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Zápis z 312. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 7. apríla 2022 v Bratislave 
  

 

 

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

  M. Rojko, Z. Rehák Štefečeková  

Prítomná online: A. Kuzmina 

Ospravedlnená: D. Barteková  

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

  

  

PROGRAM 312. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Kontrola úloh         Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV     Siekel 

4. Vyhodnotenie WEYOF Vuokatti 2022      Buček 

5. Príprava na Svetové Hry Birmingham 2022     Buček  

6. Príprava EYOF Banská Bystrica 2022      Liba 

7. Vyhodnotenie výzvy o poskytnutie príspevku na modernizáciu,  

rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry    Asványi 

8. Stratégia rozvoja a podpory kolektívnych športov v koncepcii športu 2030  Rojko 

9. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 312. zasadnutí VV SOŠV, následne predstavil program zasadnutia a za overovateľku zápisu 

zo zasadnutia navrhol členku VV SOŠV M. Šiškovú.  

 

Uzn. č. 312/1/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

M. Šiškovú za overovateľku zápisu z 312. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 311. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia neboli žiadne ukladacie uznesenia.  

K zápisu z 311. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky. 
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 Uzn. č. 312/2/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 311. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 312/3/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 311. 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 3. marca 2022. Predovšetkým spomenul pracovné 

stretnutie s národnými športovými zväzmi, na ktorom sa diskutovalo o viacerých kľúčových 

témach slovenského športového hnutia a následné dve pracovné stretnutia, ktoré organizovalo 

MŠVVaŠ SR.  

Ako ďalej zdôraznil prezident SOŠV A. Siekel, prebehli tiež dôležité diskusie o rozvoji 

a modernizácií športovej infraštruktúry na Slovensku. MŠVVaŠ SR usporiadalo samostatné 

stretnutie k otázkam rozvoja a modernizácie národnej športovej infraštruktúry v podmienkach 

SR. 

Okrem týchto stretnutí SOŠV pracoval na viacerých aktivitách smerom k prípravám na 

WEYOF Vuokatti 2022. Tomuto podujatiu bude venovaný samostatný bod programu rokovania. 

MŠVVaŠ SR v spolupráci s SOŠV na pôde Slovenského olympijského a športového 

múzea prvý raz v histórii samostatného Slovenska udeľovalo čestné štátne tituly „Zaslúžilý 

majster športu“ a „Zaslúžilý odborník v športe“. Laureátmi titulu Zaslúžilý majster športu sa stali 

ôsmi olympijskí víťazi - Michal Martikán, Peter a Pavol Hochschornerovci, Elena Kaliská, 

Anastasia Kuzminová, Ladislav a Peter Škantárovci a Matej Tóth. Titul Zaslúžilý odborník v 

športe si prevzali siedmi odborníci Jozef Martikán, Peter Hochschorner st., Peter Mráz, Juraj 

Minčík, Tibor Soós, Pavol Blaho a Natália Hejková. Slovensko je síce malá krajina, ale môže sa 

pochváliť množstvom úspechov na športovom poli. Len málokedy sa na jednom mieste stretne 

toľko olympijských víťazov či majstrov sveta, ako tomu bolo na slávnostnom udeľovaní čestných 

štátnych titulov v športe. 

Pri príležitosti osláv úspechov P. Vlhovej prezident SOŠV navštívil tiež mesto Liptovský 

Mikuláš. Zároveň absolvoval prehliadku jednotlivých športovísk v tomto meste.  

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

najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 312/4/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

2022. 
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4. VYHODNOTENIE WEYOF VUOKATTI 2022 

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

o priebehu a výsledkoch WEYOF Vuokatti 2022.  

V dňoch 20. až 25. marca 2022 sa konal v poradí 15. zimný olympijský festival mládeže 

vo fínskom Vuokatti. Slovensko  na  ňom  reprezentovalo 39 športovcov v 7 individuálnych  

športoch (zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, snoubording, skoky na lyžiach, 

krasokorčuľovanie, šortrek, biatlon) a v hokejovom turnaji dievčat. Slovenská výprava dokázala   

získať 2 bronzové medaily a viacero vynikajúcich umiestnení v prvej tretine štartového poľa. 

