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ZÁPIS 
z 54. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru, ktoré sa konalo  

27. apríla 2018 v hoteli NH Gate One v Bratislave 
 

Prítomní: 

Zo 78 pozvaných členov SOV disponujúcich spolu 114 hlasmi bolo prítomných 65 členov (t. j. 83,3 %) 

celkove disponujúcich 98 hlasmi, čo znamenalo 85,96 % všetkých hlasov. 

➢    1 čestný prezident a 8 čestní členovia SOV 

➢    40 hostí, vrátane vyznamenaných a ocenených laureátov 

➢    14 zástupcov médií 

➢    20 pracovníkov sekretariátu SOV a SOM, a.s. 

Ospravedlnení členovia SOV: spolu 1 s 1 hlasom – Miroslav Luberda (člen SOV ako osobnosť) 

Ďalší neprítomní členovia SOV: spolu 12 s 15 hlasmi – s 2 hlasmi: František Pitoňák (Slovenský 

curlingový zväz), Peter Matejka (Slovenská asociácia taekwondo), Attila Érsek (Slovenský 

šermiarsky zväz), s 1 hlasom: Danka Barteková (členka MOV), Matej Tóth (predseda komisie 

športovcov SOV), jeden nenominovaný člen komisie športovcov SOV, Juraj Kišš (Slovenská 

asociácia čínskeho wu-shu), Vladimír Merkovský (Slovenský bowlingový zväz), Jana Maniková 

(Slovenská squashová asociácia), Dárius Rusnák (Slovenská asociácia olympionikov), Michal 

Martikán, Jozef Stümpel (členovia SOV ako osobnosti) 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 Olympijská hymna. 

 Prezident SOV Anton Siekel na úvod požiadal o minútu ticha na pamiatku významných osobností 

slovenského športu a olympijského hnutia Michala Vozára, Antona Zerera, Ján Súkupa st. a Vladimíra 

Weissa najst., ktorí zomreli odo dňa konania 53. VZ SOV. 

  

BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOV 

 Generálny sekretár SOV Jozel Liba písomne predložil informáciu o zmene v zastupovaní členov 

SOV od 53. VZ SOV podľa údajov, ktoré do stanoveného termínu nahlásili členské subjekty na 

sekretariát SOV. 

 Slovenský krasokorčuliarsky zväz                   Csaba Kürti  Jozef Beständig 

Slovenský zväz tanečného športu                                      Hana Švehlová                             Milan Špánik st. 

Slovenská boxerská federácia                                            Tomáš Kovács                             Peter Seriš 

Kalokagatia na Slovensku                       Anton Javorka  Andrea Ristová 

Slovenský tenisový zväz                      Miloslav Mečíř Ivan Greguška 

Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta športu               Pavel Ružbarský Viera Bebčáková 

SHS JAMES                      Vladimír Linek Igor Koller 

Slovenská volejbalová federácia                        Ľubor Halanda Martin Kraščenič 

člen SOV delegát na 53. VZ SOV delegát na 54. VZ SOV 

Slovenská gymnastická federácia Ján Novák   Oľga Kyselovičová 

 

 
Slovenská jazdecká federácia Zuzana Bačiak Masaryková   Vladimír Chovan 

 Slovenská golfová asociácia  Kamil Balga   Tomáš Stoklasa 
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Slovenský šachový zväz                                                     Vladimír Szücs                         František Jablonický 

Slovenský zväz florbalu                                                      Oto Divinský                            Helena Kunšteková 

Slovenská softbalová asociácia                         František Bunta Miriam Suchoňová 

Slovenský veslársky zväz                            Alexander Dénes Ján Žiška 

Slovenská rugbyová únia                             Eduard Krützner Filip Kráľ  

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád                              Eva Gažová                              Dominika Nestarcová 

 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov SOV na rokovaní 53. VZ 

SOV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené. 

 

BOD 3:  SCHVÁLENIE ZLOŽENIA PRACOVNÝCH KOMISIÍ 54. VZ – MANDÁTOVEJ 

A NÁVRHOVEJ, resp. VOLEBNEJ 

 Generálny sekretár SOV Jozel Liba informoval, že na začiatku 53. VZ SOV bolo prítomných 62 

z celkového počtu 78 členov SOV (t.j. 79,5 %), z toho 31 členov disponujúcich 2 hlasmi a 31 členov 

disponujúcich 1 hlasom. V danej chvíli prítomní členovia spolu disponujú 93 hlasmi (81,6 %) 

z celkového počtu 114 hlasov. Plénum je teda uznášaniaschopné. 

 J. Liba následne predložil nasledovný návrh zloženia mandátovej a návrhovej komisie 54. VZ SOV: 

predseda Jozef Jurášek, členovia Ján Žiška, Igor Koller. Návrh bol schválený jednomyseľne 93 hlasmi. 

 J. Liba ďalej predložil nasledovný návrh volebnej komisie 54. VZ SOV: predseda Zdenko Kríž, 

členovia Vladimír Hurban, František Jablonický, za dozornú radu SOV Ján Mižúr. Návrh bol schválený 

jednomyseľne 93 hlasmi. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 54. VZ SOV 

nasledovne: predseda Jozef Jurášek, členovia Ján Žiška, Igor Koller. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie volebnej komisie 53. VZ SOV nasledovne: predseda 

Zdenko Kríž, členovia Vladimír Hurban, František Jablonický, za dozornú radu SOV Ján Mižúr. 

 

BOD 4: SCHVÁLENIE PROGRAMU 54. VZ SOV, ZÁPISNICE Z 53. VZ SOV, 

ROKOVACIEHO PORIADKU 54. VZ SOV A VOLEBNÉHO PORIADKU 54. VZ SOV 

 Generálny sekretár SOV Jozel Liba informoval, že k elektronicky zaslanému programu 54. VZ 

SOV, ďalej k zápisnici z 53. VZ SOV, k Rokovaciemu poriadku 54. VZ SOV, ani k Volebnému 

poriadku 54. VZ SOV žiadny člen SOV nepredložil písomne žiadnu pripomienku. Keď žiadna 

neodznela ani v sále, dal o všetkých dokumentoch hlasovať. Všetky boli schválené jednomyseľne 93 

hlasmi. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu z 53. valného zhromaždenia SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo Rokovací poriadok 54. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo Volebný poriadok 54. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo program 54. VZ SOV nasledovne: 

1. Otvorenie               Siekel 

2. Informácia o zmene v  zastupovaní členov SOV     Liba 

3. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie a volebnej komisie  Liba 

4. Schválenie programu 54. VZ SOV, zápisnice zo 53. VZ SOV, rokovacieho poriadku  

      a volebného poriadku         Liba 

5. Prijatie čestného člena SOV        Liba 

6. Vyznamenania a ocenenia SOV za rok 2017      Liba 

7. Správa prezidenta SOV        Siekel  

8. Správa generálneho sekretára SOV       Liba 
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9. Správa o účasti SR na XXIII. ZOH 2018 v Pjongčangu    Buček  

