Zápis z 263. zasadnutia výkonného výboru SOV,
ktoré sa konalo 4. mája 2017 v Bratislave
Prítomní: Siekel, Korčok, Kríž, Jurášek, Petriska, Šišková, Tóth, Vanderka
Ospravedlnení: Gӧnci, Barteková, Halanda, Líška
Prizvaní: Chmelár, Liba, Asványi, Kukumberg, Souček, Buček, Demeter

PROGRAM 263. ZASADNUTIA VV SOV
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Informácia zo ZPC v Poľsku
4. Informácia zo zasadnutia rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport
5. Informácia zo zasadnutia pracovných skupín športovej rady SOV
6. Príprava na utvorenie strešnej organizácie slovenského športu
7. Príprava na 52. valné zhromaždenie SOV
8. Informácia zo seminára vedúcich výprav na EYOF 2017 v Györi
9. Informácia o prípravách na ZOH 2018 v Pjongčangu
10. Vyhodnotenie návrhov na ocenenia a vyznamenania SOV
11. Rôzn
1. OTVORENIE
Prezident SOV A. Siekel navrhol za overovateľa zápisu z 262. zasadnutia VV SOV člena
VV SOV J. Jurášeka.
Uzn. č. 263/1/17
➢ VV SOV schvaľuje:
J. Jurášeka za overovateľa zápisu z 263. zasadnutia VV SOV.
2. KONTROLA ÚLOH
Kontrolu plnenia uznesení z 262. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV J.
Liba. Informoval, že úloha č. 262/7/17 b) bola splnená. Písomné návrhy SOV na udelenie
štátneho vyznamenania – Radu Ľudovíta Štúra I. triedy – Kamilovi Haťapkovi a Matejovi
Tóthovi boli odoslané na MŠVVŠ SR.
J. Liba ďalej uviedol, že v súvislosti s trvajúcou úlohou č. 262/19/17 b (v spolupráci
s legislatívno-právnou komisiou SOV vypracovať smernicu SOV o odmeňovaní športových
úspechov na OH/ZOH - Asványi, Sepeši, 1. 6. 2017) SOV oslovil zhruba 50 NOV vo svete, aby
zmapoval situáciu s odmeňovaním v ich krajinách. Odpovede prišli približne z 20 NOV.
Finančné odmeny za zlatú olympijskú medailu sa pohybujú od nuly až po 250.000 USD.
V priemere sú vo výške okolo 50.000 USD, čo je porovnateľné s doterajšou odmenou pre
šampiónov na Slovensku. V niektorých krajinách odmeňujú NOV len športovcov, nie členov ich
realizačných tímov. Otázne je, či by sa na Slovensku v odmenách mali kombinovať štátne zdroje
a zdroje NOV, ale či by odmeny nemal vyplácať len štát ako v prípade SPV. Prezident SOV A.
Siekel reagoval, že po nedávnom podpise Memoranda o spolupráci medzi SOV a SPV chce
o tomto rokovať s predsedom SPV J. Riapošom, aby obe organizácie predložili na MŠVVŠ
rovnaký návrh odmeňovania. Podklad na to by chcel predložiť na 264. zasadnutie VV SOV.
Na margo trvajúcej úlohy č. 262/20/17 b (pripraviť v súlade s pripomienkami VV SOV
návrh Štatútu olympijského ambasádora - Gӧnci, Kríž, Liba, 1. 6. 2017) J. Liba uviedol, že
k upravenému návrhu štatútu, ktorý členom VV SOV rozoslal viceprezident J. Gӧnci, prišlo
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niekoľko pripomienok. Vzhľadom na neprítomnosť J. Gӧnciho VV SOV rozhodol, že o návrhu
sa bude rokovať až na jeho 264. zasadnutí.
K zápisu z 262. zasadnutia VV SOV neodzneli žiadne pripomienky.
Splnené úlohy: 262/7/17 b - predložiť písomné návrhy na udelenie štátneho
vyznamenania – Radu Ľudovíta Štúra I. triedy – Kamilovi Haťapkovi a Matejovi Tóthovi
na MŠVVŠ SR. (Asványi, 4. 5. 2017).
