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Zápis z 319. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 1. decembra 2022 v Bratislave 
  

 

 

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

Ospravedlnení: D. Barteková, A. Kuzmina, M. Šišková, J. Gönci, M. Šatan   

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

  

  

PROGRAM 319. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Kontrola úloh         Liba 

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV     Siekel 

4. Európske hry - Krakov 2023       Buček  

5. Vyhodnotenie 63. VZ SOŠV       Siekel/Liba 

6. Plán zasadnutí VV a VZ SOŠV 2023      Liba 

7. Fond na podporu športu        Asványi 

8. Rôzne                                 Liba 

 

 

1. OTVORENIE  

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

na 319. zasadnutí VV SOŠV, následne predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu  

zo zasadnutia navrhol člena VV SOŠV M. Tótha. Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili 

jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Uzn. č. 319/1/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

M. Tótha za overovateľa zápisu z 319. zasadnutia VV SOŠV.  

  

 

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 318. 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 VZ SOŠV sa úspešne uskutočnilo. 

Kontrola úloh bola schválená jednomyseľne všetkými členmi VV SOŠV. 

K zápisu z 318. zasadnutia VV SOŠV neodzneli žiadne pripomienky a bol schválený 

jednomyseľne všetkými členmi VV SOŠV.  
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 Uzn. č. 319/2/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

 Zápis z 318. zasadnutia VV SOŠV. 

 

 Uzn. č. 319/3/22  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Kontrolu úloh z 318. 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. novembra 2022.  

Predovšetkým spomenul uskutočnené VZ SOŠV, ktoré bude ešte predmetom 

samostatného bodu zasadnutia. Rovnako tak prebehla aj každoročná konferencia SOŠV Sport 

(r)evolution, ktorej program a priebeh boli vyhodnotené kladne.  

Prezident SOŠV oboznámil VV SOŠV tiež o stretnutí s riaditeľom Športového centra 

polície J. Minčíkom a M. Kubáňom, ktorý pôsobí ako tréner vodnoslalomárskej reprezentácie 

Japonska. Témou bolo prehĺbenie slovensko-japonskej olympijskej spolupráce. Okrem 

vzdelávacích kurzov a tréningových výmenných pobytov sa diskutovalo aj o vzájomnej 

spolupráci vo vedeckej oblasti. Takáto spolupráca by mohla byť pre Slovensko prínosná, 

nakoľko Japonsko patrí medzi svetové športové veľmoci. 

Okrem toho A. Siekel spomenul tiež, že SOŠV plánuje užšie spolupracovať vo viacerých 

oblastiach aj s Národným športovým centrom (NŠC), čo bolo predmetom nedávneho stretnutia. 

Nakoľko v mnohých témach, ktorým sa obe inštitúcie venujú, existujú prieniky. Obe organizácie 

by mohli v budúcnosti užšie spolupracovať pri propagácii zdravého životného štýlu a podpory 

pohybu detí a mládeže. Spoločne by mohli ponúkať rôzne vzdelávacie aktivity pre športovcov, 

pedagógov i školskú mládež. Využil by sa potenciál, ktorý majú SOŠV a NŠC. Možnosti 

spolupráce sú tiež v mediálnej oblasti či pri organizovaní rôznych konferencií. Jednou z možností 

spolupráce bude identifikácia talentov vo vybranej skupine športovcov – účastníkov EYOF. 

Športovci by absolvovali testy pohybových schopností a po dvanástich mesiacoch by sa podrobili 

opakovanému testovaniu. 

Osobitne prezident SOŠV vyzdvihol aktuálnu spoluprácu všetkých troch stredísk 

vrcholového športu, vzájomnú komunikáciu a profesionálne vzťahy medzi týmito organizáciami. 

Uvedené potvrdili aj člen VV SOŠV a riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Banská 

Bystrica M. Tóth a prizvaný hosť na zasadnutí riaditeľ Športového centra polície J. Minčík. 

A. Siekel sa tiež zúčastnil na zasadnutí Správnej rady Nadácie SOŠV, na ktorom sa 

preberali aktivity nadácie na najbližšie obdobia a rozsah podporených športových projektov 

v rámci slovenského športového hnutia.  

Prezident SOŠV informoval tiež VV SOŠV o stretnutí s ministrom zahraničných vecí  

R. Káčerom, na ktorom diskutovali na témy športovej diplomacie, prezentácie krajiny v zahraničí 

i príprav Olympijských hier 2024 v Paríži.  

Najvyšší predstavitelia SOŠV sa stretli aj so zástupcami ministerstva školstva, Fondu na 

podporu športu a vládnym splnomocnencom pre šport. Na pôde splnomocnenca vlády pre mládež 
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a šport K. Kučeru sa uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta a generálneho sekretára SOŠV  

s generálnym riaditeľom sekcie športu P. Dedíkom a predsedom správnej rady Fondu na podporu 

športu L. Križanom. Na stretnutí rozobrali aktuálne problémy slovenského športu, ale i témy ako 

napríklad novela Zákona o športe, rozvoj športovej infraštruktúry a aktuálny stav telesnej 

výchovy na školách. Účastníci stretnutia sa dohodli, že podobné stretnutia sa budú organizovať 

častejšie, aby mali predstavitelia štátu informácie zo športovej komunity a SOŠV zasa informácie 

od zástupcov štátu. 

