


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
O SLOVENSKOM OLYMPIJSKOM 
VÝBORE

Slovenský olympijský výbor (SOV) 
vznikol na  ustanovujúcom zasadnutí 19. 
decembra 1992. Ministerstvo vnútra SR ho 
zaregistrovalo 20. januára 1993. SOV sa stal 
jedným z  dvoch nástupcov Českosloven-
ského olympijského výboru (ČSOV), ktorý 
oficiálne ukončil svoju činnosť 27. mar-
ca 1993. V  období druhej svetovej vojny 
a  krátko po  nej pôsobil na  území Sloven-
ského štátu prvý Slovenský olympijský vý-
bor (vznikol v roku 1939 a bol rozpustený 
v  roku 1947). Súčasný SOV je však jeden 
z  dvoch nástupcov ČSOV, ktorý pôsobil 
s vynútenou vojnovou prestávkou v rokoch 
1919 - 1992.

Na zasadnutí exekutívy MOV 16. marca 
1993 v Atlante bol SOV provizórne uzna-
ný ako jeden z  dvoch nástupcov ČSOV. 
Jeho riadne uznanie za  plnoprávneho 
člena medzinárodnej olympijskej rodi-
ny schválilo 101. zasadnutie MOV 24. 
septembra 1993 v Monte Carle. Význam-
ný právny krok, ktorý zakotvil pôsobenie 
SOV, bolo prijatie Zákona č. 226/1994 
Z. z. o  používaní a  ochrane olympijskej 
symboliky a o Slovenskom olympijskom 
výbore. Národná rada SR ho schválila 18. 
augusta 1994.

Na  ustanovujúcom zasadnutí zvolili 
do  SOV 49 členov. Prvým predsedom sa 
stal profesor Vladimír Černušák, ktorý 
bol od  roku 1981 člen Medzinárodné-
ho olympijského výboru (MOV) v  ČSSR. 
Po  rozdelení Česko-Slovenska bol v  roku 
1993 zvolený za člena MOV na Slovensku. 
Zostal ním až do dovŕšenia vekového limi-
tu 80 rokov v  roku 2001, keď sa stal čest-
ným členom MOV. Vladimír Černušák, 
ktorý viedol SOV od  decembra 1992, bol 
za  predsedu opätovne zvolený na  11. za-
sadnutí SOV 18. októbra 1997 v Bratislave. 
Z vážnych rodinných dôvodov sa však 19. 
augusta 1999 vzdal funkcie. Počas svojho 
riadneho členstva v MOV však ešte zostal 
člen výkonného výboru SOV ex officio.

Za nového predsedu SOV na 16. zasad-
nutí SOV 20. novembra 1999 zvolili Fran-
tiška Chmelára. Vladimír Černušák sa 
stal čestným predsedom SOV. František 
Chmelár bol opätovne zvolený za predsedu 
SOV na 21. valnom zhromaždení 31. marca 
2001, na 29. valnom zhromaždení SOV 20. 

novembra 2004, na 36. valnom zhromažde-
ní SOV 29. novembra 2008 (medzičasom sa 
názov najvyššej funkcie zmenil z predsedu 
na prezidenta), aj na 44. valnom zhromaž-
dení SOV 24. novembra 2012.

Prvých desať rokov svojej existencie síd-
lil SOV v  Dome športu na  Junáckej ulici 
v  Bratislave. Od  24. septembra 2002 SOV 
sídli vo svojej vlastnej budove – v Sloven-
skom olympijskom dome - na Kukučínovej 
ulici 26 v Bratislave.

RÝCHLE MEDZINÁRODNÉ 
ETABLOVANIE SOV

Do  značnej miery vďaka práci, ktorú 
pred vznikom SOV vykonala Olympijská 
spoločnosť Slovenska pod vedením Márie 
Mračnovej, a  zásluhou domácej i  medzi-
národnej autority prvého predsedu SOV 
a  člena MOV Vladimíra Černušáka, aj 
vďaka skúsenosti prvého generálneho ta-
jomníka SOV Jána Mráza, sa SOV veľmi 
rýchlo po svojom vzniku etabloval na slo-
venskej i medzinárodnej scéne. Mimoriad-
ne významný podiel na tom mali aj pestré 
a  bohaté olympijské aktivity, vo viacerých 
smeroch jedinečné. SOV sa vďaka všetkým 
uvedeným faktom plynule a bezproblémo-
vo začlenil do  slovenských i  medzinárod-
ných športových štruktúr a zakrátko získal 
významné postavenie. 

Odraz pozitívneho vnímania činnosti 
SOV v  zahraničí boli viaceré významné 
ocenenia popredných predstaviteľov slo-
venského olympijského hnutia zo strany 
MOV a  ďalších významných športových 
organizácií, ako aj zvolenie slovenských 
funkcionárov do  olympijských štruktúr. 
Olympijským radom v striebre bol ešte pred 
vznikom SOV ocenený Ľudovít Komadel 
(1992) a  počas existencie SOV postupne 
Ján Mráz (1996), Ján Zachara (1997), Pe-
ter Šťastný (1997) a  Vladimír Černušák 
(2001). Po  zmene kritérií na  udeľovanie 
Olympijského radu získala Mária Mračno-
vá v roku 2007 Trofej prezidenta MOV. 

Medailou Pierra de Coubertin MOV oce-
nil Hildu Múdru (2002) a Bohumila Go-
liana (2006). Mnohé ďalšie osobnosti zo 
Slovenska získali výročné trofeje MOV, ako 
aj diplomy MOV. Celosvetová Asociácia 
národných olympijských výborov (ANOV) 
udelila v  roku 2002 Cenu za zásluhy Vla-
dimírovi Černušákovi. Mária Mračnová 
sa v  tom istom roku stala vôbec prvým 

slovenským laureátom najvyššieho medzi-
národného ocenenia fair play – Ceny Jeana 
Borotru, ktorú jej udelil Medzinárodný vý-
bor fair play UNESCO.

Dominantné postavenie vo svete si spo-
medzi slovenských olympijských funk-
cionárov udržal Vladimír Černušák, kto-
rý bol od  roku 1981 člen MOV v  ČSSR. 
Po rozdelení ČSFR bol v roku 1993 zvolený 
za  člena MOV na  Slovensku. Zostal ním 
až do dovŕšenia vekového limitu 80 rokov 
v  roku 2001, keď sa stal čestným členom 
MOV. Martin Benko bol v rokoch 2001 – 
2005 člen exekutívy Európskych olympij-
ských výborov (EOV). V štruktúrach EOV 
v minulosti pôsobili Ján Mráz (revízna ko-
misia), Mária Mračnová (komisia EYOD) 
a Jozef Prusák (právna komisia). V súčas-
nosti v štruktúrach EOV pôsobia František 
Chmelár (komisia pre styk s  Európskou 
úniou), Jozef Liba (komisia EYOF) a Igor 
Nemeček (komisia pre šport pre všetkých, 
v  minulosti bol člen komisie pre mládež 
a životné prostredie). 

AKTIVITY SOV  
 PRI ROZVOJI OLYMPIZMU

Už v  rámci Olympijskej spoločnosti 
Slovenska (existovala od 6. apríla 1990) sa 
začali pod jej egidou rozvíjať pestré olym-
pijské aktivity. Vďaka aktivitám na  poli 
rozvoja olympizmu Slovenský olympijský 
výbor už krátko po  svojom vzniku získal 
v  medzinárodnom olympijskom hnutí 
dobré meno. Realizátori olympijských akti-
vít dodnes pomáhajú SOV napĺňať jeho po-
slanie. V roku 2010 SOV spustil komplexný 
Program olympijskej výchovy, ktorý je za-
meraný predovšetkým na školy. Jeho súčas-
ťou je vydávanie publikácií s  olympijskou 
tematikou, ktoré dopĺňajú plagáty a ďalšie 
materiály, ako aj dokumentárny film „Slo-
vensko olympijské“.

Od  roku 1991 vznikali na  Slovensku 
olympijské kluby, ktoré ako občianske 
združenia v  súčasnosti pôsobia v  20 re-
giónoch. Kluby zabezpečujú pravidelné 
stretnutia olympionikov a  prívržencov 
olympizmu, propagujú olympijské idey 
a  históriu olympizmu v  regióne, vydávajú 
publikácie, organizujú besedy, súťaže detí 
a  mládeže, či participujú na  Behu Olym-
pijského dňa a na vedomostných súťažiach 
o olympizme. Výrazne sa angažujú pri reali-
zácii najväčšieho dlhodobého projektu SOV 



– Olympijských festivalov detí a mládeže 
(OFDMS). Olympijské kluby sú hlavní ko-
ordinátori projektu Olympijského odzna-
ku všestrannosti, ktorý SOV spustil v roku 
2012. Na  ich pleciach ležala aj organizácia 
celoslovenskej olympijskej štafety s Posol-
stvom Londýnu, ktorá putovala od 1. apríla 
do  23. júna 2012 cez celé Slovensko. Čin-
nosť klubov zastrešuje Združenie olym-
pijských klubov SR, ktoré je organizačná 
zložka Slovenského olympijského výboru. 
S klubmi spolupracuje aj komisia SOV pre 
šport a životné prostredie. 

Vysoké medzinárodné uznanie v  minu-
losti získala Slovenská spoločnosť olympij-
skej a  športovej filatelie. Mala významný 
podiel na  šírení olympijských ideálov cez 
svoje propagačné aktivity, vlastné filate-
listické výstavy SLOVOLYMPFILA, ako 
aj účasťou na  medzinárodných výstavách 
OLYMPHILEX počas olympijských hier, 
z  ktorých si jej členovia priniesli početné 
vavríny. V roku 2011 sa zlúčila so Sloven-
skou spoločnosťou olympijskej a športovej 
symboliky a  spoločne utvorili Slovenskú 
spoločnosť olympijských a  športových 
zberateľov, ktorá je člen SOV. Člen SOV 
je aj občianske združenie Kalokagatia 
na  Slovensku, ktoré organizuje medziná-
rodnú olympiádu detí a mládeže s názvom. 
Toto podujatie s  názvom Kalokagatia 
od okresnej úrovne olympiády detí a mlá-
deže prerástlo cez celoslovenskú až po me-
dzinárodnú úroveň a  dnes už má okrem 
letnej, ktorá sa tradične koná v Trnave, aj 
zimnú vetvu. Sprievodné podujatia Kalo-
kagatie bývajú aj vedomostné a  umelecké 
súťaže s olympijskou tematikou. 

