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Zápis z 316. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 8. septembra 2022 v Bratislave 
  

 

 

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

  M. Rojko 

Ospravedlnení: D. Barteková, Z. Rehák Štefečeková, A. Kuzmina 

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

  

  

PROGRAM 316. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Kontrola úloh         Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV     Siekel  

4. Vyhodnotenie EYOF Banská Bystrica 2022     Liba / Demeter 

5. Vyhodnotenie Svetových hier Birmingham 2022    Buček 

6. Príprava mimoriadneho VZ SOŠV      Liba 

7. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 316. zasadnutí VV SOŠV, následne predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol člena VV SOŠV D. Líšku. Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili 

jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 316/1/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

D. Líšku za overovateľa zápisu z 316. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 314. zasadnutia VV SOŠV a z 315. zasadnutia VV SOŠV 

vykonal generálny sekretár SOŠV J. Liba, ktorý informoval, že z posledných zasadnutí neboli 

žiadne ukladacie uznesenia. Niektoré body boli schválené per rollam, čo bolo aj zachytené 

v príslušných zápisniciach. Kontrola úloh bola schválená jednomyseľne všetkými členmi VV 

SOŠV. 

K zápisu z 314. zasadnutia VV SOŠV a k zápisu z 315. zasadnutia VV SOŠV neodzneli 

žiadne pripomienky a boli schválené jednomyseľne všetkými členmi VV SOŠV.  
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 Uzn. č. 316/2/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 314. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 316/3/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 314. zasadnutia VV SOŠV 

 

 Uzn. č. 316/4/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 315. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 316/5/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 315. 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 1. júla 2022. Predovšetkým informoval 

o stretnutiach, ktoré absolvoval so zástupcami samospráv ohľadom rozvoja športovej 

infraštruktúry a rozširovania športových príležitostí pre deti, mládež a seniorov. 

V rámci tohto bodu prebehla tiež diskusia o aktuálnej situácii na Ukrajine a 

prebiehajúcom vojnovom konflikte. VV SOŠV zaujal stanovisko, že akceptuje a podporuje 

stanoviská Medzinárodného olympijského výboru, Európskych olympijských výborov a 

mnohých medzinárodných či európskych športových federácií, ktoré od vypuknutia vojny na 

Ukrajine pozastavili účinkovanie ruských a bieloruských športovcov na mnohých 

medzinárodných podujatiach, ako aj v dlhodobých súťažiach. Olympijské hnutie i  šport sa však 

ocitli v neriešiteľnej dileme, keďže ich prvoradou úlohou je aj v súlade s Olympijskou chartou 

športovcov spájať a ukazovať, že existuje mierové súťaženie. Ochrana práv športovcov je pre 

SOŠV naďalej prvoradá. Útoky a nevraživosť voči športovcom sú neakceptovateľné rovnako, 

ako je neprijateľný vojnový konflikt. Športovci nie sú súčasťou vojnového konfliktu, sú jeho 

obeťami. Športové hnutie nenesie zodpovednosť za vojnu, tú majú predovšetkým politici. 

V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV A. Siekel informáciu 

o plánovaných aktivitách na najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 316/6/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v júli, v auguste a na začiatku 

septembra 2022. 
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4. VYHODNOTENIE EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba a vedúci výpravy SR na tomto podujatí B. Demeter 

v nasledujúcom bode zasadnutia informovali členov VV SOŠV o priebehu a výsledkoch EYOF 

2022 Banská Bystrica.  

V dňoch 24. - 30. júla sa konal v poradí 16. letný Európsky olympijský festival mládeže 

v Banskej Bystrici. Slovensko, ktoré malo najväčšiu výpravu na ňom reprezentovalo 149 

športovcov v 7 individuálnych športoch (atletika, športová gymnastika, cyklistika, džudo, 

plávanie, tenis a bedminton) a v troch kolektívnych športoch (basketbal, volejbal, hádzaná). 

EYOF sa zúčastnilo 2300 športovcov zo 48 európskych krajín. Na EYOF Banská Bystrica získali 

medaily športovci z 36 krajín. 

SOŠV umožnil športovým zväzom na EYOF naplniť plné kvóty športovcov 

a realizačných tímov, čo využili všetky zväzy až na športovú gymnastiku. Slovensko tak na tomto 

podujatí reprezentovalo 149 športovcov z možných 150. SOŠV tak vyslalo historicky najväčšiu 

výpravu na mládežnícke podujatie, ktorá spolu s členmi realizačných tímov, rozhodcami 

a vedením výpravy mala 211 členov.   