Celkový počet účastníkov bol 1608 z čoho bolo 932 športovcov a 15 mladých ambasádorov zo 

46 krajín Európy. Medaily získali športovci z 39 krajín. 

Po schválení nominácie VV SOŠV v marci boli na EYOF Vuokatti dodatočne 

nominovaní: Hokejistka Mária Nemčeková, ktorá nahradila zranenú Veroniku Čornákovú. Z 

dôvodu pozitívneho PCR testu 1 deň pred odletom do Vuokatti nevycestovali: biatlonistky Sára 

Pacerová, Barbara Skačanová, zjazdár Martin Michalka, hokejistka Viktória Kučerová, trénerka 

krasokorčuľovania Iveta Reitmayerová. Zo zdravotných a rodinných dôvodov boli krátko pred 

odletom na EYOF vymenení tréneri: v bežeckom lyžovaní Ivana Bukasa nahradila Ivana 

Mrázová a trénera zjazdového lyžovania Pavla Chovaňáka nahradil Henrich Katrenič. 

Následne R. Buček informoval VV SOŠV podrobne o organizačno-technickom 

zabezpečení výpravy, lekárskom zabezpečení a jednotlivých výsledkoch. 

Pred odchodom  na  EYOF Vuokatti neprevládali prehnané očakávania v počtoch  

získaných medailí. Dobré umiestnenie sa čakalo od Jakuba Borguľu, ktorý pred EYOF-om  

vyhral majstrovstvá sveta kadetov (celkovo získal 3 medaily). Borguľa potvrdil svoje kvality a v 

individuálnych pretekoch na 12,5 km vybojoval bronzovú medailu. Nečakane sme sa tešili  

z bronzového úspechu šortrekárky Tamary Tokárovej zo súťaže na 500m trati. O ďalšie veľmi 

dobré výsledky sa pričinili krasokorčuliari Alexandra Michaela Filcová skončila na 6.  mieste  a  

v chlapčenskej súťaži skončil Marko Piliar dvanásty. Biatlonistka Kristína Makovínyová 

skončila v individuálnych pretekoch na 10 km na 5. priečke, ktorou si zabezpečila najlepšie 

umiestnenie vo svojej  kariére. Treba však  pochváliť všetkých  športovcov vo výprave, pretože 

podali svoje maximálne výkony a popasovali sa s európskou konkurenciou.  

Po  športovej  stránke dala  účasť  na  EYOFe našim  športovcom množstvo skúseností. 

Po organizačnej  stránke však podujatie  malo nedostatky. Výhodou  bolo,  že všetky športoviská 

boli prístupné na pešo. Ubytovanie bolo nadštandardné, ale strava bola na nízkej úrovni. Zázemie 

na športoviskách boli na dobrej úrovni. Bohužiaľ,  aj  toto  podujatie  bolo  obmedzené ochorením  

Covid-19. Pred odletom nemohli z dôvodu pozitívneho testu vycestovať niektorí  športovci  a  

člen RT. Jeden športovec si nesplnil povinnosť prísť na zraz pred odchodom s negatívnym 

testom. Tým ohrozil účasť a zdravie celej slovenskej výpravy. Zväz bol o tejto skutočnosti 

upovedomený. V súvislosti s ochorením Covid-19, resp. prípadne iným ochorením by stálo za 

zváženie, či vedenie SOŠV neupraví  povinnosti  jednotlivých  členov  výpravy,  aby  keď počas  

podujatia niekto mladistvý ochorie a bude musieť ostať v krajine aj po skončení podujatia, kto 

bude povinný ostať so športovcom. Táto situácia nastala vo Vuokatti s E. Hrbáňovou, keď bola 

pozitívne testovaná na COVID deň pred odletom na Slovensko.  

Mnohí športovci a ich realizačné tímy sa po prvý krát stretávajú  s  režimom  fungovania  

výprav na multišportových podujatiach, ktorý je v mnohých aspektoch odlišný ako v ich 
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športoch. Fungujú tu iné pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať. Nie vždy je to jednoduché. R. 

Buček však verí, že aj takáto konfrontácia s týmto režimom prispeje k rozvoju športovej kariéry 

mnohých účastníkov.  

