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Zápis z 307. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2021  

v Bratislave  
  

 

 

Prítomní:  Siekel, Korčok, Líška, Tóth, Kuzmina, Gönci, Šatan, Rojko  

Ospravedlnení: Barteková, Šišková, Rehák Štefečeková 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek, Fogaš  

  

  

 PROGRAM 307. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                               Siekel 

2. Kontrola úloh        Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV    Siekel 

4. Informácia o činnosti novozvolených orgánov SOŠV   Siekel / Liba 

5. Plán zasadnutí VV SOŠV 2021/2022 a VZ SOŠV 2022   Liba 

6. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 307. zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol člena VV SOŠV P. Korčoka.  

 

Uzn. č. 307/1/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

P. Korčoka za overovateľa zápisu z 307. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 306. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia boli predovšetkým úlohy naviazané na 

organizáciu VZ SOŠV, ktoré ukončilo olympijský cyklus. Všetky tieto úlohy boli splnené. 

K zápisu z 306. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 307/2/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 306. zasadnutia VV SOŠV. 
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 Uzn. č. 307/3/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 306. 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 7. októbra 2021. Predovšetkým informoval 

o plánovanom stretnutí Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport, ktoré sa 

uskutoční v pondelok. Na tomto stretnutí sa bude diskutovať o prioritách financovania v oblasti 

športu, športovej infraštruktúre, projekte Odznak všestrannosti a ďalších dôležitých témach.  

Aktuálnou agendou súčasných dní je taktiež príprava výzvy Fondu na podporu športu, na 

ktorú čaká športové hnutie. 

Ako ďalej pripomenul prezident SOŠV, do konca roka čakajú VV SOŠV ešte dve 

zasadnutia, na ktorých sa bude diskutovať aj o zložení jednotlivých komisií SOŠV. A. Siekel 

požiadal členov VV SOŠV, aby porozmýšľali o vhodných kandidátoch do týchto komisií SOŠV.  

Ako následne zdôraznil prezident SOŠV A. Siekel, 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 aktivitu a spoluprácu v poslednom 

období. 

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

najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 307/4/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v októbri 2021. 

 

 

4. INFORMÁCIA O ČINNOSTI NOVOZVOLENÝCH ORGÁNOV SOŠV 

Prezident SOŠV A. Siekel pogratuloval všetkým zvoleným členom VV SOŠV a predložil 

v zmysle Stanov SOŠV návrh na schválenie viceprezidentov SOŠV a návrh na schválenie 

generálneho sekretára SOŠV. 

Na pozíciu viceprezidentov boli prezidentom SOŠV navrhnutí: D. Barteková, P. Korčok 

a M. Šatan.  

P. Korčok po schválení VV SOŠV bude viceprezidentom druhé funkčné obdobie. 

Spoločne s nováčikom v exekutíve SOŠV M. Šatanom ako najvyšší predstavitelia atletického, 

resp. hokejového zväzu by mali zodpovedať za športovú oblasť v letných, resp. zimných 

športoch. D. Barteková je prvá žena po trinástich rokoch a celkovo druhá v histórii slovenského 

olympijského hnutia na viceprezidentskom či podpredsedníckom poste v SOV/SOŠV. V rokoch 

1992 až 2008 zodpovedala predovšetkým za oblasť rozvoja olympizmu, olympijské aktivity a 

olympijské vzťahy M. Mračnová. Rovnaká oblasť v rámci rozdelenia viceprezidentských 
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povinností pripadne po schválení návrhu aj D. Bartekovej. V oblasti olympijských vzťahov je 

úspešná strelkyňa doma aj vďaka pôsobeniu v Medzinárodnom olympijskom výbore. 

Na pozíciu generálneho sekretára SOŠV prezident SOŠV navrhol súčasného generálneho 

sekretára SOŠV J. Libu.  

Prezident SOŠV dal hlasovať o predložených návrhoch. VV SOŠV schválil bez 

pripomienok návrh troch viceprezidentov SOŠV, menovite D. Bartekovú, P. Korčoka a M. 

Šatana a generálneho sekretára SOŠV J. Libu.  

Generálny sekretár SOŠV J. Liba následne prítomným v krátkosti predstavil činnosti 

sekretariátu SOŠV a zoznámil ich s riaditeľmi či zástupcami jednotlivých oddelení SOŠV. O 

cieľoch na najbližší olympijský cyklus a ďalšom rozdelení pracovných úloh bude VV SOŠV 

rokovať na ďalšom zasadnutí 4. novembra. 

Prebehla diskusia o zameraní, činnosti a obsadení jednotlivých komisií SOŠV. Osobitne 

sa hovorilo aj o zameraní Etickej komisie SOŠV, ako novej špecifickej komisie SOŠV. Plánuje 

sa tiež zriadenie komisie SOŠV pre trvalú udržateľnosť, marketingovej komisie SOŠV 

a premenovanie komisie ženy a šport na komisiu SOŠV pre rovnosť príležitostí. 

