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Zápis z 318. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 3. novembra 2022 v Bratislave 
  

 

 

Prítomní: A. Siekel, P. Korčok, M. Šatan, M. Tóth, D. Líška, M. Rojko, Z. Rehák Štefečeková,     

A. Kuzmina, M. Šišková 

Ospravedlnení: D. Barteková, J. Gönci 

Prizvaní: G. Asványi, J. Mižúr, P. Hrbek, B. Demeter 

  

  

PROGRAM 318. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Kontrola úloh         Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV     Siekel 

4. Informácia o situácii v medzinárodnom športovom prostredí   Liba  

5. Zimný EYOF 2023        Demeter 

6. Príprava 63. VZ SOŠV        Liba 

7. 30. výročie SOŠV        Liba 

8. Sport (r)evolution         Liba 

9. Rôzne                          

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 318. zasadnutí VV SOŠV, následne predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol viceprezidenta SOŠV P. Korčoka. Všetci členovia VV SOŠV tento návrh 

schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 318/1/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

P. Korčoka za overovateľa zápisu z 318. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 317. zasadnutia VV SOŠV vykonal generálny sekretár SOŠV 

J. Liba, ktorý informoval, že z posledného zasadnutia boli úlohy len smerom k prípravám VZ 

SOŠV. Tieto úlohy boli splnené a všetko smerom k VZ SOŠV je pripravené. 

Kontrola úloh bola schválená jednomyseľne všetkými členmi VV SOŠV. 
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K zápisu z 317. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky a bol schválený 

jednomyseľne všetkými členmi VV SOŠV.  

 

 Uzn. č. 318/2/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 317. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 318/3/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 317. 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 6. októbra 2022. Predovšetkým informoval 

o aktuálnych témach z medzinárodného športového prostredia, ktoré boli obsahom zasadnutia 

ANOC v Soule.  

SOŠV taktiež nedávno podpísal memorandum o spolupráci so Slovakia Travel. Cieľom 

tejto agentúry je podpora cestovného ruchu, čomu propagácia prostredníctvom športu napomáha. 

Prezident SOŠV tlmočil členom VV SOŠV list od predsedu SHS James A. Paceka 

ohľadom návrhu štátneho rozpočtu na roky 2023-2025 a potrebe otvoriť diskusiu o podpore 

a postavení športu so štátnymi predstaviteľmi. 

A. Siekel zároveň pozval členov VV SOŠV na ďalší ročník konferencie Sport (r)evolution 

a informoval o účasti na 10. ročníku konferencie Šport a právo. Do budúcna sa SOŠV pokúsi 

zladiť kalendáre odborných podujatí so SFZ a NŠC. 

Ako ďalej odznelo, prezident SOŠV absolvoval rokovanie s predsedom Fondu na 

podporu športu L. Križanom a vyzdvihol vzájomnú komunikáciu a spoluprácu.  

 V poslednom období sa A. Siekel tiež stretol so zástupcami Klubu slovenských turistov, 

na ktorom sa riešili otázky bližšej spolupráce. 

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

o plánovaných aktivitách na najbližšie obdobie.  

 

 Uzn. č. 318/4/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

novembra 2022. 

 

 

4. INFORMÁCIA O SITUÁCII V MEDZINÁRODNOM ŠPORTOVOM PROSTREDÍ 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o situácii v medzinárodnom 

športovom prostredí. Priblížil najmä aktuálne informácie z nedávneho zasadnutia ANOC 

v Soule.  
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Na tomto stretnutí sa diskutovalo najmä o situácii na Ukrajine a prípravách na OH Paríž 

2024. 

V závere tohto bodu generálny sekretár SOŠV predstavil kalendár medzinárodných 

podujatí na nasledujúce obdobia. 

 

 Uzn. č. 318/5/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOŠV J. Libu o situácii v medzinárodnom športovom 

prostredí. 

 

 

5. ZIMNÝ EYOF 2023 

Odborný pracovník pre športy športového oddelenia SOŠV a vedúci výpravy na EYOF 

Friuli-Venezia Giulia 2023 B. Demeter v nasledujúcom bode zasadnutia predstavil členom VV 

SOŠV aktuálne informácie o stave príprav na EYOF Friuli-Venezia Giulia 2023. 