Prezident SOŠV sa zúčastnil tiež na otvorení Centra preventívnej a športovej kardiológie 

v košickom Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH). V tomto centre 

spustili špeciálny projekt na komplexné kardiologické vyšetrenie so zameraním na včasné 

odhalenie rizika náhleho ohrozenia života z kardiovaskulárnych príčin. Týka sa to najmä 

vrcholových športovcov, ale aj ľudí s veľkou fyzickou záťažou. Prezident SOŠV privítal vznik 

takéhoto centra, nakoľko môže pomôcť pri diagnostike mladých športovcom a predísť možným 

tragickým situáciám. 

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

o plánovaných aktivitách na najbližšie obdobie a poďakoval členom VV SOŠV za spoluprácu 

v roku 2022.  

 

 Uzn. č. 319/4/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

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

decembra 2022. 

 

 

4. EURÓPSKE HRY - KRAKOV 2023 

Riaditeľ športového oddelenia SOŠV R. Buček v nasledujúcom bode zasadnutia 

predstavil členom VV SOŠV aktuálne informácie o stave príprav na Európske hry 2023 Krakov. 

Dňa 22. 11. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie štábu pre EH Krakov 2023. Pozvaní 

zástupcovia športov, ktoré sú v programe hier a majú už istotu alebo šancu sa na hrách zúčastniť 

boli informovaní o stave príprav organizátorov, ktoré odzneli na porade vedúcich výprav v 

Krakove (8. - 9. 11.). Zástupcovia športov informovali o predpokladaných počtoch účastníkov. 

V poradí III. Európske hry sa uskutočnia v dňoch 21. 6. – 2. 7.  2023 v poľskom Krakove a 

ďalších mestách Malopoľského, Sliezskeho, Dolnosliezskeho a Podkarpatského vojvodstva. 

Predpokladá sa účasť okolo 7000 športovcov z celej Európy, ktorí budú súťažiť v 237 súťažiach 

v 24 športoch, z ktorých bude 19 olympijských. Na EH sa priamo rozdelí 124 miesteniek do 

Paríža 2024, resp. výsledky budú započítavané do bodovaných olympijských kvalifikačných 

rebríčkov. V 12 športoch, konkrétne vo vodnom slalome, rýchlostnej kanoistike, šerme, 

modernom päťboji, teqballe, bikrose, atletike (družstvá), horskej cyklistike, džude (družstvá), 

umeleckom plávaní, skokoch do vody a v bedmintone budú súťaže EH zároveň majstrovstvami 

Európy. 

V Krakove sa uskutoční otvárací aj záverečný ceremoniál (na štadióne Wisly Krakov) 

a súťaže v 12 športoch, resp. odvetviach (stolný tenis, basketbal 3 proti 3, vodný slalom, 

rýchlostná kanoistika, lukostreľba, moderný päťboj, sedmičkové ragby, teqball, triatlon, padel, 
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kickbox). Okrem Krakova sa súťaže uskutočnia v mestách Chorzów (atletika, ktorá bude mať 

samostatný režim), Krynica-Zdrój (džudo, taekwondo, horská cyklistika, beh do vrchu), 

Zakopané (letné skoky na lyžiach), Nowy Sacz (breaking), Tarnów (bedminton, plážový futbal, 

plážová hádzaná, športové lezenie), Vroclav (športová streľba), Rzeszów (skoky do vody), 

Osvienčim (umelecké plávanie), Nowy Targ (box) a Krzeszowice (bikros). 

Hlavná dedina športovcov, v ktorej sa ubytuje 2500 športovcov bude situovaná 

v univerzitnom kampuse v Krakove. Účastníci budú ubytovaní aj v ďalších šiestich lokalitách 

mimo centra hier, predovšetkým v hoteloch a rekreačných zariadeniach. Mimo Krakova nebudú 

športovci ubytovaní podľa krajín, ale podľa športových odvetví. 

Organizátori umožnia športovcom prísť do dejiska hier najskôr tri dni pred ich súťažou 

a odísť budú musieť do 48 hodín po jej skončení. Zástupcovia zväzov potvrdili, že dopravu si 

zabezpečia zväzovými autami, pričom SOŠV preplatí, resp. prispeje na výdavky spojené s 

dopravou. 

Organizátori hier poskytnú účastníkom hier ubytovanie a stravu bezplatne podľa pravidiel 

výpočtu veľkosti výpravy. Ostatné náklady, vrátane dopravy budú hradiť národné olympijské 

výbory alebo športové zväzy. Počet členov realizačných tímov (platí to pre výpravu ako celok) 

nebude môcť presiahnuť 50% celkového počtu športovcov. 