Trvajúce úlohy: 261/4/17 b - predložiť návrh rozpočtu SOV na rok 2017, s doplneným
porovnaním s rokmi 2015 a 2016, na schválenie na 52. VZ SOV (Asványi, Lednická, 9. 6.
2017), 262/19/17 b - v spolupráci s legislatívno-právnou komisiou SOV vypracovať
smernicu SOV o odmeňovaní športových úspechov na OH/ZOH (Asványi, Sepeši, 1. 6.
2017), 262/20/17 b - pripraviť v súlade s pripomienkami VV SOV návrh Štatútu
olympijského ambasádora (Gӧnci, Kríž, Liba, 1. 6. 2017).
Uzn. č. 263/2/17
➢ VV SOV schvaľuje:
Zápis z 262. zasadnutia VV SOV.
Kontrolu úloh z 262. VZ SOV.
3. INFORMÁCIA ZO ZPC V POĽSKU
Prezident SOV A. Siekel informoval, že spoločne s generálnym sekretárom SOV J.
Libom sa nedávno zúčastnil na návšteve Varšavy, kde sa konali ME v džude. Túto príležitosť
využili aj na rokovanie s vedením Poľského olympijského výboru (POV). Vzhľadom na fakt, že
práve v čase ich pobytu v Poľsku sa uskutočnilo volebné plénum POV, podpis memoranda
o spolupráci odložili na neskôr.
A. Siekel vyzdvihol organizáciu POV, jeho moderné sídlo, podporu POV zo strany štátu
aj súkromných firiem, i spôsob, ako sa POV predstavuje verejnosti. Za prezidenta POV bol
znovu zvolený A. Kraśnicki, ktorý suverénne zdolal protikandidáta – viceprezidenta Európskeho
parlamentu. J. Liba doplnil, že so zástupcami POV, ale aj NOV Slovinska, vo Varšave
diskutovali o novembrovom volebnom valnom zhromaždení EOV.
Uzn. č. 263/3/17
VV SOV berie na vedomie:
➢ Informácie A. Siekela a J. Libu o ich nedávnej návšteve Varšavy a rokovaním
s predstaviteľmi Poľského olympijského výboru.
4. INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA ŠPORTOVEJ RADY MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU SR PRE ŠPORT
O nedávnom zasadnutí športovej rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
informoval prezident SOV A. Siekel. Uviedol, že so zástupcami ministerstva došlo k dohode
o častejšej vzájomnej výmene informácií. Dlhšia diskusia bola o informačnom systéme v športe,
ktorý je zatiaľ nefunkčný, Hovorilo sa aj o prípadnej novelizácii ustanovení Zákona o športe, o
návrhu štatútu reprezentanta SR a predovšetkým o celkovej nespokojnosti so vzorcom na výpočet
štátnych dotácií pre športové zväzy. B. Gerhátová, poverená riadením sekcie športu a mládeže na
MŠVVŠ SR, informovala o príprave materiálu pre vládu SR o podpore významných športových
podujatí. Sekcia vníma ako svoju úlohu do budúcnosti usilovať sa o zriadenie fondu na podporu
športu.
Informácie doplnil viceprezident SOV Z. Kríž, ktorý sa tiež zúčastnil na zasadnutí rady
ministra. Uviedol, že predstavitelia sekcie pristupujú k požiadavkám zväzov konštruktívnejšie
ako donedávna. Zväzy sú nespokojné so Zákonom o športe, politici ho však nechcú v krátkom
období opäť novelizovať. Akútna oprava najproblémovejších ustanovení zákona sa črtá reálnejšie
ako nepriama – prostredníctvom pripravovaného Zákona o podpore športu.
