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Zápis z 308. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 4. novembra 2021 v Bratislave  
  

 

 

Prítomní:  Siekel, Barteková, Korčok, Šatan, Líška, Kuzmina, Gönci, Rojko, Rehák Štefečeková 

Ospravedlnení: Šišková, Tóth 

Prizvaní: Chmelár, Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek 

  

  

 PROGRAM 308. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                               Siekel 

2. Kontrola úloh        Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV    Siekel 

4. Komisie SOŠV 2021 - 2024      Liba 

5. Príprava na ZOH Peking 2022      Buček 

6. Informácia o príprave materiálu „Národná športová infraštruktúra“ Asványi 

7. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 308. zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol viceprezidentku SOŠV D. Bartekovú.  

 

Uzn. č. 308/1/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

D. Bartekovú za overovateľku zápisu z 308. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 307. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia bola úloha len ohľadom prípravy zloženia 

jednotlivých komisií SOŠV, čomu bude venovaná pozornosť v samostatnom bode tohto 

zasadnutia. 

K zápisu z 307. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 308/2/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 307. zasadnutia VV SOŠV. 
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 Uzn. č. 308/3/21  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 307. 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 21. októbra 2021. Predovšetkým informoval 

o  stretnutí Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. Na tomto stretnutí sa 

diskutovalo najmä o kritériách pre športovú infraštruktúru národného významu. O tri týždne by 

sa Rada mala stretnúť opäť. Na tomto stretnutí by sa malo diskutovať o prioritách financovania 

v oblasti športu. 

Nedávno sa tiež uskutočnilo stretnutie na SFZ ohľadom krátenia financií NŠZ a NŠO. 

Výstupom tohto rokovania bol list adresovaný ministrovi financií SR so žiadosťou o riešenie 

tejto situácie v slovenskom športovom hnutí. 

Ako ďalej prezident SOŠV informoval, SOŠV podpísal dlhšie pripravované 

memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska. Cieľom tejto spolupráce je 

spojiť sily a spoločne rozvíjať šport a systematicky podporovať športové aktivity. Súčasťou 

spoločných aktivít bude napríklad formulovanie podmienok na všestranný rozvoj a podporu 

športových činností, ale aj organizovanie spoločných výjazdov do miest a obcí, kde sa okrem 

stretnutí s komunálnymi lídrami navštívia školy a za účasti zvučných športových mien budú 

diskutovať o prínose športu. Zároveň budú strany memoranda spoločne prezentovať príklady 

dobrej praxe, ktoré by mali motivovať samosprávy k takým užitočným riešeniam, ktoré podporili 

športové aktivity v konkrétnych mestách či obciach. 

V poslednom období prebehlo tiež niekoľko stretnutí v súvislosti s novým programovým 

obdobím a čerpaním eurofondov na rozvoj infraštruktúry na Slovensku. 

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. 308/4/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

novembra 2021. 
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4. KOMISIE SOŠV 2021 - 2024 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba v ďalšom bode zasadnutia predstavil na diskusiu návrh 

zloženia jednotlivých komisií SOŠV. Tento návrh bol členom VV SOŠV zaslaný na 

pripomienkovanie aj vopred pred zasadnutím. Všetci členovia boli zároveň požiadaní, aby 

popremýšľali o vhodných kandidátoch do týchto komisií SOŠV. 

Následne prebehla diskusia o zložení jednotlivých komisií SOŠV. 

Viceprezidentka SOŠV D. Barteková navrhla, aby Komisia športovcov SOŠV bola 

oslovená a mohla navrhnúť do každej komisie aktívneho športovca. Členovia VV SOŠV tento 

návrh privítali a podporili.  

Pristúpilo sa tiež k zmene názvu jednej komisie - Komisia pre rozvoj športu bola 

vzhľadom na svoje zamerania a činnosť premenovaná na Radu pre rozvoj športu.  