 

Registrácia účastníkov 

 

Uzávierka širšieho okruhu potenciálnych účastníkov (tzv. long list) bude 24. apríla 2023. 

Uzávierka návrhov finálnej nominácie od športových zväzov (tzv. short list) bude 25. mája. Do 

3. júna bude možnosť vymeniť nominovaného športovca za iného, potom už môže nastať výmena 

len zo zdravotných dôvodov. Registráciu účastníkov pre vydanie akreditácií s (výnimkou 

atletiky) vykoná SOŠV prostredníctvom akreditačného systému EH/EOV. 

 

Plnenie kvalifikačných kritérií 

 

V piatich športoch sa už kvalifikačný proces skončil. Zo Slovákov si v ňom miestenky 

vybojovali 13 rýchlostní kanoisti (súťažiť sa bude iba v disciplínach na 500 m). Vo vodnom 

slalome sa v bude v Krakove bojovať o olympijské miestenky, Slováci budú môcť na EH obsadiť 

všetky štyri kategórie maximálnym počtom troch lodí, čo znamená účasť 12 športovcov. Ešte nie 

je jasné, či v disciplíne extrémny slalom budú môcť štartovať len účastníci súťaží v klasickom 

vodnom slalome, alebo aj pretekári osobitne pre túto disciplínu. 

Osobitnú pozíciu v programe III. Európskych hier bude mať atletika. Bude sa súťažiť 

v tímovej súťaží majstrovstiev Európy miešaných družstiev vo všetkých troch výkonnostných 

divíziách. Slovenský atletický tím figuruje v druhej divízii, účasť 60-členného miešaného 

družstva je istá. Súťaže sa uskutočnia v Chorzówe, ktoré je od Krakova vzdialené približne dve 

hodiny cesty autom. Zabezpečenie účasti atletického tímu, vrátane prihlasovania športovcov do 

súťaže nie je v réžii národných olympijských výborov, ale národných športových zväzov. Pre 

atletiku budú platiť osobitné pravidlá aj pre oficiálne oblečenie. S najväčšou pravdepodobnosťou 

bude atletický tím používať zväzové oblečenie. Oficiálne olympijské oblečenie výpravy by mala 

šancu využiť v prípade účasti na otváracom ceremoniáli a mimo športovísk (field of play). Zatiaľ 
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nie je jasné, či by v prípade medailového umiestenia mohli mať atléti pri odovzdávaní cien 

„olympijské“, a nie zväzové oblečenie. 

Istá je účasť minimálne štvorice našich stolných tenistov. V miešanej štvorhre si ju na 

tohtoročných majstrovstvách Európy vybojoval pár Ľubomír Pištej, Barbora Balážová, vo 

dvojhrách Wang Jang a Tatiana Kukuľková. Balážová by si mohla na základe rebríčkového 

postavenie vybojovať účasť aj vo dvojhre. Je možné, že sa kvalifikujú aj družstvá mužov a žien. 

V kickboxe sa zo Slovenska kvalifikovali dve ženy a jeden muž (Dominika Sakáčová, -

50kg, Michaela Goralczykova, -60kg, Sebastian Fapšo, -86kg).  

V lukostreľbe je istá účasť trojice Slovákov. Začiatkom apríla sa ešte bude bojovať 

o miestenky pre súťaže družstiev. Lepšiu šancu postúpiť má náš ženský tím. 

Početná účasť Slovákov sa predpokladá v športovej streľbe. Strelci budú súťažiť na 

osvedčenej strelnici vo Wroclawe, pričom víťazi EH získajú pre krajinu olympijskú miestenku. 

V boxe budú súťaže EH zároveň majstrovstvami Európy. Reprezentačný tréner 

predpokladá, že kvalifikovať by sa od nás mohlo 4 – 5 mužov a 2 – 3 ženy. Na zasadnutí štábu 

sa však posťažoval na informačné „ticho“ okolo možnosti kvalifikovať sa z EH na olympijské 

hry v Paríži, čo súvisí s tým, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odobral Medzinárodnej 

boxerskej asociácii (IBA) riadenie kvalifikačného procesu na OH. 

Vzhľadom na predchádzajúce výsledky našich karatistov na medzinárodných súťažiach 

sa dá predpokladať, že na EH bude mať zastúpenie aj slovenské karate, buď na základe výsledku 

na budúcoročných ME, alebo na základe rebríčkového umiestenia. 

V šerme by sa vo fleurete a v korde mohlo teoreticky predstaviť maximálne šesť 

Slovákov. 

V cyklistike sa najreálnejšie ukazuje štart našich freestylistov v BMX. Slovensko by malo  

mať miestenky aj pre horskú cyklistiku.  

V teqballe môže dvojicu mužov aj žien postaviť prvých 15 krajín z európskeho rebríčka. 

Po prvom zo štyroch kvalifikačných podujatí je Slovensko na 12. – 13. mieste. 

