ZÁPIS
z 55. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru, ktoré sa konalo
7. decembra 2018 v rezorte X-Bionic Sphere v Šamoríne-Čilistove
Prítomní:
Zo 78 pozvaných členov SOV disponujúcich spolu 114 hlasmi bolo prítomných 60 členov (t. j. 76,9 %)
celkove disponujúcich 91 hlasmi, čo znamenalo 79,8 % všetkých hlasov.

1 čestný prezident a 11 čestní členovia SOV

33 hostí

10 laureátov ocenení fair play

17 zástupcov médií

24 pracovníkov sekretariátu SOV a SOM, a.s.
Ospravedlnení členovia SOV: spolu 9 s 9 hlasmi – s 1 hlasom: Richard Varga, Jakub Šimoňák
(delegáti komisie športovcov SOV), Martin Kovačovský (Zväz potápačov Slovenska), Jana Maniková
(Slovenská squashová asociácia), Peter Osuský (Slovenská spoločnosť olympijských a športových
zberateľov), Dominika Nestarcová (Slovenské hnutie špeciálnych olympiád), Michal Martikán,
Mária Jasenčáková, Janka Stašová (členovia SOV ako osobnosti)
Ďalší neprítomní členovia SOV: spolu 9 so 14 hlasmi – s 2 hlasmi: František Pitoňák (Slovenský
curlingový zväz), Vladimír Hurban (Slovenský lukostrelecký zväz), Tomáš Kovács (Slovenská
boxerská federácia), Pavel Ižarik (Slovenská asociácia taekwondo), Zuzana Bačiak Masaryková
(Slovenská jazdecká federácia), s 1 hlasom: Miriam Suchoňová (Slovenská softbalová asociácia),
Vladimír Merkovský (Slovenský bowlingový zväz), Marián Majzlík (Slovenská asociácia športu na
školách), Jozef Stümpel (člen SOV ako osobnosť)

BOD 1: OTVORENIE
Olympijská hymna.
Prezident SOV Anton Siekel osobitne privítal na 55. VZ SOV splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti Martina Giertla, predsedu Slovenského paralympijského výboru Jána Riapoša
a predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa TIPOS, a.s., národnej lotériovej spoločnosti, Jána
Barcziho.
_______________________________________________________________________________
Na úvod rokovania sa uskutočnilo odovzdanie ocenení fair za rok 2018. Cenu Jána Popluhára, čo je
zároveň výročné ocenenie SOV, si za príkladný čin prevzal triatlonista Michal Buček, ktorý na
pretekoch v Číne zachránil život plavca. Odovzdali mu ju prezident SOV Anton Siekel a predsedníčka
KFP SOV Katarína Ráczová.
Cenu KFP SOV za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play si prevzali bývalý vynikajúci futbalista
bratislavského Slovana a dlhoročný tréner predovšetkým mládežníckych tímov Ivan Hrdlička, dlhoročná
učiteľka ZŠ na Krosnianskej ulici v Košiciach Eva Pavlíková a dlhoročný gymnastický tréner i
funkcionár Jozef Dučák z Košíc. Ocenenia im odovzdali Katarína Ráczová, Zuzana Wisterová, Miroslav
Tomášik (členovia kolégia KFP SOV) a šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková.
Na 55. VZ SOV aj vyhodnotená súťaž KFP SOV „Šport je nádej”. Za najlepší bol v súťaži
vyhodnotený projekt Juniorko Karate klubu Junior Prešov, o. z. Klub pri jeho realizácii poskytol štyrom
deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť trénovať aj súťažiť zdarma. Zástupcovia KFP
SOV Katarína Ráczová a Samuel Roško odovzdali ocenenie trénerom klubu Milanovi Lehotskému
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a Marekovi Novackému, riaditeľke detského domova v Prešove pani Krištofovej a deťom z projektu
Juniorko Melánii Laciovej a Martinovi Čonkovi.
Diplom Medzinárodného výboru fair play (CIFP) za rok 2017 si prevzal vytrvalec Marek Hladík,
ktorý na vlaňajšom Varšovskom maratóne pomohol kenskej vytrvalkyni Rečo Kosgeiovej – tá tesne pred
cieľom skolabovala. Odovzdali ho členka MOV Danka Barteková a člen kolégia KFP SOV Peter Buček.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie odovzdanie výročných ocenení fair play za rok 2018
nasledovne: Cena Jána Popluhára za príkladný čin – Michal Buček, Cena KFP SOV za dlhodobé
pôsobenie v duchu fair play: Ivan Hrdlička, Eva Pavlíková, Jozef Dučák.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie odovzdanie Diplomu Medzinárodného výboru fair play
za rok 2017 Marekovi Hladíkovi.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie vyhodnotenie súťaže KFP SOV „Šport je nádej“
a odovzdanie ocenenia SOV Karate klubu Junior Prešov, o. z., za projekt Juniorko.
V rámci úvodnej slávnostnej časti rokovania sa prezident SOV Anton Siekel na konci roka
poďakoval všetkým členom SOV za ich prácu a všetkým riadnym i čestným členom odovzdal spoločne
s generálnym sekretárom SOV Jozefom Libom zarámovanú kolekciu odznakov slovenských
olympijských výprav za 25 rokov existencie SOV. Prezident SOV ocenil kapitoly, ktoré SOV napísal za
25 rokov a vyjadril potešenie, že po 55. VZ SOV sa začne písať nová kapitola histórie.
BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOV
Generálny sekretár SOV Jozef Liba písomne predložil informáciu o zmene v zastupovaní členov
SOV od 54. VZ SOV podľa údajov, ktoré do stanoveného termínu nahlásili členské subjekty na
sekretariát SOV.
člen SOV

delegát na 54. VZ SOV

Slovenský krasokorčuliarsky zväz
Olympionik
Olympionik
Slovenská basketbalová asociácia
Slovenská boxerská federácia
Slovenská gymnastická federácia
Slovenský zväz hádzanej
Slovenský zväz jachtingu
Slovenská jazdecká federácia
Slovenský zväz ľadového hokeja
Slovenská lyžiarska asociácia
Slovenská plavecká federácia
Slovenská asociácia taekwondo
Slovenská asociácia čínskeho WU SHU
Slovenská asociácia motoristického športu
Slovenský šachový zväz

