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Zápis z 314. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 1. júna 2022 v Banskej Bystrici 
  

 

 

Prítomní: A. Siekel, D. Barteková, P. Korčok, A. Kuzmina, J. Gönci, M. Tóth, D. Líška,  

 M. Rojko 

Ospravedlnení: Z. Rehák Štefečeková, M. Šišková, M. Šatan 

Prizvaní: J. Liba, G. Asványi, J. Mižúr, P. Hrbek, J. Nosko, A. Siažik, M. Špinerová  

  

  

PROGRAM 314. 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. Vyhodnotenie 62. VZ SOŠV       Liba 

6. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 314. zasadnutí VV SOŠV, následne predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol viceprezidenta SOŠV P. Korčoka.  

Prezident SOŠV osobitne privítal hostí na zasadnutí, a to primátora Banskej Bystrice  

J. Noska a prezidenta Slovenské zväzu bedmintonu A. Siažika. 

Pri príležitosti osláv Olympijského dňa zasadal VV SOŠV priamo v dejisku blížiaceho sa 

EYOF Banská Bystrica 2022 v zasadačke atletického štadióna Dukla Banská Bystrica, preto 

ďalšie slová v rámci otvorenia patrili členovi VV SOŠV a riaditeľovi VŠC Dukla Banská 

Bystrica M. Tóthovi, ktorý rovnako všetkých členov a hostí privítal na danom zasadnutí.  

Nasledujúci príhovor patril primátorovi Banskej Bystrice J. Noskovi, ktorý sa poďakoval 

všetkým, ktorí participujú na organizácii EYOF 2022 Banská Bystrica. Zhodnotil, že aj napriek 

problémom, ktorými museli pri organizácii podujatia prejsť sa takéto podujatie oplatí robiť 

a prinesie veľa nielen mestu, ale i celému Slovensku. 

Viceprezident SOŠV P. Korčok pri tejto príležitosti poďakoval J. Noskovi za aktivitu a 

spoluprácu okolo príprav a organizácie tohto veľkého multišportového podujatia. Oznámil tiež, 

že len niekoľko mesiacov po dokončení atletického národného stánku v Banskej Bystrici na 

Štiavničkách sa Slovensko môže potešiť dobrej správe. Európska atletika určila za dejisko 

majstrovstiev Európy do 18 rokov v roku 2024 práve štadión Dukly. Všetky skúsenosti z EYOF 

tak budú využité pri organizácii ďalšieho významného podujatia.  
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Členovia VV SOŠV sa zhodli, že EYOF je inšpiráciou pre zväzy, aby pokračovali 

v organizácii medzinárodných športových podujatí. Bohužiaľ podpora zo strany štátu nie je 

dostatočná. Na Slovensku chýba jasná podpora medzinárodných športových podujatí a tým 

pádom to odrádza aj veľa organizátorov, nakoľko sa nevedia oprieť o informáciu, či zo strany 

štátu bude dané podujatie podporené. Slovenskej republike by jednoznačne pomohlo 

vypracovanie premyslenejšieho systému podpory organizácie významných medzinárodných 

športových podujatí a vytvorenie jasnej národnej koncepcie ohľadom organizovania vrcholových 

športových podujatí, ktorá by stanovila jasné pravidlá kandidatúry, finančného krytia, 

koordinácie podujatí, medzinárodnej prezentácie, využitia personálneho aparátu a pod. 

Organizovanie takýchto podujatí propaguje šport, pohybové aktivity a predovšetkým zdravý 

životný štýl medzi mladými ľuďmi. Športové vzory, ktoré sa na takýchto podujatia predstavia, 

napomáhajú väčšiemu zapojeniu detí a mládeže do športovania. Veľké medzinárodné podujatia 

zároveň so sebou prinášajú aj kvalitnejšiu športovú infraštruktúru a moderné zariadenia a 

pomôcky. Šampionáty zároveň lákajú aj nových partnerov, ktorí sa spájajú so športom a prinášajú 

doňho viac financií na rozvoj a popularizáciu. Organizácia významných športových podujatí má 

taktiež veľký význam pre využívanie ubytovacích zariadení rôzneho druhu a má prínos pre rozvoj 

cestovného ruchu. 

