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Zápis z 311. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 3. marca 2022 v Bratislave 
  

 

 

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

 A. Kuzmina, M. Rojko  

Prítomný online: J. Gönci 

Ospravedlnená: Z. Rehák Štefečeková 

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

  

  

PROGRAM 311. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                               Siekel 

2. Kontrola úloh        Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV    Siekel 

4. Vyhodnotenie ZOH Peking 2022     Buček 

5. Príprava WEYOF Vuokatti 2022      Buček 

6. Príprava EYOF Banská Bystrica 2022     Liba  

7. Budovanie národnej športovej infraštruktúry (FNPŠ)   Asványi 

8. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 311. zasadnutí VV SOŠV, následne predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo 

zasadnutia navrhol člena VV SOŠV D. Líšku.  

 

Uzn. č. 311/1/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

D. Líšku za overovateľa zápisu z 311. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 310. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

na ZOH a zabezpečením VZ SOŠV. Okrem týchto povinností bola VV SOŠV uložená úloha  

č. 310/24/22, v rámci ktorej VV SOŠV zadal právnemu oddeleniu SOŠV povinnosť 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 
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so žiadosťou o ich prehodnotenie a vhodnejšie právne ukotvenie v spomínanej zmluve. Táto 

úloha bola úspešne splnená a pripomienky boli zaslané na MŠVVaŠ SR. 

K zápisu z 310. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 

 

 Uzn. č. 311/2/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 310. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 311/3/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 310. 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 13. januára 2022. Väčšina stretnutí v tomto období 

bola zameraná na ZOH Peking. V tejto súvislosti prebehlo stretnutie s prezidentkou SR, 

predsedom vlády SR a štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR. 

Okrem týchto stretnutí SOŠV zorganizoval viaceré aktivity smerom k ZOH, ako 

napríklad Olympijský festival v Tatrách, otvorenie Slovenského olympijského a športového 

múzea pre návštevníkov a fanúšikov olympizmu, ale i stretnutia s partnermi Slovenského 

olympijského tímu. Prezident SOŠV sa zároveň poďakoval všetkým za aktivitu a spoluprácu na 

týchto projektoch a stretnutiach. 

Ako následne zdôraznil prezident SOŠV A. Siekel, prebehli tiež dôležité diskusie 

o rozvoji a modernizácií národnej športovej infraštruktúry v podmienkach SR.  

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

najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 311/4/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v januári, vo februári a na 

začiatku marca 2022. 

 

 

4. VYHODNOTENIE ZOH PEKING 2022 

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

o priebehu a výsledkoch ZOH Peking 2022. Ako zdôraznil, podmienky účasti boli vzhľadom na 

protipandemické opatrenia pomerne prísne. Z tohto dôvodu bol aj na sekretariáte pred odchodmi 

nastavený striktný režim. Kritickú situáciu ohľadom covid opatrení a problematickej dopravy sa 

našťastie podarilo úspešne vyriešiť a na ZOH cestovala celá výprava.  

Na XXIV. zimných olympijských hrách Peking 2022 sa slovenskí športovci v ére svojej 

štátnej samostatnosti predstavili ôsmykrát. Petra Vlhová vybojovala zlatú  medailu v alpskom 

lyžovaní v slalome a tím hokejistov historicky prvú medailu v kolektívnom športe. Vďaka týmto 
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umiestneniam si Slovensko v medailovom rebríčku krajín delí 21. miesto s Belgickom a Českom. 

V prvej desiatke vybojovali naši športovci 3 umiestnenia. K uvedeným medailovým 

umiestneniam pridala Paulína Fialková desiate miesto v stíhacích pretekoch v biatlone. Väčšina 

umiestnení sa však nachádza v druhej polovici výsledkovej listiny. Do Pekingu sa kvalifikovalo 

50 športovcov, z toho presná polovica v ľadovom hokeji, sprevádzalo ich 61 členov realizačných 

tímov včítane vedenia výpravy.  

Slováci si na ZOH 2022 kumulatívne pripísali dovedna 50 klasifikovaných umiestení 

(vrátane ľadového hokeja). V prvej tretine štartového poľa sa však okrem tímu hokejistov (3. z 

12) umiestili len zjazdárka Petra Vlhová v slalome (1. z 88) aj v obrovskom slalome (14. z 82), 

biatlonistka Paulína Fialková v stíhacích pretekoch na 10 km (10. z 57) a na 7,5 km (14. z 89), 

zjazdári Adam Žampa aj Andreas Žampa v obrovskom slalome (15., resp. 16. z 89), plus Adam 

Žampa v slalome (25. z 87).  

V prvej polovici štartového poľa okrem toho ešte skončili biatlonisti Michal Šima na 20 

km (43. z 92), Ivona Fialková na 7,5 km (41. z 89) a Paulína Fialková na 15 km (42. z 87).   

Napriek skutočnosti, že do programu neustále pribúdajú nové disciplíny (v roku 2002 

bolo v programe 78 disciplín a v roku 2022 v Pekingu 109), našim športovcom sa nedarí do nich 

kvalifikovať. S výnimkou súťaže v monobobe žien.  

Počet športovcov zúčastnených na ZOH od hier vo Vancouvri v roku 2010, kde sa 

zúčastnilo 73  športovcov, klesá. V Soči 2014 nás reprezentovalo 62 športovcov, pred štyrmi 

rokmi v Pjongčangu 55 a teraz už len 50.   

