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Zápis z 266. zasadnutia výkonného výboru SOV, 

ktoré sa konalo 7. septembra 2017 v Bratislave  
  

Prítomní: Siekel, Korčok, Halanda, Jurášek, Líška, Petriska, Vanderka, Kríž, Gӧnci, Šišková  

Ospravedlnení: Barteková, Tóth 

Prizvaní: Liba, Asványi, Kukumberg, Hanzel, Hrbek  

  

  

PROGRAM 266. ZASADNUTIA VV SOV  

1. Otvorenie                

2. Kontrola úloh          

3. Informácia o aktivitách prezidenta SOV      

4. Hodnotenie EYOF GYÖR 2017         

5. Informácia o aktivitách SOM, a.s.                          

6. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov SOV     

7. Informácia o aktivitách oddelenia olympizmu      

8. Pracovná skupina na prípravu ,,Strechy slovenského športu”     

9. 25. Výročie SOV          

10. Rôzne 

 

  

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 266. 

zasadnutí VV SOV, predstavil program a za overovateľa zápisu zo zasadnutia navrhol člena VV 

SOV M. Vanderku.  

Uzn. č. 266/1/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

M. Vanderka za overovateľa zápisu z 266. zasadnutia VV SOV.  

  

  

2. KONTROLA ÚLOH  

Kontrolu plnenia uznesení z 265. zasadnutia VV SOV vykonal generálny sekretár SOV J. 

Liba, ktorý prítomných informoval, že naďalej trvajú dve úlohy z predošlých zasadnutí, a to 

úloha č. 264/7/17 c, ktorej obsahom je rokovanie s agentúrou ROKO, a.s. ohľadom zriadenia 

Slovenského domu na ZOH v Pjongčangu a úloha č. 262/19/17 b zameraná na vypracovanie 

smernice SOV o odmeňovaní športovcov za ich športové úspechy na OH/ZOH.  

Ohľadom zriadenia Slovenského domu na XXIII. ZOH už prebehli rokovania medzi SOV 

a agentúrou ROKO, a.s. a následne bola podpísaná zmluva o zabezpečení realizácie Slovenského 

domu. Boli už vybrané aj vhodné priestory, ktoré sa nachádzajú na spojnici medzi olympijskou 

dedinou a olympijským štadiónom v Gangneungu. J. Liba informoval, že je naplánovaná 

inšpekčná cesta o 2 týždne, ktorej súčasťou bude aj kontrola daných priestorov. Rozmýšľa sa nad 

zriadením živého štúdia v Slovenskom dome, ale v danej veci ešte prebiehajú jednania. 

Generálny sekretár SOV oboznámil prítomných tiež s tým, že prebehlo stretnutie s Českým 

olympijským výborom, ktoré sa dotklo aj tejto témy, nakoľko neďaleko Slovenského domu sa 

bude nachádzať aj Český dom a zároveň v budúcom roku budeme spoločne sláviť storočnicu od 

založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Vzhľadom na toto výročie by mohla byť 
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minimálne v jednom z týchto domov zriadená menšia vizualizácia na pripomenutie vzájomnej 

histórie a zvažujeme tiež pripraviť niekoľko spoločných aktivít. J. Liba oboznámil, že na 

najbližšom októbrovom zasadnutí podá viac informácii o Slovenskom dome a jeho vizualizácii. 

Generálny sekretár SOV tiež pripomenul, že naďalej pretrváva aj úloha č. 262/19/17 b - 

vypracovanie smernice SOV o odmeňovaní športových úspechov na OH/ZOH. Zdôraznil, že táto 

úloha je zložitejšia a vyžaduje si väčšiu analýzu. Diskusia na zasadnutí sa sústredila 

predovšetkým na praktické otázky súvisiace s posunutím, resp. diskvalifikáciou športovca 

v rebríčku a na problematiku právneho nároku na doplatenie, prípadne vrátenie odmeny za 

dosiahnutý športový úspech. Prezident SOV A. Siekel na základe argumentov, ktoré odzneli  

záverom navrhol, aby bola odmena športovcom spätne doplácaná, no navrhol tiež, aby sa SOV 

ešte obrátilo na Sekciu štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR a spoločne prekonzultovali túto 

otázku. 

K zápisu z 265. zasadnutia VV SOV neodzneli žiadne pripomienky. 

Trvajúce úlohy:  

264/7/17 c - vedenie rokovaní medzi SOV a agentúrou ROKO, a.s. ohľadom zriadenia 

Slovenského domu na ZOH v Pjongčangu (priebežne),  

262/19/17 b - vypracovanie smernice SOV o odmeňovaní športových úspechov na 

OH/ZOH (Asványi, LPK SOV, priebežne). 

 

  Uzn. č. 266/2/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

a) Zápis z 265. zasadnutia VV SOV.  

b) Kontrolu úloh z 265. VZ SOV.  

 

  

3. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOV  

Prezident SOV A. Siekel informoval VV SOV o stretnutí s predsedom Českého 

olympijského výboru J. Kejvalom, pričom vyzdvihol a ocenil jeho prístup a ochotu pracovať na 

spoločných aktivitách. Obsahom stretnutia bolo aj rokovanie o spoločných projektoch na XXIII. 

ZOH v Pjongčangu. 

Prezident SOV ďalej spomenul prínosné stretnutie s novým prezidentom Maďarského 

olympijského výboru K. Kulcsárom, ktoré sa uskutočnilo v  X-Bionic Sphere v Šamoríne. 

V ďalšej časti tohto bodu zasadnutia A. Siekel oboznámil členov VV SOV o pracovných 

stretnutiach so spoločnosťami Kia Motors Corporation a Samsung, na ktorých boli predstavené 

plánované projekty SOV a SOM, a.s. a možné prieniky spolupráce. Tieto stretnutia prezident 

SOV hodnotil pozitívne, nakoľko spoločnosti deklarovali ochotu podporiť slovenský šport.  

V krátkosti prebehlo tiež informovanie VV SOV o marketingových aktivitách, ktorým 

však bola venovaná hlavná pozornosť až v ďalšom bode zasadnutia. 

Prezident SOV ďalej informoval o činnosti pracovnej skupiny k príprave strešnej 

organizácie slovenského športu a komisie na prípravu osláv 25. výročia založenia SOV. Osobitne 

vyzdvihol prácu, výsledky a komunikáciu v rámci mediálnej komisie SOV. VV SOV bol tiež 

oboznámený s tým, že o 2 týždne sa uskutoční zasadnutie legislatívno-právnej komisie SOV. 