Pred každým EYOF je ťažké predpovedať počet medailí, či lepšie umiestnenie, keďže pre 

veľkú väčšinu športovcov ide o prvé vrcholové podujatie a s výnimkou kolektívnych športov až 

do samotného príchodu nikto nepozná účasť konkurencie. Navyše mládežnícke kategórie nie sú 

pod takým drobnohľadom ako tie seniorské.   

Slovenskej výprave sa podarilo získať 6 medailových ocenení a viacero výborných 

umiestnení v prvej tretine výsledkovej listiny, čo môžeme jednoznačne považovať za veľký 

úspech. B. Demeter pozitívne zhodnotil profesionálny prístup športovcov a trénerov k ich 

pôsobeniu na tomto podujatí.  Takisto osobitne vyzdvihol prácu organizátorov EYOF, ktorí 

pripravili pre olympijské tímy viac ako výborné podmienky. Viac informácií o výsledkoch 

jednotlivých športovcov dostali členovia VV SOŠV v predloženej komplexnej správe. 

Na záver J. Liba a B. Demeter poďakovali všetkým členom výpravy za vzornú 

reprezentáciu Slovenska na EYOF Banská Bystrica 2022.  

Následne prebehla v rámci VV SOŠV diskusia o podujatí a zhodnotenie 

dosiahnutých výsledkov. Podujatie bolo pozitívne hodnotené aj z medzinárodného prostredia. 

VV SOŠV poďakoval vedeniu výpravy za profesionálny prístup a vzornú reprezentáciu. 

 

 Uzn. č. 316/7/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o vyhodnotení EYOF Banská Bystrica 2022, ktoré prezentoval generálny 

sekretár SOŠV J. Liba a odborný pracovník športového a metodického oddelenia SOŠV 

a vedúci výpravy B. Demeter. 

 

 

5. VYHODNOTENIE SVETOVÝCH HIER BIRMINGHAM 2022 

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

zasadnutia priblížil VV SOŠV priebeh a výsledky slovenskej výpravy na Svetových hrách 2022 

Birmingham.  

V dňoch 7. až 17. júla 2022 sa v Birminghame, v štáte Alabama, uskutočnili 11. Svetové  

hry. Svetové hry sa konajú každé štyri roky, vždy v roku nasledujúcom po letných olympijských 
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hrách. Svetové hry zastrešuje Medzinárodná asociácia svetových hier (IWGA), ktorá združuje 

37 medzinárodných športových federácií a je uznaná Medzinárodným olympijským výborom.  

V 54 športových disciplínach súťažilo 3550 športovcov zo 110 krajín. So ziskom 24 

zlatých bolo najúspešnejšou krajinou Nemecko (24-7-16). Slovensko sa  so ziskom jednej zlatej, 

jednej striebornej a dvomi bronzovými medailami umiestnilo spomedzi 73 krajín, ktoré získali 

aspoň jednu medailu,  na 38. mieste.  

Možnosť štartovať na hrách si vybojovalo dovedna 14 slovenských reprezentantov. 

Avšak 3 dni pred otvorením hier z dôvodu zranenia Giady Cragnolini tanečný pár nevycestoval. 

Martin Nemček, kajakár prihlásený do súťaží v kanoistickom maratóne sa deň pred súťažou  

počas tréningu zranil a neštartoval. Do súťaží tak zasiahlo 11 slovenských športovcov. 

Najlepší výsledok zo slovenských športovcov dosiahla Monika Chochlíková thajskom 

boxe v kategórii do 51 kg. V thajskom boxe štartovalo v každej  váhovej kategórii 8 súťažiacich. 

Po štvrťfinálovom víťazstve nad Američankou Angelou Bahrovou si v semifinále poradila 

s Rakúšankou Rebeccou Hodl a vo finále aj s Merem El Moubarik z Maroka. Lukáš Mandinec 

(do 63,5 kg) v úvodnom zápase (v štvrťfinále) prehral s thajským boxerom, neskorším finalistom 

Weerasade Tharakajadom.  