Prezident Slovenské zväzu bedmintonu A. Siažik sa poďakoval za pozvanie na rokovanie, 

rovnako tak vyjadril vďaku za zaradenie bedmintonu po dlhých rokoch do programu  EYOF-u, 

a ako Bystričan, za organizáciu celého podujatia v tomto regióne. Vyjadril tiež presvedčenie, že 

podujatie dopadne skvele a výborne spropaguje slovenský šport a celý región.  

Členovia VV SOŠV poďakovali primátorovi mesta Banská Bystrica, členovi VV SOŠV 

a riaditeľovi VŠC Dukla Banská Bystrica M. Tóthovi a ďalším členom organizačného výboru za 

ich podporu a činnosť pri organizácii EYOF 2022. Organizácia takéhoto podujatia je o ľuďoch, 

o ich ochote sa do toho pustiť a spraviť niečo pre slovenský šport. 

 

Uzn. č. 314/1/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

P. Korčoka za overovateľa zápisu z 314. zasadnutia VV SOŠV.  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 313. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

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

K zápisu z 313. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky a bol schválený 

jednomyseľne všetkými členmi VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 314/2/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 313. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 314/3/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 313. zasadnutia VV SOŠV. 
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3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOŠV 

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

spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 5. mája 2022. Predovšetkým spomenul obnovenie 

projektu Športuj Slovensko, ktorý mal prestávku z dôvodu pandemických opatrení. Športuj 

Slovensku sa v týchto týždňoch postupne uskutočnilo v Prešove, nasledovalo podujatie na 

Štrbskom plese a ďalšie je plánované na Donovaloch a v Bratislave. Okrem toho prezident SOŠV 

absolvoval milé stretnutie s J. Zachorom, našim najstarších žijúcim olympijským víťazom. 

Uskutočnilo sa tiež valné zhromaždenie Združenia Olympijských klubov, na ktorom bol 

zvolený nový VV, ako aj prezident, ktorým sa stal čestný člen SOŠV V. Miller. Na zasadnutí sa 

diskutovalo o tom ako pomôcť zlepšiť činnosť klubov a ako nastaviť spoluprácu so SAO. 

Prezident SOŠV absolvoval v poslednej dobe tiež zasadnutie Rady ministra MŠVVaŠ SR 

pre šport.  

Okrem týchto stretnutí sa A. Siekel zúčastnil workshopu k strategickému plávaniu 

v športe v rámci medzinárodného projektu RINGS, ktorý organizoval pre zástupcov slovenských 

športových organizácií SOŠV. Hosťami workshopu boli projektová manažérka pre RINGS a 

zastupujúca riaditeľka Úradu Európskych olympijských výborov pri Európskej únii H. 

Pekkolová a generálny sekretár Lichtenštajnského olympijského výboru B. Wachter. Projekt 

RINGS je zameraný na rozvoj a modernizáciu strategického riadenia národných olympijských 

výborov v Európe. Nástroje a výstupy z projektu pomôžu národným olympijským výborom i 

športovým federáciám pri ich každodennom operatívnom manažmente, čím môžu zlepšiť aj ich 

riadenie. 

Prezident SOŠV absolvoval taktiež stretnutie s generálnym riaditeľom Slovakia Travel 

V. Mikom, na ktorom sa diskutovalo o propagácii Slovenska prostredníctvom športu. 

A. Siekel sa v rámci aktivít zúčastnil aj slávnostného otvorenia novej florbalovej haly v 

areáli Základnej školy T. J. Moussona v Michalovciach. Pri tejto príležitosti odovzdal 

primátorovi mesta Michalovce Cenu prezidenta SOŠV za rozvoj športu a podporu trvalej 

udržateľnosti v športe. 

