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Zápis z 306. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 7. októbra 2021  

v Bratislave  
  

 

 

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

Ospravedlnení: Petriska 

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

  

  

 PROGRAM 306. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                               Siekel 

2. Kontrola úloh        Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV    Siekel 

4. Príprava 60. VZ SOŠV       Liba 

5. Informácia o EYOF Banská Bystrica 2022    Liba 

6. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 306. zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol člena VV SOŠV J. Juráška.  

 

Uzn. č. 306/1/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

J. Juráška za overovateľa zápisu z 306. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 305. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

v súvislosti s OH, a to uzn. č. 305/8/21 (Pripraviť poďakovanie Maďarskému olympijskému 

výboru za pomoc s prepravou lode na OH Tokio 2020) – túto úlohu v najbližších dňoch dorieši 

Športové oddelenie SOŠV a uzn. č. 305/9/21 (Pripraviť poďakovanie veľvyslancovi SR 

v Japonsku za pomoc a spoluprácu počas OH Tokio 2020), ktorá bola medzičasom splnená.  

Ako ďalej informoval J. Liba, úlohy spojené s prípravou a zabezpečením VZ SOŠV boli 

taktiež splnené.  
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Veľmi pozitívne možno hodnotiť nedávnu nomináciu A. Longovej do komisie športovcov 

EOV, ktorá vo svojej kandidatúre do tejto komisie uspela. Lukostrelkyňa A. Longová sa tak stala 

novou členkou komisie športovcov Európskych olympijských výborov (EOV). Do komisie ju 

zvolili na 6. valnom zhromaždení európskych športovcov v chorvátskom Dubrovníku. V 

najbližších dvoch rokoch nadviaže na prácu bývalej biatlonistky J. Daubnerovej (za slobodna 

Gerekovej), ktorá bola členkou komisie v predošlých štyroch rokoch. Novozvolení členovia 

komisie športovcov EOV si ju navyše vybrali aj za tajomníčku komisie. O osem miest v komisii 

športovcov EOV na ďalšie štyri roky sa uchádzalo celkovo sedemnásť kandidátov. Olympionička 

z Ria de Janeiro A. Longová sa delegátom valného zhromaždenia európskych športovcov aj 

krátko prihovorila a predstavila im svoju kandidatúru. Pri práci bude podobne ako doteraz J. 

Daubnerová využívať aj skúsenosti, ktoré získala počas spoločného študijného programu 

Slovenského olympijského a športového výboru a Českého olympijského výboru Športová 

diplomacia. Obe úspešné športovkyne sú absolventkami jeho prvých dvoch ročníkov. V poradí 

piaty ročník programu Športová diplomacia sa začal zhodou okolností práve tento víkend v 

Prahe, jeho frekventantom je aj olympijský víťaz v chôdzi a člen VV SOŠV M. Tóth. 

K zápisu z 305. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 306/2/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zápis z 305. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 306/3/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 305. 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 9. septembra 2021. Predovšetkým informoval 

o stretnutiach so zástupcami Fondu na podporu športu a MŠVVaŠ SR. Spomenul však tiež 

nedávny rozhovor s pánom prezidentom MOV T. Bachom.  

V letných mesiacoch tiež prebiehala komunikácia so zástupcami národných športových 

zväzov, na ktorých sa bilancovali aktivity počas posledných 5 rokov.  

A. Siekel tiež informoval o priebehu ďalšieho ročníka konferencie SOŠV Sport 

®evolution. Nezabudol však spomenúť aj organizáciu, priebeh a program finále Odznaku 

všestrannosti, ktoré SOŠV pripravilo spolu s MŠVVaŠ SR.    

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

Volebné 60. valné zhromaždenie SOŠV, ktoré oficiálne uzatvorí nezvyčajne až 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. 
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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 tomto 

olympijskom cykle a osobitne v poslednom období. 

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

najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 306/4/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v septembri a na začiatku 

októbra 2021. 