Vynikajúci výsledok,  striebornú medailu, dosiahla Alexandra Filipová v kategórii do 

70 kg keď po štvrťfinálovom víťazstve nad Polinou Grossmanovou z Izraela a v semifinále nad 

svetovou jednotkou Dajenkou Meijerovou z Holandska sa prebojovala do finále, v ktorom 

podľahla viacnásobnej majsterke sveta Srbke Alexandre Krstičovej. V úvode súťaží sa 

v kategórii do 52 kg predstavila Monika Chochlíková. V štvrťfinálovom zápase tesne prehrala 

s Češkou Klárou Strnadovou a do ďalších bojov nepostúpila. Aj v súťažiach v kickboxe 

štartovalo v každej váhovej kategórii 8 súťažiacich. 

V karate - kumite vybojovala Ingrida Suchánková vynikajúce 3. miesto. Po postupe 

z eliminácie síce prehrala v semifinálovom zápase proti budúcej víťazke Ukrajinke Anite 

Seroginovej, ale v boji o bronzovú medailu porazila Egypťanku Dahab Ali.  

V plutvovom plávaní na 100m s krátkymi plutvami vybojovala Zuzana Hrašková 

vynikajúce 3. miesto.   

V streľbe z kladkového luku Jozef Bošanský spomedzi 22 lukostrelcov postúpil do 

štvrťfinále, v ktorom neskoršiemu víťazovi Phillipe Boulchovi z Francúzska podľahol 145:147. 

V súťaži žien v streľbe zo zvratného luku Denisa Baránková porazila v eliminácii Švédku Eriku 

Jauguasovú 86:75, ale v ďalšom dueli prehrala s Gaby Schlosserovou z Holandska 85:81. 

Spomedzi 12 pretekárok sa umiestnila na konečnom 9. mieste. 

Martin Bartalský sa v slalome na vodných lyžiach z 11-členného kvalifikačného 

štartového poľa prebojoval do osemčlenného finále, v ktorom obsadil veľmi pekné 5. miesto. 

V silovom trojboji žien si Ivana Horná v ťažkej váhe vybojovala spomedzi 12 

súťažiacich pekné 7. miesto (drep 215kg, tlak na lavičke 140 kg, mŕtvy ťah 235 kg). 

V súťaži 34 parašutistov v 3-dňovej súťaži v canopy pilotingu pozostávajúcej 

z kombinácie 4 disciplín – pristátie na presnosť, rýchlosť, voľné pristátie a pristátie na doletovú 

vzdialenosť dosiahol Roman Dubský hodnotné 9. miesto. 

V súťaži duatlonistiek štartovalo 23 pretekárok, z nich bolo po nesprávnom prejazde trate 

v dôsledku jej zmätočného označenia 12 diskvalifikovaných. Medzi diskvalifikovanými 
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pretekárkami bola aj Nikola Čorbová. Protesty, ktoré proti rozhodnutiu rozhodcov podalo 

všetkých 12 diskvalifikovaných pretekárok jury zamietla.   

Kajakár Martin Nemček si počas tréningu pri nácviku vystupovania z lode na prenáške 

pomerne vážne zranil nohu v oblasti achilovej šľachy, bol prevezený na ošetrenie do nemocnice 

a  súťaží sa nezúčastnil.  

VV SOŠV zobral tieto informácie o priebehu podujatia a výsledkoch slovenských 

športovcov po diskusii na vedomie.   

 

 Uzn. č. 316/8/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o vyhodnotení Svetových hier Birmingham 2022, ktoré prezentoval riaditeľ 

športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

6. PRÍPRAVA MIMORIADNEHO VZ SOŠV 

 Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o prípravách VZ SOŠV, ktoré 

by sa malo uskutočniť dňa 4. novembra 2022 v Bratislave. 

Hlavným obsahom zasadnutia bude úprava Stanov SOŠV v reakcii na novelu zákona 

o Fonde na podporu športu a snaha vyriešiť aktuálnu situáciu v slovenskom lyžovaní. SOŠV boli 

doručené rozhodnutia FIS a MŠVVaŠ SR o uznaní ZSL. Na VZ SOŠV bude potrebné prijať 

rozhodnutie v reakcii na doručené dokumenty zo strany FIS a MŠVVaŠ SR. 

Všetkým členom VV SOŠV bola doručená kompletná sprievodná dokumentácia, spolu 

so stanoviskom LPK SOŠV ohľadom tejto problematiky. 

