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ZÁPIS 
z volebného 51. valného zhromaždenia Slovenského olympijského 

výboru, ktoré sa konalo 26. novembra 2016  

v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave 

 

Prítomní: 

Zo 79 pozvaných členov SOV disponujúcich spolu 111 hlasmi bolo prítomných 78 (t. j. 

98,8 %) celkove disponujúcich 110 hlasmi, čo znamenalo 99,1 % všetkých hlasov. 

    7 čestní členovia SOV 

    24 hostia 

    36  zástupcov médií 

    19 pracovníkov sekretariátu SOV a SOM, a.s. 

Ospravedlnený člen SOV: individuálna členka SOV Mária Jasenčáková. 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 Olympijská hymna. 

 Prezident SOV František Chmelár na úvod osobitne privítal ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SP Petra Plavčana, okrem neho aj generálnu riaditeľku sekcie športu 

a mládeže MŠVVŠ SR Moniku Maršálekovú, hlavnú kontrolórku športu v SR Alicu 

Fisterovú, riaditeľku legislatívneho odboru MŠVVŠ Ľubicu Surmayovú a riaditeľku ADA 

SR Žanetu Csáderovú. Konštatoval, že 51. VZ SOV sa končí štvorročný olympijský 

cyklus, ktorý vyvrcholil olympijskými hrami v Riu de Janeiro. Voľbami nových orgánov 

SOV sa utvoria podmienky na štart do ďalšieho funkčného obdobia olympijského cyklu 

2017 – 2020. Podal prvú informáciu o účasti na 51. VZ SOV. Zo 79 členov sa ospravedlnil 

a neprezentoval jediný, čo znamená účasť 98,8 % delegátov. 

 Prezident SOV pripomenul významné osobnosti nášho olympijské hnutia aj športu, 

ktoré v uplynulých mesiacoch navždy opustili svet – čestných členov SOV Jána Mráza, 

Věru Čáslavskú a Jana Matochu, ďalej Vladimíra Černého, Jozefa Čechvalu, Ernesta 

Gubrického, Štefana Šlachtu, Mareka Svatoša, Kazimíra Gajdoša a Ľudovíta Majora. 

Požiadal prítomných o minútu ticha na ich počesť. 

 František Chmelár ďalej uviedol, že deň pred 51. VZ SOV sa dožil 95. narodenín 

čestný predseda SOV a čestný člen MOV Vladimír Černušák. Z ďalších významných 

osobností okrúhle narodeniny oslávili nedávno Anton Javorka (75), Mária Mračnová (70) 

a Ivan Cibák (60). Jubilantom zablahoželal. 

 

BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOV 

 Prezident SOV František Chmelár predložil účastníkom 51. VZ SOV 

písomné zmeny v zastupovaní 4 zástupcov komisie športovcov SOV a 28 kolektívnych 

členov od 50. VZ SOV – Slovenského šachového zväzu, Slovenského zväzu pozemného 

hokeja, Slovenského zväzu vodného póla, Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky, 

Slovenského zväzu bedmintonu, Slovenskej boxerskej federácie, Slovenskej asociácie 

taekwondo WTF, Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode, Národného špotového 

centra, Slovenskej asociácie olympionikov, Slovenskej jazdeckej federácie, Slovenského 

zápsníckeho zväzu, Slovenského zväzu jachtingu, Športového centra polície, Slovenského 
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lukostreleckého zväzu, Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, Slovenského zväzu 

vodného lyžovania a wakeboardingu, Slovenskej golfovej asociácie, Slovenského hnutia 

špeciálnych olympiád, Slovenského zväzu bobistov, Slovenského šermiarskeho zväzu, 

Slovenského zväzu moderného päťboja, Slovenského zväzu tanečného športu, Slovenskej 

softbalovej asociácie, Slovenskej basketbalovej asociácie, Slovenskej squashovej asociácie 

a Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Priamo na rokovanie ešte priniesli 

písomnú informáciu o zmene v zastupovaní delegáti 2 ďalších členských subjektov SOV – 

Slovenskej asociácie frisbee a Slovenskej asociácie čínskeho wu-šu. Prezident SOV 

informoval aj o ospravedlnení neúčasti na 51. VZ SOV 1 individuálneho člena (Mária 

Jasenčáková). 

● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov SOV na 

rokovaní 51. VZ SOV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli 

predložené. 

 

BOD 3: SCHVÁLENIE PROGRAMU 51. VZ SOV, ZÁPISNICE Z 50. VZ SOV 

 Prezident SOV František Chmelár predložil na schválenie program 51. VZ SOV. 

S pripomienkou vystúpil člen SOV Tomáš Grosmann, ktorý žiadal z programu vynechať 

bod 5 (Úprava Stanov SOV). O jeho návrhu sa hlasovalo, jednoznačná väčšina bola za 

schválenie programu v predloženej podobe – len 4 členovia hlasovali za zmenu programu. 

 K predloženému zápisu z 50. VZ SOV neodzneli žiadne pripomienky a bol schválený 

jednomyseľne. Bez pripomienok a jednomyseľne boli schválené aj Rokovací poriadok 51. 

VZ SOV a Volebný poriadok 51. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu z 50. valného zhromaždenia SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo Rokovací poriadok 51. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo Volebný poriadok 51. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo program 50. VZ SOV nasledovne: 
1. Otvorenie                    

2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV           

3. Schválenie programu 51. VZ SOV, zápisnice z 50. VZ SOV, Rokovacieho poriadku VZ 

SOV a Volebného poriadku 51.VZ SOV          

4. Schválenie zloženia pracovných komisií 51. VZ SOV -  mandátovej, návrhovej a volebnej 

5. Úprava Stanov SOV            

6. Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXI. olympiády 2016 v Riu de Janeiro      

7. Diskusia 

8. Správa o činnosti SOV za funkčné obdobie 2013 - 2016       

9. Diskusia 

10. Prestávka 

11. Správa mandátovej komisie 51. VZ SOV     

12. Informácia volebnej komisie 51. VZ SOV                                                     

13. Voľby orgánov SOV:  prezident SOV, členovia VV SOV, predseda DR SOV, členovia 

DR SOV, ombudsman SOV, individuálni členovia SOV 

14. Prijatie nových členov SOV             

15. Prijatie čestných členov SOV         

16. Správa volebnej komisie 51. VZ SOV      

17. Uznesenie 51. VZ SOV       

18. Záver 
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BOD 4:  SCHVÁLENIE ZLOŽENIA PRACOVNÝCH KOMISIÍ 51. VZ – 

MANDÁTOVEJ, NÁVRHOVEJ A VOLEBNEJ 

 Prezident SOV František Chmelár predložil návrhy zloženia pracovných komisií 51. 

VZ SOV. Všetky návrhy boli schválené bez pripomienok a jednomyseľne. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej komisie 51. VZ SOV 

nasledovne: predseda Dušan Noga, členovia Darina Kubeková, Ján Magdoško. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie návrhovej komisie 51. VZ SOV nasledovne: 

predseda Ján Novák, členovia Daniel Granec, Marcel Blažo. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie volebnej komisie 51. VZ SOV nasledovne: 

predseda Pavel Mutafov, členovia Alexander Dénes, Matej Tóth, Dušan Poláček, Peter 

Osuský, náhradník Miloslav Mečíř. 

