16. Správa návrhovej komisie (uznesenie 60. VZ SOŠV)          predseda návrh. komisie 

17. Záver 

 

 Uzn. č. 305/19/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách 60. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV  

J. Liba. 
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7. INFORMÁCIA O EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022 

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

o prípravách EYOF 2022. Nedávno sa uskutočnila prezentácia rok do podujatia. 

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. 305/20/21  

           ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF 2022, 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. 

Následne boli priblížené jednotlivé aktivity, ktoré SOŠV vyvinul v najbližšom období 

v súvislosti s touto komplikovanou situáciou.  

Podľa nedávnych informácií dňa 24. augusta 2021 odišiel na FIS list ministra MŠVVaŠ 

SR, ktorým uznáva SZL.  

Zároveň z FIS má SOŠV informácie, že všetky podklady od SOŠV sú v súlade 

s pravidlami FIS. SOŠV komunikuje v tejto súvislosti aktívne aj s MOV.  

SOŠV pripravil nedávno aj stretnutie na pôde SOŠV pre SLA a ZSL, avšak tieto 

organizácie sa ho nezúčastnili a na poslednú chvíľu sa zo stretnutia ospravedlnili. 

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 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. 305/21/21  

      ➢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. 
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9. PREROKOVANIE SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

  Kontrolór SOŠV J. Mižúr, ktorý je zároveň predsedom DR SOŠV v ďalšom bode 

zasadnutia informoval VV SOŠV o potrebe prerokovania správy o kontrolnej činnosti.  

  Dňa 26.7.2021 bol do poštovej schránky SOŠV na Kukučínovej ulici č. 26 v Bratislave 

doručený podnet na zahájenie šetrenia vo veci porušenia zákonných povinností – zo strany 

SOŠV, ktorý bol podaný Slovenskou lyžiarskou asociáciou. 

  Dozorná rada SOŠV po prevzatí podnetu zo strany Slovenskej lyžiarskej asociácie (ďalej 

SLA) dňa 12.8.2021 začala šetrenie vo veci v zmysle jednotlivých bodov písomného podnetu 

SLA.  

  Dozorná rada SOŠV ako najvyšší kontrolný orgán SOŠV sa v komplexnej a odbornej 

rovine zaoberala doručeným podnetom podaným Slovenskou lyžiarskou asociáciou (SLA), 

vykonala riadne šetrenie všetkých uvedených skutočností a následne vypracovala správu 

o kontrolnej činnosti. 

  Zistenia uvedené v správe: 

  Na základe uvedených zistení DR SOŠV konštatovala, že nedošlo k porušeniu platných 

a účinných predpisov zo strany SOŠV a v žiadnom prípade nedošlo k manipuláciám zo strany 

zodpovedných osôb. Všetky hlasovania prebehli slobodne, demokraticky a v súlade s platnou 

úpravou.  

  DR SOŠV zároveň konštatovala tiež, že celý proces ohľadom rokovaní a prijatí 

uznesenia 59. Valné zhromaždenia SOŠV, ktorým sa schvaľuje uznesenie: „Na základe 

vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovisko SOŠV pre 

Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) s odporúčaním uznania Zväzu slovenského lyžovania 

za organizáciu zodpovednú za lyžovanie na Slovensku.“ bol procesne v poriadku a v súlade 

s Olympijskou chartou, Stanovami SOŠV, Etickým kódexom MOV a ďalšími predpismi 

a smernicami SOŠV, ako i všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

  Predmetná správa o kontrolnej činnosti bola následne komplexne prerokovaná na tomto 

zasadnutí VV SOŠV. VV SOŠV sa jej obsahom zaoberal a následne správu o kontrolnej činnosti 

zobral na vedomie bez pripomienok. 

  Správa o kontrolnej činnosti bude zaslaná: Slovenská lyžiarska asociácia, Slovenský 

olympijský a športový výbor, Hlavná kontrolórka športu SR a Ombudsman SOŠV. 