 

 

4. PRÍPRAVA 60. VZ SOŠV 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predstavil členom VV SOŠV návrh programu 60. VZ 

SOŠV, ktorý bol schválený na poslednom zasadnutí a ďalšie sprievodné dokumenty. 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.  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, ale aj o 

menách piatich významných osobností slovenského športu a olympijského hnutia, ktoré sa stanú 

členmi pléna SOŠV. Funkčné obdobie nových orgánov SOŠV (s výnimkou predsedu, členov DR 

SOŠV a ombudsmana) je do konania najbližšieho valného zhromaždenia po ukončení 

olympijských hier 2024 v Paríži. Právo hlasovať na danom zasadnutí budú mať len členovia 

SOŠV.  

Členovia SOŠV mali zároveň tri týždne na podávanie vlastných návrhov kandidátov do 

volených orgánov SOŠV. Všetky návrhy kandidátov spolu s uvedením člena SOŠV, ktorý 

kandidáta navrhol boli členom VV SOŠV zaslané vopred. K dnešnému dňu zasadnutia, tak bolo 

doručených 21 návrhov kandidátov na členov VV SOŠV, 6 návrhov kandidátov na členov DR 

SOŠV, 2 návrhy kandidátov na predsedov DR SOŠV a po jednom návrhu na prezidenta SOŠV 

a ombudsmana SOŠV. Zároveň tiež bolo na sekretariát SOŠV doručených 8 návrhov na 

individuálnych členov SOŠV z radov významných osobností športového a olympijského hnutia. 

Po schválení VV SOŠV budú tieto návrhy zverejnené na webe SOŠV a v ISŠ a zaslané 

všetkým členským subjektom SOŠV.  

Zoznam všetkých kandidátov do orgánov SOŠV vrátane ich navrhovateľa je nasledujúci: 

 

funkcia kandidát (priezvisko) kandidát (meno) kto ho navrhuje 

prezident SOŠV Siekel Anton 
Slovenská triatlonová únia 
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Slovenská gymnastická federácia 

Slovenský zväz judo 

Slovenský stolnotenisový zväz 

Slovenská asociácia univerzitného športu 

Slovenský zväz bedmintonu 

Slovenský zväz ľadového hokeja 

Slovenská boxerská federácia 

Slovenská asociácia frisbee 

Slovenský veslársky zväz 

FTVŠ 

Slovenská baseballová federácia 

 

 

funkcia kandidát (priezvisko) kandidát (meno) kto ho navrhuje 

člen VV SOŠV Antala Rastislav Slovenská golfová asociácia 

člen VV SOŠV Barteková Danka 

Slovenská asociácia olympionikov 

Slovenský zväz moderného päťboja 

Špeciálne olympiády Slovensko 

Slovenský zväz judo 

Slovenský stolnotenisový zväz 

Slovenská asociácia univerzitného športu 

Slovenský zväz bedmintonu 

Slovenská baseballová federácia 

člen VV SOŠV Berdisová Mária Slovenský futbalový zväz 

člen VV SOŠV Bergendi Boris Slovenská kanoistika 

člen VV SOŠV Delej Branislav 

Slovenský zväz cyklistiky 

Slovenská spoločnosť olympijských a 
športových zberateľov 

Slovenská spoločnosť telovýchovného 
lekárstva 
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člen VV SOŠV Fisterová Alica Slovenská skialpinistická asociácia 

člen VV SOŠV Gönci Jozef Slovenský strelecký zväz 

člen VV SOŠV Jurášek  Jozef Slovenská triatlonová únia 

člen VV SOŠV Korčok Peter Slovenský atletický zväz 

člen VV SOŠV Kováčová Michaela 
Slovenský zväz kickboxu 

člen VV SOŠV Kovács Tomáš Slovenská boxerská federácia 

člen VV SOŠV Kuzmina Anastasia Slovenský zväz biatlonu 

člen VV SOŠV Líška Daniel 
Slovenský zväz karate 

Slovenský šermiarsky zväz 

člen VV SOŠV Mlsna Boris 
Slov. asociácia fitnes, kulturistiky a 
silového trojboja 