 

BOD 5: ÚPRAVA STANOV SOV 

 Generálny sekretár SOV Jozef Liba predložil návrh úpravy Stanov SOV. Návrh sa 

týkal jediného bodu – č. 10 d) v článku VI (Výkonný výbor). J. Liba odôvodnil návrh VV 

SOV zámerom, aby sa v budúcnosti značne sťažila možnosť odvolania zvoleného člena 

VV SOV v prípade, že by ho orgán, ktorý ho delegoval do funkcie, po nejakom čase 

odvolal. Podľa doterajších Stanov SOV bolo odvolanie takéhoto člena VV SOV na základe 

písomného oznámenia zväzu o zmene v zastupovaní automatické. Podľa návrhu novely by 

však člena VV SOV muselo odvolať valné zhromaždenie SOV – teda rovnaký orgán, ktorý 

ho do funkcie zvolil. Športový zväz, prípadne iný členský subjekt SOV, ktorý ho do 

exekutívy delegoval, by mal právo len písomne navrhnúť jeho odvolanie, ale samotná 

právomoc jeho odvolania by prešla na plénum SOV. 

 Člen SOV Tomáš Grosmann vysvetlil, prečo žiadal o vyradenie bodu o úprave 

Stanov SOV z programu rokovania. Podľa neho by SOV nemal svojmu členovi – 

právnickej osobe - zobrať právo odvolať jej nominanta, ktorý bol zvolený do VV SOV. 

Pýtal sa, akým právom by plénum SOV mohlo neodvolať člena VV SOV v prípade, že 

stratí dôveru subjektu, ktorý ho do funkcie nominoval, aj aké morálne právo zostať 

v exekutíve by potom mal takýto člen VV SOV. Upozornil pritom, že sa 24 rokov 

existencie SOV sa vyskytli len dva prípady odvolania člena VV SOV subjektom, ktorý ho 

nominoval do volieb – v roku 1999 išlo o člena VV SOV za Slovenskú basketbalovú 

asociáciu a v roku 2014 o člena VV SOV za Slovenskú lyžiarsku asociáciu. Uviedol, že 

návrh tejto úpravy Stanov SOV nepovažuje za celkom domyslený. 

 Prezident SOV František Chmelár reagoval, že člen VV SOV by mal byť 

odvolávaný tím istým orgánom, ktorý ho do funkcie zvolil – teda valným zhromaždením. 

Spýtal sa, koľko členských subjektov SOV malo už pred 51. VZ SOV svoje volebné valné 

zhromaždenia. Na jeho výzvu sa prihlásili len zástupcovia 7 zväzov. V reakcii na to sa 

prezident SOV spýtal, akú vážnosť by mal taký výkonný výbor, z ktorého by členské 

subjekty SOV mohli odvolať teoreticky aj niekoľko členov VV SOV krátko po ich zvolení. 

V posledných rokoch síce nastal len jeden takýto prípad, ale pokojne ich môže byť 

podstatne viac, čo by nebolo dobré pre SOV a ani pre šport. Upozornil, že členský subjekt 

SOV môže do orgánov navrhnúť v podstate hocikoho, ale volí ho VZ SOV ako najvyšší 

orgán – a teda len VZ SOV by malo mať právo ho aj odvolať. T. Grosmannovi adresoval 

výčitku, že uvedenú pripomienku nezaslal písomne v stanovenej lehote do 10. 11. 2016. 

 Tomáš Grosmann reagoval, že úprava Stanov SOV nebola v zasielaných materiáloch 

uvádzaná medzi bodmi, ktoré by členovia SOV mali pripomienkovať. 
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 Jozef Liba doplnil, že navrhovaná úprava Stanov SOV vychádza aj z paragrafu 19 

Zákona o športe, v ktorom sa uvádza, že o odvolaní člena výkonného orgánu rozhoduje 

najvyšší orgán príslušného subjektu. 

 Člen SOV Marcel Blažo sa stotožnil so slovami J. Libu a súhlasil, že návrh odstraňuje 

závažný problém, akým je možnosť jednoduchého odvolania člena VV SOV. Zároveň však 

konštatoval, že navrhovaná formulácia úpravy je trochu mätúca. Jednak zvolený kandidát 

nie je do VV SOV niekým delegovaný, ale iba navrhovaný a jednak ho môže navrhnúť aj 

viacero členov SOV – a na návrh ktorého by v takom prípade mal byť odvolávaný? 

Predložil pozmeňujúci návrh, aby písomný návrh na odvolanie člena VV SOV mohol 

predložiť ktorýkoľvek člen SOV. 

 Člen VV SOV Dárius Rusnák predložil návrh na vypustenie uvedeného bodu zo 

Stanov SOV. 

 Člen SOV Július Dubovský odporučil hlasovať o návrhu M. Blaža ako o druhom 

návrhu. 

 Predsedajúci František Chmelár dal najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu T. 

Grosmanna, ktorý požadoval zachovať pôvodné znenie tohto bodu v Stanovách SOV. Za 

tento návrh hlasovali len 2 členovia SOV. Následne dal predsedajúci hlasovať o návrhu M. 

Blaža, za ktorý sa vyslovila veľká väčšina pléna. Za návrh VV SOV potom už nehlasoval 

žiadny člen SOV. Schválená textácia bodu 10 d) článku VI Stanov SOV teda znie: 

Členstvo vo výkonnom výbore zaniká: d) odvolaním člena valným zhromaždením SOV na 

základe písomného návrhu člena SOV. 

● Valné zhromaždenie schválilo s pripomienkami  úpravu Stanov SOV. 

 

BOD 6: HODNOTENIE ÚČASTI ÚČASTI SR NA HRÁCH XXXI. OLYMPIÁDY 

V RIU DE JANEIRO 

 Člen VV SOV Peter Korčok, ktorý viedol slovenskú výpravu na Hrách XXXI. 

olympiády v Riu de Janeiro, predložil obsiahle písomne hodnotenie našej účasti, týkajúce 

sa zloženia výpravy, hodnotenia výsledkov, činnosti štábu, zabezpečenia boja proti 

dopingu, organizačného zabezpečenia výpravy, finančného zabezpečenia, Slovenského 

domu, mediálnej a medzinárodnej činnosti. Doplnil ho ústnym komentárom. V ňom 

zdôraznil, že náročnosť zisku olympijskej medaily alebo dobrého umiestenia sa neustále 

zvyšuje. Zatiaľčo na OH 2012 získalo aspoň 1 medailu 85 krajín, v Riu to bolo 87. 

Olympijský diplom za umiestenie do 8. miesta získalo v Riu 120 krajín (v Londýne 114). 

Historicky prvú zlatú olympijskú medailu pre svoju krajinu vybojovali športovci z 9 krajín. 

Pred OH 2016 MOV cez Olympijskú solidaritu podporil 1547 štipendistov zo 185 krajín. 

 OH v Riu de Janeiro sledovala polovica ľudstva. Počas OH bolo odvysielaných vyše 

350-tisíc hodín prenosov na viac ako 500 TV-kanáloch a viac ako 250 digitálnych 

platformách. Digitálne pokrytie takmer 2,5-krát prekonalo počet hodín odvysielaných 

počas OH 2012. Počas OH navštívilo internetovú stránku MOV (www.olympic.org) 27,4 

miliónov záujemcov (dvakrát viac ako počas OH 2012). Sledovanie videí prostredníctvom 

sociálnych sietí zaznamenalo spolu viac ako 738-miliónov pozretí. 