10. Diskusia  

11. Prestávka 

12. Výročná správa SOV/SOM/Nadácie SOV za rok 2017    Asványi 

a. Správa SOM a.s. za rok 2017         Asványi 

b. Správa Nadácie SOV za rok 2017                 Guľáš 

13. Správa DR SOV za rok 2017        Mižúr 

14. Správa DR SOM, a.s., za rok 2017       Kukumberg 

15. Schválenie rozpočtu SOV na rok 2018         Asványi         

16. Diskusia 

17. Voľba člena DR SOV         predseda VK 

18. Správa mandátovej a návrhovej komisie      predseda MNK 

19. Záver           Siekel 

BOD 5: PRIJATIE ČESTNÉHO ČLENA SOV 

 Generálny sekretár SOV Jozef Liba predložil plénu návrh VV SOV na prijatie Mariána 

Kukumberga za čestného člena SOV. Marián Kukumberg je bývalý výborný hádzanár, juniorský 

reprezentant ČSSR a dlhoročný hráč ČH Bratislava, ktorý so svojím tímom získal tri federálne tituly 

(1973, 1975 a 1976). Neskôr bol tréner ŠKP Bratislava, s ktorým postúpil až do semifinále Pohára EHF, 

od roku 2005 prezident ŠKP Bratislava. Patrí medzi najvýznamnejších športových funkcionárov na 

Slovensku. Takmer štvrťstoročie pôsobil ako riaditeľ Strediska štátnej športovej reprezentácie 

Ministerstva vnútra SR, neskôr Športového centra polície, ktorého členmi bolo či je množstvo 

olympijských medailistov. Od roku 2004 je prezident Konfederácie športových zväzov SR, v rokoch 

2005 – 2016 stál aj na čele Slovenského združenia telesnej kultúry. Kratší čas viedol Slovenskú 

asociáciu boxu amatérov. V období rokov 2000 – 2004 bol členom výkonného výboru SOV a od roku 

2008 až do konca roku 2017 predsedom dozornej rady SOV, v súčasnosti je predsedom dozornej rady 

SOM, a.s.. V roku 2007 mu SOV udelil strieborné kruhy SOV. 

 J. Liba upozornil, že s prijatím za čestného člena sa automaticky viaže aj udelenie Zlatého odznaku 

SOV. Členovia SOV jednomyseľne 93 hlasmi prijali Mariána Kukumberga za čestného člena SOV. 

Diplom a Zlatý odznak SOV mu odovzdali prezident SOV Anton Siekel a generálny sekretár SOV 

Jozef Liba. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Mariána Kukumberga za čestného člena SOV. 

 

BOD 6: VYZNAMENANIA A VÝROČNÉ OCENENIA SOV ZA ROK 2017 

 Generálny sekretár SOV Jozef Liba prečítal zoznam laureátov výročných ocenení SOV za rok 

2017, vyznamenaní SOV a diplomu MOV Žena a šport, ako ich schválil výkonný výbor SOV. Delegáti 

dostali v písomnej podobe charakteristiky všetkých laureátov. J. Liba upozornil, že vyznamenania 

a jedno výročné ocenenie, ktoré boli udelené členom našej olympijskej výpravy v Pjongčangu, budú 

slávnostne odovzdané v rovnaký deň na galavečere k ZOH 2018, ktorý sa uskutoční takisto 

v kongresovej sále hotela NH Gate One. 

 Prítomným laureátov odovzdali výročné ocenenia SOV za rok 2017, vyznamenania SOV aj diplom 

MOV Žena a šport prezident Anton Siekel a čestný prezident SOV František Chmelár. Výnimkou 

bolo udelenie Ceny Mira Procházku, ktorú Jozefovi Hrušovskému odovzdala manželka nebohého Mira 

Procházku, národná umelkyňa Mária Kráľovičová. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie vyznamenaní SOV nasledovne: Zlatý odznak 

SOV: Marián Kukumberg, Daniel Kuzmin, Strieborný odznak SOV: Ivan Kováč, Timotej Zuzula, 

Bronzový odznak SOV: Branislav Antala, Ladislav Asványi, Eduard Čordáš, Eva Glesková–Lehocká, 
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Ján Godál, Anton Hamran, Vladimír Hnáth, Eva Charfreitagová, Tomáš Kampmiller, Oľga 

Kyselovičová, Jan Liška, Ján Longa, Miroslav Luberda, Vladimír Mihočko, Dušan Moravčík, Ján 

Novotný, Imrich Ozorák, Daniel Pauko, Jozef Tománek, Dušan Ťažký, Ján Valach, Plaketa SOV: Milan 

Lajčiak, Ladislav Noskovič, Branislav Prieložný, Ján Pečo, Pavol Tolnay, Medaila SOV: Pavol Blažek, 

Ivona Fialková, Paulína Fialková, Jozef Ninis, Terézia Poliaková, Alena Procházková, Petra Vlhová, 

Čestné uznanie SOV: Baptiste Blondeau, Fabien Blondeau, Ivan Čillík, Božena Gerhátová, Rafael 

Horváth, Miroslav Jakubík, Organizačný výbor medzinárodných cyklistických pretekov Okolo 

Slovenska, Marek Vrba. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie výročných ocenení SOV za rok 2017 

nasledovne: Trofej SOV: Ivan Čierny, Cena Matyldy Pálfyovej: Veronika Velez Zuzulová, Cena 

Ondreja Nepelu: Ján Volko, Cena Bohumila Goliana: futbalový tím Slovenska do 21 rokov, Cena Pavla 

Schmidta: Peter Sagan, Cena Pavla Demitru: Ján Ďurica, Cena Jána Zacharu: Gejza Vass, Cena 

Miroslava Procházku: Jozef Hrušovský, Cena Vincenta Lafka – olympijský klub roka: Olympijský klub 

Michalovce. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie diplomu MOV Žena a šport Jane Labudovej. 

 

BOD 7: SPRÁVA PREZIDENTA SOV 

 Prezident SOV Anton Siekel vo svojej správe najprv zablahoželal všetkým prítomným oceneným 

a vyznamenaním. „Vážme si ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase v neľahkých podmienkach pracujú pre 

šport. Keď nás práca baví, prekážky nás nezlomia,“ povedal. 

 V prvej časti správy Siekel zhrnul činnosť SOV v roku 2017, pričom sa osobne poďakoval 

niektorým riaditeľom oddelení, aj všetkým trom viceprezidentom SOV. 

 V činnosti športového oddelenia pod vedením Romana Bučeka vyzdvihol prezident SOV zvládnutie 

letného aj zimného EYOF v minulom roku, podiel na odbornej stránke prípravy projektu Juniorského 

olympijského tímu, či častú komunikáciu so zväzmi vo veci indentifikácie talentov aj sumarizovania 

stavu infraštruktúry. V oblasti rozvoja olympizmu, ktorú riadi Ivana Motolíková, upriamil pozornosť na 

júnový Olympijský deň, ktorý bude tohto roku pilotným projektom SOV. Členov SOV vyzval, aby 

tomuto projektu venovali pozornosť a prispeli k šíreniu osvety o Olympijskom dni. 