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Člen VV SOV M. Vanderka upozornil, že Koncepcia slovenského športu do roku 2020,
zverejnená na webovej stránke MŠVVŠ SR, je v rozpore so Zákonom o športe. Predseda DR
SOV M. Kukumberg zase upozornil, že podľa Zákona o športe mal do troch mesiacov od
zvolenia za predsedu dozornej rady SOV absolvovať skúšky kontrolóra, ale ministerstvo doteraz
žiadne skúšky nerealizovalo. Kritizoval veľké administratívne nároky, ktorými nový Zákon
o športe zaťažil športové spolky a konštatoval, že pre nadmerné úradovanie sa stráca zo zreteľa
samotný šport, ktorý je obsahom a zmyslom existencie športových spolkov.
Uzn. č. 263/4/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informácie A. Siekela a Z. Kríža o zasadnutí rady ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR pre šport.
5. INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA PRACOVNÝCH SKUPÍN ŠPORTOVEJ RADY
SOV
Viceprezident SOV pre športy a predseda športovej rady SOV P. Korčok informoval
o zasadnutiach 4 pracovných skupín športovej rady SOV (tematické rozdelenie skupín:
financovanie športu, školský šport, strediská vrcholového športu, športová infraštruktúra), ktoré
na pôde SOV zhodne zasadali 24. apríla. Členovia VV SOV dostali písomný výstup z rokovania
každej pracovnej skupiny. P. Korčok konštatoval, že na týchto rokovaniach sa hovorí o všetkých
kľúčových témach, ktoré trápia naše športové hnutie. Je dobré, že táto diskusia sa presunula na
pôdu SOV. Vzišlo z nej veľmi veľa úloh, ale má dobrý dojem z aktivity členov samotnej
športovej rady SOV, aj jej pracovných skupín.
Viceprezident SOV pre olympizmus Z. Kríž nadviazal na predrečníka slovami, že
členovia VV SOV sa musia veľmi rýchlo zapojiť do činnosti pracovných skupín športovej rady
SOV a odporučil, aby sa podieľali najmä na činnosti skupiny zameranej na financovanie športu.
Predseda DR SOV M. Kukumberg upriamil pozornosť na strediská vrcholového športu.
Považuje za potrebné spraviť podrobnú analýzu činnosti všetkých troch stredísk a ich potrieb do
budúcnosti. Rovnaké podmienky pre rôzne SVŠ sa utvoriť nedajú, pretože každý rezort sa riadi
iným zákonom. Absolútne odmieta myšlienku zlúčenia troch SVŠ rezortov do jedného. Nepáči sa
mu používanie pojmu „riadenie stredísk“, pretože podľa kompetenčného zákona každé SVŠ
môže riadiť len príslušný rezortný minister. Sám stál 23 rokov na čele SVŠ ministerstva vnútra
SR a činnosť strediska fungovala dobre vďaka tomu, že politici nezasahovali do odborných vecí.
V NŠC aj vo VŠC Dukla sa však v posledných rokoch udialo viacero nekoncepčných výmien
riaditeľov, čo považuje za absurdné.
Čestný prezident SOV F. Chmelár reagoval, že ministrovi nemožno uprieť právo
vykonávať v rezorte personálne zmeny. Ale fakt, že v prípade NŠC, resp. VŠC Dukla to
v uplynulých rokoch viacerí ministri spravili bez predošlej odbornej diskusie, podľa neho odráža
malú autoritu predstaviteľov športovej obce.
Uzn. č. 263/5/17
VV SOV berie na vedomie:
➢ Informáciu P. Korčoka o zasadnutiach pracovných skupín športovej rady SOV so
zameraním na financovanie športu, školský šport, strediská vrcholového športu a športovú
infraštruktúru.
6. PRÍPRAVA NA UTVORENIE STREŠNEJ ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO
ŠPORTU
Prezident SOV A. Síekel informoval, že 26. apríla sa zúčastnil na valnom zhromaždení
Konfederácie športových zväzov (KŠZ) SR, kde pred zástupcami množstva športových zväzov
prezentoval ambície SOV zastrešiť celý slovenský šport. Konfederácia na záver rokovania prijala
uznesenie o podpore utvorenia strešnej organizácie. SOV už teraz eviduje žiadosti niektorých
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ďalších zväzov o prijatie za členov – informoval o tom v bode Rôzne. Bude treba na tento účel
utvoriť systém a stanoviť kritériá na prijímanie nových členov SOV.
