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Zápis z 310. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 13. januára 2022 v Bratislave 
  

 

 

Prítomní: A. Siekel, P. Korčok, D. Barteková, M. Šišková, M. Tóth, M. Šatan, D. Líška,  

 A. Kuzmina, M. Rojko, Z. Rehák Štefečeková 

Ospravedlnený: J. Gönci 

Prizvaní: J. Liba, G. Asványi, J. Mižúr, P. Hrbek, R. Buček 

  

  

 PROGRAM 310. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                               Siekel 

2. Kontrola úloh        Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV    Siekel 

4. Príprava na ZOH Peking 2022      Buček 

5. Nominácia na ZOH Peking 2022      Buček 

6. Príprava 61. VZ SOŠV       Liba 

7. Činnosť komisií a zložiek Rady pre rozvoj olympizmu 2022  Barteková 

8. Rozpočet SOŠV a SOM, a.s. na rok 2022    Asványi 

9. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 310. zasadnutí VV SOŠV, následne predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo 

zasadnutia navrhol členku VV SOŠV Z. Rehák Štefečekovú.  

 

Uzn. č. 310/1/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Z. Rehák Štefečekovú za overovateľku zápisu z 310. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 309. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia boli úlohy len v súvislosti s prípravou na 

ZOH a prípravou blížiaceho sa 61. VZ SOŠV. Týmto úlohám bude venovaná ešte osobitná 

pozornosť v nasledujúcich bodoch programu. 

K zápisu z 309. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 
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 Uzn. č. 310/2/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 309. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 310/3/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 309. 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 2. decembra 2021. Predovšetkým informoval 

o stretnutí so spoločnosťou TIPOS, s ktorou sa podarilo sfinalizovať dlhodobú vzájomnú 

spoluprácu. Vďaka tomu bude národná lotériová spoločnosť aj v nasledujúcich rokoch 

vystupovať ako exkluzívny partner SOŠV. 

Okrem toho prezident SOŠV informoval tiež o sérii stretnutí v súvislosti s prípravou 

EYOF 2022. Uskutočnili sa tiež zasadnutia dozorných rád SOŠV a SOM, a.s. 

Ako ďalej A. Siekel spomenul, v poslednom období prebehlo tiež veľa diskusií 

o národnej športovej infraštruktúre a jej ďalšom rozvoji v podmienkach Slovenskej republiky. 

Významnou aktivitou bol tiež podpis memoranda s Košickým samosprávnym krajom 

a uskutočnenie podujatia Športovec roka v závere kalendárneho roka. 

Diskusia prebehla tiež o aktuálnych protipandemických opatreniach a ich dopadoch  

na slovenský šport. 

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. 310/4/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v decembri 2021 a na začiatku 

januára 2022. 

 

 

4. 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. Už 4. – 20. februára 2022 sa v Pekingu uskutočnia 

XXIV. zimné olympijské hry. Bude sa na nich súťažiť v rekordnom počte 109 disciplín. 
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Sekretariát SOŠV požiadal národné športové zväzy, aby finálne znenie nominácie 

predložili do 17. januára 2022. SOŠV využije všetky pridelené akreditácie, ktoré budú 

k dispozícii. 

 

Plnenie kvalifikačných kritérií 

K 13.1. sú potvrdené miestenky pre ľadový hokej (25 hráčov) a sánkovanie (5 športovcov 

– 1 dvojsedadlové sane, 2 muži, 1 žena). Uzávierka kvalifikačných rebríčkov pre lyžiarske 

disciplíny, boby a biatlon je 17. januára 2022. S najväčšou pravdepodobnosťou miestenky získa 

8 biatlonistov (4 muži, 4 ženy), 5 alpských lyžiarov (3 ženy, 2 muži), 4 bežci na lyžiach (2 muži, 

2 ženy), 1 snoubordistka. Po odmietnutí pridelených kvót národnými olympijskými výbormi 

môže dôjsť v rámci ich prerozdelenia k prideleniu ďalších miesteniek až do uzávierky 

menovitých prihlášok (24.1.). Predpokladá sa účasť 50 športovcov a 60 členov realizačných 

tímov včítane vedenia výpravy. 

 

Doprava 

Letenky sú rezervované a potvrdené pre všetkých členov výpravy na termíny požadované 

športovými zväzmi. Výprava sa prepraví do Pekingu v štyroch skupinách v dňoch 26.1., 29.1., 

1.2. a 2.2. letmi s jedným prestupom v Istanbule resp. Dohe. 

 

Akreditácie 

Využívame všetky akreditácie, ktoré je možné využiť. Okrem bežných kvót pre sprievod 

organizátor poskytuje na predpokladaný počet športovcov po 3 extra kvóty pre Zhangjiakou a 

Yanqing (ak je v dedinách ubytovaných viac ako 11 športovcov), 3 akreditácie pre covid 

manažérov (CLO).  

