ZÁPIS
z 52. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru, ktoré sa konalo
9. júna 2017 v hoteli NH Gate One v Bratislave
Prítomní:
Zo 77 pozvaných členov SOV disponujúcich spolu 113 hlasmi bolo prítomných 57 členov (t. j. 74 %)
celkove disponujúcich 87 hlasmi, čo znamenalo 77 % všetkých hlasov.

10 čestní členovia SOV

12 hostí

10 zástupcov médií

17 pracovníkov sekretariátu SOV a SOM, a.s.
Ospravedlnení členovia SOV: spolu 7 s 8 hlasmi - Danka Barteková (členka MOV), traja členovia
komisie športovcov SOV, Peter Privara (Slovenský zväz cyklistiky), Miroslav Frolo (Slovenský zväz
tanečného športu), Jozef Stümpel (individuálny člen SOV)
Ďalší neprítomní členovia SOV: spolu 13 s 18 hlasmi

BOD 1: OTVORENIE
Olympijská hymna.
Prezident SOV Anton Siekel na úvod osobitne privítal bývalého prezidenta SR a čestného člena
SOV Ivana Gašparoviča. Konštatoval, že rokovanie VZ SOV vedie premiérovo. Chce, aby členovia
SOV boli čo najviac informovaní o tom, čo SOV robí, aj čo chystá do budúcnosti. Informoval, že VV
SOV schválil jeho návrh vyčleniť z pracovného rokovania VZ SOV slávnostné odovzdanie
vyznamenaní a ocenení, ktoré sa uskutoční na rovnakom mieste samostatne večer. Prezident SOV
pripomenul štyri významné osobnosti slovenského športu a olympijského hnutia, ktoré nás navždy
opustili v priebehu posledných šiestich mesiacov (Eva Šuranová-Kucmanová, Ľubica Rísová-Krásna,
Ján Novotný, Jozef Jankovič). Účastníci 52. VZ SOV si ich pamiatku uctili minútou ticha.
BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOV
Generálny sekretár SOV Jozel Liba informoval, že v čase začiatku 52. VZ SOV sa prezentovalo 56
zo 77 členov SOV, čo je 72 %. Z celkového počtu 113 hlasov v pléne SOV prítomní disponujú 86
hlasmi, čo je 76 % celkového počtu hlasov. J. Liba písomne predložil nižšie uvedenú informáciu
o zmene v zastupovaní členov SOV od 51. VZ SOV podľa údajov, ktoré do 8. júna 2017 nahlásili
členské subjekty na sekretariát SOV. Subjekt Slovenská kanoistika sa na 52. VZ SOV zúčastňoval
premiérovo ako nový – na 51. VZ SOV sa ešte osobitne zúčastnili SZKDV a SZRK, ktoré sa
medzičasom zlúčili.
člen SOV
VŠC DUKLA Banská Bystrica
Slovenský zväz vzpierania
Slovenský zväz jachtingu
Slovenská asociácia frisbee

delegát na 51. VZ SOV
Richard Galovič
Pavol Mutafov

delegát na 52. VZ SOV
Roman Benčík
Viktor Gumán

Marián Babjak

Zuzana Bodnáriková

Martin Keseg

Juraj Turan
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Slovenská kanoistika

Ivan Cibák

Národné športové centrum

Martin Pavlík

Boris Čavajda

Slovenský zväz pozemného hokeja

Ľudmila Pastorová

Michal Uhrín

Slovenský futbalový zväz

Jozef Kliment

Juraj Jánošík

Slovenský tenisový zväz

Miloslav Mečíř

Igor Moška

Slovenská jazdecká federácia

Vladimír Chovan

Zuzana Bačiak Masaryková

Slovenská gymnastická federácia

Ján Novák

Monika Šišková

Slovenská asociácia športu na školách

Marián Majzlík

Alexander Harna

Slovenský zväz bobistov
Zdenka Jagnešáková
Ladislav Noskovič
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov SOV na rokovaní 52. VZ
SOV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené.
BOD 3: SCHVÁLENIE PROGRAMU 52. VZ SOV, ZÁPISNICE Z 51. VZ SOV
A ROKOVACIEHO PORIADKU 52. VZ SOV
Generálny sekretár SOV Jozel Liba predložil na schválenie program 52. VZ SOV. Uviedol, že
v stanovenej lehote k nemu neboli na sekretariát SOV zaslané žiadne pripomienky. Žiadne neodzneli ani
ústne a program bol schválený jednomyseľne. K predloženej zápisnici z 51. VZ SOV takisto neboli
písomne ani ústne vyjadrené žiadne pripomienky a tiež bola schválená jednomyseľne.
S pripomienkou k Rokovaciemu poriadku 52. VZ SOV vystúpil člen SOV Tomáš Grosmann,
ktorý upozornil na spornú formuláciu v bode 15 článku Rokovanie, v ktorom sa doslova uvádza:
„Prenosné telekomunikačné prostriedky nie je povolené počas rokovania používať.“ Upozornil, že
v prípade dôslednej aplikácie tejto dikcie by nebolo možné na VZ SOV používať ani počítače na
prezentácie, ani PC či tablety na prezeranie materiálov, ktoré členovia VZ SOV dostali už nie
v papierovej podobe, ale len elektronicky. Požiadal o preštylizovanie tohto bodu, inak za schválenie
Rokovacieho poriadku 52. VZ SOV nebude hlasovať. Člen SOV Marcel Blažo navrhol doplniť na
záver tohto bodu slovo „rušivo“. S touto úpravou bol potom rokovací poriadok schválený jednomyseľne.
● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu z 51. valného zhromaždenia SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo s pripomienkou Rokovací poriadok 52. VZ SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo program 51. VZ SOV nasledovne:
1. Otvorenie
Siekel
2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV
Liba
3. Schválenie programu 52. VZ SOV, zápisnice zo 51. VZ SOV a rokovacieho poriadku
Liba
4. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie
Liba
5. Prijatie čestných členov SOV
Liba
6. Prijatie nových členov SOV
Liba
7. Vyznamenania a ocenenia SOV za rok 2016
Liba
8. Správa prezidenta SOV + jednotná športová organizácia
Siekel
9. Informácia o príprave účasti SR na ZOH 2018 v Pjongčangu
Buček
Schválenie účasti SR na ZOH 2018 v Pjongčangu
Liba
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Diskusia
Prestávka
Výročná správa SOV za rok 2016
Správa SOM a.s. za rok 2016
Správa Nadácie SOV za rok 2016
Správa dozornej rady SOV za rok 2016
Správa DR SOM, a.s., za rok 2016
Schválenie rozpočtu SOV na rok 2017
Diskusia
Správa mandátovej komisie
Správa návrhovej komisie
Záver