 Slovenská výprava získala na OH v Riu de Janeiro štyri medaily (2 zlaté a 2 

strieborné), vďaka čomu sa Slovensko v neoficiálnom medailovom rebríčku krajín 

umiestilo na 37. mieste a výrazne vylepšilo bilanciu z OH 2012. Olympijské víťazstvá 

dosiahli vo vodnom slalome bratranci Ladislav a Peter Škantárovci v kategórii C2 a atlét 

Matej Tóth v chôdzi na 50 km. Strieborné medaily získali vodný slalomár Matej Beňuš v 
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C1 a osádka K4 rýchlostných kanoistov na 1000 m Denis Myšák, Tibor Linka, Erik Vlček 

a Juraj Tarr. Blízko olympijskej medaily boli štvrtá kajakárka Jana Dukátová a strelec Juraj 

Tužínský. Piate miesta obsadili iba 19 ročný vodný slalomár Jakub Grigar a atlét - kladivár 

Marcel Lomnický. K úspešným športovcom môžeme zaradiť aj strelca Pavla Koppa, 

rýchlostných kanoistov Petera Gelleho, Vincenta Farkasa, Martinu Kohlovú, plavca 

Richarda Nagya, triatlonistu Richarda Vargu, tenistu Andreja Martina, ale aj ďalších. 

 V slovenských farbách sa na OH 2016 predstavilo spolu 51 športovcov, ktorí štartovali 

v 14 športových odvetviach (z toho 32 mužov, 19 žien). Väčšina športovcov naplnila svoje 

ambície. P. Korčok celkove považuje vystúpenie slovenskej výpravy za úspešné. 

Poďakoval sa zaň nielen športovcom, ale aj trénerom, lekárom, fyzioterapeutom, členom 

realizačných tímov, funkcionárom, manažérom, zväzom i strediskám, aj partnerom SOV. 

 „Tých, ktorý dokážu držať krok s najlepšími, však nie je veľa a tradične sa na 

olympiáde presadzujeme prevažne v našich najúspešnejších športoch: vodnom slalome, 

streľbe a rýchlostnej kanoistike. Po Riu sa k úspešným športom zaradila aj atletika. 

Na predchádzajúcich olympiádach sa naši športovci dokázali medailovo presadiť aj 

v plávaní, v džude a v zápasení,“ konštatoval ďalej P. Korčok, podľa ktorého sú úspechy 

našich športovcov do budúcnosti povzbudením. Sú však aj upozornením, že s mládežou 

treba pracovať viac. Konkurencia vo svete neustále narastá a s našimi športovcami treba 

pracovať maximálne odborne a efektívne. 

 Prezident SOV František Chmelár sa poďakoval celému štábu ľudí, ktorý 

pripravoval účasť slovenskej výpravy na OH 2016, a samozrejme športovcom. Potom sa 

ospravedlnil dvom osobným trénerom členov nášho strieborného štvorkajaka, na ktorých 

sa pozabudlo pri udeľovaní vyznamenaní na októbrovom galavečere k Olôympic Gala Rio 

v Šamoríne. Ide o Ľubomíra Hagaru st. (osobný tréner Denisa Myšáka) a Mariána Tesárika 

(osobný tréner Tibora Linku), ktorým VV SOV rozhodol udeliť Bronzový odznak SOV. 

Vyznamenania obom trénerom odovzdali F. Chmelár, P. Korčok a členka MOV na 

Slovensku Danka Barteková. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie hodnotenie účasti SR na Hrách XXXI. 

olympiády v Riu de Janeiro. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie Bronzového odznaku SOV 

Ľubomírovi Hagarovi st. a Mariánovi Tesárikovi. 

 

BOD 7: DISKUSIA 

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan: Uviedol, že bol na OH 

v Riu de Janeiro a zblízka mohol sledovať tímovú prácu v našej výprave, aj spolunažívanie 

mladých ľudí z celého sveta. Vtedy si uvedomil, ako veľmi šport pomáha zvyšovať 

porozumenie medzi národmi. Konštatoval, že súčasná slovenská vláda pripisuje športu 

veľký význam a kladie naň veľký dôraz. Zdravý životný štýl patrí medzi jej priority.  Pre 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavuje šport jednu z hlavných 

priorít. Ministerstvo preto pripravuje legislatívne úpravy, aby sa športovým subjektom 

ľahšie dýchalo. 

 

BOD 8: SPRÁVA O ČINNOSTI SOV ZA FUNKČNÉ OBDOBIE 2013 - 2016 

 Správu o činnosti SOV od 44. VZ SOV dňa 24. novembra 2012 po 51. VZ SOV dňa 

26. novembra 2016 dostali všetci členovia SOV pri prezentácii vo forme 92-stranovej 
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plnofarebnej brožúry formátu A4. V elektronickej podobe im bola zaslaná už tri týždne 

pred 51. VZ SOV. 

 Prezident SOV František Chmelár uviedol, že v správe nebolo možné 

z priestorových dôvodov zachytiť všetko zo štvorročného pôsobenia SOV. Poďakoval sa 

všetkým, ktorí sa na tejto bohatej činnosti podieľali – športovcom, trénerom a ďalším 

členom ich realizačných tímov, ďalej najmä kolegom z VV SOV aj z DR SOV, osobitne 

trom viceprezidentom a generálnemu sekretárovi i celému sekretariátu SOV za vynikajúcu 

prácu. 

 František Chmelár ďalej informoval členov SOV o niektorých dôležitých 

skutočnostiach z posledného obdobia. Počas OH v Riu de Janeiro sa uskutočnili voľby 

nových piatich členov komisie športovcov SOV. Na obdobie až do skončenia Hier XXXII. 

olympiády v Tokiu 2020 zvolili slovenskí olympionici do komisie športovov SOV týchto 

päť olympionikov: atlét Matej Tóth, triatlonista Richard Varga, plavec Richard Nagy, 

strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a rýchlostná kanoistka Martina Kohlová. Ďalší štyria 

členovia KŠ SOV za zimné športy majú mandát až do skončenia ZOH 2018 v Pjongčangu. 

Prezident SOV uviedol, že komisia športovcov SOV na svojom prvom zasadnutí už 

v inovovanom zložení za svojho predsedu zvolila Mateja Tótha, ktorého zároveň 

nominovala za člena výkonného výboru SOV ex officio. Znovu zvoleného podpredsedu  

Milana Jagnešáka zase KŠ SOV nominovala za člena dozornej rady SOV ex officio. 

Predchádzajúcemu predsedovi KŠ SOV Jozefovi Gӧncimu sa prezident SOV poďakoval za 

jeho osemročné pôsobenie v tejto funkcii. 

 F. Chmelár ďalej informoval, že MOV na svojom zasadnutí počas OH v Riu de 

Janeiro rozhodol o zaradení karate, bejzbalu/softbalu, skejtbordingu, surfovania 

a športového lezenia v halách ako nových olympijských športov do programu Hier XXXII. 

olympiády v Tokiu 2020. Z tohto rozhodnutia MOV ako „z vyššej moci“ vyplýva zmena 

statusu Slovenského zväzu karate v pléne SOV na športovú federáciu olympijského športu 

s dvoma hlasmi vo valnom zhromaždení SOV, ako aj zmena statusu Slovenskej 

baseballovej federácie a Slovenskej softbalovej asociácie v pléne SOV na športové 

federácie olympijského športu zhodne s jedným hlasom vo valnom zhromaždení SOV. 