Predseda DR SOV M. Kukumberg z pozície prezidenta KŠZ SR konštatoval, že spojenie
športových zväzov pod jednu strechu sa stalo otázkou ich prežitia, pretože proces drobenia športu
v uplynulých rokoch dostal športové hnutie do neúnosného stavu. Šport musí získať váhu a tú mu
môže dať zjednotenie, pretože strešná organizácia by reprezentovala masu voličov, ktorú by aj
politici museli rešpektovať. Je presvedčený, že to už pochopila drvivá väčšina zväzov.
Čestný prezident SOV F. Chmelár v tejto súvislosti uviedol príklad Nemecka, kde po
zjednotení NOV a konfederácie športových zväzov vznikol DOSB, ktorý má 27 miliónov členov
a teda masu voličov, ktorú musí rešpektovať každý politický subjekt. Upozornil však aj na
príklad Česka, v ktorom nedávno utvorili „strechu“, ale nespravili to dobre a majú s tým
problémy.
Uzn. č. 263/6/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informáciu A. Siekela o postoji KŠZ SR k ambícii SOV zastrešiť celý slovenský šport.
7. PRÍPRAVA NA 52. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Generálny sekretár SOV J. Liba predložil návrh programu 52. VZ SOV, ktoré sa
uskutoční 9. júna 2017. Podľa Stanov SOV musí SOV informovať členské subjekty o konaní VZ
30 dní pred jeho konaním.
Na rozdiel od praxe predošlých rokov by sa udeľovanie vyznamenaní a výročných
ocenení SOV uskutočnilo nie v rámci VZ SOV, ale osobitne až popoludní v rámci spoločenskej
akcie, na ktorú môžu byť pozvaní aj nečlenovia SOV. Na VZ SOV by sa však muselo hlasovať
o prijímaní dvoch nových čestných členov SOV – v prípade ich schválenia by si Zlatý odznak
SOV obaja laureáti prevzali nie počas pracovného rokovania, ale až popoludní na slávnosti. J.
Liba ďalej upozornil, že v rámci bodu č. 8 (Informácia o príprave účasti SR na ZOH
v Pjongčangu) napriek tomu, že prihláška SOV do Pjongčangu je už podpísaná (muselo sa to
realizovať najneskôr do 9. mája 2017), musí VZ SOV aj schváliť účasť našej výpravy na ZOH
2018, pretože to vyplýva zo Stanov SOV.
J. Liba informoval, že na základe Zákona o športe bola spracovaná Výročná správa SOV
za rok 2016. Vzhľadom na jej veľký rozsah ju delegáti na 52. VZ SOV dostanú len
v elektronickej podobe. Na webovej stránke SOV by správa bola zverejnená až po jej schválení
valným zhromaždením SOV. Súčasťou správy SOV sú aj správy SOM, a.s., a Nadácie SOV.
J. Liba ešte upozornil, že po 52. VZ SOV sa ďalšie VZ SOV uskutoční až v januári 2018
a jeho hlavnou náplňou bude schválenie výpravy na ZOH 2018. Dňa 19. decembra 2017 však
uplynie presne 25 rokov od ustanovenia SOV, čo by bolo vhodné si nejakým spôsobom
pripomenúť. Odporučil ustanoviť pracovnú skupinu, ktorá by sa zaoberala prípravou dlhodobých
osláv so začiatkom v decembri 2017 a koncom zrejme v septembri 2018, keď uplynie 25 rokov
od oficiálneho uznania SOV Medzinárodným olympijským výborom. V rámci toho bude
potrebné pripraviť harmonogram akcií, aj finančný rozpočet.
Viceprezident SOV Z. Kríž informoval, že múzejná rada SOŠM odporúča pripomenúť 25.
výročie ustanovenia SOV v decembri 2017 slávnostným zasadnutím VV SOV. Prezident SOV A.
Siekel debatu o tejto téme uzavrel tým, že bude vhodné pripraviť niekoľko alternatív dlhodobých
osláv jubilea SOV.