  

Ubytovanie 

Výprava bude ubytovaná v 3 olympijských dedinách. Organizátor s najväčšou 

pravdepodobnosťou pridelí v každej dedine ubytovanie športovcom súťažiacich v príslušnej 

oblasti plus rovnakému počtu členov ich sprievodu. V utorok 18.1. po uzávierke kvalifikačného 

procesu sa uskutoční s organizačným výborom míting k spresneniu pridelených ubytovacích 

priestorov.  

  

Proticovidové opatrenia      

V minulom týždni sa uskutočnila porada zo zástupcami zväzov a tímov zodpovedných za 

dodržiavanie protikovidových opatrení. Boli vysvetlené informácie z Playbooku k povinnému 

testovaniu, inštalovaniu monitorovacích aplikácií nevyhnutných pre vycestovanie do Číny a 

ďalšie povinnosti účastníkov vyžadované počas pobytu na ZOH. V prípade možnej infekcie 

niektorých členov vedenia výpravy, ak by sa vyskytla pred odchodom resp. po prílete do Pekingu, 

sú v čínskom monitorovacom zdravotnom systéme zaregistrovaní viacerí pracovníci sekretariátu 

SOŠV, ktorí môžu vycestovať a zabezpečiť funkčnosť výpravy. 

  

Zdravotné zabezpečenie 
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SOŠV zabezpečí jedného lekára do každej olympijskej dediny. V OD Peking bude 

vzhľadom na prítomnosť tímu ľadového hokeja lekárom výpravy zároveň lekár hokejového tímu. 

Ďalší zdravotnícky personál – lekári, fyzioterapeuti, maséri môžu byť nominovaní do výpravy 

iba v rámci kvót pridelených jednotlivým športovým odvetviam.   

  

Predbežný návrh nominácie členov vedenia výpravy  

Roman Buček, vedúci výpravy 

Boris Demeter, zástupca vedúceho výpravy 

Zuzana Tomčíková, zástupkyňa vedúceho výpravy a CLO 

Petra Gantnerová, administrátor výpravy 

Ľubomír Souček, tlačový atašé 

Roman Fano, hlavný lekár výpravy a zodpovedná osoba aj za antidoping, pôsobenie v OD 

Yanqing 

Ivan Macek, lekár, pôsobenie v OD Zhangjiakou (27.1.-9.2.) 

Daniela Doležalová, lekárka, pôsobenie v OD Zhangjiakou (9.2-22.2.) 

  

Predbežný návrh zloženia disciplinárnej komisie pre ZOH Peking 2022 

Anton Siekel, prezident SOŠV  

Danka Barteková, členka VV SOŠV 

Roman Buček, vedúci výpravy 

Ivona Fialková, zástupca športovcov 

Matej Matys, zástupca členov RT  

Roman Fano, vedúci lekár výpravy  

  

Voľby do komisie športovcov SOŠV 

Počas ZOH v Pekingu sa uskutočnia voľby do komisie športovcov SOŠV. SOŠV vyzve športové 

zväzy zimných športov, aby do začiatku ZOH predložili návrhy na členov komisie.  

 

Finančné ocenenie športových výkonov reprezentantov SR platné pre olympijský cyklus 2021 - 

2024 

Odmeny za umiestnenie na ZOH 2022 sú ponechané v rovnakej výške ako boli pre OH 2020. 

 

Individuálne športy: 

 

 Umiestnenie 1.m.     2.m      3.m. 4.m.    5.m.     6.m.     7.m. 8.m. 

            ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Odmena 50 tis.  40 tis.   30 tis. 20 tis   15 tis.   10 tis.  8 tis.  6 tis. 

 

 

1. V individuálnych športoch za výkony dosiahnuté v súťaži viacčlenných družstiev, 

posádok a štafiet (do počtu 4) sa za každého ďalšieho športovca pripočítava k stanovenej 

čiastke ďalších 75 %.  

 

2. Odmeny pre členov realizačných tímov (jednotlivcov, viacčlenných družstiev 

a kolektívov v individuálnych športoch) sú navyše a v celkovej výške max. 33 % z výšky 
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odmien športovcov. (U viacčlenných družstiev sa výška vypočítava  

zo základnej sumy, bez pripočítavania za ďalšieho člena) 

 

Kolektívne športy: 

 

Umiestnenie               1.m.    2.m     3.m.      4.m.     5.m.      6.m. 

        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       Odmena na každého člena družstva    15 tis.    13 tis.    11 tis.   9 tis.     6 tis.     4 tis.        

 

1. Výška odmeny družstva za umiestnenie v kolektívnych športoch je vypočítaná ako súčin 

odmeny za umiestnenie a počtu členov družstva stanoveného v kvalifikačných kritériách 

MOV. Rozdelenie takto vypočítanej čiastky medzi jednotlivých členov družstva je 

v kompetencii príslušného športového zväzu. 

 

Odmena pre členov realizačného tímu je navyše v celkovej výške max. 10 % z odmeny družstva.   

 

Z uvedených odmien pre individuálne aj kolektívne športy hradí 50 % SOŠV z vlastných zdrojov 

a očakáva sa, že ďalších 50 % bude hradených z dotácií MŠVVaŠ SR. 