Jozef Beständig
Pavol Hurajt
Ľubomír Ryšavý
Peter Seriš
Oľga Kyselovičová
Jaroslav Holeša
Marián Babjak
Vladimír Chovan
Martin Kohút
Radovan Cagala
Marcel Blažo
Peter Matejka
Juraj Kišš
Martin Ružička
František Jablonický
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delegát na 55. VZ SOV
Csaba Kűrti
Richard Varga
Zuzana Rehák Štefečeková
Pavel Bagin
Tomáš Kovács
Ján Novák
Ivan Sabovik
Zuzana Bodnáriková
Zuzana Bačiak Masaryková
Vladimír Janček
Ivan Ivanič
Irena Adámková
Pavel Ižarik
Peter Kysel
Vojtech Ruisl
Zdeněk Gregor

Slovenský zväz tanečného športu
Milan Špánik St.
Hana Švehlová
Slovenský zväz vodného lyžovania
Martin Smieško
Alexander Vaško
Slovenská asociácia univerzitného športu
Július Dubovský
Michaela Masárová
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu
Viera Bebčáková
Pavel Ružbarský
Kalokagatia na Slovensku
Andrea Ristová
Anton Javorka
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov SOV na rokovaní 55. VZ
SOV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené.
BOD 3: SCHVÁLENIE ZLOŽENIA MANDÁTOVO-NÁVRHOVEJ KOMISIE 55. VZ SOV
Generálny sekretár SOV Jozel Liba informoval, že na začiatku 55. VZ SOV bolo prítomných 59
z celkového počtu 78 členov SOV (t.j. 75,6 %), z toho 31 členov disponujúcich 2 hlasmi a 28 členov
disponujúcich 1 hlasom. V danej chvíli prítomní členovia spolu disponujú 90 hlasmi (78,9 %)
z celkového počtu 114 hlasov. Plénum je teda uznášaniaschopné.
J. Liba následne predložil nasledovný návrh zloženia mandátovo-návrhovej komisie 55. VZ SOV:
predseda Peter Korčok, členovia Ivan Cibák, Vladimír Slaný. Návrh bol schválený jednomyseľne 90
hlasmi.
● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovo-návrhovej komisie 55. VZ SOV nasledovne:
predseda Peter Korčok, členovia Ivan Cibák, Vladimír Slaný.
BOD 4: SCHVÁLENIE PROGRAMU 55. VZ SOV, ZÁPISNICE Z 54. VZ SOV A
ROKOVACIEHO PORIADKU 55. VZ SOV
Generálny sekretár SOV Jozel Liba informoval, že k elektronicky zaslanému programu 55. VZ
SOV, ďalej k zápisnici z 54. VZ SOV, ani k Rokovaciemu poriadku 55. VZ SOV žiadny člen SOV
nepredložil písomne žiadnu pripomienku. Keď žiadna neodznela ani v sále, dal o všetkých dokumentoch
hlasovať. Všetky boli schválené jednomyseľne 90 hlasmi.
Program 55. VZ SOV
1. Otvorenie
Siekel
2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV
Liba
3. Schválenie zloženia mandátovej komisie a návrhovej komisie
Liba
4. Schválenie programu 55. VZ SOV, zápisnice z 54. VZ SOV a rokovacieho poriadku
Liba
5. Správa prezidenta SOV
Siekel
6. Transformácia SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia
Siekel
a. Schválenie návrhu Stanov SOV
Hrbek
b. Schválenie novej symboliky SOV
Liba
7. Diskusia
8. Správa mandátovej komisie
9. Správa návrhovej komisie
10. Záver
Siekel
● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu z 54. valného zhromaždenia SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo Rokovací poriadok 55. VZ SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo program 55. VZ SOV nasledovne:
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BOD 5: SPRÁVA PREZIDENTA SOV
Pred správou prezidenta SOV požiadal o možnosť vystúpenia splnomocnenec vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti Martin Giertl, ktorý uvítal proces utvorenia strešnej organizácie slovenského
športu: „Pre štát je veľmi dôležité mať partnera z oblasti športu. Z právneho pohľadu SOV je
mimovládna nezisková organizácia a bol by som veľmi rád, keby sa jeho prostredníctvom hlas športovej
obce posilnil aj cez radu vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Fakt, že sa po prvý raz
zúčastňujem na valnom zhromaždení vašej organizácie, vnímam ako začiatok novej spolupráce. Dvere
ku mne máte otvorené,“ povedal.
Prezident SOV Anton Siekel vo svojej správe, ktorá sa niesla v znamení motta „Spájame kruhy“,
zosumarizoval to, čo sa SOV podarilo dosiahnuť či presadiť za prvé dva roky jeho pôsobenia na čele
organizácie a naznačil úlohy na najbližšie obdobie. Konštatoval, že SOV vidí ako prirodzenú autoritu,
ktorá musí prevziať väčší diel zodpovednosti za slovenský šport.
V uplynulých mesiacoch SOV vyvinul viacero iniciatív, ktoré sa podarilo naplniť a pomohli
slovenskému športu: oslobodenie olympionikov a paraolympionikov od platenia daní a odvodov v
prípade odmien, ktoré dostávajú za úspechy na OH, ZOH, PH, ZPH; zvýšenie minimálnej sumy
príspevku uznanému športu na rok 2019 z pôvodných 5 000 € na 15 000 €; aplikáciou zákonnej výnimky
sa podarilo ušetriť nemalé náklady zväzom (približne vo výške 500 €, plus 800 € za registráciu a ďalšie
náklady súvisiace s priebežnou aktualizáciou zápisu v registri), ktoré môžu byť použité v prospech
slovenského športu; v súvislosti s novými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov bolo
vypracované usmernenie, ktoré obsahovalo viaceré odporúčania a dôležité informácie z tejto
