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Dokument oných čias
Ako každé začiatky, aj tie naše olympijské boli 

pekné, ale komplikované. Trochu predbiehali do-
bové podmienky a tak museli prekonávať menšie 
či väčšie prekážky. Naša túžba, aj keď nedočkavá, 
bola však vynaliezavá. 

Olympijská spoločnosť Slovenska, ako predob-
raz a „cvičebné pole“ samostatného Slovenského 
olympijského výboru, sa neskôr ukázala ako veľ-
mi vhodná forma. Vďaka jej prvej a jedinej pred-
sedníčke Márie Mračnovej a jej výbornej schop-
nosti si mnohé pamätať a ešte viac zaznamenať, 
uzrel svetlo sveta tento hodnoverný dokument 
tých čias.

Vychádza ako dokument, ako pomôcka olym-
pijskej výchovy, i ako vyjadrenie vďaky všet-
kým, ktorí sa o naše olympijské začiatky zaslúžili. 
V roku, v ktorom si pripomíname 20. výročie vzni-
ku Slovenského olympijského výboru, je na to vý-
borná príležitosť.

František Chmelár
prezident

Slovenského olympijského výboru
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Úvodom
    Pri oslavách dvadsaťročného jubilea Slovenského olympijské-
ho výboru (SOV), ktorý bol ustanovený 19. decembra 1992, je 
užitočné pripomenúť si, čo predchádzalo tejto historickej uda-
losti.

SOV nevznikol na zelenej lúke a z ničoho. Mohol stavať 
na dobrých základoch, ktoré postavila Olympijská spoločnosť 
Slovenska (OSS). Nadšenci olympijského hnutia na Slovensku 
ju založili 6. apríla 1990 – zhodou okolností v rovnakom obdo-
bí, keď po búrlivých národnostne vzrušených diskusiách v dô-
sledku veľkých celospoločenských zmien po novembri 1989 do-

chádzalo k zmene názvu niekdajšej Československej socialistickej republiky (ČSSR) na Českú 
a Slovenskú federatívnu republiku (ČSFR).

Olympijská spoločnosť Slovenska pôsobila takmer päť rokov. Viac než polovicu tohto obdo-
bia samostatne, zvyšok ako súčasť štruktúr Slovenského olympijského výboru. Mala som česť 
stáť na jej čele počas celého tohto obdobia.

Rada sa vraciam do tých čias plných entuziazmu. Množstvo nadšencov vtedy na Slovensku 
spoločne rozbiehalo rozvíjanie olympijských ideálov, ušľachtilých myšlienok férového spolu-
nažívania svojich členov aj antického ideálu kalokagatie v podobe, aká nám dovtedy v česko-
slovenskej ére chýbala.

Túžili sme po dôslednom uplatňovaní olympijských myšlienok na Slovensku. V Prahe sme 
veľa pochopenia nenachádzali. Napríklad aj niekdajší Československý klub olympionikov bol 
koncipovaný ako elitársky. Jeho členovia mohli byť len tí športovci, ktorí sa na olympijských 
hrách v individuálnych športoch umiestili v prvej šestke a z kolektívnych športov iba medai-
listi. Tí ďalší zostávali mimo. Preto sme na 6. apríla 1990 zvolali do Bratislavy stretnutie účast-
níkov olympijských hier. Práve ich sme považovali za základ budúcej spoločnosti, ktorá mala 
dostať do vienka rozvoj olympizmu v tej pravej podobe.

Nebolo to jednoduché. Už hneď po založení OSS sme boli obviňovaní z rozbíjania jednoty 
olympijského hnutia v Československu. Časť vedenia Československého olympijského výboru 
(ČSOV) nás považovala za „partizánov“, ktorí presadzujú svoje pozície bez ohľadu na dlhoroč-
né tradície ČSOV. Dostávali sme vo svojich ideálnych predstavách „po nose“ len preto, že sme 
sami chceli rozvíjať olympizmus na Slovensku – a po svojom. Svoje snahy sme museli vysvet-
ľovať aj „na koberci“ ČSOV. Diskusie však nakoniec vyústili do pochopenia nášho snaženia. 
OSS bola prijatá do radov členov ČSOV, čo bolo veľké víťazstvo.

Najvýznamnejší čin OSS bolo zakladanie regionálnych olympijských klubov. Anton Švaj-
len, dlhoročný predseda Združenia olympijských klubov SR, ich po vzniku SOV rád označoval 
za predĺžené ruky SOV. Dnes máme po celom Slovensku už dvadsať olympijských klubov, kto-
ré vo svojich mestách a priľahlých regiónoch sú naozaj patróni olympijských myšlienok, reálni 
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vykonávatelia úloh a propagátori olympizmu. Časť z nich vznikla práve v období pôsobenia 
OSS a pod jej vplyvom.

OSS našla pochopenie na viacerých slovenských ministerstvách. Rezort školstva a mládeže 
uvoľnil prostriedky na podporu prípravy a účasti olympionikov a paralympionikov zo Sloven-
ska na ich hry. Vtedajší minister zdravotníctva Alojz Rakús nám odsúhlasil zabezpečenie bez-
platnej zdravotnej starostlivosti o bývalých olympionikov.

Predovšetkým sme však rozvinuli rozmanité aktivity zamerané na šírenie olympizmu.
Členovia komisie fair play OSS vo svojom okolí mapovali a propagovali šľachetné skutky 

a celoživotné príkladné vystupovanie osobností pôsobiacich v športe. Laureátov sme slávnost-
ne oceňovali na rôznych miestach Slovenska.

V hlavných úlohách Slovenskej olympijskej akadémie rezonovala potreba vzdelávania našej 
mládeže o histórii a súčasnom dianí v olympijskom hnutí.

Komisia OSS pre šport pre všetkých ako prvá na Slovensku presadzovala športovanie v ce-
lej šírke. Piateho októbra 1991 sme prvý raz zorganizovali Deň športu, ktorý neskôr prerástol 
do Dní športu – mesiaca športovania v lete aj v zime. Zapájali sme sa aj do podujatia Challenge 
Day. Ďalšie populárne európske podujatie bol Mierový beh. Štafetou ho na našom území sláv-
nostne otvárali olympionici.

  Mária Mračnová s výročnou trofejou Medzinárodného 
olympijského výboru za rok 1995 s názvom  
Jednota olympijského hnutia. Dostala ju po zlúčení 
Olympijskej spoločnosti Slovenska so Slovenským 
olympijským výborom. 

OSS bola iniciátor celoslovenskej olympiády 
detí a mládeže v Trnave, ktorá sa neskôr trans-
formovala na Kalokagatiu. Od roku 1992 je to už 
medzinárodné podujatie, nad ktorým v roku 1994 
prevzal patronát Medzinárodný olympijský vý-
bor (MOV).

Snažili sme sa pomenovať významné športové 
stánky po našich olympionikoch. Podarilo sa nám 
to v Bratislave na zimnom štadióne, ktorý nesie 
meno nášho olympijského víťaza v krasokorčuľo-
vaní Ondreja Nepelu. V Trnave sme docielili, že 
jedna ulica sa volá olympijská a druhá po strie-
bornom olympionikovi Jozef Herdovi. V niekto-
rých mestách, kde sa narodili naši olympionici 
– v Lučenci, Košiciach, Hronci i v Šahách – sme 
zase osadili pamätné tabule na stenách budov.

Významnú úlohu zohrala OSS aj pri podpore kandidatúry Popradu-Tatier na usporiadanie 
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zimných olympijských hier v roku 2002. OSS dala vyrobiť prvé propagačné materiály kandida-
túry, ktoré sa rozdávali na zimných olympijských hrách 1992 v Albertville aj na OH v Barcelone.

Členovia Olympijskej spoločnosti Slovenska v septembri 1992 založili prípravný výbor, kto-
rý pripravil pôdu na ustanovenie Slovenského olympijského výboru. Ten vznikol z iniciatívy 
OSS 19. decembra 1992.

Práve práca, ktorú OSS vykonala v predchádzajúcich 32 mesiacoch, uľahčila začiatky SOV 
a odbremenila Slovenský olympijský výbor od náročných úloh zakladania všetkých komisií, 
ktoré k činnosti národného olympijského výboru patria.

OSS ako člen SOV so všetkými svojimi aktivitami prešla pod krídla SOV a pomohla mu 
v krátkom čase zabezpečiť všetky hlavné úlohy v oblasti rozvoja olympizmu. SOV mohol hneď 
od začiatku stavať na štruktúrach, ktoré pre túto dôležitú oblasť vybudovala OSS. Markantné 
to bolo na valnom zhromaždení Asociácie národných olympijských výborov (ANOV) v marci 
1994 v Atlante, keď sme vo vestibule kongresovej sály na paneloch všetkých národných olym-
pijských výborov našli najviac propagačných materiálov práve z našej činnosti.

OSS pôsobila do februára 1995, keď jej valné zhromaždenie odsúhlasilo ukončenie činnos-
ti a včlenenie do SOV. Na základoch, ktoré Spoločnosť za päť rokov činnosti postavila, mo-
hol SOV plnohodnotne fungovať. Na zasadnutí exekutívy Európskych olympijských výborov 
(EOV) v roku 1998 v Bratislave vtedajší prezident EOV Jacques Rogge vyhlásil, že SOV vďaka 
svojim aktivitám predčí mnohé národné olympijské výbory, ktoré boli založené aj oveľa skôr. 
To považujem za najvýznamnejšie ocenenie práce OSS.

  Pred panelmi s fotkami z olympijských 
aktivít z celého sveta na valnom 
zhromaždení ANOV v Atlante 1994 
predseda SOV Vladimír Černušák a šéfka 
OSS, zároveň podpredsedníčka SOV Mária 
Mračnová. Najviac obrázkov na paneloch 
bolo zo Slovenska...  

Najväčší prínos fungovania Olym-
pijskej spoločnosti Slovenska bolo vy-
burcovanie mnohých olympionikov 
a športových funkcionárov k aktivi-
tám nielen čisto športovým, ale aj ide-

álnym, ktoré predtým na Slovensku nikto nezastrešoval. Najkrajšie boli spontánne akcie, veľ-
korysé zapájanie sa mnohých osobností, ktoré sa dovtedy so športom nespájali a boli ochotní 
pridať sa k nám. Všetci vtedajší členovia OSS dodnes spomínajú na tú prekrásnu atmosféru, 
do ktorej sme sa celí ponárali a snažili sme sa vydať maximum na prospech spoločného diela. 
Žiadne kalkulácie, vypočítavosť, len eufória napĺňala naše podujatia. Nakazili sme ňou mno-
hých, čo bolo naše najmilšie uspokojenie.

     Mária Mračnová



6 7

Olympijská spoločnosť Slovenska - 
ako sme začínali

   Ján Mitošinka

Prvá zmienka o podpore založenia „olympijského združenia“ 
na Slovensku sa nachádza v zápise koordinačného výboru Česko-
slovenského olympijského výboru (ČSOV) vo februári 1990. Usta-
novenie združenia navrhol Ján Mitošinka, ktorý mal znalosti zo 
Španielska, kde samostatne fungoval Katalánsky olympijský vý-
bor. Táto iniciatíva vznikla na základe mnohých rozhovorov pri 
spoločných cestách na zasadnutia výboru Československej olym-
pijskej akadémie do Prahy v období prinajmenej jedného roka. 
Na jej realizácii začal Ján Mitošinka pracovať spolu s ďalšími člen-
mi koordinačného výboru ČSOV Vladimírom Černušákom, Pav-
lom Gleskom a s Máriou Mračnovou.

   Na spoločnej fotografii zľava Vladimír 
Černušák, Mária Mračnová a Pavol 
Glesk.

Prípravný výbor na zriadenie Slo-
venského olympijského združenia 
v Bratislave listom zo dňa 19. marca 
1990 pozval všetky slovenské športo-
vé zväzy olympijských športov, slo-
venských členov Československého 
olympijského výboru, Českosloven-
skej olympijskej akadémie a Čes-
koslovenského klubu olympioni-

kov, významných olympionikov, trénerov a funkcionárov olympijského hnutia na Slovensku 
na ustanovujúce zhromaždenie dňa 6. apríla 1990 o 10.00 hod. do auly Telovýchovnej školy 
v Bratislave. „Pozvali sme zástupcov 37 slovenských športových zväzov, 25 aktivistov pracujúcich už 
doposiaľ na rôznych úsekoch olympijského hnutia, ďalej celý rad našich úspešných olympionikov a hostí, 
medzi nimi aj predstaviteľov Slovenského združenia telesnej kultúry, Ministerstva školstva, mládeže a te-
lesnej výchovy, Zväzarmu, Sokola i Junáka,“ uviedol v článku Ľudovíta Majora v Športe s titulkom 
„Splácanie olympijských dlhov“ tajomník prípravného výboru Ján Mitošinka.

Pozvaní obdržali návrh Štatútu Slovenského olympijského združenia a XIV. zborník Telový-
chovnej školy, ktorý bol venovaný histórii olympizmu na Slovensku. Program ustanovujúceho 
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zhromaždenia bol nasledovný: 1. Úvodné slovo člena MOV a predsedu koordinačného výbo-
ru ČSOV Vladimíra Černušáka, 2. Výklad Štatútu Slovenského olympijského združenia a jeho 
schválenie (Ján Mitošinka, člen koordinačného výboru ČSOV), 3. Voľba predsedu a členov vý-
konného výboru Slovenského olympijského združenia, ako aj revíznej komisie (Vladimír Mil-
ler, člen koordinačného výboru ČSOV), 4. Závery zo zhromaždenia (Mária Mračnová, členka 
koordinačného výboru ČSOV).

Na ustanovujúcom zasadnutí sa zúčastnilo 55 zástupcov oslovených zväzov a jednotlivcov. 
Ako hostia z Prahy boli prítomní generálny sekretár Československého olympijského výboru 
(ČSOV) Petr Pomezný, poradca predsedu ČSOV Václav Hubička a predseda Československého 
klubu olympionikov Jiří Kynos. Václav Hubička vo svojom pozdrave uvítal snahu o utvorenie 
Slovenského olympijského združenia. Uznal chybu centralizácie všetkého olympijského diania 
v Prahe, ale odvolával sa na Olympijskú chartu, aby nedošlo k jej porušeniu. Charta jednoznač-
ne stanovovala, že v jednej krajine môže byť uznaný len jeden národný olympijský výbor.

Veľa sa diskutovalo o názve nového združenia. Navrhovali sa napríklad Dočasný Slovenský 
olympijský výbor, alebo Slovenská olympijská spoločnosť (so skratkou SOS). Napokon bol jed-
nomyseľne prijatý názov Olympijská spoločnosť Slovenska (OSS).

Vo voľbách do orgánov OSS hlasovalo všetkých 55 delegátov. Najvyšší počet hlasov (44) do-
stala Mária Mračnová, ktorú predseda volebnej komisie Vladimír Miller na základe najlepšieho 
volebného výsledku navrhol na post predsedníčky OSS. Zasadnutie to jednomyseľne schválilo. 
Hoci v navrhovanom štatúte sa predpokladalo, že výkonný výbor bude sedemčlenný, napokon 
bol schválený návrh Márie Mračnovej, aby bol až deväťčlenný. Návrh bol zdôvodnený tým, že 
výkonný výbor čaká množstvo práce, preto bude výhodnejšie spolupracovať s viacerými od-
borníkmi. Do výkonného výboru OSS sa tak dostalo deväť osobností, ktoré vo voľbách dostali 
najvyšší počet hlasov (v tomto poradí): Mária Mračnová 44, Bohumil Golian 39, Anton Tkáč 38, 
Ľudovít Komadel 31, Ján Mráz 29, Ľudovít Major 28, Katarína Ráczová 24, Pavol Glesk a Fran-
tišek Chmelár po 23 hlasov.

Na záver zasadnutia novozvolená predsedníčka OSS prečítala vyhlásenie účastníkov usta-
novujúceho zhromaždenia OSS :

„Medzinárodné olympijské hnutie sa v priebehu svojho vývoja stalo jedným z významných spoločen-
ských javov 20. storočia. Ušľachtilé olympijské myšlienky, ako je napomáhanie rozvoju fyzických a mo-
rálnych kvalít človeka, rozvíjanie a podpora mieru a priateľstva medzi národmi, rovnoprávnosti všetkých 
športovcov bez rozdielu rasy, politického názoru, náboženstva, sú pevnou súčasťou základov, na ktorých 
medzinárodné olympijské hnutie buduje svoju činnosť. Vrchol snaženia tohto hnutia – olympijské hry – 
je najlepší výraz týchto snáh.

Slovenské olympijské hnutie sa bezvýhradne hlási k myšlienkam olympizmu. Nadväzuje na šírenie 
olympijských ideí v našom štáte, na tradície, ktoré zakladali osnovatelia bývalého Slovenského olympij-
ského výboru v štyridsiatych rokoch a hlási sa ako súčasť ČSOV s tým, že bude naplno rozvíjať Olym-
pijskú chartu v špecifických formách, metódach a prostriedkoch na území Slovenskej republiky. Vychádza 
z toho, že olympijské hnutie je predovšetkým výchovné hnutie, v čom boli v nedávnej minulosti najväčšie 
rezervy rozvoja olympizmu na Slovensku.
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„Mens sana in Corpore Sano“ vyhlásil Juvenal zhruba pred dvoma tisíc rokmi. Nebudeme meniť túto 
koncepciu, naopak sa k nej hrdo hlásime, lebo hádam nikdy sme nemali vo svojich rukách také páky, ktoré 
nám dávajú nádej na dosiahnutie tohto konečného cieľa v slovenskej pospolitosti.

My, účastníci ustanovujúceho zhromaždenia OSS, vyzývame všetkých priaznivcov športu a telesnej 
výchovy, olympionikov, trénerov, cvičiteľov, zdravotníkov, rozhodcov a funkcionárov, aby sa k nášmu 
hnutiu pridali a šírili ušľachtilé myšlienky baróna Pierra de Coubertin, hlavne medzi slovenskou mlá-
dežou.“ 

Ustanovujúce zasadnutie OSS sa skončilo olympijskou hymnou. Na prvej informatívnej 
schôdzi novozvoleného výkonného výboru OSS sa dohodol termín prvého spoločného stretnu-
tia. Naň mal každý člen pripraviť návrh aktivít, ktoré by OSS mala rozvíjať.

Olympijská spoločnosť Slovenska vznikla z iniciatívy priaznivcov olympizmu, ktorí poci-
ťovali dlhoročný nezáujem ČSOV o dianie na Slovensku. Podľa svojich stanov a programu si 
dala za cieľ napomáhať rozvoju olympijského hnutia v celej jeho šírke, presadzovať výchovu 
k olympizmu od školských osnov, cez vydávanie kníh s olympijskou tematikou, až po uspora-
dúvanie besied na školách s našimi olympionikmi. Podporovala medzinárodné športové mlá-
dežnícke podujatia, vyzdvihovala činy fair play, nezabúdala ani na postihnutých športovcov. 
Členovia Spoločnosti prejavili túžbu stretávať sa nielen na besedách a vlastných seminároch, ale 
aj žiť klubovým životom, čo našlo zakrátko svoj odraz v ustanovovaní klubov olympionikov 
v rôznych mestách Slovenska. OSS hneď na začiatku svojho pôsobenia prejavila záujem o ži-
votné osudy olympionikov po skončení kariéry, najmä ak sa ocitli v sociálnych či zdravotných 
problémoch.
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Prvé vlastné kroky  
a ozajstný rozbeh činnosti

  Traja veľkí podporovatelia Olympijskej spoločnosti 
Slovenska v jej začiatkoch na spoločnej fotografii 
z otvorenia Československého klubu olympionikov 
v marci 1991 v Bratislave: zľava riaditeľ odboru športu 
ministerstva školstva, mládeže a telesneju výchovy SR 
Ivan Hargaš, štátny tajomník toho istého ministerstva 
Baltazár Dubeň a prvý predseda Slovenského 
združenia telesnej kultúry Štefan Gašparík. 

   Ľubomír Kadnár

Za tajomníka OSS navrhol vtedajší predseda Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK) 
Štefan Gašparík strieborného volejbalistu z OH 1964 v Tokiu Jozefa Labudu. Ten sa násled-
ne ujal funkcie. Štefan Gašparík vyčlenil na činnosť Spoločnosti dve miestnosti a presadil vo 
výkonnom výbore SZTK aj materiálnu podporu vo výške 200-tisíc korún. Vo vtedajšom čase 
rôznych zmien a inštitucionálnych prerodov to bolo veľkorysé gesto smerom k novej organi-
zácii. Významnú pomoc poskytlo aj Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy SR – 
predovšetkým námestník ministra Baltazár Dubeň a riaditeľ odboru športu Ivan Hargaš. Šéfka 
Ústavu telovýchovného lekárstva v Bratislave Hana Lukáčová ponúkla zdravotnú starostlivosť 
v ústave nielen pre aktívnych športovcov, ale aj pre bývalých olympionikov, čo sa potom urči-
tý čas aj realizovalo.
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  Tajomník a predsedníčka OSS –  
Jozef Labuda a Mária Mračnová.

  Neskorší prezident SOV František 
Chmelár bol do svojho prechodu zo SZTK 
na ministerstvo rok podpredseda OSS.

Žiaľ, čoskoro sa potvrdili obavy, že nie každý zvolený člen výkonného výboru bude dis-
ponovaný venovať sa tejto dobrovoľnej práci. Bohumil Golian zakrátko po zvolení odišiel 
trénovať do Talianska. Pre pracovné povinnosti v roku 1991 opustili výkonný výbor aj pod-
predseda OSS František Chmelár (odišiel pracovať na ministerstvo), ďalej Anton Tkáč a Ľu-
dovít Major.

Členovia výkonného výboru OSS na svojom úvodnom zasadnutí ešte v apríli 1990 pripra-
vili návrh na voľbu slovenských členov do pléna ČSOV (Katarína Lokšová, František Chme-
lár, Ján Mráz, Janka Gantnerová, Jozef Husár, Pavol Kršák, Ladislav Krnáč, Ľudovít Komadel, 
Jozef Labuda), ako aj návrh na paritné usporiadanie vedenia ČSOV. Za podpredsedov ČSOV 
Spoločnosť navrhla Máriu Mračnovú, Jána Neubauera a Pavla Gleska (Vladimír Miller so svo-
jim delegovaním nesúhlasil). Prepracovaním Stanov OSS v zmysle diskusie na ustanovujúcom 
zasadnutí OSS a na základe ďalších návrhov bol poverený právnik SZTK Vladimír Wirgha. 
Podpredseda OSS František Chmelár navrhol napísať list o založení OSS prezidentovi Medzi-
národného olympijského výboru (MOV) Juanovi Antoniovi Samaranchovi, ďalej zaregistrovať 
OSS na Ministerstve vnútra SR a spracovať plán jej činnosti a rozpočtu. Činnosť plánovala OSS 
spočiatku rozvíjať v zložkách klubu olympionikov (zakladanie buniek v regiónoch), klubu fair 
play, olympijskej akadémie, klubu trénerov, umeleckej a marketingovej komisie.

Slávnostné ustanovujúce zhromaždenie samostatného Československého olympijského vý-
boru (dovtedy pôsobil len ako jedna zložka, resp. oddelenie Ústredného výboru Českosloven-
ského zväzu telesnej výchovy) sa uskutočnilo dňa 25. apríla 1990 v Prahe. Predsedníčka OSS 
na ňom ČSOV informovala o utvorení OSS a o jej aktivitách. Navrhla založiť podobnú spoloč-
nosť aj v Čechách. Tento návrh bol zapracovaný do plánu činnosti ČSOV.
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Za predsedníčku ČSOV bola na ustanovujúcom zhromaždení jednomyseľne zvolená sedem-
násobná olympijská víťazka Věra Čáslavská. Zo Slovenska boli do 17-členného výkonného vý-
boru ČSOV zvolení štyria delegáti: Mária Mračnová získala 63 zo 67 platných hlasov, Pavol 
Glesk 54, Rudolf Horváth 50 a Ján Neubauer 41. Ďalší člen výkonného výboru ČSOV zo Slo-
venska bol Vladimír Černušák, ktorému to na základe Olympijskej charty vyplývalo z členstva 
v MOV. Za podpredsedov ČSOV boli následne zvolení dvaja Slováci – Pavol Glesk a Ján Neu-
bauer. Za člena revíznej komisie ČSOV zvolili Jána Mráza.

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru OSS vyhodnotilo účasť olympionikov a funkcio-
nárov zo Slovenska na ustanovujúcom zasadnutí ČSOV a s potešením prijalo, že do výkonného 
výboru ČSOV boli zvolení viacerí slovenskí funkcionári. Odznela však aj kritika skutočnosti, že 
viacerí z pozvaných slovenských delegátov (Anton Tkáč, Jozef Golonka, Jozef Pribilinec, Ma-
rianna Némethová) na rokovanie neprišli. V prípade ich účasti by možno ešte výraznejšie stú-
pol podiel Slovenska v pléne ČSOV.

Po nevyhnutných administratívnych krokoch sa naplno rozbehla vlastná činnosť OSS. Ši-
rokej športovej verejnosti bolo oznámené založenie Spoločnosti. Boli zverejnené Stanovy OSS, 
výzva pre záujemcov o účasť v tomto združení, aj termín valného zhromaždenia, na ktorom by 
v prípade záujmu boli prijatí. OSS dostala od Ministerstva vnútra SR súhlas na používanie svo-
jej symboliky. Spoločnosť bola v roku 1991 prijatá za člena ČSOV ako jeho zložka, na rozdiel 
od iných zložiek ČSOV však bola registrovaná ako samostatný právny subjekt. To sa českým 
olympijským funkcionárom nepáčilo, pretože sa obávali jej vlastných obchodných aktivít s vy-
užitím olympijskej symboliky.

  Snaha OSS o pomenovanie Zimného štadióna 
v Bratislave po Ondrejovi Nepelovi sa naplnila až 
po päťročnom úsilí. Keď sa tak stalo v septembri 1995, 
olympijskí predstavitelia si uctili pamiatku olympijského 
víťaza v krasokorčuľovaní aj návštevou jeho hrobu.
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Jedna z prvých aktivít OSS smerovala k pomenovaniu niektorých športovísk a verejných 
priestranstiev podľa úspešných olympionikov, resp. k osadeniu pamätných tabúľ. V hlavnom 
meste Spoločnosť navrhla národnému výboru pomenovať zimný štadión po Ondrejovi Nepelo-
vi, cyklistický štadión po Antonovi Tkáčovi a tenisový areál po Milošovi Mečířovi (vo všetkých 
troch prípadoch na uctenie si olympijských víťazov, ktorí na týchto športoviskách rástli). OSS 
navrhla aj premenovanie ulice Odbojárov na Olympijskú ulicu. Pred Domom športu plánova-
la utvorenie Olympijského parku s pamätnou tabuľou pripomínajúcou olympijských medailis-
tov zo Slovenska. V Trnave sa OSS usilovala o pomenovanie ulice či námestia po striebornom 
zápasníkovi z OH 1936 Jozefovi Herdovi. V Borskom Mikuláši navrhla osadiť pamätnú tabuľu 
na počesť najčastejšieho a najvýznamnejšieho účastníka tamojších tradičných chodeckých prete-
kov, olympijského víťaza Jozefa Pribilinca. V Očovej odporúčala osadiť pamätnú tabuľu na po-
česť olympionika v atletike Pavla Maľu. Žiaľ, len niektoré z týchto zámerov sa podarilo naplniť.