 

Po týchto informáciách prebehla diskusia o lekárskom zabezpečení výpravy 

a personálnom zložení tohto tímu. Rovnako tak sa diskutovalo o komunikácii s médiami počas 

ZOH a pravidlách MOV.  

Sľub u prezidentky SR bude vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu dňa 24. januára 

2022. Sľubu sa zúčastnia len dvaja olympijskí športovci a dvaja paralympijskí športovci. 

Počas ZOH bude mať Múzeum SOŠV dni otvorených dverí pre školy, aby sa priblížilo 

olympijské hnutie a jeho aktivity.  

Následne sa pristúpilo k schváleniu disciplinárnej komisie na ZOH v Pekingu v zložení: 

Anton Siekel, Danka Barteková, Roman Buček, Ivona Fialková, Matej Matys, Roman Fano. 

Tento návrh bol schválený členmi VV SOŠV jednomyseľne. 

VV SOŠV následne prerokoval finančné ocenenie športových výkonov reprezentantov 

SR platné pre olympijský cyklus 2021 – 2024 a po diskusii jednomyseľne schválil odmeny za 

umiestnenie na ZOH 2022 v rovnakej výške ako boli pre OH 2020. 

 

Uzn. č. 310/5/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zloženie disciplinárnej komisie na ZOH v Pekingu nasledovne: Anton Siekel, Danka 

Barteková, Roman Buček, Ivona Fialková, Matej Matys, Roman Fano. 

 

Uzn. č. 310/6/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Finančné ocenenie športových výkonov reprezentantov SR platné pre olympijský cyklus 

2021 – 2024. 

 

Uzn. č. 310/7/22 

  ➢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. 

 

 

5. NOMINÁCIA NA ZOH PEKING 2022 

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

návrh nominácie na ZOH Peking 2022, ktorý bol zostavený na základe návrhov doručených od 

národných športových zväzov. Všetci nominovaní športovci majú splnené povinnosti voči 

Svetovej antidopingovej agentúre, ako aj Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky a proti 

žiadnemu z navrhovaných účastníkov nie je vedené konanie súvisiace s porušením 

antidopingových pravidiel. Následne R. Buček prezentoval návrh zloženia výpravy Slovenskej 

republiky na XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu. 

 

Výprava SR pre XXIV. ZOH Peking 2022 

BIATLON       

športovci disciplína sprievod funkcia 

Matej BALOGA jednotlivci, štafeta Lukáš DAUBNER vedúci tímu a tréner 

Šimon BARTKO  jednotlivci, štafeta Tomáš KOS tréner 

Tomáš SKLENÁRIK jednotlivci, štafeta Jakub LEŠČINSKÝ tréner 

Michal ŠIMA  jednotlivci, štafeta Miloš BÁTOVSKÝ metodik, diagnostik 

Paulína FIALKOVÁ  jednotlivci, štafeta Štefan LICHOŇ servis 

Ivona FIALKOVÁ  jednotlivci, štafeta Miha PLAHUTNIK servis 

Henrieta HORVÁTOVÁ  jednotlivci, štafeta Adam KOŠTIAL servis 

Veronika MACHYNIAKOVÁ  jednotlivci, štafeta Peter GOLIAN servis 

   Jakub HUDÁK fyzioterapeut 

8 športovcov a 9 členov RT       
    

BOBY       

športovci disciplína sprievod funkcia 

Viktória ČERŇANSKÁ monoboby 
Zdenka 
JAGNEŠÁKOVÁ 

vedúca tímu 

    Milan JAGNEŠÁK tréner 

1 športovkyňa a 2 členovia 
RT 

      

    

 

LYŽOVANIE  
   

ALPSKÉ LYŽOVANIE    

športovci disciplína sprievod funkcia 

Petra VLHOVÁ  SL, GS, AC, SG Mauro PINI tréner 

Rebeka JANČOVÁ  SL, GS, SG, TE Boris VLHA tréner 

Petra HROMCOVÁ SL, GS, SG, TE Matej GEMZA tréner 

Adam ŽAMPA SL, GS, TE 
Matteo 
BALDISSARUTTI 

tréner 

Andreas ŽAMPA SL, GS, SG, TE Marco PORTA kondičný tréner 
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    Bruno GRANDI servis 