člen VV SOŠV Pacek Anton Slov. horolezecký spolok JAMES 

člen VV SOŠV Rojko Marek 
Slovenská basketbalová asociácia 

Slovenská volejbalová federácia 

člen VV SOŠV Šatan Miroslav Slovenský zväz ľadového hokeja 

člen VV SOŠV Šišková Monika Slovenská gymnastická federácia 

člen VV SOŠV Tóth Matej 
VŠC Dukla Banská Bystrica 

Slovenský zápasnícky zväz 

člen VV SOŠV Vanderka Marián 
FTVŠ 

člen VV SOŠV Žiška Ján 
Slovenský veslársky zväz 

 

 

 

funkcia kandidát (priezvisko) kandidát (meno) kto ho navrhuje 

funkcia kandidát (priezvisko) kandidát (meno) kto ho navrhuje 

ombudsman SOŠV Fogaš Ľubomír Anton Siekel 

funkcia kandidát (priezvisko) kandidát (meno) kto ho navrhuje 

predseda DR SOŠV Jeřábek Jíří Slovenská skialpinistická asociácia 

predseda DR SOŠV Mižúr Ján Slovenský zväz orientačných športov 
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člen DR SOŠV Čavajda Boris 
Slovenský zväz bedmintonu 

Slovenská boxerská federácia 

člen DR SOŠV Gubrický Vladimír Slovenský atletický zväz 

člen DR SOŠV Karšňák Ján Slovenský zápasnícky zväz 

člen DR SOŠV Peciar Radoslav Slovenský zväz ľadového hokeja 

člen DR SOŠV Roman Milan Slovenský šachový zväz 

člen DR SOŠV Horáček Petr Slovenský zväz tanečných športov 

funkcia kandidát (priezvisko) kandidát (meno) kto ho navrhuje 

individuálny člen Martikán  Michal Slovenská kanoistika 

individuálny člen Dráb Miroslav Slovenský zväz ľadového hokeja 

individuálny člen Jasenčáková Mária Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

individuálny člen Krnáč Jozef  Slovenský zväz judo 

individuálny člen Kropilák Stanislav Slovenská basketbalová asociácia 

individuálny člen Luberda Miroslav Slovenský zápasnícky zväz 

individuálny člen Némethová - Krajčírová Marianna Slovenská gymnastická federácia 

individuálny člen Vittek Róbert  Anton Siekel 

 

Návrhy boli podané písomne na kandidačných lístkoch na sekretariát SOŠV. Uzávierka 

kandidatúr bola 1. októbra 2021. 

K dnešnému dňu odvolal svoju kandidatúru J. Žiška, predseda Slovenského veslárskeho 

zväzu. VV SOŠV zobral na vedomie toto vzdanie sa kandidatúry. Do VV SOŠV tak bude 

kandidovať po overení VV SOŠV 20 kandidátov.  

VV SOŠV následne skontroloval doručené návrhy, či spĺňajú všetky potrebné náležitosti 

a v ďalšom kroku tieto návrhy jednomyseľne schválil.  

Po pripomienke viceprezidenta SOŠV Z. Kríža bol doplnený volebný poriadok pre 60. 

VZ SOŠV a táto verzia bola následne schválená všetkými členmi VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 306/5/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Vzdanie sa kandidatúry J. Žišku. 
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Uzn. č. 306/6/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrhy kandidátov do volených orgánov SOŠV a návrhy kandidátov na individuálnych 

členov SOŠV. 

 

Uzn. č. 306/7/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh volebného poriadku pre 60. VZ SOŠV. 

 

 Uzn. č. 306/8/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

J. Liba. 

 

 

5. INFORMÁCIA O EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022 

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

o prípravách EYOF 2022.  

Ako odznelo, prípravy na Európsky olympijsky festival mládeže EYOF 2022 v Banskej 

Bystrici sú v plnom prúde. Členom VV SOŠV bol vopred zaslaný aj komplexný materiál 

s bližšími informáciami. 