Namiesto Bohumila Goliana, ktorý krátko po zvolení odišiel na zahraničný trénerský an-
gažmán, bol do výkonného výboru OSS kooptovaný Ľubomír Kadnár. Ten ako riaditeľ Sprá-
vy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) mesta Bratislava navrhol spoluprácu OSS 
so STaRZ pri usporadúvaní športových podujatí na území Bratislavy, hlavne Behu Olympij-
ského dňa a súťaží mládeže. Spoločnosť sa aj formou patronátu podieľala napríklad na cyk-
listickej jazde s olympijským víťazom Antonom Tkáčom, organizácii šermiarskeho Memoriálu 
Ferdinanda de Martinengo, Grand Prix v atletike družstiev dorastu, mimo Bratislavy žiackych 
zjazdárskych pretekov Ski-Interkritérium vo Vrátnej či na juniorských chodeckých pretekoch 

v Hlohovci. OSS začala so slovenským 
ministerstvom školstva, mládeže a špor-
tu spolupracovať na usporiadaní Olym-
piády detí a mládeže. Na mládežnícke 
podujatia Spoločnosť počas svojho pôso-
benia poskytla dotácie v celkovej výške 
viac ako milión korún.

Predsedníčka OSS bola nominovaná 
do výkonnej rady ministerstva pre teles-
nú kultúru, kde sa pokúšala aj určitým 
spôsobom ovplyvniť učebné osnovy. Jej 
snaha smerovala hlavne k tomu, aby sa 
do nich dostala aj výchova v duchu zá-
sad olympizmu, pretože pre Spoločnosť 
bolo najdôležitejšie pozitívne ovplyvne-
nie mladej generácie – v duchu výroku 

prezidenta MOV Samarancha, že najbohatšia je tá krajina, ktorá sa vždy venuje mládeži.
Spoločnosť súhlasila s návrhom Petra Mačuru z Fakulty telesnej výchovy a športu Univer-

zity Komenského v Bratislave UK, ktorý odporučil, aby OSS v konkurze vyberala slovenských 

 Pri premenovaní starého bratislavského „zimáku“  
na ZŠ Ondreja Nepelu „asistovali“ predovšetkým známe  
hokejové osobnosti na čele s Jozefom Golonkom.
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účastníkov každoročných stretnutí mladých účastníkov (vo veku 20 – 35 rokov) v sídle Medzi-
národnej olympijskej akadémie v Olympii a aby ich následne zapojila do svojej činnosti.

Prezident ČSFR Václav Havel v marci 1990 nečakane vyšiel s iniciatívou, aby sa Tatry uchá-
dzali o usporiadanie zimných olympijských hier. Na Slovensku to vzbudilo veľmi priaznivý 
ohlas. V tejto súvislosti OSS pripravila program pobytu poradcu prezidenta MOV Samaran-
cha Artura Takača na Slovensku. Artur Takač, ktorý mal slovenské korene a v detstve niekoľko 
rokov žil na Slovensku, začiatkom novembra 1990 navštívil najprv Bratislavu a potom aj Tat-
ry. Vo veci prípravy kandidatúry Tatier Spoločnosť následne prevzala na dlhší čas iniciatívu. 
Až neskôr od nej štafetu prebrali mestá a obce kandidátskeho regiónu, predovšetkým Poprad 
a Liptovský Mikuláš.

Ministerstvo zdravotníctva SR veľmi pozitívne zareagovalo na žiadosť OSS o nadštandard-
nú starostlivosť o olympionikov po ukončení ich aktívnej činnosti. Spoločnosť zverejnila v tlači 
list ministra zdravotníctva Alojza Rakúsa, ktorým súhlasil s možnosťou bezplatných vyšetrení 
olympionikov v telovýchovných zariadeniach ústavov národného zdravia.

I. riadne valné zhromaždenie OSS bolo zvolané na 22. septembra 1990 do Kongresovej sály 
Domu športu v Bratislave. Okrem zakladajúcich členov Spoločnosti naň boli pozvaní zástup-
covia ČSOV, ďalších slovenských športových zväzov, významní olympionici, ako aj predsta-
vitelia Ministerstva školstva, mládeže a športu SR. V deň valného zhromaždenia denník Šport 
na celej novinovej strane priniesol hodnotenie dovtedajšej činnosti Spoločnosti, ako aj jej plány 
do budúcnosti. Podpredseda ČSOV a člen výkonného výboru OSS Pavol Glesk tam v rozhovo-
re s titulkom „V duchu Coubertinových ideálov“ okrem iného povedal: „Olympijská spoločnosť Slo-
venska ako zložka ČSOV má v procese výchovy k olympizmu na území Slovenskej republiky nezastupiteľ-
né miesto a úlohy. Pri plnení tohto výchovného poslania potrebuje mobilizovať všetkých, ktorí sa od nás 
na letných či zimných hrách v minulosti zúčastnili ako aktívni športovci, funkcionári, tréneri, rozhod-
covia, lekári, novinári. Práve im pripadá úloha, aby v duchu Coubertinovho odkazu rozsievali princípy 
olympijských ideálov našim deťom, mládeži, občanom. Pamätám si na sklamanie predsedu MOV J. A. Sa-
marancha pri príležitosti jednej z jeho návštev u nás, keď ho informovali, že Čs. klub olympionikov zdru-
žuje iba tých športovcov, ktorí na hrách v individuálnych športoch obsadili 1. – 6. miesto a v kolektívnych 
niektoré z medailových. Olympijská spoločnosť Slovenska otvára svoju náruč všetkým žijúcim olympio-
nikom, bez rozdielu umiestenia na hrách. V olympijskej výchove potrebujeme každého, najmä tých, ktorí 
olympijskú atmosféru precítili. Nazdávame sa, že sú to práve oni, ktorí môžu mnoho podnetného ponúk-
nuť deťom, mládeži – budúcim olympionikom.“

Žiaľ, napriek tomu, že OSS rozoslala až 337 formulárov ponúkajúcich členstvo v Spoločnos-
ti, do konania zasadnutia sa vrátilo vyplnených iba 144 z nich. Renomovaný olympijský pub-
licista Pavol Kršák to v denníku Pravda kritizoval v poznámke s titulkom „Kam ste sa utiahli, 
olympionici?“ Upozornil, že od olympionikov prišlo len 59 formulárov, čo obnáša iba 22 percent 
aktívnych účastníkov OH či ZOH zo Slovenska. „A na I. valné zhromaždenie prišlo dovedna iba 88 
ľudí (t. j. iba 26 percent z pozvaných a 61 percent z prihlásených). Ani posledné percento, i keď nie je naj-
nižšie, nemôže nadchýnať,“ komentoval P. Kršák a doplnil: „Neverím, že by Slováci nemali záujem 
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o veci a idey olympijské. Najčerstvejším dôkazom opaku je práve sobotňajšie valné zhromaždenie. Bolo to 
na ňom skutočne tak, ako to vystihol Pavol Glesk: Tu naozaj každý chcel prispieť olympizmu!“

Na I. riadnom VZ OSS boli ako dvaja noví členovia výkonného výboru OSS zvolení 
olympionici Jozef Pribilinec a Janka Gantnerová, čím sa počet členov riadiaceho orgánu 
zvýšil na jedenásť. Došlo k rozdeleniu kompetencií členov výkonného výboru za jednotli-
vé oblasti. Starostlivosť o olympionikov dostal do vienka Ľubomír Kadnár, oblasť fair play 
Katarína Ráczová, marketing Ján Mráz a Janka Gantnerová, olympijské nádeje a šport pre 
všetkých Anton Tkáč a František Chmelár, propagáciu, agitáciu a dokumentáciu Ľudovít 
Major a Pavol Glesk.

Zasadnutie výkonného výboru OSS 16. októbra 1990 sa už s dvoma novozvolenými členmi 
zaoberalo pripomienkami a diskusnými vystúpeniami. Vedením komisie na prípravu kandida-
túry Tatier na ZOH 2002 exekutíva poverila člena MOV Vladimíra Černušáka. Výkonný výbor 
sa zaoberal prípravou seminárov „Športový marketing vo svete a u nás“ (v spolupráci s ČSOV) 
a „Žena, šport a zdravie“, ktorý pripravovala komisia OSS pre šport pre všetkých. Medziná-

  Osem olympijských medailistov zo Slovenska v spoločnosti predsedníčky OSS na lodi počas slávnostného 
uvádzania do života publikácie „Preslávili Slovensko“. V popredí bronzový zápasník Mikuláš Athanasov 
a atlétka Mária Mračnová (na OH štvrtá a šiesta), za nimi zľava strieborný futbalista Anton Urban, zlatý 
futbalista František Kunzo, zlatý boxer Ján Zachara, strieborný volejbalista Jozef Labuda, bronzový boxer 
Ján Franek, strieborný a bronzový volejbalista Bohumil Golian a strieborný futbalista Štefan Matlák. 
Napriek tomu, že všetci na obrázku mali na základe svojich výsledkov právo byť členovia 
Československého klubu olympionikov, OSS chcela, aby jeho členovia byť všetci olympionici bez výnimky. 
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rodný olympijský výbor vyhlásil rok 1990 za Rok športu a ženy a rok 1991 za Rok športu pre 
všetkých – v oboch týchto oblastiach Spoločnosť rozvinula aktivity, ktoré sa v rámci ČSOV do-
vtedy nerealizovali.

Výkonný výbor OSS si od začiatku zobral za svoje zmapovať existenciu, možnú aktivitu 
a ochotu všetkých známych olympionikov zo Slovenska (žiaľ, zväzy poskytli len veľmi málo 
ich adries). Na zasadnutí výkonného výboru OSS v septembri 1990 sa dlho diskutovalo o ná-
vrhu Josefa Odložila na utvorenie Československého nezávislého klubu olympionikov, ktorý 
dal v Prahe zaregistrovať 13. júna 1990. „Vzhľadom na to, že toto združenie podľa zápisu nesúhlasí 
so zastúpením OSS v ČSOV, výkonný výbor Olympijskej spoločnosti Slovenska vyslovuje nedôveru Od-
ložilovi a spol., pretože ich postoj nezodpovedá štátoprávnemu usporiadaniu ČSFR, ani záverom ČSOV 
v zjednocovacom procese nášho olympijského hnutia. Na základe toho OSS vyzýva olympionikov na úze-
mí Slovenska, aby dôkladne zvážili svoj postoj k členstvu v tzv. nezávislom klube a nepodporili deštruk-
tívnu činnosť Josefa Odložila v čs. olympijskom hnutí,“ napísal v spravodajstve s titulkom „Nedôvera 
Odložilovi a spol.“ v denník u Šport jeho redaktor a člen VV OSS Ľudovít Major.

V októbri 1990 výkonný výbor OSS diskusiu o tejto veci uzavrel s tým, že Mária Mračnová 
na ustanovujúcom zasadnutí Československého klubu olympionikov (ČSKO) 27. októbra 1990 
v Prahe prednesie návrh na utvorenie Českého a Slovenského klubu olympionikov s paritným 
zastúpením vo vedení ČSKO, pričom by malo dôjsť k výraznému rozšíreniu členstva v klube 
olympionikov. Na rozdiel od dovtedajšej praxe, keď členovia takpovediac „elitárskeho“ Klubu 
olympionikov ČSOV mohli byť len športovci, ktorí na OH či ZOH dosiahli umiestenie v prvej 
šestke, OSS požadovala, aby členovia ČSKO mohli byť všetci českí a slovenskí olympionici bez 
výnimky, ako aj ďalší akreditovaní účastníci olympiád.

Prípravný výbor ČSKO vyjadril nesúhlas so začlenením do ČSOV, hoci deň predtým jeho 
predseda Josef Odložil od slovenských zástupcov požadoval nomináciu ôsmich ľudí zo Sloven-
ska do prípravného výboru. To vyvolalo kritické vyjadrenie predsedníčky OSS v tlači. Na usta-
novujúcom zasadnutí ČSKO, kam OSS nominovala Máriu Mračnovú, Jozefa Pribilinca a Jozefa 
Labudu, predsedníčka Spoločnosti oboznámila účastníkov o založení OSS a o jej výzve, aby po-
dobná spoločnosť vznikla aj v českej časti spoločného štátu. Mária Mračnová potvrdila rešpek-
tovanie Programového vyhlásenia ČSOV, v ktorom bola OSS uvedená ako právoplatná zložka, 
s odporúčaním na založenie aj českej zložky ako jej protipólu. Navrhla utvoriť koordinačný vý-
bor ČSKO zložený z členov českého a slovenského výboru, ktorých predsedovia budú strieda-
vo vo VV ČSOV. Návrhy prednesené predsedníčkou OSS neboli prijaté.

Mnohí olympionici vystúpili s názorom, že vždy reprezentovali Československo a nechcú sa 
teraz odlišovať. Korunu tomu nasadil olympijský medailista v atletike Imrich Bugár, narodený 
a vyrastajúci na Slovensku a žijúci v Prahe, ktorý vystúpil s konštatovaním: „Mám maďarskú ná-
rodnosť, mluvím po česky – kam teda patrím?“ Aspoňže nedošlo k úplnému rozkolu medzi olym-
pionikmi. Snahy Josefa Odložila neuspeli a pôvodný klub olympionikov sa len transformoval. 
Ďalší s prívlastkom „nezávislý“ si medzi účastníkmi OH a ZOH nezískal relevantné množstvo 
priaznivcov a po krátkom čase už o ňom nebolo počuť.
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Búrka po zmene názvu OSS na SOV 
Účastníci I. riadneho valného zhromaždenia OSS neboli presvedčení o správnosti názvu 

Olympijská spoločnosť Slovenska. Na návrh krasokorčuliarskej olympioničky Evy Križkovej-
-Ďurišinovej bolo prijaté uznesenie, ktorým došlo k premenovaniu OSS na Slovenský olympij-
ský výbor. Výkonný výbor OSS dostal za úlohu prepracovať Stanovy OSS na Stanovy SOV. Do-
šlo k tomu už na najbližšom zasadnutí exekutívy. Zmena sa opierala o nové znenie Olympijskej 
charty. V bode 2 sa vo vykonávacích pokynoch k pravidlám 12 – 17 uvádzalo, že MOV podpo-
ruje zakladanie regionálnych výborov, podliehajúcich jedinému národnému olympijskému vý-
boru (NOV), oprávnenému vystupovať na medzinárodnom poli a spolupracujúcemu s MOV.

Dá sa povedať, že Olympijská spoločnosť Slovenska týmto činom predstihla realitu, ktorá 
napokon vyústila do rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky na dva samostat-
né štáty s platnosťou od 1. januára 1993. Vo chvíli schválenia zmeny názvu Spoločnosti na Slo-
venský olympijský výbor však málokto tušil, akú veľkú búrku tento počin vzbudí – v kladnom 
zmysle slova na Slovensku a v negatívnom v Čechách a v ČSOV.

  Predsedníčka ČSOV Věra 
Čáslavská s prezidentom MOV 
Juanom Antioniom 
Samaranchom. 

Predsedníčka ČSOV Věra 
Čáslavská v súvislosti s pre-
menovaním OSS na SOV 
napísala 9. januára 1991 list 
prezidentovi MOV Juano-
vi Antoniovi Samaranchovi. 
List požadoval od preziden-
ta MOV zaujatie objektívne-
ho stanoviska k problému, 
ktorý vznikol v česko-slo-
venskom olympijskom hnutí. 
„Ako súčasť demokratizačných 
procesov v našej spoločnosti 
na území Slovenska spontán-

ne vznikla Olympijská spoločnosť Slovenska. Na základe požiadaviek jej členov sa premenovala na Slo-
venský olympijský výbor. Vo svojich zámeroch sa orientuje na rozvoj olympizmu na území Slovenska. 
V žiadnom pripade si nenárokuje uznanie MOV. Jednoznačne sa hlási ako organická zložka ČSOV. Pred-
stavitelia Slovenského olympijského výboru argumentujú tým, že v niektorých krajinách existujú podob-
né regionálne olympijské výbory v rámci príslušného národného olympijského výboru uznaného MOV,“ 
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uvádza sa v liste. Nasleduje v ňom otázka, „či názov Slovenský olympijský výbor na základe uvede-
ných skutočností je prípustný a či nie je v rozpore s Olympijskou chartou.“

V predvečer zasadnutia výkonného výboru ČSOV v Prahe 23. januára 1991 boli sloven-
skí zástupcovia Mária Mračnová (predsedníčka OSS), Vladimír Černušák (člen MOV) a Pavol 
Glesk (člen VV OSS a podpredseda ČSOV) pozvaní „na koberec“. Z úst predsedníčky ČSOV 
Věry Čáslavskej si vypočuli, že konali nekorektne, zmenu názvu na SOV urobili svojvoľne, sa-
mozvane a partizánsky. Podpredseda ČSOV Přemysl Herych zdôraznil, že NOV majú chrániť 
a obhajovať čistotu olympijského hnutia a ak s tým niekto nesúhlasí, musia to oznámiť MOV 
a ten vyvodí sankcie. Až následne sa slovenskí zástupcovia dozvedeli, že na sekretariát ČSOV 
už predtým boli doručené listy prezidenta MOV a generálneho riaditeľa MOV s odpoveďami 
na list prezidentky ČSOV.

Prezident MOV Juan Antonio Samaranch na list odpovedal 15. januára 1991. V jeho odpo-
vedi sa okrem iného uvádza, že MOV uznáva iba jeden NOV zvrchovaného nezávislého štá-
tu. „Veľmi zriedkavé boli výnimky týkajúce sa osobitných situácií, ktoré boli dohodnuté so súhlasom 
politických a športových kruhov aj NOV. Premeny, ktoré prebiehajú v súčasnom svete, zapríčiňujú 
aj vážne problémy v MOV. V prípade politických problémov neprislúcha MOV ,anticipovať´ politic-
ké rozhodnutia. Až keď sú tieto vyriešené, môže MOV adaptovať svoje štruktúry. Záver: MOV nie 
je naklonený vývoju, ktorý sa uberá k množeniu sa regionálnych a teritoriálnych olympijských výbo-
rov. Frakcionalizmus štruktúr, ako aj ich bujnenie prispieva k oslabeniu pozícií MOV,“ napísal pre-
zident MOV.

Následne po Samaranchovi zaslal generálny riaditeľ MOV Francois Carrard list 
s podrobnejším vysvetlením. Okrem iného sa v ňom uvádza: „Pokiaľ ide o fakty, ktoré uvá-
dzate a otázky, spojené s názvom olympijského regionálneho výboru (SOV), ktoré kladiete, situá-
cia je nasledovná: a) pravidlo 34.2 Olympijskej Charty vydanej v roku 1991 uvádza: Pomenova-
nie NOV musí korešpondovať s územnými hranicami, tradíciami krajiny a musí byť schválené 
MOV. To zodpovedá pravidlu 24a/ starej Olympijskej charty. Neviem o tom, že by MOV schválil 
pomenovanie regionálnych OV, ktoré by existovali v rámci NOV, uznaných MOV, b) Regionál-
ny výbor, ktorý si ustanovil sám právo používať názov „olympijský výbor“, nepochybne porušil 
Olympijskú Chartu a je na NOV intervenovať, aby zabezpečil rešpekt voči ustanoveniam Char-
ty... Pre územie ČSFR je len ČSOV uznaný ako OV ČSFR. Zóna súdnej právomoci NOV podľa 
pravidla 34.1 Olympijskej Charty 91 súvisí územím ČSFR – čiže s územím štátu, c) Netreba za-
budnúť, že v zmysle Olympijskej charty NOV požívajú výhody výhradného práva pre ich zónu 
súdnej právomoci. Toto výhradné právo je výslovne vyzdvihnuté v oblasti ako je kompetencia pre 
reprezentáciu na OH.“

Významný český olympijský historik a člen ČSOV Jiří Kossl následne v novinách zaútočil 
na OSS v článku s titulkom „Na čo sú nám tri olympijské výbory?“. Kritizoval v ňom premenova-
nie OSS na SOV, čo bolo podľa neho porušenie Olympijskej charty, navyše v rozpore so záujma-
mi československého i medzinárodného olympijského hnutia. Veľmi silné boli jeho vyjadrenia, 
že slovenským predstaviteľom ide len o funkcie, naplnenie osobných či nacionálnych predstáv 
a požiadaviek, a dokonca že spustili lavínu národnostných rozporov.
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V uvedených súvislostiach vyznieva paradoxne fakt, že v pláne činnosti ČSOV, ktorý bol 
predložený na plenárne zasadnutie ČSOV na 24. januára 1991, sa v bode 11 uvádzala úloha na-
pomáhať vzniku a činnosti národných olympijských spoločností!

Bezprostredný dôsledok uvedenej búrky bol návrat k pôvodnému názvu – od Slovenského 
olympijského výboru naspäť k Olympijskej spoločnosti Slovenska (v roku 1991). SOV ako ná-
rodný olympijský výbor už samostatného štátu sa stal realitou až v decembri 1992. A OSS (na-
krátko SOV) medzičasom naďalej pokračovala v svojej rozmanitej činnosti.

Koncom roka 1990 mal SOV (v tom čase ešte pod krátkodobým názvom) 119 individu-
álnych a 38 kolektívnych členov. Svoju činnosť v tom roku mohol financovať z troch zdro-
jov: Slovenské združenie telesnej kultúry aj Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR mu 
pokázalo zhodne po 200-tisíc korún a dobrovoľné členské príspevky dosiahli sumu 26 904 
Kčs. Na jeseň 1991 mala OSS už 142 individuálnych a 41 kolektívnych členov a jej príjmy 
medziročne veľmi výrazne vzrástli. Ilustroval to text Mariána Šimu v denníku Pravda s ti-
tulkom „Finančné injekcie slovenským olympionikom“. V spravodajstve z II. valného zhromaž-
denia OSS v ňom 30. septembra 1991 okrem iného napísal: „Aj keď v Lausanne a v Prahe chápu 
OSS zatiaľ trochu inak, Slovensko celkom logicky vníma Spoločnosť čoraz viac ako svojho hlavného 
olympijského garanta, čo najlepšie cítiť na finančných prostriedkoch, ktoré najmä vďaka ministerstvu 
školstva, mládeže a športu a SZTK zo štátneho rozpočtu a zo zisku Sazky dostáva, a na ich rozdeľova-
ní. Na tento rok má OSS prísľub dotácie 5,5 milióna korún (z nich však len 200 000 z ČSOV), z kto-
rej 1,755 milióna pôjde na olympijskú prípravu športovcov zo Slovenska (ZOH 528-tisíc, OH 1,067 
milióna, paralympiáda 160 000). Budúci rok z predpokladaných 8,57 milióna venuje OSS na olympij-
skú prípravu dokonca približne tri štvrtiny (6,2 milióna). Jeden zo signálov preskupovania síl na slo-
venskej športovej scéne.“
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Upokojenie vzťahov s „Prahou“, 
návrat k OSS a rozšírenie  
portfólia aktivít

  S členmi delegácie NOV 
Izraela sa v Bratislave 
oficiálne stretli nielen 
generálny sekretár ČSOV 
Karol Špaček (vľavo) 
a člen MOV v ČSFR 
Vladimír Černušák, ale aj 
predsedníčka OSS Mária 
Mračnová.

Vzťahy s „Prahou“ sa 
našťastie časom utriasli 
a OSS (krátky čas ešte 
ako SOV) postupne roz-
širovala portfólio svojich 

aktivít. Znakom zlepšenia vzťahov bolo aj to, že rokovanie generálneho sekretára ČSOV Karola 
Špačeka s delegáciou NOV Izraela, vedenou jeho predsedom a generálnym sekretárom, sa ko-
nalo aj v prítomnosti zástupcov OSS v Bratislave. V Bratislave sa v roku 1991 uskutočnilo roko-
vanie zástupcov Klubov fair play ČSOV a NOV Maďarska, na ktorého zabezpečení sa podie-
ľala OSS a jej komisia fair play. Niektoré akcie organizované na Slovensku sa zase uskutočnili 
s finančnou podporou ČSOV. Platilo to aj pre seminár „Športový marketing vo svete a u nás“, 
na ktorom sa v Bratislave zúčastnilo vyše 160 poslucháčov. A na organizácii seminára „Šport 
pre všetkých“ 23. mája 1991 v kongresovej sále Domu športu v Bratislave sa podieľala Česko-
slovenská olympijská akadémia.

V súlade s programovým vyhlásením výkonného výboru OSS a s uznesením I. valného 
zhromaždenia OSS konaného dňa 22. septembra 1990 sa intenzívne pracovalo na kandidatúre 
oblasti Tatier na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2002. Každý mesiac zasadala 
komisia na prípravu kandidatúry – aj so zapojením primátorov miest Liptovský Mikuláš, Po-
prad a regiónu Vysoké Tatry. Komisia dosiahla určité úspechy, najmä podporu slovenskej vlá-
dy na dopracovanie štúdií. Pred vypracovaním plánov rozloženia jednotlivých športovísk tak, 
aby sa to zaobišlo bez väčších zásahov do životného prostredia, v odborných kruhoch aj vo ve-
rejnosti prebehla rozsiahla diskusia. OSS vo výške 600-tisíc korún financovala projekt výstavby 
zjazdovky FIS II. a výrobu propagačných materiálov, ktoré sa v roku 1992 na zimných olympij-
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ských hrách v Albertville aj na olympijských hrách v Barcelone rozdávali členom MOV a pred-
sedom NOV z celého sveta. Vďaka finančnej podpore OSS mohli dejisko zimných olympijských 
a paralympijských hier 1992 Albertville navštíviť traja primátori z Tatier, ako aj traja architekti 
olympijských projektov.

  Momentka zo zasadnutia ku kandidatúre Tatier na ZOH 2002 v Jasnej. Vpravo v popredí  
prezident ČSFR Václav Václav Havel, proti nemu sedeli zástupcovia olympijského i športového hnutia, 
miest aj obcí regiónu. 