    Ivana GAŠPÁREK fyzioterapeutka 

  SL slalom Ján KVASNIČKA  tréner 

  GS obrovský slalom Martin ŠTĚPÁN tréner 

  TE tímová súťaž Roman MURÍN tréner 

  AC alpská  komb. Svatopluk KOVÁŘ servis 

  
SG superobr.  
slalom 

Matej KUTLÍK tréner 

   Viliam STINČÍK fyzioterapeut 

   Zuzana SENČEKOVÁ členka tímu lyžovania 

5 športovcov a 14 členov RT       
    

BEŽECKÉ LYŽOVANIE    

športovci disciplína sprievod funkcia 

Alena PROCHÁZKOVÁ  
šprint, 10 km C, tím 
šprint, 30 km F 
s hromadným štartom 

Ján JAKUBČO 
vedúci tímu lyž. 
disciplín 

Barbora KLEMENTOVÁ  
šprint, 10 km C, tím 
šprint 

Ján VALUŠKA tréner  

Peter MLYNÁR 
šprint, 15 km C, tím 
šprint 

Peter ŽIŠKA tréner  

Ján KORISTEK 

15 km C, tím šprint, 
skiatlon 15/15km C/F, 
50 km F s hromadným 
štartom 

Mateusz SZCZOTKA servis 

Kristína SIVOKOVÁ 
šprint, 10 km C, tím 
šprint 

Michal MALÁK servis 

5 športovcov a 5 členov RT       
    

SNOUBORDING    

športovci disciplína sprievod funkcia 

Klaudia MEDLOVÁ Slope style, Big air Matej MATYS tréner 

   Lars GRUNDBERG tréner, servis 

1 športovkyňa a 2 členovia 
RT 

      

 
ĽADOVÝ HOKEJ 

   

športovci   sprievod funkcia 

Samuel TAKÁČ   Miroslav ŠATAN generálny manažér 

Pavol REGENDA   Oto HAŠČÁK asistent gen. manažéra 

Adrián HOLEŠINSKÝ   Zuzana CHRENKOVÁ manažérka 

Šimon NEMEC   Craig RAMSAY tréner 

Peter ZUZIN   Ján PARDAVÝ asistent trénera 

Marek ĎALOGA   Andrej PODKONICKÝ asistent trénera 

Michal KRIŠTOF   Igor ANDREJKOVIČ video analytik 

Matej TOMEK   Ján LAŠÁK tréner brankárov 

Miloš KELEMEN   Róbert BEREŠ kondičný tréner 
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Branislav KONRÁD   MUDr. Pavol LAUKO lekár 

Peter ČEREŠŇÁK   Vladimír ČAVOJEC fyzioterapeut 

Marko DAŇO   Andrej FOLTÝN fyzioterapeut 

Martin MARINČIN   Rastislav LADECKÝ masér 

Miloš ROMAN   Juraj STOPKA masér 

Libor HUDÁČEK   Peter JÁNOŠÍK tlačový atašé 

Patrik RYBÁR       

Mário GRMAN       

Juraj SLAFKOVSKÝ       

Tomáš JURČO       

Peter CEHLÁRIK       

Marek HRIVÍK       

Michal ČAJKOVSKÝ       

Martin GERNÁT       

Kristián POSPÍŠIL       

Samuel KŇAŽKO       

25 športovcov a 15 členov 
RT 

      

    

SÁNKOVANIE    

športovci disciplína sprievod funkcia 

Jozef NINIS jednotlivci Jozef ŠKVAREK vedúci tímu 

Marián SKUPEK jednotlivci Lukáš BROŽ hlavný tréner  

Tomáš VAVERČÁK dvojsed. sane Ján HARNIŠ  tréner a servisman 

Matej ZMIJ dvojsed. sane Rastislav DRAJNA tréner a servisman  

Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ jednotlivkyne 
Viera FINDUROVÁ 
BACHÁROVÁ 

asistentka trénera 

   Branislav DELEJ lekár 

5 športovcov a 6 členov RT       
    

VEDENIE VÝPRAVY    

meno funkcia     

Roman Buček vedúci výpravy   

Boris Demeter 
zástupca vedúceho 
výpravy  

  

Zuzana Tomčíková 
zástupca vedúceho 
výpravy, CLO 

  

Roman Fano vedúci lekár    

Ľubomír Souček 
hlavný tlačový 
atašé 

  

 Petra Gantnerová 
administrátor 
výpravy 

  

Ivan Macek 
lekár, Zhangjiakou 
(27. 1. - 9. 2.) 

  



 

 

9 

 

 

Daniela Kňaze Doležalová 

lekárka, 
Zhangjiakou (9. 2.- 
20. 2.) 

  

 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV požiada zároveň plénum VZ SOŠV, 

aby splnomocnilo VV SOŠV, aby mohol pružne rozhodnúť o schválení doplnenia/zmeny 

nominácie v prípade dodatočného pridelenia miesteniek medzinárodnými športovými 

federáciami a po jej akceptácii národnými športovými zväzmi, resp. rozhodovať o schválení 

výmeny športovcov zo zdravotných dôvodov v zmysle pravidiel MOV. 

 

VV SOŠV prerokoval predložený návrh a následne ho jednomyseľne schválil a odporučil 

na predloženie VZ SOŠV.  

Za vlajkonosičov výpravy SR pre XXIV. ZOH Peking 2022 boli členmi VV SOŠV 

schválení M. Hrivík a K. Šimoňáková. 

 

Uzn. č. 310/8/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Návrh nominácie na ZOH Peking 2022, ktorý na základe návrhov národných športových 

zväzov predložil riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

Uzn. č. 310/9/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Vlajkonosičov výpravy SR pre XXIV. ZOH Peking 2022 M. Hrivíka a K. Šimoňákovú. 

 

 

6. PRÍPRAVA 61. VZ SOŠV 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba v nasledujúcom bode zasadnutia predstavil členov VV 

SOŠV návrh pozvánky a programu 61. VZ SOŠV. Termín VZ SOŠV je naplánovaný na 21. 1. 