 Uzn. č. 266/3/17  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informáciu A. Siekela o jeho aktivitách v júli, v auguste a v septembri roku 2017.  
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4. HODNOTENIE EYOF GYÖR 2017 

V ďalšej časti zasadnutia predniesol odborný pracovník športového a metodického 

oddelenia SOV R. Hanzel hodnotiacu správu o účasti výpravy Slovenskej republiky na XIV. 

letnom olympijskom festivale mládeže (EYOF), ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. - 29. júla 2017 

v maďarskom meste Győr. R. Hanzel, ktorý na podujatí plnil úlohu vedúceho výpravy VV SOV 

informoval, že výprava Slovenskej republiky, ktorú spolu tvorilo 79 členov (54 športovcov a 24 

ľudí z realizačných tímov jednotlivých športov spolu s vedením výpravy SR) mala na podujatí 

zastúpenie v 7 športoch (atletika - 14, cyklistika - 6, džudo - 9, gymnastika - 3, rýchlostná 

kanoistika - 6, plávanie - 12, tenis - 4). Výprava SR bola schválená na 265. VV SOV, ktorý sa 

konal 29.6.2017. Po schválení výpravy SR výkonným výborom SOV nastali 2 zmeny. 

Mediálneho atašé M. Gaška z personálnych dôvodov nahradil T. Turčan. Výmenu D. Nestarcovej 

za A. Galicu, nám organizačný výbor nepovolil z dôvodu rodovej výmeny, preto sa zrušila táto 

pozícia. XIV. vydanie EYOFu sa zúčastnilo všetkých 50 krajín starého kontinentu s takmer 3500 

športovcami. 

R. Hanzel pozitívne zhodnotil spoluprácu s jednotlivými zväzmi, pripravenosť našich 

športovcov a podmienky vytvorené v Győri. Vyzdvihol tiež činnosť a prínos olympijského 

ambasádora, ktorým bol náš historicky najúspešnejší pretekár na hladkej vode E. Vlček. 

Slovenská republika získala na XIV. letnom EYOF v Győri spolu 10 medailí, z toho 7 z 

rýchlostnej kanoistiky (1x zlato, 3x striebro, 3x bronz), 2 z džuda (1x striebro, 1x bronz) a 1 z 

atletiky (bronz) a v celkovej medailovej bilancií všetkých krajín obsadila Slovenská republika 21. 

miesto. V doterajšej histórií medailových bilancií na podujatiach EYOF má SR po XIV. letnom 

EYOF v Győri spolu 45 medailí. Letný EYOF v Győri môžeme považovať za najúspešnejší 

EYOF v histórií účinkovania SR na týchto podujatiach. 

 

Jednotlivé umiestnenia:  

zlato  

Lucia Valová a Eduard Strýček, rýchlostná kanoistika, C2 mix 200 m, čas: 0:44,053   

 

striebro  

Lucia Valová, rýchlostná kanoistika, C1 dievčatá 500 m, čas: 2:20,960  

Romana Jakubisová, Karolína Seregiová, Martin Hvojník, Richard Németh, rýchlostná 

kanoistika, K4 mix 500 m, čas: 1:35,124 

Denis Turac, džudo, kat. chlapci do 90 kg  

Lucia Valová, rýchlostná kanoistika, C1 dievčatá 200 m, čas: 0:51,859  

 

bronz 

Martin Hvojník a Richard Németh, rýchlostná kanoistika, K2 chlapci 500 m, čas: 1:37,718  

Andrej Paulíny, atletika, beh 1500 m chlapci, čas: 4:06,57  

Nina Geršiová, džudo, kat. dievčatá do 70 kg  

Martin Hvojník, rýchlostná kanoistika, K1 chlapci 200 m, čas: 0:38,834 s  

Martin Hvojník a Richard Németh, rýchlostná kanoistika, K2 chlapci 200 m, čas: 0:35,192 s  

  

  

Ďalšie umiestnenia slovenských športovcov:  
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rýchlostná kanoistika  

Eduard Strýček a Lucia Valová, C2 mix 500 m, 4. miesto (z 15), čas: 2:06,390  

Karolína Seregiová, K1 dievčatá 500 m, 7. miesto (z 26), čas: 2:11:178  

Richard Németh, K1 chlapci 500 m, 8. miesto (z 27), čas: 1:55,323   

Eduard Strýček, C1 chlapci 200 m, 4. miesto (z 21), čas: 0:44,575  

Romana Jakubisová, K1 dievčatá 200 m, 7. miesto (z 25), čas: 0:46,677  

Romana Jakubisová, Karolína Seregiová, Martin Hvojník, Richard Németh, rýchlostná 

kanoistika, K4 mix 200 m, 7. miesto (z 19), čas: 0:36,470  

 

tenis  

Romana Čisovská, štvrťfinále dvojhry dievčat – TOP 8 hráčok (z 59)  

Lukáš Palovič, štvrťfinále dvojhry chlapcov – TOP 8 hráčov (z 59)  

Romana Čisovská a Eszter Méri, štvrťfinále štvorhry dievčat – TOP 8 dvojíc (z 25 dvojíc)  

 

plávanie  

Nikoleta Trníková, prsia 200 m dievčatá, 5. miesto (zo 43), čas: 2:35,61  

Tamara Potocká, motýlik 100 m dievčatá, 14. miesto (zo 47), čas: 1:02,73 

 

cyklistika  

Dávid Sikora, preteky s hromadným štartom chlapci, 7. miesto (z 97), čas 1:37:54  

 

atletika  

Jaroslav Greguš, hod diskom chlapci, 5. miesto vo finále, 50,56 m  

Marek Havlík, 400 m chlapci, 7. miesto vo finále, čas: 0:51,60 športová  

 

gymnastika  

Chiara Bunce, viacboj, 22. miesto (88 dievčat) 

 

Na záver hodnotiacej správy sa R. Hanzel poďakoval výprave za dosiahnuté výsledky 

a príkladnú reprezentáciu SR a VV SOV za možnosť zúčastniť sa tohto podujatia ako vedúci 

výpravy.  

Prezident SOV A. Siekel požiadal R. Hanzela o spracovanie štatistických údajov 

a porovnaní dosiahnutých výsledkov športovcov s ohľadom na počty štartujúcich športovcov 

a dosiahnuté osobné rekordy.  

Člen VV SOV R. Petriska sa rovnako poďakoval za možnosť zúčastniť sa na tomto 

podujatí a ocenil jeho úroveň, predovšetkým však zaradenie kanoistiky do programu. Generálny 

sekretár J. Liba navrhol, aby sa prekonzultovalo aj zaradenie kanoistiky do programu na EYOFe, 

ktorý sa uskutoční v roku 2021 na Slovensku. 

Uzn. č. 266/4/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Hodnotiacu správu R. Hanzela o účasti výpravy Slovenskej republiky na XIV. letnom 

olympijskom festivale mládeže EYOF GYŐR 2017.  
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5. Informácia o aktivitách SOM, a.s. 

Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi informoval VV SOV o činnosti a jednotlivých 

aktivitách Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. (SOM, a.s.) za posledné obdobie. 