Bohatú činnosť vyvíja Slovenská olym-
pijská akadémia (SOA), ktorá organizu-
je a  riadi semináre, vedomostné súťaže 
o olympizme pre žiakov a študentov, ume-
lecké súťaže i  medzinárodné tábory detí 
a mládeže. Jej členovia sú autori množstva 
publikácií, venovaných olympijskému hnu-
tiu v  celoslovenskom rámci aj  v  konkrét-
nych regiónoch Slovenska i  významným 
olympionikom. Takisto už od  roku 1992 
aktívne pôsobí Klub fair play SOV (KFP), 
ktorý je člen Európskeho hnutia fair play 
(EFPM). V roku 1999 získal ako vôbec prvý 
národný klub fair play v  Európe za  svo-
ju činnosť Čestné uznanie EFPM. SOA aj 
KFP sú organizačné zložky SOV bez práv-
nej subjektivity. 

Pôsobenie na  poli rozvoja olympizmu 
dopĺňajú Slovenská asociácia olympioni-
kov, ktorá je členom SOV, komisia SOV 
pre šport a životné prostredie a komisia 
SOV pre ženy a šport. Od roku 2001 akti-
vity všetkých uvedených subjektov zastre-
šuje rada olympizmu SOV (donedávna 
rada rozvoja olympizmu SOV). Samostat-
ne pôsobia ústredný štáb Olympijských 
festivalov detí a mládeže, i mediálna ko-
misia SOV.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SOV
K  rýchlemu etablovaniu SOV výrazne 

prispeli aj významné aktivity na  výsostne 
olympijskej pôde. V roku 1994 SOV odsú-
hlasil kandidatúru regiónu Poprad-Tatry 
na  usporiadanie zimných olympijských 
hier (ZOH) 2002 a  bol nápomocný v  ce-
lom kandidátskom procese. Ešte význam-
nejšie a všestranne SOV podporoval ďalšiu 
olympijskú kandidatúru Popradu-Tatier 
na ZOH 2006. V rámci podpory kandidát-
skeho procesu na ZOH 2006 SOV zorgani-
zoval v  roku 1999 v regióne Poprad-Tatry 
zimné IV. európske olympijské dni mlá-
deže (EYOD). Ostávajú dodnes najroz-
siahlejšie a najvýznamnejšie medzinárodné 
podujatie, ktoré usporiadal SOV. 

Ďalšími prejavmi úspešnej diplomacie 
SOV v  rámci Európy bolo pridelenie 19. 
seminára šéfov misií a  generálnych sek-
retárov NOV Európy, ktorý sa v Bratislave 
uskutočnil v roku 1998 s účasťou 144 delegá-
tov, zastupujúcich MOV, EOV, organizáto-
rov najbližších OH a ZOH, i reprezentantov 
46 národných olympijských výborov Euró-
py. Jeho súčasť bolo aj zasadnutie výkonné-
ho výboru EOV. Podobne významné podu-
jatie bolo v roku 2001 valné zhromaždenie 
Európskeho hnutia fair play (EFPM) a 4. 
európska konferencia fair play v Bratislave, 
na ktorej sa zúčastnili delegáti z 18 krajín. 

V oblasti medzinárodných stykov sa pre 
SOV ako veľmi užitočné ukázalo zriaďova-
nie Slovenských domov na  významných 
športových podujatiach. Ich tradícia sa 
skromne začala na Hrách XXVI. olympiá-
dy v Atlante 1996. V novej podobe mal Slo-
venský dom premiéru na  majstrovstvách 
sveta 1997 v alpskom lyžovaní v Sestriere. 
Spočiatku Slovenské domy slúžili predo-
všetkým na  podporu kandidatúry Popra-
du-Tatier na ZOH 2006, ale stretli sa s ta-
kým pozitívnym ohlasom, že záujem zria-

ďovať ich na  všetkých letných aj zimných 
olympijských hrách pretrval až doteraz. 
Priestory Slovenského domu využil SOV 
na  ZOH v  Nagane, Salt Lake City, Turíne 
i vo Vancouvri aj na OH v Atlante, Sydney, 
Aténach, Pekingu a  v  Londýne na  mnohé 
stretnutia s  členmi MOV i  medzinárod-
ných športových federácií, i na bilaterálne 
rokovania s  inými NOV. Slovenské domy 
prevádzkujú súkromné agentúry, ktorým 
SOV prideľuje licenciu.

PODPORA ŠPORTOVCOV  
ZO STRANY SOV

Športovci predstavujú jeden z  hlavných 
pilierov olympijského hnutia. Rovnako 
ako rozvoj olympizmu sú v centre záujmu 
Slovenského olympijského výboru. SOV 
sa už dávnejšie snažil posilniť postavenie 
športovcov v  slovenskom olympijskom 
hnutí zvýšením ich zastúpenia vo valnom 
zhromaždení SOV, ustanovením komisie 
športovcov, i  pomocou Slovenskej aso-
ciácii olympionikov. V posledných rokoch 
najmä olympionikom v  seniorskom veku 
pomáha aj Nadácia SOV. SOV sa už pred 
niekoľkými rokmi pripojil k  medzinárod-
nému Athletes Career Programme, ktorý 
MOV realizuje v spolupráci so spoločnos-
ťou Adecco. Program pomáha pripraviť 
športovcov na  ich uplatnenie v  postšpor-
tovej kariére. Komisia športovcov SOV 
reprezentuje záujmy aktívnych olympioni-
kov a tlmočí ich názory a postoje k záleži-
tostiam, ktoré sa bezprostredne dotýkajú 
športovcov, prezidentovi a  výkonnému 
výboru SOV. Jej predseda je ex officio člen 
výkonného výboru SOV. 

Jedna z  úloh SOV je podporovať roz-
voj vrcholového športu a  športu mláde-
že. Na  zabezpečenie čo najlepšej prípravy 
na olympijské hry, olympijské hry mládeže 
a na európske olympijské festivaly mládeže 
SOV vždy zriaďuje štáby pre príslušné pod-
ujatia, čo sú koordinačné orgány s určitými 
rozhodovacími právomocami s  postave-
ním organizačných zložiek SOV a  porad-
ných orgánov VV SOV. Okrem toho do-
nedávna pôsobila aj komisia pre športovo-
-talentovanú mládež. V nedávnej minulosti 
sa so štátnou podporou úspešne realizovali 
projekty olympijských top tímov a Junior-
ského olympijského tímu. 



ŠTRUKTÚRA SOV
Slovenský olympijský výbor má od  42. 

valného zhromaždenia SOV, ktoré sa kona-
lo 21. apríla 2012, spolu 82 členov. Medzi 
nimi je 62 kolektívnych členov, ktorých 
v  SOV zastupuje delegovaný zástupca – 
je to 38 slovenských športových zväzov 
olympijských športov, 13 zväzov neolym-
pijských športov a  11 ďalších organizácií, 
resp. inštitúcií, pôsobiacich v oblasti špor-
tu. Kolektívni členovia určujú svojho zá-
stupcu na každé valné zhromaždenie SOV 
a prípadnú zmenu doterajšieho zastúpenia 
sú povinní nahlasovať na  sekretariát SOV 
vopred. Ďalších 20 členov SOV má indi-
viduálne členstvo. To sa v  súčasnosti týka 
prezidenta SOV, ďalej 5 členov, ktorí boli 
zvolení na jedno funkčné obdobie olympij-
ského cyklu ako osobnosti, 5 olympionikov 
- členov komisie športovcov SOV, ktorí sa 
rátajú do hlasovacej väčšiny zväzov olym-
pijských športov (predseda komisie je člen 
výkonného výboru SOV ex officio) a 9 ďal-
ších členov výkonného výboru SOV.

DOTERAJŠIE ZLOŽENIE  
ORGÁNOV SOV

PRVÉ FUNKČNÉ OBDOBIE 
(19. 12. 1992 – 22. 2. 1997)

VÝKONNÝ VÝBOR SOV (mal spočiat-
ku 7 členov, od mája 1993 po kooptácii ďal-
ších dvoch 9 členov) – PREDSEDA SOV: 
Vladimír ČERNUŠÁK, 1. PODPRED-
SEDA – PRE ŠPORTY: Anton IHRING 
(Slovenský atletický zväz), 2. PODPRED-
SEDA – PRE EKONOMIKU: Ľubomír 
KADNÁR (Slovenský kanoistický zväz, 
neskôr Slovenský zväz rýchlostnej kano-
istiky), 3. PODPREDSEDNÍČKA – PRE 
OLYMPIJSKÉ AKTIVITY: Mária MRAČ-
NOVÁ (Olympijská spoločnosť Slovenska, 
neskôr olympijské kluby SR), ČLENOVIA 
VV SOV: Vladimír MILLER (Slovenský 
zväz moderného päťboja), Karol MIHOK 
(Slovenský zväz telesne postihnutých špor-
tovcov, neskôr Slovenský paralympijský 
výbor), Július DUBOVSKÝ (Slovenský ly-
žiarsky zväz), Ján MITOŠINKA (Slovenský 
zväz ľadového hokeja – kooptovaný v máji 
1993), Ján HLUCHÝ (Slovenská basketba-
lová asociácia – kooptovaný v  máji 1993, 
zomrel 13. 7. 1994), Alexander RIECKY 
(Slovenská basketbalová asociácia – zvo-

lený vo februári 1995 namiesto zosnulého 
Jána Hluchého).

REVÍZNA KOMISIA SOV – PRED-
SEDA: Karol GUMÁN (Slovenský zväz 
vzpierania), ČLENOVIA RK SOV: Libuša 
SCHÖNOVÁ (Slovenský zväz modernej 
gymnastiky), Marián LINDER (Slovenský 
šermiarsky zväz).

DRUHÉ FUNKČNÉ OBDOBIE 
(22. 2. 1997 – 31. 3. 2001)

VÝKONNÝ VÝBOR SOV (mal 9 čle-
nov) – PREDSEDA SOV: Vladimír ČER-
NUŠÁK (19. 8. 1999 sa z  rodinných 
dôvodov vzdal funkcie, tri mesiace bol 
vedením SOV poverený 1. podpredseda 
Anton IHRING), František CHMELÁR 
(Slovenský zväz ľadového hokeja – zvole-
ný na 16. zasadnutí SOV 19. 11. 1999), 1. 
PODPREDSEDA – PRE ŠPORTY: Anton 
IHRING (Slovenský atletický zväz, neskôr 
člen SOV za  Slovenskú triatlonovú úniu), 
2. PODPREDSEDA – PRE EKONOMIKU 
A MARKETING: Július DUBOVSKÝ (Slo-
venský lyžiarsky zväz), 3. PODPREDSED-
NÍČKA – PRE OLYMPIJSKÉ AKTIVITY: 
Mária MRAČNOVÁ (olympijské kluby SR, 
neskôr Slovenský atletický zväz), ČLENO-
VIA VV SOV: Vladimír MILLER (Sloven-
ský zväz moderného päťboja), Benjamín 
LEITNER (Slovenský zväz biatlonu), Ján 
DOJČAN (Slovenský zväz vodného sla-
lomu a  zjazdu), Alexander RIECKY (Slo-
venská basketbalová asociácia – v  októbri 
1999 prestal byť člen VV SOV, pretože SBA 
vymenila svojho zástupcu v  SOV), Zden-
ko KRÍŽ (Slovenský stolnotenisový zväz), 
Vladimír ČERNUŠÁK (ako člen MOV zo-
stal ex officio člen VV SOV aj po odstúpení 
z funkcie predsedu v auguste 1999)

REVÍZNA KOMISIA SOV (od  no-
vembra 1999 DOZORNÁ RADA SOV) 
– PREDSEDNÍČKA: Libuša SCHÖNOVÁ 
(Slovenský zväz modernej gymnastiky), 
ČLENOVIA RK SOV, resp. DR SOV: Mária 
JASENČÁKOVÁ (Slovenský zväz sánka-
rov), Jozef BAZÁLIK (Slovenská plavecká 
federácia).