 

 Uzn. č. 316/9/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o prípravách 63. VZ SOŠV, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV  

J. Liba. 

 

 

7. RÔZNE 

 

VEC: ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

pracovných ciest. Následne bolo členmi VV SOŠV schválených 7 riadnych pracovných ciest a 4 

pracovné cesty boli schválené dodatočne. 

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 316/10/22 

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Kleipeda, Litva 22.-26.8.2022 Seminár EOA E. Malíková SOŠV 700   
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2 
Portland, Veľká 

Británia 
28.8.-19.10.2022 Vzdelávací pobyt - World Sailing M. Andel SOŠV/MOV 100   

3 Schwechat 21.7.2022 Vyzdvihnutie batožiny Pašuth Tomko, Pašuth SOŠV 100  

4 Zakopane, Poľsko 1.9.2022 Stretnutie s EH Krakow 2023 J. Liba SOŠV 150  

 

Uzn. č. 316/11/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 - 7 podľa návrhu predloženého J. Libom. 
 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Praha, ČR 15.9.2022 
Stretnutie olympionikov po 50. 

rokoch  - OH Mnichov 1972 
J. Liba SOŠV 100   

2 Praha, ČR 17.9.2022 Majstrovstvá Európy juniorov v jude A. Siekel SOŠV 100  

3 Udine, Taliansko 19.-22.9.2022 Seminár vedúcich výprav B. Demeter SOŠV 800  

4 Podgorica, Čierna Hora 21.-23.9.2022 15. výročie NOV Čierna Hora J. Liba, P. Gantnerová SOŠV 900  

5 Olympia, Grécko 29.9. - 2.10.2022 Seminár EOV J. Liba SOŠV 1000  

6 Praha, ČR 5. - 7.10.2022 Športová diplomacia 
G. Mlsnová, Z. Bačiak - Masaryková, 

M. Stanovský, J. Liba, P. Gantnerová 
SOŠV 500  

7 Štokholm, Švédsko 7. -8.10.2022 90. narodeniny Bengt Sevelius Z. Kríž SOŠV 500  

 
 

VEC: JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM  

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi informoval VV SOŠV o neaktivite a nekomunikácii 

akrobatického lyžiara M. Oravca v projekte Juniorský olympijský tím. Aj napriek snahám 

sekretariátu SOŠV je komunikácia s týmto športovcom veľmi problematická. Ani po 9 

mesiacoch od zaradenia do projektu navyše športovec nejaví potrebnú snahu a záujem. 

Nedávno prebehlo tiež každoročné sústredenie pre mladých športovcov JOT Games, na 

ktoré sa športovec prihlásil, mal rezervované ubytovanie, ale bez ospravedlnenia sa ho bohužiaľ 

nezúčastnil. Takýmto konaním vzniká organizácii škoda. 

Z tohto dôvodu navrhol výkonný riaditeľ SOŠV zaoberať sa touto situáciou, ku ktorej 

v rámci projektu ešte doteraz neprišlo. VV SOŠV na základe týchto informácií prijal rozhodnutie 

o ukončení členstva akrobatického lyžiara M. Oravca v Juniorskom olympijskom tíme. Všetci 

členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 
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Uzn. č. 316/12/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

  Rozhodnutie o ukončení členstva akrobatického lyžiara M. Oravca v Juniorskom 

olympijskom tíme. 

 

 

VEC: INFORMÁCIA O PROJEKTOCH SOŠV PODPOROVANÝCH Z ERASMUS+  

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o jednotlivých projektoch SOŠV 

podporovaných z Erazmus+. 

 

Názov projektu: Athletes Speakers (AS)  

Doba trvania projektu: Január 2023 – December 2024  

Kontaktná osoba za SOŠV: Petra Gantnerová  

  

Opis projektu:  

Cieľom projektu Athletes Speakers je vyvinúť, otestovať a implementovať inovatívny vzdelávací 

a tréningový program šitý na mieru, ktorý umožní elitným športovcom stať sa aktívnymi 

prostredníctvom zlepšenia ich komunikačných schopností. Dobré komunikačné schopnosti sú 

kľúčom k ovplyvňovaniu ostatných a vytváraniu silných tímov, vzťahov, kde spájať sily a 

dosahovať úspešné výsledky.   