 

Uzn. č. 305/22/21 

  ➢VV SOŠV berie na vedomie: 

 Bez pripomienok správu o kontrolnej činnosti, ktorú vypracovala Dozorná rada SOŠV 

ako najvyšší kontrolný orgán SOŠV na základe doručeného podnetu podaného Slovenskou 

lyžiarskou asociáciou. 

 

 

10. SPORT ®EVOLUTION    

 Riaditeľka marketingového oddelenia SOŠV K. Czuczová informovala členov VV SOŠV 

o príprave konferencie Sport ®evolution, predstavila program konferencie, jednotlivých 

účastníkov a navrhované témy. 
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Konferencia sa uskutoční v Slovenskom olympijskom a športovom múzeum a vzhľadom 

na obmedzenia bude prebiehať online formou. Cieľom je tak aj touto formou spropagovať tento 

unikátny priestor. 

Po predstavení 3. ročníka konferencie prebehla v rámci zasadnutia VV SOŠV diskusia 

o jednotlivých bodoch podujatia, aby bolo podujatie opäť pripravené profesionálne a odborne. 

 

 Uzn. č. 305/23/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o príprave konferencie Sport ®evolution, ktoré prezentovala riaditeľka 

marketingového oddelenia SOŠV K. Czuczová. 

 

 

11. INFORMÁCIA O ČINNOSTI FNPŠ    

 Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi, ktorý je zároveň členom Správnej rady Fondu na 

podporu športu informoval členov VV SOŠV o aktuálnej činnosti Fondu na podporu športu. 

 

 Uzn. č. 305/24/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

SOŠV G. Asványi. 

 

 

12. SPOLUPRÁCA SOŠV A OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA KOŠICKÁ ARÉNA 

Prezident SOŠV A. Siekel a právnik SOŠV P. Hrbek v nasledujúcom bode zasadnutia 

oboznámili členov VV SOŠV o spolupráci SOŠV a občianskeho združenia Košická aréna.  

SOŠV bol oslovení členom tohto občianskeho združenia - spoločnosťou U. S. Steel 

Košice a požiadaní o pomoc s projektom Košickej arény. Spoločnosť U. S. Steel Košice 

deklarovala, že má záujem ostať pôsobiť ako partner hokejového klubu, avšak nechce už pôsobiť 

v štruktúrach občianskeho združenia Košická aréna, a z tohto dôvodu oslovili na spoluprácu 

národný olympijský výbor, nakoľko ide o športovú infraštruktúru národného významu.  

 Aktuálne aréna prechádza náročným obdobím, má viaceré dlhy, vyžaduje početnú 

rekonštrukciu a modernizáciu. Vzhľadom na význam tohto športoviska je cieľom SOŠV pomôcť 

stabilizovať situáciu v aréne a snažiť sa o zachovanie druhého najväčšieho multifunkčného 

športového komplexu v Slovenskej republiky. Snahou je zároveň tiež pomôcť vyťažiť tento 

priestor organizovaním športových podujatí.  

 

 Uzn. č. 305/25/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o spolupráci SOŠV a občianskej združenia Košická aréna, ktoré prezentovali 

prezident SOŠV A. Siekel a právnik SOŠV P. Hrbek. 
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13. STRATÉGIA UDRŽATEĽNOSTI 2030 

 Odborný pracovník oddelenia olympizmu SOŠV I. Kováč v ďalšom bode zasadnutia 

predstavil VV SOŠV Stratégiu udržateľnosti 2030.  

SOŠV začal venovať zvýšenú pozornosť oblasti trvalej udržateľnosti. Od začiatku roka 

2020 je súčasťou medzinárodného projektu ASAP (As sustainable as possible), v rámci ktorého 

nadviazal spoluprácu s Národným olympijským výborom a Konfederáciou športových zväzov 

Dánska, ktorý mu pomáha pri tvorbe a následnej aplikácii vlastnej stratégie trvalej udržateľnosti. 