TRETIE FUNKČNÉ OBDOBIE 
(31. 3. 2001 – 20. 11. 2004)

VÝKONNÝ VÝBOR SOV (mal 11 
členov) – PREDSEDA SOV: František 
CHMELÁR, PODPREDSEDA PRE LET-
NÉ ŠPORTY: Vladimír MILLER (Slo-

venský zväz moderného päťboja), POD-
PREDSEDA PRE ZIMNÉ ŠPORTY: Július 
DUBOVSKÝ (Slovenský lyžiarsky zväz), 
PODPREDSEDNÍČKA PRE ROZVOJ 
OLYMPIZMU: Mária MRAČNOVÁ (Slo-
venský atletický zväz), ČLENOVIA VV 
SOV: Anton TKÁČ (Slovenská asociácia 
olympionikov), Marián KUKUMBERG 
(Stredisko štátnej športovej reprezentácie 
MV SR), Igor NEMEČEK (Slovenský zväz 
ľadového hokeja), Miroslav HAVIAR (Slo-
venský zväz rýchlostnej kanoistiky), Zden-
ko KRÍŽ (Slovenský stolnotenisový zväz), 
Stanislav KROPILÁK (Slovenská basketba-
lová asociácia), Vladimír ČERNUŠÁK (ako 
člen MOV zostal ex officio člen VV SOV až 
do novembra 2001, keď dovŕšil hranicu 80 
rokov), Jozef BAZÁLIK (Slovenská plavec-
ká federácia – bol zvolený dodatočne v ja-
nuári 2002 po tom, ako Vladimír Černušák 
prestal byť po  ukončení členstva v  MOV 
člen VV SOV).

DOZORNÁ RADA SOV – PREDSED-
NÍČKA: Mária JASENČÁKOVÁ (Slo-
venský sánkarský zväz), ČLENOVIA DR 
SOV: Jozef CEHLÁR (Slovenská asociácia 
 taekwondo), Ladislav ÁSVÁNYI (Slo-
venský šermiarsky zväz – v  máji 2002 sa 
členstva v  DR SOV vzdal), Ivan CIBÁK 
(Slovenský zväz vodného slalomu a zjazdu 
– zvolený v máji 2002).

ŠTVRTÉ FUNKČNÉ OBDOBIE 
(20. 11. 2004 – 29. 11. 2008)

VÝKONNÝ VÝBOR SOV (mal 11 
členov) – PREDSEDA SOV: František 
CHMELÁR, PODPREDSEDA PRE LET-
NÉ ŠPORTY: Vladimír MILLER (Slo-
venský zväz moderného päťboja), POD-
PREDSEDA PRE ZIMNÉ ŠPORTY: Igor 
NEMEČEK (Slovenský zväz ľadového ho-
keja), PODPREDSEDNÍČKA PRE ROZ-
VOJ OLYMPIZMU: Mária MRAČNOVÁ 
(Slovenský atletický zväz), ČLENOVIA VV 
SOV: Jozef BAZÁLIK (Slovenská plavecká 
federácia), Karina CÍLEKOVÁ–HABŠU-
DOVÁ (reprezentantka komisie športov-
cov SOV – bola členka VV SOV ex officio, 
jej členstvo vo VV SOV sa skončilo v apríli 
2007), Jozef GÖNCI (od apríla 2007 repre-
zentant komisie športovcov – člen VV SOV 
ex officio), Ľubor HALANDA (Slovenská 
volejbalová federácia), Zdenko KRÍŽ (Slo-
venský stolnotenisový zväz), Ľubor ŠTARK 
(Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky), 



Anton TKÁČ (Slovenská asociácia olym-
pionikov), Jozef VENGLOŠ (Slovenský fut-
balový zväz).

DOZORNÁ RADA SOV- PREDSED-
NÍČKA: Mária JASENČÁKOVÁ (Slo-
venský sánkarský zväz, od  apríla 2007 
individuálna členka SOV ako osobnosť), 
ČLENOVIA DR SOV: Dušan NOGA (Slo-
venská baseballová federácia), Jozef GÖN-
CI (nominant komisie športovcov SOV – 
v apríli 2007 sa členstva v DR SOV vzdal), 
Juraj SANITRA (Slovenský zväz biatlonu 
– zvolený v apríli 2007).

PIATE FUNKČNÉ OBDOBIE 
(29. 11. 2008 – 24. 11. 2012)

VÝKONNÝ VÝBOR SOV (mal 11 
členov) – PREZIDENT SOV: František 
CHMELÁR, PODPREDSEDA PRE LET-
NÉ ŠPORTY: Ľubor HALANDA (Sloven-
ská volejbalová federácia), PODPREDSE-
DA PRE ZIMNÉ ŠPORTY: Igor NEME-
ČEK (Slovenský zväz ľadového hokeja), 
PODPREDSEDA PRE MLÁDEŽ: Vladimír 
MILLER (Slovenský zväz moderného päť-
boja), ČLENOVIA VV SOV: Ľubor ŠTARK 
(Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky), 
Mária MRAČNOVÁ (Slovenský atletický 
zväz), Jozef BAZÁLIK (Slovenská plavecká 
federácia), Zdenko KRÍŽ (Slovenský stol-
notenisový zväz), Janka GANTNEROVÁ 
(Slovenský lyžiarsky zväz, neskôr Sloven-
ská lyžiarska asociácia), Richard GALO-
VIČ (Slovenský zväz kanoistiky na divokej 
vode), Jozef GÖNCI (reprezentant komisie 
športovcov – člen VV SOV ex officio).

DOZORNÁ RADA SOV – PREDSEDA: 
Marián KUKUMBERG (Stredisko štátnej 
športovej reprezentácie MV SR), ČLE-
NOVIA DR SOV: Mária JASENČÁKOVÁ 
(individuálna členka SOV ako osobnosť), 
Kamil HAŤAPKA (Slovenský zväz cyklisti-
ky – vzdal sa funkcie k 16. 4. 2011), Milan 
JAGNEŠÁK (nominant komisie športov-
cov SOV – od 16. 4. 2011).

ŠIESTE FUNKČNÉ OBDOBIE 
(od 24. 11. 2012)

VÝKONNÝ VÝBOR SOV (má 11 
členov) – PREZIDENT SOV: František 
CHMELÁR, PODPREDSEDA PRE LET-
NÉ ŠPORTY: Ľubor HALANDA (Sloven-
ská volejbalová federácia), PODPREDSE-
DA PRE ZIMNÉ ŠPORTY: Igor NEME-
ČEK (Slovenský zväz ľadového hokeja), 

PODPREDSEDA PRE OLYMPIZMUS: 
Vladimír MILLER (Slovenský zväz mo-
derného päťboja), ČLENOVIA VV SOV: 
Peter KORČOK (Slovenský atletický zväz), 
Janka GANTNEROVÁ (Slovenská lyžiar-
ska asociácia), Branislav DELEJ (Slovenská 
spoločnosť telovýchovného lekárstva), Da-
niel LÍŠKA (Slovenský zväz karate), Ľubor 
ŠTARK (Slovenský zväz rýchlostnej kano-
istiky), Zdenko KRÍŽ (Slovenský stolnote-
nisový zväz), Jozef GÖNCI (reprezentant 
komisie športovcov – člen VV SOV ex of-
ficio).

DOZORNÁ RADA SOV – PREDSEDA: 
Marián KUKUMBERG (Stredisko štátnej 
športovej reprezentácie MV SR), ČLENO-
VIA DR SOV: Ján MIŽÚR (Slovenský zväz 
orientačných športov), Milan JAGNEŠÁK 
(nominant komisie športovcov SOV).

DOTERAJŠÍ GENERÁLNI TAJOMNÍCI/
SEKRETÁRI SOV

19. 2. 1993 – 31. 1. 1997: Ján MRÁZ (ge-
nerálny tajomník)

1. 2. 1997 – 31. 1. 2005: Martin BENKO 
(generálny tajomník)

Od 1. 2. 2005: Jozef LIBA (generálny sek-
retár)

ÚČASŤ VÝPRAV VYSLANÝCH SOV 
NA HRÁCH OLYMPIÁDY A ZIMNÝCH 
OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

Najviditeľnejší prejav činnosti SOV je 
účasť výprav, nominovaných a  vyslaných 
SOV, na  letných hrách olympiády (OH) 
a na zimných olympijských hrách (ZOH). 
Pri piatich účastiach na  OH získali slo-
venskí športovci spolu 24 medailí (7–9–8) 
a  takisto pri piatich účastiach na  ZOH 4 
medaily (1-2-1).

XVII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY  
LILLEHAMMER 1994

SOV schválil na svojom 3. zasadnutí 18. 
januára 1994 nomináciu prvej samostatnej 
slovenskej výpravy na ZOH. Bolo v nej 42 
športovcov – 34 mužov a 8 žien, súťažili v 4 
športoch. Pri premiére pod piatimi kruh-
mi v  Lillehammeri získalo Slovensko dva 
olympijské body, čo znamenalo v  neofici-
álnom hodnotení krajín 27. miesto medzi 
65 výpravami. Prvý olympijský bod získala 
za šieste miesto biatlonistka Martina Jaši-

cová. Rovnaké umiestenie dosiahlo druž-
stvo hokejistov. Žigmund Pálffy sa stal 
najproduktívnejším hráčom a  Miroslav 
Šatan najlepším strelcom olympijského 
hokejového turnaja. Sľub výpravy skladali 
hokejista Peter Šťastný a biatlonistka Mar-
tina Jašicová, vlajkonosič na  otváracom 
ceremoniáli bol Peter Šťastný. Výpravu 
viedol Anton Ihring.