 V súvislosti so športovým lezením v halách prezident SOV uviedol, že na Slovensku 

ho zastrešuje Slovenský horolezecký spolok JAMES, ktorý predložil žiadosť o prijatie za 

člena SOV - na 51. VZ SOV je potrebné prijať ho za nového člena SOV so statusom 

športovej federácie olympijského športu s dvoma hlasmi vo valnom zhromaždení SOV 

(bod 14 programu). Pokiaľ ide o skejtbording, ten na Slovensku nemá vlastnú federáciu 

a existuje v rámci Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu, ktorý už dlhšie je členom 

SOV. Surfing zatiaľ na Slovensku nemá vlastnú funkčnú organizáciu. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo Správu o činnosti Slovenského olympijského výboru 

od 44. VZ SOV dňa 24. novembra 2012 po 51. VZ SOV dňa 26. novembra 2016. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zvolenie nových piatich členov komisie 

športovcov SOV za letné športy slovenskými olympionikmi počas Hier XXXI. olympiády 

v Riu de Janeiro na obdobie až do skončenia Hier XXXII. olympiády v Tokiu 2020 

nasledovne: atlét Matej Tóth, triatlonista Richard Varga, plavec Richard Nagy, strelkyňa 

Zuzana Rehák Štefečeková a rýchlostná kanoistka Martina Kohlová. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie nomináciu novozvoleného predsedu 

komisie športovcov SOV Mateja Tótha za člena výkonného výboru SOV. 
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 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie nomináciu znovuzvoleného podpredsedu 

komisie športovcov SOV Milana Jagnešáka za člena dozornej rady SOV. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zaradenie karate, bejzbalu/softbalu, 

skejtbordingu, surfovania a športového lezenia v halách ako nových olympijských športov 

do programu Hier XXXII. olympiády v Tokiu 2020. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmenu statusu Slovenského zväzu karate 

v pléne SOV na športovú federáciu olympijského športu s dvoma hlasmi vo valnom 

zhromaždení SOV. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmenu statusu Slovenskej baseballovej 

federácie a Slovenskej softbalovej asociácie v pléne SOV na športové federácie 

olympijského športu zhodne s jedným hlasom vo valnom zhromaždení SOV. 

 

 

BOD 9: DISKUSIA 

 Do diskusie sa neprehlásil nikto. 

  

 

BOD 10: PRESTÁVKA 

 

 

BOD 11: SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE 51. VZ SOV 

  

 Predseda mandátovej komisie 51. VZ SOV Dušan Noga oznámil, že na 51. VZ SOV 

sa prezentovalo 78 z celkového počtu 79 členov SOV, ospravedlnila sa len individuálna 

členka SOV Mária Jasenčáková. Účasť členov dosahuje 98,8 %, pričom 32 členov SOV 

má po 2 hlasy a 46 členov SOV po 1 hlase. Spolu disponujú 110 hlasmi, čo je 99,1 % 

celkového počtu hlasov v SOV. V prípade zachovania týchto počtov bude na zvolenie 

v prvom kole volieb potrebné získať aspoň 56 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej komisie 51. VZ SOV. 

  

 

BOD 12: INFORMÁCIA VOLEBNEJ KOMISIE 51. VZ SOV 

 Prezident SOV František Chmelár oznámil, že priebeh volieb aj spočítavanie hlasov 

podľa Zákona o športe môže dozorovať prítomná hlavná kontrolórka športu v SR Alica 

Fisterová. Následne odovzdal vedenie celého procesu volieb predsedovi volebnej komisie 

51. VZ SOV Pavlovi Mutafovovi. 

 Pavol Mutafov dal najprv štyrom kandidátom na funkciu prezidenta SOV vyžrebovať 

poradie ich 5-minútovej prezentácie pred plénom SOV. Kandidátovi si vyžrebovali takéto 

poradie prezentácií: 1 Marián Majzlík, 2 Branislav Delej, 3 Milan Jagnešák, 4 Anton 

Siekel. 

 Predseda volebnej komisie následne popísal, akým spôsobom budú prebiehať voľby 

do jednotlivých orgánov. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu mandátovej komisie 51. VZ 

SOV. 
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BOD 13: VOĽBY ORGÁNOV SOV 

 Predseda volebnej komisie 51. VZ SOV Pavol Mutafov najprv odštartoval 

prezentácie štyroch kandidátov na funkciu prezidenta SOV, ktorí vystúpili podľa 

vyžrebovaného poradia. 

 Marián Majzlík uviedol, že v posledných 2 – 3 týždňoch sa snažil komunikovať 

s každým členom SOV. Za najväčší problém slovenského športu považuje prácu 

s talentovanou mládežou. Venuje sa tejto práci 25 rokov a z vlastnej skúsenosti môže 

konštatovať, že v tejto oblasti na Slovensku nie je systém. V prípade zvolenia by inicioval 

legislatívne zmeny aj zavedenie oblastných koordinátorov športu, čo by mohlo pozitívne 

zmeniť smerovanie športu. Zdôraznil aj význam šírenia olympijských myšlienok 

a olympijských hodnôt. Vyjadril nádej, že dnešné rozhodnutie členov SOV zmení športový 

život na Slovensku a jeho smerovanie. 

 Branislav Delej ako lekár aj aktívny športovec začal metaforou, že nič nie je 

dôležitejšie ako zdravie a v SOV nie všetko je zdravé. Vitálne funkcie organizácie sú síce 

zachované, ale niektoré orgány sú poškodené. Nie všetko bolo zlé, ale mnoho vecí si 

vyžaduje zmenu, ktorú chce priniesť. Chce zaviesť transparentnosť a verejnú 

informovanosť o činnosti SOV, aj zvýšiť rozhodovacie kompetencie volených orgánov, 

ktoré by SOV mali riadiť na základe jasných pravidiel tak, aby to bola čistá organizácia 

bez zákulisných hier a nespochybniteľný vzor. Podľa neho tieto voľby by mali byť hlavne 

o zväzoch, ktorým by SOV mal ponúkať služby a nadstavbu. 

 Milan Jagnešák začal slovami, že ak nebude športovec, nebude ani prezident 

a následne premietol video, v ktorom sa prezentoval ako štvornásobný olympionik 

v bobovom športe, ktorý by olympijskú skúsenosť rád dožičil každému športovcovi. Žiadal 

pre športovcov utvoriť podmienky na športoviskách, pretože len talent nestačí. Jeho 

videoprezentácia sa skončila heslom Vráťme športu tvár. 

 Anton Siekel uviedol, že dnešný deň je veľmi významný nielen pre SOV, ale aj pre 

slovenský šport. Povedal, že v predošlých mesiacoch diskutoval s mnohými členmi SOV 

o tom, čo by v činnosti SOV aj v športe malo mať prioritu. Podpora, ktorú v týchto 

diskusiách cítil, ho priviedla ku kandidatúre na prezidenta SOV. V prípade zvolenia je 

pripravený využiť všetky svoje danosti aj skúsenosti, ktoré nadobudol z pôsobenia 

v Slovenskom zväze judo aj v Nadácii SOV, a jeho dialóg s členmi SOV by dennodenne 

pokračoval. Poďakoval sa SOV za množstvo doteraz vykonanej práce. Zmeny sú dôležité, 

ale treba uznať, čo sa urobilo. Chce, aby SOV bol hrdý, seriózny a sebavedomý partner pri 

rokovaní o novele Zákona o športe aj o zavedení spravodlivejšieho systému financovania. 

 

 Po týchto prezentáciách sa o 11:15 h začali samotné voľby. Členovia SOV si pred 

každým kolom na vyzvanie predsedu volebnej komisie Pavla Mutafova pri osobitnom 

stole prevzali volebné lístky, na ktorých boli uvedené mená kandidátov do všetkých 

funkcií aj s tým, ktorý člen SOV ich navrhuje. Volebné lístky pre každé kolo boli farebne 

odlíšené podľa toho, či príslušný člen SOV má v pléne SOV dva hlasy, alebo jeden hlas. 