Asványi
Líška
Guľáš
Kukumberg
Kukumberg
Asványi

Siekel

BOD 4: SCHVÁLENIE ZLOŽENIA PRACOVNÝCH KOMISIÍ 51. VZ – MANDÁTOVEJ,
NÁVRHOVEJ A VOLEBNEJ
Generálny sekretár SOV Jozel Liba predložil nasledovný návrh zloženia mandátovej a návrhovej
komisie 52. VZ SOV: predsedníčka Monika Šišková, členovia Tomáš Fusko a Anton Siažik. Návrh bol
schválený jednomyseľne.
● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 52. VZ SOV
nasledovne: predsedníčka Monika Šišková, členovia Tomáš Fusko, Anton Siažik.
BOD 5: PRIJATIE ČESTNÝCH ČLENOV SOV
Generálny sekretár SOV Jozef Liba uviedol, že výkonný výbor SOV navrhuje na prijatie za
čestných členov SOV Anton Javorku a Jozefa Kšiňana. Titul čestný člen SOV sa udeľuje jednotlivcom,
ktorí sa príkladne zaslúžili o rozvoj a úspechy olympizmu na Slovensku, a to účasťou a popredným
umiestením na olympijských hrách, alebo dlhodobou angažovanosťou v konkrétnych činnostiach
a orgánoch SOV. Čestní členovia zároveň získavajú Zlatý odznak SOV. Jozef Liba prečítal nižšie
uvedenú charakteristiku oboch navrhovaných, po čom boli obaja jednomyseľne prijatí za čestných
členov SOV a prevzali si z rúk prezidenta SOV Antona Siekela diplomy.
Dnes 75-ročný Anton Javorka je bývalý známy atlét a dlhoročný nadšený športový funkcionár,
zameraný najmä na prácu s mládežou. Ako pretekár bol šesťnásobný majster Slovenska v behoch na
dlhých tratiach, absolvoval 35 maratónov a raz skončil na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach
tretí. V roku 1993 stal prvým predsedom Slovenského bežeckého spolku a bol aj prvým zodpovedným
redaktorom časopisu Slovenská atletika. Je zakladateľ a „duša“ medzinárodnej mládežníckej olympiády
Kalokagatia v Trnave. Podujatie, ktoré malo premiéru v roku 1991 a od roku 1996 je medzinárodné, si
vyslúžilo uznanie aj v zahraničí. Dlhé roky sa mimoriadne angažoval v Slovenskej asociácii športu na
školách, vo funkcii jej predsedu, resp. podpredsedu. Dlhší čas viedol Trnavský olympijský klub. V
posledných rokoch je predsedom ústredného štábu Olympijských festivalov Slovenska. V roku 2007 mu
Slovenský olympijský výbor udelil Strieborné kruhy SOV a Medzinárodný olympijský výbor
zase výročnú trofej MOV Šport a propagácia olympizmu. Tú mu na slávnosti k 15. výročiu SOV
odovzdal vtedajší viceprezident a súčasný prezident MOV Thomas Bach.
Od januára 90-ročný Jozef Kšiňan je najstarší slovenský športový novinár – a stále aktívny. Je
publicisticky činný už bezmála 70 rokov. Pôsobil postupne v denníkoch Pravda, Práca, Smena a v
agentúre ČSTK, neskôr TASR. Zameriaval sa najmä na futbal, box, zjazdové a klasické lyžovanie,
stolný tenis, tenis, hokej, basketbal, krasokorčuľovanie, telovýchovnú politiku, olympijské hry a
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olympijské hnutie. Je autor či spoluator množstva publikácií, mapujúcich predovšetkým históriu futbalu
na Slovensku, ale podieľal sa aj na obsahu prvej ucelenej publikácie o olympijskom hnutí, ktorá vyšla na
Slovensku v roku 1957 s názvom „História olympijských hier“. Ako vyslaný redaktor sa zúčastnil sa OH
1968 v Mexico City, 1976 v Montreale, 1980 v Moskve i na ZOH 1980 v Lake Placide a 1994
v Lillehammeri (tam bol aj hovorca historicky prvej slovenskej olympijskej výpravy). Rozsiahlou
publicistickou činnosťou podporoval a propagoval olympijské hnutie a aktivity ČSOV a SOV, za čo
v roku 2010 získal výročné ocenenie SOV Cenu Miroslava Procházku. Je aj držiteľom Bronzových
kruhov SOV z roku 2003 a Zlatého odznaku MOV, ktorý mu v Prahe odovzdal bývalý prezident MOV J.
A. Samaranch. Dvadsať rokov bol podpredseda Klubu športových redaktorov, zabezpečoval tlačové
služby na množstve futbalových podujatí, ale napríklad aj na MS v klasickom lyžovaní 1970 vo
Vysokých Tatrách a na MS v krasokorčuľovaní 1973 v Bratislave. Absolvent trénerstva na FTVŠ UK v
Bratislave sa aktívne venoval futbalu, stolnému tenisu, basketbalu a tenisu. Trénersky pôsobil v stolnom
tenise, futbale i v ľadovom hokeji, 13 rokov bol členom slovenskej futbalovej trénerskej rady.
● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Antona Javorku a Jozefa Kšiňana za čestných členov SOV,
spojené s udelením Zlatého odznaku SOV.
Jozef Liba ďalej uviedol, že na 51. VZ SOV bol za čestného člena SOV prijatý Vladimír Miller, ale
keďže sa na rokovaní nemohol zúčastniť, diplom čestného člena SOV si prevezme pri tejto príležitosti.
Prečítal aj jeho charakteristiku.
Vladimír Miller je bývalý moderný päťbojár, potom v tomto športe tréner, významný funkcionár i
rozhodca na domácej aj medzinárodnej úrovni, okrem toho bývalý dlhoročný riaditeľ Športového
gymnázia v Bratislave a významný predstaviteľ slovenského olympijského hnutia. Ako prvý Slovák bol
ocenený vyznamenaním Európskych olympijských výborov s názvom EOC Laurel Award. Od v
decembri 1992 až do novembra 2016 ako vôbec jediný nepretržite celých 24 rokov pôsobil v exekutíve
SOV – najprv člen a od roku 2001 najprv ako podpredseda SOV pre letné športy a potom ako
viceprezident pre rozvoj olympizmu a zároveň predseda rady olympizmu SOV. Viedol slovenské
výpravy na OH v Aténach aj v Pekingu, na premiérových OH aj ZOH mládeže v Singapure, resp.
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.
V rámci tejto slávnostnej časti sa uskutočnilo aj odovzdanie diplomu MOV Žena a šport riaditeľke
oddelenia olympizmu SOV, bývalej poprednej modernej gymnastke, v súčasnosti trénerke
a medzinárodnej rozhodkyni Ivane Motolíkovej.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie odovzdanie diplomu čestného člena SOV Vladimírovi
Millerovi.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie odovzdanie diplomu MOV Žena a šport Ivane
Motolíkovej.
BOD 6: PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV
Generálny sekretár SOV Jozef Liba informoval, že od 51. VZ SOV predložili tri občianske
združenia - Slovenský zväz dráhového golfu, Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja
a Asociácia športu pre všetkých SR - žiadosti o prijatie za členov SOV. VV SOV sa nimi zaoberal, ale
keďže v prípade prvých dvoch žiadateĺov ich šport nie je v programe OH a ani ich medzinárodná
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federácia nie je uznaná MOV, a AŠPV zase zastrešuje viaceré zväzy, v súčasnosti ich nemožno prijať za
členov SOV. Ich zástupcovia boli na 52. VZ SOV pozvaní ako hostia. V prípade, že sa zmení súčasný
charakter SOV, alebo status ich medzinárodných federácií vo vzťahu k MOV, bolo by ich prijatie
možné. Delegát Slovenskej plaveckej federácie Marcel Blažo po prednesení tejto informácie požiadal
zaprotokolovať, že Slovenský zväz vodného póla sa k 31. decembru 2016 - po jeho začlenení do štruktúr
Slovenskej plaveckej federácie – vzdal členstva v SOV.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o žiadostiach Slovenského zväzu
dráhového golfu, Slovenskej asociácie kulturistiky, fitnes a silového trojboja a Asociácie športu pre
všetkých SR o prijatie za členov SOV.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o ukončení členstva v SOV Slovenského
zväzu vodného póla po jeho začlenení do štruktúr Slovenskej plaveckej federácie.