 Anton Siekel ocenil viacero výstav, ktoré vlani pripravilo SOV – SOŠM pod vedením Zdenky 

Letenayovej. Na marketingu SOV nastali personálne zmeny a došlo aj k zmene filozofie. SOV viac 

vidno v médiách, začal vydávať prílohu v denníku Hospodárske noviny, nadviazal spoluprácu 

s vydavateľstvom News and Media a pripravuje ďalšiu s denníkom Pravda. Prezident SOV ocenil aj 

prácu ekonomického oddelenia SOV, ktorá síce nie je navonok tak viditeľná, ale o jej kvalite svedčí to, 

že výroky audítorov sú bez výhrad. Kvitoval aj podpis viacerých memoránd o spolupráci SOV 

s partnerskými organizáciami (napr. Slovenský paralympijský výbor či RTVS) a fakt, že na zadanie 

SOV spracovala spoločnosť KMPG štúdiu o financovaní slovenského športu. 

 V druhej časti svojej správy sa A. Siekel zameral na aktuálne témy a blízku budúcnosť. 

 Konštatoval, že pracovné skupiny športovej rady SOV sa opakovane zaoberali viacerými 

prierezovými otázkami slovenského športu, osobitne vo väzbe na Zákon o športe. Tento zákon považuje 

za veľmi prísny, príliš detailný pri stanovovaní povinností pre športové organizácie a tak administratívne 

náročný, že sa k tomu ťažko hľadá paralela v iných oblastiach spoločenského života. Ustanovenia 

zákona je v praxi veľmi ťažké napĺňať. 

 Ako vážny problém zmienil prezident SOV nedostatok športovísk na Slovensku. 

 Osobitne sa A. Siekel venoval téme strešnej organizácie slovenského športu. Znovu potvrdil 

ambíciu SOV byť lídrom procesu utvorenia strešnej organizácie slovenského športu. „Bol by som rád, 

keby sa tento projekt podarilo v roku 2018 dotiahnuť do úspešného konca,“ povedal a poďakoval sa 
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všetkým zväzom, ktoré už oficiálne podporili snahu SOV po transformácii zastrešiť slovenský šport. 

„Odhadujem, že zhruba 90 percent zväzov je za a zvyšných 10 percent sa snažím presvedčiť, že by to 

bolo prospešné,“ uviedol a dodal, že SOV bude v krátkom čase prezentovať návrh stanov strešnej 

organizácie a všetky zväzy požiadal o jeho aktívne pripomienkovanie. „Všetci sme reprezentanti 

športového hnutia a navonok musíme vystupovať jednotne,” dodal. Prezident SOV ďalej vyjadril nádej, 

že v krátkom čase sa podarí obnoviť činnosť rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aj 

zriadiť funkciu štátneho tajomníka osobitne pre oblasť športu. 

 Pripomenul aj 25. výročie SOV, ktoré SOV oslavuje od 19. decembra 2017. Dlhodobé oslavy 

vyvrcholia 22. september spoločenskou akciou aj s účasťou významných zahraničných hostí 

v novostavbe SND v Bratislave. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu prezidenta SOV Antona Siekela. 

 

BOD 8: SPRÁVA GENERÁLNEHO SEKRETÁRA SOV 

 Generálny sekretár SOV Jozef Liba sa vo svojej správe zameral na medzinárodný rozmer činnosti 

SOV. Ocenil, že už začiatkom roka 2017 sa Anton Siekel ako novozvolený prezident SOV stretol 

v Lausanne s prezidentom MOV Thomasom Bachom aj s prezidentom EOV Janezom Kocijančičom. 

Osobitne vyzdvihol, že SOV vlani v rezorte X-Bionic Sphere v Šamoríne-Čilistove usporiadal dve 

významné medzinárodné podujatia – v spolupráci s MOV a s ANOV marketingový seminár pre 

najvyspelejšie národné olympijské výbory (NOV) s účasťou 110 delegátov zo 76 krajín, aj stretnutie 17 

NOV zo Strednej a Juhovýchodnej Európy. SOV sa zapojil aj do medzinárodných vzdelávacích 

programov jednak pre ženy v športe v rámci programu Erasmus+ (Success), a jednak pre športových 

manažérov. Komisia medzinárodných vzťahov SOV realizovala dotazníkový prieskum 

o medzinárodných aktivitách zväzov. 

 Významné boli aj diplomatické úspechy Slovákov – členku MOV Danku Bartekovú počas ZOH 

v Pjongčangu zvolili za podpredsedníčku komisie športovcov MOV a vlani na jeseň Jozefa Libu za člena 

exekutívy Európskych olympijských výborov (EOV) a Janku Daubnerovú-Gerekovú za členku komisie 

športovcov EOV.  

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu generálneho sekretára SOV Jozefa Libu. 

 

BOD 9: SPRÁVA O ÚČASTI SR NA XXIII. ZOH 2018 V PJONGČANGU 

 Správu o účasti SR na XXIII. zimných olympijských hrách v Pjongčangu písomne predložil vedúci 

slovenskej výpravy na ZOH 2018, športový riaditeľ SOV Roman Buček, ktorý ju uviedol ústne. Okrem 

iného uviedol, že objem celkových výdavkov, súvisiacich so zabezpečením účasti našej výpravy na 

ZOH v Pjongčangu a so samotnou účasťou (vrátane odmien), dosiahol 1.863.241 eur, pričom 

z vlastných zdrojov SOV bola takmer polovica celkovej sumy (vyše 925-tisíc eur). Vyše 977-tisíc eur 

bola celková výška štátnych dotácií. 

 Na ZOH v Pjongčangu (9. – 25. februára 2018) reprezentovala Slovensko výprava s 56 

športovcami. Štartovali v 7 z celkového počtu 15 športových odvetví, ktoré sú  v programe ZOH. Z 

našich športovcov „do hry“ zasiahlo 54 športovcov. Medaily získali športovci z 30 krajín. 

Slovensko vďaka zlatu a dvom striebram biatlonistky Anastasie Kuzminovej obsadilo 17. miesto. Aj 

podľa zisku tzv. olympijských bodov to boli najúspešnejšie ZOH v slovenskej histórii. Zisk 23 bodov je 

o 2 body vyšší ako vo Vancouvri 2010 a až o 10 bodov vyšší ako v Soči 2014. Slovenskí športovci zo 73 

štartov vybojovali 23 umiestení v prvej polovici, z toho 17 umiestení v prvej tretine štartového poľa, čo 

je porovnateľné s umiesteniami na predchádzajúcich ZOH. 
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 Vedúci realizačných tímov, resp. tréneri, predložili SOV podrobné hodnotiace správy. Po ukončení 

súťažnej sezóny 2017/2018 sa uskutočňujú na pôde SOV dvojstranné stretnutia so športovými zväzmi 

k ich rozvojovým zámerom do ďalšieho olympijského cyklu. 

 Počas ZOH v Pjongčangu sa uskutočnili voľby troch nových členov komisie športovcov SOV za 

zimné športy. Samotní slovenskí olympionici si za svojich zástupcov v komisii športovcov SOV zvolili 

biatlonistu Pavla Hurajta, zjazdárku Janu Gantnerovú a sánkara Jakuba Šimoňáka. V komisii nahradili 

predchádzajúcich troch zástupcov zimných olympionikov, ktorých mandát vypršal v posledný deň ZOH 

2018. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o účasti SR na XXIII. zimných olympijských 

hrách 2018 v Pjongčangu, predloženú Romanom Bučekom. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zvolenie Pavla Hurajta, Jany Gantnerovej a Jakuba 

Šimoňáka za nových členov komisie športovcov SOV zastupujúcich zimných olympionikov počas ZOH 

2018 v Pjongčangu. 