HRY XXVI. OLYMPIÁDY  
ATLANTA 1996

V atlanskej výprave bolo 71 slovenských 
športovcov – 58 mužov a  13 žien, súťa-
žili v  14 športoch. Na  Hrách olympijskej 
storočnice (100 rokov po  premiére OH 
v Aténach 1896) získala slovenská výprava 
spolu tri medaily (1–1–1), čo znamenalo 
43. miesto medzi 197 zúčastnenými výpra-
vami. Historicky prvú olympijskú medailu 
pre samostatné Slovensko (bronzovú) zís-
kal 25. júla 1996 získal v ľubovoľnej malo-
kalibrovke 60 strelec Jozef Gönci. Vodný 
slalomár Michal Martikán sa 27. júla 1996 
stal v  kategórii C1 na  rieke Ocoee v  štáte 
Tennessee prvým olympijským víťazom 
v  dejinách SR. Tretiu medailu slovenskej 
výpravy – striebornú – získal rýchlost-
ný kanoista Slavomír Kňazovický v  C1 
na 500 m. Sľub výpravy skladali vodný sla-
lomár Peter Nagy a cyklistka Lenka Ilav-
ská, vlajkonosič na otváracom ceremoniáli 
bol zápasník Jozef Lohyňa. Výpravu viedla 
Mária Mračnová.

XVIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY  
NAGANO 1998

Na ZOH v Nagane súťažilo v 5 športoch 
39 slovenských športovcov – 31 mužov a 8 
žien, ďalších osem na  súťaže nenastúpilo 
(predovšetkým hokejisti v dôsledku diskri-
minačného hracieho modelu). Slovenská 
výprava získala šesť olympijských bodov 
za  dve štvrté miesta. Dosiahli ich biatlo-
nistka Soňa Mihoková na 15 km a štafeta 
biatlonistiek na 4x7,5 km. V neoficiálnom 
poradí krajín obsadilo Slovensko v  kon-
kurencii 72 krajín so šiestimi bodmi 24. 
miesto. Sľub výpravy skladali hokejista 
Zdeno Cíger a biatlonistka Soňa Mihoko-
vá, vlajkonosič na  otváracom ceremoniáli 
bol bežec na lyžiach Ivan Bátory. Výpravu 
viedol Anton Ihring.



HRY XXVII. OLYMPIÁDY  
SYDNEY 2000

Vo výprave SR na  OH v  Sydney bol re-
kordný 112 počet športovcov (z nich štar-
tovalo 108 – 81 mužov a 27 žien), na čom sa 
podieľala účasť až troch kolektívov (druž-
stvá futbalistov, basketbalistiek a  vodných 
pólistov). Naši olympionici súťažili v  15 
športoch, čo je doteraz najviac. Sloven-
sko obsadilo v  medailovom poradí krajín 
s piatimi kovmi (1-3-1) medzi 199 výpra-
vami 38. miesto. Všetky naše medaily vzišli 
z  vody. O  kompletnú medailovú zbierku 
sa postarali vodní slalomári – zlato získa-
li v  C2 bratia Pavol a  Peter Hochschor-
nerovci, striebro v  C1 Michal Martikán 
a bronz v rovnakej disciplíne Juraj Minčík. 
Dve strieborné medaily získala plavkyňa 
Martina Moravcová, ktorá skončila druhá 
na 100 m motýlik i na 200 m voľným spô-
sobom. Sľub výpravy skladali strelec Jozef 
Gönci a  basketbalistka Zuzana Žirková, 
vlajkonosič na  otváracom ceremoniáli bol 
rýchlostný kanoista Slavomír Kňazovický. 
Výpravu viedol Martin Benko.        

XIX. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY  
SALT LAKE CITY 2002

Na ZOH v Salt Lake City nastúpilo na sú-
ťaže v 6 športoch 49 slovenských športov-
cov – 38 mužov a 11 žien, ďalší dvaja ne-
súťažili. Slovenská výprava získala len dva 
olympijské body zásluhou piateho miesta 
štafety biatlonistiek na 4x7,5 km. Sľub vý-
pravy skladali bežec na lyžiach Ivan Bátory 
a biatlonistka Soňa Mihoková, vlajkonosič 
na  otváracom ceremoniáli bol hokejista 
Robert Petrovický. Výpravu viedol Július 
Dubovský.

HRY XXVIII. OLYMPIÁDY  
ATÉNY 2004

Na  OH v  Aténach súťažilo v  12 špor-
toch spolu 64 našich športovcov – 48 mu-
žov a 16 žien, jeden ďalší člen výpravy bol 
z  OH vylúčený pre pozitívny dopingový 
nález na  súťaži ešte pred hrami. Aténske 
vystúpenie slovenskej výpravy pod piati-
mi kruhmi bolo dovtedy najúspešnejšie. 
Rekordný bol celkový zisk zisk šiestich 
medailí (2-2-2), aj dvoch zlatých. Vďaka 
tomu Slovensko obsadilo v  medailovom 
poradí 201 zúčastnených krajín 29. miesto. 
Obe zlaté medaily získali vodní slalomári – 
Elena Kaliská v kategórii K1 a bratia Peter 

a Pavol Hochschornerovci, ktorí v C2 ob-
hájili zlato zo Sydney. Strieborné medaily si 
vybojovali džudista Jozef Krnáč (do 66 kg) 
a  vodný slalomár Michal Martikán (C1), 
bronzové strelec Jozef Gönci (vzduchová 
puška) a  štvorkajak na  1000 m v  zložení 
Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, 
Erik Vlček a Juraj Bača. Sľub výpravy skla-
dali vzpierač Martin Tešovič a  strelkyňa 
Andrea Stranovská, vlajkonosič na  otvá-
racom ceremoniáli bol vodný slalomár 
Michal Martikán. Športovú časť výpravy 
viedol Vladimír Miller.

XX. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY  
TURÍN 2006

Na  ZOH Turíne štartovalo 58 sloven-
ských športovcov – 45 mužov a 13 žien, je-
den ďalší nesúťažil. Snoubordista Radoslav 
Židek získal 16. februára 2006 prvú zimnú 
olympijskú medailu pre samostatné Slo-
vensko. V  novej disciplíne – v  snoubord-
krose – obsadil striebornú pozíciu. Zhodne 
na piatom mieste skončili družstvo hoke-
jistov a biatlonista Marek Matiaško v pre-
tekoch na  20 km. Sľub výpravy skladala 
biatlonistka Martina Halinárová-Jašico-
vá (sľub olympijskej výpravy bol spoločný 
s  paralympijskou), vlajkonosič na  otvára-
com ceremoniáli bol sánkar Walter Marx. 
Výpravu viedol Igor Nemeček.

HRY XXIX. OLYMPIÁDY  
PEKING 2008

Na OH v Pekingu súťažilo v 14 športoch 
spolu 57 slovenských športovcov – 35 mu-
žov a 22 žien, jeden ďalší na súťaž nenastú-
pil. Dovtedy početne najmenšia slovenská 
výprava na  OH sa postarala o  historic-
ky najúspešnejšie slovenské vystúpenie 
na  olympijskej scene. S  celkovým ziskom 
šiestich medailí (3-2-1) obsadilo Sloven-
sko v  neoficiálnom hodnotení krajín 25. 
miesto. O všetky tri zlaté medaily sa posta-
rali vodní slalomári – bratia Peter a Pavol 
Hochschornerovci v  C2 získali už tretie 
olympijské zlato v sérii, Elena Kaliská v K1 
obhájila víťazstvo z Atén a Michal Marti-
kán na najvyšší stupeň vystúpil po 12-roč-
nej prestávke. Strieborné medaily si vybo-
jovali strelkyňa Zuzana Štefečeková  v tra-
pe a  komárňanský štvorkajak na  1000 m 
v  zložení Richard Riszdorfer, Michal 
Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Tarr. Bronz 
pridal vo voľnom štýle do 120 kg zápasník 

David Musuľbes, ktorý ešte na  OH 2000 
triumfoval ako reprezentant Ruska. Plav-
kyňa Martina Moravcová si ako prvá letná 
športovkyňa zo Slovenska pripísala už pia-
tu olympijskú účasť. Sľub výpravy skladali 
jachtár Patrik Pollák a športová gymnast-
ka Ivana Kováčová, vlajkonosička na otvá-
racom ceremoniáli bola vodná slalomárka 
Elena Kaliská. Výpravu viedol Vladimír 
Miller.

XXI. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY  
VANCOUVER 2010

Vďaka účasti nielen (tradične) družstva 
hokejistov, ale prvý raz aj hokejistiek, malo 
Slovensko na ZOH vo Vancouvri najpočet-
nejšiu zimnú výpravu v histórii. Bolo v nej 
72 športovcov - 40 mužov a 32 žien, ktorí 
súťažili v 6 športoch, jeden ďalší na súťaže 
nenastúpil. ZOH 2010 boli pre Slovensko 
aj historicky najúspešnejšie, keď výprava 
sa zásluhou dvojice biatlonistov vrátila do-
mov s  kompletnou medailovou zbierkou 
(1-1-1). K dovtedy jedinému slovenskému 
víťazovi ZOH krasokorčuliarovi Nepelo-
vi (zo Sappora 1972) sa pridala Anastasia 
Kuzminová, ktorá zvíťazila v  pretekoch 
na  7,5 km a  bola druhá v  stíhacích prete-
koch na 10 km. Jej biatlonový kolega Pavol 
Hurajt pridal tretie miesto v  pretekoch 
na  15 km s  hromadným štartom  i  piate 
na 20 km. Biatlonistka Martina Halináro-
vá-Jašicová a bežec na  lyžiach Ivan Báto-
ry piatou olympijskou účasťou vyrovnali 
historický slovenský rekord v počte účastí 
sánkarky Márie Jasenčákovej a  plavkyne 
Martiny Moravcovej. Sľub výpravy skla-
dali bobista Milan Jagnešák a  hokejistka 
Zuzana Moravčíková, vlajkonosič na otvá-
racom ceremoniáli bol hokejista Žigmund 
Pálffy. Výpravu viedol Igor Nemeček.

HRY XXX. OLYMPIÁDY  
LONDÝN 2012

Na OH v Londýne sa predstavila historic-
ky najmenšia slovenská letná výprava. Bolo 
v nej 47 športovcov – 26 mužov a 21 žien, 
súťažili v 11 športoch. Prvý raz v ére štátnej 
samostatnosti Slovenska sa výprava z OH 
vrátila bez zlatého kovu. S celkovou bilan-
ciou štyroch medailí (0-3-1) sa v neoficiál-
nom rebríčku krajín Slovensko umiestilo 
na 59. mieste. Striebornú medailu z Pekin-
gu obhájila v trape strelkyňa Zuzana Štefe-
čeková. Bronz si tiež na brokárskej strelnici, 



ale v skeete, vybojovala Danka Barteková, 
ktorá dosiahla aj mimoriadny diplomatic-
ký úspech, keď vyhrala voľby do  komisie 
športovcov MOV. Vodnoslalomárski bratia 
Peter a  Pavol Hochschornerovci po  pre-
došlých troch víťazstvách v  kategórii C2 
skončili tentoraz tretí. Bronzový bol aj ďal-
ší vodný slalomár v  kategórii C1 Michal 
Martikán, ktorý ako prvý muž v  histórii 
OH získal medailu v rovnakej individuálnej 
disciplíne už piaty raz v sérii; piatou olym-
pijskou účasťou zároveň vyrovnal historický 
slovenský rekord (takisto piaty raz štartoval 
na OH aj strelec Jozef Gönci). Sľub výpra-
vy skladali rýchlostný kanoista Erik Vlček 
a  strelkyňa Danka Barteková, vlajkonosič 
na otváracom ceremoniáli bol strelec Jozef 
Gönci. Výpravu viedol Ľubor Halanda.