2022. J. Liba navrhol, aby sa zasadnutie vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu uskutočnilo 

online prostredníctvom technológií elektronickej komunikácie. Členovia VV SOŠV tento návrh 

prijali. Každý člen SOŠV bude mať jeden prístup cez jeden emailový účet. K hlasovaniu 

o jednotlivých bodoch bude prizvaný aj notár a kontrolór SOŠV, aby dohliadali na formu 

a správnosť hlasovania. Zasadnutie bude prebiehať zo Slovenského olympijského a športového 

múzea. Z hostí bude pozvaný splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J. E. SUN 

Lijie. 

 VV SOŠV následne jednomyseľne schválil návrh programu 61. VZ SOŠV, rokovací 

poriadok a mandátovo-návrhovú komisiu pre 61. VZ SOŠV v zložení: D. Barteková, M. Šišková 

a D. Líška. 

 

Uzn. č. 310/10/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh programu 61. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe: 

 

1. Otvorenie                   Siekel 
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2. Schválenie programu 61. VZ SOŠV, zápisnice z 60. VZ SOŠV,  

Rokovacieho poriadku 61.VZ SOŠV          Liba 

3. Schválenie zloženia pracovných komisií –  mandátovo - návrhovej         

 pre 61. VZ SOŠV        Liba 

4. Informácia o príprave na ZOH Peking 2022     Buček 

5. Schválenie výpravy SR na ZOH Peking 2022    Buček 

6. Diskusia 

7. Správa mandátovo - návrhovej komisie (uznesenia 61. VZ SOŠV)           

8. Záver 

 

Uzn. č. 310/11/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rokovacieho poriadku pre 61. VZ SOŠV. 

 

Uzn. č. 310/12/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 61. VZ SOŠV v nasledujúcom zložení: 

D. Barteková – predsedníčka komisie (viceprezidentka SOŠV), M. Šišková (SGF) a D. 

Líška (SZK). 

 

 Uzn. č. 310/13/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách 61. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV J. 

Liba. 

 

 

7. ČINNOSŤ KOMISIÍ A ZLOŽIEK RADY PRE ROZVOJ OLYMPIZMU 2022 

 Viceprezidentka SOŠV D. Barteková informovala VV SOŠV o prvom zasadnutí Rady 

pre rozvoj olympizmu, ktoré sa konalo 8. decembra 2021. Všetci predsedovia jednotlivých 

komisií a zložiek predstavili novej viceprezidentke SOŠV svoju doterajšiu činnosť a ďalšie 

smerovanie svojich aktivít. 

V roku 2022 bude činnosť komisií a zložiek Rady rozvoja olympizmu v prvom polroku 

koordinovaná a smerovaná k propagácií podujatia EYOF 2022 v Banskej Bystrici. V rámci tohto 

podujatia sa pripravujú aktivity pod hlavičkou Olympijského kultúrneho a vzdelávacieho 

programu (OCEP). Tento program bol po prvýkrát predstavený počas EYOF 2019 v Baku 

a v Banskej Bystrici prebehne jeho druhá edícia. 

Cieľom programu OCEP je propagovať šport a kultúru medzi európskymi národmi 

prostredníctvom vzdelávania mladých ľudí o olympijských hodnotách priateľstva, výnimočnosti 

a rešpektu. Koncom roka 2021 SOŠV realizoval proces výberu 50-tich škôl zo Slovenska, ktoré 

sa zúčastnia programu OCEP. Zároveň oslovil 49 národných olympijských výborov v Európe, 

aby do programu nominovali jednu školu z každej krajiny, ktoré budú v rámci programu 

spolupracovať s vybranými slovenskými školami. 

Tieto školy budú navzájom komunikovať prostredníctvom online nástrojov a vymieňať 

si informácie o ich krajinách z rôznych oblastí, napr. geografia, história, kultúra, tradície, šport 
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atď. Slovenské školy budú následne prezentovať výsledky spolupráce počas EYOF 2022 

v Banskej Bystrici v prezentačných stánkoch vo FAN zóne pre verejnosť a účastníkov podujatia. 

Oddelenie olympizmu SOŠV v spolupráci s jednotlivými partnermi (Organizačný výbor 

EYOF 2022, Planet Lover, Antidopingová agentúra SR, CVČ JUNIOR Banská Bystrica) 

a komisiami (Klub fair play SOŠV, Slovenská olympijská akadémia) pripravuje pre slovenské 

školy v rámci OCEP podporné aktivity, workshopy, vedomostné a kultúrne súťaže, ktoré im 

majú pomôcť pri interakcii so zahraničnými školami. V tomto duchu už bolo v roku 2021 

zorganizovaných 27 webinárov z oblasti hodnotovej výchovy, geografie a kultúry s vysokou 

účasťou 2931 pedagógov, žiakov a študentov. Pripravujú sa aj ďalšie aktivity zamerané na oblasť 

fair play, environmentálnej výchovy atď. 