problematiky; SOV pripomienkoval návrh kritérií na poskytovanie príspevku športovcom zaradených
do zoznamu športovcov Top tímu a podieľal sa na jeho príprave; SOV aktívne presadzoval zriadenie
funkcie samostatného štátneho tajomníka pre šport na MŠVVaŠ SR, čo sa koncom roka 2018 stalo
realitou; SOV sa podieľal na kontrole vstupných hodnôt do výpočtu príspevku uznanému športu na rok
2018, na verejnej kontrole registrov športovcov do 23 rokov, ďalej zabezpečoval konzultácie pre zväzy
pri výklade Zákona o športe, nestranne pôsobil pri sporoch v rámci športových zväzov, spolupracoval pri
riešení dopingových obvinení, komunikoval s príslušnými ministerstvami, ďalšími ústrednými orgánmi
štátnej správy, samosprávou a s ďalšími organizáciami a neprestajne presadzuje zriadenie Fondu na
podporu športu a zavedenie športových poukazov, k čomu zároveň pripravil legislatívne podklady
smerujúce k transparentnému rozdeľovaniu peňazí.
Prezident SOV ďalej vyzdvihol projekty, ktoré SOV, resp. Nadácia SOV realizujú na podporu
mladých športových talentov – projekt Juniorského olympijského tímu (s jeho finančnou podporou vo
výške 50 000 EUR ročne), aj nadačný projekt Ukáž sa! (v roku 2018 podpora 12 mladých nadaných
športovcov a 6 kolektívov celkovou sumou 60 000 EUR). SOV pomáha nielen mládeži, ale aj súčasným
a bývalým olympionikom prostredníctvom finančnej podpory, aj pomoci pri vzdelávaní (duálna kariéra)
a snaží sa ich zapájať do športového a spoločenského života SOV. Organizácia veľmi aktívne
spolupracuje s komisiou športovcov a vyvinula veľkú aktivitu na obnovenie činnosti a funkčnosti
Slovenskej asociácie olympionikov.
Pokiaľ ide o finančnú stránku, noví marketingoví partneri SOV zazmluvnení počas 2 rokov
pôsobenia prezidenta SOV priniesli do rozpočtu SOM, a.s., naviac financie, resp. barterové a mediálne
plnenie v objeme 807 150 EUR v roku 2017 a 2 282 404 EUR v roku 2018. Za uplynulé dva roky sa
podarilo získať viacero nových mediálnych partnerov: Nový Čas, Pravda, News and Media Holding, Fun
Radio, Hospodárske noviny a Break.
A. Siekel ďalej uviedol, že SOV sa angažuje aj v oblasti športu pre všetkých a budovania športovej
infraštruktúry. Vyšiel s iniciatívou „Vráťme šport do hry“ a zriadil komisiu pre športovú infraštruktúru,
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ktorá inventarizovala stav existujúcich športovísk a analyzovala potreby vybudovania nových
športovísk, pričom komunikovala s predstaviteľmi jednotlivých športových zväzov na Slovensku.
Podarilo sa posilniť postavenie slovenskej olympijskej diplomacie. Jozef Liba bol v roku 2017
zvolený za člen exekutívy Európskych olympijských výborov (EOV) a prezident MOV ho menoval do
komisie MOV pre ženy v športe a rovnosť príležitostí. Janka Daubnerová bola zvolená za členku
komisie športovcov EOV a Ivana Motolíková menovaná do komisie EOV pre olympijskú kultúru a
dedičstvo. V roku 2017 SOV podpísal bilaterálne dohody s NOV Japonska a Kórejskej republiky. V
spolupráci s Českým olympijským výborom SOV momentálne realizuje 2. ročník vzdelávacieho
projektu „Športová diplomacia“ a pripravuje veľkú celoslovenskú konferenciu o športe.
Na záver svojej správy prezident SOV konštatoval, že spoločne s jeho tímom sa mu podarilo naplniť
väčšinu cieľov, ktoré prezentoval VZ SOV pri zvolení do funkcie prezidenta SOV v novembri 2016.
„Teraz nás čakajú možno ešte náročnejšie roky 2019 a 2020, ktoré budú zamerané na plné etablovanie
SOV ako strešnej organizácie športu na Slovensku. Verím však, že je to dobre naštartované.“ zakončil.
Prezident SOV ešte informoval, že v novembri využil právo, ktoré mu dávajú Stanovy SOV, a do
komisie športovcov SOV menoval Michala Martikána.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu prezidenta SOV Antona Siekela.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie menovanie Michala Martikána do komisie športovcov
SOV prezidentom SOV.
BOD 6: TRANSFORMÁCIA SOV NA STREŠNÚ ORGANIZÁCIU SLOVENSKÉHO
ŠPORTOVÉHO HNUTIA
Prezident SOV Anton Siekel na úvod prerokovávania tohto bodu pripomenul zásadné slovenské
olympijské míľníky. V apríli 1990 vznikla Olympijská spoločnosť Slovenska, ktorá pripravila pôdu pre
budúci SOV. Ten vznikol 19. decembra 1992 a plné medzinárodné uznanie získal 24. septembra 1993.
Ako kľúčové osobnosti diania v SOV za uplynulých bezmála 26 rokov označil historicky prvého
predsedu SOV Vladimíra Černušáka, jeho nástupcu a v súčasnosti čestného prezidenta Františka
Chmelára a dvoch dlhoročných podpredsedov/viceprezidentov organizácie Máriu Mračnovú a Vladimíra
Millera.
Prezident SOV ďalej uviedol, že už v roku 2007 sa začala pripravovať transformácia SOV na
strešnú organizáciu slovenského športu. Toto úsilie nadobudlo konkrétnejšie kontúry v roku 2012, ale
vtedy sa ho nepodarilo zavŕšiť. Po nástupe A. Siekela na čelo SOV sa pôvodná myšlienka oživila. Na
52. VZ SOV 9. júna 2017 dostal jednomyseľne poverenie utvoriť pracovnú skupinu na prípravu procesu