Spoločné zasadnutie všetkých zainteresovaných na tatranskej kandidatúre na usporiada-
nie ZOH 2002 sa uskutočnilo 31. apríla 1992 v Jasnej. Bol na ňom prítomný aj iniciátor obno-
venia tatranských olympijských snáh, prezident ČSFR Václav Havel, ktorý viedol rozhovory 
za okrúhlym stolom za účasti predsedníčky ČSOV Véry Čáslavskej, člena MOV Vladimíra Čer-
nušáka, predsedníčky OSS Márie Mračnovej, predsedu SZTK Štefana Gašparíka, primátorov 
Popradu, Liptovského Mikuláša, Demänovskej doliny a Vysokých Tatier, starostov dotknutých 
obcí v tatranskom regióne, aj zástupcov ochranárov. Hlava štátu začala rokovanie nečakanou 
otázkou: „Vážení, kto má niečo proti kandidatúre Popradu Tatier na ZOH 2002?“ Zástupcovia „ze-
lených“ po tomto neočakávanom úvode vysvetľovali svoje postoje proti usporiadaniu ZOH 
v Tatrách vo veľmi otvorenej a príjemnej atmosfére.

Po tomto rokovaní prestala pracovať komisia OSS na prípravu kandidatúry, pretože iniciatívu 
logicky prebrali primátori a starostovia miest a obcí, ktorých sa olympijský projekt predovšetkým 
týkal. Minister školstva, mládeže a športu SR bol poverený, aby v priebehu prvého polroka 1992 
predniesol do vlády definitívny návrh kandidatúry a jej základného konceptu. Keď v septembri 
1992 navštívil Bratislavu prezident MOV Juan Antonio Samaranch, živo sa zaujímal o iniciatívu 
usporiadať ZOH v Tatrách. Oficiálny kandidátsky proces sa však rozbehol až v čase existencie sa-
mostatnej Slovenskej republiky a realizoval sa pod hlavičkou Popradu-Tatier už s oficiálnym sú-
hlasom Slovenského olympijského výboru.
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Veľký význam prikladal výkonný výbor OSS/SOV šíreniu vedomostí o slovenskom olym-
pijskom hnutí a o našich olympionikoch, i propagácii olympijských myšlienok. Prvotná snaha 
v tomto smere sa sústreďovala na hlavné strediská prípravy špičkových športovcov na Sloven-
sku – v tom čase Areál FIS na Štrbskom Plese a Športcentrum v Bojniciach, ako aj na internát-
ne športové školy. Išlo tam hlavne o ich výzdobu, besedy s poprednými osobnosťami a o ich 
autogramiády. Veľkú pomoc pri propagácii, osvete a celkovom šírení olympijského vzdeláva-
nia a výchovy zohralo vydanie populárno-náučnej publikácie „Preslávili Slovensko“. S iniciatí-
vou na jej vydanie prišiel Ján Grexa. Pavol Glesk navrhol, aby SOV odkúpil aspoň päťtisíc vý-
tlačkov knihy a rozoslal ich na školy po celom Slovensku, čo sa potom aj realizovalo. Autorsky 
sa tejto úlohy zhostil renomovaný športový publicista Igor Mráz. Publikáciu vydal S-Glóbus, 
na jej obálke však namiesto loga OSS muselo byť logo Československého olympijského výbo-
ru. Slávnostné uvedenie knihy do života, spojené s tlačovou konferenciou, sa zrealizovalo 23. 
novembra 1991 počas plavby na lodi Prešov po Dunaji. Prítomní boli mnohí významní olym-
pionici zo Slovenska.

Veľmi aktívne sa od začiatku prejavovala komisia fair play OSS. K trojici slovenských zá-
stupcov vo vedení Klubu fair play ČSOV Kataríne Ráczovej, Ľubomírovi Součekovi a Ľubo-
mírovi Dobríkovi, ktorí sa v roku 1990 podieľali na organizačnom zabezpečení Európskeho 
sympózia fair play v Prahe, sa v slovenskej komisii postupne pridali Tomáš Grosmann, Miro-
slav Tomášik, Stella Geregayová a Daniela Hellebrandtová. Členovia komisie vypracovali zlaté 
pravidlá fair play pre deti a športujúcu mládež, pre učiteľov telesnej výchovy, trénerov, pod-
mienky na udeľovanie školskej ceny fair play a kritériá ocenení komisie fair play, ktoré koreš-
pondovali s kritériami Medzinárodného výboru fair play UNESCO. Vďaka tomu, že významné 
zastúpenie v komisii mali športoví novinári, propagácia činov fair play i slávnostného oceňo-
vania laureátov v ústredných médiách bola v tom čase výrazná. Komisia (neskôr klub) mala 
dlhodobo zabezpečenú aj publicitu v detskom časopise Fifik. Komisia vypracovala aj prehľad 

   Momentka z lode, 
na ktorej sa publikácia 
„Preslávili Slovensko“ 
slávnostne uvádzala 
do života – olympijskí 
víťazi František Kunzo 
(futbal – OH 1980) a Ján 
Zachara (box – OH 
1952). 

  Obálka publikácie Preslávili 
Slovensko. 
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slovenských držiteľov československých a medzinárodných ocenení fair play a pripravovala 
návrhy na ocenenie Slovákov Medzinárodným výborom fair play UNESCO. V spolupráci so 
Slovenskou asociáciou športu na školách spustila vyhlasovanie Školskej ceny fair play.

   „Duša“ slovenského hnutia fair play, 
trojnásobná olympionička v šerme 
Katarína Ráczová, rozbiehala aktivity 
v tejto oblasti v rámci OSS a neskôr 
v nich pokračovala ako predsedníčka 
Klubu fair play SOV. Ten bol v roku 1999 
ako prvý národný klub v Európe ocenený 
Čestným uznaním Európskeho hnutia fair 
play. Katarína Ráczová ho prebrala z rúk 
generálneho sekretára EFPM Manfreda 
Lämmera.

Na svoje zasadnutia výkonný vý-
bor OSS prizýval zástupcov olym-
pijských športov a zdravotne po-
stihnutých športovcov, aby spoločne 

diskutovali o problémoch prípravy olympionikov aj paralympionikov na ich hry, prípadne 
o možnosti ich podpory zo strany OSS. Podpore prípravy našich reprezentantov Spoločnosť 
venovala obrovskú pozornosť. Za roky 1990 – 1992 vynaložila na prípravu potenciálnych olym-
pionikov takmer 4 milióny korún a paralympionikov 160-tisíc. Prostriedky boli poukazované 
účelovo na prípravu nádejných účastníkov hier – a predovšetkým tých, ktorí nedostali dekréty 
kandidátov štartu na OH/ZOH, ale pritom mali výkonnostný potenciál, ktorý umožňoval po-
važovať ich olympijský štart za reálny. V prípade zimných športovcov sa z týchto prostriedkov 
hradili letné sústredenia na ľadovcoch, ale napríklad aj „striekanie“ mostíkov na tréning skoka-
nov na lyžiach Štrbskom Plese.

Pre históriu sa žiada uviesť, že nebyť podpory vo výške 650-tisíc korún od OSS, tak vodno-
pólové družstvo ČSFR, tvorené výlučne Slovákmi, by sa vôbec nemohlo zúčastniť na olympij-
skej kvalifikácii v kanadskom Calgary. Družstvo vodných pólistov v kvalifikácii skončilo druhé, 
teda pôvodne na nepostupovej priečke, ale vzhľadom na vojnové udalosti v bývalej Juhoslávii 
a znemožnenie účasti tímu Juhoslávie napokon dostalo právo štartu na OH 1992 v Barcelone.

OSS si síce od časti členskej základne vypočula kritiku, že nedostatočne presadzovala no-
mináciu väčšieho počtu športovcov zo Slovensku na OH v Barcelone, ale výhrady boli neo-
právnené, pretože o nominácii rozhodovalo plénum ČSOV, v ktorom bolo slovenské zastú-
penie veľmi malé.

Záujem o športovcov Spoločnosť prejavila aj tým, že po ZOH aj ZPH 1992 v Albertville aj 
po OH a PH 1992 v Barcelone usporiadala stretnutie s olympionikmi aj paralympionikmi zo 
Slovenska – k podobnému kroku sa ČSOV neodhodlal. Slovenskí olympionici po stretnutiach 
najviac vyzdvihovali možnosť zoznámenia sa s účastníkmi paraolympiád, pretože sa s nimi 
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stretli vôbec po prvý raz. Spoločnosť financovala aj vydanie knižnej pamätnice zo zimných 
olympijských hier v Albertville.

Na základe podnetu Olympijskej spoločnosti Slovenska minister zdravotníctva SR Alojz Ra-
kús poveril Ústav telovýchovného lekárstva a oddelenia telovýchovného lekárstva ÚNZ za-
bezpečovaním starostlivosti o zdravie olympionikov po skončení aktívnej činnosti. Spoločnosť 
prispela na zakúpenie optickej súčiastky do artroskopu pre Traumatologickú kliniku L. Dérera. 
Primár tohto pracoviska Jiří Látal dlhodobo pomáhal mnohým zraneným športovcom vrátiť sa 
do súťažného kolotoča aj do normálneho života.

Od 31. mája do 2. júna 1991 sa v Bratislave uskutočnili Európske stredoškolské hry mládeže, 
na ktorých organizácii sa podieľala OSS. Mladí športovci z mnohých krajín súťažili v atletike, 
plávaní, tenise a stolnom tenise. Záštitu nad podujatím prevzal prezident MOV Juan Antonio 
Samaranch, ktorý poveril člena MOV v ČSFR Vladimíra Černušáka, aby na podujatí zastupoval 
MOV. Aj to bol znak, že búrka zo strany „Prahy“ a MOV sa upokojila. Takisto, ako menovanie 
Márie Mračnovej za vedúcu výpravy ČSOV na I. letných Európskych olympijských dňoch mlá-
deže (EYOD) v Bruseli 1991.

Určité problémy vo vzťahoch s ČSOV však pretrvávali. Výkonný výbor OSS vydal „akvizič-
ný list“ pre renomované firmy na Slovensku, na ktoré sa obrátil so žiadosťou o podporu a mož-
nosťou uverejňovania ich loga a výrobkov v propagačných materiáloch Spoločnosti. Emblém, 
ktorý používala OSS na svojom listovom papieri a pečiatke (okrúhla pečiatka s názvom OSS 
a päť olympijských kruhov, nad nimi slovenský dvojramenný kríž) sa však stal predmetom kri-
tických pripomienok zo sekretariátu ČSOV. Právna komisia ČSOV následne požiadala MOV 
o stanovisko k používaniu tohoto emblému. Generálny riaditeľ MOV Francois Carrard listom 
z 12. augusta 1991 oznámil, že MOV nemôže povoliť používanie olympijského symbolu v em-
bléme OSS a navrhuje, aby OSS používala emblém NOV (ČSOV) v podobe, v akej bol schválený 
Medzinárodným olympijským výborom.

Na II. valnom zhromaždení OSS, ktoré sa uskutočnilo 28. septembra 1991 v Dome športu 
v Bratislave, sa zúčastnila aj predsedníčka ČSOV Věra Čáslavská. Jej vystúpenie prispelo k opä-
tovnému upokojeniu vzťahov. Uvítala aktivity OSS s uznaním, že pre ČSOV je veľmi dôležité, 
aby mal predĺžené ruky na viacero strán. Vyzdvihla, že vďaka OSS sú akcie v rámci olympijského 
hnutia na Slovensku skutočne viditeľné. Vyslovila názor, že Slováci sú trochu dynamickejší, ope-
ratívnejší a rýchlejší. Prirovnala to k šťuke v rybníku. „Mladšie Slovensko je akcieschopnejšie a derie 
sa do sveta. Podľa mňa šport musí pomôcť v tejto veci,“ uviedla. Konštatovala, že impulzy z OSS ako 
predsedníčka ČSOV víta a že vzájomná súhra môže olympizmu v ČSFR len pomôcť. Nebránila sa 
ani založeniu podobnej spoločnosti na Morave aj v Čechách a tomu, že ČSOV by zostala len za-
strešovacia funkcia. Veľmi podporila aktivity smerujúce k usporiadaniu ZOH v Tatrách.

Vzhľadom na svoje povinnosti poradkyne prezidenta ČSFR Václava Havla musela pred-
sedníčka ČSOV rokovanie predčasne opustiť ešte pred diskusiou. Žiaľ, vedno s ňou odišiel aj 
podpredseda ČSOV Přemysl Herych (zároveň šéf federálneho šermiarskeho zväzu), jeden zo 
zástancov „tvrdej línie“ proti slovenským olympijským iniciatívam. Nevypočul si tak tvrdú 
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kritiku na adresu českých funkcionárov a českého prístupu, najmä z úst Ivana Hargaša a Ľu-
bomíra Kadnára. Slovenský predseda federálneho kanoistického zväzu (iba jeden  zo štyroch 
Slovákov na čele federálnych zväzov, ktorých v tom čase pôsobilo 41) a člen VV OSS Ľubomír 
Kadnár v diskusii doslova povedal: „Charakteristické pre (českých) zástupcov federálnych zväzov 
(myslené vo federálnych orgánoch – ČSKŠTZ a ČSOV) je povýšenectvo, nabubrelosť a arogancia. 
Len snaha dostať veci ďalej nás tam ešte drží.“

   Vedúci predstavitelia olympijského 
hnutia v ČSFR – zľava podpredsedovia 
ČSOV Přemysl Herych, Pavol Glesk, člen 
MOV Vladimír Černušák a predsedníčka 
ČSOV Věra Čáslavská.

Riaditeľ odboru športu minis-
terstva školstva, mládeže a športu 
Ivan Hargaš na II. valnom zhro-
maždení OSS navrhol zmeniť jej 
názov na Olympijský výbor Slo-
venskej republiky a názov ČSOV 
zmeniť na Olympijský výbor 
ČSFR. OSS dostala za úlohu po-
kúsiť sa v pléne ČSOV aj zmeniť 
medzinárodnú skratku krajiny 
na CSF – tak, aby v nej prostred-
níctvom jedného písmena bolo 
zahrnuté aj Slovensko. Zaužívaná 
medzinárodná skratka spoločné-

ho štátu v angličtine (CZE) aj vo vo francúzštine (TCH) totiž pomenovávala len českú časť fede-
rálneho štátu. Tieto snahy však neuspeli.

Medzinárodný olympijský výbor v marci 1992 v Barcelone usporiadal seminár „Právo 
a šport“. S veľkým prispením bývalého riaditeľa Telovýchovnej školy a iniciátora založenia 
OSS Jána Mitošinku, ktorý pôsobil v Barcelone (bol preto aj vybraný za atašé československej 
výpravy na OH 1992) bola na seminár pozvaná aj predsedníčka OSS. Mária Mračnová vystú-
pila s referátom o činnosti OSS a jej pôsobení v rámci Československa, aj o vzniknutých prob-
lémoch. V Barcelone, kde napriek existencii Španielskeho olympijského výboru pôsobil aj Ka-
talánsky olympijský výbor (predsedníčka OSS absolvovala aj prijatie na jeho pôde), nachádzali 
slovenské snahy prirodzene pochopenie.
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Stavanie nových slovenských základov
Posledné zasadnutie výkonného výboru OSS (v tom čase mala ešte názov SOV) v roku 1990 

sa uskutočnilo v športovo-rekreačnom zariadení STaRZ Kormorán pri jazere Draždiak v Petr-
žalke. Riaditeľ STaRZ, člen výkonného výboru a predseda Klubu olympionikov OSS Ľubomír 
Kadnár tam predostrel návrh otvorenia klubu olympionikov v týchto priestoroch. Tento návrh 
sa stretol so živou odozvou. Veď olympionici boli v centre záujmu Spoločnosti od samého jej 
zrodu. Výkonný výbor už hneď na začiatku svojho pôsobenia oslovil slovenské športové zväzy 
so žiadosťou, aby ho informovali o sociálnych podmienkach, v akých žijú najmä starší olympio-
nici, pretože na pomoc sociálne slabším plánoval založiť Fond olympionikov.

   Spoločná fotografia účastníkov historickej udalosti – otvorenia klubu olympionikov v Bratislave.

Slávnostné otvorenie Československého klubu olympionikov (ČSKO) v Bratislave sa len nie-
koľko mesiacov po predložení návrhu – 8. marca 1991 – stalo skutkom. Z Prahy na túto udalosť 
do športovej časti „kolkárne“ čárdy Kormorán prišli generálny sekretár ČSOV Karol Špaček, 
predseda ČSKO Jan Kůrka a olympionik Jiří Kynos. Zo Slovenska boli prítomní mnohí olym-
pionici (medzi nimi napríklad olympijskí víťazi Anton Tkáč, Jozef Pribilinec, Ján Zachara a me-
dailisti Mikuláš Athanasov, Marianna Némethová-Krajčírová, Peter Pospíšil a Jozef Labuda), 
ale aj tréneri, pedagógovia, hostia a členovia OSS.

Národný umelec Július Pántik pôsobivým prednesom na začiatku navodil slávnostnú atmo-
sféru. Predsedníčka OSS Mária Mračnová v slávnostnom prejave okrem iného privítala všet-
kých hostí, „ktorí aj v tejto zložitej situácii sympatizujú s našim úsilím dostať olympijské myšlienky 
do sŕdc a vzájomných vzťahov našich ľudí. Naši členovia obetovali na oltár olympizmu veľa síl, zdravia 
a umu, my si ich vážime, pripomíname a chceme podporovať. Sme jedna veľká rodina, ktorá drží pokope 
vo chvíľach jasu, ale aj temna, pomáha svojím blízkym v núdzi a vychováva ďalšie pokolenia podľa svoj-
ho obrazu. Verím, že tak, ako sme sa zišli dnes, budeme sa stretávať aj naďalej. Budeme pozývať ďalších 
olympionikov a náš klub sa rozrastie tak, že nás žiadne búrky ani krupobitie nerozoženú.“
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   Momentky z otvorenia klubu olympionikov v Bratislave. Na prvej fotografii zľava atléti Jozefína 
Ozoráková-Čerchlanová, Jozef Pribilinec a cyklista Anton Tkáč v debate s hercom Júliusom Pántikom. 
Na druhej športový funkcionár Jozef Gosiorovský v diskusii s olympionikmi – zľava vzpietač 
Ondrej Hekel, zápasník Mikuláš Athanasov, plavec Vladimír Skovajsa a hosť z Čiech - predseda 
Československého klubu olympionikov, strelec Jan Kůrka. Na tretej zľava zápasník Mikuláš Athanasov, 
boxer Ján Zachara a futbalista Ladislav Kačáni. Na štvrtej zľava vzpierač Ondrej Hekel, gymnastka 
Marianna Némethová-Krajčírová a cyklista Juraj Miklušica.

Po tomto oficiálnom úvode predniesol Vladimír Černušák prípitok na podporu organizova-
nia podobných stretnutí. „Mám veľkú radosť, že podľa vzoru iných národných olympijských výborov 
vznikol aj u nás tento klub. Jednou z ústredných olympijských myšlienok je vzájomné porozumenie. Čo 
môže byť krajšie, ako nájsť si pár priateľov v príjemnej spoločnosti a jednoducho mať radosť zo života,“ 
citoval z jeho prípitku v denníku Pravda v správe „Nájsť si pár priateľov...“ Anton Zerer. Účast-
níci následne do neskorých hodín družne debatovali, spomínali a pri ľudovej hudbe si aj za-
spievali. V priebehu stretnutia boli pre všetkých členov vyhotovené vkusné členské preukazy 
s logom OSS a fotografiou.

Po Bratislave olympijskí nadšenci postupne zakladali olympijské kluby aj v ďalších mestách 
Slovenska. Zatiaľčo členovia „elitného“ federálneho klubu olympionikov sa schádzali takmer 
výlučne v Prahe, na Slovensku prevážila snaha, aby sa olympionici a ďalší priaznivci hnu-
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tia v znamení piatich kruhov mohli stretávať v blízkosti svojho bydliska. Za necelé dva roky 
vzniklo na Slovensku až šesť klubov olympionikov, ktoré sa potom transformovali na regio-
nálne olympijské kluby. Podarilo sa tak realizovať jednu z myšlienok, ktoré stáli pri založení 
Olympijskej spoločnosti Slovenska. V týchto kluboch sa na rozdiel od dlhoročnej federálnej tra-
dície podarilo združiť nielen špičkových olympionikov, ale aj ďalších účastníkov olympijských 
hier z radov trénerov, funkcionárov, lekárov, masérov, novinárov a ďalších priaznivcov hnutia 
v znamení piatich kruhov. A v niektorých mestách sa členom klubov podarilo rozvinúť ozajst-
ný klubový život. Je smutný paradox, že práve v Bratislave, kde sa táto tradícia zrodila, niekoľ-
ko rokov po sľubnom rozbehu činnosť klubu na dlhý čas ochabla.

   Otváranie v poradí druhého 
olympijského klubu na Slovensku – 
v Prievidzi. V prítomnosti člena MOV 
Vladimíra Černušáka pásku slávnostne 
prestrihli predsedníčka OSS Mária 
Mračnová a predseda ČSKO Jan Kůrka. 

V rámci Dňa športu´91 ustano-
vili v poradí druhý klub olympio-
nikov 5. októbra 1991 v Prievidzi 
– pod vedením prednostu Okres-
ného úradu Arpáda Tarnóczyho. 
Na jeho otvorení sa zúčastnil aj 
predseda Československého klubu 
olympionikov Jan Kůrka.

   Olympijský víťaz Miloš Mečíř sa 
zapisuje do pamätnej knihy práve 
ustanoveného klubu olympionikov 
v Prievidzi. Vľavo Ján Mráz. 

Zakrátko vzniklo ďalších šesť 
klubov: v Košiciach v sídle TJ 
Metropol pod vedením Mikuláša 
Athanasova, v Liptovskom Miku-
láši (predseda Rudolf Kmeť), v Ban-
skej Bystrici (predseda Ivan Čier-
ny), v Prešove (predseda Vincent 

Lafko), vo Vysokých Tatrách (predseda Dušan Chalupka) a v Lučenci (predseda Jaroslav Žingor). 
Každý klub olympionikov dostal pri rozbehu od OSS do vienka dotáciu 30-tisíc korún na tech-
nické vybavenie (napr. videokameru, televízor, fotoaparát, CD-prehrávač) a 30-tisíc korún na čin-
nosť, aby jeho slávnostné otvorenie a počiatočné aktivity prebehli na úrovni a bez problémov.
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   Účastníci ustanovujúceho zasadnutia 
klubu olympionikov v Banskej 
Bystrici.

   Fotografia z otvárania klubu olympionikov 
v Košiciach – zľava športová lekárka Alžbeta 
Mišlejová, strieborný olympionik vo futbale 
Anton Švajlen, Mária Mračnová (tiež Košičanka), 
Jan Kůrka, Katarína Ráczová (takisto pôvodom 
Košičanka) a Jozef Mihók.

                 Momentka z ustanovujúceho zasadnutia 
klubu olympionikov v Prievidzi.

   Momentka z ustanovenia Olympijského 
klubu (medzičasom došlo k zmene 
názvu klubov) Vysoké Tatry. Celkom 
vpravo predseda OK Bratislava Vladimír 
Šťastný v debate s osobnosťou lyžovania 
Jánom Terezčákom, vľavo pri Jánovi 
Mrázovi bežkyňa na lyžiach Alžbeta 
Havrančíková.
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Významné pre Slovensko bolo aj rozhodnutie vedenia Československej olympijskej akadé-
mie (ČSOA), v ktorom boli šiesti slovenskí zástupcovia (Vladimír Černušák, Ján Grexa, Pavol 
Glesk, Mikuláš Židišin, Milan Kručay a Ladislav Krnáč). Vedenie ČSOA v roku 1991 rozhodlo, 
že v slovenskej i v českej časti spoločného štátu budú pracovať samostatné národné rady ČSOA, 
ktoré budú vo federálnom vedení zastupovať ich volení predstavitelia. Založenie slovenskej 
rady ČSOA sa uskutočnilo 23. septembra 1991. Predsedom sa stal Ján Grexa, tajomníkom Mi-
kuláš Židišin, členovia boli Vladimír Černušák, Ladislav Krnáč, Miroslav Bobrík, Peter Mačura, 
Mária Slovinská a Zdenka Letenayová. Slovenská rada ČSOA sa následne stala špecifickou ko-
misiou OSS s vlastným plánom činnosti a rozpočtom. Po vzniku SOV na jej činnosť nadviazala 
novo ustanovená Slovenská olympijská akadémia.

Olympijská spoločnosť Slovenska bola hlavný iniciátor vyhlásenia celonárodného Dňa špor-
tu na Slovensku. Ten sa premiérovo uskutočnil 5. októbra 1991. OSS spoločne so Asociáciou 
športu pre všetkých SR a so Slovenským združením telesnej kultúry vyzvala na zapojenie čo 
najširšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín a rôznych sociálnych vrstiev do toh-
to podujatia. Hlavný cieľ Dňa športu bolo zdôraznenie potreby cvičiť a športovať pre zdravie 
i na spoznanie vlastných pohybových možností, ako aj propagácia športu medzi tými, ktorí do-
teraz ešte nenašli cestu k pravidelnej pohybovej aktivite. Už v roku 1992 sa podujatie rozrástlo 
na Dni športu a trvalo celý týždeň. Olympijská spoločnosť Slovenska všetkým subjektom po-
skytla propagačné materiály v hodnote viac ako 200-tisíc korún, ktoré dala vyrobiť.

V roku 1991 OSS prvý raz organizovala tradičný Beh Olympijského dňa (BOD). Olympijský 
deň je 23. jún, beh na jeho oslavu sa v rôznych krajinách sveta už od roku 1987 konal vždy v jú-
novom termíne. Po premiérovom ročníku len v Bratislave sa už v roku 1992 BOD uskutočnil aj 
v Košiciach, Čiernej nad Tisou, Dubnici nad Váhom, Banskej Bystrici a Trnave, navyše prvý raz 
bol aj medzinárodný na hranici troch štátov. Medzinárodný olympijský výbor na Beh Olympij-
ského dňa od začiatku poskytoval tričká aj diplomy pre účastníkov. Na ďalšie rozšírenie toh-
to podujatia Olympijská spoločnosť Slovenska začala pri príprave BOD 1993 – už na desiatich 
miestach – spolupracovať so Slovenským bežeckým spolkom.

   Momentka z jedného ročníka 
Kalokagatie v Trnave.