V skokoch na lyžiach na umelej hmote je reálna len účasť Tamary Mesíkovej.  

V modernom päťboji existuje šanca na účasť len jednej športovkyne. 

Triatlonisti ešte kvalifikačné kritériá nepoznajú, ale zväz predbežne považuje za reálnu 

účasť jedného muža a troch žien. Ak by sa to potvrdilo, SR by mohla postaviť aj štafetu. 

V plážovom futbale, basketbale 3x3, rugby, športovom lezení bol kvalifikačný proces 

ukončený bez zisku miestenky pre slovenských športovcov. Účasť nebudeme mať ani v jude 

(súťaž družstiev). 

Výsledky dosiahnuté na EH nie sú zahrnuté medzi výsledkami, za ktoré je možné získať 

podporu v rámci top tímu, avšak výsledky v súťažiach so štatútom majstrovstiev Európy to 

umožnia. 

SOŠV požiadal MŠVVŠ SR o poskytnutie príspevku na pokrytie nevyhnutných 

výdavkov spojených so zabezpečením účasti na EH vo výške 92.000,-€. 

 

 Uzn. č. 319/5/22  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

 Informácie o prípravách Európskych hier 2023 Krakov, ktoré prezentoval riaditeľ 

športového oddelenia SOŠV R. Buček. 
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5. VYHODNOTENIE 63. VZ SOŠV 

 Prezident SOŠV A. Siekel a generálny sekretár SOŠV informovali VV SOŠV  

o priebehu 63. VZ SOŠV, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2022 v Bratislave. Následne 

prebehla medzi členmi VV SOŠV diskusia a pristúpilo sa k vyhodnoteniu priebehu zasadnutia.  

Ako informoval právnik SOŠV P. Hrbek, zápis zo zasadnutia bol v zákonnej lehote 

zaslaný členom pléna SOŠV a zverejnený v Informačnom systéme športu, ako aj na webe SOŠV. 

VV SOŠV odporučil prediskutovať v LPK SOŠV niektoré navrhované úpravy stanov 

SOŠV. 

 

 Uzn. č. 319/6/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o vyhodnotení 63. VZ SOŠV, ktoré prezentoval prezident SOŠV A. Siekel a 

generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

 

 

6. PLÁN ZASADNUTÍ VV A VZ SOŠV 2023 

Generálny sekretár SOŠV v ďalšom bode zasadnutia predložil VV SOŠV na schválenie 

plán zasadnutí VV SOŠV a VZ SOŠV na rok 2023. 

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

VV SOŠV     VZ SOŠV 

12.1.2023     26.5.2023      

2.3.2023      

6.4.2023 

4.5.2023 

 

 Uzn. č. 319/7/22  

            ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Plán zasadnutí VV SOŠV a VZ SOŠV 2023. 

 

 

7. FOND NA PODPORU ŠPORTU 

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

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

Informoval tiež o novele zákona o Fonde na podporu športu a jednotlivých novinkách v tomto 

právnom predpise.  

Následne prebehla diskusia o aktuálnej činnosti Fondu na podporu športu a možných 

výzvach v budúcnosti. Čestný prezident SOŠV F. Chmelár zdôraznil, že bez rozvoja športovej 

infraštruktúry nie je možné plniť stratégiu rozvoja slovenského športu. Je dôležité, aby športové 

hnutie a štát jasne pomenovali aké sú ciele a vízie v sektore športu, a tieto oblasti boli následne 

podporené aj potrebnou infraštruktúrou.  

Prítomní zhodnotili, že je pozitívne, že fond vznikol a funguje, a má zdroje, z ktorých 

môže podporovať rozvoj slovenského športu. 
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Prezident SOŠV A. Siekel následne informoval VV SOŠV, že po odchode zástupcu 

SOŠV v správnej rade Fondu na podporu športu J. Rybánského je potrebné vyriešiť otázku 

uvoľneného miesta, aby bol tento orgán fondu plne obsadený a SOŠV zastúpený všetkými 

členmi. A. Siekel zároveň na zasadnutí vyjadril poďakovanie J. Rybánskemu za doterajšie 

pôsobenie v správnej rade Fondu na podporu športu, jeho pomoc pri naštartovaní činnosti fondu 

a rozvoji slovenskej športovej infraštruktúry. Toto poďakovanie mu bude aj písomne adresované.  

Prezident SOŠV navrhol, aby sa G. Asványi ako doterajší člen správnej rady posunul na 

pozíciu podpredsedu správnej rady Fondu na podporu športu. Výkonný riaditeľ SOŠV  

G. Asványi sa stal členom správnej rady Fondu na podporu športu dňa 2. septembra 2020. Ako 

predseda komisie pre infraštruktúru Fondu na podporu športu riadil všetky doterajšie výzvy, 

ktoré fond vypísal na pomoc pri modernizácii športovej infraštruktúry. Jeho odborný názor je v 

rámci správnej rady i v ďalších štruktúrach Fondu na podporu športu rešpektovaný. Aktívne sa 

podieľa taktiež na organizácii ďalšej práce a činností Fondu na podporu športu. Z týchto dôvodov 

ho prezident SOŠV navrhuje na post podpredsedu správnej rady Fondu na podporu športu. 