Hlavné mesto Faerských ostrovoch Tórshavn bolo v dňoch 27. a 28. mája 2022 dejiskom 

30. valného zhromaždenia Európskych mimovládnych športových organizácií (ENGSO) a dvoch 

seminárov na aktuálne témy previazané so športom. ENGSO, ktoré má členské organizácie v 25 

krajinách, sa prioritne venuje európskemu masovému a výkonnostnému športu. Slovensko na 

valnom zhromaždení zastupovali prezident SOŠV A. Siekel, čestný člen SOŠV Z. Kríž a 

riaditeľka medzinárodného oddelenia P. Gantnerová. Delegáti z 18 krajín sa okrem tradičného 

programu valného zhromaždenia ENGSO zaoberali najmä návrhom pripravovaného európskeho 

modelu športu v rámci Európskej únii. 

A. Siekel sa tiež zúčastnil na slávnostnom zapálení Ohňa mieru pre EYOF Banská 

Bystrica 2022, ktoré sa uskutočnilo v Ríme neďaleko oltára Ara Pacis za účasti zástupcov MOV,  

EOV, SOŠV, Talianskeho olympijského výboru, organizačného výboru EYOF Banská Bystrica 

2022 i mesta Rím. V nasledujúcich dňoch sa oheň presunie do Banskej Bystrice, odkiaľ sa 

vyberie na púť po Slovensku. 

Ku koncu tohto bodu prebehla diskusia o nedostatočnej podpore športovcov 

z kolektívnych športov, ale i nákladnej diagnostike vrcholových športovcov.  
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V závere tohto bodu zasadnutia podal A. Siekel informáciu o plánovaných aktivitách na 

najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 314/4/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v máji a na začiatku júna 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. Do začiatku podujatia zostáva 53 dní.   

Ako už bolo povedané, pred pár dňami sa zapálil v Ríme Oheň mieru pre EYOF Banská 

Bystrica 2022, ktorý dnes pricestuje do Banskej Bystrice. J. Liba poďakoval trom ambasádorom 

za vynikajúcu prácu pri propagácii podujatia.  

 Na záver tohto bodu zasadnutia generálny sekretár SOŠV predstavil jednotlivé lokality 

podujatia. 

 

 Uzn. č. 314/5/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

SOŠV J. Liba. 

 

 

5. VYHODNOTENIE 62. VZ SOŠV 

 Generálny sekretár SOŠV J. Liba priblížil vyhodnotenie 62. VZ SOŠV  a jeho priebeh. 

VZ SOŠV sa uskutočnilo dňa 26. mája 2022 o 09:00 v Bratislave. Okrem tradičných 

ekonomických tém sa diskutovalo aj o vyhodnotení účasti na ZOH. 

S diskusným príspevkom predstúpil pred plénum prezident Slovenského zväzu 

kanoistiky M. Haviar. Jeho cieľom bolo poukázať na skutočnosť, kde sa momentálne nachádza 

v jeho vnímaní slovenský šport. Pre hodnotenie si vybral kritérium počtu medailí na počet 

obyvateľov na posledných 10 olympiádach. Do porovnania zahrnul okolité krajiny, ktoré majú 

zhruba podobnú veľkosť, konkrétne Českú republiku, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a 

Chorvátsko. Naša krajina obsadila v tomto porovnaní posledné miesto, pričom v Česku, v 

Maďarsku, v Chorvátsku a v Rakúsku majú odhadom dvojnásobné množstvo medailí. Slovinsko 

je s veľkým náskokom v tomto pomyselnom rebríčku prvé. „Keďže sme najslabší, tak sa dá 

zamyslieť kvôli čomu. Ani v jednej z týchto krajín nemajú žiaden Top tím (dnes Team Slovakia), 

nemajú financovanie športu na základe popularity a nemajú vôbec taký zložitý systém 

organizácie a financovania vrcholového športu ako máme my“, vyjadril sa M. Haviar a apeloval 

na členov SOŠV, aby sa všetci spolu snažili pohnúť racionálnejším a efektívnejším smerom.  