R. Buček na záver pozitívne zhodnotil profesionálny prístup všetkých športovcov a ich 

realizačných tímov k ich pôsobeniu na tomto podujatí. Na  záver patrí poďakovanie všetkým  

členom výpravy za vzornú reprezentáciu Slovenska na EYOF Vuokatti. 

 

Uzn. č. 312/5/22 

  ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Vyhodnotenie WEYOF Vuokatti 2022, ktoré prezentoval riaditeľ športového 

a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

5. PRÍPRAVA NA SVETOVÉ HRY BIRMINGHAM 2022 

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

zasadnutia informoval VV SOŠV o prípravách na Svetové hry Birmingham 2022. 

Svetové hry 2022 (WG) sa budú konať v Birminghame v Alabame od 7. do 17. júla 2022. 

Na americkom kontinente sa uskutočnia po druhýkrát. Prvé Svetové hry zorganizovali v roku 

1981 v kalifornskej Santa Clare. Svetové hry sa konajú každé štyri roky, v roku nasledujúcom 

po letných olympijských hrách. Toto podujatie predstavuje vrchol pre 3600 najlepších 

športovcov z viac ako 100 krajín v 34 neolympijských športoch. Svetové  hry zastrešuje  

Medzinárodná  asociácia  svetových  hier  (IWGA),  nezisková organizácia, ktorá združuje 37 

medzinárodných športových federácií a je uznaná Medzinárodným olympijským výborom. 

Z pravidiel Svetových hier: Súťaže sa riadia výlučne pravidlami medzinárodných 

federácií. Národné olympijské výbory sú v pozícii podporovateľa účastníkov hier. Môžu 

podporovať športovcov vysielaním podporného personálu (vedúci výpravy, lekár, 

administrátor), financovaním cestovných nákladov, poskytnutím oblečenia pre výpravu, 

mediálnou podporou a v prípade potreby súčinnosťou pri vybavovaní vstupných víz. Na rozdiel 

od olympijských hier národné olympijské výbory nie sú zodpovedné za nomináciu športovcov a 

ich sprievodu.  

SOŠV poskytne finančnú podporu vo forme zaobstarania leteniek z Viedne do dejiska 

hier a naspäť pre športovca, pre jednu sprevádzajúcu osobu (trénera), preplatenie poplatku za 

ubytovanie a stravu v zmysle pokynov príslušnej medzinárodnej športovej federácie a 

poskytnutie cestovných náhrad a sady voľnočasového oblečenia (4F). Podľa pokynov 

organizátorov príchod účastníkov do dejiska hier je možný najskôr 3 dni pred konaním súťaže a 

odchod nasledujúci deň po ukončení súťaže. Komunikácia súvisiaca s registráciou a  

prihlasovaním účastníkov na hry prebieha medzi medzinárodnými federáciami a národnými 

športovými zväzmi, nie prostredníctvom SOŠV. Športové zväzy sú zodpovedné za komunikáciu 

s medzinárodnými federáciami podľa ich pokynov. Pokiaľ ide o náklady na ubytovanie a stravu, 

zväzy uhradia faktúry vystavené medzinárodnými federáciami, resp. organizačným výborom 

WG. SOŠV ich bude v rámci svojich finančných možností zväzom refundovať. MŠVVaŠ SR 

prispeje SOŠV na zabezpečenie účasti výpravy na WG 2022 dotáciou vo výške 130 000€. 
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Dňa 29. marca 2022 SOŠV sprístupnil pre účastníkov hier, resp. zväzy elektronický 

registračný dotazník pre poskytnutie informácií potrebných pre zabezpečenie leteniek, oblečenia, 

výpočtu cestovných náhrad. So športovými zväzmi prebieha operatívna priebežná komunikácia. 

Po uzávierke registrácie 15. apríla 2022 sa uskutoční koordinačné stretnutie (štáb) so zástupcami 

športových zväzov zúčastnených športov.  

Kvalifikačný proces je uzatvorený, v súčasnosti prebieha prerozdeľovanie inými  

krajinami odmietnutých miesteniek. K 5. marcu 2022 môže v 10 športoch štartovať 11 

slovenských športovcov v 13 súťažiach. Vo väčšine disciplín sú miestenky pridelené na meno 

športovca, v niektorých sú pridelené kvóty.  Na obsadenie budú nominovať športovcov jednotlivé 

zväzy. Predpokladá sa, že slovenským športovcom budú v procese realokácie ponúknuté ešte 

ďalšie miestenky. 