zastrešenia slovenského športu pod SOV. Prostredníctvom ankety SOV následne sondoval, aké sú
očakávania športových zväzov smerom k budúcej strešnej organizácii. V rokovaniach sa hľadali
názorové prieniky. Na 54. VZ SOV 27. apríla 2018 prezident SOV prezentoval priebeh celého procesu.
Predovšetkým členovia SOV sa s celkovou predstavou o transformácii organizácie a jej ďalšom
pôsobení mohli zoznámiť v októbri na pracovnom stretnutí v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo 80
predstaviteľov športovej obce. Okrem vysokých predstaviteľov športových zväzov a ďalších členských
subjektov SOV pôsobiacich v oblasti športu sa na ňom zúčastnili aj splnomocnenec vlády pre mládež a
šport, poverený generálny riaditeľ sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
hlavná kontrolórka športu, zástupcovia úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti, aj prezident Konfederácie športových zväzov SR. Z členských subjektov SOV chýbali len
zástupcovia štyroch.
Anton Siekel pripomenul, že si dal záväzok predložiť projekt transformácie SOV na strešnú
organizáciu slovenského športu do konca roka 2018. Zdôraznil však, že to nie je idea jednotlivca, ale
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spoločenská objednávka, ktorá vzišla z radov členov SOV. Dnešnému predloženiu návrhu na
transformáciu SOV predchádzala rozsiahla interná aj externá analýza. Cesta „strechy“ na báze
národného olympijského výboru je dobre odskúšaná a realizuje sa už v 34 krajinách Európy. Ako dobrá
predloha pre Slovensko slúži Nemecko, kde sa NOV a konfederácia zväzov pred niekoľkými rokmi
zlúčili do DOSB, ktorý dnes požíva veľkú všeobecnú autoritu. A. Siekel informoval, že Konfederácia
športových zväzov SR jednomyseľne podporila snahy SOV ísť touto cestou.
Prezident SOV ďalej uviedol, že odsúhlasením utvorenia strešnej organizácie na báze NOV vydá
športové hnutie verejnosti jasný signál, že sa zjednotilo. „My dnes máme nielen základy, ale aj krásny
a plne funkčný dom s dobrým správcom. Teraz doň chceme pozvať ďalších nájomníkov a mať krajšiu
strechu,“ povedal A. Siekel metaforicky. SOV má momentálne 78 členov a bude rád, keď sa postupne
rozšíri o ďalších, ktorí môžu pomôcť ostatným. Pre sekretariát SOV to spočiatku zásadná zmena nebude,
ale zväčší sa zodpovednosť organizácie. Na záver svojho vystúpenia vyjadril nádej, že dnešné rokovanie
bude úspešné – kvôli všetkým členom.
K predloženému návrhu transformácie odznelo v diskusii viacero vystúpení (sú uvedené v rámci
bodu 7), po ktorých sa hlasovalo. Zo 60 prítomných členov (spolu 91 hlasov) bolo za 57 (86), zdržali sa
Slovenský futbalový zväz, Slovenský tenisový zväz a Klub športových redaktorov SSN (spolu 5 hlasov).
Ich zástupcovia v diskusii vysvetľovali svoje postoje.
● Valné zhromaždenie schválilo s pripomienkami transformáciu Slovenského olympijského
výboru (SOV) na strešnú organizáciu slovenského športu s názvom Slovenský olympijský a športový
výbor (SOŠV).
a) Schválenie návrhu Stanov SOV
Schválenie návrhu úpravy Stanov SOV, umožňujúcej transformáciu SOV na strešnú organizáciu
slovenského športu s názvom Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a so zmenou názvu
základného dokumentu na Stanovy SOŠV, uviedol právnik SOV Patrik Hrbek. Konštatoval, že
navrhované zmeny v stanovách sú síce drobné, ale ich význam je rozsiahly.
Kľúčové navrhované zmeny sú tieto (uvádza sa nová textácia príslušných bodov):
Čl. I – Základné ustanovenia:
1. Názov občianskeho združenia oficiálne znie: Slovenský olympijský a športový výbor. Ako
skrátený názov sa používa označenie SOŠV.
6. SOŠV je strešnou organizáciou slovenského športu, ktorá reprezentuje, vedie, koordinuje, rozvíja
a chráni športové a olympijské hnutie v Slovenskej republike a má postavenie a oprávnenia národného
olympijského výboru podľa Olympijskej charty a v súlade s ňou.
7. Pôvodný názov SOŠV bol Slovenský olympijský výbor (SOV), pričom prvú verziu jeho stanov
schválilo ustanovujúce zasadnutie SOV 19. decembra 1992. SOŠV je právnym pokračovateľom SOV.
Stanovy SOŠV, ako aj ich všetky doterajšie zmeny a doplnky, sú registrované Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-7417. SOV bol uznaný za národný olympijský výbor
Slovenskej republiky rozhodnutím Medzinárodného olympijského výboru (ďalej MOV) na jeho 101.
zasadnutí 24. septembra 1993.
11. Olympijské a športové hnutie v Slovenskej republike tvoria národné športové zväzy, ktorých
športy sú zaradené do programu hier olympiády a zimných olympijských hier (ďalej sa používa spoločný
názov olympijské hry), národné športové zväzy, ktorých strešné medzinárodné federácie sú uznané
MOV a ktorých športy nie sú zaradené v programe olympijských hier, ďalšie národné športové zväzy
uznané MŠVVaŠ SR, a členovia všetkých vyššie uvedených zväzov, členovia komisie športovcov