Organizátori v závere septembra privítali zástupcov EOV a informovali ich o stave 

príprav. Koordinačná komisia na čele s jej predsedom Josephom Cassarom z Malty nezavítala 

pod Urpín prvýkrát, už v minulosti totiž kontrolovala, ako pokročila organizácia prestížneho 

športového podujatia – zrejme najkomplexnejšieho, ktoré môže Slovensko reálne organizovať. 

Samozrejmosťou pri organizácii vrcholného podujatia je aj sprievodný program pre 

účastníkov a divákov. Organizátori chystajú pre priaznivcov fanzónu, v ktorej si budú môcť 

vyskúšať viaceré športové aktivity. Priestor pri Pamätníku SNP tiež bude hostiť kultúrny 

program, či rôzne vzdelávacie aktivity v oblasti olympizmu alebo environmentalistiky. Isto tam 

záujemcovia stretnú aj maskota podujatia, ktorým je banský škriatok Permoník. 

Prebieha taktiež rekonštrukcia infraštruktúry. Najväčší problém je a bude aj počas 

konania EYOF s hotelovým typom ubytovania. 

Viceprezident SOŠV P. Korčok v rámci tohto bodu zasadnutia poďakoval za 

rekonštrukciu atletického štadiónu čomu napomohla aj organizácia EYOF. Slovensko po 

komplexnej rekonštrukcii Štadióna Slovenského národného povstania na Štiavničkách v Banskej 

Bystrici získalo dôstojný atletický stánok, ktorý spĺňa všetky medzinárodné parametre, ale má aj 

certifikát UEFA pre futbalové štadióny kategórie 3. Súčasťou areálu Štadióna SNP je aj 

tréningový štvordráhový štadión, či špeciálna naklonená bežecká rovinka na rozvoj sily a 

zdokonaľovanie techniky behu. Kapacita štadióna je vyše 7000 miest.  

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. 
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 Uzn. č. 306/9/21  

           ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV  

J. Liba. 

 

 

6. ROZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne boli členmi VV SOŠV schválené 3 riadne pracovné cesty a 2 

pracovné cesty boli schválené dodatočne. 

 

Uzn. č. 306/10/21 

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Dubrovnik, Chorvátsko 1.-3.10.2021 Zasadnutie športovcov EOV B. Demeter, A. Longová, J. Daubnerová SOŠV/EOV 400   

2 Praha, ČR 1.-3.10.2021 Športová diplomacia 

J. Liba, D. Barteková, P. Gantnerová, M. 
Tóth, Z. Bačiak Masaryková, G. 
Mlsnová, M. Stanovský, R. Šimon 

SOŠV 800   

 

Uzn. č. 306/11/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Kodaň, Dánsko 11.-13.10.2021 Stretnutie k projektu ASAP I. Kováč, Z. Moravčíková SOŠV/ORG 400   

2 Praha, ČR 21.10.2021 
Stretnutie s predstaviteľmi 
Národního múzea v Prahe 

Z. Letenayová, V. Karacsóny, X. 
Sitarčíková 

SOŠV 300  

3 Praha, ČR 23.-24.10.2021 Športová diplomacia 
P. Hrbek,  M. Tóth, Z. Bačiak 
Masaryková, G. Mlsnová, M. Stanovský, 
R. Šimon 

SOŠV 500  

 

 

VEC:  NÁVRH NA UDELENIE CENY PREZIDENTA SOŠV ZA ROZVOJ ŠPORTU A 

PODPORU TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI V ŠPORTE  

Prezident SOŠV A. Siekel v ďalšom bode zasadnutia navrhol, aby SOŠV pravidelne 

udeľoval Cenu prezidenta SOŠV za rozvoj športu a podporu trvalej udržateľnosti v športe, 

nakoľko vníma túto problematiku za veľmi významnú pre rozvoj športu v podmienkach 

Slovenskej republiky. Cieľom ocenenia je vyzdvihnúť a zviditeľniť prácu zanietených ľudí a 

samosprávy pri budovaní športovej infraštruktúry a vyslať signál aj ostatným, že strešná 
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organizácia slovenského športového hnutia pozorne sleduje tieto dôležité kroky pre rozvoj 

športových podmienok a oceňuje ich.  