R. Buček na záver predstavil predbežné zloženie výpravy SR na toto podujatie. 

 

 Uzn. č. 312/6/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách na Svetové hry Birmingham 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.  

Ako J. Liba ďalej zdôraznil, plánovaných bolo 11 športov, avšak prišlo k zrušeniu 

triatlonu a v programe tak bude figurovať 10 športov. V realizačnej fáze sa ukázalo veľa 

problémov, v tomto prípade najmä v doprave a potrebnej bezpečnosti športovcov.  

Podujatia sa v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine nezúčastnia športovci Ruska 

a Bieloruska. Krajín na podujatí tak nebude 50, ale 48. 

SOŠV ponúklo pomoc prezidentovi Ukrajinského olympijského výboru S. Bubkovi 

a možnosť vytvoriť tréningový kemp pre športovcov z Ukrajiny. 

 

 Uzn. č. 312/7/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

SOŠV J. Liba. 
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7. VYHODNOTENIE VÝZVY O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA MODERNIZÁCIU, 

REKONŠTRUKCIU A BUDOVANIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

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

o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 

rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry 2022/1. 

Následne G. Asványi priblížil činnosť komisie pre infraštruktúru SOŠV, jednotlivé 

kritéria výzvy, počet podaných žiadostí a zoznam odporúčaných projektov, ktoré komisia 

navrhuje podporiť v rámci tejto výzvy.  

V rámci výzvy budú prerozdelené nevyčerpané finančné prostriedky z nerealizovaných 

projektov z výzvy z roku 2019, nakoľko viaceré subjekty sa rozhodli nerealizovať svoje projekty 

z rôznych dôvodov. 

Všetky predložené žiadosti hodnotila odborná komisia SOŠV pre infraštruktúru. 

Podmienkou pre schválenie príspevku boli ukončené verejné obstarávania, stavebná 

pripravenosť projektov, predloženie harmonogramu prác a kladné stanovisko príslušného 

športového zväzu. Komisia pri hodnotení zohľadňovala aj kvalitu predložených projektov, 

efektivitu vynaložených prostriedkov, regionálny princíp, budúce využitie športovej 

infraštruktúry či počet aktívne zapojených detí a mládeže. Termín pre zúčtovanie pridelených 

prostriedkov je 31. október 2022. Hlavným cieľom výzvy je modernizácia, rekonštrukcia a 

budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie 

detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. Zámerom je dosiahnuť 

vytvorenie podmienok pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu nielen mládeže, 

ale aj športovej reprezentácie, čo má viesť v dlhodobom horizonte k zlepšeniu výkonnostnej 

úrovne slovenského športu. 

Po spracovaní doručených žiadostí, ich kontrole a vyhodnotení pripravila komisia pre 

infraštruktúru SOŠV zoznam odporúčaných projektov, ktorý predložila na diskusiu 

a prerokovanie VV SOŠV.  

Následne prebehla diskusia a hlasovanie o jednotlivých projektoch: 

 

1.  Modernizácia vonkajšieho a vnútorného kolbiska  

Telovýchovná jednota Slávia STU  

84 000 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

 

2. Modernizácia elektronických terčov Národné biatlonové centrum v Osrblí   

Slovenský zväz biatlonu 

84 000 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 

Proti: 0 
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Zdržali sa: 1 

 

3. Obnova športového trávnatého povrchu a doplnenie zázemia  

1. FC TATRAN, a.s. 

55 987 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 4 

Zdržali sa: 1 

 

4. Výbava športovo-terapeutickej sekcie športového strediska   

Sport Resort Slovenka s.r.o. 

54 800 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

 

5. Vybudovanie strelišťa pre disciplínu trap - TRAP 01  

Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia Zvolen 

 48 000 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

 

6. Dovybavenie atletického štadióna UMB v Banskej Bystrici  

Slovenský atletický zväz 

40 929 €  

 

Hlasovanie:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

 

7. Závesný bránkový systém pre vodnoslalomársku trať v Dolnom Kubíne 

Športový Klub polície - vodné športy  

32 337 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 
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Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

 

8. Výmena športového povrchu v Národnom stolnotenisovom centre  

Slovenský stolnotenisový zväz  

28 000 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

 

9. Projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry 2022/1

 Tanečný klub Grácia Michalovce  

15 000 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

 

10. Modernizácia podláh v šatniach a chodbách na zimnom štadióne Aréna Sršňov v 

Košiciach  

FLM s.r.o.  