 V porovnaní so zoznamom kandidátov, ktorý potvrdil na svojom 257. zasadnutí dňa 

10. 11. 2016 výkonný výbor SOV, došlo k niektorým zmenám. Pôvodné kandidatúry 

stiahli Ľubomír Chripko (do výkonného výboru SOV), Jozef Pekarovič (za člena dozornej 

rady SOV), Juraj Bača (za člena SOV) a Jozef Gӧnci (za člena SOV). 

 Člen SOV Branislav Delej ešte pred začiatkom hlasovania upozornil, že predseda 

mandátovej komisie informoval o účasti 78 zo 79 členov SOV, ale jeden z nich – Vladimír 
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Merkovský zo Slovenského bowlingového zväzu – si neprevzal hlasovací lístok a od 

začiatku rokovania v sále nebol prítomný. Požiadal preto mandátovú komisiu, aby opravila 

údaje vo svojej správe, pretože pri znížení počtu hlasujúcich členov SOV na 77 sa celkový 

počet hlasov znižuje na 109, takže na zvolenie v prvom kole postačuje 55 hlasov – nie 56, 

ako odznelo. Predseda volebnej komisie Pavol Mutafov reagoval, že hlasovacie kvórum 

sa vždy vyráta z počtu reálne hlasujúcich členov SOV, a nie z počtu tých, ktorí sa 

prezentovali pred začiatkom rokovania. 

 

 Následne prebehlo 1. kolo volieb prezidenta SOV. Pavol Mutafov oznámil jeho 

výsledky o 11:54 h. 

 Počet rozdaných volebných lístkov: 77, počet odovzdaných volebných lístkov: 77, 

počet platných volebných lístkov: 77, počet hlasov: 109, potrebná nadpolovičná väčšina: 

55 hlasov. Poradie kandidátov podľa počtu hlasov: Anton Siekel 88, Branislav Delej 9, 

Marián Majzlík 6, Milan Jagnešák 5, 1 hlasujúci sa zdržal. Anton Siekel bol zvolený za 

prezidenta SOV. 

 Tesne po zvolení mal Anton Siekel po prijatí prvých gratulácií od predsedu volebnej 

komisie aj od doterajšieho prezidenta SOV stručné vystúpenie, v ktorom sa poďakoval za 

dôveru a povedal, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby viedol s členmi SOV 

konštruktívny dialóg. Poďakoval sa končiacemu prezidentovi SOV Františkovi Chmelárovi 

za všetko, čo urobil počas 17 rokov pôsobenia na čele SOV. 

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan zablahoželal A. Siekelovi 

k zvoleniu za prezidenta SOV a tiež sa poďakoval F. Chmelárovi za jeho dlhoročné 

pôsobenie na čele SOV. 

 

 Potom nasledovalo 1. kolieb volieb do výkonného výboru SOV v rámci prvého celku, 

keď sa volilo 5 členov VV SOV z radov 17 nominantov zväzov olympijských športov, 

tvoriacich hlasovaciu väčšinu vo VV SOV aj vo VZ SOV. 

 Počet rozdaných volebných lístkov: 77, počet odovzdaných volebných lístkov: 77, 

počet platných volebných lístkov: 76, 1 lístok neplatný, počet hlasov: 108, potrebná 

nadpolovičná väčšina: 55 hlasov. Poradie kandidátov podľa počtu hlasov: Peter Korčok 77, 

Zdenko Kríž 59, Monika Šišková 45, Daniel Líška 38, Ľubor Halanda 37, Jozef Jurášek 

37, Róbert Petriska 31, Jozef Škvarek 28, Tomáš Fusko 26, Richard Havrilla 26, Irena 

Adámková 24, Peter Privara 24, Jaroslav Holeša 23, Dárius Rusnák 18, Jaroslav Burian 12, 

Rastislav Pavlikovský 12, Ľubomír Ryšavý 8. Peter Korčok a Zdenko Kríž boli 

nadpolovičnou väčšinou zvolení za členov VV SOV. 

 

 V 2. kole volieb do výkonného výboru SOV v rámci prvého celku sa volili ďalší 3 

členovia VV SOV z radov zvyšných 15 nominantov zväzov olympijských športov. Na 

zvolenie sa na rozdiel od 1. kola nevyžadovala nadpolovičná, ale len jednoduchá väčšina. 

 Počet rozdaných volebných lístkov: 76, počet odovzdaných volebných lístkov: 75, 

počet platných volebných lístkov: 74, 1 lístok neplatný. Poradie kandidátov podľa počtu 

hlasov: Monika Šišková 49, Daniel Líška 36, Jozef Jurášek 34, Róbert Petriska 26, Peter 

Privara 22, Tomáš Fusko 20, Richard Havrilla 20, Ľubor Halanda 19, Irena Adámková 16, 

Jaroslav Holeša 15, Jozef Škvarek 15, Dárius Rusnák 10, Jaroslav Burian 8, Rastislav  

Pavlikovský 6, Ľubomír Ryšavý 4. Monika Šišková, Daniel Líška a Jozef Jurášek boli 

jednoduchou väčšinou zvolení za členov VV SOV. 
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 V 1. kole volieb do výkonného výboru SOV v rámci druhého celku sa volili 4 členovia 

VV SOV z radov zvyšných 16 nominantov členov SOV (pribudli 4 kandidáti navrhnutí 

inými členmi SOV, než zväzmi olympijských športov). Na zvolenie sa vyžadovala 

nadpolovičná väčšina. 

 Počet rozdaných volebných lístkov: 75, počet odovzdaných volebných lístkov: 75, 

počet platných volebných lístkov: 75, počet hlasov: 107, potrebná nadpolovičná väčšina: 

54 hlasov. Poradie kandidátov podľa počtu hlasov: Jozef Gӧnci 52, Róbert Petriska 45, 

Marián Vanderka 37, Juraj Bača 32, Ľubor Halanda 32, Július Dubovský 30, Jozef Škvarek 

28, Richard Havrilla 22, Peter Privara 22, Tomáš Fusko 18, Jaroslav Burian 17, Jaroslav 

Holeša 17, Dárius Rusnák 16, Irena Adámková 8, Ľubomír Ryšavý 7, Rastislav 

Pavlikovský 5. Nadpolovičnú väčšinu nezískal nikto, takže všetci kandidáti postúpili do 

druhého kola. 

 

 Vo chvíli, keď sa volebná komisia SOV odobrala počítať hlasy v 1. kole volieb do 

výkonného výboru SOV v rámci druhého celku, predsedajúci František Chmelár 

predložil návrh, aby sa v snahe skrátiť celé rokovania a umožniť prítomným naobedovať sa 

upravil program 51. VZ SOV nasledovne: Predsunúť a hneď zaradiť bod 15 (Prijatie 

čestných členov SOV) a potom ísť na obed. Členovia VV SOV túto zmenu programu 

odsúhlasili jednomyseľne. Na účel zápisu sa však pôvodný bod 15 uvádza v pôvodnom 

poradí. 

 

 V 2. kole volieb do výkonného výboru SOV v rámci druhého celku sa znovu volili 4 

členovia VV SOV z radov 16 nominantov členov SOV. Na zvolenie sa vyžadovala už len 

jednoduchá väčšina. 

