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Zápis z 313. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 5. mája 2022 v Bratislave 
  

 

 

Prítomní: A. Siekel, D. Barteková, P. Korčok, M. Šatan, A. Kuzmina, J. Gönci, M. Šišková,  

M. Tóth, D. Líška, M. Rojko, Z. Rehák Štefečeková,  

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

  

  

PROGRAM 313. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Kontrola úloh         Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV     Siekel  

4. Príprava EYOF Banská Bystrica 2022      Liba 

5. Príprava na Svetové Hry Birmingham 2022     Buček 

6. Príprava 62. VZ SOŠV        Liba 

7. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 313. zasadnutí VV SOŠV, následne predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo 

zasadnutia navrhol člena VV SOŠV M. Rojka.  

 

Uzn. č. 313/1/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

M. Rojka za overovateľa zápisu z 313. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 312. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

K zápisu z 312. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky a bol schválený 

jednomyseľne všetkými členmi VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 313/2/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 312. zasadnutia VV SOŠV. 
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 Uzn. č. 313/3/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 312. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 

3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOŠV 

Prezident SOŠV A. Siekel informoval VV SOŠV o jeho aktivitách od posledného 

spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 7. apríla 2022. Predovšetkým spomenul stretnutie  

na pôde MŠVVaŠ SR, ktoré bolo zamerané na otázky rozvoja a modernizácie športovej 

infraštruktúry národného významu. A. Siekel pozitívne zhodnotil posun v tejto oblasti aj na 

základe pripomienok športového hnutia.   

Ďalšie zasadnutie, ktoré prezident SOŠV absolvoval bolo zamerané na prípravu už 

pravidelnej konferencie Sport ®evolution, ktorá bude opäť zameraná na zaujímavé témy zo 

slovenského športového prostredia.  

Ako ďalej zdôraznil prezident SOŠV A. Siekel, prebehlo tiež odovzdávanie cien Fair 

play, ktoré vníma osobne za veľmi dôležité a pre šírenie týchto hodnôt za podstatné.    

Okrem týchto stretnutí SOŠV pracoval na viacerých aktivitách smerom k prípravám 

veľkého celoslovenského projektu Športuj Slovensko, ktoré SOŠV spolu s partnermi pripravuje. 

Prezident SOŠV vyzdvihol tiež v rámci tohto bodu konferenciu NŠZ, ktorej sa mal 

možnosť v nedávnej dobe zúčastniť, a ktorá bola inšpirujúca a veľmi dobre pripravená.  

Uskutočnil sa tiež výkonný výboru ZOK a pripravuje sa už samotné valné zhromaždenie 

tohto zoskupenia olympijských klubov. Toto valné zhromaždenie bude volebné.  

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

najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 313/4/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v apríli a na začiatku mája 2022. 

 

 

4. 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. Ostáva 80 dní do slávnostného otváracieho ceremoniálu podujatia. 

Prebehlo tiež stretnutie zástupcov národných olympijských výborov z celej Európy, 

koordinačnej komisie EOV a technických delegátov jednotlivých športov na EYOF 2022 v 

Banskej Bystrici. Na stretnutí sa dozvedeli posledné novinky o organizácii najväčšieho 

multišportového podujatia na Slovensku, ktoré sa uskutoční od 24. do 30. júla 2022. 

Plánované je veľké školenie dobrovoľníkov v Banskej Bystrici a slávnostné zapálenie 

ohňa 30. mája 2022 v Ríme. Členom VV SOŠV bude zaslaný bližší program celého podujatia. 
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 Uzn. č. 313/5/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

SOŠV J. Liba. 

 

 

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. 

 

Plnenie kvalifikačných kritérií  

K 4. 5. 2022 splnilo kvalifikačné kritériá 12 športovcov. Štartovať môžu v 14 

disciplínach, sprievod bude tvoriť 14 členov realizačných tímov, 4 členovia vedenia výpravy a 

hosť - zástupca MŠVVaŠ SR.  