SOŠV, členovia MOV v Slovenskej republike, významné osobnosti športu, olympijské kluby, ďalšie
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zložky SOŠV a ďalšie športové, kultúrne alebo výchovno-vzdelávacie organizácie a inštitúcie, ktoré sa
dobrovoľne podieľajú na plnení úloh olympijského a športového hnutia.
Čl. II – Poslanie úlohy a práva SOŠV:
2. Úloha SOŠV je:
k) podporovať opatrenia týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a zdravia športovcov,
Čl. III – Členstvo:
5. SOŠV sa skladá z členov - právnických osôb:
c) právnické osoby - ďalšie národné športové zväzy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa svojou
činnosťou dobrovoľne podieľajú na plnení úloh olympijského hnutia a na rozvoji športu v Slovenskej
republike, a to každá prostredníctvom jedného delegovaného zástupcu s 1 hlasom.
Čl. IV – Orgány SOŠV:
6. V odôvodnených prípadoch môžu orgány SOŠV prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”,
t.j. písomne mimo zasadnutia orgánov SOŠV s využitím IT prostriedkov.
Čl. V – Valné zhromaždenie:
6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia ďalej patrí
b) schvaľovať:
III. správu o hospodárení SOŠV a výročnú správu, vrátane overenej účtovnej závierky v zmysle
zákona o športe a nezávislého externého audítora,
d) rozhodovať o ukončení členstva podľa podmienok uvedených v čl. III bod 10 písm. d/ a v čl. III
bod 10 písm. f/, ako aj v prípadoch podľa čl. III bod 11 písm. b/ a čl. III bod 11 písm. c/,
f) brať na vedomie:
IX. ukončenie členstva podľa podmienok uvedených v čl. III bod 10 písm. a/, čl. III bod 10 písm. b/,
čl. III bod 10 písm. c/, čl. III bod 10 písm. e/, čl. III bod 10 písm. g/ a v čl. III bod 10 písm. h/, čl. III bod
11 písm. a/ a čl. III bod 11 písm. d/.
Čl. XII – Komisia športovcov
2. Komisia má 11 riadnych členov:
a) 5 z nich sú športovci, ktorí sa zúčastnili na niektorých z predchádzajúcich dvoch hier olympiády
a boli zvolení športovcami; ich mandát členov komisie trvá 4 roky. Spôsob ich voľby upravuje
Štatút komisie športovcov SOŠV.
b) 3 z nich sú športovci, ktorí sa zúčastnili na niektorých z predchádzajúcich dvoch zimných
olympijských hier a boli zvolení športovcami; ich mandát členov komisie trvá 4 roky. Spôsob ich
voľby upravuje Štatút komisie športovcov SOŠV.
c) 2 z nich sú športovci zo športov, ktoré nie sú zaradené do programu olympijských hier
(zástupcovia budú zvolení športovcami zo športov, ktoré nie sú zaradené do programu
olympijských hier počas konania Svetových hier. Ich mandát členov komisie trvá 4 roky).
d) 1 člena na obdobie 4-ročného olympijského cyklu, t. j. do skončenia najbližších hier olympiády,
menuje prezident SOŠV.
Čl. XV – Olympijská symbolika SOŠV
2. Olympijskou symbolikou MOV sa rozumie:
b) olympijské identifikačné výrazy uvedené v Olympijskej charte (čl. 7 - 14 Olympijskej charty
a ich vykonávacie ustanovenia).
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Schválenie novely stanov bolo jednomyseľné. Rozšírený názov vyjadruje rozšírenie organizácie,
ktorá pod svoje krídla môže prijať nových členov. Do radov členských subjektov SOŠV bude možné
prijať aj všetky slovenské zväzy neolympijských športov, ktoré sa doteraz nemohli stať členmi.
Zástupcovia viacerých nečlenských zväzov boli pozvaní ako hostia na 55. VZ SOV. O prijímaní prvých
z nich za členov SOŠV sa bude rokovať na jarnom 56. VZ SOŠV, keď budú nové stanovy po schválení
zo strany MOV ratifikované. Účinnosť nadobudli už prijatím uznesenia 55. VZ SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo úpravu Stanov SOV a zmenu ich názvu na Stanovy SOŠV.
● Valné zhromaždenie uložilo predložiť upravené Stanovy SOŠV aj novú symboliku organizácie na
schválenie MOV.
Z: Liba
T: 14. 12. 2018
● Valné zhromaždenie uložilo predložiť upravené Stanovy SOŠV po ich schválení zo strany MOV
na registráciu na Ministerstvo vnútra SR.
Z: Liba
T: priebežne
b) Schválenie novej symboliky SOV
Generálny sekretár SOV Jozef Liba predložil návrh nového loga SOŠV. Ide o
štátny znak SR, pod ktorým sa nachádza päť olympijských kruhov. Logo, ktoré je len vo
vizuálnej podobe (bez textového označenia, vďaka čomu bude jeho použitie oveľa
variabilnejšie než v prípade predošlého) zodpovedá novým požiadavkám
Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktoré vyžadujú spojenie štátneho a
olympijského symbolu, pričom pomer veľkosti týchto dvoch symbolov nesmie byť
menší ako 2:1. Nový emblém ešte podlieha schváleniu zo strany MOV, ale pri
predbežných konzultáciách o jeho podobe nevzniesli právne ani marketingové oddelenie
MOV žiadne námietky, takže schválenie by malo byť len rutinnou formalitou. Nový emblém (logo)
organizácie bol schválený bez pripomienok jednomyseľne.
Okrem schváleného loga môže dať SOŠV na MOV schváliť ešte jedno logo, ktoré by sa malo
využívať ako logo Slovenského olympijského tímu.
● Valné zhromaždenie schválilo novú symboliku Slovenského olympijského a športového výboru.