 

BOD 10: DISKUSIA 

 Dušan Ťažký: Ospravedlnil neprítomnosť ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny 

Lubyovej a informoval o zmenách, ku ktorým došlo od 1. apríla 2018 na sekcii štátnej starostlivosto 

o šport MŠVVŠ SR. Od uvedeného dátumu došlo k zmene organizačnej štruktúry, pôvodná sekcia bola 

zrušená a namiesto nej bola zriadená sekcia športu – on sa stal jej povereným generálnym riaditeľom. 

Bývalej generálnej riaditeľke sekcie Božene Gerhátovej sa poďakoval za viac než 20 rokov práce na 

ministerstve. „Bolo pre mňa cťou s ňou spolupracovať,“ povedal. Ďalej informoval, že od 1. januára 

2018 sa počet pracovníkov sekcie postupne zredukoval z pôvodných 15 na súčasných 11, pričom 

zmenšený kolektív sa musí zaoberať narastajúcou agendou okolo zápisu športových odborníkov. 

Informoval o pokračujúcich prácach na Informačnom systéme športu. Všetky športové zväzy môžu 

požiadať o prístupové práva do ISŠ, ale zatiaľ to urobili len 3 percentá zväzov. Na margo výstavby 

Národného futbalového štadióna v Bratislave uviedol, že koncom októbra 2018 by mohol byť 

odovzdaný do užívania. Napokon informoval, že s viceprezidentom SOV J. Gӧncim aj s generálnym 

sekretárom SOV J. Libom diskutoval o možnostiach spolupráce so SOV, pričom našli viaceré štyčné 

body. 

 Peter Korčok: Ako viceprezident SOV pre športy a predseda športovej rady SOV sa poďakoval 

kolegom z výkonného výboru aj zo športovej rady za ich pôsobenie predovšetkým v pracovných 

skupinách ŠR SOV, ktoré pripravili viaceré kvalitné materiály. Prostredníctvom týchto pracovných 

skupín sa SOV podľa neho viac otvoril smerom k športovému hnutiu. Poďakoval sa aj športovému 

riaditeľovi SOV Romanovi Bučekovi za úspešnú misiu na ZOH 2018 v Pjongčangu. 

 Marián Vanderka: Člen VV SOV z pozície dekana FTVŠ UK v Bratislave informoval, že fakulta 

pripravuje na 14. a 15. novembra 2018 konferenciu k 25. výročiu SOV. Ďalej požiadal zástupcov zväzov 

o pomoc. Konštatoval, že na Slovensku sú tri vysoké školy, ktoré vychovávajú trénerov a odborníkov 

v športe 4. a 5. stupňa, ale dlhodobo sa boria s nedostatkom financií aj s kvalitou vzdelávania. Vyzval 

zväzy, predovšetkým tie tzv. menšie, aby v spolupráci s fakultami podporili edičnú činnosť hlavne pri 

vydávaní metodických materiálov, aj aby na prednášky na fakultách „dodali“ špičkových trénerských 

odborníkov zo svojich športov. 

 Ján Krišanda: Poďakoval sa VV SOV a osobitne prezidentovi A. Siekelovi za ich činnosť 

v prospech celého slovenského športu. Podľa jeho názoru je dnes SOV asi jediná organizácia, o ktorú sa 

zväzy môžu naozaj oprieť a jej prostredníctvom aj prenášať podnety na MŠVVŠ SR. Ocenil dlhodobé 

pôsobenie B. Gerhátovej a D. Ťažkého na rezortnom ministerstve. Za predošlého ministra školstva P. 

Plavčana bol sám menovaný za podpredsedu rady ministra pre šport, ktorá dobre fungovala a venovala 
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sa koncepčným záležitostiam. Po zmene na ministerskom poste však činnosť rady stagnuje. Považuje za 

nevyhnutné, aby rada, ktorá má reprezentatívne zloženie, začala znovu pracovať. V súčasnosti sa bojuje 

o zriadenie pozície štátneho tajomníka MŠVVŠ pre šport. 

 Július Dubovský: Pripomenul dôležitosť zriadenia Fondu a podporu športu, o ktorom sa už dlhšie 

hovorí. 

 Dušan Ťažký: V reakcii na predrečníka uviedol, že prijatie zákona o Fonde na podporu športu je 

zakotvené v Programovom vyhlásení vlády SR a v roku 2017 sa viackrát zišla komisia, menovaná 

v súvislosti s touto vecou. Zatiaľ sa však nepodarilo dôjsť k zhode, z akých zdrojov by mal byť fond 

financovaný a momentálne sa na príprave tohto zákona nepracuje. Upozornil, že Zákon o športe 

v platnom znení neumožňuje na účel zriadenia fondu vyčleniť viac ako približne 4 milióny eur, čo je 

nedostatočná suma. 

 Božena Gerhátová: Poďakovala sa predstaviteľom SOV aj zväzov a ďalších športových 

organizácií za spoluprácu počas viac než 20 rokov, keď pôsobila na ministerstve školstva na sekcii 

zastrešujúcej štátnu starostlivosť o šport. „Z môjho pohľadu to boli veľmi úspešné roky. Snažili sme sa 

robiť našu prácu zodpovedne a bez politických vplyvov. Ale posledný rok nám veľmi skomplikovala 

aplikácia Zákona o športe do praxe. Žiaľ, nie všetko sme vedeli riešiť k spokojnosti športového hnutia. 

Chce to novelizáciu legislatívy,“ povedala a uviedla, že zo športu neodchádza, ale potrebuje nabrať 

druhý dych. 

 František Chmelár: Čestný prezident SOV sa poďakoval B. Gerhátovej za dlhoročnú prácu na 

ministerstve. „Každý, kto vložil do športu snahu, je vzácny,“ uviedol. 

 

BOD 11: PRESTÁVKA 

 

BOD 12: VÝROČNÁ SPRÁVA SOV/SOM/NADÁCIE SOV ZA ROK 2017 

 Výročnú správu SOV za rok 2017, a v jej rámci aj Správu Slovenskej olympijskej marketingovej, 

a.s., za rok 2017 a Správu Nadácie SOV za rok 2017, dostali členovia SOV v predstihu v elektronickej 

podobe. Na 54. VZ SOV ju ústnym komentárom uviedol výkonný riaditeľ SOV Gábor Asványi, Najrpv 

informoval o organizačných zmenách, ku ktorým došlo po nástupe nového vedenia SOV v priebehu 

roka2017. Tieto zmeny zahŕňali: revíziu stanov a interných predpisov, dodávateľských vzťahov a 

pracovných postupov; vytvorenie strategických pozícií a orgánov (výkonný riaditeľ, právnik, poradný 

orgán prezidenta SOV); zostavenie komisií a menovanie ich členov (ako nová bola zriadená 

legislatívno-právna komisia, športová rada SOV bola doplnená o pracovné skupiny); voľby do orgánov 

ZOK SR, SOA a KFP SOV; reorganizáciu SOM, a.s., a Nadácie SOV; začatie rokovaní o obnove 

Slovenskej asociácie olympionikov. 