G. Asványi následne priblížil prebiehajúce prípravy na ZOH v Pjongčangu, rokovania so 

zmluvnými partnermi a personálne zmeny, ktoré nastali. Zdôraznil, že hlavnou prioritou je 

aktuálne budovanie silnej značky Slovenského olympijského tímu, ktorej SOM, a.s. venuje 

patričnú pozornosť. Výkonný riaditeľ informoval o plánovanej úprave internetových stránok 

olympic.sk, ktoré budú viac zamerané na športovcov, prepojené na sociálne siete a pre verejnosť 

ešte zaujímavejšie. Pripravovaný je tiež projekt Juniorského tímu, ktorý by mal štartovať na jeseň 

tohto roku. Cieľom projektu je dostať do väčšieho povedomia verejnosti mladých talentovaných 

športovcov. Okrem zviditeľnenia tejto skupiny športovcov však bude dôraz kladený aj na jej 

následnú podporu. Ďalšími plánovanými aktivitami sú olympijské bankové karty nášho partnera, 

olympijská lotéria, projekt pre školy s pracovným názvom Roadshow, olympijská dedina 

v Jasnej, ankety športovec roka a športovec mesiaca a Fashion show. Viaceré projekty sú však 

ešte v štádiu rokovaní a príprav. G. Asványi ďalej oboznámil prítomných o stave financií SOM, 

a.s. k 31.8.2017. 

Následne po úvode tohto bodu zasadnutia prebehla diskusia k otázke olympijských centier 

prípravy. G. Asványi informoval, že plánujeme rokovania s X-Bionic Sphere v Šamoríne 

a s Jasnou, ktorá má záujem o vytvorenie čo najvhodnejších podmienok pre športovcov. Člena 

VV SOV Ľ. Halandu zaujímalo, či budú mať športovci zľavy a výhody pri príprave v daných 

rezortoch. Výkonný riaditeľ SOV ho informoval, že aj o tomto sa rokuje. Následne prebehla 

diskusia o nastavení čo najvhodnejších podmienok pre športovcov a zväzy v daných strediskách. 

Člen VV SOV P. Korčok zdôraznil, že dôležitý je nielen cenník pre športovcov, ale treba myslieť 

aj na to, aby v centrách boli voľné priestory na ubytovanie, nakoľko bývajú tieto strediská 

pomerne často dopredu vypredané. J. Liba poznamenal, že zmluva s X-Bionic Sphere je 

uzatvorená na jeden rok a aktuálne sa vyhodnocuje, čo všetko takáto spolupráca priniesla. Do 

konca roka analyzujeme prínos spolupráce pre SOV. 

G. Asványi poprosil členov VV SOV o ich názor na jednotlivé plánované projekty. 

Členka VV SOV M. Šišková takúto aktivitu a pomoc zväzom zviditeľniť talentovaných 

športovcov uvítala a ocenila. Následne prebehla v rámci VV SOV diskusia, či by bolo vhodné 

príspevok pre športovcov účelovo viazať alebo nie. G. Asványi poznamenal, že skôr sa neplánuje 

športovcov zväzovať nosením bločkov, faktúr a pod. Bude však dôležité vybrať športovcov, ktorí 

majú správne nastavené morálne hodnoty a táto finančná pomoc nebude mať u športovca 

negatívny efekt. Prezident SOV A. Siekel zdôraznil, že SOV nemôže prebrať financovanie 

talentov, ale môže upozorniť na tieto talenty, ich príbehy a úzku skupinu finančne motivovať 

odmenou a propagovať ako člena talentovaného tímu a pomôcť mu tak zlepšiť podmienky. 

Uzn. č. 266/5/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie o aktivitách SOM, a.s. prednesené výkonným riaditeľom SOV G. Asványim. 

 

 

6. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov SOV      

Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi v ďalšej časti zasadnutia informoval o príjmoch 

a výdavkoch v rámci SOV, priblížil rozpočet SOV a čerpanie finančných prostriedkov v 

nasledujúcich obdobiach.  
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Uzn. č. 266/6/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie o čerpaní finančných prostriedkov SOV prednesené výkonným riaditeľom 

SOV G. Asványim. 

 

 

7. Informácia o aktivitách oddelenia olympizmu 

Viceprezident SOV Z. Kríž a zároveň predseda Rady olympizmu SOV oboznámil VV 

SOV o aktivitách oddelenia olympizmu. Postupne boli predstavené a vyhodnotené jednotlivé 

podujatia, ktoré organizovalo oddelenie olympizmu SOV.  

V prvej časti tohto bodu zasadnutia bola pozornosť venovaná najmä podujatiu Olympijský 

deň 2017, ktorého hlavným dejiskom bola Banská Bystrica. Podujatie sa uskutočnilo dňa 23. júna 

2017. Na organizácii podujatia sa okrem SOV podieľali mesto Banská Bystrica – Európske mesto 

športu 2017, Banskobystrický samosprávny kraj, CVČ-JUNIOR Banská Bystrica, Olympijský 

klub Banská Bystrica a Športové gymnázium Banská Bystrica. Hlavný Olympijský deň ozdobili 

svojou účasťou viacerí špičkoví slovenskí športovci, ktorí prijali pozvanie SOV. Prišli všetci 

členovia strieborného olympijského štvorkajaka z Ria de Janeiro 2016 - Erik Vlček, Juraj Tarr, 

Denis Myšák a Tibor Linka, ďalej viacnásobní olympionici - strelec Juraj Tužinský, atlétka 

Martina Hrašnová, rýchlostná kanoistka Martina Kohlová a biatlonistka Janka Daubnerová-

Gereková, ako aj trojnásobná paralympijská víťazka v športovej streľbe Veronika Vadovičová. 

Hlavný Olympijský deň 2017 slávnostne otvoril prezident SOV Anton Siekel, ktorý v príhovore 

vyzdvihol význam športovania a dôležitosť formovania vzťahu k športu už v útlom veku. V mene 

Banskej Bystrice ako Európskeho mesta športu 2017 a zároveň Mesta olympijských víťazov zase 

všetkých prítomných z pódia pozdravil primátor mesta Ján Nosko. Keďže primátor Banskej 

Bystrice sa nemohol zúčastniť na nedávnom slávnostnom odovzdávaní vyznamenaní SOV, po 

príhovore si z rúk Antona Siekela prevzal Plaketu SOV, ktorú mu Slovenský olympijský výbor 

udelil za významný príspevok k rozvoju športu a olympizmu. Hlavnou náplňou Olympijského 

dňa 2017 v Banskej Bystrici boli behy v štyroch vekových kategóriách chlapcov aj dievčat. 

Na Slovensku sa Olympijský deň oslavuje vo viacerých mestách a zabezpečujú ho 

regionálne olympijské kluby. Hlavný OD organizuje Slovenský olympijský výbor a jeho 

dejiskom bola tohto roku znovu po niekoľkých rokoch Banská Bystrica. Olympijský deň 2017 sa 

konal na 67 miestach na Slovensku. Celkovo sa Olympijského dňa 2017 zúčastnilo 31 356 

účastníkov všetkých vekových kategórií. Spoluorganizátormi OD 2017 boli regionálne 

olympijské kluby SR (21), ktoré v spolupráci s ďalšími subjektmi zorganizovali vo svojich 

regiónoch desiatky rôznorodých aktivít. 