BOD 7: DISKUSIA
Prvá časť diskusie sa viazala k návrhu transformácie SOV na strešnú organizáciu slovenského
športu, o ktorej sa po tejto časti diskusie hlasovalo:
Ivan Greguška (Slov. tenisový zväz): STZ víta iniciatívu SOV a chce sa podieľať na práci strešnej
organizácie, ale myslí si, že prijatiu novely Stanov SOV, hoci ide len o malé zmeny, mala predchádzať
širšia diskusia. Nové stanovy by mali obsahovať aj nové ciele organizácie. O otázkach, týkajúcich sa
národných športových zväzov, by podľa názoru STZ mala rokovať samostatná komora. Stanovy
považuje STZ za zmluvu a pri tvorbe zmluvy sa najprv dohodnú zmluvné podmienky. Tu ide o opačný
proces. Z tohto dôvodu sa delegát STZ drží hlasovania.
Peter Lazar (Slov. motorist. federácia): Ďakuje za pozvanie. SMF existuje 25 rokov a je člen
FIM, ktorú MOV uznal v roku 2006. Zdá sa mu nedemokratické a neférové, ak členovia organizácie
nemajú rovnaké hlasovacie právo. Súhlasí, že slovenský šport potrebuje strešnú organizáciu, ale treba o
tom ešte viac diskutovať.
Marian Kukumberg (čestný člen SOV, prezident KŠZ SR): Tlmočím stanovisko KŠZ SR, ktorá
jednoznačne podporila transformáciu SOV na strešnú organizáciu slovenského športu. Dnes máme
jedinečnú možnosť zmeniť fungovanie slovenského športu. Nepremárnime túto historickú príležitosť.
Keď väčšina schváíli túto významnú zmenu, menšina sa v duchu demokracie bude musieť prispôsobiť.
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Zdeněk Gregor (Slov. šachový zväz): Potrebujeme, aby sa naše športové aktivity začali spájať
a nehľadajme cesty, ktoré nás rozdeľujú. V návrhu zmeny stanov by sme určite našli nejaké chyby, ale
zhodnime sa na ideách a dajme mandát organizácii, ktorá by nás všetkých mala zastupovať. Náš zväz
túto zmenu podporuje.
Ďalšia diskusia prebehla po schválení transformácie aj novely Stanov SOV:
Anton Siekel (prezident SOV): Rokoval som s prezidentom STZ T. Mackom aj s I. Greguškom
a snažil som sa im vysvetliť naše stanovisko. Som rád, že v stanovách bolo potrebných len niekoľko
zmien, čo ukazuje, že sú dobré. Proces transformácie sa dneškom nekončí. Stanovy organizácie si
vyžadujú pristúpenie oboch strán. Nielen naši budú členovia majú očakávania od SOŠV, ale aj
organizácia má očakávania smerom k nim. Hlavným záverom dnešného rokovania by malo byť
prejavenie dôvery a poskytnutie mandátu vedeniu SOŠV.
Danka Barteková (členka MOV): Predstavila Deklaráciu práv a zodpovednosti športovcov
(Athletes´ Declaration), ktorú MOV schválil na svojom októbrovom zasadnutí v Buenos Aires. Na jej
tvorbe sa podieľalo 4292 športovcov zo 190 krajín a zo 120 športových odvetví (vrátane
paralympijských). Deklarácia zahŕňa 12 práv a 10 povinností (zodpovedností), ktoré zahŕňajú oblasti ako
boj proti dopingu, integrita, čistý šport, postšportová kariéra, komunikácia, riadenie, diskriminácia,
súdne konanie, obťažovanie a zneužívanie. Tvorba obsahu Deklarácie práv a zodpovednosti športovcov
bola inšpirovaná Všeobecnou deklaráciou o ľudských právach a ďalšími medzinárodne uznanými
štandardmi, týkajúcimi sa ľudských práv. Platnosť tohto dokumentu je zakotvená aj v najnovšej verzii
Olympijskej charty. Prostredníctvom uplatňovania zásad deklarácie bude olympijské hnutie pomáhať
športovcom počas ich športovej, aj mimošportovej kariéry. O uplatňovanie deklarácie v praxi sa bude
starať riadiaci výbor, vedený olympioničkou v cyklistickom BMX Sarah Walkerovou. Vo výbore je
zastúpených 20 zástupcov športovcov – 10 nominovaných medzinárodnými federáciami, 5 zástupcov
národných olympijských výborov, 3 nominanti komisie športovcov MOV a po 1 zástupcovi
Medzinárodného paralympijského výboru a Svetovej asociácie olympionikov. O deklarácii sa už
diskutovalo aj na pôde výkonného výboru SOV i komisie športovcov SOV, následne sa bude pracovať
na jej implentácii do slovenskej reality.
František Chmelár (čestný prezident SOV): Dnešný deň považujem za veľmi významný
a sviatočný. To, čo sme pred rokmi začali, sa dnes dotiahlo do konca. Blahoželám k prijatiu historického
rozhodnutia. Samotný vznik strešnej organizácie nie je cieľom, ale len prostriedkom na napĺňanie
mnohých cieľov, sledujúcich zlepšenie postavenia slovenského športu a celkovej situácie v ňom.
Neviem, či to každý uvedomuje, ale v tejto chvíli na Slovensku vzniklo najväčšie občianske zoskupenie,
ktoré združuje viac než päťstotisíc ľudí. Dúfam, že v súvislosti s tým získame nielen vyššie
sebavedomie, ale aj patričné zdroje.
Žaneta Csáderová (riaditeľka SADA): Gratulujem k utvoreniu strešnej organizácie a teším sa na
našu spoluprácu pri zabezpečovaní čistého športu. Ako riaditeľka SADA som si počas môjho funkčného
obdobia stanovila, myslím si, dosť reálne ciele. Prvý cieľ sa týkal nastavenia politiky kvality riadenia
SADA, kde by sa zohľadňovali hlavné princípy ako princíp transparentnosti, princíp právnej istoty ako
aj nestrannosti a objektivity. Druhým cieľom bolo zintenzívniť spoluprácu s rezortnými strediskami, čo
sa nám aj podarilo. V rámci tohto cieľa sme podpísali aj Memorandá o spolupráci s FTVŠ, Fakultou
športu a Farmaceutickou fakultou UK, čo je dôležité na zabezpečenie činností v oblastiach vzdelávania
a výchovy v boji proti dopingu v športe. Tretím cieľom je osloviť a ponúknuť individuálny prístup
k implementácií kľúčových antidopingových oblastí, kde centrom nášho záujmu sú športovci a športoví
odborníci. Zvolili sme si formu uzatvorenia Memoranda o spolupráci na základe vzájomnej dohody.
V krátkosti predstavujem tieto oblasti: 1) Nastavenie efektívneho testovania registrovaných športovcov
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so zreteľom na ich výkonnosť a zhodnotenia rizík z pohľadu porušení antidopingových pravidiel. 2) Vo
všeobecnosti počúvame iba o povinnostiach, ktoré majú športovci, ale oni majú aj svoje práva. Jedným