Šport  Disciplína  Funkcia  Meno  

Parašutizmus  Canopy Piloting Mixed  športovec  Roman Dubský  

Parašutizmus     tréner  Daniel Szadvári  

Lukostreľba  Target compound bow  športovec  Jozef Bošanský  

Lukostreľba  Recurve  športovec  Denisa Baránková  

Lukostreľba  Target compound bow  tréner  Juraj Duchoň  

Lukostreľba  Recurve  tréner  Vladimír Hurban ml.  

Kanoistika  Maratón K1   športovec  Daniel Rybanský  

Kanoistika     tréner  Marián Lachkovič  

Plutvové 

plávanie  Bi Fins 100m   

športovec  

Zuzana Hrašková  

Plutvové 

plávanie     

tréner  

Zuzana Svozilová  

Kickbox  do 52 kg  športovec  Monika Chochlíková  

Kickbox  do 70 kg  športovec  Alexandra Filipová  

Kickbox     vedúci tímu  Peter Onuščák  

Kickbox     tréner  Lukáš Tadlánek  

Muaythai  do 51 kg  športovec  Monika Chochlíková  

Muaythai     tréner  Jakub Dobiaš  

Silový trojboj  Heavyweight Women  športovec  Ivana Horná  

Silový trojboj     tréner  Ladislav Horný  

Vodné 

lyžovanie  Slalom  

športovec  

Martin Bartalský  
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Vodné 

lyžovanie     

tréner  

Alisen Fluke  

Triatlon  Duatlon  športovec  Nicola Čorbová  

Triatlon     tréner  Martin Obert  

Karate  61 kg  športovec  Ingrida Suchánková  

Karate     tréner  Jozef Poliak  

Karate     zdravotník  Viktoria Moser  

Karate     fyzioterapeut  Jana Šmidáková  

  

Činnosť štábu  

V stredu 4. 5. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie štábu WG Birmingham, na ktorom bol 

prezentovaný koncept organizačného zabezpečenia účasti na hrách, postup refundácie nákladov 

na účasť členov realizačných tímov. SOŠV bude refundovať pobytové náklady a letenky pre 

všetkých športovcov a pre jedného člena RT pre každý šport. V rámci možností bude SOŠV 

koordinovať zabezpečenie účasti aj pre ďalších členov RT, ktorých účasť bude hradená 

športovými zväzmi.  

Zástupcovia športov definitívne potvrdili dátumy letov účastníkov do a z dejiska hier. V 

pondelok 9. 5. 2022 sa uskutoční verejná súťaž (elektronická aukcia) pre nákup leteniek.   

Výprava sa do dejiska hier prepraví v 10 skupinách podľa dátumov určujúcich dĺžku 

pobytu v dejisku hier, resp. podľa požiadaviek zväzov (nadväznosť na ďalšie športové 

podujatia).   

 

Ubytovanie  

Výprava bude ubytovaná v dvoch dedinách pre športovcov - na University of Alabama - 

Birmingham (parašutizmus, lukostreľba, kanoistika, kickbox, Muaythai, silový trojboj, duathlon, 

vodné lyžovanie) a v areáli Birmingham Southern College (karate, plutvové plávanie). 

Stravovanie je zabezpečené v oboch dedinách.  

 

Poistenie  

SOŠV zabezpečil každému členovi slovenskej výpravy komplexné cestovné poistenie počas 

celého trvania podujatia. V prípade potreby poistenia (podľa požiadaviek medzinárodných 

federácií) zvýšeného rizika alebo poistenia materiálu si poistenie zabezpečujú účastníci sami.  

 

 Uzn. č. 313/6/22  

      ➢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 62. VZ SOŠV 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predstavil členom VV SOŠV návrh pozvánky a 

programu 62. VZ SOŠV. Termín VZ SOŠV je naplánovaný na 26. mája 2022. Zasadnutie sa 

uskutoční prezenčnou formou v hoteli NH Gate One, Ambrušova 7, Bratislava. 

VV SOŠV následne prediskutoval a schválil návrh programu 62. VZ SOŠV, rokovací 

poriadok a mandátovo-návrhovú komisiu pre 62. VZ SOŠV v zložení: predseda M. Tóth (člen 

VV SOŠV), členovia: T. Drobná (SŠZ), P. Vozár (SZB). 
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V rámci zasadnutia VZ SOŠV budú odovzdané výročné ocenenie za rok 2021.  