Komisia neolympijských športov bola doplnená o prezidenta florbalu M. Kopejtka. Rada 

pre rozvoj olympizmu bola doplnená o A. Longovú. Zo zloženia Slovenskej olympijskej 

akadémie možno vypustiť meno čestného prezidenta, nakoľko ten má v zmysle Stanov SOŠV 

právo zúčastňovať sa na rokovaní orgánov SOŠV s hlasom poradným, byť členom zložiek a 

komisií SOŠV a nemusí byť vyslovene uvádzaný. Komisia pre rovnosť príležitostí SOŠV by sa 

mala doplniť o zástupcu v oblasti inklúzie v športe a zástupcu SPV. Komisia pre infraštruktúru 

SOŠV dorieši projekt, na ktorý bola zriadená, a následne sa prerokuje jej zloženie a ďalšie 

zameranie. Diskutovalo sa tiež o zložení marketingovej komisie SOŠV, ktorej cieľom by malo 

byť pomáhať SOŠV v marketingových otázkach. Osobitne sa hovorilo aj o zložení Etickej 

komisie SOŠV, ako novej špecifickej komisie SOŠV.  

VV SOŠV následne zobral na vedomie prerokované zloženie komisií SOŠV s tým, že 

niektoré komisie SOŠV sa budú ešte priebežne dopĺňať. Zloženie komisií SOŠV bude komplexne 

schválené na nasledujúcom zasadnutí a následne zverejnené na webe SOŠV olympic.sk. 

 

Uzn. č. 308/5/21 

  ➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Navrhované zloženie komisií SOŠV na roky 2021 – 2024 a ukladá si úlohu na budúcom 

zasadnutí ich zloženie schváliť. 

 

 

5. PRÍPRAVA NA 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 100 dní. 

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

súťažiť v rekordnom počte 109 disciplín. 

Medzinárodný olympijský výbor a organizačný výbor zimných olympijských hier 2022 

v Pekingu zverejnili príručky pre účastníkov. Opatrenia majú zabezpečiť bezpečné hry 

a bezpečnosť účastníkov i obyvateľov Číny. Príručka určená športovcom a členom výprav 

poskytuje účastníkom usmernenia na predchádzanie šírenia choroby COVID-19 a obsahuje 

pokyny pre cestu do Číny, pobyt v dejisku hier, a pokyny pre odchod z Pekingu. Ďalšia príručka 

sa očakáva v decembri. 
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Povinnej 21-dňovej karanténe sa vyhnú všetci zaočkovaní účastníci hier. Nezaočkovaní 

nemusia ísť na tri týždne do izolácie len v prípade, že sa nebudú môcť očkovať zo zdravotných 

dôvodov. Ich žiadosti bude posudzovať skupina expertov. Pre nezaočkovaných športovcov 

absolvovanie trojtýždňovej karantény prakticky znamená, že na ZOH nepocestujú. 

Účastníkov ZOH čaká denné testovanie na koronavírus a musia dodržiavať hygienické 

opatrenia vrátane nosenia respirátorov.  

Účasť zahraničných fanúšikov nebude možná. V Pekingu počítajú s účasťou domácich 

fanúšikov. 

Za porušenie koronavírusových pravidiel hrozia účastníkom pokuty či odobratie 

akreditácie. Športovci by mali do 48 hodín po skončení svojej súťaže opustiť Čínu. Ak by sa 

dostali po kontakte s pozitívnou osobou či po pozitívnom teste na koronavírus do karantény, tak 

v hoteli v Pekingu budú mať zabezpečené tri jedlá denne, internet a budú ich môcť navštíviť 

niektorí členovia tímu.  

Príručka podrobne opisuje požiadavky na vstup a opatrenia, ktoré budú zavedené v rámci 

uzavretého systému riadenia. Okrem toho tiež tento dokument zahŕňa aj ďalšie podrobnosti o 

kľúčových politikách načrtnutých na nedávnom zasadnutí exekutívy MOV. 