CHRONOLÓGIA UDALOSTÍ  
V HISTÓRII SOV

ČO PREDCHÁDZALO VZNIKU SOV
1990

- Dňa 6. apríla 1990 
vznikla Olympijská spo-
ločnosť Slovenska, pred-
chodca SOV. Jej predsed-
níčkou sa stala bývalá 

úspešná atlétka Mária Mračnová. 

1992
- V  septembri 1992 navštívil Slovensko 

prezident Medzinárodného olympijského 
výboru (MOV) Juan Antonio Samaranch. 
Pri tejto príležitosti mu Univerzita Komen-
ského udelila čestný doktorát. Prezident 
MOV počas svojej bratislavskej návšte-
vy odovzdal Olympijský rad ako prvému 
Slovákovi bývalému úspešnému plavcovi, 
lekárovi a  univerzitnému profesorovi Ľu-
dovítovi Komadelovi. 

- Z  iniciatívy OSS 30. septembra 1992 
vznikol prípravný výbor na konštituovanie 
SOV v  zložení: Mária Mračnová (pred-
sedníčka), Ján Hluchý (podpredseda), Ján 
Mráz (tajomník), Vladimír Černušák, Vla-
dimír Miller, Július Dubovský, Ľubomír 
Kadnár, Anton Tkáč, Helena Hanková, 
Miloslav Benca, Jozef Labuda, Pavol Glesk, 
Ján Neubauer (členovia).

- Slovenský olympijský výbor vznikol 
ešte pred oficiálnym rozdelením Českej 
a  Slovenskej federatívnej republiky – 19. 

decembra 1992 v Dome športu v Bratisla-
ve. Na  ustanovujúcom zasadnutí zvolili 
do  SOV 49 členov. Prvým predsedom sa 
bez protikandidáta stal profesor Vladimír 
Černušák, prvý výkonný výbor (VV SOV) 
mal sedem členov.

PÔSOBENIE SLOVENSKÉHO  
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
1993

- Výkonný výbor SOV 
schválil 14. januára 1993 
svoj emblém, odznak 
a  vlajku. Dňa 20. januára 

1993 zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 
Slovenský olympijský výbor ako občianske 
združenie.

- Predseda SOV Vladimír Černušák 
informoval 22. januára 1993 oficiálnym 
listom prezidenta MOV Juana Antonia 
Samarancha o založení SOV. Dňa 15. feb-
ruára 1993 SOV poslal na MOV oficiálnu 
žiadosť o uznanie ako národného olympij-
ského výboru.

- Generálnym tajomníkom SOV sa 19. 
februára 1993 stal Ján Mráz.

- Na zasadnutí v Atlante (16. marca 1993) 
výkonný výbor Medzinárodného olympij-
ského výboru provizórne uznal Sloven-
ský olympijský výbor i  Český olympijský 
výbor. Československý olympijský výbor 
následne 27. marca 1993 oficiálne ukončil 
svoju činnosť.

- V dňoch 14. – 15. mája 1993 Asociácia 
európskych národných olympijských vý-
borov (AENOV) prijala SOV za  riadneho 
člena. V  jej komisiách neskôr pracovali 
Ján Mráz (revízna), Jozef Prusák (právna) 
a Mária Mračnová (komisia EYOD).

- Dňa 12. júna 1993 vznikla Slovenská 
olympijská akadémia. Jej prvým predse-
dom sa stal Pavol Glesk (od decembra 1995 
ho vystriedal Ján Grexa).

- SOV vyslal výpravu na  II. európske 
olympijské dni mládeže (EYOD) v holand-
skom Valkenswaarde. Vo výprave vedenej 
Máriou Mračnovou bolo 15 športovcov, 
získala tri medaily (1-1-1): zlatú atlét To-
máš Halva v hode oštepom, striebornú te-
nistka Barbora Zahnová vo dvojhre a bron-
zovú v  miešanej štvorhre tenisti Dominik 
Hrbatý a Barbora Zahnová.

- MOV na svojom 101. zasadnutí 24. sep-
tembra 1993 v  Monaku definitívne uznal 
SOV a  prijal Slovenský olympijský výbor 

za  riadneho člena olympijského hnutia. 
Vladimír Černušák bol zvolený za  člena 
MOV na Slovensku. 

1994
- SOV schválil na svojom 3. zasadnutí 18. 

januára 1994 nomináciu prvej samostatnej 
slovenskej výpravy na ZOH. V ten istý deň 
vláda Slovenskej republiky poskytla nevy-
hnutné garancie, aby región Poprad-Tat-
ry mohol podať predbežnú kandidatúru 
na  usporiadanie XIX. zimných olympij-
ských hier v roku 2002.

- Slovenská delegácia (primátor Popradu 
Ján Madáč, primátor Liptovského Mikuláša 
Alexander Slafkovský, predseda SOV Vla-
dimír Černušák a podpredseda slovenskej 
vlády Marián Andel) 24. januára 1994 ofici-
álne odovzdala v lausannskom sídle MOV 
do rúk prezidenta MOV J. A. Samarancha 
predbežnú prihlášku na usporiadanie ZOH 
2002.

- Dňa 8. februára 1994 prijal na Bratislav-
skom hrade členov prvej slovenskej výpra-
vy prezident Slovenskej republiky Michal 
Kováč. Historicky prvý olympijský sľub 
predniesli biatlonistka Martina Jašicová 
a hokejista Peter Šťastný.

- V  nórskom Lillehammeri Slovensko 
prvý raz štartovalo samostatne na zimných 
olympijských hrách.

- Dňa 18. augusta 1994 prijala Národ-
ná rada Slovenskej republiky Zákon č. 
226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olym-
pijskej symboliky a o Slovenskom olympij-
skom výbore.

- Dňa 27. septembra 1994 založili Sloven-
skú spoločnosť olympijskej a športovej fila-
telie, ktorej predsedom sa stal Peter Osuský. 
SSOŠF sa 9. októbra 1994 stala jedným zo 
zakladajúcich členov Medzinárodnej fede-
rácie olympijskej filatelie (FIPO).

- V ankete Slovenskej olympijskej akadé-
mie o najlepšieho slovenského olympioni-
ka v histórii zvíťazil v decembri 1994 atlét 
Jozef Pribilinec pred krasokorčuliarom 
Ondrejom Nepelom a cyklistom Antonom 
Tkáčom. 

1995
- Región Poprad-Tatry sa 24. januára 

1995 podľa verdiktu výberového kolégia 
MOV nedostal do  finálovej štvorice kan-
didátov na usporiadanie zimných olympij-
ských hier v roku 2002. Na zasadnutí MOV 



v  Budapešti v  júni 1995 za  dejisko ZOH 
2002 zvolili americké Salt Lake City.

- Olympijská spoločnosť Slovenska odsú-
hlasila 28. januára 1995 svoj zánik a včlene-
nie do štruktúry SOV.

- Na 5. zasadnutí SOV 18. februára 1995 
sa zvýšil počet členov výkonného výboru 
SOV kooptáciou dvoch ďalších zo siedmich 
na deväť, novými členmi sa stali Ján Mito-
šinka a Ján Hluchý. Olympijská spoločnosť 
Slovenska sa včlenila do štruktúr SOV.

- SOV vyslal výpravu na  II. zimné eu-
rópske olympijské dni mládeže (EYOD) 
v andorrskej Andorre la Vella. Vo výpra-
ve bolo 13 športovcov, viedol ju Vladimír 
Miller. SOV vyslal výpravu aj na III. eu-
rópske olympijské dni mládeže (EYOD) 
v  britskom Bathe. Vo výprave bolo 31 
športovcov, viedla ju Mária Mračnová.  
Členovia výpravy získali 6 medailí  
(2-1-3): zlaté atlét Boris Vazovan v behu 
na 400 m prek. a atlétka Miriam Bobková 
v  behu na  100 m prek., striebornú atlét-
ka Miriam Mašeková v  behu na  800 m, 
bronzové dvakrát plavec Viktor Jurák - 
na  100 aj 200 m motýlik, plus družstvo 
hádzanárok.

- Na novembrovom valnom zhromažde-
ní Asociácie národných európskych olym-
pijských výborov pridelili usporiadanie 
IV. zimných európskych olympijských dní 
mládeže (EYOD) regiónu Poprad-Tatry. 

1996
- Na Hrách XXVI. olympiády v americkej 

Atlante sa dvaapol roka po zimnej premiére 
v  Lillehammeri odohralo prvé vystúpenie 
výpravy samostatného Slovenska na hrách 
olympiády.

- V  úvodný deň 105. zasadnutia MOV 
v Atlante 15. júla 1996 odovzdal Juan Anto-
nio Samaranch generálnemu tajomníkovi 
SOV Jánovi Mrázovi strieborný Olympij-
ský rad. 

1997
- Dňa 13. januára 1997 podpísali minis-

terka školstva SR Eva Slavkovská, predseda 
SOV Vladimír Černušák a primátor mesta 
Poprad Štefan Kubík zakladateľskú zmluvu 
Výboru kandidatúry ZOH 2006, ktorý si 
pod vedením Jána Smereka vytýčil ako cieľ 
vybojovať pre región Poprad-Tatry prá-
vo usporiadať XX. zimné olympijské hry 
v roku 2006.

- Po Jánovi Mrázovi nastúpil 1. februára 
1997 do  funkcie generálneho tajomníka 
SOV Martin Benko.

- Olympijský víťaz z  Helsínk 1952 Ján 
Zachara si 22. februára 1997 na 10. zasad-
nutí SOV ako tretí Slovák v histórii prevzal 
strieborný Olympijský rad.

- Dňa 17. apríla 1997 vznikla Olympijská 
marketingová spoločnosť, s. r. o., dcérska 
obchodná spoločnosť Slovenského olym-
pijského výboru. Neskôr sa tranformovala 
na Slovenskú olympijskú marketingovú, a.s.

- Na  ľudovom hlasovaní Olympijská voľ-
ba sa 11. októbra 1997 v  ôsmich mestách 
a  obciach regiónu Poprad-Tatry zúčastnilo 
58  252 voličov (64,4 percenta z  oprávne-
ných). Z nich 97,04 percenta vyslovilo súhlas 
s kandidatúrou na usporiadanie ZOH 2006.