V programe ZOH je 15 športov, resp. športových odvetví. V Pekingu malo Slovensko 

zastúpenie v siedmich – takisto ako v Pjongčangu. V ľadovom hokeji, biatlone, behu na lyžiach 

a v sánkovaní sme od ZOH 1994 mali zastúpenie vždy, v zjazdovom lyžovaní naši chýbali raz, 

v snoubordingu a v boboch trikrát. V krasokorčuľovaní má posledný slovenský štart na zimných 

hrách rok 2018, v šortreku a v akrobatickom lyžovaní 2014, v skokoch na lyžiach 2010 a v 

severskej kombinácii dokonca 2002.  

    

Výsledky slovenských športovcov na ZOH v Pekingu  

BIATLON  

MUŽI  

● 10 km (94 štartujúcich – dokončilo 94): 65. Bartko +2:58,4 min, 68. Šima +3:01,9, 85. Baloga 

+3:40,9, 87. Sklenárik +3:45,9 na víťaza.  

● 20 km (92 – 92): 43. Šima +5:21,6 min, 80. Sklenárik +9:20,7, 84. Baloga +9:59,7, 88. Bartko 

+11:00,4 na víťaza.  

● Štafeta 4x7,5 km (21 – 18): 21. Slovensko (Šima, Baloga, Bartko, Sklenárik) na treťom úseku 

dostihnutá o kolo, Sklenárik na svoj úsek už nevybehol.  

● 7,5 km (89 – 89): 14. P. Fialková +1,27,7 min, 41. I. Fialková +2:27,5, 72. Horvátová +3:36,4, 

88. Machyniaková +5:28,9 na víťazku.  

● Stíhacie preteky na 10 km (57 – 55): 10. P. Fialková +2:48,2 min, 36. I. Fialková +5:40,0 na 

víťazku.  

● 12,5 km s hromadným štartom (30 – 30): 26. P. Fialková +3:46,9 min na víťazku.  

● 15 km (87 – 86): 42. P. Fialková +4:58,0 min, 46. I. Fialková +5:41,5, 68. Horvátová +8:03,4, 

83. Machyniaková +11:09,0 na víťazku.  

● Štafeta na 4x6 km (20 – 19): 19. Slovensko (I. Fialková, Horvátová, Machyniaková, P. 

Fialková) na treťom úseku dostihnutá o kolo, P. Fialková na svoj úsek už nevybehla.  

MIX  
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● Štafeta 2x7,5 km + 2x6 km (20 – 16): 17. Slovensko (I. Fialková, P. Fialková, Šima, Sklenárik) 

na treťom úseku dostihnutá o kolo, Sklenárik na svoj úsek už nevybehol.  

   

BOBY  

ŽENY  

● Monoboby (20 – 20): 17. Čerňanská +5,98 s na víťazku.  

   

LYŽOVANIE – BEŽECKÉ  

MUŽI  

● 15 km klasicky (97 – 95): 58. Mlynár +4:55,1 min na víťaza.  

● Skiatlon 15 km klasicky + 15 km voľne (70 – 49): 45. Koristek + 9:28,9 min na víťaza.  

● 50 km voľne s hromadným štartom – pre silný vietor sa bežalo len 30 km (60 – 59): 40. Koristek 

+5:53,3 min na víťaza.  

ŽENY  

● Šprint voľne (90 – 90): v kvalifikácii 57. Klementová +25,84 s, 63. Procházková +27,81, 72. 

Sivoková +37,22 na víťazku.  

● 10 km klasicky (98 – 98): 65. Procházková 5:11,9 min, 77. Klementová +6:52,9, 81. Sivoková 

+8:06,3 na víťazku.  

   

LYŽOVANIE – ZJAZDOVÉ  

MUŽI  

● Slalom (87 – 45): 25. Ad. Žampa +6,92 s na víťaza, And. Žampa nedokončil 2. kolo (po 1. 

kole bol na 33. mieste z 52 klasifikovaných).  

● Obrovský slalom (89 – 46): 15. Ad. Žampa +4,56 s, 16. And. Žampa +4,96 na víťaza.  

ŽENY  

● Slalom (88 – 50): 1. Vlhová -0,08 s pred druhou v poradí, Jančová nedokončila 1. kolo.  

● Obrovský slalom (82 – 49): 14. Vlhová +2,46 s na víťazku, Jančová nedokončila 2. kolo (po 

1. kole 48. zo 60 klasifikovaných +9,00 s na líderku).  

● Super-G (44 – 42): 38. Hromcová +6,60 s, 39. Jančová +6,67 s na víťazku.  

MIX:  

● Tímová súťaž (15 – 15): 12. Slovensko (Ad. Žampa, And. Žampa, Hromcová, Jančová) v 

osemifinále prehralo s USA 1:3.  

   

ĽADOVÝ HOKEJ  

MUŽI  

● (12 – 12): 3. Slovensko (brankári Rybár, Konrád, Tomek, obrancovia Marinčin, Čerešnák, 

Rosandič, Čajkovský, Gernát, Nemec, Kňažko, útočníci Hudáček, Kelemen, Krištof, Daňo, 

Roman, Slafkovský, Jurčo, Cehlárik, Hrivík, Pospíšil, Takáč, Regenda, Holešinský, Zuzin; 

obranca Ďaloga pre zranenie nenastúpil na žiadny zápas). Výsledky tímu SR – základná C-

skupina: Fínsko – Slovensko 6:2, Švédsko – Slovensko 4:1, Slovensko – Lotyšsko 5:2, v skupine 

3. miesto, osemfinále: Slovensko – Nemecko 4:0, štvrťfinále: Slovensko – USA 3:2 po predĺžení, 

semifinále: Fínsko – Slovensko 2:0, o 3. miesto: Švédsko – Slovensko 0:4.  