Vedúci výpravy B. Demeter priblížil zloženie výpravy, jednotlivé kvóty, informácie 

o doprave a ubytovaní, a ďalšie doplňujúce informácie ohľadom príprav výpravy na toto 

podujatie. Čo sa týka počtu športovcov, tak by malo ísť o jednu z najväčších výprav SR. 

Športoviská budú zároveň roztrúsené po celom regióne Friuli Venezia Giulia. Ubytovanie bude 

zabezpečené v hoteloch v blízkosti športovísk. 

Na záver tohto bodu zasadnutia B. Demeter predstavil jednotlivé lokality podujatia. 

 

Kľúčové termíny 

26.11.2022 – spustenie registrácie účastníkov na EYOF FVG (long list) + doručenie 

nominačných kritérií 

30.11.2022 – ukončenie registrácie na EYOF FVG (long list) 

2.1.2023 – finálna nominácia (short list) 

10.1.2023 – prvý technický míting – možnosť Late athlete replacement 

19.1.2023 – doručenie telovýchovno-lekárskych prehliadok 

20.1.2023 – príchod výprav na EYOF FVG 

21.1.2023– otvárací ceremoniál 

28.1.2023– záverečný ceremoniál 

29.1.2023 – odchody domov 

 

Finálne počty  

SPORT BOYS GIRLS NOC OFFICIALS 

ALPINE SKIING 4 4 4 

BIATHLON 4 4 4 

CROSS COUNTRY 3 3 3 

FIGURE SKATING 1 1 2 

ICE  HOCKEY (B) 20   6 

ICE  HOCKEY (G) 0 20 6 

NORDIC COMBINED 0 1 1 

SHORT TRACK 2 2 1 

SKI CROSS  2 0 1 
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SKI JUMPING 0 1 1 

SKI MOUNTANEERING 2 2 2 

SNOWBOARD CROSS 1 1 1 

VEDENIE VÝPRAVY     10 

  39 39 42 

Spolu 120   

 

 Uzn. č. 318/6/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách EYOF Friuli-Venezia Giulia 2023, ktoré predstavil odborný 

pracovník pre športy športového oddelenia SOŠV a vedúci výpravy B. Demeter. 

 

 

6. PRÍPRAVA 63. VZ SOŠV 

 Generálny sekretár SOŠV informoval VV SOŠV o prípravách 63. VZ SOŠV, ktoré sa 

uskutoční dňa 4. novembra 2022 v Bratislave v hoteli Gate One. 

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.  

Materiály na zasadnutie boli v zákonnej lehote zaslané členom pléna SOŠV a zverejnené 

v ISŠ, ako aj na webe SOŠV. Všetky ďalšie veci k zasadnutiu sú rovnako pripravené. 

 

 Uzn. č. 318/7/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

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

J. Liba. 

 

 

7. 30. VÝROČIE SOŠV 

Generálny sekretár SOŠV v ďalšom bode zasadnutia informoval VV SOŠV o prípravách 

osláv 30. výročia SOŠV. Následne prebehla diskusia o organizácii tohto podujatia a ďalších 

sprievodných súvislostiach. 

 

 Uzn. č. 318/8/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie o prípravách osláv 30. výročia SOŠV. 

 

 

8. SPORT (R)EVOLUTION 

Prezident SOŠV A. Siekel informoval VV SOŠV o prípravách konferencie Sport 

®evolution. 4. ročník konferencie sa uskutoční v stredu 16. novembra 2022 od 9.00 h v hoteli 

NH Gate One na Ambrušovej 7 v Bratislave.  

Prezident SOŠV po tomto úvode priblížil obsah a témy plánovaného podujatia. Následne 

prebehla diskusia k programu a obsadeniu jednotlivých diskusných panelov. 
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  Uzn. č. 318/9/22 

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Informácie o prípravách Konferencie Sport (r)evolution 2022. 

 

 

9. RÔZNE 

 

VEC: ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných 

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

pracovné cesty boli schválené dodatočne. 