Na uvoľnený post člena správnej rady Fondu na podporu športu navrhol prezident SOŠV 

P. Hrbeka, ktorý má právne vzdelanie rovnako ako mal J. Rybánsky. Riaditeľ právneho oddelenia 

SOŠV P. Hrbek má bohaté skúsenosti s prácou v športovom hnutí, v ktorom pomáhal pri 

viacerých dôležitých zmenách legislatívneho charakteru. Podieľal sa na vzniku Fondu na 

podporu športu, pracoval na novelizáciách zákona o športe i ďalších predpisov. Doterajšie 

pracovné skúsenosti, odborné znalosti, vysoko profesionálne vzťahy s národnými športovými 

zväzmi a s ďalšími členmi SOŠV sú silným predpokladom pre to, aby sa P. Hrbek stal 

rešpektovaným a prínosným zástupcom SOŠV vo Fonde na podporu športu. 

Prezident SOŠV vyjadril presvedčenie, že obaja navrhovaní kandidáti budú v správnej 

rade Fondu na podporu športu plniť svoje úlohy zodpovedne, odborne a v súlade so 

zákonom vymedzenými účelmi tejto verejnoprávnej inštitúcie. 

Na SOŠV bol doručený aj návrh od Slovenského streleckého zväzu, ktorý na uvoľnený 

post člena správnej rady Fondu na podporu športu navrhuje člena VV SOŠV J. Gönciho. Tento 

návrh spolu so životopisom J. Gönciho boli členom VV SOŠV doručené vopred pred zasadnutím.  

Následne po krátkej diskusii o predložených návrhoch a kandidátoch sa pristúpilo 

k hlasovaniu. 

Všetci prítomní členovia VV SOŠV schválili jednomyseľne G. Asványiho za 

podpredsedu správnej rady Fondu na podporu športu. 

Následne členovia VV SOŠV schválili P. Hrbeka za člena správnej rady Fondu na 

podporu športu, pričom za hlasovali 5 členovia VV SOŠV (A. Siekel, P. Korčok, M. Tóth,  

D. Líška a M. Rojko) a členka VV SOŠV Z. Rehák Štefečeková sa pri hlasovaní zdržala. 

Obaja schválení zástupcovia sa poďakovali členom VV SOŠV za prejavenú dôveru 

a vyjadrili, že ide o veľkú zodpovednosť a záväzok, a že budú k všetkým úlohám v rámci Fondu 

na podporu športu pristupovať maximálne zodpovedne, odborne a s cieľom pomôcť 

slovenskému športovému hnutiu.  

 

 

 



 

 

8 

 

 

 Uzn. č. 319/8/22  

            ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

G. Asványiho za podpredsedu správnej rady Fondu na podporu športu a P. Hrbeka  

za člena správnej rady Fondu na podporu športu.  

 

  Uzn. č. 319/9/22 

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

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

SOŠV G. Asványi. 

 

 

8. 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. 319/10/22  

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Paríž, Francúzsko 7.-9.12.2022 Inšpekčná cesta OH Paríž 2024 J. Liba, P. Gantnerová SOŠV 800   

2 Ljubljana, Slovinsko 13.-14.12.2022 Sport Gala P. Pašuth SOŠV/ORG 300  

 

Uzn. č. 319/11/22 

➢ VV SOŠV schvaľuje:  

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

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Dříteč, ČR 25.-26.11.2022 
Zdravotné zabezpečenie zimný 

EYOF 2023 
R. Fano, D. Kňaze Doležalová SOŠV 300   

2 Lausanne, Švajčiarsko 
23.11.-

2.12.2022 
Zasadnutie komisií MOV D. Barteková SOŠV/MOV 120  

 

 

VEC: NÁVRH MLADÝCH AMBASÁDOROV NA EYOF 

Riaditeľ športového oddelenia SOŠV R. Buček informoval VV SOŠV, že športové 

oddelenie SOŠV v spolupráci s oddelením rozvoja olympizmu SOŠV odporúčajú schváliť 

mladých ambasádorov na nasledujúce podujatia: 
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Zimný EYOF 2023 - Michal Čmelík 

Letný EYOF 2023 - Mia Tarcalová 

 

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 319/12/22  

          ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh mladých ambasádorov na EYOF, ktorý predložil riaditeľ športového oddelenia 

SOŠV R. Buček. 

 

 

VEC: NÁVRH NOMINAČNÝCH KRITÉRIÍ EYOF FRIULI VENEZIA GIULIA 2023 

 Riaditeľ športového oddelenia SOŠV R. Buček následne predložil VV SOŠV návrh 

nominačných kritérií EYOF Friuli Venezia Giulia 2023. Tieto kritéria boli doručené všetkým 

členom VV SOŠV vopred pred zasadnutím.  

 Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 319/13/22  

          ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrh nominačných kritérií EYOF Friuli Venezia Giulia 2023, ktorý predložil riaditeľ 

športového oddelenia SOŠV R. Buček. 

 

 

VEC: VYHODNOTENIE NÁVRHOV NA CENY FAIR PLAY ZA ROK 2022 A 

PROJEKTU ŠPORT JE ŠANCA 

Klub fair play SOŠV každoročne vyhodnocuje a udeľuje ceny fair  play  v športe v 

kategóriách - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play, za aktívne šírenie a propagáciu v duchu 

fair play, za príkladný čin v duchu fair  play ako aj najvyššie ocenenie fair play Cenu Jána 

Popluhára. Cieľom je chrániť a presadzovať idey čestnosti, upriamiť pozornosť spoločnosti na 

činy fair play a propagovať pozitívne ideály proti negatívnym javom v športe, ako i v 

každodennom živote.  

Na SOŠV bolo doručených 18 návrhov z rôznych subjektov. Členovia Kolégia Klubu fair 

play SOŠV navrhujú udeliť ocenenia za rok 2022 v týchto kategóriách:  

 

Hlavná Cena Jána Popluhára  

Pavol Blažek, atletika  

 

Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play  

Cena KFP SOŠV: Erik Vlček, rýchlostná kanoistika 

    

Diplom KFP SOŠV:  Monika Martinková, tenis 

Júlia Poláčková, bedminton 

Ladislav Dvorščák, futbal                 
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Jozef Brünn, Alkan klub horských športov Tatranské Matliare  

 

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play   

Cena KFP SOŠV: Dušan Noga, pedagóg, riaditeľ ZŠ Kalinčiakova Bratislava  

 

Diplom KFP SOŠV:   Ľubomír Hrivnák, prekážkové behy OCR                 

Dana Ferulíková, alpské lyžovanie                 

Anton Horvath, pedagóg, reedukačné centrum  

 

Za príkladný čin v duchu fair play   

Cena KFP SOŠV: Peter Čögley, futbal  

 

Diplom KFP SOŠV:   Jaroslav Veigl, nordic walking                 

Spišskí Rytieri, Basketbalový klub                 

Ján Koristek, bežecké lyžovanie                 

Lukáš Paukovček, hokej  

 

Projekt Šport je šanca 

V rámci tohto projektu bolo na SOŠV doručených 8 projektov. Členovia Kolégia Klubu fair play 

SOŠV navrhujú oceniť projekt Gymnathlon v centrách pre deti a rodinu. Víťazný projekt obdrží 

športový materiál v hodnote 1.000,00 €.  

 

Jednotlivé charakteristiky ocenených a bližšie informácie o projekte Gymnathlon boli 

doručené všetkým členom VV SOŠV vopred pred zasadnutím.  

Všetci členovia VV SOŠV tieto návrhy schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

Predsedníčka KFP SOŠV K. Ráczová zároveň písomnou formou pozvala všetkých členov 

VV SOŠV na Slávnostné odovzdávanie cien fair play za rok 2022, ktoré sa uskutoční dňa 14. 

decembra 2022 o 11:00  h v priestoroch stálej expozície Slovenského olympijského a športového 

múzea – vo Výstavnej sieni prof. Vladimíra Černušáka na prízemí Domu športu na Junáckej ulici 

6 v Bratislave. 

 

 Uzn. č. 319/14/22  

          ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Návrhy na ceny fair play za rok 2022 a projektu Šport je šanca, ktoré predložili Klub fair 

play SOŠV. 

 

  Uzn. č. 319/15/22 

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Informácie o organizácii slávnostného odovzdávania ocenení Klub fair play SOŠV za rok 

2022. 
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VEC: VYHODNOTENIE SPORT (R)EVOLUTION 2022 

 Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval VV SOŠV o priebehu Sport (r)evolution 

2022. Podujatie sa uskutočnilo dňa 16. novembra 2022 v Bratislave. Konferencia bola zameraná 

na 3 témy: udržateľnosť, financovanie a organizácia športových podujatí. Na pódiu sa predstavilo 

12 rečníkov a uskutočnilo sa 7 prednášok/diskusií. Dokopy bolo zaregistrovaných 152 

účastníkov, z toho 130 bolo aktívnych účastníkov. Konferencia trvala vyše 4 hodiny. 

Z konferencie bol následne zverejnený aj záznam na platforme YouTube. 

 

 Uzn. č. 319/16/22  

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Informácie o organizácii konferencie Sport (r)evolution 2022, ktoré prezentoval 

generálny sekretár SOŠV J. Liba.  