 Pri sumarizovaní činnosti za rok 2017 v rámci jednotlivých oddelení SOV G. Asványi osobitne 

vyzdvihol niektoré skutočnosti: pri športovom oddelení veľmi dobré zvládnutie zabezpečenia účasti na 

zimnom EYOF v Erzurume a na letnom EYOF v Győri, kde slovenská výprava dosiahla historicky 

najlepšie výsledky; pri mediálnom oddelení vydanie dvoch čísiel časopisu OLYMPIC.sk, aj začiatok 

vydávania každomesačnej prílohy Sme jeden tím v denníku Hospodárske noviny (počnúc novembrom 

2017), vydanie knihy Naši olympijskí velikáni štvrťstoročia, aj zvýšenú aktivitu SOV na sociálnych 

sieťach; pri oddelení olympizmu organizáciu Olympijského dňa 2017 (spolu s 31.356 účastníkmi), 

Olympijských festivalov Slovenska (s účasťou 27.918 žiakov a študentov zo 154 materských, 81 

základných a 123 stredných škôl) a množstva ďalších každoročných aktivít; pri SOV - Slovenskom 

olympijskom a športovom múzeu fakt, že v roku 2017 získalo kúpou, darom alebo vlastným výskumom 

spolu 597 zbierkových predmetov v hodnote 31.464 EUR a že na 11 výstavách v 8 mestách Slovenska si 

zbierkové predmety múzea mohlo pozrieť spolu 8.225 návštevníkov, pričom najvýznamnejšou akciou 
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bola výstava „Nájdi si svoje hobby“ v Múzeu mesta Bratislava, ktorá prebiehala od 7. septembra do 8. 

októbra 2017. 

 G. Asványi v rámci Výročnej správy SOV predložil aj správu o hospodárení SOV v roku 2017. 

Rozpočet SOV za minulý rok dosiahol príjmy v celkovej výške viac než 2,53 milióna eur, výdavky 

dosiahli celkove takmer 2,192 milióna eur, nerozdelený účtovný zisk bol takmer 340-tisíc eur. 

Informoval aj o výroku audítorskej spoločnosti ProVera Consult, s.r.o., podľa ktorého účtovná uzávierka 

dáva pravdivý a verný obraz situácie a výsledku hospodárenia SOV v roku 2017. 

 

 Výročná správa SOV obsahuje aj správu o činnosti Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM), 

a.s., ktorú z pozície predsedu predstavenstva uviedol takisto Gábor Asványi. Na úvod informoval 

o viacerých organizačných zmenách, ktorými v priebehu roka 2017 prešla SOM, a.s. Tieto zmeny 

zahŕňali nové zloženie predstavenstva a dozornej rady, nové obsadenie pracovných pozícií (riaditeľ, 

marketingový špecialista, projektový manažér, pracovník back office), získanie nových strategických 

dodávateľov (grafické prace, PR-poradenstvo, organizácia eventov), budovanie silnej značky 

Slovenského olympijského tímu (SOT) s komunikačným konceptom SME JEDEN TÍM, a úzku 

spoluprácu s oddeleniami SOV a Nadáciou SOV. 

 V rámci budovania značky SOT bolo významnou novinkou spustenie projektu Juniorského 

olympijského tímu (JOT) ako grantového projektu pre športové talenty vo veku do 18 rokov s ročným 

rozpočtom 75.000 eur. V rámci aktivít SOM, a.s., sa začalo aktívne pracovať s videami, na facebookovej 

stránke SOV bolo za rok zverejnených 40 originálnych videí. V printovej inzercii v periodikách 

vydavateľstiev Mediage, Albatros a Publishing House bolo zverejnených spolu 54 inzertných strán 

s promovaním partnerov prostredníctvom projektov SOV. Okrem toho sa realizovala rozhlasová kampaň 

prostredníctvom Radia Šport a televízna kampaň na TA3. Významnými aktivitami spojenými 

s prezentáciou partnerov boli Olympic Fashion Show s prezentáciou oblečenia slovenskej výpravy na 

ZOH v Pjongčangu, aj oslavy 25. výročia SOV. 

 SOM, a.s., spolupracovala v roku 2017 dovedna s 29 športovcami na čele s poprednými 

olympionikmi, ktorých podporila celkovou sumou 218.000 eur (bez DPH). 

 Novými marketingovými partnermi sa v uplynulom období stali – Hlavný partner: Dôvera zdravotná 

poisťovňa, a.s.,  Partner: Antakerix Czech, s.r.o. (Strabag), Mediálni partneri: News and media holding. 

a.s., MAFRA Slovakia, a.s., Dodávateľ: AGEL SK, a.s. 

 SOM, a.s., v roku 2017 mala celkové náklady vo výške viac než 1,621 milióna eur a výnosy vo 

výške viac než 1,622 milióna eur. Najvyšší objem príjmov dosiahla spoločnosť z predaja olympijskej 

symboliky – v hotovosti viac než 569-tisíc, v barteri viac než 384-tisíc eur, z predaja tovara mala príjem 

vo výške viac než 506-tisíc eur. 

 

 Súčasťou Výročnej správy SOV je aj správa Nadácie SOV za rok 2017, ktorú ústne uviedol 

predseda jej správnej rady Dušan Guľáš. Informoval o zmenách v orgánoch Nadácie SOV. Jej 

správcom je prezident SOV Anton Siekel, počet členov správnej rady sa rozšíril až na desať. 

V uplynulom období mala Nadácia SOV za cieľ zviditeľniť sa smerom k verejnosti, zvýšiť svoj 

rozpočet, rozšíriť existujúce projekty, aj spolupracovať na projektoch športovcov a s inými nadáciami. 

 D. Guľáš prezentoval ďalší ročník „Ukáž sa!“, čo je grantový projekt Nadácie SOV pri športovcov 

vo veku 12 – 18 rokov. V jeho prvej fáze sa vlani medzi 12 mladých športovcov rozdelili granty 

v celkovej výške 30.000 eur. O rozdelení grantov hlasovala verejnosť. V rámci projektu Olympijské 

srdce pre seniorov Nadácia SOV udelila poukazy na liečebné pobyty v Kúpeľoch Dudince 10 bývalým 

olympionikom a na Relax Week na Táľoch 6 bývalým športovcom. V rámci projektu Olympijská 
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kvapka krvi v štyroch mestách spolu darovalo krv viac ako 120 darcov, medzi nimi aj viacero 

olympionikov. Novinkou bolo udelenie grantov pre dvoch trénerov mládeže, ktorým sa venujú 

športovým talentom zo sociálne znevýhodneného prostredia (Tomi „Kid“ Kovács – box, Peter Mečiar – 

atletika). 

 

 Výročnú správa SOV za rok 2017 a v jej rámci aj Správu Slovenskej olympijskej marketingovej, 

a.s., za rok 2017 a Správu Nadácie SOV za rok 2017 schválili delegáti 54. VZ SOV jednomyseľne, za 

hlasovalo všetkých 57 prítomných členov SOV s celkovým počtom 87 hlasov. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu Slovenského olympijského výboru za rok 2017, 

v jej rámci aj Správu Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., za rok 2017 a Správu Nadácie SOV za 

rok 2017. 

