
ŠTATÚT 

Komisie zahraničných vzťahov Slovenského olympijského výboru  

 

   

Článok I. 

  

1. Uznesením Výkonného výboru SOV (VV SOV) zo dňa 26. 1. 2017 sa zriaďuje 

Komisia zahraničných vzťahov SOV (KZV SOV).  

  

   

Článok II.  

Poslanie a zloženie KZV  

  

1. KZV je poradným orgánom prezidenta SOV, viceprezidentov SOV a VV SOV 

v oblasti koncepčných otázok týkajúcich sa postupu SOV v oblasti zahraničných 

vzťahov.  

  

2. Predsedu KZV menuje prezident SOV a jeho menovanie schvaľuje VV SOV.  

  

3. Závery KZV majú poradný a odporúčací charakter a slúžia ako odborný podklad 

v procese rozhodovania predstaviteľov SOV.  

  

4. KZV je tvorená zástupcami členských subjektov Valného zhromaždenia SOV. 

Ostatných členov zastrešujúcich konkrétnu problematiku navrhuje predseda 

komisie. Členovia KZV sú na základe návrhu predsedu komisie schvaľovaní VV 

SOV.  

 

5. KZV je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na 

prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

KZV. 

   

6. Zasadnutia komisie vedie predseda KZV alebo ním poverený zástupca.  

  

7. Tajomníkom KZV je osoba poverená predsedom KZV.  

 

 

Článok III.  

Kompetencie predsedu a členov KZV  

  

Predseda KZV, ak nie je členom VV SOV, môže byť prizývaný na zasadnutia VV SOV 

k otázkam týkajúcich sa oblasti pôsobenia komisie KZV.  

   

 



Článok IV.  

Náplň činnosti  

  

1. Hlavné oblasti pôsobenia Komisie zahraničných vzťahov SOV na obdobie 

2017- 2020  sú: 

 

 Aktívna spolupráca s národnými športovými federáciami pri aktualizácii 

databázy slovenských zástupcov v jednotlivých medzinárodných 

športových federáciách a následná snaha o zvýšenie tohto počtu;  

 Aktívna spolupráca s MZVaEZ SR , využívanie diplomatického zboru na 

prezentáciu športu, Slovenska ako destinácie vhodnej pre šport 

a usporiadanie medzinárodných športových podujatí, lobbying; 

 koncepčné vytváranie priestoru na prezentáciu Slovenska 

v rámci medzinárodných podujatí SOV v súlade s oficiálnou 

značkou krajiny vytvorenou pre segment športu: Sport & 

Slovakia Good Idea. 

 Aktívna spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici; 

 Aktívna spolupráca a komunikácia s NOV výbormi V4 a susedných 

krajín;  

 Priebežná aktívna komunikácia s národnými športovými federáciami a 

koordinácia záujmov národných športových federácií o usporiadanie 

medzinárodných podujatí na území SR v horizonte 0 – 5 rokov; 

 Zvýšenie atraktivity SR pri usporiadaní medzinárodných športových 

podujatí; 

 Zvýšenie atraktivity SR pre bilaterálne výmenné pobyty pre športovcov 

a športových odborníkov; 

 Spracovanie a následné informovanie národných športových federácií 

o projektoch v rámci Olympijskej solidarity, Asociácie národných 

olympijských výborov, V4 a EÚ; 

 Využiť usporadúvanie medzinárodných športových podujatí pre zvýšenie 

atraktivity SR; 

 Účasť zástupcov športového hnutia na zahraničných cestách vládnych 

predstaviteľov.  

  

2. Komisia KZV spravidla raz ročne zvoláva konferenciu/seminár KZV. Na 

konferenciu/seminár KZV sú pozývaní zástupcovia členských subjektov 

Valného zhromaždenia SOV, ktorí pracujú v oblasti zahraničnej športovej 

politiky príslušného zväzu alebo inštitúcie a ďalší pozvaní. Komisia KZV  

počas konferencie/seminára informuje zúčastnených o svojej činnosti za 

posledné obdobie a o koncepcii a plánoch na nasledujúce obdobie. 

Konferenciu KZV vedie predseda KZV.   

  

  



Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

  

1. Štatút KZV nadobúda platnosť schválením VV SOV.  

   

2. Zmeny tohto Štatútu navrhuje predseda komisie KZV VV SOV po prerokovaní 

s prezidentom SOV.  

  

  

  

  

V Bratislave dňa, 6.4.2017  

  

  

  

  

  

Jozef Liba          Anton Siekel  

Predseda KZV            Prezident SOV  

  

  

  