 

Prehľad pripravovaných aktivít v roku 2022: 

EKOOLYMPIÁDA https://ekoolympiada.sk/  (v spolupráci s Planet Lover) 

 Prvý ročník vedomostnej hry v oblasti environmentálnej výchovy. 

 Termín: 1.2. – 25.3.2022 

 

EKOworkshopy https://ekoworkshop.sk/ (v spolupráci s Planet Lover) 

Praktický krúžok, kde si študenti môžu rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného 

prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu života ich školy, 

komunity, blízkeho okolia. Najlepšie projekty Ekoworkshopu budú vyhodnotené, 

predstavené a implementované na medzinárodnom športovom podujatí EYOF 2022 v 

Banskej Bystrici. Aj vďaka tomuto podujatiu sa budeme snažiť šíriť eko vzdelávanie 

pomedzi čo najväčší počet mladých ľudí počas celého školského roku 2021/22. 

 

Čistý šport https://www.olympic.sk/fairplay (v spolupráci s KFP SOŠV a ADA SR) 

  

Olympijský deň https://www.olympic.sk/od (v spolupráci s OV EYOF 2022, SOA) 

Olympijský deň je viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek na 

svete, môže stať aktívnym, oboznámiť sa s olympijskými hodnotami a objavovať nové 

športy. Na základe troch pilierov, ktorými je pohyb, vzdelávanie a objavovanie, 

zorganizujeme v spolupráci s organizačným výborom EYOF 2022 hlavné podujatie 1. 

júna 2022 v Parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Následne sa podujatia 

Olympijského dňa budú konať po celom Slovensku. 

 

Slovenské olympijské a športové múzeum https://www.olympic.sk/muzeum-sosv  

V spolupráci so Slovenským olympijským a športovým múzeom a Slovenskou 

olympijskou akadémiou zorganizujeme viac ako 50 návštev a interaktívnych workshopov 

v priestoroch múzea v Bratislave, kde zapojíme aj športovcov / olympionikov, aby sme 

žiakom a študentom priblížili ich životné príbehy a motivovali deti a mládež 

k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu v duchu olympijských hodnôt. 

 

Viceprezidentka SOŠV D. Barteková informovala, že cieľom do budúcna bude tiež 

prepojiť aktivity Rady pre rozvoj olympizmu so Slovenskou asociáciou olympionikov. 

  

 Uzn. č. 310/14/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

https://ekoolympiada.sk/
https://ekoworkshop.sk/
https://www.olympic.sk/fairplay
https://www.olympic.sk/od
https://www.olympic.sk/muzeum-sosv
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 Informácie o činnosti komisií a zložiek Rady pre rozvoj olympizmu 2022, ktoré 

prezentovala viceprezidentka SOŠV D. Barteková. 

 

 

8. ROZPOČET SOŠV A SOM, A.S. NA ROK 2022 

 Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi v ďalšej časti zasadnutia predložil VV SOŠV návrh 

rozpočtu SOŠV a SOM na rok 2022. Ako zdôraznil, podoba týchto dokumentov bude ešte pred 

VZ SOŠV aktualizovaná. Cieľom ich prerokovania na tomto zasadnutí bolo schválenie, či SOŠV 

a SOM môžu začať rok s týmto finančným plánom. Aktivity obchodnej spoločnosti Sport Event 

boli z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie v súčasnosti pozastavené. Pred VZ SOŠV však 

bude predstavený aj rozpočet tejto spoločnosti.   

Následne G. Asványi priblížil celý rozpočet, informoval o jednotlivých príjmoch a 

výdavkoch týchto organizácií. Rozpočet schvaľuje VZ SOŠV, preto ešte pred zasadnutím by sa  

prerokovali na VV SOŠV aktuálne verzie týchto rozpočtov a ich priebežné čerpanie. 

 Členovia VV SOŠV ocenili komplexné spracovanie materiálov a ich podobu. Následne 

boli návrhy rozpočtu SOŠV a SOM na rok 2022 schválené členmi VV SOŠV jednomyseľne bez 

pripomienok. 

 

 Uzn. č. 310/15/22  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2022, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ SOŠV 

G. Asványi. 

 

 Uzn. č. 310/16/22  

            ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rozpočtu SOM na rok 2022, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ SOŠV 

G. Asványi. 

 

 Uzn. č. 310/17/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o spracovaní návrhov rozpočtu SOŠV a SOM na rok 2022, ktoré predstavil 

výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi. 

 

9. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

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

 

Uzn. č. 310/18/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 
 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 

Peking, Čína 

30.1.-

22.2.2022 ZOH Peking 2022 

A. Galica, D. Dalicová, S. Krško, P. 

Pašuth, J. Súkup 
SOŠV 20000   
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VEC: KOMISIE SOŠV 2021 - 2024 

V rámci tohto bodu zasadnutia a diskusií o činnosti jednotlivých komisií SOŠV navrhol 

generálny sekretár SOŠV J. Liba doplnenie Komisie SOŠV zahraničných vzťahov o A. Kirnovú 

a doplnenie Komisie SOŠV pre trvalú udržateľnosť o Norberta Kurillu (poradcu prezidentky SR 

pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie). Viceprezident 

SOŠV P. Korčok zároveň predložil návrh na doplnenie Rady pre rozvoj športu SOŠV o B. 