 

BOD 13: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOV ZA ROK 2017       

 Správu dozornej rady SOV za rok 2017 predložil jej predseda Ján Mižúr, ktorý bol do tejto funkcie 

zvolený síce až v januári 2018 na 53. VZ SOV (po rezignácii dovtedajšieho predsedu Mariána 

Kukumberga), ale už predtým pôsobil v DR SOV ako člen spoločne s Jánom Karšňákom a s Milanom 

Jagnešákom. DR SOV mala v minulom roku tri zasadnutia, na ktorých sa riešila hlavne ekonomická 

a legislatívna oblasť činnosti SOV. Podrobnejšie sa kontrolovali uskutočnené zahraničné pracovné cesty 

zamestnancov a vyúčtovania v oblasti autodopravy. Boli zistené len drobné nedostatky, ktoré 

ekonomické oddelenie SOV odstránilo. Bývalý predseda DR SOV sa pravidelne zúčastňoval na 

zasadnutiach VV SOV, na ktorých sa aktívne zapájal do prerokovávaných bodov programu. 

 DR SOV na svojom poslednom zasadnutí prerokovala výročnú správu SOV za rok 2017 aj so 

záverečnou správou audítora a súhlasila s ich závermi. 

 Po skončení ZOH 2018 vypršal mandát Milana Jagnešáka ako nominanta komisie športovcov za 

člena DR SOV ex officio. Novým členom dozornej rady SOV za komisiu športovcov sa v apríli 2018 

stal Jakub Šimoňák. 

 Správa bola schválená bez pripomienok jednomyseľne, za hlasovalo všetkých 57 prítomných členov 

SOV s celkovým počtom 87 hlasov. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo správu dozornej rady Slovenského olympijského výboru za rok 

2017, predloženú Jánom Mižúrom. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie členstvo ex officio Jakuba Šimoňáka v dozornej rade 

SOV v zastúpení komisie športovcov SOV. 

 

BOD 14: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOM, A.S., ZA ROK 2017      

 Správu dozornej rady SOM, a.s., za rok 2017 predložil jej predseda Marián Kukumberg. Uviedol, 

že v DR SOM, a.s., okrem neho v roku 2017 pôsobili ako členovia Lucia Veselská, Štefan Rosina, Ľubor 

Halanda a Jozef Jurášek. V roku 2017 mala DR SOM, a.s., v súlade so stanovami spoločnosti dve 

zasadnutia. Napriek skutočnosti, že SOM, a.s., nespĺňa „veľkostné“ kritériá pre povinný audit účtovnej 

závierky v zmysle zákona o účtovníctve, rozhodla sa dobrovoľne pre audit účtovnej závierky za rok 

2017, ktorý vykonala audítorská spoločnosť ProVera Consult, s.r.o. 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu dozornej rady Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s., za rok 2017, predloženú Mariánom Kukumbergom. 

 

BOD 15: SCHVÁLENIE ROZPOČTU SOV NA ROK 2018         

 Návrh rozpočtu SOV na rok 2018 predložil výkonný riaditeľ SOV Gábor Asványi. Rozpočet počíta 

s celkovými príjmami vo výške takmer 3,7 milióna eur. Náklady sú kalkulované v rovnakej výške. Člen 
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SOV Marcel Blažo vyslovil pripomienku, že návrh rozpočtu nebol členom SOV zaslaný v súlade so 

Stanovami SOV, teda sedem dní vopred. Rozpočet však bol schválený v predloženej podobe 

jednomyseľne, za hlasovalo všetkým 57 prítomných členov SOV s celkovým počtom 87 hlasov. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo rozpočet Slovenského olympijského výboru na rok 2018. 

 

BOD 16: DISKUSIA       

 Peter Balážik: Ako hosť rokovania v zastúpení spoločnosti KPMG Slovensko prezentoval 

výsledky štúdie o financovaní športu na Slovensku, ktorej spracovanie si SOV u spoločnosti KPMG 

vlani objednal rovnako ako v roku 2012 (štúdia je zverejnená na stránke www.olympic.sk). Za 

uplynulých päť rokov došlo vo financovaní slovenského športu k určitým zmenám, ktoré sú vnímané 

prevažne pozitívne – aj keď predovšetkým vo veľkých športových zväzoch, menej v tých menších 

a v národných športových organizáciách. Významnou zmenou bolo prijatie Zákona o športe (zákon č. 

440/2015 Z. z.) a navýšenie celkového objemu štátnych dotácií do športu, ktoré čiastočne zohľadňuje aj 

napredovanie slovenskej ekonomiky. V minulom roku však rozmer veľkého nárastu financií výrazne 

skresľuje masívna dotácia vo výške približne 50 miliónov eur na výstavbu Národného futbalového 

štadióna (NFŠ). „Sme jedna z mála krajím, ktorá má legislatívne pokrytú oblasť športu, to je pozitívum. 

Negatívom zase je veľká byrokracia a mnohé zväzy navrhujú úpravu vzorca na výpočet štátnych 

dotácií,“ uviedol P. Balážik. 

 Ivan Greguška: Upozornil, že viaceré závery štúdie boli vypracované na základe dotazníkového 

prieskumu, ten však vyplnila ani nie tretina športových zväzov. Za príčinu nízkeho počtu respondentov 

považuje to, že zväzy dostali dotazník krátko pred Vianocami a na jeho vyplnenie mali len štyri dni. 

Odporúčania na zmenu systému financovania športu musia vychádzať z vyjadrení oveľa väčšieho počtu. 

 Marián Kukumberg: Ocenil úsilie SOV a vypracovanie štúdie KPMG, ale za problémovú 

považuje nízku validitu viacerých údajov. Nepáči sa mu, že niektoré používané údaje sú ešte z rokov 

2007 alebo 2008. Najviac mu prekáža, že stále neexistujú presné údaje o štruktúre toku peňazí do športu 

z rozpočtov miest a obcí, ktoré v celkovom objeme tvoria zhruba polovicu príjmov športovej oblasti 

z verejných zdrojov. „V skutočnosti nevieme, koľko peňazí odkiaľ kam ide. Združenie miest a ovxcí 

Slovenska by malo dostať nejaké ,noty´, ako by mestá a obce mali vykazovať podporu športu,“ povedal. 

Kritizoval vzorec na výpočet štátnych dotácií, v ktorom za najväčší problém považuje kritérium 

popularity a jeho sporné meranie. Na základe deklarovanej popularity dostávajú „veľké“ a marketingovo 

zaujímavé športy väčšie dotácie z verejných zdrojov, ale pritom sa im oveľa ľahšie získavajú 

marketingové prostriedky a ďalšiu výhodu majú aj v tom, že ich súťaže sú často na obrazovke RTVS. 

 Marcel Blažo: Navrhol, aby spoločnosť KPMG dodatočne oslovila tie zväzy, ktoré jej dotazníky 

pôvodne nevyplnili. To by prispelo k verifikácii záverov štúdie a odporúčaní. Podobne ako I. Greguška 

uviedol, že dotazníky boli zväzom rozoslané v hektickom predvianočnom období a na vyplnenie bol 

veľmi krátky čas, takže mnoho zväzov to nestihlo. Upozornil, že mnohé dáta v štúdii nie sú relevantné, 

napríklad v jeho športe (zastupuje Slovenskú plaveckú federáciu) určite nesedia údaje o klesajúcej 

členskej základni. 