13 400 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 

 

Po diskusii bol zo strany členov VV SOŠV vybraný ako náhradník zo zásobníka projektov 

projekt Rekonštrukcia a modernizácia športovísk Prešovskej univerzity, ktorý predložila 

Prešovská univerzita v Prešove. Žiadaná suma je vo výške 86 500 eur. Tento projekt bol určený 

ako náhradník v prípade, ak by následná kontrola schválených projektov odhalila určité 

nedostatky, či vznikli problémy pri realizácii projektu. Suma bude alokovaná podľa uvoľnených 

zdrojov a otázka realizácie projektu pri tejto alokácii bude konzultovaná so žiadateľom. 

 

Náhradník:  Rekonštrukcia a modernizácia športovísk Prešovskej univerzity 

Prešovská univerzita v Prešove 

  Suma podľa uvoľnených zdrojov 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 
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Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Desať športovísk po celom Slovensku tak čaká v najbližšom čase modernizácia. 

Medzi desiatku vybraných subjektov sa prerozdelili sumy vo výške od 13 400 do 84 000 

eur. Najvyšší príspevok dostali TJ Slávia STU Bratislava na modernizáciu vonkajšieho a 

vnútorného kolbiska a Slovenský zväz biatlonu na modernizáciu elektronických terčov v 

Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Modernejšiu infraštruktúru budú mať aj futbalisti v 

Prešove, karatisti v Moštenici, strelci vo Zvolene, atléti v Banskej Bystrici, vodní slalomári v 

Dolnom Kubíne, tanečníci v Michalovciach a hokejisti či krasokorčuliari v Košiciach. 

SOŠV tak prerozdelil medzi desať subjektov od Bratislavy až po Michalovce na 

modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry celkovo 456 453 eur. O finančné 

prostriedky v celkovej výške 5,4 milióna eur v rámci výzvy 2022/1 požiadalo celkovo 99 

subjektov. Aj táto výzva ukazuje, že slovenské mestá, obce, územné celky i športové kluby a 

zväzy chcú rekonštruovať športovú infraštruktúru. K modernizácii im chýbajú najmä finančné 

prostriedky. 

 

VV SOŠV schválil návrh doleuvedených 10 subjektov. 

 

Dovybavenie atletického štadióna UMB v 

Banskej Bystrici 

Slovenský atletický zväz 40 929 

Modernizácia elektronických terčov Národné 

biatlonové centrum v Osrblí  

Slovenský zväz biatlonu 84 000 

Obnova športového trávnatého povrchu a 

doplnenie zázemia 

1. FC TATRAN, a.s. 55 987 

Modernizácia podláh v šatniach a chodbách na 

zimnom štadióne Aréna Sršňov v Košiciach 

FLM s.r.o. 13 400 

Modernizácia vonkajšieho a vnútorného 

kolbiska 

Telovýchovná jednota Slávia STU 84 000 

“Závesný bránkový systém pre 

vodnoslalomársku trať v Dolnom Kubíne” 

Športový Klub polície - vodné 

športy 

32 337 

Výbava športovo-terapeutickej sekcie 

športového strediska  

Sport Resort Slovenka s.r.o. 54 800 

Výmena športového povrchu v Národnom 

stolnotenisovom centre 

Slovenský stolnotenisový zväz 28 000 

Vybudovanie strelišťa pre disciplínu trap - 

TRAP 01 

Slovenský poľovnícky zväz, 

Okresná organizácia Zvolen 

48 000 

Projekt modernizácie, rekonštrukcie a 

budovania športovej infraštruktúry 2022/1 

Tanečný klub Grácia Michalovce 15 000 

 

 Uzn. č. 312/8/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na 

modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktoré predstavil 

výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi. 
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 Uzn. č. 312/9/22  

            ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Zoznam podpory desiatich športovísk a jedného náhradníka z výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej 

infraštruktúry. 