BOD 7: VYZNAMENANIA A OCENENIA SOV ZA ROK 2016
Generálny sekretár SOV Jozef Liba uviedol, že delegáti 52. VZ SOV dostali celý zoznam držiteľov
výročnej trofeje MOV za rok 2017, výročných trofejí SOV za rok 2016 a ocenení SOV ako informáciu.
Samostatný akt ich odovzdania sa však uskutoční až v rámci slávnostnej večere v deň 52. VZ SOV.
Okrem nižšie uvedených si Zlaté odznaky SOV večer prevezmú aj Anton Javorka a Jozef Kšiňan, ktorí
boli v rámci bodu 5) prijatí za čestných členov SOV, a takisto aj Vladimír Miller, ktorému bol Zlatý
odznak udelený už na 51. VZ SOV po prijatí za čestného člena SOV, ale vtedy sa na rokovaní nemohol
zúčastniť.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie výročnej trofeje MOV za rok 2017 „Šport bez
hraníc“ Tomášovi Kovácsovi.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie výročných ocenení SOV za rok 2016
nasledovne - Trofej SOV: Matej Tóth, Cena Vladimíra Černušáka: Marián Kafka, Cena Jána Popluhára:
Peter Mráz, Cena Matyldy Pálfyovej: Anna Blahutová a Jana Kuťková, Cena Pavla Schmidta: Ladislav
a Peter Škantárovci, Cena Ondreja Nepelu: Andrej Málek, Cena Bohumila Goliana: futbalový tím
Slovenska do 21 rokov, Cena Pavla Demitru: Veronika Velez Zuzulová, Cena Jána Zacharu: Róbert
Valuch, Cena Miroslava Procházku: Stanislav Ščepán, Cena Vincenta Lafka – olympijský klub roka:
Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie vyznamenaní SOV nasledovne - Zlatý odznak
SOV: František Hrúzik, Štefan Pipa, Strieborný odznak SOV: Tomáš Grosmann, Marián Linder, Ľubor
Štark, Peter Tichý, Bronzový odznak SOV: Peter Buček, Július Černický, Dušan Gabáni, Gabriela
Hanuláková, Libor Charfreitag st., Imrich Kováč, Mária Marcibálová, Dušan Sliva, Ján Štefánik, Čestné
uznanie SOV: Mária Čamborová, Pavol Mečiar, Vlasta Nemcová, Pavel Oršula, František Pitoňák,
Milan Pollák, Pavol Svrček, Ladislav Šandor, Jozef Šoška, Medaila SOV: Katarína BeňuškováLamrichová, Marta Pernišová-Pӧsová, Martin Tešovič, Plaketa SOV: Ján Nosko.