Člen VV SOŠV D. Líška otvoril tiež otázku prijatia nových členov do SOŠV. Členovia 

VV SOŠV sa zhodli, že s prijatím nových členov sa počká na novelu zákona o športe, v rámci 

ktorej by malo prísť k zmene nastavenia kritérií uznávania národných športových zväzov. 

VV SOŠV následne prerokoval návrh na čestných členov SOŠV. Čestné členstvo sa 

udeľuje domácim osobnostiam za mimoriadne a vynikajúce zásluhy v oblasti športu a 

olympizmu, resp. za dlhodobú angažovanosť v konkrétnych činnostiach a orgánoch SOV/SOŠV. 

Každý schválený čestný člen SOŠV zároveň obdrží zlatý odznak SOŠV. 

VV SOŠV navrhuje na čestné členstvo nasledujúcich kandidátov: 

 

JOZEF LABUDA 

Zaslúžilý majster športu Jozef Labuda je bývalý dlhoročný reprezentant Československa vo 

volejbale. Bol člen strieborného družstva na olympijských hrách 1964 v Tokiu aj člen zlatého 

tímu na majstrovstvách sveta 1966 v ČSSR. Na Svetovom pohári 1965 v Poľsku vybrali do tímu 

hviezd turnaja. V čs. reprezentácii odohral spolu 125 zápasov. Vrchol športovej kariéry prežil 

počas pôsobenia v Slávii UK Bratislava. 

Aj skončení športovej kariéry zostal aktívny v športovom a olympijskom hnutí. Ako zakladajúci 

člen Olympijskej spoločnosti Slovenska bol v rokoch 1990 – 1995 tajomník tejto spoločnosti, 

ktorá pripravila základy na ustanovenie Slovenského olympijského výboru v decembri 1992. 

V rokoch 1992 – 2001 pôsobil Jozef Labuda ako generálny sekretár Slovenského zväzu vodného 

póla. Počas tohto obdobia bol jeden z hlavných organizátorov dvojo juniorských majstrovstiev 

Európy. 

Dlhodobo pôsobil ako tajomník Slovenskej asociácie olympionikov a mal kľúčový podiel na 

organizovaní pravidelných stretnutí olympionikov. 

Mimoriadne zásluhy Jozefa Labudu boli v minulosti ocenené udelením Strieborných kruhov 

SOV (2002), Zlatých kruhov SOV (2007) a Zlatého odznaku SOV (2012). Vlani v decembri 

oslávil osemdesiatku. 

 

JÁN NOVÁK 

Svoje viac než polstoročné pôsobenie v športe spojil Ján Novák so športovou gymnastikou. Od 

veku 18 rokov sa v Trnave venoval trénerskej práci s dievčatami. Neskôr viedol čs. reprezentáciu 

junioriek aj Tréningové stredisko mládeže v Trnave. 

Od roku 1990 bol predsedom slovenského a zároveň podpredsedom federálneho gymnastického 

zväzu. Vtedy ukončil trénerské pôsobenie a začal sa plne venovať funkcionárskej práci. Od roku 

1993 až do apríla 2022 pôsobil ako predseda Slovenskej gymnastickej federácie (SGF), ktorá 

neskôr zastrešila všetky gymnastické odvetvia. Počas väčšiny tohto obdobia aj zastupoval 

federáciu v pléne SOV. V rámci SOV pôsobil aj v komisii mládeže a medzinárodnej komisii. 

Istý čas bol aj členom prezídia Konfederácie športových zväzov SR. Dlhé roky bol predseda 

Klubu gymnastických športov Slávia Trnava, aj predseda Asociácie športových klubov Slávia 

Trnava. 

Ján Novák bol hlavný organizátor viacerých významných medzinárodných gymnastických 

podujatí, vrátane tradičného Gym festivalu v Trnave, ako aj kongresov Medzinárodnej 

gymnastickej federácie a Európskej gymnastickej únie. V roku 2000 ho zvolili za člena 

riadiaceho orgánu svetovej gymnastiky – rady Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG). 