 Predseda volebnej komisie SOV Pavol Mutafov v úsilí o zrýchlenie volebného 

procesu ešte pred rozdaním volebných lístkov navrhol, aby si členovia SOV prevzali naraz 

až tri volebné lístky a volili zároveň aj ombudsmana SOV aj individuálnych členov SOV 

z radov osobností slovenského olympijského hnutia a športu, pretože počet kandidátov je 

zhodný s počtom voliteľných miest (jeden, resp. päť). Člen SOV Tomáš Grosmann sa 

spýtal, prečo je potrebné voliť tajne, keď je počet kandidátov zhodný s počtom voliteľných 

miest, ale podľa predsedu volebnej komisie SOV Stanov SOV aj Volebný poriadok na 51. 

VZ SOV určujú, že všetky voľby orgánov sú tajné. 

 Návrh P. Mutafova o súbežnom hlasovaní v rámci 2. kola volieb do výkonného 

výboru SOV (druhý celok), aj volieb ombudsmana SOV a individuálnych členov SOV bol 

prijatý jasnou väčšinou hlasov členov SOV - 2 sa zdržali hlasovania, ostatní boli za. 

 Počet rozdaných volebných lístkov v 2. kole volieb do výkonného výboru SOV 

v rámci druhého celku: 70, počet odovzdaných volebných lístkov: 70, počet platných 

volebných lístkov: 70. Poradie kandidátov podľa počtu hlasov: Jozef Gӧnci 62, Róbert 

Petriska 51, Marián Vanderka 43, Ľubor Halanda 39, Juraj Bača 27, Július Dubovský 27, 

Jozef Škvarek 24, Richard Havrilla 18, Peter Privara 12, Irena Adámková 11, Tomáš 

Fusko 11, Jaroslav Holeša 11, Jaroslav Burian 10, Dárius Rusnák 10, Ľubomír Ryšavý 7, 

Rastislav Pavlikovský 5. Jozef Gӧnci, Róbert Petriska, Marián Vanderka a Ľubor Halanda 

boli jednoduchou väčšinou zvolení za členov VV SOV. 
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 Počet rozdaných volebných lístkov vo voľbách individuálnych členov SOV z radov 

osobností slovenského olympijského hnutia a športu: 70, počet odovzdaných volebných 

lístkov: 70, počet platných volebných lístkov: 70. Poradie kandidátov podľa počtu hlasov:  

Michal Martikán 99, Mária Jasenčáková 95, Jozef Stümpel 94, Janka Stašová 93, Miroslav 

Luberda 88. Michal Martikán, Mária Jasenčáková, Jozef Stümpel, Janka Stašová a 

Miroslav Luberda boli zvolení za členov SOV – fyzické osoby. 

 

 Počet rozdaných volebných lístkov vo voľbách ombudsmana SOV: 70, počet 

odovzdaných volebných lístkov: 69, počet platných volebných lístkov: 69. Jediný kandidát 

Ľubomír Fogaš dostal 96 hlasov. Ľubomír Fogaš bol zvolený za ombudsmana SOV. 

 

 Predseda volebnej komisie SOV Pavol Mutafov v úsilí o zrýchlenie volebného 

procesu navrhol, aby 1. kolo volieb predsedu aj členov dozornej rady prebiehali súbežne 

a aby si členovia SOV naraz prevzali hlasovacie lístky pre obe voľby. Členovia SOV s tým 

jednomyseľne súhlasili. 

 

 Počet rozdaných volebných lístkov v 1. kole voľby predsedu dozornej rady SOV: 61, 

počet odovzdaných volebných lístkov: 61, počet platných volebných lístkov: 61, počet 

hlasov: 89, potrebná nadpolovičná väčšina: 45 hlasov. Poradie kandidátov podľa počtu 

hlasov: Marián Kukumberg 76, Ladislav Križan 13. Marián Kukumberg bol zvolený za 

predsedu dozornej rady SOV. 

 

 Počet rozdaných volebných lístkov v 1. kole volieb dvoch členov dozornej rady SOV: 

61, počet odovzdaných volebných lístkov: 61, počet platných volebných lístkov: 60, počet 

hlasov: 89, potrebná nadpolovičná väčšina: 45 hlasov. Poradie 6 kandidátov podľa počtu 

hlasov: Ján Karšňák 40 hlasov, Ján Mižúr 34, Janka Gantnerová 32, Marcel Blažo 30, 

Tibor Hubík 12, Peter Bodoki 11. Nadpolovičnú väčšinu nezískal nikto, takže všetci 

kandidáti postúpili do druhého kola. Marcel Blažo po vyhlásení výsledkov oznámil, že sa 

vzdáva kandidatúry. 

 

 Počet rozdaných volebných lístkov v 2. kole volieb dvoch členov dozornej rady SOV: 

53, počet odovzdaných volebných lístkov: 53, počet platných volebných lístkov: 53. Na 

zvolenie postačovala jednoduchá väčšina. Poradie 5 kandidátov podľa počtu hlasov: Ján 

Mižúr 45, Ján Karšňák 44, Janka Gantnerová 27, Tibor Hubík 14, Peter Bodoki 9. Ján 

Mižúr a Ján Karšňák boli zvolení za členov dozornej rady SOV. 

 

BOD 14: PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV SOV 

 Prezident SOV František Chmelár informoval o aktuálnej situácii okolo tzv. 

dvojzväzov, zastrešujúcich na Slovensku dve odvetvia jedného olympijského športu. Po 

prijatí Zákona o športe prebieha vo viacerých zväzoch proces ich zjednocovania. Najďalej 

postúpil tento proces v kanoistike, kde sa Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky (SZRK) aj 

Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode (SZKDV) už dohodli na utvorení spoločnej 

organizácie s názvom Slovenská kanoistika. Tá na 51. VZ SOV predložila žiadosť 

o prijatie za člena SOV. Po prijatí bude mať status národnej federácie olympijského športu 

s dvoma hlasmi vo valnom zhromaždení SOV. SZRK aj SZKDV v tejto súvislosti písomne 

oznámili ukončenie svojho členstva v SOV po 51. VZ SOV. 
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 Slovenský horolezecký spolok JAMES (zdôvodnenie tohto prijatie sa uvádza v texte 

zápisu pri bode 8) aj Slovenská kanoistika boli za členov SOV prijatí jednomyseľne. 

 F. Chmelár doplnil, že s platnosťou od 1. 1. 2017 dôjde k včleneniu Slovenského 

zväzu vodného póla do Slovenskej plaveckej federácie a Slovenského zväzu modernej 

gymnastiky do Slovenskej gymnastickej federácie. Slovenský krasokorčuliarsky zväz aj 

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz budú i naďalej pôsobiť samostatne, čo odobrili 

Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) aj Ministerstvo školsva, vedy, výskumu a športu 

SR. Z tzv. dvojzväzov, ktoré medzinárodne zastrešuje jedna federácia, budú samostatne 

pôsobiť aj zväzy bejzbalu a softbalu. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Slovenského horolezeckého spolku JAMES 

a Slovenskej kanoistiky za členov SOV zhodne s dvoma hlasmi vo valnom zhromaždení 

SOV. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie členstva v SOV Slovenského 

zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky. 

 

BOD 15: PRIJATIE ČESTNÝCH ČLENOV SOV 

 Túto časť rokovania viedol viceprezident SOV Ľubor Halanda. Generálny sekretár 

SOV Jozef Liba prečítal návrh VV SOV  na prijatie Františka Chmelára za čestného 

prezidenta SOV. Podľa Stanov SOV za čestného prezidenta SOV môže byť prijatý 

predchádzajúci prezident SOV, ktorý vykonával túto funkciu minimálne 3 funkčné 

obdobia. 