 

 

8. STRATÉGIA ROZVOJA A PODPORY KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOV V 

KONCEPCII ŠPORTU 2030 

 Člen VV SOŠV M. Rojko v rámci tohto bodu zasadnutia otvoril diskusiu o 

potrebe podpory kolektívnych športov v rámci rozhodujúcich dokumentoch rozvoja športu 

v podmienkach SR.   

Uvedená téma je dôležitou z hľadiska postavenia kolektívnych športov v celkovom 

smerovaní k OH v budúcnosti. Viaceré okolité krajiny napr. aktuálne Česko, majú vypracovanú 

systémovú stratégiu rozvoja vybraných tímov v kolektívnych športoch. M. Rojko požiadal o 

diskusiu a možnosť pripraviť aspoň úvodné kroky k doplneniu stratégie SOŠV.  

Systémová podpora kolektívnych športov nie je zahrnutá ani do činnosti rezortných 

stredísk, preto je potrebné hľadať spôsob a systémové miesto pre takúto stratégiu rozvoja. 

Členovia VV SOŠV tento návrh podporili. K tejto téme prebehne stretnutie na pôde 

FTVŠ a následne budú rozpracované jednotlivé oblasti rozvoja kolektívnych športov. Tejto 

problematike bude venovaná pozornosť aj na komisii SOŠV pre rozvoj športu. 

 

 Uzn. č. 312/10/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o potrebe systémovej stratégie rozvoja vybraných tímov v kolektívnych 

športoch v celkovom smerovaní k OH v budúcnosti, ktoré prezentoval člen VV SOŠV M. Rojko. 

 

 

9. RÔZNE 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

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

 

Uzn. č. 312/11/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 8.-10.4.2022 Športová diplomacia 

M. Tóth, R. Šimon, G. Mlsnová, Z. 

Bačiak - Masaryková, M. 

Stanovský 

SOŠV 400   

2 Praha, ČR 22.-24.4.2022 Športová diplomacia 

M. Tóth, R. Šimon, G. Mlsnová, Z. 

Bačiak - Masaryková, M. 

Stanovský 

SOŠV 400  
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3 Budapešť, Maďarsko 25.-27.4.2022 Stretnutie k projektu ASAP I. Kováč, A. Madrová SOŠV/ORG 150  

 

 

VEC: OCENENIA A VYZNAMENANIA ZA ROK 2021 

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba oboznámil členov VV SOŠV s návrhom laureátov na 

vyznamenania a ocenenia za rok 2021, ktoré pripravila príslušná komisia SOŠV. Členovia VV 

SOŠV dostali v písomnej podobe charakteristiky všetkých laureátov. Prezident SOŠV A. Siekel 

ocenil spracovanie a pripravenosť dokumentu.  

 VV SOŠV následne schválil zoznam laureátov výročných ocenení SOŠV za rok 2021 a 

vyznamenaní SOŠV za rok 2021. 

 

Uzn. č. 312/12/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zoznam laureátov výročných ocenení SOŠV za rok 2021 a vyznamenaní SOŠV za rok 

2021. 
 
 

VEC: NÁVRH NA VÝROČNÉ OCENENIE EOV PRE NAJLEPŠIEHO MLADÉHO 

EURÓPSKEHO ŠPORTOVCA - CENA PIOTRA NUROWSKÉHO, 7. ROČNÍK - ZIMA 

2022 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček informoval 

v nasledujúcom bode VV SOŠV o návrhu na výročné ocenenie EOV pre najlepšieho mladého 

európskeho športovca - Cena Piotra Nurowského. 

Európske olympijské výbory každoročne udeľujú talentovaným športovcom do 18 rokov 

výročné ocenenia - Cenu Piotra Nurowského (samostatne letné a zimné športy). Návrh na 

jedného športovca je potrebné doručiť na EOV do 19. apríla 2022. Hlasovanie o udelení ceny sa 

uskutoční na zasadnutí EOV v Skopje 10. júna 2022. Prví piati športovci budú ocenení aj 

finančnou odmenou. 

Ako ďalej R. Buček informoval, z pravidiel EOV pre udelenie ceny vyplýva: Pri 

posudzovaní návrhov by mal národný olympijský výbor a komisia športovcov NOV brať do 

úvahy:  

- výsledky športovca dosiahnuté na WEYOFe a/alebo na ZOH, 

- výsledky dosiahnuté na národných, regionálnych alebo svetových majstrovstvách, 

- mimoriadne hodnotné správanie športovca alebo čin preukázaný na športovom poli, pri 

šírení olympijskej kultúry a hodnôt, priateľstva apod. 