- SOV vyslal výpravu na  III. zimné eu-
rópske olympijské dni mládeže (EYOD) vo 
švédskom Sundsvalle. Vo výprave bolo 36 
športovcov, viedla ju Mária Mračnová. Vý-
prava získala jednu bronzovú medailu zá-
sluhou miešanej štafety biatlonistov. SOV 
vyslal výpravu aj na IV. európske olympij-
ské dni mládeže (EYOD) v  portugalskom 
Lisabone. Vo výprave bolo 39 športovcov, 
viedol ju Vladimír Miller. Členovia výpra-
vy získali 2 medailí, obidve zlaté: plavkyňa 
Júlia Svobodová na 100 m znak a družstvo 
basketbalistiek.

- Medzinárodný olympijský výbor ude-
lil v Lausanne na svojom 106. zasadnutí 4. 
septembra 1997 strieborný Olympijský rad 
slovenskému hokejistovi Petrovi Šťastnému.

- Na 11. zasadnutí SOV 18. októbra 1997 
v Bratislave bol za predsedu SOV bez proti-
kandidáta opätovne zvolený Vladimír Čer-
nušák.

- 11. zasadnutie SOV jednomyseľne pod-
porilo projekt kandidatúry regiónu Po-
prad-Tatry na  usporiadanie XX. zimných 
olympijských hier roku 2006, ktorý pred-
ložil predseda Výboru kandidatúry ZOH 
a ZPH 2006 Ján Smerek.

- V  Rusovciach sa 18. decembra 1997 
uskutočnila oslava piateho výročia SOV, 
na  ktorej sa zúčastnil aj predseda Európ-
skych olympijských výborov (EOV) Jac-
ques Rogge.

- Delegácia Výboru kandidatúry Popra-
du-Tatier na  usporiadanie ZOH a  ZPH 
2006 odovzdala 19. decembra 1997 oficiál-
nu kandidátsku prihlášku do rúk preziden-
ta MOV Juana Antonia Samarancha. 

1998
- Slovenský olympijský výbor vyslal vý-

pravu na  XVIII. zimné olympijské hry 
v japonskom Nagane. Do volieb do komi-
sie športovcov MOV, ktoré prebiehali po-
čas ZOH, SOV nominoval hokejistu Petra 
Šťastného, ktorý nebol zvolený.

- V  bratislavskom hoteli Holiday Inn sa 
3. a  4. apríla 1998 konal 19. seminár ge-
nerálnych sekretárov a  šéfov misií európ-
skych národných olympijských výborov. 
Predchádzalo mu zasadnutie výkonného 
výboru Európskych olympijských výborov 
(EOV), ktoré viedol predseda EOV Jacques 
Rogge.

1999
- V  Poprade-Tatrách sa 6. – 12. marca 

1999 uskutočnili IV. zimné európske olym-
pijské dni mládeže (EYOD) s  1136 účast-
níkmi zo 40 krajín. Čestný hosť bol aj pred-
seda EOV Jacques Rogge. Oheň zapálila 
Mária Jasenčáková, päťnásobná účastníčka 
ZOH. Predsedníčka organizačného výboru 
podujatia bola Mária Mračnová, generálny 
sekretár Ladislav Harvan. V slovenskej vý-
prave bolo 58 športovcov, viedol ju Vladi-
mír Miller. Výprava získala jednu medailu 
– zlatú, ktorú si vybojovala miešaná štafeta 
biatlonistov.

- V marci 1999 spustil SOV prevádzku svo-
jej internetovej stránky www.olympic.sk. 

- Na májovej slávnosti fair play v Trnave 
odovzdal generálny sekretár Európskeho 
hnutia fair play (EFPM) Manfred Lämmer 
predsedníčke Klubu fair play SOV Kataríne 
Ráczovej Čestné uznanie EFPM, ktoré zís-
kal KFP SOV ako vôbec prvý národný klub 
fair play v Európe.

- Kandidatúra Popradu-Tatier na  uspo-
riadanie zimných olympijských a  para-
lympijských hier v roku 2006 na zasadnu-
tí MOV v  Soule 19. júna 1999 neuspela. 
Za dejisko ZOH a ZPH 2006 zvolili členo-
via MOV taliansky Turín.

- SOV vyslal výpravu aj na  V. európske 
olympijské dni mládeže (EYOD) v  dán-
skom Esbjergu. Vo výprave bolo 35 špor-
tovcov, viedol ju Zdenko Kríž. Výprava 
získala  jednu bronzovú medailu zásluhou 
cyklistu Mateja Jurča v cestných pretekoch 
jednotlivcov.

- Dňa 19. augusta 1999 sa z vážnych ro-
dinných dôvodov vzdal funkcie predsedu 
SOV Vladimír Černušák. Z titulu členstva 



v  MOV zostal ex officio člen výkonného 
výboru SOV. Až do zvolenia nového pred-
sedu bol splnomocnený viesť SOV prvý 
podpredseda Anton Ihring. 

- Dňa 20. novembra 1999 zvolilo 16. za-
sadnutie SOV za  nového predsedu SOV 
Františka Chmelára. Uspel v súboji so štyr-
mi protikandidátmi hneď v  prvom kole. 
Vladimír Černušák schválili za  čestného 
predsedu SOV . 

2000
- Dňa 15. apríla na  17. zasadnutí SOV 

(posledné pod týmto názvom, potom sa 
už konali valné zhromaždenia) zvolili čle-
novia pléna etickú radu SOV aj jej prvého 
predsedu Pavla Rosu. 

- Dňa 2. júla 2000 sa konalo ustanovujúce 
valné zhromaždenie Slovenskej asociácie 
olympionikov (SAO), ktoré zvolilo za pred-
sedu olympijského víťaza 1976 v cyklistic-
kom šprinte Antona Tkáča.

- Dňa 5. augusta 2000 Bratislavu tretí raz 
navštívil prezident MOV Juan Antonio Sa-
maranch, ktorý sa zúčastnil na 18. valnom 
zhromaždení SOV (po  sedemnástich za-
sadnutiach to bolo po prvý raz valné zhro-
maždenie).

- Na  Hrách XXVII. olympiády v  aus-
trálskom Sydney reprezentovala Sloven-
sko historicky najpočetnejšia olympijská 
výprava, v ktorej bolo až 112 športovcov. 
Do  volieb do  komisie športovcov MOV, 
ktoré prebiehali počas OH, SOV nomino-
val plavkyňu Martinu Moravcovú, ktorá 
nebola zvolená.

- Počas OH v Sydney slovenská delegácia 
na  čele s  členom MOV Vladimírom Čer-
nušákom a s predsedom SOV Františkom 
Chmelárom odovzdala 28. septembra pre-
zidentovi MOV Juanovi Antoniovi Sama-
ranchovi najvyššie slovenské štátne vyzna-
menanie - Biely dvojkríž I. stupňa.

- Krasokorčuliar Ondrej Nepela sa 21. 
decembra 2000 in memoriam stal víťa-
zom ankety o najúspešnejšieho slovenské-
ho športovca 20. storočia. Za ním skončili 
cyklista Anton Tkáč a takisto in memoriam 
hokejista Vladimír Dzurilla. Vyhlasovateľ 
ankety bol Slovenský olympijský výbor 
v spolupráci s Klubom športových redakto-
rov SSN a s denníkom Šport. Zo stočlennej 
nominácie vybrali čitatelia Športu 26 špor-
tovcov. Členovia 15-člennej poroty tajným 
hlasovaním z nich vybrali najlepšiu desiat-

ku a o poradí v jej rámci rozhodovala po-
rota verejným hlasovaním všetkých členov 
počas galavečera v koncertnej sieni Sloven-
ského rozhlasu v Bratislave. 

2001
- Na  21. valnom zhromaždení 
SOV 31. marca 2001 zvolili 
na  ďalší olympijský cyklus 
za predsedu SOV bez protikan-
didáta opäť Františka Chmelára. 

Valné zhromaždenie schválilo nový em-
blém SOV aj olympijského tímu.

- Čestný predseda SOV Vladimír Čer-
nušák sa na  112. zasadnutí MOV 16. júla 
2001 v Moskve stal čestným členom MOV. 
Jeho mandát člena MOV vypršal z dôvodu 
vekového limitu (v novembri oslávil osem-
desiatku) koncom roka 2001.

- SOV vyslal výpravu na  V. zimný eu-
rópsky olympijský festival mládeže (EYOF, 
predtým EYOD) vo fínskom Vuokatti. Vo 
výprave bolo 39 športovcov, viedol ju Vla-
dimír Miller. SOV vyslal výpravu aj na VI. 
európsky olympijský festival mládeže 
(EYOF) v  španielskej Murcii. Vo výprave 
bolo 29 športovcov, viedla ju Mária Mrač-
nová. Členovia výpravy získali 4 medai-
ly, všetky boli bronzové. Zaslúžili sa o  ne 
družstvo basketbalistiek, atlétka Tamara 
Kopecká v behu na 400 m, atlét Jozef Peli-
kán v behu na 800 m a džudista Ján Majtán 
do 66 kg.

- SOV a Klub fair play SOV usporiadali 
13. a 14. septembra 2001 v Bratislave valné 
zhromaždenie Európskeho hnutia fair play 
(EFPM) a Európsku konferenciu fair play, 
na ktorej sa zúčastnili delegáti z 18 krajín.

- Generálneho sekretára SOV Martina 
Benka 30. novembra 2001 zvolili na  štyri 
roky za  člena výkonného výboru Európ-
skych olympijských výborov (EOV). 

2002
- Na  21. valnom zhromaždení SOV 14. 

januára 2002 bol Martin Benko zvole-
ný z  troch uchádzačov za  kandidáta SOV 
na post člena MOV na Slovensku.

- SOV vyslal výpravu na  XIX. zimné 
olympijské hry v americkom Salt Lake City. 
MOV udelil 6. februára 2002 počas svoj-
ho zasadnutia v  Salt Lake City strieborný 
Olympijský rad Vladimírovi Černušákovi.

- Slovenský olympijský výbor otvoril 
slávnostne 24. septembra 2002 svoje nové 

sídlo na Kukučínovej ulici 26 v Bratislave – 
Slovenský olympijský dom.

- Dňa 24. septembra 2002 sa uskutočnilo 
sa prvé zasadnutie novoutvorenej komisie 
športovcov SOV, vedenej hokejistom Jergu-
šom Bačom.

- Galavečerom 21. decembra 2002 oslávil 
SOV v bratislavskej Redute desiate výročie 
svojej existencie. Za  Olympionika desať-
ročia bol zvolený vodný slalomár Michal 
Martikán pred ďalšími vodnými slalomár-
mi Petrom a Pavlom Hochschornerovcami 
a plavkyňou Martinou Moravcovou. Olym-
pijským kolektívom desaťročia sa stala šta-
feta biatlonistiek. 