Každá delegácia musí do 12. novembra vymenovať svojho CLO - Covid liaison officer 

(môže aj viacerých). CLO bude účastníkom hier pomáhať pri uplatňovaní všetkých opatrení. 

Následne prebehla v rámci VV SOŠV diskusia o obsadení pozície CLO a dôležitom význame 

tejto funkcie pre celú výpravu.  

Ako ďalej informoval R. Buček, dňa 1. novembra 2021 sa uskutočnil online brífing 

organizačného výboru a MOV k opatreniam uvádzaným v príručke. V súčasnosti sa veľmi 

problematická javí dopravy do dejiska ZOH. Organizátori informovali, že zatiaľ dojednali 15 

leteckých spoločností, ktoré budú lety zabezpečovať zo 68 miest v 42 krajinách. Vyžaduje sa, 

aby výpravy do Pekingu leteli charterovými letmi alebo mimoriadnymi linkami. Komerčnými 

letmi bude možné letieť iba s prestupmi v Paríži, Tokiu, Hong Kongu alebo Singapure (zatiaľ 

v jednaní). Vakcinácia pre účastníkov ako podmienka vstupu bez povinnej karantény musí byť 

plná, tzn. po podaní všetkých dávok pre príslušnú vakcínu registrovanú v domovskej krajine. 

Posledná dávka musí byť podaná najneskôr 14 dní pred príchodom do Pekingu.  

 

Uzn. č. 308/6/21 

  ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách ZOH Peking 2022, ktoré prezentoval riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

6. INFORMÁCIA O PRÍPRAVE MATERIÁLU „NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ 

INFRAŠTRUKTÚRA“ 

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. 

Zároveň prezentoval tiež históriu financovania infraštruktúrnych projektov v športe z centrálnych 

zdrojov za obdobie posledných 13 rokov, ale i niektoré obmedzenia a limity v rámci 

modernizácie športovej infraštruktúry v podmienkach Slovenskej republiky.  
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 Uzn. č. 308/7/21  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

SOŠV G. Asványi. 

 

 

7. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne boli členmi VV SOŠV schválené 3 riadne pracovné cesty a 1 

pracovná cesta bola schválená dodatočne. 

 

Uzn. č. 308/8/21 

➢ VV SOŠV schvaľuje dodatočne:  

 ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Kréta, Grécko 23.-26.10.2021 VZ ANOC J. Liba, P. Gantnerová, D. Barteková SOŠV/ORG 1500   

 

Uzn. č. 308/9/21  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 6.-7.11.2021 Športová diplomacia 
P. Hrbek,  M. Tóth, Z. Bačiak 
Masaryková, M. Stanovský,  

SOŠV 500   

2 Praha, ČR 26.-28.11.2021 Športová diplomacia 
M. Tóth, Z. Bačiak Masaryková, G. 
Mlsnová, M. Stanovský, R. Šimon 

SOŠV 500  

3 Birmingham, USA 
30.11.-
3.12.2021 

Seminár vedúcich výprav Svetové 
hry 2022 

R. Buček SOŠV 2000  

 

 

VEC: OLYMPIJSKÉ ŠTIPENDIUM PARÍŽ 2024 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček predložil VV SOŠV návrh 

na zaradenie športovcov do projektu OS MOV Olympijské štipendium Paríž 2024. Tento návrh 

bol zostavený na základe návrhov doručených z jednotlivých národných športových zväzov a na 

základe vyhodnotenia návrhov členmi VV SOŠV pre zaradenie športovcov do tohto projektu.  