Prezident SOŠV navrhol, aby prvým oceneným bol P. Bročka, ktorý je druhé volebné 

obdobie primátorom mesta Trnava. Mesto pod jeho vedením podporuje rozvoj športu a športovej 

infraštruktúry. Počas pôsobenia P. Bročku prišlo v činnosti samosprávy k viacerým systémovým 

zmenám, ktoré viedli k väčšej transparentnosti procesov. Tieto zmeny sa dotkli aj športu 

a športového života v meste. Trnava sa podieľa na financovaní mládežníckych tímov vo futbale, 

hokeji, volejbale, basketbale, bejzbale, podporuje aj plavcov, gymnastov, džudistov i zástupcov 

ďalších úpolových športov. Mesto spravuje viaceré športové areály a športové haly. Na ich 

správu a réžiu vynakladá ročne viac ako 2 milióny eur. Športoviská využíva 2500 registrovaných 

a ďalšie tisícky rekreačných športovcov.  

V roku 2020 získala Trnava prestížny titul Európske mesto športu. V kalendári akcií na 

rok 2020 bolo niekoľko desiatok mestských, národných i medzinárodných športových podujatí. 

Rovnako bohatý je aj športový kalendár Trnavy na rok 2021. Trnava sa pod vedením P. Bročku  

stala na Slovensku príkladom rozvoja cyklodopravy a cyklochodníkov. Z roka na rok v Trnave 

rastie počet ľudí, ktorí využívajú ekologický spôsob dopravy. Presadnutie na bicykel je 

najjednoduchší a najlacnejší spôsob odbremenenia dopravy. Na trvalú udržateľnosť sa myslí aj 

pri rekonštrukcii a výstavbe športovej infraštruktúry v meste. Za tieto a mnohé ďalšie aktivity 

v oblasti športu navrhol prezident SOŠV P. Bročku na Cenu prezidenta SOŠV za rozvoj športu 

a podporu trvalej udržateľnosti v športe.  

 Prezident SOŠV nechal o tomto návrhu hlasovať. Hlasovania sa zdržali Ľ. Halanda a M. 

Šišková. Ostatní členovia VV SOŠV tento návrh podporili a odsúhlasili udelenie tohto ocenenia 

P. Bročkovi. 

Ďalší návrh na ocenenie podobných aktivít v oblasti rozvoja športu prišiel od 

Slovenského zväzu judo, ktorý navrhlo na ocenenie primátora mesta Michalovce V. Záhorčáka, 

ktorý je primátorom v tomto meste už štyri volebné obdobia. Za tento čas sa mesto výrazne 

rozvíja nielen po ekonomickej, spoločenskej a kultúrnej stránke, ale tiež po stránke športovej. 

Pod vedením primátora V. Záhorčáka sa v meste zrekonštruovali športové haly, futbalový 

štadión, zimný štadión, atletická dráha, mestská plaváreň a v súčasnosti sa odovzdáva do 

užívania úplne nová florbalová hala. Mesto spolu prevádzkuje 4 športové haly, jeden 

z najkrajších zimných štadiónov, mestskú plaváreň a futbalové ihrisko. Športovci Michaloviec 

navyše pôsobia v siedmich najvyšších športových súťažiach. 

 VV SOŠV schválil tento návrh ocenenia V. Záhorčáka jednomyseľne.  

 

Uzn. č. 306/12/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Udelenie Ceny prezidenta SOŠV za rozvoj športu a podporu trvalej udržateľnosti v športe 

pre primátora Trnavy P. Bročku. 