Bergendiho.  

Členka VV SOŠV M. Šišková informovala VV SOŠV o tom, že N. Nash sa vzdala 

pôsobenia v Komisii SOŠV pre rovnosť príležitostí. Z tohto dôvodu navrhla M. Šišková 

doplnenie komisie o novú členku Z. Botíkovú.  

Tieto doplňujúce návrhy boli schválené členmi VV SOŠV jednomyseľne bez 

pripomienok. 

 

 Uzn. č. 310/19/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Navrhované zloženie komisií SOŠV na roky 2021 – 2024. 

 

 

VEC: SMERNICA PRE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predložil VV SOŠV na schválenie smernicu pre 

vedenie účtovníctva na rok 2022 spolu s jednotlivými prílohami. VV SOŠV tieto materiály 

schválil jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 310/20/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Smernicu pre vedenie účtovníctva na rok 2022 spolu s jednotlivými prílohami. 

 

 

VEC: SMERNICA O ZABEZPEČENÍ STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi následne predložil VV SOŠV na schválenie 

smernicu o zabezpečení stravovania zamestnancov. VV SOŠV tento materiál schválil 

jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 310/21/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Smernicu o zabezpečení stravovania zamestnancov. 

 

 

VEC: PODPORA ZVÄZOV Z MEDZINÁRODNEJ OLYMPIJSKEJ SOLIDARITY - 

SGA 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil VV SOŠV na prerokovanie návrh podpory 

projektu Slovenskej golfovej asociácie prostredníctvom Medzinárodnej olympijskej solidarity - 

projektu na rozvoj národných športových štruktúr. 
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Názov projektu:  SLOVAK GOLF TRAINING DEVELOPMENT PROGRAMME (SGTDP) 

Termín projektu: Apríl 2022 – December 2022 

Cieľ projektu: posilnenie trénerskej štruktúry SGA prostredníctvom mentoringu od 

zahraničného experta 

Výška podpory: 25 500 USD (projekt ešte podlieha schváleniu zo strany MOV a IGF) 

 

Projekt bol v tomto znení schválený na podporu v roku 2020, avšak kvôli pandémii 

Covid-19 bol zrušený. 

VV SOŠV túto podporu projektu schválil jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 310/22/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Podporu projektu Slovenskej golfovej asociácie na rozvoj národných športových štruktúr 

prostredníctvom Medzinárodnej olympijskej solidarity. 

 

 

VEC: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU V ROKU 2022 

Právnik SOŠV P. Hrbek informoval VV SOŠV o návrhu novej zmluvy o poskytnutí 

príspevku uznanému športu v roku 2022, ktorá bola doručená národným športovým zväzom od 

MŠVVaŠ SR. 

 V tejto súvislosti boli na sekretariát SOŠV doručené od členských subjektov SOŠV 

viaceré pripomienky k novej podobe zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 

2022 a k prísne nastavenej regulácii nad rámec zákona.  

VV SOŠV po diskusii o jednotlivých nových ustanoveniach zmluvy o poskytnutí 

príspevku uznanému športu v roku 2022 rozhodol o potrebe vyzvania všetkých národných 

športových zväzov združených v SOŠV na zaslanie pripomienok k zmluve, ich následné 

spracovanie a odoslanie na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o ich prehodnotenie a vhodnejšie právne 

ukotvenie v zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022. 

 

 Uzn. č. 310/23/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o návrhu novej zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022, 

ktoré predstavil právnik SOŠV P. Hrbek. 

 

 Uzn. č. 310/24/22  

            ➢VV SOŠV ukladá:  

Vyzvať všetky národné športové zväzy združené v SOŠV na zaslanie pripomienok k 

zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022, ich následné spracovanie 

a odoslanie na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o ich prehodnotenie a vhodnejšie právne 

ukotvenie vo vyššie spomínanej zmluve. ( Z: P. Hrbek, T: 31.1.2022). 
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VEC: PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 

A ŠPORTOVÉHO MÚZEA - VÝSTAVNÁ SIEŇ PROF. VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA 

Právnik SOŠV P. Hrbek predložil VV SOŠV návrh prevádzkového poriadku 

Slovenského olympijského a športového múzea - Výstavná sieň Prof. Vladimíra Černušáka. 

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

jednomyseľne bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 310/25/22  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Prevádzkový poriadok Slovenského olympijského a športového múzea - Výstavná sieň 

Prof. Vladimíra Černušáka. 

 

 

VEC: JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM 2022 

Viceprezident SOŠV P. Korčok predložil VV SOŠV na prerokovanie a schválenie návrh 

zloženia juniorského olympijského tímu pre rok 2022. Prílohou predloženého dokumentu bol 

prehľad doručených návrhov od národných športových zväzov spolu s výsledkami navrhovaných 

športovcov. 