   

SÁNKOVANIE  

MUŽI  

● Jednotlivci (34, do štvrtej jazdy postúpilo 20): 21. Ninis po troch jazdách +4,281 s na lídra, 26. 

Skupek po troch jazdách +5,439 s na lídra.  

● Dvojice (17 – 17): 13. Vaverčák/Zmij +3,288 s na víťazov.  

ŽENY  
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● Jednotlivkyne (34, do štvrtej jazdy postúpilo 20): 25. Šimoňáková po troch jazdách +4,685 s 

na líderku.  

MIX  

● Tímová štafeta (14 – 13): Slovensko (Ninis, Šimoňáková, Vaverčák/Zmij) nedokončilo po 

páde dvojice krátko pred cieľom, medzi jednotlivcami dosiahli Ninis 8. a Šimoňáková 11. čas.  

   

SNOUBORDING  

ŽENY  

● Slopestyle: Medlová pre zranenie krátko pred súťažou nenastúpila  

● Big air (29 – 29): v kvalifikácii 16. Medlová 113,25 b, so stratou 63,25 na víťazku.  

 

Následne po tomto vyhodnotení prebehla v rámci VV SOŠV diskusia o jednotlivých 

výsledkoch členov výpravy SR. Ocenené boli predovšetkým výsledky P. Vlhovej a tímu 

hokejistov.  

Viceprezidentka SOŠV D. Barteková vyzdvihla komunikačnú stratégiu počas ZOH, 

v rámci ktorej sa vždy poďakovalo športovcom za to, že na ZOH išli s cieľom bojovať o najlepší 

výsledok.  

Viceprezident SOŠV P. Korčok poďakoval R. Bučekovi za zvládnutie tejto úlohy vo 

veľmi špecifických podmienkach a pod veľkým tlakom. Ocenil úspechy výpravy, avšak 

zdôraznil, že je potrebné na začiatku ZOH jasne zadefinovať očakávania a jednotlivé ciele. Je 

potrebné tiež zamyslieť sa ako zlepšiť podmienky a ako budovať olympijský tím pre ďalšie OH 

a ZOH. P. Korčok rovnako tiež navrhol, aby sa zvážilo začlenenie štábov pred OH a ZOH priamo 

pod členov VV SOŠV, aby každý člen niesol zodpovednosť, viedol systémovo prípravu a zdieľal 

znalosť. Diskutovalo sa tiež o tom, či SOŠV bude využívať všetky kvóty alebo v rámci výpravy 

budú cestovať na OH, resp. ZOH len najlepší športovci.   

Člen VV SOŠV M. Tóth priblížil činnosť rezortných športových stredísk a potrebu 

podpory aj športovcov, u ktorých sa môže talent prejaviť neskôr. 

Následne prebehla diskusia o spolupráci medzi ZSL a SLA počas ZOH. Činnosť 

organizácií prebiehala podľa R. Bučeka až na niektoré drobnosti bez problémov.  

Člen VV SOŠV M. Rojko zdôraznil, že je potrebné pripraviť systematické podmienky a 

odborné procesy smerom k účasti kolektívnych športov na OH a ZOH. Toto všetko si vyžaduje 

zásadnejšie zmeny, nakoľko v súčasnosti nie sú kolektívne športy v Toptíme, ani v strediskách 

vrcholovej prípravy.  

Člen VV SOŠV J. Gönci informoval rovnako o potrebe užšieho zdieľania informácií 

v rámci štábov a VV SOŠV, ale i nutnosť tvorby metodiky ďalšieho smerovania slovenského 

športu a jeho rozvoja.   

Čestný prezident SOŠV F. Chmelár predstavil návrh, aby sa vždy po olympijských hrách 

pravidelne organizovala odborná konferencia. V rámci nej by sa zdieľali informácie a skúsenosti 

z viacerých športových oblastí. Na tejto platforme by zároveň odzneli informáciu o aktuálnych 

podmienkach a výsledkoch, ale i o tom čo je potrebné zlepšiť a kam smerujeme. Podobný 

pravidelný koncept funguje v Nemecku. 

Člen VV SOŠV D. Líška rovnako ocenil výsledky na ZOH a zdôraznil potrebu úpravy 

Štatútu komisie športovcov SOŠV, najmä ohľadom akceptovania návrhov od členov SOŠV.  
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Uzn. č. 311/5/22 

  ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Vyhodnotenie ZOH Peking 2022, ktoré prezentoval riaditeľ športového a metodického 

oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

5. PRÍPRAVA WEYOF VUOKATTI 2022 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček následne v ďalšom bode 

zasadnutia informoval VV SOŠV o prípravách na WEYOF Vuokatti 2022 a predstavil návrh  

nominácie SR na toto podujatie.  

Podujatie bude prebiehať v dňoch 20. – 25. marca 2022. Odlet výpravy bude 19. marca, 

pričom doprava bude zabezpečená v spolupráci s Rakúskym olympijským výborom. 

V predložených materiáloch, ktoré boli zaslané členom VV SOŠV je návrh výpravy 

Slovenskej republiky na WEYOF Vuokatti 2022. Návrh obsahuje 43 športovcov. 