 

 

VEC: ŠPORTOVEC ROKA 2022 

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

o príprave slávnostné vyhlásenie výsledkov novinárskej ankety Športovec roka 2022, ktoré 

pripravuje SOŠV a Klub športových redaktorov SSN. Toto slávnostné podujatie sa uskutoční v 

pondelok 19. decembra 2022 o 19.00 h v hoteli NH Gate One na Ambrušovej 7 v Bratislave. 

Všetkým členom VV SOŠV boli zaslané pozvánky. 

Okrem toho generálny sekretár SOŠV J. Liba pozval členov VV SOŠV na Predvianočné 

stretnutie olympijskej a športovej rodiny, ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra v priestoroch 

stálej expozície Slovenského olympijského a športového múzea – vo Výstavnej sieni prof. 

Vladimíra Černušáka na prízemí Domu športu na Junáckej ulici 6 v Bratislave. 

 

 Uzn. č. 319/17/22  

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Informácie o organizácii podujatia Športovec roka 2022, ktoré prezentoval generálny 

sekretár SOŠV J. Liba.  

 

 

VEC: ZASADNUTIA DR SOŠV A DR SOM, A.S. 

Kontrolór SOŠV a zároveň predseda DR SOŠV a DR SOM, a.s. J. Mižúr informoval VV 

SOŠV o zasadnutiach DR SOŠV a DR SOM, a.s., ktoré sa uskutočnili dňa 15. novembra 2022.

 Témami zasadnutia boli najmä príprava ročnej závierky k 31.12.2022, informácia  

z priebežného auditu a informácia o čerpaní financií z príspevkov MŠ SR   

ku dňu zasadnutia, príprava rozpočtu SOŠV a SOM, a.s. na rok 2023 a vyhodnotenie projektov 

organizácií za rok 2022. 

 

 Uzn. č. 319/18/22  

➢ VV SOŠV berie na vedomie: 

Informácie zo zasadnutí DR SOŠV a DR SOM, a.s, ktoré prezentoval kontrolór SOŠV  

J. Mižúr.  
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VEC: ORGÁNY SOM, A.S. 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi informoval VV SOŠV o tom, že vzhľadom  

na odchod súčasnej predsedníčky predstavenstva SOM, a.s. na materskú dovolenku je potrebné 

pristúpiť k zmenám v orgánoch SOM, a.s. 

Prezident SOŠV navrhol na uvoľnenú pozíciu predsedu predstavenstva SOM, a.s. D. 

Líšku, ktorý v súčasností pôsobí v predstavenstve spoločnosti na pozícii podpredsedu 

predstavenstva. Na uvoľnenú pozíciu člena predstavenstva navrhol D. Šmihulovú, ktorá prevzala 

agendu K. Czuczovej po jej odchode na materskú dovolenku.  

Všetci členovia VV SOŠV tieto návrhy schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

Predstavenstvo tak bude po schválení fungovať v nasledujúcom zložení: predseda 

predstavenstva SOM, a.s. D. Líška a členovia predstavenstva SOM, a.s. R. Vittek a D. 

Šmihulová. 

 

 Uzn. č. 319/19/22  

          ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Zmeny v orgánoch SOM, a.s. 

 

 

 VEC: PROJEKT MODERNIZÁCIE, REKONŠTRUKCIE A BUDOVANIA 

ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi v ďalšom bode zasadnutia oboznámil VV SOŠV, že 

SOŠV finalizuje projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry. 

Hlavným cieľom projektu bolo a 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. 

Následne G. Asványi priblížil činnosť komisie pre infraštruktúru SOŠV a aktuálny stav 

jednotlivých projektov.  

Dvaja realizátori schválených projektov požiadali o úpravu schválených projektov, ktorá 

si vyžaduje odsúhlasenie VV SOŠV. Tieto žiadosti boli prerokované na zasadnutí odbornej 

komisie SOŠV pre infraštruktúru a po kontrole všetkých náležitostí odporučené na odsúhlasenie. 

Prvým projektom je projekt KO BOX, s.r.o., ktorý realizuje prezident SBF Tomi Kid 

Kovács. V rámci tohto projektu sa modernizuje zázemia boxerskej akadémie, v ktorej sa 

pripravuje športujúca mládež, ako aj reprezentanti SR.   

Druhý projekt v rámci ktorého prišlo k úprave, ktorá si vyžaduje odsúhlasenie VV SOŠV 

je projekt mesta Spišská Nová Ves. V rámci projektu bola modernizovaná tréningová ľadová 

plocha pri zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.  

Komisia SOŠV pre infraštruktúru zároveň navrhla dofinancovať z financií, ktoré subjekty 

v rámci schválených projektov nevyčerpali, projekt Prešovskej univerzity v Prešove (projekt 

Rekonštrukcia a modernizácia športovísk Prešovskej univerzity), ktorá písomne požiadala 
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o takto uvoľnené financie, v prípade ak by takáto možnosť vznikla a zároveň mala pri realizácii 

projektu vysoké spolufinancovanie. 

Všetci členovia VV SOŠV tieto návrhy schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

 

 Uzn. č. 319/20/22  

          ➢ VV SOŠV berie na vedomie:   

 Informácie o priebehu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej 

infraštruktúry, ktoré prezentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi. 