Uzn. č. 263/7/17
a) VV SOV berie na vedomie:
➢ Informácie J. Libu o príprave 52. VZ SOV dňa 9. júna 2017.
b) VV SOV schvaľuje:
➢ Program 52. VZ SOV dňa 9. júna 2017 nasledovne:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie
Siekel
Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV
Liba
Schválenie programu 52. VZ SOV, zápisnice z 51. VZ SOV a rokov. poriadku
Liba
Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie
Liba
Prijatie čestných členov SOV
Liba
Správa prezidenta SOV
Siekel
Jednotná športová organizácia
Siekel
Informácia o príprave účasti SR na XXII. ZOH 2018 v Pjongčangu
Buček
Diskusia
Prestávka
Výročná správa SOV/SOM/Nadácie SOV r.2016
Asványi, Líška, Guľáš
Správa DR SOV za rok 2016
Kukumberg
Správa DR SOM, a.s. za rok 2016
Kukumberg
Schválenie rozpočtu SOV na r. 2017
Lednická
Diskusia
Správa mandátovej komisie
Správa návrhovej komisie
Záver
Siekel

8. INFORMÁCIA ZO SEMINÁRA VEDÚCICH VÝPRAV EYOF 2017 V GYŐRI
O aprílovom seminári vedúcich výprav na letnom EYOF 2017 v maďarskom Győri
informoval B. Demeter, ktorý sa na ňom zúčastnil s kolegom zo športového oddelenia SOV R.
Hanzelom. XIV. letný EYOF v Győri, len zhruba 80 km od Bratislavy, sa uskutoční 23. – 29. júla
2017. Blízkosť dejiska podujatia zjednodušuje celú logistiku pre SOV. Slovensko bude mať
zastúpenie v 7 z 10 športov, v žiadnom kolektívnom. Predbežne sa počíta s účasťou 54 našich
športovcov (25 chlapcov, 29 dievčat) s 24-členným sprievodom, plus s gymnastickou
rozhodkyňou. Výprava sa presunie dvoma autobusmi. Ubytovanie v Győri bude v dvoch
dedinách. Na prípravu športovcov SOV prerozdelí 20.000 USD z OS EOV.
Informácie doplnil generálny sekretár SOV J. Liba, ktorý bol v apríli tiež v Győri ako
člen koordinačnej komisie EOV. Uviedol, že prípravy prebiehajú na vysokej úrovni a súťaže sa
odohrajú na vynikajúcich športoviskách v krásnom olympijskom komplexe.
Na rokovaní VV SOV sa diskutovalo o využití možnosti, ponúkanej EOV, vyslať na
EYOF mladého ambasádora. J. Liba upozornil, že mladí ambasádori premiérovo pôsobili na
zimnom EYOF v Erzurume, ale celý tento program a náplň ich pôsobenia ešte nie sú ujasnené.
Do Győru do uzávierky prihlásilo mladých ambasádorov len 15 z 50 NOV Európy. Po diskusii
členovia VV SOV myšlienku navrhnúť mladého ambasádora do Győru zavrhli.
Vo funkcii olympijského ambasádora výpravy (nie mladého) bude na letnom EYOF
v zhode s pôvodným návrhom pôsobiť trojnásobný olympijský medailista v rýchlostnej
kanoistike Erik Vlček, ktorý bude na podujatie dochádzať z neďalekého Komárna. Člen VV SOV
a zároveň predseda sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky R. Petriska uviedol, že E. Vlček
bude mať v čase konania EYOF krátko po ME a mesiac pred MS, takže toto pôsobenie jeho
prípravu nijako neohrozí, keďže Győr je veľmi blízko pri Komárne, kde žije a trénuje.
Uzn. č. 263/8/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informácie B. Demetera a J. Libu o príprave na XIV. letný EYOF 2017 v Győri.