Všetci členovia VV SOŠV tieto návrhy schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 318/10/22 

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Lausanne, Švajčiarsko 24.-27.10.2022 
Prehliadka MOV a Olympijského 

múzea 

Kováč, Motolíková,Krull, Budziňáková, 

Toroková, Strapec, Mikuš, Marušková, 

Leginus, Šimurdiaková, Dziak, Štefan, 

Plicová, Szekelyová, Majorová, Chaly, 

Štefanisková 

SOŠV 8000   

2 Rím, Taliansko 2.-6.11.2022 Kongres EFPM K. Ráczová SOŠV/ORG 500  

 

Uzn. č. 318/11/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Frankfurt, Nemecko 21.-24.11.2022 Kongres EOA E. Malíková SOŠV/ORG 600   

2 Brusel, Belgicko 6.-7.12.2022 Záverečná konferencia RINGS J. Liba, P. Gantnerová SOŠV/ORG 100  

 

 

VEC: PODPORA ZVÄZOV Z MEDZINÁRODNEJ OLYMPIJSKEJ SOLIDARITY –

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA – VODNÉ PÓLO 

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

o návrhu podpory športovej organizácie z prostriedkov Olympijskej solidarity MOV. 

Ide o podporu projektu Slovenskej plaveckej federácie prostredníctvom Medzinárodnej 

olympijskej solidarity - projektu na rozvoj národných športových štruktúr. Projekt oblastných 

výberov vodného póla, ktorý vypracovala SPF – sekcia VP je zároveň súčasťou predložených 

materiálov. 

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 
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Názov projektu:  Developing of Slovak Coaching Scheme in Water polo – Regional  

Termín projektu: Január 2023 – December 2023 

Cieľ projektu: Posilniť trénerskú štruktúru sekcie vodného póla SPF. Zlepšiť kvalitu systému 

vzdelávania a prípravy trénerov a hráčskych tímov. Projekt prispeje k budovaniu 

administratívnych kapacít na podporu aktivít trénerov a športovcov a k optimalizácii 

existujúceho systému riadenia sekcie v danej oblasti.  

Výška podpory: 30 000 USD (projekt ešte podlieha schváleniu zo strany MOV a FINA) 

 

 Uzn. č. 318/12/22  

          ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh podpory športovej organizácie - Slovenskej plaveckej federácie z prostriedkov 

Olympijskej solidarity MOV, ktorý prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

VEC: INFORMÁCIA O PROJEKTE ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA 2021/22 

 Generálny sekretár SOŠV informoval VV SOŠV o finalizácii projektu Športová 

diplomacia 2021/22. 

V rámci študijného projektu Športová diplomacia akademický rok 2021/22 úspešne 

ukončili program s titulom MPA: 

1. Zuzana Bačiak Masaryková (Slovenský zväz jazdectva) 

2. Gabriela Mlsnová (SAKFST) 

3. Martin Stanovský (Slovenská kanoistika) 

 

Zároveň, v rámci možnosti získania titulu MPA pre účastníkov z predchádzajúcich 

ročníkov ukončila program aj Anna Michalková (SHS JAMES). 

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti budú nižšie uvedení študenti ukončovať vzdelávanie 

v nasledujúcom akademickom roku: 

1. Matej Tóth 

2. Radoslav Šimon 

 

  Uzn. č. 318/13/22 

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Informácie o projekte Športová diplomacia 2021/22, ktoré prezentoval generálny sekretár 

SOŠV J. Liba. 

 

 

VEC: NÁVRH NA OCENENIE MOV PRE TRÉNERA ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO 

Prezident SOŠV A. Siekel informoval VV SOŠV o tom, že MOV rozposlal výzvu  

na predkladanie návrhov na ocenenie MOV pre trénera za celoživotné dielo (2022 IOC Coaches 

Lifetime Achievement Awards). Návrhy na ocenenie môžu predkladať olympionici, členovia 

komisie športovcov MOV, členovia MOV a národné olympijské výbory. 

Výzva na predkladanie návrhov bola preposlaná členom komisie športovcov SOŠV 

a členom pracovnej skupiny pre posudzovanie návrhov na udeľovanie ocenení a vyznamenaní 

SOŠV.  
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Po konzultácii v pracovnej skupine pre posudzovanie návrhov na udeľovanie ocenení a 

vyznamenaní SOŠV prezident SOŠV navrhuje na udelenie ocenenia Natáliu Hejkovú. 