Zloženie a prerokovanie jednotlivých komisií SOŠV bude predmetom najbližšieho 

zasadnutia VV SOŠV. 

 

Uzn. č. 307/5/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh prezidenta SOŠV na obsadenie pozícii troch viceprezidentov SOŠV  

D. Bartekovou, P. Korčokom a M. Šatanom. 

 

Uzn. č. 307/6/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh prezidenta SOŠV na obsadenie pozície generálneho sekretára SOŠV J. Libom. 

 

 Uzn. č. 307/7/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o činnosti novozvolených orgánov SOŠV. 

 

 

5. PLÁN ZASADNUTÍ VV SOŠV 2021/2022 A VZ SOŠV 2022 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba v ďalšom bode zasadnutia predstavil členom VV SOŠV 

plán zasadnutí VV SOŠV a VZ SOŠV na najbližšie obdobie v nasledovnej podobe: 

 

VV SOŠV     VZ SOŠV 

4. 11 .2021     21. 1. 2021 

2. 12 .2021 

13. 1. 2021    

 

ZOH Peking 2022   4. – 20. 2. 2022  
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VV SOŠV schválil predložený plán zasadnutí bez pripomienok. Členovia exekutívy tak 

potvrdili aj termín konania najbližšieho VZ SOŠV, na ktorom sa 21. januára 2022 bude 

rozhodovať o nominácii na zimné olympijské hry do Pekingu. 

 

Uzn. č. 307/8/21 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Plán zasadnutí VV SOŠV a VZ SOŠV. 

  

 

6. ROZNE 

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

SOŠV o zaslaných dotazníkoch, ktorých cieľom je mať prehľadné kontaktné údaje 

na jednotlivých členov VV SOŠV a ďalších prísediacich. 

 Rovnako tak informoval o tom, že priestory SOŠV sú členom VV SOŠV k dispozícii na 

rokovania. Takisto predstavil chod sekretariátu a obsadenie jednotlivých oddelení SOŠV. 

 

 Uzn. č. 307/9/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o činnosti sekretariátu SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV  

J. Liba.  

 

 

VEC: NOMINÁCIA ZÁSTUPCOV SOŠV DO KOMISIÍ EOV 

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

nasledovných osôb do komisií EOV na obdobie 2021 – 2025: 

  

• Patrik Hrbek  EOC Legal Commission  

• Jozef Liba  EOC EU and International Relations Commission  

• Ivana Motolíková EOC Culture and Education Commission  

• Igor Kováč   EOC Sustainability and Active Society  

• Kristína Czuczová EOC Marketing and Communication Commission  

 

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

nominácie schválili jednohlasne bez pripomienok. 

Sekretariát SOŠV zabezpečí formálne podanie návrhu na EOV. 

 

 Uzn. č. 307/10/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje:   

Nomináciu zástupcov SOŠV do komisií EOV. 

 

 

VEC: PREROKOVANIE SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

Hlavná kontrolórka športu doručila SOŠV návrh správy o kontrolnej činnosti, ktorý musí 

byť v zmysle Zákona o športe prerokovaný na zasadnutí VV SOŠV. Kontrola bola vykonaná na 

základe podnetu Slovenskej lyžiarskej asociácie. K danému podnetu SOŠV už skoršie 
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vypracoval a zaslal HKŠ ucelenejšie stanovisko, v ktorom odborne, komplexne a vyčerpávajúco 

zodpovedal všetky podnety zo strany SLA. Dané dokumenty boli zaslané členom VV SOŠV pred 

zasadnutím.  

Na základe  doručeného dokumentu bolo zo strany HKŠ konštatované, že neboli 

identifikované žiadne porušenia právnych predpisov, ani porušenia interných predpisov 

olympijského hnutia na medzinárodnej, ani národnej úrovni. Rovnako tak neboli SOŠV uložené 

ani žiadne opatrenia. Pre ukončenie kontroly tak stačí, ak túto správu SOŠV prerokuje a zoberie 

ju na vedomie bez pripomienok. 

Predmetná správa o kontrolnej činnosti bola následne na tomto zasadnutí VV SOŠV 

komplexne prerokovaná. VV SOŠV sa jej obsahom zaoberal a následne správu o kontrolnej 

činnosti zobral na vedomie bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 307/11/21 

  ➢VV SOŠV berie na vedomie: 

Bez pripomienok správu o kontrolnej činnosti, ktorú vypracovala Hlavná kontrolórka 

športu na základe doručeného podnetu podaného Slovenskou lyžiarskou asociáciou. 

 

 

VEC: ZÁVER 

Na záver zasadnutia poďakoval prezident SOŠV A. Siekel všetkým členom VV SOŠV 

za ich záujem a ochotu pomôcť svojou činnosťou a skúsenosťami slovenskému olympijskému a 

športovému hnutiu. 

Následne prezident SOŠV A. Siekel ukončil 307. zasadnutie VV SOŠV.  

 

 

308. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 4. novembra 2021.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: P. Korčok, viceprezident SOŠV   