 Návrh na zaradenie športovcov do projektu OS MOV Olympijské štipendium Paríž 2024: 

Michal Slamka - streľba 

Lisa Maria Gamsjagerová - rýchlostná kanoistika 
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Zuzana Paňková - vodný slalom 

Emma Zapletalová - atletika 

Barbora Mokošová - športová gymnastika  

Miroslav Úradník - atletika  

Oliver Pirhala - tanečný šport 

Denisa Baránková - lukostreľba 

 

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

schválili jednomyseľne bez pripomienok. Predložené návrhy budú ešte posudzované 

medzinárodnými federáciami príslušných športových odvetví. 

 

 Uzn. č. 308/10/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje:   

 Zaradenie športovcov do projektu OS MOV Olympijské štipendium Paríž 2024. 

 

 

VEC: NOMINÁCIA M. MRAČNOVEJ NA 2021 EOC OLYMPIC LAUREL AWARDS 

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

M. Mračnovej na ocenenie 2021 EOC Olympic Laurel Awards. 

 Nominácia M. Mračnovej na ocenenie 2021 EOC Olympic Laurel Awards je pri 

príležitosti životného jubilea 75 rokov ako uznanie za výnimočné aktivity pri propagácii a rozvoji 

športu. Ocenenie bude udeľované počas semináru EOV, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.-

26.11.2021 v Šamoríne. 

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

nominácie schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

Sekretariát SOŠV zabezpečí formálne podanie návrhu na EOV. 

 

 Uzn. č. 308/11/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje:   

Nomináciu M. Mračnovej na ocenenie 2021 EOC Olympic Laurel Awards. 

 

 

VEC: ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NADÁCIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 

A ŠPORTOVÉHO VÝBORU 

Prezident SOŠV A. Siekel predstavil členom VV SOŠV organizačnú štruktúru Nadácie 

Slovenského olympijského a športového výboru a zároveň prezentoval návrh na rozšírenie 

správnej rady o Tomáša Kovácsa – prezidenta Slovenskej boxerskej federácie a Todora Todorova 

– zástupcu spoločnosti Allianz. 

Organizačná štruktúra Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru: 

Anton Siekel – správca Nadácie SOŠV – štatutárny zástupca 

Zuzana Vodáčková – riaditeľka Nadácie SOŠV 

Mária Jasenčáková – revízor  
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Dušan Guľáš – predseda správnej rady 

Juraj Minčík – člen správnej rady 

Martina Kohlová – člen správnej rady 

Zuzana Rehák Štefečeková – člen správnej rady 

Pavol Mutafov – člen správnej rady 

Kristína Czuczová – člen správnej rady 

Katarína Ráczová – člen správnej rady 

Ľubor Halanda – člen správnej rady 

Jaroslav Rybánsky – člen správnej rady 

Marek Kaňka – člen správnej rady 

 

Návrh na rozšírenie správnej rady: Tomáš Kovács – Slovenská boxerská federácia, Todor 

Todorov – spoločnosť Allianz 

 

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

organizačnú štruktúru Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru schválili 

jednomyseľne bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 308/12/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Organizačnú štruktúru Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. 

 

 

VEC: ŠTATÚT SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA  

PO ZMENE SÍDLA ZRIAĎOVATEĽA 

Právnik SOŠV P. Hrbek predložil VV SOŠV návrh Štatútu Slovenského olympijského a 

športového múzea. Tento návrh reflektuje niektoré zmeny, ako napríklad zmenu sídla 

zriaďovateľa múzea.   

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

schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 308/13/21  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Štatút Slovenského olympijského a športového múzea. 

 

 

VEC: DISKUSIA 

 Ku koncu zasadnutia prebehla diskusia o zmenách v kritériách pre zaraďovanie 

športovcov do Teamu Slovakia. Nové pravidlá by mali platiť od prijatia uznesenia vlády SR  

pre rok 2022. 

 Záverečné informácie a diskusia boli o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní. 
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VEC: ZÁVER 

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

za rokovanie a následne ukončil 308. zasadnutie VV SOŠV.  

 

 

309. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 2. decembra 2021.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overila: D. Barteková, viceprezidentka SOŠV   