 J. Liba prečítal charakteristiku F. Chmelára, ktorý bol do najvyššej funkcie premiérovo 

zvolený pred 17 rokmi, v novembri 1999, keď po abdikácii Vladimíra Černušáka uspel vo 

volebnom súboji so štyrmi súpermi hneď v prvom kole. Predsednícky, neskôr prezidentský 

post obhájil aj v ďalších voľbách v rokoch 2001, 2004, 2008 a 2012. Absolvent FTVŠ UK 

v Bratislave v minulosti pôsobil vo Výskumnom ústave telesnej kultúry FTVŠ UK v roku 

1977 nastúpil na metodické oddelenie SÚV ČSZTV. V roku 1983 sa stal vedúcim 

oddelenia talentovanej mládeže SÚV CSZTV a bol aj člen rady vrcholového športu ÚV 

ČSZTV. V tom čase sa veľmi významne angažoval vo veci vzniku športových škôl na 

Slovensku. V roku 1988 sa stal asistentom podpredsedu SÚV ČSZTV. O rok neskôr ho 

zvolili za podpredsedu Slovenského ústredného výboru ČSZTV. Keď v roku 1990 došlo 

k transformácii tejto organizácie na Slovenské združenie telesnej kultúry, stal sa najprv 

výkonným podpredsedom a zakrátko tajomníkom SZTK. V tom období bol aj podpredseda 

Olympijskej spoločnosti Slovenska. V rokoch 1991 – 1999 pôsobil na odbore športu, resp. 

na sekcii športu detí a mládeže ministerstva školstva SR. V druhej fáze tohto obdobia bol 

riaditeľom odboru i generálnym riaditeľom sekcie MŠ, aj predsedom rady Štátneho fondu 

telesnej kultúry. Od roku 2013 je člen exekutívy Európskych olympijských výborov, 

mandát má platný ešte rok. Dlhoročné významné pôsobenie F. Chmelára v olympijskom 

hnutí ocenil Thomas Bach teraz v septembri udelením Trofeje prezidenta MOV. 

 Členovia SOV jednomyseľne schválili prijatie Františka Chmelára za čestného 

prezidenta SOV. 

 

 Jozef Liba následne predložil návrhy na prijatie troch čestných členov SOV – Andreja 

Glatza, Jozefa Golonku a Vladimíra Millera. Za čestného člena SOV môže byť prijatý člen 

SOV alebo výrazná osobnosť, ktorá preukázala mimoriadne služby olympijskému hnutiu a 

slovenskému športu. J. Liba prečítal charakteristiky všetkých troch navrhovaných. 
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 Andrej Glatz je významná postava slovenského športu. Má za sebou dlhoročnú 

úspešnú kariéru jazdca (aj víťaza Grand Prix Bratislava - podujatia, ktorého je desaťročia 

hlavným organizátorom) i jazdeckého funkcionára - predsedu Slovenskej jazdeckej 

federácie aj Jazdeckého oddielu Slávie STU Bratislava. Cez jazdectvo sa dostal aj k 

aktívnemu pôsobeniu v olympijskom hnutí. V pléne SOV najprv zastupoval jazdeckú 

federáciu a v posledných rokoch bol individuálny člen SOV ako osobnosť. V minulosti bol 

predseda dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. Ako generálny riaditeľ 

spoločnosti Motor-Car Wiesenthal stál za dlhoročným spojením SOV so značkou Mercedes 

v rámci oficiálneho partnerstva. Je nositeľ Strieborných kruhov SOV. 

 Jozef Golonka sa ako hokejista, vo svojej dobe jeden z najlepších útočníkov na svete a 

kapitán čs. reprezentácie, stal ozajstnou legendou. Je člen štyroch siení slávy 

(medzinárodnej federácie IIHF aj slovenského, českého  a nemeckého hokeja). Výnimočnú 

hráčsku kariéru absolvoval najmä počas pôsobenia v Slovane Bratislava v období, keď 

tento tím bol považovaný za korunného princa československej ligy. V najvyššej domácej 

súťaži odohral 330 zápasov, v ktorých nastrieľal 298 gólov. V sezóne 1960/61 bol kráľom 

strelcov. V reprezentačnom drese Československa odohral 134 zápasov a strelil v nich 82 

gólov, viac ako ktorýkoľvek iný Slovák. Trikrát hral na ZOH, v Squaw Valley 1960 prispel 

k 4. miestu tímu ČSR, v Innsbrucku 1964 k zisku bronzu a v Grenobli 1968 ako kapitán 

priviedol tím ČSSR k strieborným medailám. K týmto cenným kovom pridal ďalšie tri 

strieborné a dve bronzové medaily z majstrovstiev sveta. Na MS 1965 v Tampere bol 

najproduktívnejší hráč šampionátu. Po tridsiatke si zahral aj v Nemecku, kde sa potom ako 

tréner tímu SC Riesersee dočkal vytúženého majstrovského titulu. Trénoval viacero klubov 

doma (i Slovan Bratislava) aj v zahraničí a viedol reprezentáciu ČSSR do 20 rokov, ČSSR 

B, i reprezentačný tím Slovenska. Držiteľ Strieborných kruhov SOV bol doteraz 

individuálny člen SOV ako osobnosť. 

 Vladimír Miller je bývalý moderný päťbojár, potom v tomto športe tréner, významný 

funkcionár i rozhodca na domácej aj medzinárodnej úrovni. Okrem toho bol dlhoročný 

riaditeľ Športového gymnázia na Ostredkovej ulici v Bratislave a významný predstaviteľ 

slovenského olympijského hnutia. Ako prvý Slovák bol ocenený vyznamenaním 

Európskych olympijských výborov s názvom EOC Laurel Award. Je jediný, kto od 

založenia SOV v decembri 1992 nepretržite celých 24 rokov pôsobil v exekutíve SOV – 

najprv ako jej člen a od roku 2001 najprv  ako podpredseda SOV pre letné športy a potom 

až doteraz ako viceprezident pre rozvoj olympizmu a zároveň predseda rady olympizmu 

SOV. Viedol slovenské výpravy na OH 2004 v Aténach, OH 2008 v Pekingu, na I. OH 

mládeže 2010 v Singapure i na I. ZOH mládeže 2012 v Innsbrucku, aj na viacerých letných 

či zimných edíciách EYOD/EYOF. V modernom päťboji sa ako asistent reprezentačného 

trénera ČSSR podieľal na zisku striebra a bronzu na OH 1976 v Montreale. Potom stál dlhé 

roky na čele Slovenského zväzu moderného päťboja a pôsobil aj v exekutíve 

medzinárodnej federácie UIPM. Je dlhoročný člen technickej komisie UIPM a počnúc OH 

1992 v Barcelone až do OH 2016 v Riu de Janeiro pôsobil dovedna na piatich OH ako člen 

jury, resp. technický delegát moderného päťboja. 

 O každom návrhu sa hlasovalo samostatne. Členovia VZ SOV jednomyseľne schválili 

prijatie Andreja Glatza, Jozefa Golonku a Vladimíra Millera za čestných členov SOV. 

 Čestné tituly a z ich udelenia vyplývajúce Zlaté odznaky SOV všetkým štyrom 

laureátom odovzdali viceprezidenti SOV Ľubor Halanda a Igor Nemeček. 
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 ● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Františka Chmelára za čestného prezidenta 

SOV, spojené s udelením Zlatého odznaku SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Andreja Glatza, Jozefa Golonku a Vladimíra 

Millera za čestných členov SOV, spojené s udelením Zlatého odznaku SOV. 