  

Hlavné ciele projektu:   

1. Poznať ďalšie komunikačné programy zamerané na komunikáciu pre športovcov.   

2. Ponúkať inovatívny program zameraný na rozvoj komunikačných schopností športovca.   

3. Zvýšiť povedomie a udržateľnosť prostredníctvom programu „Athletes Speakers“.   

  

Tento projekt koordinuje Olympijský výbor Severného Macedónska spolu s účasťou 6 

komplementárnych organizácií zo Španielska, Írska, Holandska, Portugalska, Bulharska a 

Slovenska. V rámci projektu bude vypracovaný vzdelávací a školiaci program spolu s MOOC, 

špecifickými tutoriálmi na kanáli YouTube a príručkou s usmerneniami pre športové organizácie 

o tom, ako program implementovať a zvýšiť hlas športovcov. Do projektu sa zapojí 56 aktívnych 

elitných športovcov, ktorí potrebujú podporu, aby zlepšili svoj verejný obraz a uznanie ako 

vzorov, čo primárne ovplyvňuje ich nadchádzajúci kariérny prechod.  

  

Názov projektu: Olympic Committees of Europe Approaching Carbon Neutrality 

(OCEAN)  

Doba trvania projektu: Január 2023 – December 2024  

Kontaktná osoba za SOŠV: Igor Kováč  

  

Opis projektu:  

Projekt Olympic Committees of Europe Approaching Carbon Neutrality (OCEAN) je navrhnutý 

tak, aby umožnil národným olympijským výborom získať relevantné poznatky na meranie ich 

uhlíkovej stopy a vyvinúť prispôsobené stratégie znižovania emisií uhlíka s cieľom znížiť ich 

emisie uhlíka a posilniť tak dobré riadenie v oblasti klimatických opatrení. Projekt, ktorý 
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koordinuje EOC EU Office, spája 21 organizácií vrátane 18 európskych NOV a nemecký Oeko-

Institut (vedecký inštitút s expertízou v oblasti klimatických opatrení), ako aj MOV a ANOV.  

Cieľom projektu OCEAN je zvýšiť kvalifikáciu vybraných pracovníkov partnerských NOV 

v oblasti klimatických opatrení prostredníctvom školiaceho kurzu „Climate Action Officer“ 

a poskytnúť im správne nástroje a odborné znalosti, aby mohli viesť proces rozvoja stratégií 

znižovania emisií uhlíka v ich príslušných NOV. Od každého partnerského NOV sa teda očakáva, 

že vyvinie stratégiu znižovania emisií uhlíka založenú na faktoch, aby viedol svoje aktivity aj po 

skončení projektu a v konečnom dôsledku prispel k dosiahnutiu ambicióznych cieľov 

olympijského hnutia v tejto oblasti.  

  

Počas projektu sa vytvorí, otestuje a zdokonalí nástroj na meranie emisií uhlíka, prispôsobený 

potrebám NOV a iných podobných organizácií. Zatiaľ čo partnerské NOV ho použijú na meranie 

uhlíkovej stopy svojich organizácií, tento nástroj bude neskôr sprístupnený v online forme 

širšiemu športovému hnutiu.  

Register možných opatrení na znižovanie emisií uhlíka bude vyvinutý ako ďalší nástroj na 

podporu nielen partnerov projektu, ale aj iných športových organizácií, ktoré sa chcú vydať na 

cestu znižovania emisií uhlíka alebo ďalej napredovať. Vytvorí sa tiež porovnávacia analýza 

uhlíkovej stopy partnerských NOV za účelom podpory tvorby politík založených na faktoch 

a vedeckého prístupu v oblasti klimatických opatrení v športe.  

  

Koordinátor: EOC EU OFFICE  

  

Partneri: NOV - BEL, BIH, CRO, CZE, DEN, FRA, GRE, IRL, KOS, MKD, POL, POR, ROM, 

SVK, SLO, SPA + Oeko Institut E.V.  

 

 Uzn. č. 316/13/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o projektoch SOŠV podporovaných z Erazmus +, ktoré prezentoval generálny 

sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

VEC: PODPORA ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ Z PROSTRIEDKOV 

OLYMPIJSKEJ SOLIDARITY MOV  

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba v ďalšom bode zasadnutia informoval VV 

SOŠV o návrhu na podporu športových organizácií z prostriedkov Olympijskej solidarity MOV. 

V rámci prostriedkov na podporu vzdelávania trénerov by mali byť po odsúhlasení z 

Olympijskej Solidarity MOV podporení nasledovní tréneri/športoví odborníci prostredníctvom 

štipendií v príslušných vzdelávacích inštitúciách. 