V ďalšej časti Z. Kríž informoval o Medzinárodnom olympijskom tábore mládeže 2017, 

ktorý sa konal v Hornom Smokovci. Išlo už o siedmy ročník tohto tábora a zúčastnilo sa ho 

dovedna 42 detí vo veku 12 až 14 rokov z piatich krajín Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a 

Slovenska. Slováci mali pritom zastúpenie najpočetnejšie, svoj päťčlenný tím poslali základné 

školy Krosnianska a Tomášikova z Košíc, ZŠ Okružná z Michaloviec a ZŠ Ing. Kožucha zo 

Spišskej Novej Vsi. Slovenské školy o svoju účasť bojovali vo video súťaži. Aj tento rok 

sprevádzalo deti množstvo slovenských olympionikov. 

Následne viceprezident SOV Z. Kríž predstavil pripravované aktivity a projekty oddelenia 

olympizmu SOV na najbližšie obdobie, ktorými sú predovšetkým Európsky týždeň športu 

a projekt Dotkni sa hviezd. Okrem týchto hlavných aktivít bežia súbežne prípravy na ďalších 

aktivitách, ktoré napomáhajú rozvoju olympizmu.  
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Európsky týždeň športu je mladá iniciatíva Európskej komisie, ktorá odštartovala svoju 

históriu v roku 2015. Hlavnou témou kampane ostáva #BeActive, ktorá má nabádať k pohybu, a 

to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Toto podujatie prináša nové aktivity, 

no zároveň nadväzuje na už existujúce úspešné iniciatívy na európskej, vnútroštátnej, regionálnej 

či miestnej úrovni. Do Európskeho týždňa športu 2017 sa zapojí aj Slovenský olympijský výbor, 

ktorý v priebehu mesiaca september bude realizovať niektoré svoje už tradičné aktivity v podobe 

úspešného výchovno-vzdelávacieho predstavenia pre žiakov základných škôl Dotkni sa hviezd 

ako aj semináru Vykročte za zdravím. Ďalej sa uskutočnia dva celoslovenské semináre lektoriek a 

cvičeniek celoročného projektu „Vykročte za zdravím“, ktoré v 13-tich mestách na Slovensku 

realizujú olympijské kluby s finančnou podporou SOV. 

Dotkni sa hviezd je výchovno-vzdelávacie predstavenie SOV určené pre žiakov 3. - 5. 

ročníka základných škôl (približne 400 – 600 detí), ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2017 v Prešove. 

Ide o 60-minútové audiovizuálne predstavenie na tému šport a olympijské hodnoty so 

sprievodnými športovými aktivitami, kultúrnymi a edukačnými aktivitami. Cieľom je predstaviť 

žiakom olympijské symboly a myšlienky, prezentovať im rôzne športy, umožniť im 

sprostredkovane zažiť skutočnú atmosféru olympijských hier, naučiť ich správaniu v duchu fair 

play, a umožniť im stretnúť sa so športovými vzormi – olympionikmi, ktorí ich ďalej motivujú k 

športovým aktivitám. 

Uzn. č. 266/7/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o aktivitách oddelenia olympizmu. 

 

 

8. Pracovná skupina na prípravu ,,Strechy slovenského športu” 

Generálny sekretár SOV J. Liba informoval VV SOV o činnosti a plnení úloh pracovnej 

skupiny na prípravu ,,Strechy slovenského športu”. Úlohou tejto pracovnej skupiny je 

vytvorenie systémových návrhov a zadefinovať jasné postavenie, ciele, štruktúru a funkcie 

strešnej organizácie slovenského športu. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 

13.7.2017 o 9:00 v priestoroch SOV. J. Liba priblížil, ktoré konkrétne body stanov SOV bude 

nutné pri kreovaní strešnej organizácie športu upraviť a predstavil prvotný návrh stanov. 

A. Siekel v tejto súvislosti spomenul aj dôležité stretnutie s pánom J. Riapošom, 

predsedom Slovenského paralympijského výboru. SOV však nemá ešte jasnú odpoveď či 

v prípade strešnej organizácie športu bude zastrešovať aj paralympijský šport. V tejto veci budú 

ešte prebiehať jednania. Rovnako tak A. Siekel informoval, že má v pláne otvoriť diskusiu 

s prezidentmi NOC a zistiť ich názory a skúsenosti so strešnou organizáciou športu v jednotlivých 

štátoch. Cieľom bude zistiť stav v jednotlivých krajinách a úskalia, ktoré takéto celoštátne 

zastrešenie športu pod jednu organizáciu prináša. Na tieto zistenia budú následne nadväzovať 

ďalšie kroky. Prezident SOV vyzval členov VV SOV, aby spoločne zdieľali vedomosti a 

skúsenosti, ktoré so strešnou organizáciou športu a jej činnosťou majú. Upozornil však, že zatiaľ 

ide len o základné analýzy danej problematiky, nakoľko na ďalšie kroky nie je mandát od VZ 

SOV. Viceprezident SOV Z. Kríž vyjadril názor, že naďalej je nejasný postoj SFZ k tomuto 

projektu a zdôraznil, že túto otázku bude potrebné vyjasniť. A. Siekel informoval, že v blízkej 

dobe absolvuje stretnutie so zástupcami SFZ, na ktorom preberú aj túto otázku. Podotkol však, že 

nevidí žiadny dôvod, prečo by SFZ nemal podporiť tento projekt.   

Uzn. č. 266/8/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  
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Informácie o činnosti a plnení úloh pracovnej skupiny na prípravu „Strechy slovenského 

športu“ prednesené generálnym sekretárom SOV J. Libom. 

 

 

9. 25. výročie SOV          

 Generálny sekretár SOV J. Liba priblížil VV SOV jednotlivé pripravované podujatia a 

aktivity v súvislosti s 25. výročím založenia SOV, na ktorých pracuje osobitná pracovná skupina. 

VV SOV bol predložený zoznam všetkých bývalých, ale i súčasných členov VV SOV od vzniku 

SOV. J. Liba informoval, že na 19.12.2017 je plánované mimoriadne slávnostné zasadnutie VV 

SOV. Pracovná skupina navrhla, aby sa deň pred mimoriadnym slávnostným zasadnutím, t.j. 

18.12.2017, uskutočnilo stretnutie v divadle L+S, ktoré bude plynulou súčasťou týchto osláv 

a výročia. V rámci tohto bodu odznelo tiež, že prebiehajú rokovania s mincovňou ohľadom 

špeciálnej výročnej medaily a so Slovenskou poštou ohľadom špeciálnej kolekcie všetkých 

známok k OH a ZOH. Generálny sekretár poznamenal, že SOV pracuje aj na knižnej publikácii 

k 25. výročiu SOV. V predstihu bude SOV rozposielať pozvánky na toto podujatia, čaká sa však 

ešte na slávnostné logo k výročiu.  