9. INFORMÁCIA O PRÍPRAVÁCH NA ZOH 2018 V PJONGČANGU
Športový riaditeľ SOV R. Buček predložil písomný materiál s informáciou o príprave na
ZOH 2018 v Pjongčangu. Uviedol, že je uzavreté výberové konanie na skupinové letenky do
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Soulu. Zhruba tretina letov bude cez Helsinky a dve tretiny cez Dauhu. Individuálne letenky
využijú predovšetkým lyžiari. Podrobnejšie rokovania so SZĽH sa na žiadosť zväzu uskutočnia
až po skončení MS. Na 7. júna SOV pripravuje seminár pre zimných športovcov na Kaskádach
pri Sliači, seminár pre hokejistov sa zrejme bude riešiť separátne.
Spolu 11 športovcov poberá štipendium OS MOV. R. Buček informoval, že časť
športovcov trpí na prístup SLA. Pred týždňom o šancu postúpiť na ZOH definitívne prišiel
miešaný tím v curlingu. Rieši sa doprava športového materiálu do dejiska ZOH, podľa R. Bučeka
by bolo vhodné zaujímať sa o možnosť využitia diplomatického karga. Pri predpokladanom počte
55 športovcov môže byť akreditovaných 55 členov realizačných tímov.
Prezident SOV A. Siekel povedal, že z logistického hľadiska je potrebné pripraviť rozpis,
kto (mimo členov výpravy) a kedy by išiel na ZOH. Z ústavných činiteľov potvrdil cestu na ZOH
prezident A. Kiska, len zatiaľ nie je rozhodnutý, či na úvodnú, alebo na záverečnú časť. Minister
školstva P. Plavčan prejavil záujem, predseda NR SR A. Danko je otvorený tejto možnosti.
Diskutovalo sa aj o obsadení pozície olympijského ambasádora na ZOH 2018. Prezident
SOV informoval, že Milan Jagnešák sa tejto pozície vzhľadom na jeho policajné vyšetrovanie
vzdal. A. Siekel dostal dva tipy na tento post – na hokejovú olympioničku Zuzanu Tomčíkovú,
ktorá pôsobí na Marketingu SZĽH a na bronzového medailistu zo ZOH v biatlone Pavla Hurajta.
Členov VV SOV požiadal, aby prípadne predložil aj iný vhodný návrh. Z diskusie vyplynulo, že
treba jasne definovať, čo sa od tejto funkcie očakáva a či by dominantné pôsobenie ambasádora
malo byť na Slovensku a v období pred odchodom výpravy, alebo priamo v Pjongčangu.
Otvorená zostala otázka, ktorých bývalých olympionikov by mal SOV pozvať na ZOH
2018. Podľa tradície by malo ísť o dvoch zimných olympionikov.
Uzn. č. 263/9/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informáciu R. Bučeka o príprave na ZOH 2018 v Pjongčangu.
10. VYHODNOTENIE NÁVRHOV NA OCENENIA A VYZNAMENANIA SOV
Generálny sekretár SOV J. Liba informoval, že na sekretariát SOV prišlo mimoriadne
veľa návrhov na ocenenia a vyznamenania SOV a vzhľadom na tento fakt odporúčal členom VV
SOV dobre zvážiť, ktoré napokon schvália. Čestný prezident SOV F. Chmelár však upozornil, že
málo návrhov vzišlo zo samotných zväzov. V súvislosti s jedným návrhom na udelenie Ceny
Jána Popluhára – na boxera, trénera a už aj funkcionára Tomáša „Kida“ Kovácsa, navrhol
namiesto udelenia slovenského výročného ocenenia odporučiť ho na udelenie výročnej trofeji
MOV s témou Sport beyond borders (Šport nad hranicami), pretože jeho pôsobenie v BC Galanta
presne spĺňa kritériá na toto ocenenie, ktoré sa vzťahuje hlavne na prácu s minoritami. VV SOV
tento návrh jednomyseľne akceptoval.
Uzn. č. 263/10/17
➢ VV SOV schvaľuje:
Návrh na ocenenie Tomáša Kovácsa výročnou trofejou MOV s témou Sport beyond
borders.
Každý návrh na výročné ocenenie, resp. vyznamenanie SOV schvaľovali členovia VV
SOV samostatne. Schválili viac ako polovicu predložených návrhov. Na Cenu Ladislava Chudíka
a na Cenu Jána Mráza neboli predložené žiadne návrhy, takže tieto ocenenia nebudú udelené.