2003
- V Opere SND sa 25. januára 2003 usku-

točnilo slávnostné valné zhromaždenie SOV 
pri príležitosti 10. výročia založenia Sloven-
ského olympijského výboru. Medzi viace-
rými prominentnými hosťami zo zahra-
ničia sa na  slávnosti zúčastnil aj prezident 
MOV Jacques Rogge, ktorému Univerzita 
Komenského počas jeho návštevy v  Brati-
slave udelila Veľkú zlatú medailu. Prezident 
MOV odovzdal dlhoročnej krasokorčuliar-
skej trénerke Hilde Múdrej, ktorá počas ce-
lej kariéry trénovala Slovenského športovca 
storočia Ondreja Nepelu, vysoké vyzname-
nanie MOV – Medailu Pierra de Coubertin.

- Na tejto slávnosti Slovenský olympijský 
výbor prvý raz v histórii udelil svoje výroč-
né ocenenia za rok 2002. Výročné ocenenia 
sa odvtedy zvyčajne odovzdávajú na  val-
ných zhromaždeniach SOV.

- SOV vyslal výpravu na  VI. zimný eu-
rópsky olympijský festival mládeže (EYOF) 
v  slovinskom Blede. Vo výprave bolo 24 
športovcov, viedol ju Igor Nemeček. SOV 
vyslal výpravu aj na  VII. európsky olym-
pijský festival mládeže (EYOF) vo francúz-
skom Paríži. Vo výprave bolo 38 športov-
cov, viedol ju Zdenko Kríž. Členovia výpra-
vy získali 3 medaily (2-0-1): zlaté družstvo 
basketbalistiek a atlét Jozef Repčík v behu 
na 800 m, bronzovú atlétka Michaela Mar-
gócziová v hode diskom.

- Európske olympijské výbory (EOV) 11. 
decembra schválili za člena svojej komisie 
športovcov ako zástupcu zimných športov 
hokejistu Jerguša Baču.

- V  Olympijskom múzeu v  Lausanne si 
podpredsedníčka SOV pre olympijské aktivi-
ty a bývalá špičková atlétka Mária Mračnová 



prevzala ocenenie Medzinárodného výboru 
fair play UNESCO (CIFP) – Trofej fair play 
Jeana Borotru. Ako prvá Slovenka v histórii 
získala najvyššie medzinárodné ocenenie 
za celoživotné pôsobenie v duchu fair play. 

2004
- S  cieľom čo najúčinnejšie prispieť 

k  olympijskej výchove v  Európskom roku 
výchovy a  vzdelávania prostredníctvom 
športu SOV pripravil veľkolepý celoročný 
projekt „Posolstvo Slovenska olympijským 
Aténam.” V  jeho rámci sa vo všetkých re-
giónoch Slovenska uskutočnilo množstvo 
športových aj kultúrnych aktivít, na  kto-
rých participovalo prakticky celé slovenské 
olympijské hnutie. 

- SOV vyslal výpravu na  Hry XXVIII. 
olympiády v gréckych Aténach. Do volieb 
do komisie športovcov MOV, ktoré prebie-
hali počas OH, SOV nominoval tenistku 
Karinu Cílekovú-Habšudovú, ktorá nebola 
zvolená.

- Na  29. valnom zhromaždení SOV 20. 
novembra 2004 v  Bratislave bol za  pred-
sedu SOV opätovne zvolený František 
Chmelár. Valné zhromaždenie SOV zru-
šilo etickú radu SOV. Po prvom zasadnutí 
novozvoleného VV SOV na záver valného 
zhromaždenia oznámil predseda SOV, že 
výkonný výbor sa rozhodol nepredĺžiť pô-
sobenie Martina Benka vo funkcii generál-
neho tajomníka SOV.

2005
- Dňa 1. februára 2005 do  funkcie ge-

nerálneho tajomníka SOV (zakrátko sa jej 
názov zmenil na  generálneho sekretára) 
nastúpil Jozef Liba.

- SOV vyslal výpravu na VII. zimný eu-
rópsky olympijský festival mládeže (EYOF) 
vo švajčiarskom Monthey. Vo výprave bolo 
37 športovcov, viedol ju Igor Nemeček. 
Výprava získala jednu bronzovú medailu 
zásluhou miešanej štafety v  behu na  ly-
žiach. SOV vyslal výpravu aj na  VIII. eu-
rópsky olympijský festival mládeže (EYOF) 
v  talianskom Lignane. Vo výprave bolo 
49 športovcov, viedol ju Ľubor Halanda. 
Členovia výpravy získali 3 bronzové  me-
daily zásluhou džudistky Kataríny Čarnej 
do  63 kg, tenistky Klaudie Boczovej vo 
dvojhre a tenistov Andreja Martina a Klau-
die Boczovej v miešanej štvorhre.

- Predstavenstvo Olympijskej marketin-

govej spoločnosti, a.s., na  základe odpo-
rúčania výkonného výboru SOV rozhodlo 
o zmene názvu Olympijskej marketingovej 
spoločnosti, a.s., na  Slovenská olympijská 
marketingová, a.s. (SOM, a.s.).

- V  decembri 2005 sa skončilo členstvo 
Martina Benka vo výkonnom výbore Eu-
rópskeho olympijského výboru (EOV). 
Na  valnom zhromaždení EOV v  Dubline 
bol Jozef Liba zvolený do komisie EOV pre 
EYOF. Jej člen je doteraz.

- Po  ekologickej katastrofe v  dôsledku 
obrovskej víchrice vo Vysokých Tatrách 
v  novembri 2004 SOV vyhlásil kampaň 
„Športovci na pomoc Tatrám“, v rámci kto-
rej sa v najbližších rokoch viacero prísluš-
níkov olympijskej rodiny aktívne podieľalo 
na čistení a revitalizácii zničeného územia, 
predovšetkým turistických chodníkov, 
športových a  rekreačných areálov a  za-
riadení, ako aj na výsadbe nových drevín. 
Súčasťou týchto aktivít sa stalo aj zriadenie 
tzv. Olympijského lesa v Tatranskej Lesnej.

2006
- SOV vyslal výpravu na  XX. zimné 

olympijské hry v talianskom Turíne.
- Novozvolený prezident EOV Patrick 

Hickey v  auguste 2006 menoval Františka 
Chmelára za  člena komisie EOV pre styk 
s Európskou úniou. Jej člen je doteraz.

- Podpredsedníčka SOV pre olympizmus 
Mária Mračnová obdržala Trofej preziden-
ta MOV – nové vyznamenanie zriadené 
po  zmene predpisov MOV na  udeľovanie 
Olympijského radu. Čestný člen SOV Bo-
humil Golian bol ako druhý Slovák v histó-
rii ocenený Medailou Pierra de Coubertin, 
ktorú udeľuje MOV.

- V  októbri vyšlo ako príloha denníka 
Šport prvé číslo Olympijskej revue – časo-
piseckého magazínu SOV a SOM, a.s.

- SOV spustil projekt Juniorského olym-
pijského tímu.

- SOV sa spolupodieľal na  slávnostnom 
vyhlásení výsledkov ankety Športovec roka 
2006.

- V hospodárení SOV za rok 2006 štátne 
dotácie prvý raz v histórii netvorili väčšinu 
príjmovej časti.

2007
- Začiatkom roka SOV spustil vydávanie 

elektronických Olympijských @ktualít, kto-
rými odvtedy priemerne v dvojtýždňových 

intervaloch zásobuje množstvo subjektov 
aj jednotlivcov prostredníctvom mailov ak-
tuálnymi informáciami z domáceho aj me-
dzinárodného olympijského a  športového 
diania.

- SOV vyslal výpravu na VIII. zimný eu-
rópsky olympijský festival mládeže (EYOF) 
v španielskej Jake. Vo výprave bolo 42 špor-
tovcov, viedol ju Jozef Bazálik. SOV vyslal 
výpravu aj na IX. európsky olympijský fes-
tival mládeže (EYOF) v srbskom Belehrade. 
Vo výprave bolo 54 športovcov, viedol ju  
Ľubor Halanda. Členovia výpravy získali  
doteraz rekordný počet 8 medailí (1-4-3): 
zlatú si vybojovala atlétka Alexandra Štuko-
vá v behu na 400 m, strieborné atlét Roman 
Turčáni v behu na 400 m, plavkyňa Katarí-
na Listopadová na  200 m pol. pret., stolná 
tenistka Barbora Balážová vo dvojhre, aj 
stolné tenistky Barbora Balážová a Alžbeta 
Danová vo štvorhre, bronzové atlétka Dana 
Čížková v skoku o žrdi, stolní tenisti Jakub 
Figeľ a Alžbeta Danová v miešanej štvorhre 
aj Jakub Figeľ a Dávid Karas vo štvorhre.

- Na 33. VZ SOV  v apríli 2007 sa zúčast-
nil aj prezident Európskych olympijských 
výborov (EOV) Patrick Hickey, ktorý odo-
vzdal predsedovi SOV Františkovi Chmelá-
rovi Plaketu EOV udelenú SOV.

- Na bratislavskom Letisku M. R. Štefáni-
ka bola počas štyroch mesiacov verejnosti 
prístupná výstava 15 rokov SOV.

- SOV zriadil Nadáciu Slovenského olym-
pijského výboru, ktorá dostala do  vienka 
úlohu podporovať aktívnych športovcov 
– olympionikov, aj bývalých oúčastníkov 
olympijských hier.

- V rámci osláv 15. výročia vzniku SOV 
sa v Primaciálnom paláci v Bratislave usku-
točnilo slávnostné zhromaždenie, na  kto-
rom sa zúčastnil aj viceprezident MOV 
Thomas Bach a  mnoho ďalších význam-
ných hostí zo zahraničia. Predseda SOV 
František Chmelár si z rúk Thomasa Bacha 
prevzal Cenu Medzinárodného olympij-
ského výboru, udelenú SOV. V rámci osláv 
bola uvedená do  života publikácia Jána 
Grexu a Ľubomíra Součka o histórii olym-
pijského hnutia na  Slovensku s  názvom 
„Slovensko v znamení piatich kruhov“.

-  SOV pri príležitosti osláv jubilea par-
ticipoval aj na  slávnostnom vyhlásení vý-
sledkov ankety Športovec roka 2007, ktorej 
víťaza Michala Martikána dekoroval člen 
exekutívy MOV Sergej Bubka.



2008
- Na  34. VZ SOV dňa 28. marca bol 

schválený Záväzok SOV v boji proti dopin-
gu. Zároveň bola schválená úprava Stanov 
SOV. Nová textácia umožnila do  budúc-
nosti prijatie za členov SOV aj športových 
zväzov neolympijských športov, pokiaľ sú 
ich strešné medzinárodné federácie uznané 
Medzinárodným olympijským výborom. 
V  dôsledku úpravy stanov sa aj zmenili 
názvy dvoch funkcií – predsedu na prezi-
denta SOV a  podpredsedov na  viceprezi-
dentov SOV.