 

Návrh nominácie na EYOF Vuokatti 2022 

 

Zjazdové lyžovanie (3chlapci+3dievčatá+4RT)  

Nosek  Daniel  slalom, paralel mixed team  

Michalka   Martin  slalom, paralel mixed team  

Botka  Timo  slalom, paralel mixed team  

Hrbáňová   Ela  slalom, paralel mixed team  

Frackowiak  Karolína  slalom, paralel mixed team  

Kubányová  Barbora  slalom, paralel mixed team  

Náhradníci  

Mažgút  Michal Dávid  slalom, paralel mixed team  

Gregorová  Nina  slalom, paralel mixed team  

RT:  

Chovaňák  Pavol  vedúci výpravy  

Mažgút  Rastislav  tréner a servis  

Košík  Radovan  tréner a servis  

Boris  Anton  tréner a servis  

   

Bežecké lyžovanie (2chlapci+3dievčatá+3RT)  

Horniak  Matej  7,5km classic, 10km free, sprint free, 

mixed relay 4x5km  

  

Havran   Marko  7,5km classic, 10km free, sprint free, 

mixed relay 4x5km  

Meszárosová  Lea  5km classic, 7,5km free, sprint free, 

mixed relay 4x5km  

Šuleková  Sarah  5km classic, 7,5km free, sprint free, 

mixed relay 4x5km  

Bukasová  Veronika  5km classic, 7,5km free, sprint free, 

mixed relay 4x5km  

Náhradníci  
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Adamov  Šimon  7,5km classic, 10km free, sprint free, 

mixed relay 4x5km  

  

Piatková  Emma  5km classic, 7,5km free, sprint free, 

mixed relay 4x5km  

RT:  

Sczotka  Mateus  vedúci výpravy  

Wojtyla  Wojciech  tréner a servis  

Bukas  Ivan  tréner a servis  

   

Snoubording (1chlapec+1RT)  

Józsa  Martin  big air, slopestype  

RT:  

Hliničan  Marek  tréner  

   

Skoky na lyžiach (1chlapec+1RT)  

Kapiaš  Erik  súťaž jednotlivcov - 100m mostík   

RT:  

Vavrinčík  František  tréner  

   

Biatlon (3chlapci+3dievčatá+3RT)  

Borguľa  Jakub  12,5km indiv., 7,5km šprint, miešaná 

štafeta 2x7,5km – 2x6km  

Belicaj  Benjamín  12,5km indiv., 7,5km šprint, miešaná 

štafeta 2x7,5km – 2x6km  

Černák  Adam  12,5km indiv., 7,5km šprint, miešaná 

štafeta 2x7,5km – 2x6km  

Pacerová  Sára  10km indiv., 6km šprint, miešaná 

štafeta 2x7,5km – 2x6km   

Makovínyová  Kristína  10km indiv., 6km šprint, miešaná 

štafeta 2x7,5km – 2x6km  

Skačanová  Barbara  10km indiv., 6km šprint, miešaná 

štafeta 2x7,5km – 2x6km  

RT:  

Kazár  Peter  vedúci výpravy,  tréner  

Ondrejka  Matúš  servis  

Otčenáš  Martin  servis  

   

Krasokorčuľovanie (1chlapec+1dievča+2tréneri)  

Piliar   Marko  krátky program, voľný program   

Filcová  Alexandra Michaela  krátky program, voľný program  

RT:  

Hlaváček  Libor  tréner  

Reitmayerová  Iveta  trénerka  

   

Rýchlokorčuľovanie (1chlapec+1dievča+1RT)  

Karabin  Jakub  500,1000,1500m  

Tokárová  Tamara  500,1000,1500m  
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RT:  

Myklukha  Oleksandr  tréner  

   

Ľadový hokej (20dievčat+6RT)  

Medviďová  Laura  ľadový hokej  

Debnárová  Lívia  ľadový hokej  

Čornáková  Veronika  ľadový hokej  

Stern  Lily  ľadový hokej  

Halušková  Sandra  ľadový hokej  

Krákorová  Hana  ľadový hokej  

Macková  Klára  ľadový hokej  

Mateičková  Alexandra  ľadový hokej  

Duduričová  Zoja  ľadový hokej  

Dobiašová  Zuzana  ľadový hokej  

Donovalová  Emma  ľadový hokej  

Jancsóová  Laura  ľadový hokej  

Kučerová  Viktória  ľadový hokej  

Blichová  Tatiana  ľadový hokej  

Paulínyová  Michaela Sophia  ľadový hokej  

Taricsová  Kristína  ľadový hokej  

Senková  Michaela Katarína  ľadový hokej  

Beňáková  Lilien  ľadový hokej  

Gálisová  Ema  ľadový hokej  

Giertlová  Lea  ľadový hokej  

Náhradníčky  

Látková  Ivana  ľadový hokej  

Ivánecká  Laura  ľadový hokej  

Miháliková  Laura Mária  ľadový hokej  

Vlčková  Tatiana  ľadový hokej  

Nemečková  Mária  ľadový hokej  

Mandelíková  Paula  ľadový hokej  

RT:  

Moravčíková  Zuzana  manažér  

Ostrolucký  Juraj  tréner  

Staroňová  Martina  asistentka trénera  

Štepanovský  Adam  tréner brankárok  

Stanislav   Beli  lekár  

Dušan  Čulka  masér  

   

Vedenie výpravy 10:  

Tomčíková Zuzana  vedúca výpravy  

Demeter Boris  zástupca vedúceho výpravy  

Fano Roman  lekár výpravy  

Caro Róbert   fyzioterapeut, masér výpravy  

Pašuth Peter   mediálny atašé   

Galicová Danka   pracovníčka pre sociálne médiá  
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Galica Andrej   foto/video  

Pavlinský Kamil   mladý ambasádor  

Gantnerová Petra   administratívny pracovník  

   

Hostia  

Jozef Liba  19.-23.3.2022  

Janka Daubnerová (COCOM EOV)  19.-25.3.2022  

  
  

VV SOŠV následne schválil predložený návrh výpravy na WEYOF Vuokatti 2022 

jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 311/6/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh výpravy na WEYOF Vuokatti 2022. 