 Zdenko Kríž: Vyjadril súhlas s návrhmi I. Gregušku a M. Blaža a požiadal, aby spoločnosť KPMG 

dotazníkový prieskum medzi zväzmi doplnila. Ďalej upozornil, že príspevky športovým zväzom boli 

vypočítané podľa chybného vzorca, zrejme preto niektoré zväzy dotazníky „odsabotovali“. 

 František Chmelár: Konštatoval, že počas jeho pôsobenia na čele SOV (v roku 2012) zadal SOV 

spoločnosti KPMG vyhotovenie prvej štúdie o financovaní slovenského športu z dôvodu, aby sa 

športoví predsatavitelia mohli oprieť aspoň o nejaké fakty. „Keby fungoval Informačný systém športu, 

nemuseli by sme dať robiť žiadne štúdie. Toto je náhradné riešenie,“ povedal. 

 Martin Kraščenič: Požiadal o tlačenú verziu štúdie KPMG. 

http://www.olympic.sk/
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 Patrik Hrbek: Právnik SOV vystúpil v diskusii ako hosť a hovoril o téme potreby utvorenia 

strešnej organizácie slovenského športu. Uviedol, že v 34 európskych krajinách je šport v určitej miere 

pod „strechou“ národného olympijského výboru. V žiadnej krajine pritom nie je také množstvo 

zastrešujúcich športových organizácii, ako na Slovensku. Rozsiahle a neprehľadné spektrum športových 

organizácií je prekážkou zapojenia športového hnutia do verejnej diskusie so štátom. Nemožno sa teda 

čudovať, že štát volá po určitej racionalizácii štruktúry športu. SOV predstavuje najstabilnejšiu 

multišportovú organizáciu na Slovensku, navyše už dnes združuje 53 národných športových zväzov a 13 

ďalších organizácií, resp. inštitúcií, pôsobiacich v oblasti športu. Strešnou organizáciou by sa mohol stať 

po určitej transformácii. V súčasnosti sa pripravuje návrh stanov transformovaného SOV, ku ktorému 

budú mať možnosť vyjadriť sa všetky dotknuté subjekty. Strešná organizácia by mala byť otvorená 

všetkým subjektom, v procese jej tvorby však musí byť rešpektovaná Olympijská charta. 

 Kamil Haťapka: Čestný člen SOV povedal, že kedysi išiel do politiky preto, lebo bol presvedčený, 

že slovenský šport potrebuje ministerstvo športu so samostatnou rozpočtovou kapitolou. Doteraz sa to 

však nepodarilo vybojovať, stále sa len rozpráva, 

 Ľubomír Ryšavý: Vyjadril podporu myšlienke, aby sa SOV stal strešnou organizáciou slovenského 

športu a jeho zástupcom voči štátu. Povedal, že pri tvorbe Zákona o športe boli viaceré športové zväzy 

„zavedené“ sľubmi, že ak podporia zákon, do športu bude plynúť podstatne viac peňazí. To sa nestalo 

a vzhľadom na prísne požiadavky zákona hrozí, že v ďalšej sezóne sa nebude hrať basketbalová liga, 

pretože kluby nebudú schopné ich plniť. „Loptové hry nemáme kde hrať a nemá nám kto trénovať deti,“ 

uviedol a dodal, že je verejným tajomstvom, že donedávna generálna riaditeľka sekcie na MŠVVŠ B. 

Gerhátová bola „odídená“. „Na sekcii prebieha politický boj dvoch strán a my sme jeho rukojemníkmi. 

Šport je v rozklade a neriadi ho nikto,“ povedal. Zriadenie funkcie štátneho tajomníka pre šport podľa 

neho problémy športu nevyrieši. Požiadal, aby 54. VZ SOV uznesením poverilo prezidenta SOV 

rokovať s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšení objemu financovania slovenského 

športu, o predĺžení prechodného obdobia niektorých ustanovení Zákona o športe a o jeho novelizácii. 

 Jozef Škvarek: Ako prezident sánkarského zväzu podporuje ambíciu SOV zastrešiť všetky športy 

na Slovensku, ale prinieslo by to aj veľa problémov. Za kľúčové považuje riešiť problém celkových 

podmienok na šport na Slovensku, nie konkrétny jeden šport. Predovšetkým malé zväzy by sa mali 

zjednotiť, aby mali vyjednávaciu silu. 

 Marián Kukumberg: Z pozície prezidenta Konfederácie športových zväzov SR konštatoval, že 

v uplynulých rokoch došlo v slovenskom športe postupne k „šialenej“ atomizácii. „Anton Siekel 

v správe prezidenta SOV povedal, že keď niekto príde do SOV, zastupuje všetkých, nielen svoj zväz. 

Dnes už všetci pochopili, že je pre nás životne dôležité mať strechu – a jedinú prirodzenú platformu na 

to predstavuje SOV. Pred niekoľkými rokmi som verejne prezentoval, že kým rozpočet ministerxstva 

školstva za 10 rokov narástol päťnásobne, rozpočet na šport zostal prakticky nezmenený. Už nás nebaví 

hovoriť o Zákone o športe, ktorý je veľmi zlý. Športová obec predstavuje množinu zhruba 500-tisíc ľudí, 

čo je obrovská sila, ktorá by mala prejaviť hlas voliča,“ uviedol. 

 Martin Kohút: Vyjadril názor, že športová obec ťažko môže chceť poriadok na ministerstve 

školstva, keď nie je poriadok v športových zväzoch. „Nespoliehajme sa na štát. Firmy dajú peniaze do 

športu, keď vidia, že mu môžu dôverovať,“ povedal. 

 František Chmelár: Vyjadril podporu slovám predrečníka a absolútny nesúhlas so slovami K. 

Haťapku: „V slovenskom športe je príliš veľa štátu. Potrebujeme, aby nám štát uvoľnil ruky, nech 

môžeme robiť.“ 

 ● Valné zhromaždenie odporučilo prezidentovi SOV rokovať s ministerkou školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o zvýšení objemu financovania slovenského športu, o predĺžení prechodného 

obdobia niektorých ustanovení Zákona o športe a o jeho novelizácii. 
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 ● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOV zaoberať sa pripomienkami z diskusie. 

       Z: VV SOV   T: priebežne 

 

BOD 17: VOĽBA ČLENA DOZORNEJ RADY SOV  

 Voľby člena dozornej rady SOV viedol predseda volebnej komisie Zdenko Kríž. Informoval, že 

boli predložené dve kandidatúry, ale Milan Jagnešák sa napokon vzdal v prospech protikandidáta Tibora 

Hubíka. Keďže Stanovy SOV predpisujú aj pre prípad, že o volenú funkciu sa uchádza len jeden 

kandidát, tajné voľby, vyzval členov SOV, aby si postupne prišli prevziať volebné lístky a následne aby 

vykonali hlasovanie vhodením lístka do urny. 