- SOV odštartoval svoj najväčší dlhodobý 
projekt – Olympijské festivaly detí a mláde-
že Slovenska (OFDMS). Od  začiatku nad 
ním prevzal patronát prezident SR Ivan 
Gašparovič, ktorý venoval putovný pohár 
pre víťazný kraj v každom ročníku.

- SOV vyslal výpravu na  Hry XXIX. 
olympiády v  čínskom Pekingu. Do  volieb 
do komisie športovcov MOV, ktoré prebie-
hali počas OH, SOV nominoval plavkyňu 
Martinu Moravcovú, ktorá nebola zvolená.

- Výtvarník Ivan Patúc sa s  dvojrozmer-
ným dielom „Wrestling“ v máji stal víťazom 
celosvetovej výtvarnej súťaže Medzinárod-
ného olympijského výboru k OH v Pekingu.

- V  októbri 2008 bol pokrstený DVD 
s  dokumentárnym filmom „Slovensko 
olympijské“ s podtitulom „Od Atén k Até-
nam“, ktorý pripravili Ján Grexa a Paulína 
Baloghová.

- Ako občianske združenie vznikla Slo-
venská spoločnosť olympijskej a  športovej 
symboliky.

- V novembri SOV spoločne s minister-
stvom školstva SR zorganizoval v  Starom 
Smokovci národnú konferenciu o  športe 
s názvom „Ako ďalej, slovenský vrcholový 
šport?“

- Na 36. VZ SOV dňa 29. novembra bol 
za prezidenta SOV bez protikandidáta opä-
tovne zvolený František Chmelár.

2009
- SOV vyslal výpravu na  IX. zimný eu-

rópsky olympijský festival mládeže (EYOF) 
v  poľskom Slasku-Beskydách. Vo výprave 
bolo 44 športovcov, viedol ju Jozef Bazálik. 
SOV vyslal výpravu aj na X. európsky olym-
pijský festival mládeže (EYOF) vo fínskom 
Tampere. Vo výprave bolo 49 športovcov, 
viedol ju Ľubor Štark. Členovia výpravy 
získali 4 medailí (2-1-1): zlaté atlét Tomáš 

Kružliak v  hode kladivom a  džudista Ar-
pád Szakács do 81 kg, striebornú družstvo 
hádzanárok a bronzovú džudistka Andrea 
Krišandová do 52 kg.

- Viceprezident SOV pre zimné športy 
Igor Nemeček bol zvolený do komisie EOV 
šport pre všetkých.

- Na medzinárodnej konferencii o špor-
te a  životnom prostredí, ktorú vo Van-
couvri zorganizovali MOV a Organizácia 
spojených národov pre ochranu životného 
prostredia (UNEP) bola komisia SOV pre 
šport a  životné prostredie ocenená ako 
jedna z  najlepších environmentálnych 
komisií národných olympijských výborov 
v Európe.

- Od roku 2009 sa SOV podieľal na tvor-
be konceptu, programu a  systému práce 
i na realizácii projektu centier olympijskej 
prípravy (COP), ktoré pri desiatich školách 
zriadilo ministerstvo školstva. Tento pro-
jekt bol ukončený ku koncu roka 2012.

- Združenie olympijských klubov SR 
rozhodlo o  ukončení svojho pôsobenia 
ako právny subjekt a stalo sa organizačnou 
zložkou SOV.

2010
- SOV vyslal výpravu na  XXI. zimné 

olympijské hry v  kanadskom Vancouvri. 
Do  volieb do  komisie športovcov MOV, 
ktoré prebiehali počas ZOH, SOV nomino-
val hokejistu Miroslava Šatana, ktorý nebol 
zvolený.

- SOV vyslal výpravu  na  I. olympijské 
hry mládeže v Singapure. Vo výprave bolo 
17 športovcov, viedol ju Vladimír Miller. 
Členovia výpravy získali 6 medailí (1-2-3), 
niektoré v  novom type súťaží, ktoré mali 
olympijskú premiéru. Zlatú medailu si ako 
členka medzinárodného miešaného druž-
stva vybojovala džudistka Andrea Krišan-
dová, strieborné kajakár Miroslav Urban 
vo vodnom slalome na hladkej vode a  te-
nistky Jana Čepelová a  Chantal Škamlová 
vo štvorhre, bronzové tenistka Jana Čepe-
lová vo dvojhre, tenisti Jozef Kovalík a Fi-
lip Horanský vo štvorhre a džudista Arpád 
Szakács do 81 kg.

- Júnovou medzinárodnou konferenciou 
„Teoretické a praktické východiská progra-
mu  olympijskej výchovy“ na  pôde FTVŠ 
UK v Bratislave SOV odštartoval svoj dlho-
dobý komplexný Program olympijskej vý-
chovy, v rámci ktorého každoročne vydáva 

publikácie, plagáty a  DVD-nosiče určené 
dominantne na prácu lektorov olympijskej 
výchovy a pedagógov s mládežou.

- Viceprezident SOV pre mládež Vladi-
mír Miller bol ako prvý Slovák ocenený 
vyznamenaním Európskych olympijských 
výborov – EOC Laurel Award.

2011
- SOV vyslal výpravu na X. zimný európ-

sky olympijský festival mládeže (EYOF) 
v českom Liberci. Vo výprave bolo 50 špor-
tovcov, viedol ju Jozef Bazálik. Po  šiestich 
rokoch sa výprava tešila z medaily na zim-
nom EYOF, keď bronz si vybojovala kra-
sokorčuliarka Monika Simančíková. SOV 
vyslal výpravu aj na XI. európsky olympij-
ský festival mládeže (EYOF) v  tureckom 
Trabzone. Vo výprave bolo 52 športovcov, 
viedla ju Mária Mračnová. Medailou – 
bronzovou – sa spomedzi Slovákov mohol 
pochváliť len cyklista Dávid Zverko v  ča-
sovke.

- Krasokorčuliari Nikola Višňová a Lukáš 
Csölley boli za príkladný čin na návrh Klu-
bu fair play SOV ocenení Diplomom Me-
dzinárodného výboru fair play UNESCO 
(CIFP), ktorý im na slávnosti vyhlasovania 
slovenských cien fair play v  Liptovskom 
Mikuláši odovzdal osobne predseda CIFP 
Jenö Kamuti.

- Zlúčením Slovenskej spoločnosti olym-
pijskej a  športovej symboliky a Slovenskej 
spoločnosti olympijskej a športovej filatelie 
vznikla Slovenská spoločnosť olympijských 
a  športových zberateľov, ktorá je ako ob-
čianske združenie člen SOV.

- V hospodárení SOV za rok 2011 štátne 
dotácie druhý raz v  histórii netvorili väč-
šinu príjmovej časti; na  príjmoch SOV sa 
podieľali zhruba 47 percentami.

2012
- V  apríli 2012 SOV usporiadal 1. špor-

tové fórum na Slovensku – celodenné pra-
covné rokovanie s reprezentatívnym zastú-
pením všetkých rozhodujúcich subjektov 
pôsobiacich na Slovensku v oblasti športu. 
Fórum poverilo prezidenta SOV Františka 
Chmelára, aby s okamžitou platnosťou za-
čal viesť rokovania s jednotlivými subjekt-
mi športového hnutia o novej štruktúre slo-
venského športu a o utvorení jeho budúcej 
strešnej organizácie.

- Dňa 7. júla bola na 43. VZ SOV pred-



ložená predstava utvorenia strešnej organi-
zácie slovenského športu prostredníctvom 
zmeny Stanov SOV a transformáciou SOV 
na Slovenský olympijský a športový výbor 
(SOŠV). Návrh štruktúry aj stanov SOŠV 
mal byť predložený na 44. VZ SOV dňa 24. 
novembra, ale po nesúhlasnom stanovisku 
viacerých subjektov na čele so Slovenským 
futbalovým zväzom VV SOV rozhodol  
o tom, že SOV predbežne nebude v začatej 
iniciatíve pokračovať a k jeho transformácii 
na  strešnú organizáciu v  dohľadnom čase 
nedôjde.

- SOV vyslal výpravu na I. zimné olym-
pijské hry mládeže v  rakúskom Innsbruc-
ku. Vo výprave bolo 30 športovcov, viedol 
ju Vladimír Miller. Jedinú medailu – zlatú 
– si v  slalome vybojovala zjazdárka Petra 
Vlhová.

- SOV vyslal výpravu na  Hry XXX. 
olympiády v britskom Londýne. Po prvý 
raz v  histórii sa slovenská výprava pred-
stavila v špeciálnej kolekcii oblečenia, pri-

pravenej spoločnosťou Alpine Pro – hlav-
ným partnerom SOV. Do volieb do komi-
sie športovcov MOV, ktoré prebiehali po-
čas OH, SOV nominoval strelkyňu Danku 
Bartekovú, ktorá uspela vo voľbách s naj-
vyšším počtom hlasov spomedzi 21 kan-
didátov.

- SOV realizoval rozsiahly projekt celo-
slovenskej štafety s  olympijským ohňom 
s  názvom Posolstvo Slovenska Hrám 
XXX. olympiády Londýn 2012 a  s  mot-
tom „Sme jeden tím“. Štafeta vzbudila 
obrovský záujem, počas 84 dní navštívila 
191 miest a obcí a 772 škôl. Do rozmani-
tých aktivít v rámci Posolstva (kultúrnych, 
športových, vzdelávacích, environmentál-
nych, atď.) sa zapojilo viac ako 55-tisíc 
ľudí.

- SOV odštartoval svoj nový dlhodobý 
projekt – Olympijský odznak všestrannosti 
(OLOV). Po  testovacom ročníku 2011 sa 
OLOV v  roku 2012 realizoval predovšet-
kým v rámci Posolstva.

- Prezident SOV František Chmelár bol 
ocenený udelením najvyššieho vyzname-
nania Medzinárodného výboru Pierra  
de Coubertin – Medailou Pierra de 
 Coubertin.

- Pred OH v Londýne SOV spustil vlast-
nú aplikáciu určené pre mobilné komuni-
kačné zariadenia.

- Na 44. VZ SOV dňa 24. novembra bol 
za prezidenta SOV znovu zvolený František 
Chmelár, protikandidáta Jána Filca zdolal 
53:21.

2013
- SOV vyslal výpravu na  XI. zimný eu-

rópsky olympijský festival mládeže (EYOF) 
v rumunskom Brašove. Vo výprave bolo 32 
športovcov, viedol ju Branislav Delej.

- K  150. výročiu narodenia Pierra de 
 Coubertin SOV a  Slovenská olympijská 
akadémia usporiadali 11. marca v Bratisla-
ve veľkú konferenciu Život a dielo Pierra de 
Coubertin.
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