Uzn. č. 266/9/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o pripravovaných podujatiach a aktivitách 

k 25. výročiu SOV. 

 

 

10. Rôzne          

Generálny sekretár SOV J. Liba predložil na schválenie zoznam zahraničných pracovných 

ciest. Následne bolo členmi VV SOV schválených 11 riadnych pracovných ciest a 1 pracovná 

cesta bola schválené dodatočne. 

Uzn. č. 266/10/17  

➢ a) VV SOV dodatočne schvaľuje:  

  ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Brno, ČR 6.9.2017 Stretnutie s ČOV A. Siekel, J. Liba SOV 100 

 

 

 

➢ b) VV SOV schvaľuje:  

  ZPC č. 1 - 11 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

 

Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 

1 Lima,Peru 11.-17.9.2017 Zasadnutie MOV J. Liba SOV/MOV 2700 

 

2 Seoul, Kórejská republika 18.-22.9.2017 Inšpekčná cesta ZOH 2018 

J. Liba, R. Buček, Ľ. Souček,  

I. Motolíková, P. Gatnerová, E. Vidová,  

I. Andrejkovič, M. Valíček SOV 13000 
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3 Bechyně, ČR 21.-23.9.2017 
Seminár - Cesty k úspěchu, aneb nic není 

nemožné  M. Šišková SOV 300 

 

4 Praha, ČR 25.-26.9.2017 Konferencia "Šport a telesná výchova" Z. Letenayová, V. Karácsony SOV 300 

 

5 Lausanne, Švajčiarsko 27.-29.9.2017 Komunikačný workshop pre NOV Ľ. Souček SOV 700 

 

6 Baku, Azerbajdžan 28.-30.9.2017 
Zasadnutie VV EOV +  25 rokov NOV  
Azerbajdžan F. Chmelár SOV/EOV 200 

 

7 Baku, Azerbajdžan 29.-30.9.2017 25 rokov NOV Azerbajdžan J.Liba SOV/ORG 700 

 

8 Lausanne, Švajčiarsko 3.-6.10.2017 VZ Olympic Museum Network Z. Letenayová SOV/MOV 600 

 

9 Praha, ČR 
 

6. – 8.10.2017   Športová diplomacia P. Gantnerová SOV 200 
 

10 Praha, ČR 

6. – 8.10.2017   
20. – 22.10.2017  
10. – 12.11.2017  
24. – 26.11 2017   
8. – 10.12.2017 Športová diplomacia 

D. Nestarcová, Z. Tomčíková, J. 

Daubnerová, R. Cagala, V. Gubrický SOV 1000 

 

11 Vilnius, Litva 9.-12.10.2017 
MOV Fórum - Ženy vo vedúcich 

pozíciach M. Šišková, I. Motolíková MOV/SOV 400 

 

 

 

Vec: Informácia k VZ EOV, 24.-25.11.2017 

Generálny sekretár SOV J. Liba v rámci bodu rôzne predložil na zasadnutí informácie 

k VZ EOV, ktoré sa uskutoční koncom novembra v Záhrebe. Následne vyzval VV SOV, či 

navrhuje niekoho na Ocenenie EOC Laurel Award. Toto výročné ocenenie EOV sa udeľuje  

osobe, prípadne organizácii, ktorá vykonávala vynikajúce služby v prospech podpory športu vo 

svojej krajine, dosiahla pozoruhodné zásluhy v športovom svete alebo prispela k podpore 

spolupráce medzi európskymi NOV. Vo všeobecnosti možno nominovať osobu alebo 

organizáciu, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri zvyšovaní účasti a rozvoja športu na všetkých 

úrovniach. Termín je do 24.9.2017. Ako podotkol J. Liba, vhodným kandidátom by bol čestný 

prezident F. Chmelár, je dôležité však zistiť či prekážkou nie je jeho aktívne pôsobenie v EOV. 

Prezident SOV A. Siekel súhlasil, že si čestný prezident F. Chmelár zaslúži toto ocenenie, 

musíme však počkať na stanovisko EOV v danej veci a následne kandidáta navrhneme.  

J. Liba ďalej informoval o voľbách na volené pozície v rámci EOV. Voľby sa uskutočnia 

na tieto pozície: prezident EOV, viceprezident EOV, generálny sekretár EOV, pokladník EOV a 

člen výkonného výboru EOV. Termín na predkladanie kandidatúr je do 25.9.2017.   

Prezident SOV A. Siekel navrhol podporiť J. Libu v jeho kandidatúre na člena výkonného 

výboru EOV, ak potvrdí jeho záujem o túto pozíciu. Za návrh kladne hlasovali všetci členovia 

VV SOV jednoznačne.  

 

 

Uzn. č. 266/11/17  
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  ➢ VV SOV schvaľuje:  

Kandidatúru J. Libu na člena výkonného výboru EOV. 

 

 

Vec: Informácia k projektom Olympijskej solidarity 

J. Liba informoval o projekte Olympijskej solidarity zameranej na rozvoj národnej 

športovej štruktúry. O zapojenie sa do tohto projektu prejavil záujem Slovenský zápasnícky zväz 

s jeho projektom SPARATAKUS. Žiadaná suma je 30 000 USD. 

Uzn. č. 266/12/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

Žiadosť Slovenského zápasníckeho zväzu o finančnú podporu v rámci projektu 

Olympijskej solidarity.  

 

 

Vec: Voľby do Komisie športovcov EOV 

J. Liba ďalej oboznámil VV SOV, že v dňoch 18.-20. októbra sa uskutoční 9. Fórum a 5. 

Zhromaždenie európskych športovcov v Monte Carle, kde bude prebiehať aj voľba nových 

členov do Komisie športovcov EOV. Záujem o túto kandidatúru prejavili: Martina Kohlová, 

Richard Varga a Jana Daubnerová. Po vzájomnej dohode sa prví dvaja kandidáti vzdali 

kandidatúry v prospech Jany Daubnerovej. Komisia športovcov jej kandidatúru odobrila a všetky 

potrebné dokumenty súvisiace s Jankinou kandidatúrou boli poslané na EOV. 

Uzn. č. 266/13/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o voľbách do Komisie športovcov EOV.  

 

 

Vec: Informácia k projektu Športová diplomacia 

V ďalšej časti zasadnutia generálny sekretár SOV J. Liba informoval o projekte Športová 

diplomacia, ktorý SOV organizuje s ČOV. Tento vzdelávací program je určený záujemcom zo 

športového prostredia a je súčasťou projektu Duálna kariéra, ktorá pomáha športovcom 

zabezpečiť plynulý prechod z profesionálnej kariéry do bežného života. Účastníci sa budú 

vzdelávať v oblastiach, ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, 

športová diplomacia a ďalšie činnosti potrebné pre činnosť v športových organizáciách. Cieľom 

programu je posilnenie zastúpenia slovenského športu v medzinárodných športových 

organizáciách. Zámerom programu je aj formovať účastníkov tak, aby boli schopní prispieť 

k rozvoju vlastnej organizácie a  kvalitne a efektívne ju zastupovali v rámci domácich aj 

medzinárodných štruktúr.  