z dôležitých práv je aj právo na antidopingové vzdelávanie a informácie. 3) Podieľať sa na integrite
športu, a to utvorením podmienok pre každého člena, aby mohol bez obáv nahlásiť akúkoľvek
protispoločenskú činnosť. Benefity pre športové organizácie: Prezentácia národných športových zväzov
voči svojim medzinárodným športovým organizáciám. Prezentácia národných športových zväzov voči
verejnému záujmu, ktorý je súčasťou Zákona o športe. Prestaňme bojovať proti dopingu v športe začnime chrániť čistý šport!
Kamil Haťapka (čestný člen SOV): Chcem zablahoželať k tomuto kroku, ale verím, že sa podarí
presadiť aj zriadenie ministerstva športu a samostatnej rozpočtovej kapitoly na šport. Až vtedy bude mať
šport patričnú vážnosť. K čistému športu: Vrcholoví športovci by mali byť zdraví a nebrať žiadne
medikamenty. Treba si posvietiť na množstvo astmatikov a zriadiť osobitnú kategóriu astmatických
športovcov.
Tomáš Grosmann (Klub šport. redaktorov SSN): Niektorých prekvapilo, že ako delegát KŠR
som sa pri hlasovaní o transformácii SOV zdržal. Asi by bolo správne, keby všetci boli za, ale som rád,
že žijeme v dobe, keď už nemusia všetci dvíhať ruky ako na povel. Na výbore klubu sme sa uzniesli, že
nám neprislúcha prikloniť sa na nejakú stranu a že pri hlasovaní vyjadrím neutrálny postoj. Vítam
iniciatívu „Vráťme šport do rodiny“, ale pripomínam, že veľa špičkových športovcov dnes máme len
vďaka ich rodinám. Chýbalo mi, že sa tu nehovorilo o školskom športe. V školách naň musia byť
utvorené elementárne podmienky v podobe športovísk aj pedagógov. Apelujem, aby sa SOŠV ako
strešná organizácia zameral aj na školský šport, aby sa na školách uplatňovala ozajstná kalokatagia.
Ľudovít Vepy (Slov. asociácia bandy): Naša asociácia sa bude uchádzať o členstvo v SOŠV.
Chcem tlmočiť veľkú vďaku, že sme tu dnes mohli byť. Bandy hokej je pre mnohých z vás neznámy, ale
tento šport sa na Slovensku hral už pred 90 rokmi, neskôr ho vytlačil ľadový hokej. Chceme sa znovu
dostať na mapu a stať sa národným športovým zväzom. Potrebujeme regulárne športovisko. Zatiaľ ho
máme len ring bandy, v ktorom sme sa stali majstrami Európy.
Igor Koller (SHS JAMES): Som veľmi rád, že som nemusel diskutovať k vážnym témam a že
prijatie významného rozhodnutia prešlo veľkým konsenzom. Osobitne sa chcem poďakovať vedeniu
a prezidentovi Siekelovi, ktorý nám pred zvolením na čelo SOV prezentoval svoje ciele. Som rád, že ich
napĺňa. To, že sme sa zjednotili voči vonkajším partnerom, nám hádam pomôže presadzovať dôležité
veci. Ide nielen o financie, ale aj o definovanie priorít. Olympijské medaily nie sú cieľ, ale prostriedok.
Musím oceniť administráciu SOV. Sú v nej nielen úradníci, ale zároveň ľudia, ktorí majú radi šport.
Osobitne sa chcem poďakovať Petre Gantnerovej, ktorá nášmu zväzu veľmi pomohla pri zaradení
projektu do programu Olympijskej solidarity MOV.
Irena Adámková (Slov. plavecká federácia): SPF mala obavy o podobu strešnej organizácie, ale
v každom z nás je kus športovca, a preto sme zahlasovali „za“. Máme veľkú zodpovednosť.
Jozef Kliment (Slov. futbalový zväz): Chcem všetkých ubezpečiť, že SFZ sa cíti ako pevná súčasť
olympijskej rodiny. Chceme pokračovať v ďalšej diskusii. To, že niekto má iný názor, neznamená, že je
nepriateľ. Kľúčová bude implementácia.
Igor Moravčík (Slov. lakrosová federácia): Chcem sa poďakovať za dôveru a verím, že aj nové
športy sa budú môcť zapojiť do olympijského hnutia. Je mnoho nových športov.
Ivan Čierny (čestný člen SOV): Voľakedy boli pravidelné každoročné zdravotné prehliadky
vrcholových športovcov. Treba o tom uvažovať aj teraz a starať sa, aby nedochádzalo k tragédiám
mladých športovcov. Podarilo sa nám pred niekoľkými rokmi zrealizovať Národný pamäzník
olympionikov v Martine. Chcem vás informovať, že regionálne olympijské kluby teraz plánujú osadenie
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pamätných tabúľ všetkých našich olympijských medailistov na školách, ktoré navštevovali. V tejto
súvislosti vás žiadam o pomoc.
Marian Kukumberg (čestný člen SOV, prezident KŠZ SR): My všetci členovia sme tá strecha
a ona bude vyzerať podľa toho, koľko jej dáme. Dnešným hlasovaním sme vyslovili verejný záväzok, že
strechu chceme. A tomuto vedeniu sme dali mandát, aby obhajovalo naše záujmy. Svoje veci si musíme
vydiskutovať interne, ale navonok nás bude zastupovať SOŠV. Smerom k splnomocnencovi vlády SR
pre občiansku spoločnosť hovorím, že športové hnutie už má strechu, a teraz je loptička na strane
štátnych orgánov a samospráv. Nezabudnite na dnešný sľub, ktorý ste nám dali.
● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOV zaoberať sa pripomienkami z diskusie.
Z: VV SOV
T: priebežne
BOD 8: SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE 55. VZ SOV
Predseda mandátovo-návrhovej komisie 55. VZ SOV Peter Korčok informoval, že na 55. VZ SOV
bolo zo 78 pozvaných členov SOV disponujúcich spolu 114 hlasmi prítomných 60 členov (t. j. 76,9 %)
celkove disponujúcich 91 hlasmi, čo znamenalo 79,8 % všetkých hlasov.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej komisie 55. VZ SOV, predloženú
Petrom Korčokom.
BOD 9: SPRÁVA NÁVRHOVEJ KOMISIE 55. VZ SOV
Predseda mandátovo-návrhovej komisie 55. VZ SOV Peter Korčok predložil návrh uznesenia 55.
VZ SOV, ktorý bol schválený jednomyseľne a bez pripomienok.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu návrhovej komisie 55. VZ SOV, predloženú
Petrom Korčokom.
● Valné zhromaždenie schválilo uznesenie 55. VZ SOV.
BOD 10: ZÁVER
Prezident SOV Anton Siekel sa poďakoval za účasť, aj za veľmi zaujímavú diskusiu, akú SOŠV
potrebuje. Vyjadril potešenie, že bola schválená veľmi významná zmena stanov. Transformácia SOV na
strešnú organizáciu slovenského športu znamená veľmi silný záväzok. Zaželal všetkým oddych počas
vianočných sviatkov a nabratie síl do nového roka.