Dlhý čas pôsobila Natália Hejková ako basketbalistka v československej I. lige. Najlepšiu 

časť hráčskej kariéry prežila v tíme Slavie VŠ Praha, za ktorý hrala počas vysokoškolského štúdia 

práva v Prahe. So Slaviou VŠ Praha v roku 1973 získala československý titul a v roku 1976 

vyhrala Pohár Liliany Ronchettiovej. V tom druhom prípade bola kapitánka tímu. V rokoch 1979 

– 1987 hrala za SCP Ružomberok. Družstvo SCP hneď v prvej trénerskej sezóne vytiahla z druhej 

československej ligy do prvej. V roku 1991 už získali Ružomberčanky pod jej vedením titul 

majstra ČSFR. O rok nasledovala obhajoba a počnúc rokom 1993 sa jej družstvo nadlho 

etablovalo medzi najlepšími tímami Európy. Do roku 2003 získala Hejková s týmto družstvom 

13 domácich majstrovských titulov, ako aj celkové triumfy vo Final Four Európskej ligy 1999 a 

2000. Od roku 2003 trénersky pôsobí v zahraničných kluboch: postupne v maďarskom Šoprone, 

v ruských Spartaku Moskovská oblasť (dva ligové tituly a víťazstvá v Európskej lige 2007 a 

2008) a Diname Moskva, v španielskom Ros Casares Valencia a od roku 2012 v českom USK 

Praha, s ktorým získala 10 ligových titulov a víťazstvo v Európskej lige 2015. 

S úspechom pôsobila aj pri reprezentačných tímoch Slovenska a Ruska. Ako asistentka 

trénera Tibora Vasiľka sa podieľala na zisku striebra tímu SR na majstrovstvách Európy 1997 v 

Maďarsku. V rokoch 1998 – 2000 viedla slovenskú reprezentáciu, ktorá pod jej vedením bola 

ôsma na MS 1998 v Nemecku, štvrtá na ME 1999 v Poľsku, čo znamenalo postup na OH 2000) 

a trinásta na ME 2011 v Poľsku. Pôsobila ako asistentka aj pri ženskej reprezentácii Ruska, 

podieľala sa na zisku bronzu na OH v Pekingu 2008 a európskeho titulu v Taliansku 2007. 

Natália Hejková je historicky najúspešnejšia trénerka v ženskom klubovom basketbale v 

Európe. V štyroch krajinách (ČSFR, Slovensko, Rusko a Česko) získala spolu 25 ligových titulov 

a päť celkových triumfov v Európskej lige. Pätnásťkrát ňou vedené tímy postúpili do Final Four 

Európskej ligy. Vyhlásili ju za najúspešnejšiu basketbalovú trénerku 20. storočia na Slovensku. 

V roku 1999 získala prestížne slovenské ocenenie Krištáľové krídlo. V roku 2019 ju uviedli do 

Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Viackrát ju nominovali za trénerku 

výberu sveta FIBA. Od roku 2019 je členka výkonného výboru Svetovej asociácie 

basketbalových trénerov (WABC). 

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 318/14/22  

          ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh na ocenenie MOV pre trénera za celoživotné dielo pre Natáliu Hejkovú. 

  

VEC: NEW MIRACLE 

Prezident SOŠV A. Siekel v nasledujúcom bode zasadnutia informoval VV SOŠV o tom, 

že SOŠV realizuje projekt programu Erasmus+ Sport – New Miracle ("Women - new leader's 

empowerment in sport and physical education industry"), ktorý je zameraný na tréning žien 

pracujúcich v športe so zameraním najmä na podporu rodovej rovnosti a vodcovstva, rozvoj 

sebavedomia a participácie na rozhodovaní v športových organizáciách. 

Projektu sa zúčastní 18 žien, ktoré absolvujú nasledovné časti tohto programu: 
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i. Individuálne vzdelávanie na platforme NewMiracle podľa 6-modulového programu 

vyvinutého Univerzitou Foro Italico; 

ii. Národné tréningy. Celkovo budú realizované štyri dvojdňové praktické školenia. 