 VV SOŠV sa zaoberal týmto podnetom z diskusie. SOŠV si uvedomuje dané skutočnosti. 

Za rovnakým účelom aj SOŠV vypracoval dlhodobejšiu stratégiu rozvoja športu v podmienkach 
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Slovenskej republiky. V danom dokumente sa analyzujú aj práve spomínané skutočnosti 

a potreby zmien, ale i porovnania s jednotlivými krajinami. K dosiahnutiu zmien je však 

potrebný dialóg so zástupcami štátu, do ktorých kompetencie patrí slovenský šport. VV SOŠV 

navrhol zaradenie diskusie o tomto bode aj na najbližšie pracovné stretnutie s národnými 

športovými zväzmi.   

Do budúcna bude potrebné vyriešiť na VZ SOŠV aktuálny stav v reakcii na rozhodnutie 

FIS ohľadom SLA a ZSL.  

 

 Uzn. č. 314/6/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o vyhodnotení 62. VZ SOŠV, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV J. 

Liba. 

 

 Uzn. č. 314/7/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Diskusný príspevok prezidenta Slovenského zväzu kanoistiky M. Haviara o aktuálnom 

stave slovenského športu a potrebe zmien. 

 

 

6. RÔZNE 

 

VEC: AKTIVITY FONDU NA PODPORU ŠPORTU  

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi, ktorý je zároveň členom Správnej rady Fondu na 

podporu športu, informoval členov VV SOŠV o aktuálnej činnosti Fondu na podporu športu.  

Z došlých 179 žiadostí, ktoré boli Fondu na podporu športu doručené v rámci vypísanej 

výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, bolo správnou radou 

fondu schválených presne deväť desiatok projektov v celkovom objeme bezmála 31 miliónov 

eur. Všetky projekty, ktoré podľa vopred zverejnených kritérií dosiahli pri bodovaní odbornou 

komisiou 42 bodov, boli podporené. Z celkového počtu 90 žiadostí bolo 35 podporených a 

schválených na základe regionálneho princípu a 55 na základe celoštátneho princípu. 

G. Asványi tiež v rámci tohto bodu priblížil novelu zákona o Fonde na podporu športu 

a výzvu pre podporu prevádzkovateľov športovej infraštruktúry na zmiernenie následkov 

obmedzení pre ochorenie COVID-19. Na výzvu je z rozpočtu Fondu na podporu športu 

vyčlenených 8 miliónov eur. Subjekty budú môcť svoje žiadosti predkladať od 15. mája 2022 do 

15. júna 2022 prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk  a v súlade 

s pokynmi vo Výzve aj písomne. 

 

 Uzn. č. 314/8/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

SOŠV G. Asványi. 
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VEC: FÓRUM ŠPORTOVCOV 

Viceprezidentka SOŠV D. Barteková informovala VV SOŠV o pripravovanom podujatí 

Fórum športovcov, ktoré sa uskutoční tento rok v Bruseli. Komisiu športovcov SOŠV bude 

reprezentovať členka VV SOŠV a predsedníčka Komisie športovcov SOŠV Z. Rehák 

Štefečeková. 

D. Barteková následne priblížila okruh tém, o ktorých sa bude na tomto zasadnutí 

diskutovať. 

 

 Uzn. č. 314/9/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o pripravovanom podujatí Fórum športovcov, ktoré prezentovala 

viceprezidentka SOŠV D. Barteková. 

 

  

VEC: ZÁVER 

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

za rokovanie a následne ukončil 314. zasadnutie VV SOŠV.  

 

 

315. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 1. júla 2022 v Bratislave.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: P. Korčok, viceprezident SOŠV   