BOD 8: SPRÁVA PREZIDENTA SOV
Prezident SOV Anton Siekel vo svojej správe informoval o iniciatívach a aktivitách SOV za
posledných šesť mesiacov (od zvolenia nových orgánov SOV 26. novembra 2016 na 51. VZ SOV),
o kľúčových organizačných a štrukturálnych zmenách v organizácii v uvedenom období, aj o ďalších
zámeroch. Tento sumár rozdelil do piatich tematických oblastí: 1) športový manažment, 2) financovanie
športu a legislatíva, 3) športový marketing a PR, 4) športová diplomacia, 5) rozvoj olympizmu a
vzdelávania.
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Športový manažment: Po nástupe nových orgánov SOV prebehli personálne audity, nastavili sa
nové procesy vnútornej komunikácie a pravidelné porady riaditeľov, bola zriadená nová funkcia
výkonného riaditeľa SOV, a došlo aj k väčšiemu prepojeniu SOV a SOM, a.s. Boli potvrdené
predchádzajúce zmluvy s marketingovými partnermi a uzavreté nové. VV SOV schválil zmenu spôsobu
vedenia výprav na olympijských podujatiach – namiesto volených predstaviteľov výpravu SR počnúc
zimným EYOF 2017 povedie jeden z pracovníkov športového oddelenia SOV.
Financovanie športu a legislatíva: SOV veľmi aktívne v tejto veci komunikuje s MŠVVŠ SR, jeho
zástupcovia sú veľmi aktívni v rade ministra pre šport, aj v pracovných skupinách ministerstva. SOV
zriadil legislatívno-právnu komisiu, do ktorej prizval viacero spolutvorcov Zákona o športe na čele s
Petrom Sepešim. SOV zriadil pre tieto dve oblasti samostatné pracovné skupiny športovej rady a má
ambíciu prezentovať voči štátu návrhy a praktické poznatky športových subjektov. Okrem toho sa SOV
pokúša vystupovať aj v úlohe mediátora, napríklad v súvislosti so situáciou v SLA. V tejto súvislosti
začal aj svoje pôsobenie aj nový orgán SOV – ombudsman.
Športový marketing a PR: Prezident SOV konštatoval, že v tejto oblasti cíti veľké očakávania
členov SOV a vyzval ich k vzájomnej podpore svojich akcií a k užšej spolupráci, aby oni vedeli viac o
projektoch SOV a SOV zase o projektoch svojich členských subjektov. Bol by rád, keby sa výborné
projekty SOV a Nadácia SOV podarilo viac zviditeľniť v médiách. Novo zriadená funkcia olympijského
ambasádora má za cieľ viac spopularizovať SOV, ako aj Slovenský olympijský tím. Jej premiéra na
zimnom EYOF 2017 bola úspešná. Pokiaľ ide o partnerov, osobitne vyzdvihol spoluprácu s TIPOS-om.
Športová diplomacia: Prezident SOV za viac než šesť mesiacov od svojho zvolenia absolvoval
množstvo stretnutí v zahraničí. Delegáciu SOV prijal v Lausanne prezident MOV Thomas Bach. Nielen
v súvislosti s najbližšími olympiádami – ZOH 2018 v Pjongčangu a OH 2020 v Tokiu – predstavitelia
SOV navštívili Kórejskú republiku a Japonsko, kde rokovali s tamojšími NOV. Množstvo rokovaní
absolvovali na Slovensku – či už s ministrami školstva, zahraničia a kultúry, s primátormi viacerých
miest, s vedením ZMOS a pod. SOV dnes vedie oveľa užší dialóg so SPV a v uplynulých mesiacoch
podpísal memorandá o spolupráci s viacerými športovými i mimošportovými subjektmi.
Rozvoj olympizmu a vzdelávania: V tejto oblasti má SOV veľkú medzinárodnú reputáciu a má na
čo nadväzovať. Prezident SOV považuje za potrebné čo najviac prezentovať, že športové hnutie vie
dobre komunikovať a slušne pracovať. Rád by v budúcnosti ešte viac využil regionálne olympijské
kluby, ale okrem dominantného zamerania na mládež by sa SOV mal starať aj o ďalšie vzdelávanie
športovcov aj trénerov.
Anton Siekel sa vo svojej správe ďalej zameral na pôsobenie SOV a na šport v širšom rámci.
Uviedol, že na Slovensku je 1.220.990 aktívnych športovcov, čo predstavuje 27 % populácie. Pasívni
športovci (spolu 2.498.500 ľudí) tvoria 56 % populácie. Očakávania verejnosti smerom k SOV zhrnul do
6 postulátov: byť aktívnejší mimo olympijskú sezónu, viac sa angažovať v rozvoji slovenského športu,
zapájať olympionikov do práce s mládežou, viac propagovať a snažiť sa viac informovať, zastrešovať
väčšie národné projekty, vytvárať priestor na nadväzovanie spolupráce.
JEDNOTNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA
Anton Siekel po prednesení správy predložil víziu transformácie Slovenského olympijského výboru
na strešnú organizáciu slovenského športu. Opieral sa pritom o množstvo diskusií, ktoré absoloval
s predstaviteľmi športových zväzov, aj o anketu, ktorú SOV nedávno realizoval medzi svojimi členmi.
Požiadal o poverenie utvoriť pracovnú skupinu na prípravu procesu zastrešenia slovenského športu pod
SOV, ktorý by sa v prípade zavŕšenia tohto procesu transformoval aj na organizáciu reprezentujúcu
slovenský šport voči štátu. Toto poverenie pre seba a pre výkonný výbor SOV získal pri schvaľovaní
uznesenia z 52. VZ SOV jednomyseľne. O priebehu tohto procesu bude informovať na 53. VZ SOV.
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Prezident SOV konštatoval, že SOV má otvorené dvere do všetkých inštitúcií, ktoré majú v športe
čo povedať. Svoj vyššie uvedený návrh argumentačne podložil výsledkami prieskumu, ktorý SOV
nedávno realizoval medzi svojimi členmi a športovými odborníkmi. Z prieskumu vyšlo vnímanie
najdôležitejších úloh SOV nasledovne: šírenie olympijských ideálov a hodnôt – 92 percent,
zabezpečenie výpravy na OH, ZOH, OHM, ZOHM, EH, EYOF – 92 percent, zastupovať požiadavky
športovej obce voči štátu – 71 percent, stať sa rešpektovaným partnerom MŠVVŠ SR pri rozdeľovaní
štátnych zdrojov na šport – 69 percent, zabezpečovať právny, ekonomický, marketingový, prípadne iný
poradenský servis športovým zväzom – 51 percent, priama finančná podpora olympionikov – 51 percent.
Na anketovú otázku „Má byť podľa Vášho názoru SOV inštitúciou, ktorá zastupuje potreby a
požiadavky všetkých športových zväzov (olympijských aj neolympijských)?” sa až 94 % respondentov
vyjadrilo „skôr áno”, resp. „určite áno“ a len 6 % „skôr nie”, resp. „určite nie“. Deklaroval, že na budúci
rok by rád priniesol životaschopný model strešnej organizácie.
Anton Siekel ďalej uviedol, že na otázku „Ako ste spokojný s legislatívou, ktorú nastavil nový
Zákon o športe?” až 68 % respondentov odpovedalo „úplne nespokojný”, resp. „skôr nespokojný“ a 32
% „skôr spokojný“. Veľkú spokojnosť nevyjadril nikto. Vzhľadom na tieto výsledky považuje Zákon
o športe za stále aktuálnu tému. SOV by mal byť tá inštitúcia, ktorá príde s návrhmi na jeho zlepšenie.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu prezidenta SOV Antona Siekela.
● Valné zhromaždenie poverilo prezidenta a výkonný výbor SOV utvorením pracovnej skupiny na
prípravu transformácie Slovenského olympijského výboru na strešnú organizáciu slovenského športu
a informovaním o priebehu tohto procesu na 53. VZ SOV.
BOD 9: INFORMÁCIA O PRÍPRAVE ÚČASTI SR NA ZOH 2018 V PJONGČANGU
Informáciu o príprave účasti SR na ZOH 2018 v Pjongčangu písomne predložil športový riaditeľ
SOV Roman Buček, poverený vedením štábu SOV pre ZOH 2018. Obsiahle písomné informácie
doplnil stručne ústne. Uviedol, že zabezpečenie účasti na ZOH 2018 je jeden z hlavných projektov SOV.
Priebežne sa realizuje viacero dôležitých úloh, napríklad príprava oficiálneho oblečenia výpravy,
zabezpečenie prepravy, atď. Len dva dni pred 52. VZ SOV sa pre kanditátov štartu na ZOH a členov ich
realizačných tímov konal v Sielnici pri Sliači seminár SOV, na ktorom dostali komplexné informácie
o všetkom, čo priamo či nepriamo súvisí s účasťou na ZOH.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o príprave účasti SR na XXIII. zimných
olympijských hrách v Pjongčangu v roku 2018.
SCHVÁLENIE ÚČASTI SR NA ZOH 2018 V PJONGČANGU
Generálny sekretár SOV Jozef Liba následne požiadal hlasovať o schválení štartu našej výpravy na
ZOH v Pjongčangu. Príhlášku na ZOH 2018 síce SOV zaslal na Medzinárodný olympijský výbor už
v apríli, pretože uzávierka potvrdenia prihlášok bola 9. mája, ale podľa Stanov SOV musí účasť na
OH/ZOH schváliť valné zhromaždenie. Účasť na ZOH v Pjongčangu plénum schválilo jednomyseľne,
pričom však hlasovať nemohli všetci členovia, ale len tí, ktorí sú v duchu Olympijskej charty a Stanov
SOV oprávnení hlasovať o otázkach týkajúcich sa vyslovene olympijských hier.
● Valné zhromaždenie schválilo účasť výpravy SR na XXIII. zimných olympijských hrách 2018
v Pjongčangu.