OSS v roku 1991 premiéro-
vo usporiadala aj Olympiádu detí 
a mládeže. Tá mala postupne škol-
ské, mestské aj okresné kolá, až vy-
vrcholila celoslovenským finále v Tr-
nave. Hlavný organizátor finálovej 
časti tohto podujatia bol Anton Ja-
vorka, ktorý je jeho „duša“ dodnes. 
Múzeum telesnej kultúry SR pri prí-
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ležitosti prvého ročníka podujatia, ktoré sa od roku 1992 dodnes volá Kalokagatia, usporiadalo vý-
stavu o histórii slovenského olympizmu. V Trnave sa uskutočnilo slávnostné premenovanie jednej 
ulice na Olympijskú a jedného námestia na pamiatku nášho strieborného zápasníka Jozefa Herdu.

Hlavný cieľ Kalokagatie pri jej založení bolo oživiť starogrécku myšlienku spojenia krásne-
ho tela a ušľachtilého ducha. Preto nepozostávala len zo športových súťaží, ale zvýrazňovala 
aj tie záujmové činnosti, ktoré rozvíjajú estetické cítenie, morálne hodnoty a tvorivé myslenie. 
Program bol nasledovný: športové súťaže zahŕňali atletiku, futbal, stolný tenis, šach, basketbal, 
hádzaná, volejbal, plávanie, cyklistiku a streľbu zo vzduchovky, ďalšie aktivity spev ľudových 
piesní, súťaže tanečných kolektívov, mladých fotografov, výtvarníkov, plastikových modelá-
rov, programátorov Basic, mladých elektronikov a prírodovedcov. V rámci Kalokagatie sa aj 
oceňovali činy fair play a nechýbala ani beseda s olympionikmi. Podujatie sa rýchlo rozrastalo 
a už v treťom ročníku malo medzinárodný rozmer a neskôr nad ním prevzal patronát Medzi-
národný olympijský výbor. V roku 1992 Olympijská spoločnosť Slovenska na organizáciu Kalo-
kagatie poskytla dotáciu vo výške takmer 800-tisíc korún!

Výkonný výbor OSS vyznával zásadu, že dôležitejšie než pomenovanie a začlenenie do rôz-
nych systémov je aktívna, všeobecne prospešná a činorodá aktivita. K nej patrili aj viaceré se-
mináre, ktoré usporiadala Spoločnosť a mali veľmi dobrú odozvu nielen u jej členov, ale aj hostí 
z ČSOV, Čs. olympijskej akadémie, či z Maďarskej olympijskej akadémie: seminár s medziná-
rodnou prednášateľskou účasťou „Športový marketing vo svete a u nás“ (23. a 24. októbra 1990 
v Bratislave), seminár „Žena – šport a zdravie“ (13. decembra 1990 v Bratislave); seminár „Šport 
pre všetkých“ (23. mája 1991 v Bratislave), aj s rakúskou prednášateľkou „Pohybové recepty pre 
aktívne zdravie“ (19. októbra 1991 v Bratislave). Semináre pripravované komisiou športu pre 
všetkých vedenou Jelou Labudovou (s aktívnou účasťou najmä Jána Jungera, Ivety Gályovej, 
Ľudmily Nagyovej a Márie Zavarskej) sa zamerali na problematiku, ktorá v hnutí dovtedy chý-
bala. Boli z nich vydané aj bulletiny.

   Účastníci stretnutia zástupcov klubov olympionikov zo Slovenska na Björnsonovej chate v Demänovskej 
doline v roku 1993.
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Slovenská aktivita na olympijskej pôde bola výrazná aj vo vedení federálneho Klubu fair 
play ČSOV. Do vzniku OSS bol len jeden Slovák ocenený najvyššou federálnou cenou fair play 
(atlét Ondrej Zeleňanský za príkladný čin v roku 1978), ale v posledných troch rokoch exis-
tencie spoločného štátu Čechov a Slovákov dostali najvyššie ocenenie až šiesti Slováci – za rok 
1990 za príkladný čin stolná tenistka Renáta Kasalová a za celoživotné vystupovanie v duchu 
fair play Róbert Rozim, za rok 1991 boxer a tréner Ján Zachara i zápasník Jozef Lohyňa a v roku 
1992 tenista Miloslav Mečíř i šermiarka a funkcionárka Katarína Ráczová (všetci za celoživotné 
vystupovanie v duchu fair play). Uspel aj slovenský návrh na ocenenie Kataríny Ráczovej v Me-
dzinárodnom výbore fair play UNESCO (CIFP). V Paríži si „duša“ slovenského hnutia fair play 
v roku 1993 prevzala Čestný diplom CIFP.

Trojici slovenských zástupcov v Klube fair play ČSOV sa už v čase, keď bolo očividné, že 
spoločný štát sa rozdelí, podarilo presvedčiť českých zástupcov, aby sa „rozlúčkové“ odovzdá-
vanie federálnych cien fair play prvý aj posledný raz v histórii uskutočnilo na slovenskej pôde. 
Stalo sa tak v prvej polovici decembra 1992 v Bratislave. Slávnosť v zariadení Sureco  mala vyso-
kú kultúrnu aj spoločenskú úroveň a tešila sa aj nezvyčajnému záujmu slovenských médií. Pri 
tejto príležitosti naposledy vo funkcii predsedníčky ČSOV navštívila Slovensko Věra Čáslav-
ská, ktorá udelila zvláštnu cenu fair play futbalovým klubom Slovan Bratislava a Ferencváros 
Budapešť. Vo vypätej atmosfére nacionálnych konfliktov po ich búrlivých zápasoch v Pohári 
majstrov európskych krajín, pri ktorých musela výrazne zasahovať polícia, naozaj silno zarezo-
novalo ocenenie oboch klubov za to, že ich hráči svojim príkladným správaním nezapálili žiad-
nu „rozbušku“, ktorá by ešte viac rozbúrila divoké nacionálne konflikty v hľadiskách.

   Jedno z ocenení Klubu fair play ČSOV 
si na „rozlúčkovej“ slávnosti 
odovzdávania tradičných ocenení 
v decembri 1992 v Bratislave 
prevzal aj Ladislav Mečíř, otec nášho 
olympijského víťaza v tenise. 
Odovzdala mu ho predsedníčka ČSOV 
Věra Čáslavská.

Olympijská spoločnosť Sloven-
ska sa podieľala na organizácii 
historickej návštevy prezidenta 
MOV Juana Antonia Samarancha 
na Slovensku v septembri 1992. 
Najvyšší predstaviteľ olympij-
ského hnutia Bratislavu navštívil 

pri príležitosti 400. výročia narodenia Jana Amosa Komenského. Na pôde Alma mater si pre-
vzal čestný doktorát Univerzity Komenského. Jeho program na Slovensku však mal aj výsostne 
olympijský rozmer. Prezident MOV sa stretol aj s predstaviteľmi OSS a člen MOV v ČSFR Vla-
dimír Černušák mu predstavil olympijských víťazov a medailistov zo Slovenska, ako aj členov 
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výkonného výboru Spoločnosti. J. A. Samaranch odovzdal Ľudovítovi Komadelovi Olympijský 
rad v striebre. Profesor Komadel sa stal historicky prvým Slovákom, ktorý obdržal toto vysoké 
vyznamenanie MOV.

 Ľudovít Komadel s Olympijským radom v striebre.

Žiaľ, hoci pobyt prezidenta MOV v Bratislave mé-
diá obsiahlo monitorovali, činnosť propagačnej komi-
sie OSS bola dlhodobo nedostatočná. Spoločnosť síce 
vydala množstvo materiálov k svojim aktivitám, ale 
chýbala jej mediálna rubrika alebo spravodaj, pros-
tredníctvom ktorých by sa mohli propagovať kluby 
olympionikov či komisia, ako aj informovať o zasad-
nutiach výkonného výboru OSS.

V prílišnej snahe sa v činnosti Spoločnosti vyskyt-
li aj chyby. K najzávažnejšej – takpovediac začiatoč-
níckej, ktorá sa zrodila z neznalosti – došlo v prípade 
marketingovej akcie Figaro – Carpathia, kde vznikla 
v neprospech OSS strata viac než 504-korún. Hospo-
dárska komisia OSS sa pokúšala o vlastné marketin-
gové kroky, ale dobrý úmysel stroskotal na pred-
pisoch MOV súvisiacich s používaním olympijskej 

symboliky. Členovia komisie a výkonného výboru OSS sa stratu snažili zmierniť aspoň čias-
točným odpredajom vyrobeného materiálu bez obalu, ktorý – vzhľadom na neoprávnené po-
užitie olympijskej symboliky – porušoval práva marketingovej spoločnosti MOV International 
Sport&Leisure (ISL). Najmä v dôsledku nemožnosti predaja olympijskej symboliky bola hospo-
dárska komisia OSS následne zrušená.

Problémom sa podrobne zaoberala kontrolno-revízna komisia OSS, ktorej predseda Dionýz 
Ferenci v správe KRK OSS na III. valnom zhromaždení OSS 27. februára 1993 v Košiciach pove-
dal, že komisia preverila rozsiahly spisový materiál v Bratislave a čiastočne aj v Prahe a vypoču-
la jednotlivých aktérov prípadu. D. Ferenci uviedol, že hospodárska komisia konala bona fide, 
nezištne a mala pred očami jedine získanie nemalých finančných prostriedkov na činnosť OSS. 
Na základe písomných dokladov bolo preverené, že ani generálny tajomník ČSOV, ani právne 
oddelenie ČSOV nemali v tej dobe, keď marketingová akcia kulminovala, ucelenú a jednoznač-
nú predstavu o právach komerčného využívania olympijských symbolov na území ČSFR.

„KRK nezistila v prípade Figaro – Carpathia konkrétne porušenie právnej povinnosti dobrovoľného 
pracovníka, ani iné nedostatky disciplinárneho zamerania. Aktéri škodovej udalosti konali dobromyseľne, 
nezištne a s nádejou na získanie neplánovaného zisku. KRK považovala za preukázané, že išlo o hospo-
dárske riziko a navrhla túto kauzu odovzdať na riešenie zvlášť vymenovanej škodovej komisii. Škodová 



34 35

Naše olympijské začiatky

komisia po zvážení celého prípadu a zhliadnutí podkladových materiálov navrhla vzniknutú škodu zaúč-
tovať do nákladov našej spoločnosti,“ povedal predseda KRK OSS Dionýz Ferenci na III. valnom 
zhromaždení OSS.

„Urobili sme za tieto krásne roky spoločne oveľa viac – nebojím sa to povedať – ako za uplynulých 
90 rokov Československý olympijský výbor. Určite sme v zápale urobili chyby, ale naša predstava olym-
pijského spolunažívania sa pomaly realizuje, a to je hlavné,“ s hrdosťou konštatovala predsedníčka 
Olympijskej spoločnosti Mária Mračnová v prejave na III. valnom zhromaždení OSS 27. apríla 
1993 v Košiciach.

Treba však povedať aj to, že aktivitu dlhodobo prejavovala len menšia časť členskej zák-
ladne. Zjavné to bolo aj na II. valnom zhromaždení OSS v septembri 1991. Z vyše 160 indi-
viduálnych a 22 kolektívnych členov OSS naň prišlo iba 87, preto nebolo možné odhlasovať 
doplnky a úpravy Stanov OSS. „Hovorilo sa okrem iného aj o tom, že slovenskí činovníci neradi 
chodia do Prahy, ale podľa účasti na valnom zhromaždení  viacerým pripadá zaťažko merať cestu aj 
do Bratislavy. Predsedníčka OSS si posťažovala, že aj medzi členmi výkonného výboru sa našli takí, 
čo sa bez ospravedlnenia nedostavili,“ napísal Marián Šimo v denníku Pravda s článku s ná-
zvom „Finančné injekcie slovenským olympionikom.“ Malú účasť kritizoval aj Ľubomír Souček, 
ktorý v denníku Šport v komentári s titulkom „Prečo ste chýbali, vážení?“ napísal: „Absencie 
(a neobjavujú sa len v tomto prípade, veľmi malá napríklad býva aj slovenská účasť na rokovaniach 
vedenia Čs. klubu olympionikov v Prahe) nedávajú príliš dobrú vizitku záujmu mnohých členov 
OSS. A možno aj ony budú na vine, že tlak OSS na zmenu názvu Čs. olympijský výbor na Národný 
olympijský výbor ČSFR, i na zmenu našej štátnej skratky na medzinárodnom fóre („CSF namiesto 
doterajšej „TCH“) nebude dostatočne dôrazný. Bez ozajstnej podpory vo vlastných radoch ťažko nie-
čo presadzovať inde...“
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Príprava na rozdelenie ČSFR  
na dva nové štáty

  Člen MOV Vladimír Černušák 
s prezidentom MOV Juanom 
Antoniom Samaranchom. 

Výsledky parlamentných 
volieb v júni 1992 v českej aj 
slovenskej časti federálneho 
štátu jasne signalizovali blížia-
ce sa rozdelenie ČSFR na dva 
samostatné štáty – Českú re-
publiku a Slovenskú republi-
ku. Na zasadnutí výkonného 
výboru OSS 23. júna 1992 sa 
hovorilo o tom, že vzhľadom 
na postup rokovaní o štáto-
právnom usporiadaní by bolo 
vhodné pripraviť koncepciu 
pôsobenia OSS v ďalšom ob-
dobí. Exekutíva poverila čle-
na MOV v ČSFR Vladimíra 

Černušáka rokovať v Barcelone s prezidentom MOV Samaranchom o tom, čo sa vo vzťahoch 
s MOV môže diať po rozdelení štátu, aj ako to bude s členstvom Slováka v MOV.

Na začiatku olympijských hier 1992 v Barcelone prijal predsedníčku ČSOV Věru Čáslavskú 
prezident MOV Juan Antonio Samaranch. Po rokovaní najvyššia predstaviteľka olympijského 
hnutia v ČSFR povedala (citát zo správy ČSTK vydanej 29. júla 1992): „Pán Samaranch prejavil 
veľký záujem o vývoj vnútropolitickej situácie v ČSFR všeobecne a o podmienky rozvoja olympizmu, i ce-
lej oblasti telesnej kultúry zvlášť. Bol ako vždy veľmi dobre informovaný. Napriek tomu si s radosťou vy-
počul naše poznatky o atmosfére v československej výprave, kde neexistujú žiadne rozpory medzi Čechmi 
a Slovákmi. Napriek tomu musíme byť pripravení na situáciu, ktorú by prinieslo nové štátoprávne uspo-
riadanie. Keď budú existovať dva samostatné štáty, vznikli by aj dva národné olympijské výbory. Som 
presvedčená, že tento rozchod by sa uskutočnil dôstojne a naše národné olympijské výbory by určite dobre 
spolupracovali... Pán Samaranch nám celkom neformálne prisľúbil, že sa na neho môžeme obrátiť o radu 
či pomoc, ak by sme to v čase blížiacich sa zmien uznali za vhodné.“

Na základe augustového schválenia informatívnej predlohy s názvom „Nové pohľady 
na vzájomné styky ČSOV a OSS“ vo výkonnom výbore OSS bola na 8. septembra 1992 zvo-
laná porada v Bratislave, na ktorej sa stretli zástupcovia OSS, Ministerstva školstva, mládeže 
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a športu SR, Slovenského združenia telesnej kultúry a Asociácie športových zväzov SR. Pora-
da v záveroch navrhla menovanie prípravného výboru na prípravu ustanovenia Slovenské-
ho olympijského výboru a niektoré s tým súvisiace najbližšie úlohy. Schválil sa základný kľúč 
na zloženie prípravného výboru: piati zástupcovia slovenských športových zväzov, dvaja zá-
stupcovia Olympijskej spoločnosti Slovenska, po jednom zástupcovi Slovenského zväzu telesne 
postihnutých športovcov a Slovenského združenia technických športov. Prípravný výbor bol 
však napokon ešte rozšírený.

Prípravný výbor na prípravu ustanovenia SOV dostal za úlohu vypracovať plán práce pre 
počiatočnú fázu. To malo obnášať ustanovenie národného olympijského výboru, zvolenie jeho 
predsedníctva, komisií, utvorenie sekretariátu, spracovanie návrhu stanov aj organizačnej 
štruktúry, vypísanie súťaže na odznak, vlajku, značku, plaketu a pod., ako aj vypracovanie har-
monogramu prípravných prác na ustanovenie SOV a likvidáciu – premenu OSS. Predpokladali 
sa tri alternatívy likvidácie, resp. premeny OSS. Podľa prvej by Spoločnosť k 31. decembru 1992 
ukončila svoju činnosť. Podľa druhej by pri novo ustanovenom SOV mohla OSS pokračovať 
v činnosti ako osobitná komisia alebo zložka pod názvom „Priaznivci olympizmu“ alebo „Klub 
podporovateľov olympizmu na Slovensku“. A napokon tretia alternatíva bola vstup členov OSS 
(podľa ich bydliska) do už existujúcich, resp. pripravovaných regionálnych klubov olympioni-
kov v Bratislave, Prievidzi, Košiciach a v Liptovskom Mikuláši. Samozrejme, keby sa realizo-
valo ukončenie činnosti OSS, museli by byť splnené všetky zákonom predpísané náležitosti. 
Do likvidačnej komisie pre tento prípad boli navrhnutí predseda hospodárskej komisie OSS 
Ján Mráz, predseda revíznej a kontrolnej komisie Dionýz Ferenci a tajomník OSS Jozef Labuda.

Z porady v septembri 1992 vzišiel aj záver, že prípravný výbor bude poverený (zastupujúc 
aj výkonný výbor OSS) oficiálnym rokovaním so zástupcami ČSOV o rozdelení ČSOV na dva 
národné olympijské výbory a všetky s tým súvisiace kroky. Delegovaný zástupca prípravného 
výboru Vladimír Černušák bol poverený, aby sa spoločne so zástupcom ČSOV a pripravované-
ho Českého olympijského výboru zúčastnil na rokovaní v sídle MOV v Lausanne, zameranom 
na zistenie všetkých náležitostí potrebných s podaním žiadostí oboch nových národných olym-
pijských výborov na uznanie zo strany MOV.

Prvé zasadnutie prípravného výboru na ustanovenie Slovenského olympijského výboru (PV 
SOV) sa z iniciatívy OSS uskutočnilo v stredu 30. septembra 1992 v Dome športu SZTK v Bra-
tislave. Zúčastnili sa na ňom člen MOV Vladimír Černušák, podpredseda ČSOV Pavol Glesk, 
predsedníčka OSS Mária Mračnová, tajomník OSS Jozef Labuda, predseda hospodárskej ko-
misie OSS Ján Mráz, predseda federálneho zväzu moderného päťboja Vladimír Miller, predse-
dovia dvoch slovenských športových zväzov – Ján Hluchý (basketbal) a Július Dubovský (ly-
žovanie), predsedníčka Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov Helena Hanková 
a tajomník Slovenského streleckého zväzu Miloslav Benca. Spomedzi zväzmi navrhnutých čle-
nov PV SOV sa ospravedlnili predseda federálneho zväzu kanoistiky Ľubomír Kadnár a zá-
stupca cyklistického zväzu Anton Tkáč.

Zasadnutie prípravného výboru v mene pozývajúcej OSS otvorila jej predsedníčka Mária 
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Mračnová. Okrem iného povedala, že „všetci sme svedkami priebehu nového štátoprávneho usporia-
dania, podľa ktorého v najbližšom čase ukončí zrejme činnosť aj Československý olympijský výbor.“ In-
formovala o dianí v predošlých týždňoch, ako aj o prvom rokovaní medzi zástupcovia ČSOV 
a OSS, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 1992 pri príležitosti návštevy prezidenta MOV Sa-
marancha v Bratislave. Za ČSOV sa na rokovaní zúčastnila predsedníčka Věra Čáslavská, pod-
predsedovia Přemysl Herych, Pavol Glesk, Ján Neubauer a generálny tajomník Karol Špaček, 
za OSS Mária Mračnová, Vladimír Černušák a Ján Mráz. Prezidenta MOV prijal aj predseda 
vlády SR Vladimír Mečiar. 

Člen MOV Vladimír Černušák na prvom zasadnutí PV SOV podal základné informácie 
o procese vedúcom k uznávaniu nových národných olympijských výborov zo strany MOV 
a ustanoveniach Olympijskej charty, ktoré sa k tomu viažu a ktoré aj definujú úlohy a postave-
nie národných olympijských výborov. Odporučil, aby sa na príprave utvorenia SOV podieľali 
predovšetkým zástupcovia OSS, slovenskí zástupcovia v ČSOV a člen MOV, ktorému z Olym-
pijskej charty vyplýva automatické členstvo vo výkonnom výbore NOV.

Po diskusii boli prijaté úlohy a uznesenia. Väčšinou hlasov boli do prípravného výboru za-
radení aj všetci vtedajší členovia výkonného výboru ČSOV s výnimkou Rudolfa Horvátha, kto-
rý už pôsobil v zahraničí. Prípravný výbor SOV bol ustanovený v zložení: predsedníčka Mária 
Mračnová, podpredseda Ján Hluchý, členovia Vladimír Černušák (člen MOV), Vladimír Miller, 
Július Dubovský, Ľubomír Kadnár, Anton Tkáč, Helena Hanková, Miloslav Benca, Jozef Labu-
da, Pavol Glesk a Ján Neubauer, tajomník Ján Mráz. Došlo k zhode v názore, že SOV by mal 
byť ustanovený ešte pred 1. januárom 1993 – plánovaným dňom vzniku Slovenskej republiky.

Bolo dohodnuté, že finančné náklady na činnosť PV SOV budú hradené z prostriedkov OSS 
– až do utvorenia SOV a postavenia finančných základov na jeho existenciu a činnosť. Podrobná 
kvantifikácia zdrojov a potrieb SOV mala byť definitívne špecifikovaná v návrhu rozpočtu SOV 
na rok 1993. Za východisko zdrojov SOV sa považoval podiel na finančných fondoch a hmotnom 
majetku ČSOV, ktorý pripadne SOV podľa dohody o ich prerozdelení medzi ČOV a SOV. Vzhľa-
dom na úspech Olympijskej lotérie sa finančná situácia ČSOV výrazne zlepšila, čo utváralo pred-
poklad dobrej východiskovej ekonomickej základne na rozvoj činnosti oboch nových národných 
olympijských výborov. Pre potreby SOV však mal byť použitý aj finančný a hmotný majetok OSS.

Úlohu pripraviť návrh Stanov SOV dostal Pavol Glesk, organizačnú štruktúru SOV Mária Mrač-
nová a Jozef Labuda, personálne obsadenie SOV Vladimír Miller a Vladimír Černušák, program 
SOV Ján Hluchý a Ján Mráz, ekonomické zabezpečenie činnosti Ján Neubauer, Július Dubovský 
a Ján Mráz, vypísanie súťaže na vlajku, odznak, pečiatku SOV Helena Hanková a Jozef Labuda, 
technicko-organizačné zabezpečenie 1. valného zhromaždenia SOV Jozef Labuda a Ján Mráz.

Prípravný výbor po svojom prvom zasadnutí vydal vyhlásenie, v ktorom sa okrem iného 
uvádzalo: „Prípravný výbor považuje svoje prvé zasadnutie za významný krok v dlhodobých snahách 
o zásadné zviditeľnenie slovenského olympijského hnutia a športu. Boli prijaté nasledovné závery a úlohy: 
1. Vypracovať Stanovy SOV, rešpektujúc situáciu v prebiehajúcom procese štátoprávneho usporiadania 
ČSFR a vychádzajúc z predpokladu rozdelenia ČSFR na dve samostatné republiky Českú a Slovenskú re-
publiku; 2. Pripraviť program Slovenského olympijského výboru; 3. Zvolať valné zhromaždenie na schvá-
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lenie zakladajúcich dokumentov ustanovenia Slovenského olympijského výboru; 4. Vstúpiť do rokovania 
s Medzinárodným olympijským výborom a zabezpečiť postup uznania Slovenského olympijského výboru 
Medzinárodným olympijským výborom.“ Vo vyhlásení sa ďalej uvádzalo, že prípravný výbor SOV 
bude úzko spolupracovať so slovenskými športovými zväzmi a utvárať dobré podmienky na ší-
renie ušľachtilých myšlienok a cieľov olympijského hnutia a reprezentácie slovenského športu 
v celosvetovom meradle.

Pri príprave založenia SOV sa veľa diskutovalo o tom, čo po jeho ustanovení bude s OSS. 
Názory na to boli veľmi rozmanité. Napokon prevážil názor, že SOV nemôže vzniknúť trans-
formáciou Spoločnosti, pretože postavenie národného olympijského výboru je odlišné a aj jeho 
členstvo má odlišnú štruktúru, ale OSS treba zachovať, aby naďalej plnila špecifické úlohy naj-
mä v oblasti rozvoja olympizmu a šírenia olympijských myšlienok na Slovensku. 

Druhé zasadnutie prípravného výboru na ustanovenie Slovenského olympijského výboru sa 
konalo v Dome športu SZTK v Bratislave 27. októbra 1992. Zúčastnili sa na ňom Mária Mračno-
vá, Vladimír Černušák, Ján Hluchý, Vladimír Miller, Július Dubovský, Ľubomír Kadnár, Hele-
na Hanková, Karol Mihok, Miloslav Benca, Pavol Glesk, Ján Neubauer, Jozef Labuda, Ján Mráz 
a predseda Asociácie športových zväzov SR i Slovenského atletického zväzu Anton Ihring, no-
minovaný namiesto Antona Tkáča, ktorý sa na prvom zasadnutí nezúčastnil. Ako prizvaný bol 
prítomný aj podpredseda Asociácie športových zväzov SR Ladislav Veselský.

 Predseda Asociácie športových zväzov 
SR Anton Ihring, v decembri 1992 zvolený 
za I. podpredsedu Slovenského 
olympijského výboru.

Zasadnutie otvorila predsedníčka 
OSS Mária Mračnová, ktorá uvied-
la, že Asociácia športových zväzov 
SR vzniesla písomnú námietku voči 
zostaveniu PV SOV. V námietke sa 
uvádzalo, že PV SOV nebol usta-
novený podľa počtov zástupcov 
jednotlivých subjektov, ktoré boli 
dohodnuté na spoločnej porade Mi-

nisterstva školstva a vedy SR, SZTK, AŠZ SR a OSS dňa 6. septembra 1992. Asociácia, s kto-
rou sa písomne stotožnil aj predseda SZTK Štefan Gašparík, namietala proti vyššiemu zastú-
peniu OSS, než bola pôvodná dohoda (OSS podľa nej mala mať len dvoch zástupcov), ako aj 
proti zastúpeniu podpredsedov ČSOV v prípravnom výbore. Predsedníčka OSS vysvetlila, 
že Vladimír Černušák ako člen MOV podľa Olympijskej charty bude musieť byť člen výkon-
ného výboru SOV, preto patrí aj do prípravného výboru. Dodala, že podpredsedovia ČSOV 
Pavol Glesk a Ján Neubauer boli prizvaní k spolupráci v rámci PV SOV na základe ich širo-
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kých skúseností v olympijskom hnutí, ako aj na základe všeobecného súhlasu, vyjadreného 
na prvom zasadnutí PV SOV. Mária Mračnová vysvetlila, že je pripravená o veci diskutovať 
a prijať riešenie, ktoré by pomohlo, aby tvoriaci sa SOV nebol hneď na začiatku svojej činnos-
ti poznamenaný nezhodami. V tomto zmysle rokovala 20. októbra 1992 aj s predsedom AŠZ 
Antonom Ihringom.