 

Uzn. č. 306/13/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Udelenie Ceny prezidenta SOŠV za rozvoj športu a podporu trvalej udržateľnosti v športe 

pre primátora Michaloviec V. Záhorčáka 

 



 

 

10 

 

 

VEC: MEDZINÁRODNÉ FÓRUM NA POSILNENIE POSTAVENIA ŽIEN V ŠPORTE 

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

VV SOŠV o priebehu podujatia s názvom Medzinárodné fórum na posilnenie postavenia žien 

v športe, ktoré organizoval SOŠV a jeho komisia ženy a šport SOŠV spoločne s Českým 

olympijským výborom (ČOV) a jeho komisiou rovných príležitostí v dňoch 20. -21. septembra 

2021. Témou fóra bolo posilnenie postavenia žien a zabezpečenie rodovej rovnosti v slovenskom 

športe. Seminár bol 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 prebiehali v anglickom jazyku pod vedením skúsenej zahraničnej lektorky 

Gabriela Mueller Mendoza, ktorá sa venuje problematike vedenia a komunikácie v procese 

posilňovania postavenia žien v športe a podobné fóra organizuje pre národné a medzinárodné 

športové federácie ako aj pre Medzinárodný olympijský výbor.  

M. Šišková osobitne vyzdvihla veľmi dobré zastúpenie účastníčok zo SR a ČR.  

Prezident SOŠV A. Siekel na záver tohto bodu zasadnutia vyzdvihol toto podujatie a 

poďakoval za jeho organizáciu. 

 

 Uzn. č. 306/14/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o priebehu podujatia s názvom Medzinárodné fórum na posilnenie postavenia 

žien v športe, ktoré prezentovala členka VV SOŠV a predsedníčka komisie Ženy a šport 

SOŠV M. Šišková.  

 

 

VEC: NÁVRH NA SCHVÁLENIE KANDIDATÚRY D. BARTEKOVEJ ZA 

INDIVIDUÁLNU ČLENKU MOV 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predstavil členom VV SOŠV návrh na schválenie 

kandidatúry D. Bartekovej za individuálnu členku MOV.  

V zmysle Stanov SOŠV VV SOŠV schvaľuje nomináciu kandidátov SOŠV do orgánov 

a komisií MOV, ANOV, EOV a Európskeho hnutia fair play. Z tohto dôvodu bol tento návrh 

predložený a zaslaný členom VV SOŠV. 

Následne prebehlo hlasovanie o tomto návrhu. Všetci členovia VV SOŠV tento návrh 

nominácie schválili jednohlasne bez pripomienok. 

Sekretariát SOŠV zabezpečí formálne podanie návrhu na MOV.  

 

 Uzn. č. 306/15/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje:   

Nomináciu D. Bartekovej za individuálnu členku MOV. 
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VEC: PODNET ZSL, O.Z. NA PREŠETRENIE VÝMAZU ŠPORTOVCOV ZO 

ŠTATISTÍK VYHODNOTENIA SÚŤAŽE V LYŽOVANÍ 

 Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o doručenom podnete ZSL, o.z. 

na prešetrenie výmazu športovcov zo štatistík vyhodnotenia súťaže v lyžovaní. Tento podnet bol 

členom VV SOŠV zaslaný aj vopred v materiáloch na zasadnutie. 

Pre SOŠV sú a budú v danej záležitosti ohľadom situácie v slovenskom lyžovaní vždy na 

prvom mieste predovšetkým športovci, ich právo pripravovať sa na športový výkon, športovať 

a súťažiť, preto sa táto problematika bližšie preverí, či neboli porušené práva športovcov.  

 

 Uzn. č. 306/16/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie z podnetu ZSL, o.z. o výmaze športovcov zo štatistík vyhodnotenia súťaže 

v lyžovaní. 

 

 

VEC: ZÁVER 

Na záver zasadnutia poďakoval prezident SOŠV A. Siekel členom VV SOŠV za činnosť 

a spoluprácu počas celého obdobia olympijského cyklu. Vyzdvihol osobitne aktivity každého 

člena VV SOŠV a vyjadril presvedčenie, že tento kolektív posunul slovenské olympijské hnutie 

vpred. Prezident SOŠV tiež predstavil výzvy do budúcna, pred ktorými stojí SOŠV a slovenské 

olympijské a športové hnutie. 

Následne prezident SOŠV A. Siekel ukončil 306. zasadnutie VV SOŠV.  

 

 

307. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra 2021.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: J. Jurášek, člen VV SOŠV   