V rámci konzultačnej fázy prípravy stratégie boli členovia VV SOŠV vyzvaní pripomienkovať 

návrh jej obsahu a zamerania počas 297. zasadnutia VV SOŠV dňa 1. októbra 2020. V priebehu 

roka 2021 bola následne realizovaná finálna verzia Stratégie udržateľnosti 2030, ktorá je teraz 

predkladaná VV SOŠV na schválenie.  

Stratégia sa zameriava na 5 hlavných tematických oblastí: pracovné prostredie, podujatia, 

infraštruktúru, vzdelávanie a komunikáciu. V rámci jej akčného plánu je definovaných celkovo 

69 opatrení, ktoré sa SOŠV zaväzuje realizovať najneskôr do konca roka 2030. Schválením 

stratégie a postupnou aplikáciou jej opatrení sa SOŠV pripája k Medzinárodnému olympijskému 

výboru a ďalším národným olympijským výborom, ktoré už takéto stratégie aplikujú a stáva sa 

tak modernou organizáciou, ktorá prispieva k napĺňaniu globálnych cieľov trvalej udržateľnosti 

definovaných v rámci Agendy 2030 Organizáciou Spojených národov.  

 Predložený dokument sa stretol medzi členmi VV SOŠV s veľmi pozitívnou odozvou. 

Členovia VV SOŠV navrhli, aby bol dokument predstavený aj národným športovým zväzom 

a športovcom, a aby mali možnosť sa k tomuto dokumentu tiež prihlásiť. 

Členovia VV SOŠV následne dokument jednohlasne schválili. SOŠV sa tak radí k veľmi 

úzkej skupine športových organizácií, ktoré majú spracované takýto strategický dokument.  

 

Uzn. č. 305/26/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Stratégiu udržateľnosti 2030, ktorú prezentoval odborný pracovník oddelenia olympizmu 

SOŠV I. Kováč. 

 

 

14. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne bola členmi VV SOŠV schválená 1 riadna pracovná cesta a 10 

pracovných ciest bolo schválených dodatočne. 

 

Uzn. č. 305/27/21 

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 10 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Břeclav, ČR 14.7.2021 Prevzatie múzejných materiálov Z.Letenayová, V.Karácsony SOŠV 150   
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2 Tokio, Japonsko 19.7.-9.8.2021 OH TOKIO 2020 
J. Liba, P. Gantnerová, A. Galica, P. 
Pašúth, G. Bogdányi, J. Súkup, J. Súkup 

SOŠV/MOV 20000   

3 Tokio, Japonsko 20.-28.7.2021 OH TOKIO 2020 Z. Kríž, J. Jurášek SOŠV 4000  

4 Tokio, Japonsko 31.7.-9.8.2021 OH TOKIO 2020 G. Asványi, Z. Vodáčková, P. Hrbek SOŠV 7000  

5 
Cortina d´Ampezzo, 
Taliansko 

29.07.-
01.08.2021 

World Cup Grasski 
V.Frič, N.Fričová, A.Jánoška, T.Noris, 
M.Jánoška 

SOŠV 2900  

6 Ottepää, Estonsko 
06.08. - 
14.08.2021 

Špeciálna príprava Otepä Valuška, Prochádzková SOŠV 1646  

7 Ottepää, Estonsko 
14.08.-
22.08.2021 

SP  kolieskové lyže , Otepä EST Valuška, Prochádzková, Tilesch, Cenek SOŠV 3028  

8 Madona, Lotyšsko 22.8. - 30.8.2021 SP  kolieskové lyže , Madona 3 kolo Valuška, Prochádzková, Cenek, Tilesch SOŠV 2880  

9 Tambre, Taliansko 26.8.-30.8.2021 WC Tambre 
Frič, Fričová, Frič M., Noris, Jánoška, 
Masár, Morong 

SOŠV 6390  

10 Brno, ČR 2.-3.9.2021 Stretnutie s ČOV P. Gantnerová SOŠV 100  

 

Uzn. č. 305/28/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 
 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Viedeň, Rakúsko 23.-26.9.2021 
26. Európsky kongres FP a EFPM 
Valné zasadnutie  

K. Ráczová, T. Švecová SOŠV/EFPM 600   

 

 

VEC: MEDZINÁRODNÉ FÓRUM NA POSILNENIE POSTAVENIA ŽIEN V ŠPORTE 

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

VV SOŠV plánované podujatie s názvom Medzinárodné fórum na posilnenie postavenia žien 

v športe. 