Anton Ihring vyslovil vďaku OSS za jej dvaapolročnú priekopnícku činnosť na poli šírenia 
olympizmu na Slovensku. V novej situácii však podľa jeho názoru poslanie OSS bude iné ako 
poslanie budúceho SOV. Konštatoval, že slovenské športové zväzy neboli spokojné s činnosťou 
ČSOV a väčšina zväzov si myslí, že členovia SOV musia byť ľudia zo zväzov, ktorí poznajú dô-
verne problematiku a reprezentujú športy. Týka sa to predovšetkým a jednoznačne otázok re-
prezentácie.

Po tomto úvode sa diskutovalo o konkrétnej príprave ustanovujúceho zasadnutia SOV, ako 
aj o štruktúre samotného SOV a jeho orgánov. 

Z Olympijskej charty vyplývalo, že väčšinu v pléne SOV musia tvoriť zástupcovia športo-
vých zväzov olympijských športov. V roku 1992 existovalo v Slovenskej republike 32 takých-
to športových zväzov, ktorých strešné medzinárodné federácie MOV uznával ako federá-
cie olympijských športov: Slovenský atletický zväz, Slovenský zväz bedmintonu, Slovenská 
basketbalová asociácia, Slovenský zväz boxu, Slovenský cyklistický zväz, Slovenský futbalo-
vý zväz, Slovenský zväz judo, Slovenský zväz hádzanej, Slovenský jachtársky zväz, Sloven-
ský jazdecký zväz, Slovenský kanoistický zväz, Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Slovenský 
zväz ľadového hokeja, Slovenský lyžiarsky zväz, Slovenský lukostrelecký zväz, Slovenský 
zväz modernej gymnastiky, Slovenský zväz moderného päťboja, Slovenský plavecký zväz, 
Slovenský zväz pozemného hokeja, Slovenský zväz sánkarov, Slovenská baseballová a soft-
balová asociácia, Slovenský stolnotenisový zväz, Slovenský šermiarsky zväz, Slovenský gym-
nastický zväz, Slovenský tenisový zväz, Slovenský veslársky zväz, Slovenský zväz vodného 
póla, Slovenský volejbalový zväz,Slovenský zväz vzpierania, Slovenský zápasnícky zväz, Slo-
venský zväz biatlonu a Slovenský strelecký zväz. Týchto 32 zväzov podľa Olympijskej char-
ty muselo tvoriť väčšinu členov budúceho Slovenského olympijského výboru (ďalej SOV). 
Na uznanie NOV Medzinárodným olympijským výborom sa požadovalo za potrebné doložiť 
potvrdenia od najmenej piatich medzinárodných športových federácií o aktívnom členstve 
našich športových zväzov.

V niektorých prípadoch v športoch, medzinárodne zastrešených jednou federáciou, existo-
vali na Slovensku dva samostatné zväzy – to bol prípad plávania a vodného póla (medzinárod-
ne združené pod hlavičkou FINA), športovej a modernej gymnastiky (medzinárodná federácia 
FIG), moderný päťboj a biatlon (medzinárodná federácia UIPMB – tá sa neskôr rozdelila na dve 
samostatné medzinárodné športové federácie, UIPM a IBU).

Člen SOV podľa Olympijskej charty musí byť taktiež člen MOV zo Slovenskej republiky. To 
znamenalo nárast počtu tých, ktorí musia byť členovia budúceho SOV, na 33 členov – za pred-
pokladu, že Vladimír Černušák bude po ukončení mandátu člena MOV v ČSFR zvolený za čle-
na MOV v Slovenskej republike.
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Na druhom zasadnutí PV SOV sa diskutovalo o dvoch možných variantoch zloženia SOV: 
Podľa prvého by k uvedenému počtu 33, ktorí musia byť členovia SOV a musia tvoriť nad-
polovičnú väčšinu, bolo možné pridať ďalší počet členov až do celkového súčtu 65. Podľa 
druhého by bolo možné utvoriť funkčný orgán s nepárnym počtom členov SOV, pričom ako 
optimálne sa javí rozšírenie počtu povinných členov o 50 %, t.j. o 16. Celkový počet členov 
by bol potom 49.

Z diskusie vyplynulo, že pre športové hnutie na Slovensku i pre verejnosť by bol prijateľ-
nejší druhý variant, ktorá utvára lepšie predpoklady funkčnosti, odbornosti aj operatívnos-
ti budúceho SOV, a v neposlednom rade i úsporu finančných prostriedkov. Odporúčalo sa 
doplniť 33 uvedených členov, ktorí podľa Olympijskej charty musia byť v NOV, o predsta-
viteľov alebo zástupcov štátnej správy, organizácií a spolkov, ktoré sa podieľajú na olympij-
skom hnutí, ďalej o zástupcov športových zväzov so strešnými medzinárodnými federácia-
mi uznanými MOV (ktorých športy však nie sú zaradené do programu olympijských hier) 
a olympionikov.

Zasadnutie PV SOV prijalo odporúčanie, aby riadiaci orgán (výkonný výbor) budúceho 
SOV bol sedemčlenný s nasledujúcim členením: predseda SOV, podpredseda SOV zastrešujúci 
športovú problematiku, podpredseda SOV zastrešujúci problematiku ekonomiky a marketin-
gu, podpredseda SOV zastrešujúci aktivity súčasnej Olympijskej spoločnosti Slovenska, člen 
MOV, člen zastrešujúci problematiku športu pre všetkých a siedmy člen. Revízna komisia by 
mala byť trojčlenná.

Generálny sekretár, ktorý musí byť profesionálny pracovník, podľa záverov zasadnutia ne-
mal byť člen riadiaceho orgánu. Musí vzísť z konkurzu. Mal by to byť pracovník organizačne 
schopný, ovládajúci dva svetové jazyky, z toho bezpodmienečne anglický. Zároveň by riadil 
chod sekretariátu SOV, ktorý by okrem neho pozostával z ďalších profesionálnych pracovní-
kov: jedného pre súčasnú problematiku Olympijskej spoločnosti Slovenska a pre hnutie športu 
pre všetkých, jedného pre ekonomiku a jedného na administratívno-organizačnú činnosť. Od-
porúčalo sa prípadne zvážiť opodstatnenosť pracovníka pre športy.

Väčšina z týchto odporúčaní sa onedlho realizovala v praxi.
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Ustanovenie Slovenského olympijského 
výboru 19. decembra 1992

 Prvé logo SOV, ktoré sa používalo v rokoch 1993 - 2001. 

Ustanovujúce I. zasadnutie Slovenského olympijské-
ho výboru sa uskutočnilo v sobotu dňa 19. decembra 1992 
v Dome športu SZTK na Junáckej ulici 6 v Bratislave. Pre 
históriu hodno zaznamenať najdôležitejšie fakty a vystú-
penia na tomto zasadnutí, ktoré pre slovenské olympijské 
hnutia znamenalo začiatok novej etapy. Ich výber je spra-

vený z oficiálneho zápisu z rokovania, ktorý spracoval tajomník prípravného výboru SOV Ján 
Mráz. Zápis overili Vladimír Černušák a Anton Ihring, ktorí boli na zasadnutí zvolení za pred-
sedu, resp. 1. podpredsedu SOV.

 Pohľad na predsednícky stôl počas ustanovujúceho I. zasadnutia Slovenského olympijského výboru.
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Na I. zasadnutí SOV sa zúčastnili nasledovní delegáti – člen MOV Vladimír Černušák, dele-
gáti slovenských športových zväzov: Slovenský atletický zväz – Anton Ihring, Slovenský zväz 
bedmintonu – Alojz Kenýž, Slovenská basketbalová asociácia – Ján Hluchý, Slovenský zväz 
boxu – Tibor Hlavačka, Slovenský cyklistický zväz – Kamil Haťapka, Slovenský futbalový zväz 
– Anton Urban, Slovenský zväz džuda – Igor Šuhaj, Slovenský zväz hádzanej – Viliam Ugróczy, 
Slovenský jachtársky zväz – Pavol Neupauer, Slovenský jazdecký zväz – Igor Fekár, Slovenský 
zväz rýchlostnej kanoistiky – Ľubomír Kadnár, Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Ladislav 
Mésároš, Slovenský zväz ľadového hokeja – Ján Mitošinka, Slovenský lyžiarsky zväz – Július 
Dubovský, Slovenský lukostrelecký zväz – Igor Mokreiš, Slovenský zväz modernej gymnastiky 
– Libuša Schönová, Slovenský zväz moderného päťboja – Vladimír Miller, Slovenský zväz po-
zemného hokeja – Pavol Rosa, Slovenský stolnotenisový zväz -Zdenko Kríž, Slovenská basebal-
lová a softballová asociácia – Stanislav Horáček, Slovenský šermiarsky zväz – Marián Linder, 
Slovenský tenisový zväz – Ladislav Mečíř, Slovenský veslársky zväz – Tibor Füleky, Slovenský 
volejbalový zväz – Bohumil Golian, Slovenský zväz vzpierania – Karol Gumán, Slovenský zá-
pasnícky zväz – Ladislav Mlynek, Slovenský zväz biatlonu – Ladislav Mundil, Slovenský stre-
lecký zväz – Ján Sifčák (ospravedlnili sa zväzy a ich delegáti: Slovenský plavecký zväz – Jozef 
Bazálik, Slovenský zväz sankárov – Walter Marx, Slovenský zväz vodného póla – Arpád Tar-
nóczy, ďalší neprítomný: Slovenský gymnastický zväz – Dušan Bohňa), delegáti ďalších orga-
nizácií: Ministerstvo školstva a vedy SR – Baltazár Dubeň, Ministerstvo vnútra SR – Ján Adame, 
Ministerstvo národnej obrany SR – Jozef Nagy, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva 
– Ľudovít Komadel, Klub športových novinárov – Tomáš Grosmann, Olympijská spoločnosť 
Slovenska – Mária Mračnová, Slovenský zväz zdravotne postihnutých športovcov – Karol Mi-
hok, olympionici: z pozvaných 45 olympionikov bolo prítomných 17, z pozvaných boli 9 zvo-
lení – z nich boli prítomní Ján Zachara, Katarína Ráczová, Anton Tkáč, Janka Gantnerová a An-
ton Švajlen, ospravedlnili sa Jozef Pribilinec, Jozef Lohyňa a Dušan Pašek, bez ospravedlnenia 
chýbal Miloslav Mečíř. Ďalej boli prítomní 8 členovia výkonného výboru OSS a prípravného 
výboru SOV, 36 hostí a 18 zástupcov masmédií. Spolu sa na ustanovujúcom zasadnutí SOV zú-
častnilo 121 osôb.

Z poverenia prípravného výboru SOV zasadnutie otvoril Anton Ihring. Privítal prítomných 
a požiadal prítomných olympijských víťazov Jána Zacharu, Antona Tkáča a Františka Kunza, 
aby zasadli za predsednícky stôl, za ktorým už okrem neho sedeli Baltazár Dubeň, Štefan Gaš-
parík, Pavol Glesk (ako štátneho tajomníka Ministerstva školstva a vedy SR, predsedu Sloven-
ského združenia telesnej kultúry a podpredsedu Československého olympijského výboru ich 
privítal osobitne), Július Pántik, Mária Mračnová a Vladimír Černušák. Potom významný slo-
venský herec Július Pántik predniesol Coubertinovu Ódu na šport.

Pracovné komisie boli zvolené v nasledovnom zložení: mandátová komisia – Július Dubov-
ský (predseda), Ladislav Mlynek, Dalimír Kubala (členovia), návrhová komisia – Ján Hluchý 
(predseda), Ján Mráz, Karol Mihok (členovia), volebná komisia – Vladimír Miller (predseda), 
Ladislav Mundil, Tibor Füleky (členovia).
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Pri prerokovávaní návrhu Volebného poriadku upozornil Ľudovít Komadel na rozpor  
v čl. 1c), kde sa pri schvaľovaní stanov žiada na schválenie jednoduchá väčšina hlasov a pri 
zmenách stanov dvojtretinová väčšina. Pripomienka sa akceptovala. Jela Labudová zásadne 
namietla proti tomu, že z hlavných úloh SOV bol vyškrtnutý „šport pre všetkých“, čo podľa nej 
odporuje aj Olympijskej charte. Vladimír Miller a Anton Ihring vysvetlili, že SOV je za šport pre 
všetkých, ale zväzy aj OSS sa o túto oblasť plne starajú. Okrem toho v Programe SOV sa v bode 
II. SOV prihlasuje k rozvoju športu pre všetkých. Po tomto vysvetlení bol návrh Volebného po-
riadku jednomyseľne schválený.

Potom vystúpila s prejavom predsedníčka prípravného výboru SOV Mária Mračnová. Pri-
pomenula podobný prelomový skutok, ktorým bolo v apríli 1990 založenie Olympijskej spo-
ločnosti Slovenska, priekopníčky pravého olympizmu na Slovensku. „Ambície OSS boli hlavne 
v uskutočňovaní tých činností, ktoré Olympijská charta propagovala, ale u nás dovtedy v skutočnosti ne-
existovali,“ uviedla. Vyzdvihla najvýznamnejšie aktivity OSS – celoslovenskú Olympiádu detí 
a mládeže, ktorá sa po úspešnom prvom ročníku transformovala na Kalokagatiu, organizáciu 
Dňa športu, ktorý v roku 1992 prerástol do Dní športu, ustanovenie olympijských klubov, pro-
pagáciu fair play aj na mládežníckych podujatiach, podporu kandidatúry Tatier na usporiada-
nie zimných olympijských hier v roku 2002, či podporu perspektívnych slovenských športov-
cov, aj handicapovaných, v olympijskej aj paralympijskej príprave. 

Mária Mračnová v prejave pripomenula aj spory s českými predstaviteľmi olympijského 
hnutia v ČSFR. „Tradície ČSOV nepripúšťali žiadne zmeny, či už sa týkali názvu, skratky názvu repub-
liky pri medzinárodných reprezentáciách, alebo v našom prípade uznania za riadneho člena – a to napriek 
nášmu dvojročnému úsiliu. Najväčšiu krivdu sme zažili, keď sme sa v duchu požiadaviek nášho členstva 
premenovali na SOV, pričom sme zdôrazňovali len domáce, nie medzinárodné pôsobenie. Boli sme obvi-
není, že chceme rozbíjať jednotu olympijského hnutia a hlásime sa k fašistickému SOV. Názov SOV má 
u nás tradíciu od založenia SOV v júni 1939 a jeho prijatia vtedajším predsedom MOV Latourom, ktorý 
to potvrdil listom z 12. júla 1939. Pri troche dobrej vôle sa všetky trecie plochy mohli zmierniť rešpekto-
vaním našich požiadaviek. Naše názory sa líšia aj pri zostavovaní likvidačnej komisie na delenie majetku. 
Dúfame, že do pléna ČSOV v marci 1993 sa uskutoční delenie hladko,“ uviedla a stručne popísala pô-
sobenie prípravného výboru SOV.

Predsedníčka prípravného výboru informovala, že PV SOV navrhuje, aby plénum SOV malo 
49 členov, výkonný výbor 7 členov a revízna komisia 3 členov, ale budúcnosť možno ukáže, že 
bude potrebné rozšíriť všetky orgány SOV. „Podľa Olympijskej charty zástupcovia športových zvä-
zov na zasadnutí aj vo výkonnom výbore musia tvoriť nadpolovičnú väčšinu. Pri hlasovaní o nominácii 
na olympijské hry hlasujú len zástupcovia olympijských športových zväzov a členovia VV, čiže nemôže 
dôjsť k ovplyvneniu hlasovania v neprospech olympionikov,“ doplnila. Informovala, že PV SOV na-
vrhuje medzinárodnú skratku Slovenska SLR a predkladá niekoľko návrhov symbolov SOV.

„Zo skúseností vieme, ako v MOV veľmi zaváži osobnosť predstaviteľa NOV, ktorá je známa. Máme 
veľkú výhodu v osobe profesora Černušáka, člena MOV, ktorý by mohol najťažšiu fázu uznania nášho 
NOV veľmi uľahčiť,“ povedala ďalej Mária Mračnová a dodala, že Medzinárodný olympijský 
výbor bude môcť SOV uznať až po rozpúšťacom zasadnutí ČSOV, ktoré v uznesení určí za ná-
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stupnícke organizácie Český olympijský výbor a Slovenský olympijský výbor, a po schválení 
Slovenskej republiky v Organizácii spojených národov. „Považujeme za vhodné poslať z dnešné-
ho rokovania oznámenie o založení SOV svetoznámym Slovákom, žijúcim v zahraničí, aby rozširovali 
a podporovali našu prácu po celom športovom svete,“ uviedla v záverečnej časti svojho vystúpenia.

Predsedajúci Anton Ihring následne prečítal pozdravný list predsedu Národnej rady SR Iva-
na Gašparoviča a list vedúceho kancelárie predsedu vlády SR, ktorý tlmočil pozdrav predsedu 
vlády SR Vladimíra Mečiara.

Štátny tajomník Ministerstva školstva a vedy SR Baltazár Dubeň vyslovil potešenie, že sa re-
alizuje myšlienka ustanovenia SOV, ktorý vždy nájde podporu na ministerstve. Apeloval, aby 
sa športové zväzy teraz intenzívnejšie zaangažovali do olympizmu. Poukázal na zjednocujúcu 
úlohu člena MOV. Informoval ďalej o zásadných materiáloch, ktoré ministerstvo v oblasti ďal-
šieho rozvoja telovýchovy a športu na Slovensku pripravuje na rokovanie v rezortoch a vo vlá-
de SR. Napokon sa dotkol spolupráce s federálnymi zväzmi a ČSOV. Vyslovil domnienku, že 
slovenské argumentácie pri presadzovaní slovenských záujmov neboli dostatočné, pretože sa 
nevedeli presadiť; v minulosti sa nemal pripustiť nepomer pri hlasovaní.

Predseda Slovenského združenia telesnej kultúry Štefan Gašparík povedal, že tento deň je aj 
pre telovýchovu veľmi významný a znamená ďalší krok v hľadaní demokratických princípov 
pri jej ďalšom rozvoji na Slovensku. Dodal, že SZTK a jeho štyri zložky budú plne podporovať 
ďalší rozvoj olympizmu na Slovensku a tiež myšlienky športu pre všetkých.

Podpredseda ČSOV Pavol Glesk pozdravil rokovanie v mene predsedníčky ČSOV Věry 
Čáslavskej. Čiastočne zhodnotil spoluprácu ČSOV a OSS. Vyzdvihol úlohu OSS, ktorá vykona-
la kus záslužnej práce a v mene ČSOV sa jej za ňu poďakoval. Založenie SOV podľa neho otvá-
ra novú historickú etapu olympizmu na Slovensku. Zaželal mu na tejto ceste veľa úspechov.

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Július Dubovský. Konštatoval, že zo 40 
delegátov s hlasom rozhodujúcim je prítomných 36, t. j. 90 %. Z pozvaných 45 olympionikov je 
prítomných 17, t.j. 37,7 %.

Z volieb sa najskôr samostatne, v predstihu pred ďalšími voľbami, uskutočnili tajné voľby 9 
olympionikov za členov SOV. Zvolení boli títo olympionici s najvyšším počtom hlasov: Ján Za-
chara 29 hlasov, Katarína Ráczová 28, Miloš Mečíř 27, Anton Tkáč 27, Jozef Pribilinec 27, Jan-
ka Gantnerová 22, Anton Švajlen 20, Jozef Lohyňa 19 a Dušan Pašek 17. Z deviatich zvolených 
olympionikov boli na rokovaní prítomní piati.

Predložený návrh Stanov SOV zdôvodnil člen MOV Vladimír Černušák. Uviedol, že návrh 
vychádza z ustanovení Olympijskej charty, ale stanovy sú prispôsobené našim zvláštnostiam. 
Vysvetlil tvorenie skratiek, úlohu zložiek a komisií, ktoré by mal tvoriť výkonný výbor SOV. 
K predloženému návrhu boli len drobné pripomienky. Jedna z nich smerovala k názvu organi-
zácie – či by namiesto Slovenského olympijského výboru nemal znieť Národný olympijský vý-
bor Slovenskej republiky (NOV SR), resp. ponechať to na odborné vyjadrenie Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra. Delegáti napokon odsúhlasili názov Slovenský olympijský výbor.

Program SOV uviedol jeho zostavovateľ, podpredseda prípravného výboru SOV Ján Hluchý. 
Upozornil, že prílohu programu tvoril aj harmonogram konkrétnych úloh, ktorý sa na rokova-
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nie nepriložil, ale bude slúžiť ako podklad na konkrétny plán úloh SOV na rok 1993. K návrhu 
programu boli len drobné pripomienky.

Nasledovali ďalšie voľby, ktoré viedol predseda volebnej komisie Vladimír Miller. Konšta-
toval, že na predsedu SOV sú dvaja kandidáti a požiadal ich o vyjadrenie, či sú ochotní prijať 
kandidatúru. Vladimír Černušák sa vyjadril kladne, Mária Mračnová vyhlásila, že sa vzdáva 
kandidatúry v prospech V. Černušáka. V tajných voľbách hlasovalo 41 prítomných zo 49 dele-
gátov. Vladimír Černušák bol za predsedu SOV zvolený jednomyseľne. V krátkom vystúpení sa 
hneď po zvolení poďakoval za dôveru a sľúbil venovať všetky sily budovaniu akcieschopného 
a medzinárodne uznávaného SOV.

Po zvolení predsedu boli v tajnom hlasovaní zvolení traja podpredsedovia SOV. Na funkciu 
1. podpredsedu pre športy kandidoval Anton Ihring, na 2. podpredsedu pre ekonomiku a mar-
keting Ľubomír Kadnár a na 3. podpredsedu pre olympijské aktivity Mária Mračnová. Z 35 
platných hlasov (6 bolo neplatných) obdržali Mária Mračnová 32, Anton Ihring 28 a Ľubomír 
Kadnár 27 hlasov, takže všetci traja boli zvolení za podpredsedov.

Nasledovali voľby troch riadnych členov výkonného výboru SOV. Pôvodne boli navrhnutí 
len traja kandidáti: V. Miller, K. Mihok a A. Švajlen, ale z pléna vzišli ďalšie tri návrhy. V prvom 
kole získali nadpolovičnú väčšinu zo 41 odovzdaných hlasov dvaja - Vladimír Miller 29 a Karol 
Mihok 28. Z ďalších kandidátov žiadny nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu: Július Dubov-
ský obdržal 19, Ľudovít Komadel 18, Anton Švajlen 16 a Kamil Haťapka 10 hlasov. J. Dubovský 
potom navrhol zvýšiť počet členov VV SOV z doteraz navrhovaných 7 na 9 členov. Návrh bol 
zamietnutý – 23 delegátov bolo proti, 7 za a 5 sa zdržali. V 2. kole bolo odovzdaných 37 platných 
a 1 neplatný hlas. V tomto kole obdržali J. Dubovský 16 a Ľ. Komadel 13 hlasov. V 3. kole hlaso-
valo 36 delegátov. J. Dubovský obdržal 19 hlasov, Ľ. Komadel 17. Július Dubovský teda získal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov a stal sa siedmym členom výkonného výboru SOV.

Do revíznej komisie boli navrhovaní Karol Gumán, Libuša Schönová a Marián Linder.

 Historicky prvý výkonný výbor 
Slovenského olympijského výboru, 
zvolený 19. decembra 1992.  
Zľava Vladimír Miller, Anton Ihring, 
Mária Mračnová, Vladimír 
Černušák, Ľubomír Kadnár,  
Karol Mihok a Július Dubovský.
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Pôvodne navrhovaný predseda Slovenského futbalového zväzu Ján Služanič na zasadnutí 
ani nezastupoval svoj zväz, namiesto neho bol delegovaný Anton Urban. V tajnom hlasovaní 
obdržali K. Gumán 38, L. Schönová 36, M. Linder 36 a A. Urban (nekandidoval) 1 hlas. Revízna 
komisia SOV si následne za svojho predsedu zvolila Karola Gumána.

Výber z diskusných príspevkov:
Ján Zachara: Poďakoval sa za dôveru, že bol zvolený za člena SOV. Vyzval napĺňať Olym-

pijskú chartu, kde sa hovorí o výchove mládeže, ale aj celkove o športe pre všetkých. Apeloval 
na všetkých, aby pomohli novému SOV, aby z jeho úspešnej činnosti malo radosť celé Slovensko.

Ján Grexa: Hovoril o rozširovaní činnosti už Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) a potrebe 
zakladať jej pobočky na Slovensku. Dal na uváženie, či by sa OSS nemala transformovať na SOA.

Pavol Rosa: Odporúčal, aby sa použila skratka SOV a miesto navrhovanej medzinárodnej 
skratky SLR skratka SLK (korešpondujúca so skráteným názvom krajiny v angličtine, nemčine 
i francúzštine: Slovakia – Slowakei – Slovaquie).

Peter Osuský: Zdôraznil dôležitosť inštalovania antidopingového laboratória.
Bohumil Golian: Poukázal na potrebu sociálneho a zdravotného zabezpečenia bývalých 

olympionikov; zabezpečenie tejto úlohy by podľa neho mal mať SOV medzi hlavnými úlohami.
Marián Linder: Odporučil, aby sa slovenskí zástupcovia dobre pripravili na februárové za-

sadnutie ČSOV; je presvedčený, že je potrebné ešte pred ním uskutočniť poradu slovenských 
členov ČSOV.

Jozef Husár: Navrhol, aby sa delegáti dištancovali od názorov, že prvý SOV bol fašistický. 
Ako historik, ktorý sa zaoberá históriou aj prvého SOV, môže zodpovedne  vyhlásiť, že to nie je 
pravda. Prihovoril sa za značku SLK.

Kazimír Ferienčík: Podporil myšlienku antidopingového laboratória a požiadal o podporu 
SOV pre antidopingový výbor.

Baltazár Dubeň: Ubezpečil, že Ministerstvo školstva a vedy SR vážne uvažuje o podpore 
výstavby antidopingového laboratória. Hovoril o príprave 11. európskej konferencie o športe 
v septembri 1993 v Bratislave. Odporučil nadviazať vzťahy so susednými národnými olympij-
skými výbormi. Prihováral sa za značku SLK.