BOD 10: DISKUSIA
Najprv ako hosť vystúpila zástupkyňa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Lívia Lukáčová: Prezentovala možnosti využitia značky Good Idea Slovakia na športových podujatiach.
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Túto značku po pridelení licencie môžu používať aj športové spolky. V prípade záujmu o udelenie
licencie sa môžu mailom obrátiť na adresu goodidea@mzv.sk. MZVEZ SR len nedávno podpísalo
memorandum o spolupráci so SOV, ale prezentácia značky sa odohrala už v Slovenskom dome počas
OH 2016 v Riu de Janeiro.
Čestný prezident SOV František Chmelár: Na margo schválenia účasti SR na ZOH v Pjongčangu
uviedol, že niektorí delegáti ho možno vnímajú ako formalitu, ale mali by si uvedomiť, že to nie je niečo
automatické či samozrejmé, že SOV môže už 13. raz vyslať svoju výpravu na olympijské hry. Napriek
uvedenému za najvýznamnejší bod rokovania 52. VZ SOV považuje návrh začať proces smerujúci
k transformácii SOV na strešnú organizáciu slovenského športu. Je rád, že Anton Siekel znovu vyšiel
s iniciatívou, ktorá nemala ďaleko k realizácii už počas jeho pôsobenia na čele v roku 2012. O strešnej
organizácii je potrebné veľa diskutovať, pričom netreba sa s jej utvorením príliš ponáhľať, ale ani otáľať.
V krajinách, v ktorých nedávno realizovali utvorenie jednotnej organizácie športu – napríklad
Chorvátsko, Slovinsko či Srbsko – už žnú ovocie v podobe výrazne zlepšených výsledkov aj na
olympijských hrách. Spoločné riešenie problémov slovenského športu považuje za nevyhnutnosť tejto
doby. Zablahoželal novému prezidentovi aj VV SOV k doteraz vykonanej dobrej práci.
Viceprezident SOV pre športy Peter Korčok: Informoval o činnosti športovej rady SOV, ktorá bola
v novom zložení ustanovená v januári 2017. Športová rada ako poradný orgán VV SOV v koncepčných
a strategických otázkach má 5 pracovných skupín, pričom v každej tejto skupine sú minimálne 4
členovia športovej rady. Na rokovaniach pracovných skupín sa zúčastňujú aj členovia VV SOV, DR
SOV, generálny sekretár a výkonný riaditeľ SOV a sú prizývaní aj odborníci, pôsobiaci v daných
tematických oblastiach. Vyzval členov SOV, aby k činnosti rady prispeli svojimi návrhmi a názormi – či
už priamo, alebo prostredníctvom členov športovej rady, resp. jej pracovných skupín.
Viceprezident SOV pre olympizmus Zdenko Kríž: Informoval o činnosti zložiek a komisií rady
olympizmu SOV a o zmenách, ktoré v nich nastali od začiatku roku 2017. Konkrétne zmienil veľký
úspech vedomostných súťaží o olympizme, fotografickú súťaž Klubu fair play SOV, prípravu júnových
osláv Olympijského dňa, následného Medzinárodného olympijského tábora mládeže, aj septembrovej
výstavy SOV – Slovenského olympijského a športového múzea s názvom „Nájdi si svoje hobby“, ktorej
bude v Bratislave predchádzať celosvetové výmenné stretnutie zberateľov olympijských a športových
memorabílií. Významnou úlohou v oblasti rozvoja olympizmu je ďalšia aktivizácia regionálnych
olympijských klubov a rozšírenie ich počtu. Ako generálny sekretár Konfederácie športových zväzov SR
informoval, že aprílové VZ KŠZ, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 60 zväzov, plne podporilo
myšlienku utvorenia strešnej orgnizácie slovenského športu na báze SOV.
Viceprezident SOV Jozef Gӧnci: Uviedol, že vo VV SOV dostal na starosti agendu starostlivosti
o súčasných aj bývalých športovcov. V rámci toho sa chce podieľať aj na obnovení činnosti Slovenskej
asociácie olympionikov (SAO). SAO síce existuje od roku 2000, ale dlhodobo je v problémovej situácii.
Jej stanovy nekorešpondujú so Zákonom o športe ani s predpismi SOV. V SAO je riadne registrovaných
len okolo sto olympionikov, ale reálny počet účastníkov OH či ZOH zo Slovenska je niekoľkonásobne
vyšší.
Počas rokovania prišiel do sály minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý
sa hneď prihlásil do diskusie. Uviedol, že šport predstavuje jednu z hlavných priorít rezortu na najbližšie
roky. Informoval, že ním vedené ministerstvo aktuálne pripravuje vypísanie výziev na výstavbu
športovej infraštruktúry a podporu organizácie významných športových podujatí v celkom objeme 32
miliónov eur. Predpokladá, že podobné finančné prostriedky by na tento účel mohli ísť aj v ďalších
dvoch rokoch. Prisľúbil maximálnu podporu aktivitám SOV.
Podpredseda rady ministra pre šport a prezident Slovenského zväzu judo Ján Krišanda: Uviedol,
že rada ministra v inovovanom zložení sa 13. júna zíde tretí raz. Medzi jej členmi sú 4 zástupcovia SOV.
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Rada sa zaoberá financovaním športu, strediskami vrcholového športu, prípravou štatútu športového
reprezentanta SR, aj ďalšími otázkami. Vyjadril podporu utvoreniu strešnej organizácie slovenského
športu pod gesciou SOV.
Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu Július Dubovský: Informoval, že
Medzinárodná federácia univerzitného športu (FISU) vlani v novembri podpísala memorandum
o spolupráci s MOV a že v súčasnosti sa pripravuje podpis memoranda o spolupráci medzi SAUŠ
a SOV.
Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová: Konštatovala, že funkcia hlavného kontrolóra športu už
existuje takmer rok. Jej zriadenie vyplynulo zo Zákona o športe. Za ten čas športové spolky prešli veľkú
cestu pri procese aplikácie ustanovení zákona do svojich stanov. Teraz musia prejsť do ďalej fázy, čo je
zverejňovanie podrobných informácií o ich činnosti. Členov SOV oslovila s prosbou o poskytnutie
spätnej väzby v podobe informácií, s čím majú športové spolky najväčšie problémy. Konštatovala, že
oblasť športu je veľmi rozmanitá a naozaj ťažko sa pre ňu nastavujú jednotné pravidlá.
Predseda Klubu športových redaktorov SSN Tomáš Grosmann: Vyjadril obdiv iniciatíve
a predsavzatiu A. Siekela utvoriť strešnú športovú organizáciu na Slovensku. Avšak aj keď sa podarí
toto úsilie úspešne zavŕšiť, zlepšenie pozície športu na Slovensku si bude vyžadovať aj nejaké systémové
a inštitucionálne podchytenie. Pripomenul, že na Slovensku sa už zhruba pred 20 rokmi diskutovalo
o potrebe samostatnej „športovej“ kapitoly štátneho rozpočtu, aj o utvorení pozície ministra, alebo aspoň
štátneho tajomníka pre šport, ako je to v mnohých iných krajinách. Na Slovensku však postavenie športu
v spoločnosti odvtedy až dodnes stále nie je adekvátne jeho významu. Ďalej kritizoval čerstvé
rozhodnutie Pro-Hokeja neprerušiť počas ZOH 2018 našu najvyššiu domácu hokejovú súťaž, čo
považuje za zneváženie významu olympijského turnaja. Podľa jeho názoru by SOV mal vyjadriť
znepokojenie nad takýmto rozhodnutím.
Delegát Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov Peter Osuský: Upriamil
pozornosť na fakt, že v roku 2018 uplynie 100 rokov od ustanovenia ČSR ako spoločného štátu Čechov
a Slovákov. V tejto súvislosti informoval, že 12. septembra 2017 sa uskutoční inaugurácia poštovej
známky, ktorá prostredníctvom veľkých športových osobností bude dokladovať česko-slovenskú
vzájomnosť, pretože na nej budú vyobrazené osobnosti, spájajúce Čechov a Slovákov (v jednom prípade
aj Maďarov) – ide o futbalistu Andreja Kvašňáka, hokejistu Václava Nedomanského a boxera Júliusa
Tormu.
Generálny sekretár SOV Jozef Liba: Informoval o príprave osláv blížiaceho sa 25. výročia
ustanovenia SOV a jeho neskoršieho uznania za národný olympijský výbor SR. Oslavy sa plánujú ako
dlhodobé, v rozpätí viac než deviatich mesiacov. Odštartujú 19. decembra 2017, čo bude presne 25
rokov od ustanovenia SOV a vyvrcholiť by mali v nedeľu 23. septembra 2018. Na druhý deň totiž
uplynie presne 25 rokov od oficiálneho prijatia SOV do olympijskej rodiny, teda od rozhodnutia
zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru v Monte Carle, ktorý uznalo SOV za národný
olympijský výbor Slovenskej republiky. Rozsah i podoba propagácie a sprievodných akcií k tomuto
jubileu sa upresní v najbližších mesiacoch.
Čestný člen SOV Kamil Haťapka: Vrátil sa k myšlienke strešnej organizácie slovenského športu
a nadviazal na slová T. Grosmanna. Už pred mnohými rokmi sa ako poslanec NR SR a predseda jej