V nej pôsobil až do novembra 2021. 

V roku 2011 Ján Novák dostal Strieborný odznak SOV, v roku 2014 Zlatý odznak SOV. 

V októbri oslávi sedemdesiatku. 
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 Uzn. č. 313/7/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh programu 62. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe: 

  
Program:  

1. Otvorenie                      Siekel 

2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku na 62. VZ SOŠV a zápisnice zo 61. VZ SOŠV Liba 

3. Schválenie zloženia pracovnej komisie - mandátovej, návrhovej     Liba 

4. Výročné ocenenia a vyznamenania za rok 2021      Liba 

5. Správa o činnosti SOŠV za rok 2021         Siekel 

6. Správa generálneho sekretára        Liba 

7. Hodnotenie účasti SR na ZOH 2022 Peking      Buček 

8. Diskusia 

9. Prestávka 

10. Výročná správa SOŠV, Sport Event s.r.o., SOM a.s. Nadácia SOŠV za rok 2021 Asványi/Belluš/Guľáš 

11. Správa DR SOŠV za rok 2021        Mižúr 

12. Správa DR SOM, a.s. za rok 2021       Mižúr 

13. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2022       Asványi 

14. Schválenie stratégie zaobchádzania s dlhodobým majetkom SOŠV    Asványi 

15. Prijatie čestných členov        Liba 

16. Správa návrhovej komisie (uznesenia 62. VZ SOŠV)                 predseda návrh. komisie 

17. Záver 

 

Uzn. č. 313/8/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh rokovacieho poriadku pre 62. VZ SOŠV. 

 

Uzn. č. 313/9/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh mandátovo-návrhovej komisie pre 62. VZ SOŠV v zložení: predseda M. Tóth (člen 

VV SOŠV), členovia: T. Drobná (SŠZ), P. Vozár (SZB). 

 
Uzn. č. 313/10/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh na čestných členov SOŠV: J. Labuda a J. Novák. 

 
 Uzn. č. 311/11/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách 62. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV  

J. Liba. 

 

 

7. RÔZNE 

 

VEC: VYHODNOTENIE ZOH PEKING 2022  

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček predložil v nasledujúcom 

bode VV SOŠV finálnu správu Vyhodnotenie ZOH Peking 2022.  

V rámci vyhodnotenia sa postupne zameral na hodnotenie výsledkov, športovú prípravu 

a činnosť štábu, zdravotné zabezpečenie a boj proti dopingu, organizačné zabezpečenie výpravy, 
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financovanie výpravy, mediálnu činnosť a medzinárodnú činnosť. Táto komplexná správa bude 

prednesená aj na blížiacom sa VZ SOŠV. 

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 

umiestneniam si Slovensko v medailovom rebríčku krajín delí 21. miesto s Belgickom a 

Českom.  V prvej desiatke vybojovali naši športovci tri 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 vrátane vedenia výpravy. 

 

 Uzn. č. 313/12/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Vyhodnotenie ZOH Peking 2022, ktoré prezentoval riaditeľ športového a metodického 

oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

VEC: VÝROČNÁ SPRÁVA SOŠV, ROZPOČTY SOŠV, SOM A SPORT EVENT  

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predstavil VV SOŠV aktualizovaný návrh rozpočtu 

SOŠV na rok 2022, návrh rozpočtu SOM, a.s. na rok 2022 a komplexné vyhotovenie výročnej 

správy SOŠV, SOM, a.s., Sport Event, s.r.o. a Nadácie SOŠV za rok 2021. Výročná správa bude 

predložená na schválenie VZ SOŠV. G. Asványi tiež uviedol, že ako účtovná závierka, tak aj 

Výročná správa SOŠV boli auditované a správa nezávislého audítora je súčasťou celej Výročnej 

správy SOŠV. 

Členovia VV SOŠV ocenili spracovanie a podobu výročnej správy, a vyjadrili pochvalu 

ekonomickému oddeleniu SOŠV a pani riaditeľke tohto oddelenia I. Lednickej.  

VV SOŠV tieto materiály schválil bez pripomienok jednomyseľne. 