Štefan Gašparík: Ako predseda SZTK vysvetľoval problematiku delenia majetku Českoslo-
venskej konfederácie športových a telovýchovných zväzov (ČSKŠTZ). Delenie v pomere 2:1 sa 
vzťahuje na štátne orgány, občianske združenia sa musia dohodnúť. SOV by mal vystúpiť s ini-
ciatívou hneď a nečakať na likvidačnú komisiu ČSOV.

Mária Mračnová: Informovala o stanovisku výkonného výboru ČSOV k deleniu majetku. 
Zatiaľ sa hovorilo o delení majetku 2:1 a o utvorení likvidačnej komisie.

Baltazár Dubeň: Na margo delenia majetku ČSOV vyslovil domnienku, že veci sa zahmlie-
vajú a ČSOV preťahuje svoju existenciu  a nerešpektuje utvorenie SOV a ČOV. Odporučil ihneď 
vstúpiť do rokovania s ČSOV.

Ján Hluchý: Rekapituloval trápne rokovanie na pléne ČSKŠTZ, pokiaľ ide o delenie majetku. 
Odporučil pre históriu prijať situačné vyhlásenie.
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Predsedajúci Anton Ihring urobil záver diskusie a odporučil hlasovanie o medzinárodnej 
skratke SOV. Väčšina delegátov bola pre značku SLK, 10 delegátov bolo proti a 1 sa zdržal 
hlasovania. Vzhľadom na podobnú skratku Slovinska (SLO) však Medzinárodný olympijský 
výbor návrh SOV neakceptoval a Slovensku pridelil medzinárodnú skratku SVK, ktorá sa po-
užíva dodnes.

Potom Anton Ihring otvoril diskusiu k odznaku (emblému) SOV. V hale Domu športu 
SZTL bolo vyvesených osem návrhov, ku ktorým sa mali delegáti vyjadriť vhodením svojho 
návrhy do urny. Najväčší počet hlasov dostal návrh č. 7 (žiaľ, len v čiernobielom vyhotovení). 
Tomáš Grossman a Peter Osuský požadovali aj farebné vyhotovenie. Rudolf Horváth navrhol, 
aby výkonný výbor SOV bol poverený – po vyhotovení farebnej verzie emblémov – rozhod-
núť medzi návrhmi č. 7 a 8 a schváliť konečný návrh. Viliam Ugróczy odporučil, aby sa návrh 
zaslal na vyjadrenie všetkým 49 členom SOV, ale tento návrh nebol prijatý s odôvodnením, 
že by to bolo príliš zdĺhavé. V prílohe tejto publikácie je uvedené uznesenie z ustanovujúceho  
I. zasadnutia SOV. V úvode tejto kapitoly je podoba napokon schváleného loga aj so skrat-
kou SVK.

Záverečného slova sa ujal nový predseda SOV Vladimír Černušák. Poďakoval sa za dôve-
ru, že sa stal predsedom druhého SOV. Uviedol, že hlavnú úlohu SOV vidí v rozvíjaní olym-
pizmu na Slovensku ako životnej filozofie a hlavne športu pre všetkých, predovšetkým na ško-
lách. Odporučil venovať pozornosť Slovenskej olympijskej akadémii aj Múzeu telesnej kultúry 
v SR a kultúre popri športe vôbec. Konštatoval, že SOV bude spolu so štátnymi ustanovizňami 
bojovať proti všetkým formám diskriminácie, aj proti dopingu. Potom reagoval tiež na jednot-
livé diskusné príspevky. Okrem iného povedal, že Slovenská olympijská akadémia by mala 
fungovať v rámci OSS, že slovenské športové zväzy by sa mali urýchlene presadzovať pri pri-
jímaní do medzinárodných športových federácií (MŠF), aj že s ČSOV treba urýchlene doriešiť 
spravodlivé rozdelenie majetku ČSOV medzi SOV a ČOV. Na záver vyzval všetkých, ktorým 
leží rozvoj olympizmu na srdci, aby sa zapojili do práce na rozširovaní ušľachtilých myšlienok 
na Slovensku.

V uznesení z ustanovujúceho I. zasadnutia SOV sa konštatuje, že Olympijská spoločnosť Slo-
venska vykonala za dva a pol roka svojej činnosti záslužnú prácu na poli organizovania olym-
pizmu na Slovensku a stáva sa riadnym členom Slovenského olympijského výboru s právnou 
subjektivitou.

Po skončení zasadnutia sa uskutočnila tlačová konferencia s novým predsedom SOV za prí-
tomnosti asi 15 novinárov.
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Prvé kroky Slovenského 
olympijského výboru

Po tlačovej konferencii sa konalo prvé zasadnutie novozvoleného výkonného výboru SOV. 
Zúčastnilo sa na ňom šesť zo siedmich novozvolených členov VV SOV, Ľubomír Kadnár sa 
ospravedlnil. Ako hosť bol prítomný predseda SZTK Štefan Gašparík. Predseda SOV Vladi-
mír Černušák sa na úvod poďakoval dovtedajším členom prípravného výboru SOV za prípra-
vu ustanovenia SOV, aj pracovníkom sekretariátu OSS za vykonanú prácu pri zabezpečovaní 
ustanovujúceho zasadnutia SOV. Potom informoval, že po jeho ústnej dohode s tajomníkom 
prípravného výboru Jánom Mrázom bude tento skúsený športový funkcionár, čestný člen Me-
dzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), vybavovať administratívne záležitosti SOV až do meno-
vania generálneho tajomníka SOV, ktorý vzíde z konkurzu. Napokon bol v januári na základe 
konkurzu práve Ján Mráz menovaný za generálneho tajomníka.

 Ján Mráz 

Ján Mráz dostal za úlohu spracovať zápis  
z I. zasadnutia SOV, v duchu pripomienok doplniť 
a upraviť stanovy, do 28. decembra 1992 oznámiť 
všetkým zväzom – členom SOV medzinárodnú 
skratku krajiny SLK a požiadať o dodanie potvr-
denia o ich uznaní zo strany príslušnej medziná-
rodnej športovej federácie. Vladimír Černušák sa 
na prítomného predsedu SZTK obrátil sa so žia-
dosťou o pomoc pri pridelení štyroch miestností 
pre SOV. Štefan Gašparík prisľúbil možnú pomoc 
v tejto veci.

Už o štyri dni neskôr, 23. decembra 1992, sa 
na sekretariáte OSS konala porada predsedu SOV 
s podpredsedami o zabezpečovaní najbližších 
úloh a programu ďalšieho zasadnutia VV SOV 
po 10. januári 1993. Predseda SOV Vladimír Čer-
nušák na nej okrem iného informoval o svojich te-
lefonických rozhovoroch s predsedníčkou a gene-

rálnym sekretárom ČSOV. Vzhľadom na informáciu, že Bezpečnostná rada OSN uzná Českú 
a Slovenskú republiku dňa 15. januára 1993, sa dohodlo urýchlene zvolať spoločné rokovanie 
vedení ČOV, SOV a ČSOV k otázke transformácie a delenia majetku. Hovorilo sa aj o personál-
nom obsadení sekretariátu SOV. Dohodlo sa, že miesto tajomníka pre športy nebude predbež-
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ne obsadené, pričom agendu bude vykonávať podpredseda Asociácie športových zväzov SR 
Ladislav Veselský. Na miesta generálneho tajomníka, ako aj tajomníkov pre ekonomiku a pre 
olympijské aktivity sa vypíše výberové konanie s uzávierkou podávania prihlášok 31. januára 
1993. Dovtedajšia administratívna pracovníčka OSS Mária Beniková prešla na sekretariát SOV 
bez pripomienok, pričom sa dohodlo, že pracovníci sekretariátu OSS budú do ukončenia výbe-
rových konaní podľa požiadaviek zabezpečovať aj administratívnu agendu SOV.

Na porade sa stručne diskutovalo aj o podpore olympijskej prípravy a účasti na OH a ZOH 
– s tým, že finančná podpora zo strany SOV bude len čiastková, hlavné financovanie budú za-
bezpečovať príslušné zväzy. Rokujúci sa zhodli, že pre SOV bude potrebné otvoriť samostatný 
účet, pričom v rokovaní s Ministerstvom školstva a vedy SR sa bude treba usilovať, aby sa do-
tácie zo štátneho rozpočtu, ako aj z výnosov Športky, poukazovali tak ako dovtedy na Olympij-
skú spoločnosť Slovenska, ale aj na Slovenský olympijský výbor. Podpredsedníčka SOV a pred-
sedníčka OSS Mária Mračnová informovala, že v novej situácii po vzniku SOV sa predpokladá 
reorganizácia výkonného výboru OSS.

Od začiatku roka 1993 Olympijská spoločnosť Slovenska pokračovala vo svojej dovtedajšej 
činnosti v modifikovanej podobe, pretože časť jej dovtedajšej agendy prevzal na svoje plecia 
Slovenský olympijský výbor. OSS pôsobila ešte viac než dva roky ako riadny člen SOV s práv-
nou subjektivitou, ktorý vykonával špecifické úlohy v oblasti rozvoja olympizmu. Udialo sa tak 
vďaka tomu, že v konečnom rozhodovaní prevážil názor skúsených funkcionárov v olympij-
skom hnutí, že SOV ako nová organizácia by nemal štruktúry a v začiatkoch ani ľudí, ktorí by 
olympijské aktiity naďalej rozvíjali. Preto považovali za vhodné, aby SOV zobral OSS pod svoje 
krídla ako zložku, starajúcu sa o napĺňanie Olympijskou chartou požadovaných činností mimo 
samostatného vrcholového športu a olympijskej reprezentácie.

História SOV bola podrobne spracovaná v publikácii Jána Grexu a Ľubomíra Součeka „Slo-
vensko v znamení piatich kruhov“, ktorú SOV vydal k svojmu 15. výročiu v decembri 2007. Z toh-
to dôvodu sa v publikácii „Naše olympijské začiatky“ na ďalších stranách budeme venovať už vý-
lučne Olympijskej spoločnosti Slovenska, ktorej päťročné pôsobenie až doteraz nebolo ucelene 
spracované. S mnohoročným oneskorením sa takto realizuje jeden zo záverov zo IV. valného 
zhromaždenia OSS 28. januára 1995 v Bratislave, ktoré rozhodlo o zániku OSS jej zlúčením so 
SOV k 18. februáru 1995 a okrem iného odporučilo spracovať a vydať Pamätnicu OSS.
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Olympijská spoločnosť Slovenska 
v novej realite

Zhruba dva mesiace po ustanovení Slovenského olympijského výboru – 27. februára 1993 – 
sa v Košiciach konalo III. valné zhromaždenie Olympijskej spoločnosti Slovenska. Žiaľ, nebo-
lo uznášaniaschopné, pretože sa na ňom ani zďaleka nezúčastnila požadovaná dvojtretinová 
väčšina členov. Prítomných bolo len 63 individuálnych členov a zástupcovia 10 kolektívnych. 
Ospravedlnili sa 43 individuálni a 10 kolektívni členovia, ostatní na pozvánky nereagovali.

 Olympionici z Košíc a členovia výkonného výboru klubu olympionikov v Košiciach pred III. VZ OSS. 

K správe mandátovej komisie, ktorá uviedla tieto fakty, sa rozvinula rozsiahla diskusia. Obja-
vili sa mnohé návrhy: uznať legalitu prítomných členov, ktorí prejavujú aktivitu; nebrať do úvahy 
členov, ktorí sú neaktívni a neplatia príspevky; nové Stanovy SOV odsúhlasiť korešpondenčne, 
pretože nikdy nebude prítomná dvojtretinová väčšina pozvaných; v texte stanov zmeniť formu-
láciu o rozhodovaní „zúčastnených“ na „prítomných“, ktorí prejavujú svoj kladný pomer k OSS, 
atď. Po obedňajšej prestávke predsedníčka OSS oznámila, že voľby sa pre nedostatočný počet 
prítomných nemôžu konať. Prítomní delegáti hlasovali len o tej stati zmeny stanov, v ktorej sa 
navrhovalo, aby pri voľbách a zmene stanov stačilo v budúcnosti rozhodnutie nadpolovičnej 
väčšiny prítomných členov OSS na valnom zhromaždení a nie dvojtretinová väčšina pozvaných 
členov OSS, ako to bolo uvedené v stále platných stanovách. Tento návrh bol prijatý jednomyseľ-
ne a účastníci III. VZ OSS odporučili, aby neprítomní členovia OSS boli písomne vyzvaní na odsú-
hlasenie zmeny článku č. 7, bod 2 Stanov OSS v tomto novom znení: „Všetky rozhodnutia sa prijíma-
jú súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných“. Ďalej odporučili pripraviť mimoriadne IV. VZ OSS, 
ktoré by prijalo zmeny doterajších stanov, a tým aj usmernilo budúcu činnosť OSS.
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Patovú situáciu, ktorá vznikla nízkou účasťou delegátov na III. valnom zhromaždení OSS vo 
februári 1993 v Košiciach, sa našťastie v ďalších mesiacoch podarilo vyriešiť. Po tom, čo prítom-
ní delegáti schválili korešpondenčný spôsob hlasovania o zmene Stanov OSS v článku č. 7, bod 
2 v novom znení: „Všetky rozhodnutia sa prijímajú so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných.“, 
nové zloženie výkonného výboru OSS, aj zmenu názvu „klub olympionikov“ na „olympijský 
klub“, sekretariát Spoločnosti rozoslal množstvo aklamačných listov. Naspäť sa vrátilo 78, pri-
čom v 70 z nich sa členovia OSS vyslovili za prijatie navrhovaných zmien. Vzhľadom na to, že 
na valnom zhromaždení v Košiciach svoj súhlas vyjadrilo 74 prítomných delegátov, celkový 
počet 152 hlasujúcich znamenal schválenie navrhovaných úprav Stanov OSS, aj jej nového vý-
konného výboru.

Asociácia športových zväzov SR po preštudovaní návrhu zmien dovtedajších stanov OSS 
deň pred košickým valným zhromaždením zaujala k predloženému návrhu rozsiahle stano-
visko podpísané jej predsedom Antonom Ihringom a podpredsedom Ladislavom Veselským. 
Uvádzalo sa v ňom: Poslanie OSS by malo byť plnenie úloh SOV vyplývajúcich pre oblasť ma-
sového rozvoja TV a športu, šírenie myšlienok olympizmu a ďalších špecifických úloh vyplý-
vajúcich zo Stanov a Programu SOV. Pretože OSS je organizačná jednotka SOV so špecifickým 
zameraním, neodporúča sa, aby vystupovala ako samostatný právny subjekt; Úloha OSS nie je 
starať sa o spoločenské,sociálne, kultúrne podmienky účastníkov OH v ich občianskom živo-
te, pretože na to nebude mať ekonomické zdroje, organizačné a personálne podmienky, ani ni-
kým delegované právomoci; Príprava a uskutočňovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry je 
v zmysle Zákona o telesnej kultúre vo výlučnej starostlivosti štátu; V oblasti spolupráce s os-
tatnými subjektmi športového a telovýchovného hnutia a uzatváraním zmlúv v súčinnosti OSS 
výrazne vstupuje do kompetencií SOV; OSS by si nemala utvárať vlastné členstvo, ale mala by 
pre členov SOV zabezpečovať a organizovať špecifické formy aktivít vyplývajúcich zo Stanov 
a Programu SOV; Činnosť OSS by mal riadiť podpredseda SOV pre otázky olympizmu a nie 
výkonný výbor OSS; Orgány OSS by nemali byť volené, ale utvorené zo zástupcov klubov fair 
play, olympionikov, komisie športu pre všetkých a podobne; Hospodárenie a činnosť OSS mu-
sia byť podriadené SOV, ktorý v rámci svojho rozpočtu vyčlení na zabezpečenie činnosti OSS 
finančné prostriedky a ich využívanie bude aj kontrolovať prostredníctvom svojej revíznej ko-
misie, preto nie je potrebné utvárať revíznu komisiu v rámci OSS; Na zabezpečenie činnosti 
v oblasti olympizmu je v rámci systemizácie SOV plánovaná funkcia samostatného tajomní-
ka SOV, preto je nelogické zriaďovať túto funkciu, ako aj ďalší aparát v rámci OSS – je otáz-
ne, z akých prostriedkov by bola financovaná jeho činnosť; V uvedenom návrhu sa nelogicky 
uvádza, že odborné a poradné komisie OSS sa budú riadiť podľa zásad SOV, pričom v úvode 
návrhu stanov sa uvádza OSS ako samostatný právny subjekt – čiže orgány jedného právneho 
subjektu by sa mali  záväzne riadiť zásadami vydanými druhým právnym subjektom; Olympij-
ská akadémia je a musí byť súčasť SOV a nie OSS, a bez samostatného štatútu; Úplne nelogic-
ky sa rieši otázka hospodárenia a majetku OSS, ktorá sa v zmysle zriaďovacej listiny podniku 
Športka v žiadnom prípade nemôže podieľať na jej výnosoch – štátne príspevky budú prideľo-
vané SOV. Rozpočet na činnosť OSS bude súčasť rozpočtu SOV a sledovaný tajomníkom SOV 
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pre ekonomiku; Nelogicky sa tiež uvádza, že OSS si bude utvárať vlastné zdroje a príjmy, ale 
na druhej strane výkony v tejto oblasti jej bude vykonávať pracovník druhého právneho sub-
jektu, t. j. SOV; Ak OSS bude právny subjekt, SOV v žiadnom prípade nie je oprávnený vykoná-
vať výklad jej stanov, lebo nezodpovedá za jej činnosť. Na záver vedúci predstavitelia AŠZ SR 
zdôraznili, že nesúhlasia, aby OSS bola organizácia so samostatnou právnou subjektivitou, ale 
len jedna zo špecifických organizačných zložiek SOV, ktorý bude utvárať adekvátne podmien-
ky na zabezpečenie jej činnosti.

Napriek uvedeným problémom priekopnícka činnosť Olympijskej spoločnosti Slovenska ani 
v novej realite nezakapala. Ale tlak predovšetkým zástupcov športových zväzov, ktorí v zloži-
tej ekonomickej situácii a nedostatku financií na športy videli aktivity Spoločnosti ako ohrozu-
júci faktor štátnej športovej reprezentácie, pokračoval.

Predsedníčka OSS Mária Mračnová v prejave na III. valnom zhromaždení Spoločnosti  
27. februára 1993 v Košiciach povedala, že OSS bola zakladaná s úmyslom prerásť do SOV, čo 
sa nepodarilo, ale bola iniciátorka utvorenia už samostatného, nezávislého SOV – medzinárod-
ne uznávaného a schopného zabezpečovať všetky úlohy. Zmienila aj dlhšie trvajúce rozpory 
s Asociáciou športových zväzov SR, ktorá v čase príprav ustanovenia SOV namietala proti prí-
lišnému zastúpeniu OSS v prípravnom výbore SOV a našla podporu aj v predsedovi Sloven-
ského združenia telesnej kultúry. „Nám vždy išlo, ide a pôjde o olympizmus, o čisté vzťahy. Preto 
sme vyšli v ústrety a snažili sme sa o konsenzus v záujme perspektívy SOV, aj keď sme v hĺbke srdca cítili 
pichliač nespravodlivosti,“ uviedla.

Dodala, že výkonný výbor Spoločnosti sa obsiahlo zaoberal tým, čo s ňou bude po vzni-
ku SOV. „Všetky dohady vyriešil názor zástupcov zväzov na jednom zo zasadnutí PV SOV pri de-
bate o budúcej organizačnej štruktúre SOV, kde pri našom návrhu o rozpustení OSS prišli práve 
s opačným – že tretí podpredseda SOV bude zastrešovať OSS, ktorá podľa Olympijskej charty bude 
zabezpečovať všetky olympijské aktivity, a zväzy pod vedením I. podpredsedu SOV pre športy sa 
budú starať o reprezentáciu. Pre OSS – dobrovoľníkov, ktorí nepočítali hodiny a peniaze vynaložené 
na túto ideálnu činnosť, pre nás všetkých to bola obrovská poklona a výzva dokázať, že vieme robiť, 
vieme sa aj v tom tvrdom svete presadiť so snahami o čistotu, čestnosť, férovosť,“ povedala Mária 
Mračnová a pripomenula, že medzi deviatimi zvolenými olympionikmi v pléne SOV sú aj 
členovia OSS – Anton Švajlen, Ján Zachara, Janka Gantnerová, Jozef Pribilinec, Anton Tkáč 
a Katarína Ráczová.

Na III. VZ OSS bol prítomný aj predseda SOV Vladimír Černušák. Informoval, že na zasad-
nutí exekutívy Medzinárodného olympijského výboru 14. a 15. marca 1993 v Lausanne dôjde 
k provizórnemu uznaniu Slovenského olympijského výboru, čo umožní Slovensku podať pri-
hlášku na ZOH 1994 v Lillehammeri. Ďalej informoval o dohode, že k deleniu majetku ČSOV 
medzi ČOV a SOV dôjde v pomere 2:1, pričom preddavok na ďalšie zabezpečovanie činnos-
ti SOV už bol z Prahy zaslaný. Konštatoval, že OSS je riadny člen SOV s právnou subjektivi-
tou. Jej činnosť, za ktorú sa poďakoval, Slovenský olympijský výbor podľa slov predsedu hod-
notí kladne.
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Plénu Spoločnosti bol predložený návrh na nový, 6-členný výkonný výbor OSS na čele 
s predsedom, ktorý by mal byť automaticky III. podpredsedom SOV. Ťažiskové pôsobenie 
Spoločnosti by malo byť priamo v regiónoch – v olympijských kluboch, ktoré si budujú vlast-
né tradície. Kľúčové je, aby vyvíjali dlhodobú a pravidelnú aktivitu. Najväčší dôraz sa mal 
klásť na presadzovanie výchovného aspektu do školských osnov, zavedenie systému výchovy 
k olympizmu, fair play, boj proti diskriminácii v športe z rôznych dôvodov a hlavne na výcho-
vu proti používaniu dopingových prostriedkov.

V diskusii na valnom zhromaždení odznelo viacero príspevkov, ilustrujúcich bohaté pôso-
benie regionálnych klubov olympionikov. Zástupcovia klubov však vyjadrili aj „hlad“ po chý-
bajúcich textových aj obrazových materiáloch predovšetkým o našich olympionikoch a výzvu, 
aby členovia Slovenskej olympijskej akadémie viac publikovali, využívajúc pritom aj dobrú 
spoluprácu s Múzeom telesnej kultúry v SR. Riaditeľ múzea Jozef Husár zmienil potrebu muze-
álnych priestorov na vystavenie stálej expozície. Žiaľ, táto realita sa v ničom nezmenila dodnes, 
hoci prešlo ďalších dvadsať rokov... Delegáti kritizovali aj nedostatočnú propagáciu olympij-
ského diania a malú olympijskú osvetu v slovenských médiách. Pozitívne zarezonovalo vystú-
penie popredného olympijského a športového filatelistu Petra Osuského, víťaza celosvetovej 
súťaže filatelistov organizovanej Medzinárodným olympijským výborom počas OH v Barce-
lone. Vyjadril ochotu spolupracovať s OSS a vyšiel s námetmi iniciovať vydávanie príplatko-
vých známok aj vydanie príležitostného korešpondenčného lístka na pamiatku prvej slovenskej 
olympioničky Matyldy Pálfyovej.

 Aj po vzniku Slovenskej olympijskej akadémie pokračovali čulé kontakty s českými kolegami. 
V Bratislave sa v roku 1994 uskutočnil seminár (ilustračná fotografia je odtiaľ), na ktorom sa zúčastnili 
nielen zástupcovia Českej, ale aj Maďarskej olympijskej akadémie. Na snímke celkom vľavo bývalý 
predseda slovenskej rady ČSOA a neskorší predseda SOA Ján Grexa, celkom vpravo v debate s Vladimírom 
Černušákom prvý predseda SOA Pavol Glesk. V strede pri Lenke Bohunickej predstavitelia ČOA František 
Kolář a Jiří Kössl, v pozadí Ján Zachara a Anton Richter.
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  Fotografie zo zájazdu Slovenskej olympijskej akadémie do hlavného mesta olympizmu Lausanne 
a dejiska OH 1972 Mníchova v roku 1995.

Obsiahle diskusie sa nielen na valnom zhromaždení OSS, ale aj pred ním a po ňom, viedli 
okolo budúcnosti národnej olympijskej akadémie. Slovenská rada Československej olympijskej 
akadémie (ČSOA) sa na svojom zasadnutí 14. januára 1993 zaoberala problematikou svojho po-
slania a existencie po rozdelení ČSFR, ČSOV aj ČSOA na dva subjekty, potrebou začlenenia sa 
do štruktúr SOV a tiež premenovaním sa na Slovenskú olympijskú akadémiu (SOA) a vypra-
covaním štatútu tohto nového subjektu. Diskutovalo sa najmä o spôsobe začlenenia akadémie 
do štruktúr SOV. Išlo o to, či by sa mala stať zložkou OSS, alebo pôsobiť priamo pod SOV, prí-
padne samostatne.

Podľa Stanov SOV sa OSS stala riadnym členom SOV, pričom podpredsedníčka SOV pre 
olympizmus je predsedníčka OSS a patrónuje aj akadémiu. Podľa niektorých názorov by preto 
bolo logické zachovať akadémiu v rámci OSS. Predseda dovtedajšej slovenskej rady ČSOA Ján 
Grexa naopak považoval začlenenie akadémie do OSS za degradáciu akadémie a upozornil, 
že OSS nemá vo svete pendanta. Iní zase odporúčali, aby sa aktivisti akadémie zapojili do prá-
ce pri olympijských kluboch. Predseda SOV Vladimír Černušák konštatoval, že prijaté Stano-
vy SOV nemožno v krátkom čase meniť, preto treba vychádzať z reality. Odporučil, aby OSS 
rozbehla prípravu na založenie SOA, pripravila jej štatút a organizačné začlenenie do systému 
olympizmu, ako aj vnútornú štruktúru a komisie.

Predsedníčka OSS následne rozoslala ponukový list na utvorenie Slovenskej olympijskej 
akadémie ako zložky OSS, ktorá by mala svoje vedenie i vlastné komisie a okrem rozsiahlej 
vlastnej činnosti by aj realizovala národné kolá kultúrnych a umeleckých súťaží Medzinárodné-
ho olympijského výboru či Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA).