 Po vykonaní volieb Z. Kríž informoval o ich výsledkoch. Volebné lístky si prevzalo spolu 59 členov 

SOV dovedna disponujúcich 89 hlasmi. Neplatné hlasovacie lístky odovzdali 4 členovia SOV spolu s 8 

hlasmi. Tibor Hubík získal hlasy všetkých ostatných 55 hlasujúcich členov SOV, spolu 81 hlasov. 

 Z. Kríž predniesol odporúčanie volebnej komisie 54. VZ SOV pre legislatívno-právnu komisiu 

SOV, aby do budúcnosti pre prípad, že o volenú funkciu sa bude uchádzať len jeden kandidát, zvážila 

návrh úpravy Stanov SOV tak, aby umožnili aj verejnú voľbu. 

 ● Valné zhromaždenie zvolilo Tibora Hubíka za člena dozornej rady SOV. 

 

BOD 18: SPRÁVA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 Predseda mandátovej a návrhovej komisie 54. VZ SOV Jozef Jurášek informoval o účasti na 54. 

VZ SOV. Zo 78 pozvaných členov SOV disponujúcich spolu 114 hlasmi bolo prítomných 65 členov (t. 

j. 83,3 %) celkove disponujúcich 98 hlasmi, čo znamenalo 85,96 % všetkých hlasov. 

 J. Jurášek predložil aj návrh uznesenia 54. VZ SOV. Na základe technickej pripomienky Marcela 

Blaža, že do uznesenia nemôže byť priamo zakomponované odporúčanie z diskusie, ktorá sa netýkala 

bodu stanoveného programu rokovania, Ľubomír Ryšavý predložil opätovne svoju požiadavku 

predloženú už v diskusii. Následne bol návrh uznesenia SOV v predloženej podobe schválený 

jednomyseľne. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo návrh uznesenia mandátovej a návrhovej komisie. 

 

BOD 19: ZÁVER 

 Prezident SOV Anton Siekel konštatoval, že vzhľadom na obsah rokovania predpokladal väčšiu 

dĺžku trvania 54. VZ SOV, než v minulosti, čo sa naplnilo. Do budúcnosti by však ocenil, ak by niektoré 

zväzy o existujúcich problémoch diskutovali ešte pred konaním VZ SOV, nie až na ňom. 

 

 

V Bratislave, 27. apríla 2018 

  

Zapísal: Ľubomír Souček 

 

Overil: Anton Siekel, prezident SOV 
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UZNESENIE 
z 54. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru, 

konaného 27. apríla 2018 v hoteli NH Gate One v Bratislave 

 

54. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV 

 
A. SCHVAĽUJE:  

1. Program 54. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru. 

2. Zápisnicu z 53. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru. 

3. Rokovací poriadok 54. VZ SOV. 

4. Volebný poriadok 54. VZ SOV. 

5. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 54. valného zhromaždenia SOV nasledovne: predseda 

Jozef Jurášek, členovia Ján Žiška, Igor Koller. 

6. Zloženie volebnej komisie 54. valného zhromaždenia SOV nasledovne: predseda Zdenko Kríž, 

členovia Vladimír Hurban, František Jablonický, za dozornú radu SOV Ján Mižúr. 

7. Prijatie Mariána Kukumberga za čestného člena SOV spojené s udelením Zlatého odznaku SOV. 

8. Výročnú správu Slovenského olympijského výboru za rok 2017, v jej rámci aj Správu Slovenskej 

olympijskej marketingovej, a.s., za rok 2017 a Správu Nadácie SOV za rok 2017. 

9. Správu dozornej rady Slovenského olympijského výboru za rok 2017. 

10. Rozpočet Slovenského olympijského výboru na rok 2018. 

11. Návrh uznesenia mandátovej a návrhovej komisie. 

 

B. VOLÍ:  

1. Tibora Hubíka za člena dozornej rady SOV. 

 

C. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského výboru na rokovaní 54. VZ SOV 

a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené. 

2. Udelenie vyznamenaní SOV nasledovne: Zlatý odznak SOV: Marián Kukumberg, Daniel Kuzmin, 

Strieborný odznak SOV: Ivan Kováč, Timotej Zuzula, Bronzový odznak SOV: Branislav Antala, 

Ladislav Asványi, Eduard Čordáš, Eva Glesková–Lehocká, Ján Godál, Anton Hamran, Vladimír Hnáth, 

Eva Charfreitagová, Tomáš Kampmiller, Oľga Kyselovičová, Jan Liška, Ján Longa, Miroslav Luberda, 

Vladimír Mihočko, Dušan Moravčík, Ján Novotný, Imrich Ozorák, Daniel Pauko, Jozef Tománek, 

Dušan Ťažký, Ján Valach, Plaketa SOV: Milan Lajčiak, Ladislav Noskovič, Branislav Prieložný, Ján 

Pečo, Pavol Tolnay, Medaila SOV: Pavol Blažek, Ivona Fialková, Paulína Fialková, Jozef Ninis, Terézia 

Poliaková, Alena Procházková, Petra Vlhová, Čestné uznanie SOV: Baptiste Blondeau, Fabien 

Blondeau, Ivan Čillík, Božena Gerhátová, Rafael Horváth, Miroslav Jakubík, Organizačný výbor 

medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, Marek Vrba. 

3. Udelenie výročných ocenení SOV za rok 2017 nasledovne: Trofej SOV: Ivan Čierny, Cena Matyldy 

Pálfyovej: Veronika Velez Zuzulová, Cena Ondreja Nepelu: Ján Volko, Cena Bohumila Goliana: 

futbalový tím Slovenska do 21 rokov, Cena Pavla Schmidta: Peter Sagan, Cena Pavla Demitru: Ján 

Ďurica, Cena Jána Zacharu: Gejza Vass, Cena Miroslava Procházku: Jozef Hrušovský, Cena Vincenta 

Lafka – olympijský klub roka: Olympijský klub Michalovce. 

4. Udelenie diplomu MOV Žena a šport Jane Labudovej. 

5. Správu prezidenta SOV Antona Siekela. 
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6. Správu generálneho sekretára SOV Jozefa Libu. 

7. Správu o účasti SR na XXIII. zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu, predloženú 

Romanom Bučekom. 

8. Zvolenie Pavla Hurajta, Jany Gantnerovej a Jakuba Šimoňáka za nových členov komisie športovcov 

SOV zastupujúcich zimných olympionikov počas ZOH 2018 v Pjongčangu. 

9. Členstvo ex officio Jakuba Šimoňáka v dozornej rade SOV v zastúpení komisie športovcov SOV. 

10. Správu dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., za rok 2017. 

11. Správu mandátovej a návrhovej komisie 54. VZ SOV. 

 

D. VZ ODPORÚČA: 

1. Prezidentovi SOV rokovať s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšení objemu 

financovania slovenského športu, o predĺžení prechodného obdobia niektorých ustanovení Zákona 

o športe a o jeho novelizácii. 

 

E. VZ UKLADÁ: 

1. Výkonnému výboru SOV zaoberať sa pripomienkami z diskusie. 

       Z: VV SOV   T: priebežne 

 

 

 

V Bratislave 27. 4. 2018  

 

Jozef Jurášek (predseda mandátovej a návrhovej komisie), Ján Žiška, Igor Koller (členovia 

mandátovej a návrhovej komisie) 
 

 