 

 Uzn. č. 311/7/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách WEYOF Vuokatti 2022, ktoré prezentoval riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

6. PRÍPRAVA EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022 

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

SOŠV aktuálne informácie o stave príprav EYOF Banská Bystrica 2022. Ako informoval, 

neustále prebiehajú prípravy ohľadom športovísk, ubytovania, stravovania, registrácie, 

akreditácie, činnosti médií, bezpečnosti, dobrovoľníkov, ceremoniálov a sprievodného 

programu.  

J. Liba vyzdvihol spoluprácu s VŠC DUKLA Banská Bystrica.  

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

sa zúčastní až 217 slovenských účastníkov, nakoľko je to veľmi dobrá príležitosť pre športovcov 

a členov RT predstaviť sa doma a získať okrem športových úspechov aj veľké množstvo 

skúseností.  

 

 

EYOF Banská Bystrica 2022 

Športy chlapci dievčatá 

RT-Team 

officials   Rozhodca 

Extra 

požiadavky 

Atletika 14 14 6  2 

Bedminton 1 1 1   
Basketbal 12 12 6 2 3 

Cyklistika 3 3 3   
Gymnastika 3 3 4   
Hádazná  15 15 6  4 
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Judo 6 6 2   
Plávanie 8 8 4  2 

Tenis  1 1 2   
Triatlon  2 2 2   
Volejbal 12 12 6  2 

Spolu Aa+To 77 77 42 2 198 

Vedenie výpravy 

RT-General 

officials-Go* 

Spolu 217 účastníkov 

Vedúci výpravy BB (mimo kvóty GO) 1 

Zástupca vedúceho výpravy BB 1 

Zástupca vedúceho výpravy ZV (mimo kvóty GO) 1 

Administrátor BB 1 

Administrátor ZV 1 

Pres ataché BB 1 

Pres ataché ZV 1 

Media representative (mimo kvóty GO) 1 

Lekár ZV (mimo kvóty GO) 1 

Masér BB 2 

Fyzio BB 1 

Manažér/fyzio/lekár tímy 6 

Ambassador(mimo kvóty GO) 1 

Spolu 19 

      
 

 Uzn. č. 311/8/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF Banská Bystrica 2022, ktoré predstavil generálny sekretár 

SOŠV J. Liba. 

 

 

7. BUDOVANIE NÁRODNEJ ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY (FNPŠ) 

 Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi v ďalšej časti zasadnutia informoval VV SOŠV 

o prípravách budovania národnej športovej infraštruktúry v rámci FnPŠ. 

Následne G. Asványi priblížil prieskum pripravenosti projektov národnej športovej 

infraštruktúry v rámci športového hnutia. 

V závere tohto bodu prebehla diskusia o pripravenosti jednotlivých projektov. 

 

 Uzn. č. 311/9/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o budovaní národnej športovej infraštruktúry, ktoré predstavil výkonný 

riaditeľ SOŠV G. Asványi. 
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8. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne boli členmi VV SOŠV schválené 4 riadne pracovné cesty a 2 

pracovné cesty boli schválené dodatočne. 

 

Uzn. č. 311/10/22 

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Brno, ČR 11.2.2022 
Olympijský festival v spolupráci s 

ČOV 
Motolíková, Remiašová SOŠV 150   

2 Praha, ČR 26.-27.2.2022 Športová diplomacia 
M. Tóth, R. Šimon, G. Mlsnová, Z. 

Bačiak - Masaryková 
SOŠV 350   

 

Uzn. č. 311/11/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 - 4 podľa návrhu predloženého J. Libom. 
 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 11.-12.3.2022 Športová diplomacia 
R. Šimon, G. Mlsnová, Z. Bačiak - 

Masaryková, M. Stanovský 
SOŠV 400   

2 Vukatti, Fínsko 19.-26.3.2022 EYOF Vuokatti 2022 J. Liba, J. Daubnerová SOŠV/EOV 1200  

3 Praha, ČR 25.-26.3.2022 Športová diplomacia 

M. Tóth, R. Šimon, G. Mlsnová, Z. 

Bačiak - Masaryková, M. 

Stanovský 

SOŠV 400  

4 Kunětická hora, ČR 31.3.-2.4.2022 Sympozium sportovní medicíny R. Fano, D. Kňaze Doležalová SOŠV 600  

 

 

VEC: SCHVÁLENIE PRACOVNEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE NÁVRHOV  

NA VYZNAMENANIA A OCENENIA SOŠV  

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

pracovnej komisie na posudzovanie návrhov na vyznamenania a ocenenia SOŠV. 