V Bratislave, 7. decembra 2018
Zapísal: Ľubomír Souček, mediálny riaditeľ SOV
Overil: Anton Siekel, prezident SOV

11

UZNESENIE
z 55. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru,
konaného7. decembra 2018 v X-Bionic Sphere v Šamoríne-Čilistove

55. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
A. SCHVAĽUJE:
1. Program 55. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru.
2. Zápisnicu z 54. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru.
3. Rokovací poriadok 55. VZ SOV.
4. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 55. valného zhromaždenia SOV nasledovne: predseda
Peter Korčok, členovia Ivan Cibák, Vladimír Slaný.
5. S pripomienkami transformáciu Slovenského olympijského výboru (SOV) na strešnú organizáciu
slovenského športu s názvom Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).
6. Úpravu Stanov SOV a zmenu ich názvu na Stanovy SOŠV.
7. Novú symboliku Slovenského olympijského a športového výboru.
B. BERIE NA VEDOMIE:
1. Odovzdanie výročných ocenení fair play za rok 2018 nasledovne: Cena Jána Popluhára za príkladný
čin – Michal Buček, Cena KFP SOV za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play: Ivan Hrdlička, Eva
Pavlíková, Jozef Dučák.
2. Odovzdanie Diplomu Medzinárodného výboru fair play za rok 2017 Marekovi Hladíkovi.
3. Vyhodnotenie súťaže KFP SOV „Šport je nádej“ a odovzdanie ocenenia SOV Karate klubu Junior
Prešov, o. z., za projekt Juniorko.
4. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského výboru na rokovaní 55. VZ SOV
a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené.
5. Správu prezidenta SOV Antona Siekela.
6. Menovanie Michala Martikána do komisie športovcov SOV prezidentom SOV.
7. Správu mandátovej a návrhovej komisie 55. VZ SOV.
C. VZ UKLADÁ:
1. Predložiť upravené Stanovy SOŠV aj novú symboliku organizácie na schválenie MOV.
Z: Liba
T: 14. 12. 2018
2. Predložiť upravené Stanovy SOŠV po ich schválení zo strany MOV na registráciu na Ministerstvo
vnútra SR.
Z: Liba
T: priebežne
3. Výkonnému výboru SOV zaoberať sa pripomienkami z diskusie.
Z: VV SOV
T: priebežne
V Šamoríne 7. 12. 2018
Peter Korčok (predseda mandátovej a návrhovej komisie), Ivan Cibák, Vladimír Slaný (členovia
mandátovej a návrhovej komisie)
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