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Zápis z 270. zasadnutia výkonného výboru SOV, 

ktoré sa konalo 19. decembra 2017 v Bratislave  
  

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

Tóth 

Ospravedlnený: Halanda 

Prizvaní: Liba, Asványi, Kukumberg, Hrbek 

  

  

PROGRAM 270. ZASADNUTIA VV SOV  

1. Otvorenie                

2. Vzdanie sa funkcie kontrolóra SOV 

3. Rôzne 

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 270. 

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

člena VV SOV P. Korčoka.  

Ako bol VV SOV informovaný, toto zasadnutie bolo zorganizované najmä z dôvodu 

oznámenia kontrolóra SOV M. Kukumberga, ktorý pred zasadnutím informoval VV SOV, že má 

v úmysle vzdať sa funkcie kontrolóra SOV.  

270. zasadnutie VV SOV predchádzalo slávnostnému zhromaždeniu pri príležitosti osláv 

jubilejného výročia od založenia SOV, na ktoré SOV pozval všetkých svojich členov, čestných 

členov, ďalej všetkých doterajších členov výkonných výborov SOV, ďalších účastníkov 

ustanovujúceho I. zasadnutia, všetkých našich olympijských medailistov v ére štátnej samostatnosti 

Slovenskej republiky a ďalších hostí. Dnešným dňom, t. j. 19. decembra 2017 sa tak začnú oslavy 

jubilea, ktoré potrvajú až do septembra budúceho roka. Dňa 24. septembra 2018 totiž uplynie 

presne 25 rokov od plnoprávneho uznania SOV za národný olympijský výbor Slovenskej 

republiky, ku ktorému došlo na 101. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v Monte 

Carle. 

Uzn. č. 270/1/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

P. Korčoka za overovateľa zápisu z 270. zasadnutia VV SOV.  

  

  

2. VZDANIE SA FUNKCIE KONTROLÓRA SOV 

Kontrolór SOV M. Kukumberg informoval VV SOV o tom, že sa vzdáva funkcie 

kontrolóra SOV. Následne priblížil dôvody svojho rozhodnutia a poďakoval sa všetkým za 

spoluprácu. 

Prezident SOV A. Siekel oznámil, že toto rozhodnutie M. Kukumberga rešpektuje a SOV 

je ľúto, že stráca tak skúseného odborníka a predsedu dozornej rady SOV. Podľa Stanov SOV 

funkcia kontrolóra SOV (a zároveň členstvo v dozornej rade SOV) zaniká  vzdaním sa funkcie 

dňom písomného doručenia sa vzdania funkcie do sídla SOV, preto bol M. Kukumberg požiadaný 

o písomné doručenie vzdania sa funkcie.  
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VV SOV následne diskutoval o vzniknutej situácii a potrebe pripraviť nové voľby 

kontrolóra SOV na najbližšie VZ SOV. Danú okolnosť bude SOV konzultovať aj s Hlavnou 

kontrolórkou športu. Kontrolór musí na výkon svojej funkcie spĺňať viaceré podmienky stanovené 

zákonom o športe, jednou z nich je aj vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti. Z tohto dôvodu sa 

bude k nahrnovaniu osôb na funkciu kontrolóra pristupovať veľmi zodpovedne. 

Prezident SOV A. Siekel vyjadril presvedčenie, že aj napriek vzdaniu sa funkcie bude 

spolupráca s pánom Kukumbergom naďalej pokračovať. Na čo ho M. Kukumberg doplnil, že 

naďalej sa bude snažiť byť nápomocný, rovnako tak aj KŠZ SR, najmä pri vzniku strešnej 

organizácie športu v Slovenskej republike.  

 V ďalšej časti tohto bodu zasadnutia prebehla diskusia ohľadom volebného poriadku 

a schvaľovania volebnej komisie na 53. VZ SOV. Nakoľko je potrebné dodržať viaceré zákonné 

lehoty volieb bude VV SOV zasadať 11.1.2018 (na tomto zasadnutí bude schválený program 

zasadnutia najvyššieho orgánu, ktorý bude zároveň obsahovať informácie o voľbách kontrolóra 

a spôsobe a podmienkach navrhovania kandidátov na kontrolóra) a následne VV SOV 22.1.2018 

schváli kandidátsku listinu obsahujúcu mená kandidátov na funkciu kontrolóra a ich navrhovateľov 

pred 53. VZ SOV.  

 Po zapracovaní niektorých formálnych návrhov na doplnenie volebného poriadku, bol 

volebný poriadok na voľbu kontrolóra SOV schválený VV SOV.  

 Uzn. č. 270/2/17  

      ➢VV SOV berie na vedomie:  

Informáciu M. Kukumberga o vzdaní sa funkcie kontrolóra SOV. 

 

Uzn. č. 270/3/17  

  ➢ VV SOV schvaľuje:  

Návrh volebného poriadku na voľbu kontrolóra SOV. 

 

 

3. RÔZNE 

Na záver zasadnutia viceprezident SOV Z. Kríž informoval o informáciách zo zasadnutia 

štábu ZOH PyeongChang 2018, ktoré sa konalo so zástupcami zväzov a stredísk 18.12.2017.  

 Diskusia bola venovaná predovšetkým otázke kvalifikovania sa a splneniu 

administratívnych povinností tímu bobov. Ako bolo zdôraznené, SOV musí vychádzať z aktuálnej 

situácie, pričom aktuálne sa tím bobistov nachádza na postupovom mieste. Viceprezident SOV J. 

Gönci informoval VV SOV o tom, že aktuálne má informácie, že bobisti pracujú na tom, aby mali 

možnosť štartovať a pilot sa uchádza o slovenské občianstvo. Otázka ich možnosti štartovať na 

ZOH 2018 je aktuálne podmienená 2 faktormi, a to: pilot musí získať slovenské občianstvo a MOV 

im musí schváliť výnimku, pretože člen tímu štartoval pred 2 rokmi za iný štát.  

VV SOV rozhodol o tom, že ich zástupcov pozve na najbližšie zasadnutie VV SOV (t.j. 

11.1.2018), aby poskytli oficiálne informácie o ich stave, nakoľko sa štábu ZOH PyeongChang 

2018 nezúčastnili. Ako bolo na zasadnutí zdôraznené, v záujme SOV je, aby tím bobistov štartoval 

na ZOH 2018 a SOV urobí všetko preto, aby im to bolo umožnené a mali vhodné podmienky, avšak 

musia splniť povinné administratívne náležitosti. 

 Uzn. č. 270/4/17   

      ➢VV SOV schvaľuje:  
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Úlohu vypracovať a odoslať oficiálnu pozvánku na zasadnutie VV SOV dňa 11.1.2018 pre 

zástupcov tímu bobistov z dôvodu objasnenia ich situácie a poskytnutia oficiálnych 

informácií o stave kvalifikácie a splnení potrebných administratívnych záležitostí. 

 Vypracovateľ: sekretariát SOV 

 

271. zasadnutie VV SOV sa uskutoční vo štvrtok 11. januára 2018.   

  

 

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOV 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOV  

  

Overil: Peter Korčok, viceprezident SOV   

  