V rámci tohto projektu prišlo na SOV 17 prihlášok záujemcov o účasť. Bolo vybraných 5 

kandidátov, čo bol maximálny možný počet. Ide konkrétne o tieto osoby: 

1. Dominika Nestarcová SOV 

2. Jana Daubnerová Slovenský zväz biatlonu 

3. Zuzana Tomčíková Slovenský zväz ľadového hokeja 

4. Radovan Cagala Slovenská lyžiarska asociácia 

5. Vladimír Gubrický Slovenský atletický zväz 

Termíny konania programu sú nasledovné. 
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Zimný semester: 

6. – 8.10.2017 Organizácia a financovanie športu 

20. – 22.10.2017 Projekt 1. + Športové právo 

10. – 12.11.2017 Negociácia a argumentácia 

24. – 26.11 2017 Základy manažmentu a marketingu 

8. – 10.12.2017 Komunikácia a práca s médiami 

Letný semester: 

26. – 28.1.2018 Projekt 2. 

9. – 11.3.2018 Športová diplomacia a olympijské hnutie 

23. – 25.3.2018 Základy protokolu a etikety 

6. – 8.4.2018 Interkultúrna komunikácia 

Súčasťou programu je tiež absolvovanie študijnej cesty v medzinárodnej športovej organizácii. 

Očakávané náklady SOV na projekt sú 8 000 EUR. J. Liba veľmi pozitívne zhodnotil záujem 

športových organizácií a jednotlivých záujemcov o tento program.  

Uzn. č. 266/14/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o projekte Športová diplomacia. 

 

 

Vec: Young Change Maker na OHM Buenos Aires 2018 

VV SOV bol ďalej na zasadnutí informovaný o aktivite Medzinárodného olympijského 

výboru, ktorý rozoslal národným olympijským výborom výzvu na predkladanie návrhov na 

pozíciu YOUNG CHANGE-MAKER (v minulosti mladý ambasádor) na OHM Buenos Aires 

2018. Záujem o túto pozíciu prejavilo 8 kandidátov zo Slovenska. Profily kandidátov boli poslané 

členom VV SOV na hlasovanie „per rollam“. Najviac hlasov 7 získala Alexandra Longová. 

Oznámenie o tom, či bola A. Longová vybraná MOV, bude zverejnená v októbri 2017. Po 

úspešnom absolvovaní OHM SOV očakáva, že „Change-maker“ zúročí nadobudnuté skúsenosti a 

v budúcnosti bude spolupracovať s SOV najmä na projektoch v oblasti vzdelávania a rozvoja 

olympizmu. 

Uzn. č. 266/15/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o schválení kandidatúry A. Longovej na 

pozíciu Young Change Maker na OHM Buenos Aires 2018. 

 

 

Vec: 2017 IOC Coaches Lifetime Achievement Awards 

J. Liba informoval o tom, že Medzinárodný olympijský výbor rozoslal národným 

olympijským výborom výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie trénera/trénerky za 

celoživotnú prácu, za dosiahnutie mimoriadnych úspechov, prínos olympijskému hnutiu a k 

formovaniu života olympionikov (2017 IOC Coaches Lifetime Achievement Awards). 

Základným kritériom pre udelenie ocenenia je, aby navrhované osoby už nevykonávali trénerskú 

profesionálnu činnosť s elitnými športovcami a najmenej jedenkrát pôsobili na OH/ZOH vo 

funkcii trénera. SOV napriek rozoslaným výzvam na zväzy do 31.8.2017 nedostala žiadne 

nominácie. Keďže SOV nedostal žiadnu spätnú väzbu a príslušné informácie, musí tento stav 

rešpektovať.  
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Uzn. č. 266/16/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o výzve MOV na predkladanie návrhov na 

ocenenie trénera/trénerky za celoživotnú prácu, za dosiahnutie mimoriadnych úspechov, 

prínos olympijskému hnutiu a k formovaniu života olympionikov (2017 IOC Coaches 

Lifetime Achievement Awards). 

 

 

Vec: Návrh na schválenie zloženia rád, organizačných zložiek a komisií SOV na olympijský 

cyklus 2017-2020 a orgánov SOM, a.s. a Nadácie SOV. 

Výkonný riaditeľ G. Asványi predložil VV SOV na schválenie návrh zloženia rád, 

organizačných zložiek a komisií SOV na olympijský cyklus 2017-2020 a orgánov SOM, a.s. a 

Nadácie SOV. Zloženie rád, organizačných zložiek a komisií SOV na olympijský cyklus 2017-

2020 a orgánov SOM, a.s. a Nadácie SOV bolo VV SOV schválené bez pripomienok. Prezident 

SOV Anton Siekel je ex officio člen všetkých rád, zložiek a komisií SOV. Osobitný status má 

komisia športovcov SOV, ktorej členovia nie sú menovaní výkonným výborom SOV, ale na štyri 

roky volení priamo olympionikmi - účastníkmi OH, resp. ZOH. 

Uzn. č. 266/17/17  

➢ VV SOV schvaľuje:  

 

RADY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU  

 

ŠPORTOVÁ RADA SOV: 

predseda Peter Korčok (viceprezident SOV pre športy), členovia (v zátvorke je uvedené, koho 

zastupujú) - za SOV Roman Buček (športový riaditeľ), za SVŠ riaditeľ VŠC Dukla, riaditeľ ŠCP 

a riaditeľ NŠC, za kolektívne olympijské športy Peter Dedík (zástupca SFZ), Martin Kohút 

(SZĽH ), Jaroslav Holeša (SZH), Pavol Bagin (SBA), Ľubor Halanda (SFV), za zimné 

olympijské športy Tomáš Fusko (SZB), Jozef Škvarek (SSZ), za letné olympijské športy Ivan 

Cibák (Slov. kanoistika), Ján Krišanda (SZJ, podpredseda rady ministra ŠVVŠ pre šport), Anton 

Siažik (SZBe), za neolympijské športy Daniel Granec (SZF) a Daniel Líška (SZK, predseda 

komisie neolympijských športov SOV), tajomník: Roman Hanzel (pracovník športového 

oddelenia SOV). 

 

RADA OLYMPIZMU SOV: 

predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Martina Kohlová (komisia 

športovcov SOV), Dagmar Rajčanová (environmentálna komisia SOV), Monika Šišková 

(komisia SOV pre ženy a šport), Katarína Ráczová (KFP SOV), Viera Bebčáková (SOA), Zdenka 

Letenayová (SOŠM), Jozef Gönci (viceprezident SOV, dočasne poverený zastupovať SAO), Ivan 

Čierny (ZOK SR), za SOV Ivana Motolíková, Vladimír Miller, Silvia Remiašová (oddelenie 

olympizmu SOV). 