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Návrh zloženia juniorského olympijského tímu pre rok 2022: 

 

Meno Priezvisko Zväz 

Martin Svrček Slovenský cyklistický zväz 

Margaréta Vráblová Slovenská triatlonová únia 

Ivana Chlebová Slovenská kanoistika 

Irina Balus Slovenský tenisový zväz 

Kamila Novotná Slovenský strelecký zväz 

Peter Benjamín Privara Slovenský tenisový zväz 

Patrik Ružič Slovenská kanoistika 

Michael Oravec Zväz slovenského lyžovania 

Jozef Tománek Slovenský zväz judo 

Róbert Kubín Slovenský zväz jachtingu 

Dominika Maniková Slovenský cyklistický zväz 

Peter Strečanský Slovenský veslársky zväz 

Kristína Makovínyová Slovenský zväz biatlonu 

Ema Fízeľová Slovenský zväz judo 

Rebeka Jančová Zväz slovenského lyžovania 

Daniel Hruška Slovenský strelecký zväz 

Árpád FAZEKAS Slovenský šermiarsky zväz 

Sára Surmanová Slovenská gymnastická federácia 

Katarína Pitoňáková Slovenská lyžiarska asociácia 

Dávid Zauška Slovenský lukostrelecký zväz 

Sára Pacerová Slovenský zväz biatlonu 

Karel Šula Slovenský atletický zväz 
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Vladimír Macura Slovenský zväz vzpierania 

Martina Buršíková Slovenský horolezecký spolok JAMES 

Terézia Kurucová  Slovenský atletický zväz 

 

 

 Uzn. č. 310/26/22  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Návrh zloženia juniorského olympijského tímu pre rok 2022, ktorý predložil 

viceprezident SOŠV P. Korčok.  

 

 

VEC: ŠTATÚT KOMISIE ŠPORTOVCOV SOŠV 

Viceprezidentka SOŠV D. Barteková predložila na schválenie návrh úpravy Štatútu 

Komisie športovcov SOŠV. Potreba úpravy štatútu vyplynula z praktického problému, ktorý sa 

objavil v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do tejto dôležitej komisie SOŠV počas ZOH. Návrh 

kandidáta totiž prišiel od nečlena SOŠV, ktorý však je aktuálne zastrešujúcou organizáciou pre 

príslušný šport. Rovnako tak navrhnutá športovkyňa spĺňa všetky predpoklady uchádzať sa o 

členstvo v tejto komisii. Z týchto dôvodov predložila viceprezidentka SOŠV návrh na drobnú 

úpravu štatútu Komisie športovcov SOŠV, ktorý bol schválený členmi VV SOŠV jednomyseľne.  

Štatút Komisie športovcov SOŠV však bude musieť v blízkej dobe pred blížiacimi sa 

Svetovými hrami v USA prejsť taktiež väčšou revíziou, vzhľadom na plánované prvé rozšírenie 

komisie o dvoch neolympijských športovcov. 

  

 Uzn. č. 310/27/22  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Návrh úpravy Štatútu Komisie športovcov SOŠV, ktorý predložila viceprezidentka 

SOŠV D. Barteková.  

 

 

VEC: DISKUSIA 

 Ku koncu zasadnutia prebehla diskusia o aktuálnych protipandemických opatreniach 

a ich dopadoch na slovenský šport. Členovia VV SOŠV ocenili, že prišlo k uvoľneniu opatrení, 

avšak v danej vyhláške absentujú možnosti pre amatérsky šport, ktorý je rovnako veľmi 

významný z pohľadu verejného zdravia. Tento názor bude aj prezentovaný na plánovanej 

tlačovej konferencii.  

Členka VV SOŠV A. Kuzmina predstavil členom VV SOŠV návrh projektu, ktorý by bol 

zameraný na pravidelné cvičenie detí na základných školách. Cieľom projektu je opakujúcimi sa 

rozcvičkami vytvoriť návyky k zdravému pohybu a budovať tak zdravú generáciu. A. Kuzmina 

zdôraznila, že je nielen olympijskou víťazkou, ale aj matkou dvoch detí, preto by chcela touto 

cestou za pomoci odborných fyzioterapeutov pomôcť učiteľkám prvého stupňa, aby vedeli urobiť 

so žiakmi krátku rozcvičku v rámci triednej hodiny. Cvičenie by bolo zamerané na pohyby, ktoré 

zvládnu všetky deti, dokonca aj tie ktoré majú určité zdravotné obmedzenia. Deti by sa týmto 

spôsobom mali naučiť odmalička hýbať a preniesť tento návyk aj do rodiny, aby nielen rodič bol 

príkladom, ale rovnako tak aj deti pre rodičov. Do projektu by mohli byť zapojení aj olympijskí 
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maskoti a na záver jedného dňa aj tváre športovcov. Členovia VV SOŠV tento projekt 

a myšlienku ocenili.  

 

 Uzn. č. 310/28/22  

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Pripomienky a návrhy z diskusie.  

 

 

VEC: ZÁVER 

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

za rokovanie a následne ukončil 310. zasadnutie VV SOŠV.  

 

 

311. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční v piatok 3. marca 2022.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overila: Z. Rehák Štefečeková, členka VV SOŠV   