Všetky výročné ocenenia a vyznamenania SOV sa budú odovzdávať na slávnosti po 52.
VZ SOV dňa 9. júna 2017. Na 52. VZ SOV sa bude len schvaľovať prijatie Jozefa Kšiňana
a Antona Javorka za čestných členov, čo v prípade schválenia automaticky znamená aj udelenie
Zlatého odznaku SOV – ten by si však prevzali až popoludní na slávnosti.
Uzn. č. 263/11/17
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➢ a) VV SOV schvaľuje:
Laureátov výročných ocenení SOV za rok 2016 nasledovne: Trofej SOV – Matej Tóth,
Cena Vladimíra Černušáka – Marián Kafka, Cena Jána Popluhára – Peter Mráz, Cena
Matyldy Pálfyovej – Anna Blahutová a Jana Kuťková, Cena Miroslava Procházku –
Stanislav Ščepán, Cena Pavla Schmidta – Ladislav a Peter Škantárovci, Cena Pavla
Demitru – Veronika Velez Zuzulová, Cena Jána Zacharu – Róbert Valúch, Cena
Bohumila Goliana – futbalový tím SR do 21 rokov, Cena Vincenta Lafka – Olympijský
klub Šahy.
➢ b) VV SOV schvaľuje:
Laureátov vyznamenaní SOV nasledovne: Zlatý odznak SOV – Štefan Pipa, František
Hrúzik, Strieborný odznak SOV – Marián Linder, Peter Tichý, Ľubor Štark, Tomáš
Grosmann, Bronzový odznak SOV – Libor Charfreitag st., Július Černický, Ján Štefánik,
Dušan Gabáni, Peter Buček, Imrich Kováč, Dušan Sliva, Gabriela Hanuláková, Čestné
uznanie SOV – Vlasta Nemcová, Ladislav Šandor, František Pitoňák, Mária Čamborová,
Milan Pollák, Pavol Svrček, Mária Marcibálová, Pavel Oršula, Pavol Mečiar, Jozef
Šoška, Medaila SOV – Martin Tešovič, Marta Pernišová-Pӧsová, Katarína BeňuškováLamrichová, Plaketa SOV – Ján Nosko, Richard Raši.
➢ c) VV SOV schvaľuje:
Predloženie návrhov na prijatie Jozefa Kšiňana a Antona Javorku za čestných členov
SOV na 52. VZ SOV, schválenie automaticky znamená aj udelenie Zlatého odznaku
SOV.
11. RÔZNE
Športový riaditeľ SOV R. Buček informoval, že do konca mája musí SOV na OS MOV
predložiť záväzné návrhy na štipendistov OS MOV smerom k OH 2020 v Tokiu. Predpokladá, že
štipendium by mohli schváliť pre 8 – 10 individuálnych športovcov. Vzhľadom na to, že
najbližšie zasadnutie VV SOV sa uskutoční až 1. júna, menovité návrhy budú musieť členovia
VV SOV ešte predtým schváliť per rollam.
Uzn. č. 263/12/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informáciu R. Bučeka o potrebe predložiť do konca mája návrh štipendistov OS MOV
smerom k OH 2020 v Tokiu.
Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi predložil návrh dvoch zmien v Štatúte Národného
pamätníka olympionikov. Doterajšie znenie čl. 4.6 „Umiestnenie tabuľky je spojené so
slávnostným aktom. Dátum umiestnenia je 23. jún – Olympijský deň“ sa z praktických dôvodov
navrhuje zmeniť nasledovne: „Umiestnenie tabuľky je spojené so slávnostným aktom, ktorý sa
koná spravidla do jedného roka od úmrtia olympijského medailistu.“ V čl. 4.7 sa navrhuje
doplniť jedno slovo, konkrétne že SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum je
zodpovedné za odbornú správu a pravidelné dopĺňanie údajov v sprievodcovi“.