Ustanovujúce zasadnutie Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) sa uskutočnilo 12. júna 
1993 v Dome športu v Bratislave – aj za účasti kolegov z Rakúska a Čiech, a s pracovným aj se-
minárnym programom. Členovia zasadnutia schválili Štatút SOA, jej program, úlohy aj rozpo-
čet. Za predsedu zvolili Pavla Gleska, za podpredsedu Mikuláša Židišina, za tajomníčku Zden-
ku Letenayovú a za členov výkonného výboru Máriu Mračnovú a Milana Kručaya. Akadémia 
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sa stala najmladšou zložkou OSS. Už v júli 1993 výberová komisia SOA prvý raz vybrala slo-
venského účastníčku tradičného stretnutia mladých účastníkov v sídle MOA v gréckej Olympii. 
A v novembri akadémia usporiadala medzinárodný seminár o olympijskej výchove, na ktorom 
rečníci prezentovali rôzne prístupy k úspešnému riešeniu výchovy v Rakúsku i Maďarsku, ako 
aj na pedagodických fakultách v Prešove a Nitre.

Olympijská spoločnosť Slovenska a Slovenská olympijská akadémia koncom roka 1993 spo-
ločne usporiadali stretnutie olympionikov – slovenských účastníkov ZOH 1968 v Grenobli 
a OH 1968 v Mexico City. Stretnutie olympionikov po 25 rokoch spojili so seminárom o skúse-
nostiach z vysokohorskej prípravy. Pri tejto príležitosti boli z Fondu olympionikov, ktorý zalo-
žila OSS, prvý raz finančne ocenení olympijskí medailisti v dôchodkovom veku zo Slovenska.

 Vedenie Slovenskej olympijskej 
akadémie v roku 1996, keď už 
OSS neexistovala – zľava  
Bohumil Golian, Ján Godál, Mária 
Mračnová, predseda SOA Ján 
Grexa, Zdenka Letenayová, Milan 
Kručay, Marián Kafka, Borislav 
Petrík a Branislav Antala.

V roku 1993 sa podarilo zorganizovať Beh Olympijského dňa už v desiatich mestách Sloven-
ska, pričom OSS sa na tom podieľala finančnou aj materiálnou podporou (tričká, diplomy, ko-
rešpondenčné lístky). Už tradičné Dni športu mali slávnostné otvorenie na bratislavskom Hra-
de. Ich súčasťou boli aj vodácky Hargašov memoriál a výstupy na hrady a zámky Slovenska. 
Výborne zorganizovaný Deň bežca na záver Dní športu v Kľačanoch potvrdil záujem o aktívne 
športovanie nielen v radoch mladých, ale vo všetkých vekových kategóriách.
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V Roku športu a olympijských 
ideálov vyvrcholenie pôsobenia OSS

   Organizácia spojených národov na žiadosť Medzinárodného olym-
pijského výboru vyhlásila rok 1994 za Rok športu a olympijských 
ideálov. Na tento rok, v ktorom si MOV pripomínal storočnicu 
od svojho založenia 23. júna 1894 v Paríži, ako aj 100 rokov od schvá-
lenia Coubertinovho návrhu na obnovenie antických olympijských 
hier v novovekej podobe, zvolal prezident MOV Samaranch do Parí-
ža po 13-ročnej prestávke znovu Olympijský kongres. Pre tento kon-
gres MOV vytýčil štyri ústredné témy (Príspevok olympijského hnu-
tia pre modernú spoločnosť; Súčasný športovec; Šport v spolo čen skom 
kontexte; Šport a masmédiá), ktoré sa prejavili aj v činnosti Olympij-
skej spoločnosti Slovenska.

  Predseda SOV Vladimír Černušák po odhalení 
busty Pierra de Coubertin vo vestibule Domu 
športu SZTK v Bratislave v debate 
s francúzskym veľvyslancom na Slovensku 
Michelom Perrinom. 

Poctu zakladateľovi moderného olym-
pizmu prejavila OSS usporiadaním medzi-
národného sympózia o živote a diele Pierra 
de Coubertin, ktoré bolo spojené s odhale-
ním jeho busty v Dome športu.

V priebehu roka 1994 pôsobenie Olym-
pijskej spoločnosti Slovenska kulminova-
lo. Veď práve výchovné zameranie Roka 
športu a olympijských ideálov umožnilo aj 
v spolupráci s ďalšími subjektmi realizovať 
množstvo aktivít v oblasti rozvoja olym-
pizmu, čo bola jednoznačne hlavná náplň 
činnosti OSS po ustanovení Slovenského 
olympijského výboru. Na koordináciu ak-
tivít rôznych subjektov v rámci Roka špor-
tu a olympijských ideálov OSS založila ko-

misiu pod vedením Márie Mračnovej. V komisii mali svoje zastúpenie aj ministerstvá školstva, 
obrany, vnútra a kultúry, Matica Slovenská a Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
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 Momentka zo štartu 
Behu Olympijského dňa 
1994 v Bratislave 
s mottom „Športom 
proti drogám“. Celkom 
vľavo súčasný 
viceprezident SOV Ľubor 
Halanda, v strede 
hokejový olympijský 
medailista Dušan Pašek.

Beh Olympijského dňa na Slovensku sa v roku 1994 v porovnaní s predošlými ročníkmi vý-
znamne rozrástol. Usporiadali ho už v 21 mestách, pričom sa na ňom zúčastnilo viac ako 23-ti-
síc športujúcich.  K úspechu podujatia pomohlo aj to, že minister školstva na základe inicia-
tívy OSS vyhlásil organizovaný olympijský deň voľna na školách, ktorý mnohé školy využili 
na športovanie. V záverečnej správe, ktorú MOV pripravil pre Organizáciu spojených národov 
ako vyhlasovateľa Roka športu a olympijských ideálov, prezident MOV Samaranch tento fakt 
osobitne vyzdvihol.

Celoslovenské vrcholenie olympiády detí a mládeže v podobe Kalokagatie v Trnave tiež 
znamenalo významný posun vpred. Podujatie prvý raz finančne podporila Olympijská solida-
rita Medzinárodného olympijského výboru. Zaradila ho medzi 15 vybraných podujatí na ce-
lom svete, ktoré dotovala sumou 10-tisíc dolárov. Na Kalokagatii boli na vysokej spoločenskej 
a kultúrnej úrovni premiérovo ocenení nositelia Školskej ceny fair play za záchranu života, 
aj pedagógovia za celoživotné pôsobenie v duchu fair play. Na všetkých kolách podujatia sa 
v priebehu roka zúčastnilo viac ako 220-tisíc žiakov. Finále v Trnave, ktoré organizoval obe-
tavý štáb pod vedením Antona Javorku (aktívni boli predovšetkým  ďalší členovia komisie 
Kalokagatie Ladislav Bačík, Marta Dančíková, L. Polónyiová, Stanislav Bajaník a v zastúpení 
Ministerstva školstva a vedy SR František Chmelár), malo 1500 účastníkov športových aj kul-
túrnych súťaží.

Dni športu a olympijských ideálov usporiadala OSS v spolupráci s olympijskými klubmi, Aso-
ciáciou športu pre všetkých SR, Slovenským združením technických a športových činností, okres-
nými úradmi SZTK, mnohými školami, fakultami, spolkami a mestami aj obcami. Vďaka podielu 
množstva subjektov počet aktivít v porovnaní s minulosťou utešene vzrástol. Celý projekt finanč-
ne významne podporil Štátny fond telesnej kultúry, vďaka čomu mohla OSS vydať veľa propa-
gačných materiálov. V mnohých mestách sa podujatia nekonali len počas vytýčeného týždňa, ale 
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trvali podstatne dlhšie – napríklad v regióne Liptovského Mikuláša takmer mesiac. Súčasť Dní 
športu a olympijských ideálov bol aj Memoriál Márie Zavarskej na počesť nedávno zosnulej po-
pulárnej rozhlasovej reportérky, ktorý sa uskutočnil v podobe štafetového behu v Trnave.

Klub fair play ocenil prvých slovenských nositeľov Ceny fair play SOV. Za celoživotné vy-
stupovanie v duchu fair play za rok 1993 si najvyššie ocenenie prevzal mimoriadne úspešný fut-
balový tréner aj pedagóg Jozef Vengloš a za príkladný čin stolná tenistka Zuzana Poliačková, 
ktorá bola ocenená aj Čestným diplomom Medzinárodného výboru fair play UNESCO. Na ak-
tivity OSS v oblasti fair play sympaticky zareagovali zväzy ľadového hokeja, futbalu a hádza-
nej, ktoré začali držiteľom najvyšších ocenení umožňovať bezplatné návštevy medzištátnych 
zápasov na slovenskom území.

  Momentka z odovzdávania Ceny fair play SOV 
za rok 1993 – jej laureát Jozef Vengloš v debate 
s moderátorom slávnosti, hercom Jurajom 
Slezáčkom.

Novinka bola usporiadanie Medziná-
rodného olympijského tábora detí a mláde-
že na Zemplínskej Šírave. Zorganizovala ho 
Slovenská olympijská akadémia, aktívny bol 
predovšetkým člen jej výkonného výboru 

Milan Kručay. Podujatie sa uskutočnilo aj s účasťou detí z Maďarska a Česka v zariadení Peda-
gogickej fakulty UPJŠ v Prešove.

 Fotografie z behu Športom proti drogám vo Svite. 

OSS sa usporiadaním masového behu vo Svite pripojila k celoeurópskej iniciatíve Týždňa 
boja proti drogám. Každému bežcovi venovala tričko Spoločnosti s číslom 1, ktoré symbolizo-
valo jeho víťazstvo v boji proti tomuto modernému nebezpečenstvu ľudstva.
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  Plagátik vydaný ku košickej „repríze“ finále  
futbalového turnaja na OH 1964, aj s autogramami 
niektorých hráčov. 

K aktivitám roka priam nabitého olympijskými po-
dujatiami patrilo aj usporiadanie stretnutia slovenských 
účastníkov OH 1964 v Tokiu a ZOH 1964 v Innsbruc-
ku po 30 rokoch. Uskutočnilo sa 2. októbra v Košiciach 
a jeho súčasť bola aj „repríza“ finále olympijského fut-
balového turnaja v Tokiu 1964 medzi Českosloven-
skom a Maďarskom. Hlavný organizátor akcie bol je-
den z dvojice brankárov vtedajšieho strieborného tímu 
ČSSR Anton Švajlen, dlhé roky jeden z najaktívnejších 
predstaviteľov regionálnych olympijských klubov a ne-
skôr aj predseda ich združenia. OSS takisto ako rok 
predtým vybrala dvoch olympionikov – dôchodcov, 
ktorých finančne podporila z Fondu olympionikov OSS.

 Futbaloví olympionici z Tokia 1964 pred súbojom po 30 rokoch – hráči bývalého tímu ČSSR a Maďarska.
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  Momentka zo spoločného 
zasadnutia predstaviteľov SOV 
a OSS v Košiciach v októbri 1994.

V Košiciach sa 1. októbra 
uskutočnilo aj spoločné za-
sadnutie predstaviteľov SOV 
a OSS. Predseda SOV Vladimír 
Černušák na ňom vysoko vyso-
ko hodnotil množstvo a kvalitu 
podujatí, ktoré počas roka uspo-

riadala Olympijská spoločnosť Slovenska. Za SOV boli na rokovaní prítomní aj I. podpredseda 
pre športy Anton Ihring, generálny tajomník Ján Mráz a predseda revíznej komisie Karol Gu-
mán, za OSS podpredseda Anton Švajlen, členovia výkonného výboru Pavol Glesk, Katarína 
Ráczová a predseda revíznej komisie Dionýz Ferenci. Mária Mračnová ako III. podpredsedníč-
ka SOV pre olympizmus a zároveň predsedníčka OSS bola na zasadnutí takpovediac v dvojú-
lohe. Oba výkonné výbory prerokovali otázky budúcej štruktúry olympijského hnutia na Slo-
vensku. Dohodli sa na výmene písomných návrhov na jeho perspektívnu podobu, ktorá bude 
v prvom kole prekonzultovaná v Tatrách dňa 22. októbra.

Prí príležitosti storočnice moderného olympijského hnutia usporiadali Olympijská spoloč-
nosť Slovenska a Slovenská olympijská akadémia anketu o najúspešnejších olympionikov v his-
tórii zo Slovenska. Oslovených na hlasovanie v ankete bolo takmer dvesto športových noviná-
rov. Napriek mnohým výhradám a dlhým diskusiám o tom, kto z olympionikov by mal alebo 
nemal byť zahrnutý do hlasovania, 72 zástupcov masmédií vyjadrilo svoje názory. Výsledky 
boli veľmi tesné, prvá trojica sa zmestila do rozpätia 14 bodov, pričom o druhom mieste pri rov-
nosti bodov rozhodol vyšší počet umiestení na prvej priečke na hlasovacích lístkoch.

 Laureáti ankety OSS a SOA 
o najúspešnejších slovenských 
olympionikov storočnice – v prvom 
rade zľava Jozef Lohyňa a Ján 
Zachara, v druhom Jozef Pribilinec, 
Bohumil Golian, Pavel Schmidt, 
Nepelova trénerka Hilda Múdra, 
Anton Tkáč a Miloslav Mečíř. 
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Z novinárskeho hlasovania vzišlo nasledovné poradie (prvé číslo za menom uvádza celko-
vý počet bodov, v zátvorke sú uvedené počty umiestení na prvom, druhom a treťom mieste):  
1. atlét Jozef Pribilinec 576 (20-13-17), 2. krasokorčuliar Ondrej Nepela 562 (18-22-11), 3. cyklista 
Anton Tkáč 562 (16-16-17), 4. boxer Ján Zachara 437 (10-8-9), 5. tenista Miloslav Mečíř 428 (6-10-
10), 6. hokejista Jozef Golonka 236 (0-0-4), 7. hokejista Vladimír Dzurilla 148 (0-0-1), 8. volejba-
lista Bohumil Golian 118 (-), 9. zápasník Jozef Lohyňa 103 (-), 10. veslár Pavel Schmidt 93 (0-1-0). 
OSS pre laureátov zabezpečila finančné ocenenie, aj krásne pamätné plakety.

 Ilustrácia výbornej zábavy 
po slávnostnom vyhlásení 
slovenských olympionikov 
storočnice. Na fotografii zľava 
Mária Mračnová, Jozef 
Pribilinec, predseda OK 
Bratislava Vladimír Šťastný, 
bývalá tajomníčka OSS Soňa 
Minarovičová, Anton Tkáč, 
Jozef Lohyňa a Bohumil 
Golian.

Z desiatich laureátov ankety o najúspešnejších slovenských olympionikov Ondrej Nepela už 
nežil. Namiesto neho prišla jeho dlhoročná trénerka Hilda Múdra. Z ostatných sa (vzhľadom 
na trénerské povinnosti) ospravedlnil len Vladimír Dzurilla a Jozef Golonka prisľúbil, že sa po-
kúsi prísť. Napokon sa zúčastnili siedmi laureáti a Hilda Múdra, ktorá verejne vyjadrila túžbu, 
aby bratislavský starý Zimný štadión niesol meno Ondreja Nepelu, ktorý na ňom 15 rokov pod 
jej vedením rástol. Táto jej túžba sa aj vďaka dlhotrvajúcemu úsiliu Olympijskej spoločnosti Slo-
venska a pochopeniu primátora Petra Kresánka napokon ďalší rok v septembri naplnila.

Za Vlada Dzurillu a Jozefa Golonku preberal ocenenia z rúk predsedníčky OSS Márie Mrač-
novej a predsedu SOA Pavla Gleska predseda Slovenského zväzu ľadového hokeja Ján Mito-
šinka. Na margo neprítomných hokejových osobností trefne poznamenal: „Jóži by určite túto 
slávnosť oživil, Vlado zase upokojil.“ Zaujímavú myšlienku vyslovil olympijský víťaz vo veslovaní 
Pavel Schmidt, ktorý na margo svojej „spolupráce“ v dvojskife s Čechom Václavom Kozákom 
na otázku moderátora Stana Ščepána odpovedal: „My sme vôbec neboli ideálna dvojica, ale ideálny 
bol cieľ, ktorý nás spájal.“ (citáty z riportu autorov Tomáša Grosmanna a Ľubomíra Součeka s ti-
tulkom „Športovci s ideálnym cieľom“, ktorý vyšiel v denníku Šport).

Akcia mala rozsiahlu mediálnu publicitu. Firma Ervo k nej na podnet OSS vydala príleži-
tostné korešpondenčné lístky a obálky s pečiatkou. Spoločnosť vydala bulletin s krátkou cha-
rakteristikou každého laureáta a s prehľadom hlasov, ktoré získal, aj s menoslovom novinárov, 
ktorí hlasovali v ankete. Zarámované fotografie 10 najúspešnejších olympionikov boli vystave-
né v hoteli FIS. Na slávnosť boli pozvaní aj slovenskí účastníci zimných olympijských hier v Lil-
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lehammeri, na ktorých sa odohrala premiéra výpravy samostatnej Slovenskej republiky pod 
piatimi kruhmi. Účastnícke odznaky im odovzdal predseda SOV a člen MOV Vladimír Čer-
nušák spoločne s ministrom školstva Ľubomírom Harachom.

 Ilustračné fotografie zo zasadnutí zástupcov regionálnych olympijských klubov. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutočnilo 22. októbra 1994 v hoteli FIS na Štrb-
skom Plese. Deň pred vyhlasovaním sa predstavitelia SOV a OSS zúčastnili na slávnostnom za-
sadnutí Olympijského klubu Liptovský Mikuláš k storočnici založenia MOV. Liptáci ho pripra-
vili na veľmi dobrej úrovni a po jeho skončení usporiadali pre deti autogramiádu olympionikov 
Bohumila Goliana a Márie Mračnovej. V ten istý deň večer sa v hoteli FIS konalo zasadnutie ko-
misie olympijských klubov OSS, na ktoré bol prizvaný aj zástupca budúceho tatranského klubu 
Dušan Chalupka. Na rokovaní boli prítomní aj predseda SOV Vladimír Černušák a generálny 
tajomník SOV Ján Mráz, ktorí so zástupcami olympijských klubov diskutovali o ich budúcom 
začlenení do Slovenského olympijského výboru. Zástupcovia klubov si zo stretnutia odnášali aj 
materiály, ktoré pre ne pripravila OSS – vzdelávaciu Hru o olympijské kruhy, knihu o MS vo fut-
bale 1994, videokazetu o histórii ČSOV. Každý klub obdržal aj sponzorské fotoaparáty Kodak.

 

 Vizuál Hry o olympijské kruhy, ktorá sa dlhšie používala v rámci olympijskej výchovy.
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Olympijské dianie vo Vysokých Tatrách bolo rozložené až do troch dní. Ešte pred slávnos-
ťou delegácia SOV a OSS navštívila Kežmarok, kde sa zoznámila s mestskými športoviskami 
a s možnosťou zapojenia mesta do kandidátskeho projektu Popradu-Tatier na ZOH 2002. Kan-
didatúra bola oficiálne podaná do rúk prezidenta MOV Juana Antonia Samarancha pri návšte-
ve slovenskej delegácie v Lausanne 24. januára 1994. Na druhý deň zástupcovia SOV aj OSS 
navštívili Svit a Lopušnú dolinu. Na všetkých miestach v regióne sa stretli s mnohými nadšen-
cami a podporovateľmi olympizmu.

Dňa 28. septembra 1994 bola ustanovená Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej fila-
telie (SSOŠF) pri SOV, ktorá sa rýchlo stala významným propagátorom olympizmu prostred-
níctvom filatelistických materiálov, vydávaných v spolupráci s ministerstvom pôst a telekomu-
nikácií, ale aj samostatne. Iniciátori založenia SSOŠF Peter Osuský a Ervín Smažák už pred jej 
oficiálnym ustanovením pomáhali propagovať olympijskú storočnicu a podujatia OSS.

  K Roku športu a olympijských ideálov OSS 
vydala množstvo materiálov, napríklad aj pútač 
k Dňom športu, pred ktorým si zapózovala jej 
predsedníčka. 

Za aktívny prístup k organizácii množ-
stva olympijských podujatí na Slovensku si 
na návrh predovšetkým jednotlivých zlo-
žiek a komisií OSS prevzalo certifikáty Me-
dzinárodného olympijského výboru takmer 
dvetisíc ľudí. Slovenský olympijský výbor 
sa vďaka bohatej činnosti na poli olym-
pijských aktivít mohol výrazne prezento-
vať na valnom zhromaždení Asociácie ná-
rodných olympijských výborov (ANOV) 
v americkej Atlante. Organizátori valného 
zhromaždenia tam z celosvetových aktivít 
v rámci Roka športu a olympijských ideá-
lov pripravili spolu sedem veľkých panelov 

s fotografiami. Slovenské aktivity boli vyobrazené až na štyroch paneloch a mali z celého sveta 
najväčšie zastúpenie. Predseda SOV Vladimír Černušák tento úspech prirovnal k zisku zlatej 
olympijskej medaily...

Z množstva svojich bohatých aktivít v priebehu mimoriadneho roka OSS vydala začiatkom 
roka 1995 brožovanú publikáciu 1994 – Rok športu a olympijských ideálov na Slovensku. A tým 
vlastne zakončila svoje bezmála päťročné pôsobenie...
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Zánik Olympijskej spoločnosti 
Slovenska a včlenenie celej jej 
štruktúry do SOV

  Momentka z II. celoslovenského plesu 
olympionikov v Jasnej v roku 1995. 

Posledné podujatie, ktoré de fac-
to zastrešovala Olympijská spoloč-
nosť Slovenska, bol začiatkom roka 
1995 v poradí II. celoslovenský ples 
olympionikov (prvý takýto ples sa 
konal 29. januára 1994 v Košiciach). 
V Jasnej ho na vysokej spoločenskej 
úrovni usporiadal Olympijský klub 
Liptovský Mikuláš.

Na IV. valnom zhromaždení OSS 28. januára 1995 v Dome športu SZTK v Bratislave predsed-
níčka OSS Mária Mračnová vo svojom vystúpení nehodnotila len obdobie od predošlého val-
ného zhromaždenia, ale aj celé päťročné pôsobenie Olympijskej spoločnosti Slovenska. O vy-
konanej práci a zameraní činnosti od založenia OSS až do roku 1995 hovorili aj predsedovia 
jednotlivých komisií – Pavol Glesk za Slovenskú olympijskú akadémiu, Jela Labudová za ko-
misiu športu pre všetkých, Anton Javorka za Kalokagatiu a Anton Švajlen za olympijské kluby.

  Anton Švajlen, dlhoročný predseda  
Združenia olympijských klubov SR.

Predsedníčka Spoločnosti konštatovala, že pri 
svojom ustanovení si OSS stanovila mnohé ciele, 
z ktorých sa niektoré podarilo splniť, ale mnohé 
zostali na polceste. Uviedla, že najlepšie sa darí 
napĺňať aktivity v regionálnych olympijských 
kluboch, kde sa sústreďujú nielen tamojší olym-
pionici, ale aj ďalší priaznivci olympizmu. Kluby 
sa aktívne podieľajú na organizácii podujatí OSS 
a realizujú aj množstvo vlastných aktivít, predo-
všetkým v spolupráci so školami. Vo vedení kaž-
dého olympijského klubu sú členovia poverení 
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prenosom poznatkov a námetov medzi jednotlivými komisiami OSS. Zástupcovia klubov pod 
vedením Antona Švajlena sa stretávajú každý štvrťrok a vymieňajú si skúsenosti z vlastnej čin-
nosti. Pripravuje sa ustanovenie ďalších dvoch klubov – v Trenčíne a vo Vysokých Tatrách.

„Sedem doterajších olympijských klubov prispelo každý svojim originálnym dielom a svoje najlep-
šie aktivity popularizujú tak, aby aj v ostatných kluboch našli svojich nasledovníkov,“ uviedla v sprá-
ve predsedníčka OSS a ilustrovala to nasledovnými príkladmi: OK Prievidza začal s vyhlaso-
vaním najúspešnejších športovcov okresu; postupne prebrali túto aktivitu aj ďalšie kluby. OK 
Košice prišiel s myšlienkou usporadúvať ples olympionikov. Klub samotný zorganizoval už 
tri plesy, z toho jeden celoslovenský. Jozef Drenko z OK Lučenec ako prvý zmapoval olympio-
nikov z regiónu a spracoval publikáciu o histórii olympijského hnutia v regióne Novohradu. 
Na to nadviazal Miroslav Hazucha z OK Banská Bystrica prípravou publikácie o olympioni-
koch z banskobystrického regiónu. OK Prešov vo vedomostnej súťaži pre stredoškolskú mládež 
ako prvý klub otestoval vzdelávaciu pomôcku vydanú OSS s názvom Hra o olympijské kruhy. 
Prvé testovanie tejto novej vzdelávacej formy sa odohralo už predtým na Vysokej škole poľno-
hospodárskej v Nitre.

 Olympijský klub Košice dlhodobo patril a patrí medzi najaktívnejšie. V roku 1993 ho počas 
gymnastického Košického pohára poctil návštevou šesťnásobný víťaz OH v Barcelone Vitalij Ščerbo. 
Do klubovej kroniky sa zapísal pod „dohľadom“ Mariána Kafku. Pravá fotografia z roku 1995 je 
z futbalového turnaja, ktorý OK Košice pravidelne organizuje.

  Momentka z otvorenia 
Olympijského klubu Žilina 
v roku 1995.
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  Olympijské kluby sa na viacerých miestach stali 
obľúbeným miestom stretávania sa olympionikov 
a priaznivcov olympizmu. Spočiatku to platilo aj  
o bratislavskom, ktoré činnosť však na veľa rokov 
ustrnula. V roku 1995 to však ešte bolo inak. 
Na jednej z akcií spoločne veslár Milan Hurtala, 
plavecká trénerka Vlasta Wawrová a plavci Ivan 
Ferák a Oľga Kozičová-Gubza.

Založenie Slovenskej olympijskej aka-
démie umožnilo rozšíriť a obohatiť aktivity 
v oblasti rozvoja olympizmu. Medzi nové ak-
tivity patrilo usporiadanie zájazdu do kolís-
ky olympizmu antickej Olympie. Zúčastnili 
sa na ňom členovia SOV, OSS, SOA, zástup-

covia olympijských klubov, pedagógovia, historici, novinári aj pracovníci Múzea telesnej kul-
túry v SR. Videozáznam z návštevy Olympie odvysielala Slovenská televízia. Akadémia odbor-
ne zastrešila vydanie publikácií Pavla Gleska a Lászlóa Harsányiho Metódy rozvoja kondičných 
schopností a Metodika tréningu v rekreačnom športe. V rámci osláv storočnice olympijského hnutia 
OSS a SOA vydali Hru o olympijské kruhy, čím sa realizovala víťazná práca Františka Semana.

  Momentka zo zájazdu do Olympie v roku 1994, 
kde slovenská olympijská delegácia položila 
veniec k pomníku zakladateľa moderného 
olympizmu Pierra de Coubertin, ktorého srdce 
spočíva v areáli Medzinárodnej olympijskej 
akadémie.