 

 Uzn. č. 319/21/22  

          ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Projekt KO BOX, s.r.o. a mesta Spišská Nová Ves a dofinancovanie projektu Prešovskej 

univerzity v Prešove v rámci projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej 

infraštruktúry. 

 

 

VEC: JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM 2023 

Viceprezident SOŠV P. Korčok predložil VV SOŠV návrh Juniorského olympijského 

tímu pre rok 2023. 

SOŠV od januára budúceho roka odštartuje šiesty ročník grantového programu – 

Juniorský olympijský tím. Po zverejnení výzvy na predkladanie návrhov bolo na SOŠV 

doručených 46 návrhov z 26 športových zväzov. Do JOT 2023 by sa z navrhovaných športovcov 

malo vybrať 20 najlepších, ktorí v roku 2022 (v zimných športoch v sezóne 2021/2022) dosiahli 

na medzinárodných súťažiach v olympijských disciplínach vynikajúce výsledky, v roku 2022 

nedovŕšia viac ako 18 rokov a počas čerpania grantu vykonávajú aktívnu športovú činnosť. 

Všetky doručené návrhy zoradilo športové oddelenie SOŠV do poradia, ktoré zohľadňuje 

umiestnenie v súťaži, náročnosť súťaže (MSJ, MEJ, EYOF alebo iný druh súťaže) a počet 

športovcov štartujúcich v súťaži. Návrhy boli následne predložené členom komisie pre rozvoj 

športu SOŠV. Desať z 15 členov komisie sa k návrhom vyjadrilo.  

Do JOT 2023 je možné vybrať 20 športovcov. Aby bol dodržaný pomer zastúpenia 

letných a zimných športov v JOT je spravidla 16 športovcov z letných a 4 zo zimných športov. 

V návrhu je však uvedených 21 športovcov. Dôvodom je,  že v šerme dvaja športovci - Fazekaš 

a Pirk dosiahli hodnotný výsledok v súťaži družstiev na MS U20. Fazekaš dosiahol zároveň aj 

dobrý výsledok ako jednotlivec na Satelitnom turnaji bodovanom do SP seniorov. Komisia pre 

rozvoj športu SOŠV odporúča, aby boli zaradení ako dvojica/členovia družstva a príspevok z 

nadácie si podelili (podobne sa postupovalo v minulosti v prípade sánkarov v dvojsedadlových 

saniach a veslármi z dvojskifu).  

Zároveň je navrhované zvážiť zaradenie vzpierača V. Macuru, ktorého nižší počet 

štartujúcich športovcov (7) v súťaži, v ktorej dosiahol hodnotený výsledok, v porovnaní 

s ostatnými navrhovanými športovcami znevýhodňuje.    

Všetci členovia VV SOŠV tento návrh schválili jednomyseľne. 
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Športovci navrhovaní do juniorského olympijského tímu pre rok 2023: 

 

Letné športy 
Priezvisko Meno Rok narodenia Názov zväzu 

Krajčí Samuel 2005 Slovenská kanoistika - sekcia divokých vôd 

Balaščák Daniel 2007 Slovenský tenisový zväz 

Arpáš Samuel 2007 Slovenský stolnotenisový zväz 

Pohánková Mia 2008 Slovenský tenisový zväz 

Gýmerská Lenka 2007 Slovenský atletický zväz 

Lovašová Bibiana 2005 Slovenská boxerská federácia 

Strečanský Peter 2005 Slovenský veslársky zväz 

Tománková  Lenka 2005 Slovenský zväz judo 

Košťál Samuel 2006 Slovenská plavecká federácia 

Slušná Lillian 2005 Slovenská plavecká federácia 

Tóth Timotej 2005 Slovenský strelecký zväz 

Vráblová Margaréta 2005 Slovenská triatlonová únia 

Novotná Kamila 2005 Slovenský strelecký zväz 

Fazekas Arpád 2004 Slovenský šermiarsky zväz 

Pirk Ákos 2004 Slovenský šermiarsky zväz 

Dobrocká Lucia 2007 Slovenská gymnastická federácia 

Medveczky Daniel 2005 Slovenský lukostrelecký zväz 

 

Zimné športy 

Borguľa Jakub 2004 Slovenský zväz biatlonu 

Makovínyová Kristína 2004 Slovenský zväz biatlonu 

Józsa Martin 2005 Zväz slovenského lyžovania 

Tokárová Tamara 2006 Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

 

 Uzn. č. 319/22/22  

          ➢VV SOŠV schvaľuje:  

Juniorský olympijský tím 2023. 

 

 

VEC: ZÁVER 

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

za rokovanie a následne ukončil 319. zasadnutie VV SOŠV.  

 

320. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 12. januára 2023 v Bratislave.   

 

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

 

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

 

Overil: M. Tóth, člen VV SOŠV, v. r.   