výboru, ktorý mal v gescii aj šport, snažil o utvorenie ministerstva športu. Dokonca sa o tom hlasovalo
v parlamente. Za zriadenie ministerstva bolo vtedy 47 poslancov, ale návrh neprešiel, pretože to nechcel
predseda vlády. Konštatoval, že aktuálny návrh na zastrešenie športu ho teší a želá mu úspech, ale ani
keď sa ho podarí realizovať, nerieši financovanie športu. Samostatnú rozpočtovú kapitolu môže mať len
ministerstvo športu. Vyjadril sa, že by sa chcel podieľať na práci v tomto smere.
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● Valné zhromaždenie poverilo prezidenta SOV vedením rokovaní o utvorení štátneho orgánu pre
šport aspoň na úrovni štátneho tajomníka pre šport.
● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOV zaoberať sa pripomienkami z diskusie na
52. VZ SOV. (Z: VV SOV, T: priebežne)
BOD 11: PRESTÁVKA
BOD 12: VÝROČNÁ SPRÁVA SOV ZA ROK 2016
Výročnú správu SOV za rok 2016, ktorá má 214 strán, delegáti vzhľadom na jej veľký rozsah
dostali len v elektronickej forme. Prvý raz bola spracovaná v duchu Zákona o športe Je aj zverejnená na
internetovej stránke SOV a a zahŕňa aj výročné správy „dcérskych“ spoločností SOV – Slovenskej
olympijskej marketingovej (SOM), a.s., a Nadácie SOV.
Súčasťou výročnej správy SOV je aj správa o hospodárení za minulý rok. V roku 2016 Slovenský
olympijský výbor hospodáril s rozpočtom s príjmovou časťou vo výške 4.034.675 eur a s výdavkami vo
výške 3.965,728 eur. Štátne dotácie tvorili až 64 % percent príjmov, na čom sa dominantne podpísal
fakt, že išlo o olympijský rok a že cez SOV bola poukázaná aj štátna dotácia na Slovenský dom v Riu de
Janeiro počas OH 2016. V rámci výdavkov boli viac než dve tretiny rozpočtu použité v rámci
športového oddelenia.
Výročnú správu SOV ústne uviedol výkonný riaditeľ SOV Gábor Asványi, ktorý prezentoval aj
výrok audítorskej spoločnosti ProVera Consult, s.r.o., že správa poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie SOV k 31. 12. 2016 a výsledku jeho hospodárenia.
Výročná správa SOV aj správa o hospodárení SOV za rok 2016 boli schválené jednomyseľne a bez
pripomienok.
● Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu Slovenského olympijského výboru a správu
o hospodárení SOV za rok 2016.
SPRÁVA SOM A.S. ZA ROK 2016
Správu o činnosti SOM, a.s., za rok 2016 prezentoval v súčasnosti člen predstavenstva spoločnosti
Daniel Líška, ktorý bol v predchádzajúcom období predsedom predstavenstva. Informoval, že v roku
2016 SOM, a.s., realizovala, resp. sa podieľala na zabezpečení nasledovných projektov: podpora 37
individuálnych športovcov v rámci projektu Slovenský olympijský tím, predstavenie olympijskej
kolekcie SOT Rio 2016, Slovak Olympic Golf Challenge, Magio pláž – autogramiáda, fun zóna počas
OH v Rio de Janeiro, vydanie 2 čísiel časopisu Olympia, OH 2016 v Riu de Janeiro a Slovak House,
olympijský galavečer k OH 2016, príprava na ZOH 2018 v Pjongčangu a spolupráca s Nadáciou SOV.
SOM, a.s., realizovala aj niekoľko mediálnych kampaní k OH 2016 s mottom „So srdcom dám do toho
všetko“. Spoločnosť v roku 2016 hospodárila s celkovými príjmami vo výške 2.701.691 eur
a s výdavkami 2.669.105 eur, čo znamenalo zisk 32.586 eur. Hotovostné príjmy za predaj olympijskej
symboliky boli vo výške 678.000 eur.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie výročnú správu Slovenskej olympijskej marketingovej,
a.s., za rok 2016.
SPRÁVA NADÁCIE SOV ZA ROK 2016
Správu o činnosti Nadácie SOV za rok 2016 predniesol Dušan Guľáš, ktorý bol v roku 2017
menovaný za predsedu správnej rady Nadácie SOV. Vo funkcii nahradil Antona Siekela, ktorý sa po
zvolení za prezidenta SOV stal správcom nadácie.
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Nadácia SOV mala v roku 2017 príjmy v celkovej výške viac než 65.000 eur, pričom 88 % z tejto
sumy (56.850 eur) pochádzalo z finančných darov, 7 % (4.230 eur) z vecných darov a 5 % (3.569,70
eur) z asignovanej 2-percentnej dane. Celkové výdavky prevýšili sumu 81.000 eur, z čoho 67 % (55.000
eur) išlo na projekt Ukáž sa!, 17 % (14.000 eur) na finančné dary, 8 % (6.047,09 eur) na réžiu Nadácie
SOV, 5 % (4.230 eur) na projekt Olympijské srdce pre seniorov a 3 % (2.518 eur) na individuálnu
podporu. D. Guľáš stručne predstavil aktuálne projekty Nadácie SOV, ktoré sa budú realizovať aj
v tomto roku. Najväčší rozmer má grantový projekt Ukáž sa!, zameraný na podporu mladých športových
talentov vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré sú buď v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo potrebujú
finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. V tomto projekte vidí veľký rozvojový potenciál,
takisto aj v Olympijskom srdci pre seniorov.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu Nadácie SOV za rok 2016.
BOD 13: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOV ZA ROK 2016
Predseda dozornej rady (DR) SOV Marián Kukumberg vo svojej správe uviedol, že DR SOV za
obdobie od predchádzajúceho VZ SOV nedostala písomný ani ústny podnet na porušovanie platných
Stanov SOV. Plnenie uznesení VV SOV sa priebežne kontrolovalo na zasadnutiach VV SOV za účasti
predsedu DR SOV. Sekretariát vedie prehľadnú historickú evidenciu všetkých uznesení VV SOV.
Aktuálne uznesenia sú zverejňované na webovej stránke SOV. Uznesenie 51. VZ SOV bolo splnené.
Pokiaľ ide o kontrolu dodržiavania interných predpisov o hospodárení a finančnej činnosti orgánov
a zložiek SOV, dozorná rada sa oboznámila so správou auditora a k správe nemá pripomienky. DR SOV
sa oboznámila s Výročnou správou SOV za rok 2016. Správa v dostatočnom rozsahu informuje členov
SOV o hospodárení SOV. Informácie o hospodárení SOV boli priebežne predkladané a hodnotené na
zasadnutiach VV SOV, na ktorých sa zúčastňoval predseda DR SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo správu dozornej rady SOV.
BOD 14: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOM, a.s., ZA ROK 2016
Správu dozornej rady SOM, a.s., preniesol Marián Kukumberg, ktorý bol za jej predsedu
menovaný až v roku 2017 na 260. zasadnutí VV SOV. Konštatoval, že dohľad nad činnosťou SOM, a.s.,
v roku 2016 bol v kompetencii predchádzajúcej dozornej rady, Uviedol, že novovymenovaná DR SOM,
a.s., sa zišla 6. júna 2017. Oboznámila sa so správou o hospodárení SOM, a.s. za rok 2016, s návrhom
rozpočtu SOM, a.s. na rok 2017 a s audítorskou správou, ktorú spracovala nezávislá auditorská firma
ProVera Consult, s.r.o., Bratislava. Audítorská správa konštatovala, že priložená účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov. M. Kukumberg sa poďakoval za spoluprácu dlhoročnej pracovníčke SOM,
a.s., Eve Gažovej, ktorá v roku 2017 kratší čas viedla predstavenstvo SOM, a.s., a bola aj výkonná
riaditeľka spoločnosti.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu dozornej rady SOM, a.s.
BOD 15: SCHVÁLENIE ROZPOČTU SOV NA ROK 2017
V zastúpení výkonného riaditeľa SOV Gábora Asványiho, ktorý sa z rokovania ospravedlnil z
vážnych rodinných dôvodov (narodenie syna) návrh rozpočtu SOV na rok 2017 predložil generálny
sekretár SOV Jozef Liba.
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Rozpočet SOV na rok 2017 je koncipovaný ako vyrovnaný, s predpokladanými príjmami aj
výdavkami vo výške 2.505.277 eur. Pokiaľ ide o príjmy, zo štátnych dotácií sa kalkuluje celková suma
1.370.997 eur, z fondov MOV, resp. Európskych olympijských výborov 717.992 eur a z vlastného
marketingu SOV formou transferu zo SOM, a.s., spolu 416.288 eur.
Jednoznačne najvyššie výdavky (spolu 1.031.620 eur) sú plánované v súvislosti s činnosťou
športového oddelenia SOV, pričom najvyššia suma (663.000 eur) sa viaže na zabezpečenie účasti na
ZOH v Pjongčangu. V súvislosti s týmto účelom sa veľká väčšina platieb musí realizovať už v priebehu
tohto roka. Rozpočet v rámci oddelenia olympizmu počíta s výdavkami vo výške 230.000 eur, na
prevádzkové náklady sekretariátu SOV sa kalkuluje celková suma 942.147 eur.
K návrhu rozpočtu neodzneli z pléna žiadne pripomienky a bol schválený jednomyseľne.
● Valné zhromaždenie schválilo rozpočet SOV na rok 2017.