 

 

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

 

PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ AKADÉMIE: 
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predseda Pavel Ružbarský (dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity), podpredseda Ján Grexa, 

členovia Miroslav Bobrík, Viera Bebčáková (predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania), 

zástupca VV SOV Marián Vanderka (dekan FTVŠ UK Bratislava), zástupca ZOK SR Karol 

Görner (dekan UMB Banská Bystrica) 

 

KOLÉGIUM KLUBU FAIR PLAY SOV: 

predsedníčka Katarína Ráczová (národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair 

play), Janka Stašová (olympionička v hádzanej), zástupkyňa ZOK SR Tatiana Švecová 

(riaditeľka ŠG v Košiciach), zástupkyňa Slovenského hnutia špeciálnych olympiád Eva 

Lysičanová, zástupkyňa o.z. Kalokagatia Andrea Ristová, zástupca Slovenského paralympijského 

výboru Samuel Roško, Peter Buček, Miroslav Tomášik a Zuzana Wisterová (žurnalisti).  

 

KURATÓRIUM SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA: 

Zdenka Letenayová navrhuje doplniť dvoch ľudí, vyznačených červenou farbou predseda 

František Chmelár (čestný prezident SOV), členovia Ladislav Asványi (viceprezident SAZ), 

Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOV), Miroslav Cipár (výtvarník), Peter Čanecký (vedúci 

katedry scénografie DF VŠMU Bratislava), Dušan Čaplovič (historik, poslanec NR SR), Peter 

Hyross (riaditeľ Mestského múzea v Bratislave, predseda Zväzu múzeí na Slovensku), Peter 

Maráky (historik, múzejník, pedagóg FiF UK Bratislava), Peter Osuský (podpredseda SSOŠZ, 

poslanec NR SR), Radoslav Ragač (generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR), 

tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM). 

 

MÚZEJNÁ RADA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA: 

predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Miroslav Bobrík (historik, 

pedagóg STU Bratislava), Daniela Čambálová (riaditeľka Západoslovenského múzea Trnava), 

Tomáš Černák (historik), Branislav Delej (predseda SSOŠZ), Zuzana Kollárová (archivárka 

Štátneho archívu v Prešove - pracovisko Poprad), Jan Lomíček (vedúci oddelenia dejín telesnej 

výchovy a športu, HM Národní museum Praha, ČR), Igor Machajdík (historik, Národné športové 

centrum), Ivana Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV), František Seman (historik, 

pedagóg FTVŠ UK Bratislava), Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia SOV), 

tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM). 

 

KOMISIA NA TVORBU ZBIEROK SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A 

ŠPORTOVÉHO MÚZEA: 

predseda Vladimír Turčan (archeológ Slovenského národného múzea v Bratislave), členovia 

Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOV), Magdaléna Bekessová (riaditeľka Podtatranského múzea 

v Poprade), Elena Kurincová (historička Múzea mesta Bratislava), Zdenko Kríž (viceprezident 

SOV pre olympizmus), Darina Salátová (SOŠM – Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku v 

Kremnici), tajomník: Viliam Karácsony (pracovník SOV – SOŠM). 

 

ZDRUŽENIE OLYMPIJSKÝCH KLUBOV SR 

Združenie olympijských klubov (ZOK) SR je organizačná zložka SOV, jeho valné zhromaždenie 

však tvoria zástupcovia 21 regionálnych olympijských klubov, ktoré pôsobia ako samostatné 

právne subjekty. Valné zhromaždenie ZOK SR 31. marca 2017 v Bojniciach zvolilo nasledovné 

nové zloženie orgánov: predseda Ivan Čierny, členovia výkonného výboru Mária Jasenčáková 

(OK Vysoké Tatry), Viliam Mjartan (OK Spišská Nová Ves), Jaroslav Klus (OK Kysuce), Jozef 
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Uchaľ (OK Michalovce), Peter Tichý (OK Prievidza - 3. júla 2017 zomrel) – bude potrebné na 

najbližšom VZ ZOK zvoliť nového člena VV ZOK. 

 

 

KOMISIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

 

LEGISLATÍVNO-PRÁVNA KOMISIA SOV: 

Členovia Marcel Blažo, Jaroslav Čollák, Miroslav Hlivák, Viktor Karel, Jaroslav Lovašš, Michal 

Rampášek, Žaneta Surmajová, Matúš Štulajter, Igor Šumichrast, Oliver Pravda, Katarína 

Mravíková, tajomník Patrik Hrbek. 

 

 

LEKÁRSKA A ANTIDOPINGOVÁ KOMISIA SOV: 

predseda Roman Fano, Monika Bartošová (lekárka basketbalovej reprezentácie, SSTVL), Ján 

Berec (predseda zdravotnej komisie SVF), Žaneta Csáderová (riaditeľka ADA SR), Branislav 

Delej, predseda SSTVL), Milan Gašpárek (fyzioterapeut Physio-Medical, s.r.o.), Ján Grauzel 

(športový traumatológ Sportclinic, s.r.o.), Pavol Hajmássy (reprezentačný lekár SAZ), Ivan 

Macek (infektológ a pediater, lekár jun. repr. kanoistiky na divokej vode), Andrea Švrčková 

(predsedníčka zdravotnej komisie SZĽH), Vladimír Vachalík (internista, lekár VŠC Dukla 

Banská Bystrica), tajomník: Roman Buček (športový riaditeľ SOV). 

 

MEDIÁLNA A EDIČNÁ KOMISIA SOV: 

predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Ladislav Antal (TASR), 

Svetlana Barátová (RTVS/SRo), Gabriel Bogdányi (Šport), Tomáš Grosmann (predseda KŠR 

SSN), Oľga Hamadejová (RTVS/STV - šport), Ivan Janko (RTVS/STV – spravodajstvo), 

Richard Fides (Grape PR), Zdenka Letenayová (SOV – SOŠM), Peter Pašuth (Šport), Stano 

Ščepán (RTVS/STV), Marián Šimo (voľný novinár), Boris Vanya (Sme), prizývaný Roman 

Tomko (SOM, a.s.), tajomník: Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia SOV). 

 

KOMISIA ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV SOV: 

predseda Jozef Liba (generálny sekretár SOV), členovia Danka Barteková (členka MOV a 

zástupkyňa KŠ SOV), Elena Mallicková (MZVaEZ SR), Adriana Mickovičová (MŠVVaŠ SR), 

Ivan Štulajter (katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystrica), Ľubor 

Halanda (člen VV SOV, SVF), Jozef Kliment (generálny sekretár SFZ), Anna Kirnová (SAZ), 

Ivor Lehoťan (SZB), Miroslav Haviar (Slovenská kanoistika), zástupca neolympijských športov 

Daniel Granec (florbal), expert Alfons Juck, tajomníčka: Petra Gantnerová (riaditeľka 

medzinárodného oddelenia SOV). 