Zároveň VV SOŠV zobral na vedomie hospodársky výsledok a sumu odporúča previesť 

na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

VV SOŠV zobral tiež na vedomie správu audítorskej spoločnosti 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá vykonala audit hospodárenia SOŠV v roku 

2021 a odporúča jej schválenie VZ SOŠV. 

 

Uzn. č. 313/13/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Aktualizovaný návrh rozpočtu SOŠV na rok 2022 predložený výkonným riaditeľom 

SOŠV G. Asványim. 

 

Uzn. č. 313/14/22 

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Aktualizovaný návrh rozpočtu SOM, a.s. na rok 2022 predložený výkonným riaditeľom 

SOŠV G. Asványim. 
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 Uzn. č. 313/15/22 

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Výročnú správu SOŠV za rok 2021, v rámci nej aj výročnú správu Slovenskej 

olympijskej marketingovej, a.s., za rok 2021, výročnú správu Sport Event, s.r.o. za rok 

2021 a výročnú správu Nadácie SOŠV za rok 2021 predloženú výkonným riaditeľom 

SOŠV G. Asványim.  

 

 Uzn. č. 313/16/22 

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

  Účtovnú stratu z hospodárenia SOŠV za rok 2021 a odporúča jej  preúčtovanie na účet 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 Uzn. č. 313/17/22 

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Správu audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá 

vykonala audit hospodárenia SOŠV v roku 2021 a odporúča jej schválenie. 

 

 

VEC: ORGÁN NA RIEŠENIE SPOROV 

 Právnik SOŠV P. Hrbek informoval VV SOŠV o nedávnom zasadnutí legislatívno-

právnej komisie SOŠV, jednotlivých témach zasadnutia a plnení úloh. 

 VV SOŠV následne schválil jednomyseľne poverenie legislatívno-právnej komisie 

SOŠV pripraviť návrh zriadenia unifikovaného orgánu na riešenie sporov v športe 

v podmienkach SR. Takýto športový arbitrážny tribunál by mal napomôcť riešiť spory rýchlejšie, 

odbornejšie, nestrannejšie, lacnejšie a najmä vo vnútri športového hnutia. Výhodou je taktiež 

väčšia oboznámenosť „sudcov“ (rozhodcov) so špecifikami daného sektora športu, než je tomu 

v prípade riešenia sporov pred všeobecnými súdmi. Namiesto vytvárania vlastného orgánu pre 

riešenie sporov (komisie, tribunálu a pod.) samostatne pre každý národný zväz by sa tak pre 

národné športové zväzy zriadil jeden spoločný orgán, ktorý by pre ne plnil úlohy ich vlastného 

orgánu na riešenie sporov v športe. Šlo by pritom o úlohy, na ktoré možno samotné zväzy, ich 

orgány a členovia (napr. pre nedostatok členov s právnickým vzdelaním, či nedostatok iných 

kapacít) nestačia – či už hneď v prvom stupni rozhodovania sporov alebo na úrovni odvolacieho 

(preskúmavacieho) konania.  

 Všetci členovia VV SOŠV toto uznesenie schválili jednomyseľne. 

 

 Uzn. č. 312/18/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Poverenie legislatívno-právnej komisie SOŠV pripraviť návrh zriadenia unifikovaného 

orgánu na riešenie sporov v športe v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

 

VEC: INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH ODDELENIA ROZVOJA OLYMPIZMU SOŠV 

Členka VV SOŠV A. Kuzmina informovala VV SOŠV o jednotlivých aktivitách 

oddelenia rozvoja olympizmu SOŠV. 
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Viaceré aktivity sú spojené s prípravami na EYOF 2022 Banská Bystrica. Rovnako tak 

naďalej prebiehajú vzdelávacie projekty o olympijských hodnotách. 

 

 Uzn. č. 313/19/22 

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o aktivitách oddelenia rozvoja olympizmu SOŠV. 

 

  

VEC: ZÁVER 

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

za rokovanie a následne ukončil 313. zasadnutie VV SOŠV.  

 

 

314. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční v stredu 1. júna 2022 v Banskej Bystrici.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: M. Rojko, člen VV SOŠV   