 

Pri konzultovaní návrhu pre udelenie ceny členmi komisie športovcov SOŠV sa 

posudzovali dva návrhy športovcov - Juraj Slafkovský (ľadový hokej) a Jakub Borguľa (biatlon). 

 

Juraj Slafkovský (nar. 30.3.2004) - ľadový hokej 

- bronzová medaila na ZOH Peking 2022 

- získal titul najproduktívnejšieho hráča ZOH 2022 v ľadovom hokeji. Spolu na turnaji 

nazbieral 7 kanadských bodov (7+0). 
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- Juraj Slafkovský bol úplne najmladším hráčom turnaja na ZOH 2022 a prvým 

sedemnásťročným hráčom, ktorý skóroval v mužskom olympijskom turnaji na ZOH od 

roku 1984. 

 

Jakub Borguľa (nar. 21.8.2004) - biatlon 

1. miesto na MS kadetov, Soldier Hollow, stíhacie preteky 

2. miesto ma MS kadetov, Soldier Hollow, vytrvalostné preteky 

2. miesto na MS kadetov,Soldier Hollow, šprint na 7,5 km.  

3. miesto EYOF Vuokatti 2022, vytrvalostné preteky12,5 km 

 

Väčšina členov komisie športovcov SOŠV hlasovala za Juraja Slafkovského. 

Následne prebehla diskusia o výsledkoch vybraných športovcov a členovia VV SOŠV 

schválili návrh Juraja Slafkovského na výročné ocenenie EOV pre najlepšieho mladého 

európskeho športovca - Cena Piotra Nurowského. Tento návrh bol schválený členmi VV SOŠV 

jednomyseľne. 

 

 Uzn. č. 312/13/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje: 

Návrh J. Slafkovského na výročné ocenenie EOV pre najlepšieho mladého európskeho 

športovca - Cena Piotra Nurowského. 

 

 

VEC: SMERNICA O OBSTARÁVANÍ TOVAROV, SLUŽIEB A STAVEBNÝCH PRÁC 

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

obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác spolu s jednotlivými prílohami. VV SOŠV tieto 

materiály schválil bez pripomienok jednomyseľne. 

 

Uzn. č. 312/14/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Smernicu o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác spolu  

s jednotlivými prílohami. 

 

 

VEC: ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ 

OLYMPIJSKÝCH A ŠPORTOVÝCH ZBERATEĽOV 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval členov VV SOŠV o doručení žiadosti 

o príspevok na činnosť od Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov. 

VV SOŠV túto žiadosť posúdil a prerokoval, avšak  z dôvodu, že v súčasnosti SOŠV 

neposkytuje príspevok na činnosť ani jednému zo svojich 92 členov, bola daná žiadosť 

zamietnutá.  

 Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne. 

 

 Uzn. č. 312/15/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  
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Zamietnutie žiadosti o príspevok na činnosť pre Slovenskú spoločnosť olympijských 

a športových zberateľov z dôvodu, že v súčasnosti SOŠV neposkytuje príspevok na 

činnosť ani jednému zo svojich 92 členov. 

 

 

VEC: ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ 

TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval členov VV SOŠV o doručení žiadosti 

o príspevok na činnosť od Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. 

VV SOŠV túto žiadosť posúdil a prerokoval, avšak  z dôvodu, že v súčasnosti SOŠV 

neposkytuje príspevok na činnosť ani jednému zo svojich 92 členov, bola daná žiadosť 

zamietnutá.  

 Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne. 

 

 Uzn. č. 312/16/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zamietnutie žiadosti o príspevok na činnosť pre Slovenskú spoločnosť telovýchovného 

lekárstva z dôvodu, že v súčasnosti SOŠV neposkytuje príspevok na činnosť ani jednému 

zo svojich 92 členov. 

 

  

VEC: ZÁVER 

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

za rokovanie a následne ukončil 312. zasadnutie VV SOŠV.  

 

 

313. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 5. mája 2022.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overila: M. Šišková, členka VV SOŠV   