SOŠV, komisia ženy a šport SOŠV spoločne s Českým olympijským výborom (ČOV) a 

jeho komisiou rovných príležitostí organizuje v dňoch 20. -21. septembra 2021 v Bratislave 

medzinárodné fórum na tému posilnenia postavenia žien a zabezpečenia rodovej rovnosti v 

slovenskom športe. Seminár je príležitosťou pre všetky ženy, ktoré pracujú v medzinárodných 

štruktúrach, národných športových federáciách a odborných komisiách a majú ambície zvyšovať 

svoju kvalifikáciu, získať nové poznatky a kompetencie v oblasti vedenia a komunikačných 

zručností. Všetky worksopy budú prebiehať v anglickom jazyku pod vedením skúsenej 

zahraničnej lektorky Gabriela Mueller Mendoza, ktorá sa venuje problematike vedenia a 
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komunikácie v procese posilňovania postavenia žien v športe a podobné fóra organizuje pre 

národné a medzinárodné športové federácie ako aj pre Medzinárodný olympijský výbor. 

Podujatie sa uskutoční v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Na základe registrácie sa 

podujatia zúčastní 20 zahraničných účastníčok z ČR a 20 slovenských záujemkýň. 

 

 Uzn. č. 305/29/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o plánovanom podujatí s názvom Medzinárodné fórum na posilnenie 

postavenia žien v športe, ktorý prezentovala členka VV SOŠV a predsedníčka komisie 

Ženy a šport SOŠV M. Šišková.  

 

 

VEC: VYHODNOTENIE PROJEKTU OLYMPIJSKÝ DEŇ 2021 

 Viceprezident SOŠV Z. Kríž  predstavil VV SOŠV vyhodnotenie projektu Olympijský 

deň 2021. Oslavy Olympijského dňa v roku 2021 sa podobne ako v minulom roku niesli v tieni 

pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19. Zároveň sa uskutočnili v čase blížiacich sa Hier 

XXXII. olympiády v Tokiu, ktoré boli z rovnakého dôvodu preložené o jeden rok.   

 

SOŠV sa preto rozhodol presunúť aktivity Olympijského dňa do online priestoru pod 

názvom Virtuálna štafeta „Pripravení na Tokio“ cez webovú stránku www.olympijskyden.sk 

Účastníci sa do aktivít Virtuálnej štafety „Pripravení na Tokio“ mohli zapojiť cez päť 

výziev: 

1. Webináre  

2. Olympijský kvíz  

3. Výtvarná súťaž 

4. Olympijské pohľadnice  

5. Olympijský deň 

 

Začiatok aktivít prebehol od 25. marca 2021 v deň štartu štafety pochodne s olympijským 

ohňom pre OH v Tokiu. Všetky súťaže a výzvy prebiehali podľa propozícií a špecifických 

podmienok. 

 

 Uzn. č. 305/30/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Vyhodnotenie projektu Olympijský deň 2021, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV  

Z. Kríž. 

 

 

VEC: KANDIDATÚRA DO KOMISIE ŠPORTOVCOV EOV 2021-2025  

Generálny sekretár SOŠV J. Liba a predseda komisie športovcov SOŠV M. Tóth 

predložili VV SOŠV na schválenie nomináciu Alexandry Longovej do komisie športovcov EOV 

na obdobie 2021-2025. 

 

 Uzn. č. 305/31/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje:   

http://www.olympijskyden.sk/
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Nomináciu Alexandry Longovej do komisie športovcov EOV na obdobie 2021-2025. 