 

Pracovná komisia na posudzovanie návrhov na vyznamenania a ocenenia SOŠV: 

  

Predseda: Zdenko Kríž  

Členovia: Monika Šišková, František Chmelár, Vladimír Miller  

Tajomník: Ľubomír Souček  

 

VV SOŠV následne jednomyseľne schválil prerokované zloženie pracovnej komisie na 

posudzovanie návrhov na vyznamenania a ocenenia SOŠV 
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Uzn. č. 311/12/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Navrhované zloženie pracovnej komisie na posudzovanie návrhov na vyznamenania a 

ocenenia SOŠV. 

 

 

VEC: PRÍPRAVA SVETOVÉ HRY 2022 BIRMINGHAM 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček informoval 

v nasledujúcom bode VV SOŠV o prípravách na Svetové hry 2022 Birmingham. Tomuto 

podujatiu bude venovaná pozornosť aj na nasledujúcich zasadnutiach. 

  

 Uzn. č. 311/13/22  

          ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách na Svetové hry 2022, ktoré prezentoval riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

VEC: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA 

MODERNIZÁCIU, REKONŠTRUKCIU A BUDOVANIE ŠPORTOVEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 

 Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi v ďalšej časti zasadnutia informoval VV SOŠV 

o príprave a vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 

rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. 

V rámci tejto výzvy by boli prerozdelené nevyčerpané finančné prostriedky 

z nerealizovaných projektov z výzvy z roku 2019, nakoľko viaceré subjekty sa rozhodli 

nerealizovať svoje projekty z rôznych dôvodov. 

Po spracovaní doručených žiadostí a ich vyhodnotení v komisii pre infraštruktúru bude 

zoznam projektov predložený na diskusiu a prerokovanie VV SOŠV.  

 

 Uzn. č. 311/14/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 

rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktoré predstavil výkonný riaditeľ 

SOŠV G. Asványi. 

 

 

VEC: SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ MÚZEUM 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predstavil členom VV SOŠV krátkodobý a dlhodobý 

plán na ďalšie aktivity Slovenského olympijského a športového múzea.  

 J. Liba informoval najmä o pláne činností na najbližšie obdobia, dobudovaní múzea pre 

riadnu prevádzku a dlhodobom pláne rozvoja múzea a jeho aktivít.  

 Následne predstavil návrh otváracích hodín a cenotvorbu vstupného a prenájmov.   
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VSTUPNÉ a PRENÁJOM: 

Dospelí      3,50 € 

Študenti SŠ, VŠ (ISIC, ITIC), deti (6-14 rokov), dôchodcovia  2,00 € 

Rodinná zľava (2 dospelí + 2 deti do 14 r.)  9,00 € 

Organizované skupiny (nad 10 osôb)   2,00 € /osoba + sprevádzajúca osoba 

zdarma  

(platí pre školy a športové kluby) 

Odborný výklad     8,00 € /skupina 

Prenájom priestorov     300,00 € /hod. (pre členov SOŠV 50% 

zľava) 

Deti do 6 r., detské domovy, držitelia preukazov ZŤP, ICOM, ZMS zdarma 

Členovia OK, novinári, čestní členovia SOŠV    zdarma 

 

Všetci členovia VV SOŠV tieto návrhy schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 311/15/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Krátkodobý a dlhodobý plán na ďalšie aktivity Slovenského olympijského a športového 

múzea. 

 

Uzn. č. 311/16/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Výšku vstupného a prenájmu Slovenského olympijského a športového múzea. 

 

 

VEC: VYHODNOTENIE OTVORENIA STÁLEJ  EXPOZÍCIE SOŠV – 

SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA POČAS ZOH 2022 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba následne informoval VV SOŠV o vyhodnotení 

otvorenia Stálej  expozície SOŠV – Slovenského olympijského a športového múzea počas ZOH 

2022. 

Slovenské olympijské a športové múzeum (ďalej SOŠM) počas konania XXIV. zimných 

olympijských hier ( 4.2. -20.2.2022) sprístupnilo priestor „Výstavnej siene Prof. Černušáka“ pre 

verejnosť aj organizované školské skupiny. Informácia o možnosti návštevy múzea bola 

komunikovaná prostredníctvom Mediálneho oddelenia SOŠV, Oddelenia informačných 

technológií SOŠV, Oddelenia pre rozvoj olympizmu a Marketingového oddelenia. 

Múzeum obohatilo stály výstavný priestor aj o príležitostnú panelovú výstavu „V múzeu 

so srdcom draka z Pekingu“, zameranú na „dvojkové“ roky v histórii zimných olympijských hier, 

či 50. výročie zisku prvej zlatej olympijskej medaily pre Slováka na ZOH (O. Nepela). Výstava 

predstavila aj časť z kolekcie historického oblečenia zo spomínaných hier, ktoré sú v zbierkach 

múzea. Zaujala aj prezentácia kolekcie oblečenia slovenskej výpravy na ZOH 2022. 

V spolupráci s Oddelením pre rozvoj olympizmu SOŠV v rámci projektu Olympijský 

kultúrny a vzdelávací program 2022 (OVEP), ktorý realizujeme v spolupráci s Organizačným 

výborom EYOF Banská Bystrica 2022 boli oslovené školy, aby využili možnosť návštevy 

priestorov múzea. Zároveň bol vytvorený špeciálny program pre školy, ktorý bol zameraný 



 

 

14 

 

 

kvízovou formou na históriu olympizmu a športu na Slovensku. Úspech mal najmä kvíz pre 

mladšiu vekovú skupiny žiakov (1. stupeň ZŠ), kde žiaci vypĺňajú hrací list na základe hľadania 

indícií na predmetoch vo vitrínach.  