Predpokladané témy: 

1) Vodcovské a rodové stereotypy (predpoklad: december 2022 – január 2023); 

2) Riadenie zmien (predpoklad: marec 2023); 

3) Projektový manažment (predpoklad: júl 2023); 

4) Komunikácia a budovanie značky (predpoklad: november 2023) . 

iii. Medzinárodný workshop. Celkovo sa zrealizujú tri dvojdňové praktické workshopy, 

ktoré reagujú na národný vzdelávací program. Workshop sa bude konať v Taliansku, 

na Slovensku a v Lotyšsku. Predpokladané témy: 

a. Sebarozvoj - Manažment: Rozvoj vodcovstva, nástroje na to 

(predpoklad: január 2023); 

b. Sebaprijatie – obraznosť a reprezentácia (predpoklad: máj 2023) ; 

c. Manažment – ľudské zdroje a komunikácia (predpoklad: september 

2023). 

Počas tréningového programu bude mať každý účastník prideleného mentora, ktorý sa 

podelí o svoje osobné skúsenosti a pomôže účastníkovi sledovať cielenejšiu cestu rozvoja počas 

školenia. 

Prezident SOŠV pozval všetkých prítomných do zapojenia sa do projektu ako mentorov 

pre účastníčky zo Slovenka. Cieľom SOŠV je získať min 4-5 mentorov, čo by znamenalo 4-5 

účastníčok na mentora. Snažíme sa získať väčší počet mentorov aby bolo časové zaťaženie pre 

mentorov menšie. 

Sme si vedomí, že mentoring nie je u nás až tak rozvinutý, a preto sa bude v rámci 

projektu organizovať školenie pre mentorov. Školenie sa uskutoční v termíne 8.-9.11.2022 po 

pol dni online. Plán je aby bolo školenie dostupné aj online v archíve, ak by termíny niekomu 

nevyhovovali.  

 

 Uzn. č. 318/15/22  

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

 Informácie o projekte New Miracle, ktoré prezentoval prezident SOŠV A. Siekel. 

 

 

VEC: ZASADNUTIA ŠTÁBOV 

Viceprezident SOŠV P. Korčok predložil VV SOŠV požiadavku, aby štáby smerom 

k Európskym hrám a ďalším blížiacim sa podujatiam zasadali s väčšou pravidelnosťou, nakoľko 

sú zdrojom mnohých dôležitých informácií, priestorom na diskusiu o prípravách a možnosťou 

na zdieľanie skúseností a potrieb členov výprav. 

 

 Uzn. č. 318/16/22  

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Požiadavku, aby štáby smerom k Európskym hrám a ďalším blížiacim sa podujatiam 

zasadali pravidelnejšie, ktorú predložil viceprezident SOŠV P. Korčok. 
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VEC: Predbežný výpočet percentuálnych podielov uznaných športov pre rok 2023 

Právnik SOŠV P. Hrbek informoval členov VV SOŠV, že MŠVVaŠ SR zverejnilo 

predbežný výpočet percentuálnych podielov uznaných športov pre rok 2023 a počty a zoznam 

aktívnych športovcov k 30. 9. 2022. Tieto dokumenty boli ihneď po zverejnení zaslané členov 

SOŠV, zároveň s informáciou, že je ešte priestor na upozornenie na chyby, nepresnosti, prípadne 

chýbajúce alebo nesprávne údaje a výpočtovú logiku, vrátane opravy neakceptovaných údajov  

v registroch v termíne do 21. 11. 2022. 

 

 Uzn. č. 318/17/22  

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Informácie o zverejnení predbežného výpočtu percentuálnych podielov uznaných športov 

pre rok 2023, ktoré prezentoval právnik SOŠV P. Hrbek. 

 

 

VEC: ZÁVER 

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

za rokovanie a následne ukončil 318. zasadnutie VV SOŠV.  

 

319. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 1. decembra 2022 v Bratislave.   

 

Predsedajúci: A. Siekel, prezident SOŠV, v. r. 

 

Zapísal: P. Hrbek, právnik SOŠV, v. r. 

 

Overil: P. Korčok, viceprezident SOŠV, v. r.   