Uzn. č. 263/13/17
➢ VV SOV schvaľuje:
Zmeny v Štatúte Národného pamätníka olympionikov, predložené G. Asványim.
Generálny sekretár SOV J. Liba predložil na dodatočné schválenie ZPC č. 1 a na riadne
schválenie ZPC č. 1 - 5.
Uzn. č. 263/14/17
➢ a) VV SOV dodatočne schvaľuje:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
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Pjongčang,
Kórejská
republika
20.-25.3.2017 Inšpekčná cesta ZOH 2018
➢ b) VV SOV schvaľuje:
ZPC č. 1 a 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.
Praha, ČR

18.-19.5.2017

Praha, ČR
Rím,
Taliansko
Tartu,
Estónsko
Olympia,
Grécko

23.-24.5.2017
22.-24.5.2017
31.5.-3.6.2017
17.6.-1.7.2017

Návšteva Národného múzea
v Prahe
Študijná návšteva
mediálneho oddelenia ČOV
Ceremónia zapaľovania ohňa
EYOF Gyor 2017
Zasadnutie OMN - pracovnej
skupiny pre zbierky
57. stretnutie mladých
účastníkov

P. Vlhová, B. Vlha, M. hradí
Gemza, L. Magoni
SOV/SLA

Z. Letenayová, V.
Karacsóny, X.
Sitarčíková
M. Gaško, Ľ. Souček,
Z. Kríž
F. Chmelár, J. Liba
Z. Letenayová, V.
Karacsóny
P. Germuška. V.
Jungová

SOV
SOV
??
SOV/MOV

Prezident SOV A. Siekel predložil návrh na doplnenie správnej rady Nadácie SOV
o dvoch nových členov, ktorí prejavili záujem pôsobiť v nej a majú potenciál jej činnosť
obohatiť.
Uzn. č. 263/15/17
VV SOV schvaľuje:
➢ Pavla Mutafova a Kristínu Czuczovú za nových členov správnej rady Nadácie SOV.
Generálny sekretár SOV J. Liba informoval, že prezident MOV Th. Bach ho pred
niekoľkými dňami menoval za člena komisie MOV pre ženy v športe. Členka VV SOV M.
Šišková mu verejne zablahoželala a ako predsedníčka komisie SOV pre ženy a šport ho oslovila,
aby sa podieľal na činnosti ňou vedenej komisie.
Uzn. č. 263/16/17
➢ a) VV SOV berie na vedomie:
Informáciu J. Libu o jeho menovaní do komisie MOV pre ženy v športe.
➢ b) VV SOV schvaľuje:
J. Libu za člena komisie SOV pre ženy a šport.
Prezident SOV A. Siekel stručne informoval o viacerých materiáloch, ktoré v uplynulých
týždňoch spracovala legislatívno-právna komisia SOV. Je medzi nimi aj Manuál používania
olympijskej symboliky, ktorý je zverejnený na webovej stránke SOV. Komisia predložila na
pripomienkovanie Etický kódex SOV.
Uzn. č. 263/17/17
➢ VV SOV berie na vedomie:
Informáciu A. Siekela o činnosti legislatívno-právnej komisie SOV.
Prezident SOV A. Siekel informoval, že 3 subjekty predložili žiadosť o prijatie za členov
SOV – Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja, Slovenský zväz dráhového
golfu a Asociácia športu pre všetkých (AŠPV) SR. Členovia VV SOV dostali kópie všetkých
troch žiadostí. Čestný prezident SOV F. Chmelár reagoval, že AŠPV SR združuje niekoľko
zväzov a o členstvo v SOV by sa mali tieto zväzy uchádzať samostatne.
Uzn. č. 263/18/17
8

➢ VV SOV berie na vedomie:
Predloženie žiadostí Slovenskej asociácie kulturistiky, fitnes a silového trojboja aj
Slovenský zväz dráhového golfu o prijatie za členov SOV na 52. VZ SOV.
264. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 1. júna 2017.
Zapísal: Ľubomír Souček, manažér mediálnej komunikácie SOV
Overil: Jozef Jurášek, člen VV SOV
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