Vyššie ročníky ZŠ a SŠ mali možnosť prostredníctvom mobilov vyplniť kvíz prístupný 

na základe QR kódov umiestených v expozícii, do ktorého sa zapojila väčšina zo zúčastnených 

návštevníkov. Prínosom bola účasť aj aktívnych športovkýň olympioničiek  ( Barbora Mokošová,  

Alexandra Longová). Pri tejto kategórii detí a mládeže však musíme zároveň konštatovať veľmi 

malú znalosť o histórii jednotlivých športoch, či osobnostiach olympionikov alebo športovcoch 

(napr. už aj z obdobia okolo r. 2000!).  

Možnosť návštevy bola v termínoch utorok a štvrtok od 9h.- do 12h. a od 13h.-do 15h. 

Priemerný čas strávený skupinou v expozícii bol 60-90 minút. Do sprevádzania školských skupín 

sa veľmi aktívne zapojili aj pracovníci Oddelenia olympizmu Vladimír Miller a Milan Špánik, 

operatívne zmeny návštevy (v súvislosti s TB Petry Vlhovej) riešila Silvia Remiášová.  

Expozíciu múzea navštívilo viac ako 200 žiakov a študentov zo ZŠ Vysokej pri Morave, 

ZŠ Za kasárňou v Bratislave, Strednej športovej školy v Košiciach, Spojenej školy Pankúchova,  

z Bratislavy a študenti zo škôl v meste Šahy. 

Pre verejnosť bola expozícia sprístupnená: 

4.2. 2022 (piatok) od 12h do 16h 

5.2. 2022 (sobota) od 13h do 16h 

6.2. 2022 (nedeľa) od 13h do 16h 

11.2. 2022 (piatok) od 9h. do 15h. 

12.2. 2022 (sobota) od 13 do 16h 

13.2. 2022 (nedeľa) od 13 do 16h 

18.2. 2022 (piatok) od 9h. do 15h. 

19.2. 2022 (sobota) od 13 do 16h 

20.2. 2022 (nedeľa) od 13 do 16h 

 

Počas otváracích hodín navštívilo expozíciu 167 návštevníkov rôznych vekových a 

sociálnych skupín. 

Návštevníci mali možnosť taktiež zapojiť sa do spomínaných kvízových aktivít, ktoré 

hodnotili veľmi pozitívne (najmä z pohľadu rodiča na zaujatie pozornosti dieťaťa v expozícii). 

Čas strávený v múzeu sa pohyboval v rozpätí 45-90 minút. Návštevníci ocenili v prvých dvoch 

sobotných dňoch aj prítomnosť olympijskej medailistky Marianny Krajčírovej -Némethovej. 

Dozor a lektorovanie na výstave zabezpečili pracovníci SOŠM svojpomocne.  

Pridanou hodnotou propagácie múzea bolo aj konanie tlačovej besedy s Petrou Vlhovou  

(22.2.2022) v jeho priestoroch s následným aktom darovania olympijskej kombinézy P. Vlhovej 

do zbierok múzea. Ide o veľmi dobrý podnet (model sa osvedčil aj v predchádzajúcom období 

napr. vyhlásenie triatlonistu roka - odovzdanie predmetov od R. Vargu do múzea).  

Informácia o otvorení múzea, ako aj konaní príležitostnej výstavy bola dobre 

odkomunikovaná aj v značnom počte médií. V budúcnosti musíme zamerať výraznejšiu 

pozornosť na propagáciu nielen cez sociálne siete, ale najmä so silnejšou marketingovou 

podporou, napr. billboardov umiestených v okolí Domu športu, reklamou v médiách a pod.  
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Návštevníci expozície odchádzali s veľmi kladným hodnotením z celkového poňatia 

prezentácie, či výberu exponátov. Oceňovali najmä priame prezentovanie zbierkových 

predmetov naživo (napr. skokanské lyže, bicykle, boby, oblečenie a pod.). Deti zaujala najmä 

prezentácia olympijských maskotov. Za mimoriadne pútavé považovala väčšina návštevníkov 

predstavenie olympijských pochodní. Ako negatívum pociťovali návštevníci absenciu priestoru 

pre občerstvenie alebo obchodu so suvenírmi s olympijskou tematikou (napr. oblečením, 

plagátmi a pod.). 

V múzeu sme presvedčení, že po dobudovaní vitrínového systému pre príležitostné 

výstavy, osadení športových trenažérov do jednotlivých kójí, doplnení najnovších úspechov vo 

video prezentácii a exponátov z top momentov slovenského športu z rokov 2021-2022, či 

otvorení rezervačného systému a spustení elektronickej pokladnice, dotvorení voľnočasového 

priestoru v exteriéri,  sa múzeum stane jednou z najmodernejších múzejných inštitúcií v SR.     

 

 Uzn. č. 311/17/21  

           ➢VV SOŠV berie na vedomie: 

Vyhodnotenie otvorenia Stálej expozície SOŠV – Slovenského olympijského a 

športového múzea počas ZOH 2022, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

VEC: PODPORNÉ STANOVISKO SOŠV K ZARADENIU VIED O ŠPORTE DO 

SYSTÉMU OBLASTÍ VÝSKUMU 

Viceprezident SOŠV P. Korčok informoval, že na základe podnetu od kolegov z 

vysokoškolských pracovísk (FTVŠ UK, KTVŠ UMB a ďalších) by bolo vhodné za SOŠV 

reagovať na tendencie obmedziť oblasť športu ako predmet výskumu. V tejto súvislosti zaslal 

členom VV SOŠV návrh žiadosti na štátne inštitúcie.  