 

 

VEC: NÁVRH NA UDELENIE „10TH PIOTR NUROWSKI PRIZE 2021“ – LETNÉ 

ŠPORTY  

 Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček informoval, že Európske 

olympijské výbory vyzvali NOV na predloženie kandidátov na udelenie ocenenia Cena Piotra 

Nurowskeho pre najlepšieho mladého európskeho športovca v letných športoch, 10. ročník. Cena 

je určené pre športovcov, ktorí v roku 2021 nedovŕšia viac ako 18 rokov.  

 Športové a metodické oddelenie SOŠV navrhuje za SOŠV navrhnúť na toto ocenenie 

Zuzanu Paňkovú, narodenú v roku 2004. Dôvodom tohto návrhu sú dosiahnuté športové 

výsledky športovkyne: 

 

MSJ vo vodnom slalome 2021, Solkan, Slovinsko  

• C1 – 1.miesto 

• K1 - 1. miesto 

• Extrémny slalom – 3. miesto 

 

 Uzn. č. 305/32/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje:   

Návrh Z. Paňkovej na udelenie ocenenia Cena Piotra Nurowskeho pre najlepšieho 

mladého európskeho športovca v letných športoch. 

 

 

VEC: ŠTUDIJNÝ PROGRAM ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA 2021/22  

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o prípravách ďalšieho ročníka 

študijného programu Športová diplomacia. Tento rok bolo 11 uchádzačov o tento študijný 

program, z ktorých vo výberovom konaní bolo vybraných 5 uchádzačov.  

Na študijnom programe Športová diplomacia s akreditáciou MPA sa v akademickom 

roku 2021/22 zúčastnia: 

 

1.         Zuzana Bačiak Masaryková - Slovenská jazdecká federácia 

2.         Gabriela Mlsnová – Slovenská asociácia fitness kulturistiky a silového trojboja 

3.         Martin Stanovský - Slovenská kanoistika 

4.         Radoslav Šimon - Slovenská boxerská federácia 

5.         Matej Tóth - Slovenský atletický zväz 

 

 Uzn. č. 305/33/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách študijného programu Športová diplomacia, ktoré prezentoval 

generálny sekretár SOŠV J. Liba. 
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VEC: NÁVRH PREVÁDZKY SOŠV – SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ 

MÚZEUM 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predstavil VV SOŠV návrh prevádzky SOŠV - 

Slovenského olympijského a športového múzea, návštevnícky poriadok SOŠV - Slovenského 

olympijského a športového múzea „Výstavná sieň Prof. Vladimíra Černušáka“ a návštevnícky 

poriadok SOŠV - Slovenského olympijského a športového múzea, Stálej expozície dejín 

lyžovania na Slovensku. 

VV SOŠV schválil všetky vyššie uvedené dokumenty bez pripomienok.  

 

 Uzn. č. 305/34/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Návštevnícky poriadok SOŠV - Slovenského olympijského a športového múzea 

„Výstavná sieň Prof. Vladimíra Černušáka“. 

 

 Uzn. č. 305/35/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje:   

Návštevnícky poriadok SOŠV - Slovenského olympijského a športového múzea, Stálej 

expozície dejín lyžovania na Slovensku 

 

 Uzn. č. 305/36/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Návrh prevádzky SOŠV – Slovenské olympijské a športové múzeum, ktorý prezentoval 

výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi. 

 

 

VEC: ZÁVER 

Na záver zasadnutia pozval viceprezident SOŠV Z. Kríž členov VV SOŠV na slávnostné 

odovzdávanie cien fair play za rok 2020, ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra 2021 o 13:00 h v 

priestoroch stálej expozície Slovenského olympijského a športového múzea – Výstavnej siene 

prof. Vladimíra Černušáka na prízemí Domu športu na Junáckej ulici 6 v Bratislave. 

Klub fair play SOŠV každoročne vyhodnocuje a udeľuje ceny fair play v športe v 

kategóriách - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play, za aktívne šírenie a propagáciu v duchu 

fair play, za príkladný čin v duchu fair play ako aj najvyššie ocenenie fair play Cenu Jána 

Popluhára. Cieľom je chrániť a presadzovať idey čestnosti, upriamiť pozornosť spoločnosti na 

činy fair play a propagovať pozitívne ideály proti negatívnym javom v športe, ako i v 

každodennom živote.  