BOD 16: DISKUSIA
Viceprezident Slovenského streleckého zväzu Peter Nagy: Upozornil na to, že problémom
slovenského športu je nielen pokračujúci úbytok mládežníckych športovcov, ale aj mládežníckych
trénerov. Väčšina trénerov v slovenskom športe má viac než 50 rokov, mladšia trénerská generácia je
málo početná.
BOD 17: SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE
Predsedníčka mandátovej a návrhovej komisie 52. VZ SOV Monika Šišková informovala, že pred
hlasovaním o prijatí uznesenia 52. VZ SOV je prítomných 48 delegátov spolu so 71 hlasmi, čo
predstavuje 62-percentnú účasť a 62,8-percentný počet hlasov, čiže plénum je uznášaniaschopné.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej a návrhovej komisie 52. VZ SOV.
BOD 18: SPRÁVA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predsedníčka mandátovej a návrhovej komisie 52. VZ SOV Monika Šišková predložila návrh
uznesenia 52. VZ SOV, ktorý bol schválený v predloženej podobe bez pripomienok.
BOD 19: ZÁVER
Prezident SOV Anton Siekel sa účastníkom 52. VZ SOV poďakoval za veľmi konštruktívne
rokovanie, ktoré prinieslo veľa námetov. Prítomných pozval na slávnostný večer na rovnakom mieste od
18:00 h, spojený s odovzdávaním výročnej trofeje MOV, a vyznamenaní aj výročných ocenení SOV za
rok 2016. Na záver vyjadril nádej, že spoločným úsilím sa dôveru pléna, vyjadrenú poverením pracovať
na príprave transformácie Slovenského olympijského výboru na strešnú organizáciu slovenského športu,
podarí naplniť činmi.
V Bratislave, 9. júna 2017
Zapísal: Ľubomír Souček
Overil: Anton Siekel, prezident SOV
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UZNESENIE
z 52. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru,
konaného 9. júna 2017 v hoteli NH Gate One v Bratislave

52. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
A. SCHVAĽUJE:
1. Program 52. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru.
2. Zápisnicu z 51. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru.
3. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 52. valného zhromaždenia SOV nasledovne:
predsedníčka Monika Šišková, členovia Tomáš Fusko, Anton Siažik.
4. Prijatie Antona Javorku a Jozefa Kšiňana za čestných členov SOV, spojené s udelením Zlatého
odznaku SOV.
5. Účasť výpravy SR na XXIII. zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu.
6. Výročnú správu Slovenského olympijského výboru a správu o hospodárení SOV za rok 2016.
7. Rozpočet SOV na rok 2017.
8. Správu dozornej rady SOV.
B. SCHVAĽUJE S PRIPOMIENKOU:
1. Rokovací poriadok 52. VZ SOV.
C. BERIE NA VEDOMIE:
1. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského výboru na rokovaní 52. VZ SOV
a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené.
2. Odovzdanie diplomu čestného člena SOV Vladimírovi Millerovi.
3. Odovzdanie diplomu MOV Žena a šport Ivane Motolíkovej.
4. Informáciu o žiadostiach Slovenského zväzu dráhového golfu, Slovenskej asociácie kulturistiky,
fitnes a silového trojboja a Asociácie športu pre všetkých SR o prijatie za členov SOV.
5. Informáciu o ukončení členstva v SOV Slovenského zväzu vodného póla po jeho začlenení do
štruktúr Slovenskej plaveckej federácie.
6. Udelenie výročnej trofeje MOV za rok 2017 „Šport bez hraníc“ Tomášovi Kovácsovi.
7. Udelenie výročných ocenení SOV za rok 2016 nasledovne - Trofej SOV: Matej Tóth, Cena
Vladimíra Černušáka: Marián Kafka, Cena Jána Popluhára: Peter Mráz, Cena Matyldy Pálfyovej: Anna
Blahutová a Jana Kuťková, Cena Pavla Schmidta: Ladislav a Peter Škantárovci, Cena Ondreja Nepelu:
Andrej Málek, Cena Bohumila Goliana: futbalový tím Slovenska do 21 rokov, Cena Pavla Demitru:
Veronika Velez Zuzulová, Cena Jána Zacharu: Róbert Valuch, Cena Miroslava Procházku: Stanislav
Ščepán, Cena Vincenta Lafka – olympijský klub roka: Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy.
8. Udelenie vyznamenaní SOV nasledovne - Zlatý odznak SOV: František Hrúzik, Štefan Pipa,
Strieborný odznak SOV: Tomáš Grosmann, Marián Linder, Ľubor Štark, Peter Tichý, Bronzový odznak
SOV: Peter Buček, Július Černický, Dušan Gabáni, Gabriela Hanuláková, Libor Charfreitag st., Imrich
Kováč, Mária Marcibálová, Dušan Sliva, Ján Štefánik, Čestné uznanie SOV: Mária Čamborová, Pavol
Mečiar, Vlasta Nemcová, Pavel Oršula, František Pitoňák, Milan Pollák, Pavol Svrček, Ladislav Šandor,
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Jozef Šoška, Medaila SOV: Katarína Beňušková-Lamrichová, Marta Pernišová-Pӧsová, Martin Tešovič,
Plaketa SOV: Ján Nosko.
9. Správu prezidenta SOV Antona Siekela.
10. Správu mandátovej a návrhovej komisie 52. VZ SOV.
11. Informáciu o príprave účasti SR na XXIII. zimných olympijských hrách v Pjongčangu v roku 2018.
12. Výročnú správu Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., za rok 2016.
13. Správu Nadácie SOV za rok 2016.
14. Správu dozornej rady SOM, a.s.
D. VZ UKLADÁ:
1. Výkonnému výboru SOV zaoberať sa pripomienkami z diskusie na 52. VZ SOV.
Z: VV SOV
T: priebežne
E. VZ POVERUJE:
1. Prezidenta a výkonný výbor SOV utvorením pracovnej skupiny na prípravu transformácie
Slovenského olympijského výboru na strešnú organizáciu slovenského športu a informovaním
o priebehu tohto procesu na 53. VZ SOV.
2. Prezidenta SOV vedením rokovaní o utvorení štátneho orgánu pre šport aspoň na úrovni štátneho
tajomníka pre šport.

V Bratislave 9. 6. 2017
Monika Šišková (predsedníčka mandátovej a návrhovej komisie),
Tomáš Fusko, Anton Siažik (členovia mandátovej a návrhovej komisie)
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