 

BOD 16: SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE 51. VZ SOV 

 Všetky čiastkové informácie v rámci správy volebnej komisie sú uvedené v zápise 

v časti 13 (Voľby orgánov SOV) a na účel tohto zápisu sa na tomto mieste uvádza len 

sumár zvolených orgánov SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo správu volebnej komisie 51. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie zvolilo: 

 - Antona Siekela za prezidenta SOV. 

 - Petra Korčoka, Zdenka Kríža, Moniku Šiškovú, Daniela Líšku, Jozefa Jurášeka, 

Jozefa Gӧnciho, Róberta Petrisku, Mariána Vanderku a Ľubora Halandu za členov 

výkonného výboru SOV. 

 - Mariána Kukumberga za predsedu dozornej rady SOV. 

 - Jána Mižúra a Jána Karšňáka za členov dozornej rady SOV. 

 - Ľubomíra Fogaša za ombudsmana SOV. 

 - Máriu Jasenčákovú, Miroslava Luberdu, Michala Martikána, Janku Stašovú a Jozefa 

Stümpela za individuálnych členov SOV ako významných osobností slovenského 

olympijského hnutia a športu. 

 

BOD 17: UZNESENIE 51. VZ SOV 

 Vzhľadom na očividný úbytok členov SOV v rokovacej sále dal predseda mandátovej 

komisie 51. VZ SOV Dušan Noga pred prijímaním uznesenia prepočítať počet prítomných 

členov SOV. Skrutátori narátali 48 členov SOV spolu so 69 hlasmi, čo je výrazná 

nadpolovičná väčšina. Plénum teda bolo uznášaniaschopné. 

 Predseda návrhovej komisie 51. VZ SOV Ján Novák predložil návrh uznesenia 51. 

VZ SOV, ktoré bolo schválené bez pripomienok. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo uznesenie 51. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zaslať v zmysle platných zákonov upravenú verziu 

Stanov SOV na Ministerstvo vnútra SR a na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR (Z: sekretariát SOV, T: 11. 12. 2016) 

 

BOD 18: ZÁVER 

 Novozvolený prezident SOV Anton Siekel sa na záver rokovania poďakoval  všetkým 

orgánom SOV, ktoré týmto ukončili svoju činnosť, za ich prácu. Zablahoželal všetkým 

novozvoleným členom orgánov SOV a vyjadril vieru, že sa im bude v spoločnej práci dariť 

a že v mene všetkých môže plénu sľúbiť naplnenie očakávaní. Všetkým prítomným zaželal 

krásne vianočné sviatky. Teší sa na najbližšie pracovné stretnutia. 

 

 

V Bratislave, 26. novembra 2016 

  

Zapísal: Ľubomír Souček 

Overil: Marián Kukumberg, predseda dozornej rady SOV 
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UZNESENIE 
z 51. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru, 

konaného 26. novembra 2016 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave 

 

51. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV 

 
A. SCHVAĽUJE:  

1. Program 51. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru. 

2. Zápisnicu z 50. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru. 

3. Rokovací poriadok 51. VZ SOV. 

4. Volebný poriadok 51. VZ SOV. 

5. Zloženie mandátovej komisie 51. valného zhromaždenia SOV nasledovne: predseda 

Dušan Noga, členovia Darina Kubeková, Ján Magdoško. 

6. Zloženie návrhovej komisie 51. valného zhromaždenia SOV nasledovne: predseda Ján 

Novák, členovia Daniel Granec, Marcel Blažo. 

7. Zloženie volebnej komisie 51. valného zhromaždenia SOV nasledovne: predseda 

Pavel Mutafov, členovia Alexander Dénes, Matej Tóth, Dušan Poláček, Peter Osuský, 

náhradník Miloslav Mečíř. 

8. Správu o činnosti Slovenského olympijského výboru od 44. VZ SOV dňa 24. 

novembra 2012 po 51. VZ SOV dňa 26. novembra 2016. 

9. Správu volebnej komisie 51. VZ SOV. 

10. Prijatie Slovenského horolezeckého spolku JAMES a Slovenskej kanoistiky za členov 

SOV zhodne s dvoma hlasmi vo valnom zhromaždení SOV. 

11. Prijatie Františka Chmelára za čestného prezidenta SOV, spojené s udelením Zlatého 

odznaku SOV. 

12. Prijatie Andreja Glatza, Jozefa Golonku a Vladimíra Millera za čestných členov SOV, 

spojené s udelením Zlatého odznaku SOV. 

 

 

B. SCHVAĽUJE S PRIPOMIENKAMI:  

1. Úpravu Stanov Slovenského olympijského výboru. 

 

 

C. VOLÍ: 

1. Antona Siekela za prezidenta Slovenského olympijského výboru. 

2. Petra Korčoka, Zdenka Kríža, Moniku Šiškovú, Daniela Líšku, Jozefa Jurášeka, Jozefa 

Gӧnciho, Róberta Petrisku, Mariána Vanderku a Ľubora Halandu za členov výkonného 

výboru Slovenského olympijského výboru. 

3. Mariána Kukumberga za predsedu dozornej rady Slovenského olympijského výboru. 

4. Jána Mižúra a Jána Karšňáka za členov dozornej rady Slovenského olympijského 

výboru. 

5. Ľubomíra Fogaša za ombudsmana Slovenského olympijského výboru. 

6. Máriu Jasenčákovú, Miroslava Luberdu, Michala Martikána, Janku Stašovú a Jozefa 

Stümpela za individuálnych členov Slovenského olympijského výboru ako významných 

osobností slovenského olympijského hnutia a športu. 
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D. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského výboru na rokovaní 51. VZ 

SOV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené. 

2. Zvolenie nových piatich členov komisie športovcov SOV za letné športy slovenskými 

olympionikmi počas Hier XXXI. olympiády v Riu de Janeiro na obdobie až do skončenia 

Hier XXXII. olympiády v Tokiu 2020 nasledovne: atlét Matej Tóth, triatlonista Richard 

Varga, plavec Richard Nagy, strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a rýchlostná kanoistka 

Martina Kohlová. 

3. Nomináciu novozvoleného predsedu komisie športovcov SOV Mateja Tótha za člena 

výkonného výboru SOV. 

4. Nomináciu znovuzvoleného podpredsedu komisie športovcov SOV Milana Jagnešáka 

za člena dozornej rady SOV. 

5. Zaradenie karate, bejzbalu/softbalu, skejtbordingu, surfovania a športového lezenia 

v halách ako nových olympijských športov do programu Hier XXXII. olympiády v Tokiu 

2020. 

6. Zmenu statusu Slovenského zväzu karate v pléne SOV na športovú federáciu 

olympijského športu s dvoma hlasmi vo valnom zhromaždení SOV. 

7. Zmenu statusu Slovenskej baseballovej federácie a Slovenskej softbalovej asociácie 

v pléne SOV na športové federácie olympijského športu zhodne s jedným hlasom vo 

valnom zhromaždení SOV. 

8. Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro. 

9. Udelenie Bronzového odznaku SOV Ľubomírovi Hagarovi st. a Mariánovi Tesárikovi. 

10. Ukončenie členstva v SOV Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode 

a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky. 

11. Správu mandátovej komisie 51. VZ SOV. 

12. Informáciu volebnej komisie 51. VZ SOV. 

 

 

E. VZ UKLADÁ: 

1. Zaslať v zmysle platných zákonov upravenú verziu Stanov SOV na Ministerstvo 

vnútra SR a na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 Z: sekretariát SOV T: 11. 12. 2016 

 

 

V Bratislave 26. 11. 2016  

 

Ján Novák (predseda návrhovej komisie), 

Daniel Granec, Marcel Blažo (členovia návrhovej komisie) 
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