Žiadosť je zameraná na samostatné zaradenie vied o športe do systému oblastí výskumu 

v zmysle smernice č. 59/2021 o periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a 

ďalšej tvorivej činnosti. Vedy o športe sú všade na svete významnou súčasťou výskumu, avšak 

aj napriek svojmu interdisciplinárnemu presahu tvoria samostatný študijný odbor a samostatnú 

oblasť výskumu. Čo potvrdzuje aj členenie oblastí výskumu v renomovaných vedeckých 

databázach. Všade na svete sú fakulty, ba aj univerzity, ktoré sa profilujú výhradne vo Vedách 

o športe. Z tohto dôvodu je potrebné žiadať o prehodnotenie vyššie spomínanej smernice, 

nakoľko v opačnom prípade to môže celé športové hnutie považovať za vážny negatívny zásah 

do oblasti športu. Takéto rozhodnutie by malo ďalekosiahle dopady na oblasť rekreačného, 

výkonnostného, ako aj vrcholového športu, s prepojením na pohybovú aktivitu celej populácie, 

s významným vplyvom na zdravie celej spoločnosti. V dôsledku toho by mohlo dôjsť k zhoršeniu 

aplikácie výskumu do vzdelávania športových odborníkov, ako aj telovýchovných pedagógov, 

čo možno pokladať za neprípustné nielen v kontexte koronakrízy. Slovenskí športoví odborníci 

patria dlhodobo k európskej, či dokonca svetovej špičke, čo by mohlo byť podobnými zásahmi 

veľmi negatívne ovplyvnené. 

 VV SOŠV jednomyseľne schválil podporné stanovisko vo veci zaradenia vied o športe 

do systému oblastí výskumu v zmysle smernice č. 59/2021 o periodickom hodnotení výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. 
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 Uzn. č. 311/18/22  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Podporné stanovisko SOŠV k zaradeniu vied o športe do systému oblastí výskumu 

v zmysle smernice č. 59/2021 o periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej 

a ďalšej tvorivej činnosti.   návrhu novely zákona o Fonde na podporu športu. 

 

 

VEC: VOJNOVÝ KONFLIKT  

Ďalšia časť zasadnutia bola venovaná diskusii o vojnovom konflikte na Ukrajine. Ako 

informovali viacerí členovia VV SOŠV, množia sa žiadosti ponúknuť podmienky športovcom 

z Ukrajiny. Národné športové zväzy a SOŠV sú pripravené pomôcť. SOŠV ihneď po vypuknutí 

adresoval list prezidentovi Ukrajinského olympijského výboru S. Bubkovi s ponúknutou 

pomocou.  

Viceprezidentka SOŠV D. Barteková priblížila prečo prišlo k rozhodnutiu MOV 

o vylúčení ruských a bieloruských športovcov. 

SOŠV prijal stanovisko, v ktorom odsudzuje tento vojnový akt a je pripravený pomôcť. 

 

 Uzn. č. 311/19/22  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Poskytnutie pomoci Ukrajinskému olympijskému výboru ako aj športovcom Ukrajiny, 

pričom odsudzuje tento vojnový akt. 

 

 

VEC: HLASOVANIE PER ROLLAM: NÁVRH NOMINÁCIE NA ZOH V PEKINGU 

 Návrh nominácie na XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu bol členom VV SOŠV 

zaslaný na schválenie formou per rollam dňa 19. 1. 2022. Tento návrh bol zostavený na základe 

podkladov od športových zväzov. Z dôvodu časovej tiesne v období uzatvorenia účastníckych 

kvót v rámci MOV a nominačného pléna SOŠV bol návrh zaslaný členom VV SOŠV 

elektronicky, pričom čas na schválenie, neschválenie, prípadne ďalšie iné vyjadrenia k 

uvedenému návrhu bol do 20. januára 2022 (štvrtok), do 12:00 hod. 

 VV SOŠV schválil daný návrh jednomyseľne. Nominácia slovenskej výpravy bola 

následne schválená na 61. valnom zhromaždení SOŠV, dňa 21. januára 2022. 

 

 Uzn. č. 311/20/22  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Návrh nominácie na XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu. 

 

  

VEC: HLASOVANIE PER ROLLAM: KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIA NA EYOF 

VUOKATTI 2022 

 Návrh kvalifikačných kritérií pre jednotlivé športy na EYOF Vuokatti 2022 bol členom 

VV SOŠV zaslaný na schválenie formou per rollam dňa 15. 2. 2022. Tento návrh bol zostavený 

a predložený medzi zasadnutiami VV SOŠV z dôvodu blížiaceho sa EYOF Vuokatti, pričom čas 
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na schválenie, neschválenie, prípadne ďalšie iné vyjadrenia k uvedenému návrhu bol do 17. 

februára 2022 (štvrtok), do 12:00 hod. 

 VV SOŠV schválil daný návrh jednomyseľne.  

 

 Uzn. č. 311/21/22  

          ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Návrh kvalifikačných kritérií pre jednotlivé športy na EYOF Vuokatti 2022. 

 

 

VEC: ZÁVER 

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

za rokovanie a následne ukončil 311. zasadnutie VV SOŠV.  

 

 

312. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 7. apríla 2022.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: D. Líška, člen VV SOŠV   