 

ENVIRONMENTÁLNA KOMISIA SOV: 

predsedníčka Dagmar Rajčanová, členovia Alica Kučerová (Slovenská agentúra životného 

prostredia), Milan Boroš (Štátna ochrana prírody SR), Jaroslav Kompán (katedra telesnej 

výchovy a športu UMB v Banskej Bystrici), Kateřina Javorská (pedagogička na Akadémii umení 

v Banskej Bystrici), Adam Lehocký (športový moderátor TV Markíza), Juraj Bobula (dlhoročný 

predseda environmentálnej komisie), Alexandra Longová (olympionička). 

 

KOMISIA SOV PRE ŽENY A ŠPORT: 
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predsedníčka Monika Šišková (členka VV SOV), členovia Mária Mračnová (zástupkyňa ZOK 

SR), Anna Jašeková (členka OK Bratislava), Klára Urbánová (novinárka), Angelika Révész 

(zástupkyňa ZOK SR), Oľga Kyselovičová (katedra gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave), Igor 

Machajdík (NŠC), Lenka Tlučáková (katedra športovej edukológie a humanistiky Fakulty športu 

Prešovskej univerzity), Jana Labudová (katedra športov v prípade a plávania FTVŠ UK v 

Bratislave), Ivana Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV).  

 

KOMISIA NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV SOV: 

predseda Daniel Líška (člen VV SOV, zástupca bojových športov – karate), členovia - 

zástupcovia loptových športov Dušan Noga (bejzbal, zároveň tajomník komisie), Daniel Granec 

(florbal), zástupcovia precíznych športov Samuel Koniar (biliard), František Jablonický (šach), 

zástupca silových športov Boris Mlsna (kulturistika, fitnes a silový trojboj), zástupcovia 

moderných športov Juraj Turan (frisbee), Denisa Oravcová (vodné lyžovanie), zástupca 

tanečných športov Stanislav Kočiš. 

 

KOMISIA ŠPORTOVCOV SOV: 

predseda Matej Tóth (atletika, mandát do skončenia OH 2020), podpredseda Milan Jagnešák 

(boby, mandát do skončenia ZOH 2018), členka ex officio za komisiu športovcov MOV Danka 

Barteková (športová streľba), členovia - za zimné športy (všetci s mandátom do skončenia ZOH 

2018) Ivan Bátory (beh na lyžiach), Janka Gereková (biatlon), Jozef Ninis (sánkovanie), za letné 

športy Richard Varga (triatlon), Richard Nagy (plávanie), Zuzana Rehák Štefečeková (športová 

streľba), Martina Kohlová (rýchlostná kanostika), tajomník: Boris Demeter (športové oddelenie 

SOV). 

 

ÚSTREDNÝ ŠTÁB OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV SLOVENSKA: 

predseda Anton Javorka, členovia Imrich Kováč (Banskobystrický SK), Michal Nálepka 

(Bratislavský SK), Jozef Špilár (Košický SK), Mária Otottová (Nitriansky SK), František 

Marcinčin (Prešovský SK), Ľubica Kukučková (Trenčiansky SK), Eduard Guniš (Trnavský SK), 

Renata Wildová (Žilinský SK). 

 

ORGÁNY SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ MARKETINGOVEJ, A.S. 

Predstavenstvo SOM, a.s.: predseda Gábor Ásványi, členovia Daniel Líška, Martin Kohút. 

Dozorná rada SOM, a.s.: predseda Marián Kukumberg, podpredsedníčka Lucia Veselská, 

členovia Štefan Rosina, Jozef Jurášek, Ľubor Halanda. 

 

ORGÁNY NADÁCIE SOV 

Správca nadácie: Anton Siekel 

Správna rada: predseda Dušan Guľáš, členovia Zuzana Rehák Štefečeková, Ľubor Halanda, Juraj 

Minčík, Martina Kohlová, Katarína Ráczová, Jaroslav Rybanský, Ján Barczi. 

Revízorka: Mária Jasenčáková. 

Administratíva: Dominika Nestarcová 
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Vec: Informovanie o doručení oficiálnej prihlášky Slovenskej asociácie motoristického 

športu SAMŠ za člena SOV 

Výkonný riaditeľ SOV G. Asványi informoval VV SOV, že dňa 24.8.2017 bola SOV 

doručená oficiálna prihláška Slovenskej asociácie motoristického športu SAMŠ za člena SOV. 

SAMŠ dlhodobo uznáva všetky olympijské princípy a aktívne dbá na dodržiavanie pravidiel fair 

play a akceptuje antidopingové pravidlá. Táto prihláška bude predložená VZ SOV.  

Uzn. č. 266/18/17  

➢ a) VV SOV berie na vedomie:  

Oficiálnu prihlášku Slovenskej asociácie motoristického športu SAMŠ za člena SOV. 

 

 

Viceprezident SOV Z. Kríž informoval VV SOV o zasadnutí mediálnej a edičnej komisie 

SOV. Toto zasadnutie hodnotil pozitívne, rovnako tak aj pripravované edičné zmeny.  

Z. Kríž ďalej oboznámil VV SOV so stretnutím s delegáciou Korea Foundation Global 

Center (KFCC) – nadácie, ktorá je zameraná na podporu mladých lídrov verejnej diplomacie.   

Toto stretnutie sa uskutočnilo dňa 23.8.2017 na pôde SOV.  

Viceprezident SOV Z. Kríž ďalej informoval o stretnutí s krasokorčuliarskym velikánom 

Jevgenijom Pľuščenkom, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.8.2017. V rámci tohto stretnutia bola 

trojnásobnému majstrovi sveta, sedemnásobnému majstrovi Európy a dvojnásobnému 

olympijskému víťazovi (v súťaži mužov v Turíne 2006 a v súťaži miešaných tímov v Soči 2014) 

udelené ocenenie – Plaketa SOV (udeľuje sa osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne 

prispievajú k rozvoju olympizmu a športu). Z. Kríž požiadal VV SOV o dodatočné schválenie 

ocenenia. Ocenenie bolo schválené všetkými členmi VV SOV. 

Uzn. č. 266/19/17  

  ➢ VV SOV dodatočne schvaľuje:  

Ocenenie Jevgenija Pľuščenka Plaketov SOV za zásluhy o rozvoj športu a olympizmu. 

 

 

Ku koncu tohto bodu zasadnutia J. Liba požiadal členov VV SOV, aby do budúceho 

zasadnutia navrhli bývalých olympionikov, ktorým bude umožnená cesta na ZOH v Pjongčangu.   

Na záver 266. zasadnutia VV SOV prezident SOV A. Siekel informoval o výstave 

Slovenského olympijského a športového múzea s názvom „Nájdi si svoje hobby!“ a s podtitulom 

„Olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku“, na ktorú všetkých srdečne pozval.  

 

 

267. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra 2017.   

  

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV  

  

 

Overil: Marián Vanderka, člen VV SOV   

  