   

Hokej  

Názov centra: Vierumäki Sport Institute (Finland)  

Dĺžka trvania: 15.8.2022 – 30.6.2023  

Rozsah štipendia:  
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• cestovné náklady: 1 spiatočná štandardná letenka ekonomickej triedy, priama cesta  

z krajiny bydliska štipendistu do centra;  

• školné  

• stravovanie a ubytovanie: len strava a pranie;  

• vreckové: 180 EUR mesačne.  

  

Štipendisti:  

1. Peter Čížek  

2. Adam Antala  

  

  

Cyklistika  

Názov centra: World Cycling Centre / Centre Mondial du Cyclisme (Aigle)  

Dĺžka trvania: 07.11. – 11.11.2022  

Rozsah štipendia:  

• cestovné náklady: 1 spiatočná štandardná letenka ekonomickej triedy, priama cesta  

z krajiny bydliska štipendistu do centra;  

• školné;  

• stravovanie a ubytovanie: len strava a pranie;  

• vreckové.  

  

Štipendisti:  

Lívia Hanešová  

  

  

Jachting  

Názov centra: World Sailing (GBR)   

Dĺžka trvania: 01.09. – 19.10.2022  

Rozsah štipendia:  

• cestovné náklady: 1 spiatočná štandardná letenka ekonomickej triedy, priama cesta  

z krajiny bydliska štipendistu do centra;  

• školné;  

• stravovanie a ubytovanie: len strava a pranie;  

• vreckové 100 týždenne.  

  

Štipendisti:  

Michal Andel  

  

  

SADA  

Názov centra/programu: IOC Certificate in Drugs in Sport   

Dĺžka trvania: 01.09. 2022 – 28.2.2023  

Rozsah štipendia:  

• školné;  

  

Štipendisti:  

Kamila Chomanicová  

 

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 
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 Uzn. č. 316/14/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Podporu športových organizácií z prostriedkov Olympijskej solidarity MOV, ktoré 

predložil generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

VEC: PLÁN PRÁCE VV SOŠV, SEPTEMBER – DECEMBER 2022 

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

SOŠV plán práce VV SOŠV na obdobie september až december 2022. 

VV SOŠV bol oboznámený s týmto návrhom plánu práce VV SOV na uvedené obdobie. 

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

VV SOŠV  
8. september 2022 (štvrtok)  
6. október 2022 (štvrtok)  
3. november 2022 (štvrtok)  
1. december 2022 (štvrtok)  
  
VZ SOŠV  
4. november 2022 (piatok) 
 

Uzn. č. 316/15/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Plán práce VV SOŠV na obdobie september až december 2022. 

 

 

VEC: ENERGIE A ŠPORTOVISKÁ 

V závere zasadnutia prebehla diskusia o aktuálnej situácii v súvislosti s výrazným 

nárastom ceny energií, najmä v nadväznosti na náročnosť prevádzky športovísk.  

Členovia VV SOŠV zhodnotili, že ide o náročnú problematiku, ktorou bude potrebné sa 

v nasledujúcom období komplexne zaoberať. 

Bude potrebné tiež zistiť aké sú v tejto oblasti plánované kroky vlády SR a následne 

pripraviť stanovisko za športové hnutie. 

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

Uzn. č. 316/16/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Úlohu zaoberať sa problematikou nárastu ceny energií v súvislosti s užívaním 

a prevádzkou športovísk a pripraviť potrebné stanovisko. 
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VEC: ODBORNÁ TRÉNERSKÁ KONFERENCIA 

Čestný prezident SOŠV F. Chmelár navrhol VV SOŠV, že je potrebné sa zaoberať 

otázkou trénerov v komplexnom pohľade. Prínosom v rámci tejto problematiky by mohla byť 

pravidelná odborná trénerská konferencia.  

VV SOŠV sa bude zaoberať týmto podnetom.  

 

 Uzn. č. 316/17/22  

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

 Podnet zaoberať sa komplexne problematikou trénerov, prípadne i zvážiť organizáciu 

pravidelnej odbornej trénerskej konferencie. 

 

 

VEC: ZÁVER 

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

za rokovanie a následne ukončil 316. zasadnutie VV SOŠV.  

 

 

317. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 6. októbra 2022 v Bratislave.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: D. Líška, člen VV SOŠV   