 

 

VEC: HLASOVANIE PER ROLLAM: ETICKÝ KÓDEX SOŠV 

 Návrh Etického kódexu SOŠV bol členom VV SOŠV zaslaný na schválenie formou per 

rollam dňa 8.7.2021. Táto úloha vyplývala z posledného zasadnutia VV SOŠV pred letnou 

prestávkou a bolo ju nutné medzi zasadnutiami schváliť online formou prostredníctvom 

elektronických zariadení. Materiál bol členom VV SOŠV zaslaný dňa 8.7.2021, pričom čas na 

schválenie, neschválenie, prípadne ďalšie iné vyjadrenia k uvedenému dokumentu bol do 14. 7. 

2021 (vrátane). 
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 Členovia VV SOŠV tento dokument schválili jednohlasne bez pripomienok. Po 

odsúhlasení bol následne tento dokument zverejnený na internetovej stránke SOŠV spolu 

s článkom o dôležitosti a význame tohto dokumentu pre organizáciu. 

Etický kódex SOŠV sa stal po prijatí VV SOŠV neoddeliteľnou súčasťou internej činnosti 

a pôsobnosti strešnej organizácie slovenského športu a olympizmu. Etický kódex SOŠV a 

pravidlá prijaté k jeho vykonávaniu obsahujú etické princípy, ktoré sú základom olympizmu, a 

ktoré sa zaväzujú dodržiavať a podporovať členovia olympijského hnutia na Slovensku.  

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa stal v roku 1999 prvou športovou 

organizáciou na svete, ktorá si založila vlastnú etickú komisiu s úmyslom dohliadať na 

dodržiavanie etických princípov v rámci olympijského hnutia. Tieto princípy sú definované v 

Etickom kódexe MOV, ktorý predstavuje základný predpoklad pre rozvoj dobrého riadenia v 

športe. Etický kódex SOŠV je založený na princípoch kódexu MOV.  

Na 58. valnom zhromaždení SOŠV, ktoré sa uskutočnilo ešte 30. apríla 2021, sa plénum 

okrem iných nemenej dôležitých tém venovalo aj zmene Stanov SOŠV. Súčasťou platných 

predpisov SOŠV sa stal Etický kódex SOŠV a novým orgánom sa stala etická komisia SOŠV. 

Novoprijatý Etický kódex SOŠV, založený na princípoch a pravidlách nadradeného Etického 

kódexu MOV, rešpektujúc Základné univerzálne princípy dobrej správy olympijského a 

športového hnutia, jasne vymedzuje konanie a správanie sa osôb s príslušnosťou k SOŠV bez 

ohľadu na to, či budú tieto vystupovať v mene SOŠV navonok, budú súčasťou dodávateľských 

či partnerských vzťahov alebo pôjde priamo o zamestnancov sekretariátu SOŠV. 

Dodržiavanie základných etických princípov a hodnôt ako súčasti dobrého riadenia je 

zároveň dôležitým predpokladom udržateľného rozvoja športu. SOŠV je od roku 2020 zapojený 

do medzinárodného projektu ASAP (As sustainable as possible), spolufinancovaného z 

prostriedkov EÚ Erasmus plus, v rámci ktorého spolupracuje s Národným olympijským výborom 

a Konfederáciou športových zväzov Dánska na príprave svojej vlastnej stratégie udržateľnosti. 

V tomto duchu SOŠV definoval ako jedno z opatrení v rámci svojej stratégie udržateľnosti aj 

vypracovanie Etického kódexu SOŠV, ktorý je tak jedným z prvých výstupov jej praktickej 

implementácie. 

 

 Uzn. č. 305/37/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Etický kódex SOŠV. 

 

 

306. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 7. októbra 2021.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: Ľ. Halanda, člen VV SOŠV   