Medzi úspechy v poslednom období sa 
zaradilo aj pomenovanie Zimného štadió-
na v Bratislave po zosnulom olympijskom 
víťazovi v krasokorčuľovaní Ondrejovi Ne-
pelovi, ktorý sa na tomto štadióne pripra-
voval počas celej svojej kariéry. Žiaľ, s mno-
hými ďalšími podobnými snahami na iných 
miestach Slovenska Spoločnosť neuspela.

Mária Mračnová zmienila aj veci, ktoré sa OSS nepodarilo realizovať, alebo sa po sľubnom 
začiatku zastavili. „Založenie Olympijského parku, vybudovanie akéhosi pamätníka s menami našich 
medailistov, sadenie stromčekov z dejísk OH, ktoré sme síce aj začali, zostanú len svetlou spomienkou 
na naše idealistické snahy. K nevydareným plánom, ktoré odovzdávame do vienka SOV, patrí náš vstup 
s olympijskou výchovou do školských osnov v niektorom z predmetov, propagácia olympizmu v pravi-
delnej rubrike dennej tlače, súťaže v Slovenskej televízii alebo v Slovenskom rozhlase pred olympijskými 
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hrami, spolupráca s umelcami pri vydávaní našich materiálov, aj ich účasť na súťažiach vypisovaných 
MOV,“ uviedla Mária Mračnová. Osobitne sa poďakovala ministerstvu školstva a vedy za mo-
rálnu aj materiálnu podporu všetkých aktivít Spoločnosti, bývalému vedeniu Slovenského 
združenia telesnej kultúry za poskytnutie priestorov a prvých finančných prostriedkov na roz-
beh činnosti OSS, ako aj vedeniu a.s. Športka za venovanie základného vkladu vo výške 500-ti-
síc korún do Fondu olympionikov.

  Myšlienka utvoriť pred Domom športu SZTK Olympijský park sa v roku 1990 sympaticky začala, ale 
napokon sa nerealizovala...

Záver vystúpenia predsedníčky predznačoval pripravovaný zánik Olympijskej spoločnosti 
Slovenska ako občianskeho združenia a jej včlenenie (s celou vybudovanou štruktúrou) do Slo-
venského olympijského výboru. K tomuto riešeniu sa schyľovalo predovšetkým pod tlakom špor-
tových zväzov, ktorí sa pri existencii SOV aj OSS obávali odčerpávania časti štátnych dotácií. „Do-
terajšia práca OSS bola vysoko hodnotená pri vzniku SOV jej začlenením do zasadnutia SOV a jeho Stanov 
ako riadneho člena. Jedinou vážnou výhradou po celý čas je nevyjasnené hospodárenie a účtovníctvo, ktorá 
dáva možnosť úvahám o opodstatnenosti aktivít OSS. OSS plnila úlohy SOV vyplývajúce z Olympijskej 
charty, aby sa ako novovzniknutý NOV, ktorý nemal obsadenie pre túto činnosť, mohol venovať reprezen-
tácii a príprave na OH. Predpokladáme, že SOV so všetkou vážnosťou preberie všetky doterajšie aktivity 
OSS. Ide nám o to hlavne kvôli ľuďom, ktorí doteraz nezištne v tejto činnosti pôsobili, aby sme ich nezne-
chutili, neodradili. Potom sa môžeme čestne s našimi členmi a občianskym združením OSS rozlúčiť a trans-
formovať sa do SOV. Našej členskej základni navrhujeme hlavnú aktivitu v olympijských kluboch,“ uvá-
dzalo sa v písomnom materiáli, ktorý dostali účastníci valného zhromaždenia.

„Vrúcnym želaním všetkých členov komisií bolo ich dôstojné začlenenie do SOV ako riadnych či ďal-
ších členov, pretože naše vykonané dielo si to zaslúži. Chápeme však snahu vedenia SOV o racionálne 
usporiadanie svojho členstva a účelné fungovanie zasadnutia. Začlenenie našich komisií do SOV predsta-
vuje ešte užšiu spoluprácu ako doteraz. Vylúči duplicitu, nedostatky vo financovaní, zabezpečí prehľad-
nosť. Pod vedením podpredsedníčky pre olympijské aktivity sa budú sústreďovať všetky bývalé komisie 
OSS. Pribudne k nim Slovenská spoločnosť pre športovú a olympijskú filateliu, komisia boja športom 
proti drogám a komisia pre šport a životné prostredie, ustanovená 14. septembra 1994 pod vedením Jána 
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Mráza. Predsedovia jednotlivých komisií budú podľa svojho schváleného rozpočtu uskutočňovať jednot-
livé akcie, organizovať osvedčené športové, spoločenské, súťažné podujatia a širiť dobré meno SOV doma 
i v zahraničí,“ povedala vo svojej správe Mária Mračnová, ktorá potom v záujme zachovania 
jednoty olympijského hnutia (Storočnicový olympijský kongres v Paríži 1994 nazval prezident 
MOV Samaranch aj Kongresom jednoty) na Slovensku navrhla v mene výkonného výboru OSS 
účastníkom valného zhromaždenia zrušenie občianskeho združenia OSS a transformáciu jej ko-
misií do SOV s ich akceptáciou na 5. zasadnutí SOV 15. februára 1995. Predložila aj rôzne alter-
natívy včlenenia OSS do SOV.

V diskusii vystúpilo viacero rečníkov, ktorí prezentovali rôznorodé názory.
Predseda SOV Vladimír Černušák ocenil prácu OSS a poďakoval sa za ňu. Konštatoval však, 

že od vzniku SOV existovala duplicita. V budúcnosti plánuje SOV v plnom rozsahu prevziať 
a realizovať činnosti OSS. Podľa Olympijskej charty sú riadni členovia národného olympijské-
ho výboru športové zväzy a olympionici, ostatní sú ďalší členovia. Predseda SOV upozornil, že 
ani jeden z predložených návrhov na transformáciu OSS nie je dobrý a nebol odsúhlasený vý-
konným výborom SOV. Ak by sa OSS rozhodla neukončiť činnosť, musel by s ňou SOV podľa 
jeho slov podpísať dohodu o spolupráci. Ladislav Mihók z OK Košice na jeho slová reagoval 
vyslovením obavy, či to nemá byť začiatok konca. Športový historik Ján Grexa upozornil, že ak 
zanikne OSS ako právny subjekt, môže zaniknúť aj to, čo k OSS po celý čas patrilo. Veľmi ľahko 
sa niečo zruší, oveľa ťažšie sa vybudujú nové zložky a nájdu ochotní ľudia.

Člen výkonného výboru SOV Vladimír Miller odmietol podobné smútočné reči a ocenil bo-
haté aktivity OSS. Uviedol, že ide o transformáciu celého OSS pod krídla SOV a o jednotu olym-
pijského hnutia. OSS by podľa jeho slov mala byť integrovaná zložka SOV a premenovať sa 
na olympijské aktivity. Z jej komisií by sa členom SOV mala podľa jeho názoru stať len Sloven-
ská olympijská akadémia. Predseda Slovenskej olympijskej akadémie Pavol Glesk informoval, 
že výkonný výbor SOA už rozhodol o tom, že akadémia získa právnu subjektivitu a bude sa 
uchádzať o prijatie za člena SOV.

Tajomník Asociácie telovýchovných jednôt a klubov a člen vedenia Klubu fair play SOV Ľu-
bomír Dobrík povedal, že dnes treba rozhodnúť o zániku, alebo existencii OSS, pretože trans-
formácia neexistuje. Upozornil, že člen SOV môže byť fyzická alebo právnická osoba, ale nie 
olympijské aktivity. Uviedol však príklad z Česka, kde ani jedna zložka ČOV nepôsobí ako 
právny subjekt, ale v pléne ČOV majú po troch zástupcoch.

Riaditeľ Múzea telesnej kultúry v SR Jozef Husár povedal, že snahu o zrušenie OSS cíti 
len od predsedníckeho stola. Navrhol postupný prechod. Právnik SZTK Vladimír Wirgha kon-
štatoval, že počas existencie ČSOV utvárala OSS asymetrický model a plnila špecifické úlohy. 
Po vzniku SOV a najmä po prijatí zákona o SOV a o ochrane olympijskej symboliky v augus-
te 1994 vznikla nová situácia. Navrhol formu zániku OSS zlúčením so SOV a zánik uskutočniť 
k 18. februáru 1995, keď zasadnutie SOV schváli zlúčenie a vykoná príslušné zmeny v stano-
vách, ktoré sa musia zaslať na MOV. Zložky podľa jeho slov majú mať vlastné štatúty.

Generálny tajomník SOV Ján Mráz apeloval na jednotu olympijského hnutia na malom Slo-
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vensku. Konštatoval, že výkonný výbor SOV neschválil žiadnu z alternatív, ktoré boli predlo-
žené na VZ OSS a 18. februára 1995 prijme za svojich členov nové zväzy, ktorých športy sa do-
stali do programu olympijských hier. Je ochotný prijať aj Slovenskú olympijskú akadémiu. Ak 
dôjde k zrušeniu OSS, jej ostatné komisie – mimo SOA – budú pracovať ako zložky SOV. Klub 
fair play a olympijské kluby budú mať v pléne svojich zástupcov, pretože Katarína Ráczová aj 
Anton Švajlen sú členovia SOV ako olympionici. Komisia športu pre všetkých ani Kalokagatia 
však nebudú mať svoje zastúpenie v SOV. Ich postavenie bude rovnaké, ako postavenie ostat-
ných komisií SOV. V prípade, že OSS neschváli svoje zrušenie, nebude sa na 5. zasadnutí SOV 
prerokovávať otázka novej štruktúry olympijského hnutia na Slovensku. Upozornil na zákon, 
ktorý používanie olympijskej symboliky podmieňuje súhlasom SOV, ako aj na možnú neochotu 
zväzov prispievať v budúcnosti na olympijské aktivity.

  Výkonný výbor SOV po 5. zasadnutí Slovenského olympijského výboru, ktoré rozhodlo o včlenení 
Olympijskej spoločnosti Slovenska do SOV. V prvom rade zľava generálny tajomník SOV Ján Mráz, 
podpredsedníčka pre olympijské aktivity Mária Mračnová, predseda Vladimír Černušák a podpredseda 
pre ekonomiku a marketing Ľubomír Kadnár, v druhom rade členovia VV SOV Karol Mihok, Ján Mitošinka, 
podpredseda pre športy Anton Ihring, členovia VV SOV Július Dubovský, Alexander Riecky, Vladimír Miller 
a predseda revíznej komisie SOV Karol Gumán.
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Po tejto diskusii padlo rozhodnutie o zániku Olympijskej spoločnosti Slovenska a o jej zlúče-
ní so Slovenským olympijským výborom k 18. februáru 1995 na 5. zasadnutí SOV v Bratislave. 
Na IV. VZ OSS sa zúčastnilo 88 členov Spoločnosti. Na hlasovaní o jej zániku sa podieľalo 77 
členov – z nich 65 bolo za tento návrh, 4 boli proti a 8 sa zdržali hlasovania. V uznesení sa obja-
vili aj odporúčania do budúcnosti: spracovať a vydať Pamätnicu OSS, dokument o 5-ročnej čin-
nosti OSS; vypracovať učebnicu o olympizme pre školy; vstúpiť do rokovania s ministerstvom 
školstva a vedy k príprave učebných osnov s obsahom olympijskej výchovy. Valné zhromažde-
nie, ktoré ukončilo činnosť OSS, sa skončilo odovzdaním pamätných plakiet zakladajúcim čle-
nom Spoločnosti.

Na 5. zasadnutí Slovenského olympijského výboru 18. februára 1995 bola schválená zmena 
organizácie SOV a z nej vyplývajúce zmeny a úpravy stanov SOV takto: a) na základe uznesenia 
Valného zhromaždenia OSS zo dňa 28. januára 1995 časti III., odseku 4, o zániku OSS jej zlúče-
nie ku dňu 18. februára 1995 a včlenenie do SOV formou protokolu vrátane majetkového vyrov-
nania, nadväzne v Stanovách SOV vypustenie v čl. III. odseku 3, písmeno d. Slovenská olympij-
ská akadémia bola prijatá za nového člena SOV. Do Stanov SOV boli po včlenení OSS do SOV 
zakompované nové pasáže, v ktorých sa uvádzalo, že: SOV sa stará o rozvoj kultúry, umenia, 
olympijskej a športovej filatelie a etiky v oblasti športu a olympizmu; podporuje šport pre všet-
kých, šport zdravotne postihnutých športovcov, organizuje Beh Olympijského dňa, finále sú-
ťaže Kalokagatia, Olympijské dni a spolupracuje pri ďalších podujatiach; združuje olympioni-
kov, priaznivcov olympizmu v olympijských kluboch. Zmenil sa aj článok o členstve v SOV. 
Po novom mohli byť členovia SOV aj: právnická osoba, športové združenie, športová organizá-
cia, ktorej činnosť súvisí alebo nadväzuje na podporu a rozvoj olympizmu; predstavitelia a vý-
znamné osobnosti telovýchovného a športového hnutia, vedy, školstva, zdravotníctva, kultúry 
a umenia; právnické osoby, športové združenia, športové organizácie alebo inštitúcie, ktorých 
činnosť nadväzuje na podporu a rozvoj olympizmu.

„Naša nová cesta je v súlade s vlaňajším Olympijským konresom v Paríži. Jeho odporúčania zdôrazni-
li jednotu olympijského hnutia na celom svete, čo je aj naše východisko. Zánik OSS by pre nás nemal pri-
niesť nijaké úskalia, veď jej činnosť bola prakticky aj naša pýcha a, čo nie je nepodstatné, OSS pracovala 
v areáli Domu športu v podstate v našich priestoroch,“ citoval predsedu SOV Vladimíra Černušáka 
denník Šport v článku Tomáša Grosmanna pod titulkom „Aj u nás jednota pod piatimi kruhmi“. 
Zachovanie jednoty hnutia na Slovensku ocenil aj Medzinárodný olympijský výbor, ktorý svo-
ju výročnú trofej za rok 1995 s názvom Jednota olympijského hnutia udelili predsedníčke OSS 
Márii Mračnovej.

Po začlenení komisií OSS do SOV bola ustanovená komisia olympijských aktivít SOV pod 
vedením podpredsedníčky pre olympijské aktivity. Komisia zasadala spravidla raz za tri me-
siace a riešila problematiku činnosti všetkých komisií. Jej členovia boli predsedovia komisií úse-
ku olympijských aktivít. Spoločne riešili koordináciu všetkých aktivít organizovaných a vyhla-
sovaných SOV, najmä Behu Olympijského dňa, organizovanie vedomostných súťaží pre všetky 
typy škôl, prípravu Kalokagatie, Dní športu, vyhľadávanie laureátov cien fair play a ďalších 



70 71

podujatí. Pribudla komisia športom proti drogám pod vedením Alexandra Rieckeho, ktorá dva 
roky iniciovala rôzne športové podujatia s typickými tričkami s pochodňou a nápisom Športom 
proti drogám. Postupne však v dôsledku duplicity s činnosťou Asociácie športu pre všetkých 
dochádzalo k útlmu jej činnosti, ako aj činnosti komisie športu pre všetkých, takže nakoniec 
boli obe zrušené.

  Na otvorení Olympijského klubu v Žiline 
sa zúčastnil aj legendárny atlét, „česká 
lokomotíva“ Emil Zátopek. Jeho 
sugestívne rozprávanie so záujmom 
sledovali aj Mária Mračnová a Anton 
Švajlen.

  Momentka z otvárania Olympijského 
klubu v Lučenci. Zľava olympionik z 
regiónu Pavol Szikora, Marián Kafka, 
Mária Mračnová, primátor mesta Jozef 
Murgaš a predseda OK Lučenec Jaroslav 
Žingor.

Koordinujúcu funkciu mala aj komisia olympijských klubov, ktorá zastrešovala všetkých se-
dem olympijských klubov existujúcich v čase zániku OSS, ako aj ďalšie, ktoré vznikli neskôr. 
Komisia vedená Antonom Švajlenom bola zložená z predsedov jednotlivých klubov. Koordino-
vala aktivity klubov pre vyššie zmienené podujatia SOV a zabezpečovala usporadúvanie ple-
sov olympionikov Slovenska.
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PRÍLOHY

Z prvých Stanov  
Olympijskej spoločnosti Slovenska

V Stanovách Olympijskej spoločnosti Slovenska schválených I. valným zhromaždením OSS 
6. apríla 1990 v Bratislave (na Ministerstvo vnútra SR boli zaregistrované 15. júna 1990, číslo spi-
su: VVS/1-900/90-226) sa okrem iného uvádza:

O organizácii: OSS je organizácia dobrovoľne združených slovenských športových zväzov, 
olympionikov Slovenska, významných osobností vedy, školstva, zdravotníctva, kultúry a ume-
nia, právnických osôb a iných občanov, ktorí podporujú olympijské hnutie na Slovensku; OSS 
je záujmová organizácia, ktorá svoju činnosť vyvíja v súlade s Olympijskou chartou a s progra-
mom Československého olympijského výboru (ďalej ČSOV); OSS má postavenie autonómnej 
organizácie v rámci ČSOV, ktorá sa stará o rozvoj olympijských ideí na Slovensku. Je predsta-
viteľ olympizmu na Slovensku; OSS je riadny člen ČSOV; OSS môže vstúpiť alebo sa združovať 
so všetkými subjektmi telesnej kultúry, ktoré sa podieľajú na rozvoji telesnej výchovy, športu 
a olympijských ideí v Slovenskej republike; OSS je samostatná záujmová organizácia s právnou 
subjektivitou. V mene OSS rokuje predseda, prípadne podpredseda a sekretár OSS.

O hlavných a ďalších úlohách OSS: Spracováva koncepciu rozvoja olympizmu na Sloven-
sku v nadväznosti na program ČSOV; utvára podmienky na všestranný rozvoj olympijských 
ideí na Slovensku; podporuje vydávanie publikácií o olympizme, filmov, videokaziet; organi-
zuje besedy a prednášky s olympijskou tematikou; rozvíja spoluprácu so slovenskými vedec-
kými, pedagogickými a kultúrnymi inštitúciami v záujme osvety, dokumentácie, propagácie 
a rozvoja olympizmu; prispieva k všestrannej výchove a etike olympijských reprezentantov zo 
Slovenska; šíri zásady fair play v športe i v živote, najmä medzi mládežou; stará sa opropagá-
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ciu a popularizáciu olympijských ideí spracovávaním a rozširovaním informačných materiálov 
o olympizme na Slovensku; utvára si vlastný systém a formy oceňovania práce svojich členov 
a tých, ktorí sa úspešne podieľajú na rozvoji olympizmu v Slovenskej republike; organizuje ná-
rodné, ale aj medzinárodné športové stretnutia, semináre, konferencie, školenia, Olympijské 
dni a pod.; podieľa sa na optimálnej športovej príprave talentovaných detí a mládeže; finančné 
a materiálne prostriedky na zabezpečenie rozvoja olympizmu v Slovenskej republike získava 
vlastnou činnosťou. Spracúva svoj rozpočet a priebežne kontroluje jeho plnenie.

O členstve: Riadnym členom OSS sa môže stať každý jednotlivec a kolektív, ktorý má záu-
jem o šírenie a rozvoj olympijských ideí a dobrovoľne chce plniť svoje členské povinnosti a ak-
tívne sa zúčastňovať na činnosti OSS v súlade s jej Stanovami; Členmi OSS sa môžu stať jed-
notliví olympionici, významné osobnosti slovenského telovýchovného hnutia, vedy, školstva, 
zdravotníctva, kultúry a umenia, ako aj kolektívy telovýchovného hnutia a spoločenského vý-
znamu.

O orgánoch OSS a k voľbách: Najvyšší orgán OSS je valné zhromaždenie. Schádza sa pod-
ľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva roky; Valné zhromaždenie je schopné rozhodovať 
a uznášať sa, ak je prítomná aspoň dvojtretinová väčšina pozvaných členov (delegátov). Všetky 
rozhodnutia sa prijímajú kolektívne, súhlasom aspoň dvoch tretín prítomných členov (delegá-
tov); Valné zhromaždenie OSS: volí predsedu, členov výkonného výboru, revíznu komisiu; roz-
hoduje o vstupe, prípadne zrušení členstva v iných orgánoch a združeniach; stanovuje program 
OSS, schvaľuje plán činnosti, rozpočet, správu o činnosti, hospodárení, schvaľuje Stanovy OSS, 
ich zmeny a doplnky, ustanovuje odborné komisie OSS; Voľby predsedu OSS, revíznej komisie 
a členov výkonného výboru sa konajú na valnom  zhromaždení OSS podľa volebného poriadku, 
schváleného valným zhromaždením OSS; Právo voliť, prijímať rozhodnutia a byť volení majú 
všetci členovia OSS starší ako 18 rokov, pozvaní na valné zhromaždenie; Voľby sa konajú taj-
ne alebo verejne, podľa rozhodnutia delegátov valného zhromaždenia; Funkčná doba predsedu 
OSS a orgánov OSS je na 4-ročný olympijský cyklus; Predseda, členovia VV a revízna komisia 
môžu byť z dôvodov neplnenia svojich povinností alebo straty dôvery odvolaní zo svojich funk-
cií. Odvolanie vykoná orgán, ktorý ich zvolil a to trojpätinovou väčšinou členov z prítomných 
delegátov. V priebehu funkčného obdobia môže byť VV doplnený kooptovaním nových členov. 
Výkon funkcie sa končí aj písomným vzdaním sa funkcie; Mimoriadne valné zhromaždenie zvo-
lá výkonný výbor, ak o to požiada najmenej polovica členov OSS; Štatutárny zástupca OSS je 
predseda. Svojim zastupovaním môže predseda OSS splnomocniť v určenom rozsahu podpred-
sedov VV OSS, vedúceho sekretára alebo ďalších  funkcionárov OSS. Predseda riadi činnosť vý-
konného výboru (VV) a aparátu OSS; Výkonný výbor OSS sa skladá z predsedu, 1 – 2 podpred-
sedov, 6 – 9 členov, ktorí sú spravidla predsedovia odborných komisií; VV schvaľuje sekretára 
OSS a iných pracovníkov aparátu OSS; VV prijíma do OSS nových členov.

O zdrojoch majetku OSS: Zdroje majetku OSS sú predovšetkým dotácie od Československé-
ho olympijského výboru, dotácie od Slovenského združenia telesnej kultúry, dotácie iných orga-
nizácií a vlády SR, dotácie a dary fyzických a právnických osôb, príjmy z vlastnej hospodárskej 
činnosti; Materiálne a finančné podmienky pre činnosť OSS sa utvárajú v dohode s VV SZTK.
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Zoznam členov výkonného výboru 
Olympijskej spoločnosti Slovenska  
(1990 – 1995)
Mária Mračnová, predsedníčka OSS (1990 – 1995)
František Chmelár, podpredseda OSS (1990 – 1991)
Anton Švajlen, podpredseda OSS (1991 – 1995) 
Katarína Ráczová (1990 – 1995)
Ján Mráz (1990 – 1995) 
Pavol Glesk (1990 – 1995)
Ľudovít Komadel (1990 – 1993)
Ľudovít Major (1990 – 1991) 
Anton Tkáč (1990 – 1991)
Ľubomír Kadnár (1990 – 1992) 
Janka Gantnerová (1990 – 1992) 
Jozef Pribilinec (1990 – 1992) 
Anton Javorka (1992 – 1995)
Jela Labudová (1993 – 1995)
Revízor po celý čas bol Dionýz Ferenci (1990 – 1995)
 Tajomník OSS bol Jozef Labuda (1990 – 1993), ako sekretárky pôsobili Soňa Minarovičová 
(1990 – 1992) a Mária Beniková (1992, potom prešla na SOV)

Uznesenie ustanovujúceho I. zasadnutia 
Slovenského olympijského výboru

Ustanovujúce zasadnutie Slovenského olympijského výboru na svojom rokovaní dňa 19. de-
cembra 1992 prijalo tieto uznesenia :

A. s c h v a ľ u j e:
1. Ustanovenie Slovenského olympijského výboru
2. Stanovy Slovenského olympijského výboru upravené o pripomienky
3. Program Slovenského olympijského výboru upravený o pripomienky
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B. z v o l i l o:
1. za predsedu SOV Vladimíra Černušáka
2. za I. podpredsedu SOV Antona Ihringa
3. za II. podpredsedu SOV Ľubomíra Kadnára
4. za III. podpredsedníčku SOV Máriu Mračnovú
5. za člena výkonného výboru SOV Vladimíra Millera
6. za člena výkonného výboru SOV Karola Mihoka
7. za člena výkonného výboru SOV Júliusa Dubovského
8. za členov revíznej komisie Karola Gumána, Libušu Schönovú a Mariána Lindera

C. p o t v r d z u j e:
Za predsedu revíznej komisie Karola Gumána.

D. u k l a d á:
Výkonnému výboru SOV:
1. upraviť Stanovy Slovenského olympijského výboru v zmysle prijatých pripomienok,
2.  odoslať Medzinárodnému olympijskému výboru Stanovy SOV, emblém SOV na schválenie 

a na uznanie Slovenského olympijského výboru,
3.  upraviť Program Slovenského olympijského výboru v zmysle prijatých podmienok a zapra-

covať ich do plánu činnosti výkonného výboru SOV na rok 1993,
4.  pripomienky a návrhy prednesené v diskusii zapracovať do plánu činnosti výkonného vý-

boru SOV na rok 1993 a obdobne aj do plánov činnosti príslušných zložiek a komisií SOV,
5.  okamžite vstúpiť do rokovania s Českým olympijským výborom a Československým olym-

pijským výborom ohľadne delenia majetku a ukončenia činnosti ČSOV,
6. iniciovať zriadenie laboratória kontroly dopingu na Slovensku,
7.  rozhodnúť o odznaku – emblému SOV po dopracovaní návrhov č. 7 a č. 8 aj vo farebnom vy-

hotovení.

E. u k l a d á:
Všetkým slovenským športovým zväzom:
predložiť Slovenskému olympijskému výboru dokumentáciu ohľadne uznania svojho športo-
vého zväzu zo strany príslušnej medzinárodnej športovej federácie

F. k o n š t a t u j e:
že Olympijská spoločnosť Slovenska vykonala za 2 a pol roka svojej činnosti záslužnú prácu 
na poli organizovania olympizmu na Slovensku a stáva sa riadnym členom Slovenského olym-
pijského výboru s právnou subjektivitou

G. s c h v a ľ u j e:
Skratku Slovenského olympijského výboru v slovenčine SOV a na medzinárodnom úseku 
(MOV, MŠF a pod.) SLK.
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