ZÁPIS
zo 49. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru,
ktoré sa konalo 22. apríla 2016 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave
Prítomní:
Zo 76 pozvaných členov SOV bolo prítomných 59, čo znamenalo 77,3 % účasť
 5 čestní členovia SOV
 24 vyznamenaných a ocenených hostí
 13 ďalších hostí
 8 zástupcov médií
 18 pracovníkov sekretariátu SOV a SOM, a.s.
Ospravedlnení členovia SOV: Danka Barteková (členka MOV), Janka Rindošová
(Slovenská jazdecká federácia), Ján Krišanda (Slovenský zväz judo), Ivan Bátory (komisia
športovcov SOV), Matej Tóth (komisia športovcov SOV)
Ďalší neprítomní členovia SOV:

BOD 1: OTVORENIE
Olympijská hymna.
Prezident SOV František Chmelár na úvod rokovania privítal delegátov, laureátov
ocenení a vyznamenaní SOV a ďalších hostí, osobitne generálneho riaditeľa sekcie štátnej
starostlivosti o šport MŠVVŠ SR L. Čambala a národnú umelkyňu Máriu Kráľovičovú
(manželku zosnulého Mira Procházku, po ktorom je pomenované jedno z výročných ocenení
SOV). Ospravedlnil neúčasť nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR P. Plavčana,
ktorý sa musel zúčastniť na prerokovávaní Programového vyhlásenia vlády SR v parlamente.
František Chmelár následne pripomenul športové a olympijské osobnosti, ktoré opustili
svet od 48. VZ SOV. Boli medzi nimi plaveckí olympionici Ladislav Bačík a Oľga Richter
Kozičová, účastníčka EYOF v behu na lyžiach Petra Urgelová, basketbalový majster Európy
spred 70 rokov Miloš Bobocký, významní tréneri či funkcionári Otakar Malý, Vladimír Cibák,
Stanislav Baluch a Branislav Bohuš, legendárny televízny komentátor Karol Polák, popredný
športový novinár a publicista Igor Mráz, i známi športoví lekári Kazimír Ferienčík a Igor
Slepčan. Účastníci VZ SOV si ich pamiatku uctili minútou ticha.
Prezident SOV, ktorý vo februári sám oslávil sedemdesiatku, pripomenul i nedávne či
nadchádzajúce okrúhle jubileá viacerých významných osobností, medzi ktorými je až šesť
čestných členov SOV. Legendy krasokorčuľovania Ivan Mauer aj Hilda Múdra oslávili
v uplynulých mesiacoch 90. narodeniny, olympionik a vicemajster sveta v rýchlostnej
kanoistike Ladislav Čepčiansky i mimoriadne významná osobnosť slovenského lyžovania
Ladislav Harvan 85. narodeniny, legendárny futbalový tréner Jozef Vengloš 80. narodeniny
a popredný športový i olympijský historik a bývalý dlhoročný predseda Slovenskej olympijskej
akadémie Ján Grexa 75. narodeniny. Významné jubileá oslávili i ďalšie osobnosti: olympionik
v modernom päťboji a významný funkcionár tohto športu Vladimír Černý i významný športový
lekár Ján Jánošdeák 90. narodeniny, olympijský medailista v krasokorčuľovaní Karol Divín aj
bývalý výborný plavec a popredný tréner vodného póla Milan Kručay 80. narodeniny, jediná
slovenská atlétka v histórii s olympijskou medailou Eva Šuranová i bývalý dlhoročný športový
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riaditeľ basketbalovej FIBA Ľubomír Kotleba 70. narodeniny, legendárny basketbalista
a olympionik Stanislav Kropilák i významný športový funkcionár a podporovateľ športu
Ladislav Ásványi 60. narodeniny.
BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOV
Prezident SOV František Chmelár predložil účastníkom 49. VZ SOV písomné zmeny
v zastupovaní 12 kolektívnych členov od 48. VZ SOV. Prezident SOV informoval aj
o ospravedlneniach neúčasti na 49. VZ SOV zástupcov 2 kolektívnych členov SOV, ako aj 3
individuálnych členov SOV. Informoval, že pred úvodom rokovania sa prezentovalo 54
členov SOV, čo znamená 71 percent.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov SOV na
rokovaní 49. VZ SOV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené.
BOD 3: SCHVÁLENIE PROGRAMU 49. VZ SOV A ZÁPISNICE ZO 48. VZ SOV
Prezident SOV František Chmelár predložil na schválenie program 49. VZ SOV, ktorý
bol schválený jednomyseľne. K predloženému zápisu zo 48. VZ SOV neodzneli žiadne
pripomienky a bol schválený jednomyseľne. Bez pripomienok a jednomyseľne bol schválený
aj Rokovací poriadok 48. VZ SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo zápis zo 48. valného zhromaždenia SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo Rokovací poriadok 49. VZ SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo program 49. VZ SOV nasledovne:
1. Otvorenie
Chmelár
2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV a prijatie nového člena SOV Chmelár
3. Schválenie programu 49. VZ SOV, zápisnice zo 48. VZ SOV a rok. poriadku Chmelár
4. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie
Chmelár
5. Prijatie čestných členov SOV
Chmelár
6. Udeľovanie vyznamenaní a ocenení SOV
Liba
7. Správa prezidenta SOV
Chmelár
8. Správa generálneho sekretára SOV
Liba
9. Prestávka
10. Hodnotenie účasti SR na II. ZOHM v Lillehammeri
Gönci
11. Informácia o príprave účasti SR na XXXI. Hrách olympiády v Rio de Janeiro Korčok
12. Diskusia
13. Správa o hospodárení SOV v r. 2015
Gantnerová
14. Správa DR SOV
Kukumberg
15. Schválenie rozpočtu SOV na r. 2016
Gantnerová
16. Správa SOM, a.s. za rok 2015
Líška
17. Správa DR SOM, a.s. za rok 2015
Štark
18. Správa Nadácie SOV za rok 2015
Siekel
19. Návrh na úpravu Stanov SOV
Liba
20. Diskusia
21. Správa mandátovej komisie
22. Správa návrhovej komisie
23. Záver
Chmelár
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BOD 4: SCHVÁLENIE ZLOŽENIA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE VZ
Prezident SOV František Chmelár predložil nasledovný návrh zloženia spoločnej
mandátovej a návrhovej komisie 49. VZ SOV: predseda Jozef Jurášek, členovia Jaroslav
Holeša, Ľubomír Chripko. Zloženie komisie bolo schválené jednomyseľne a bez
pripomienok.
● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 49. VZ SOV
nasledovne: predseda Jozef Jurášek, členovia Jaroslav Holeša, Ľubomír Chripko.
BOD 5: PRIJATIE ČESTNÝCH ČLENOV SOV
Prijatiu nových čestných členov SOV predchádzalo hlasovanie o prijatí dvoch nových
kolektívnych riadnych členov SOV. Generálny sekretár SOV Jozef Liba informoval, že
žiadosť o prijatie za členov SOV predložili Slovenská asociácia frisbee a Slovenské hnutie
špeciálnych olympiád. Vzhľadom na to, že strešné medzinárodné organizácie oboch týchto
združení sú uznané zo strany MOV, SOV ich môže prijať do svojich radov. Obe združenia
predložili všetku potrebnú dokumentáciu, preto generálny sekretár tlmočil návrh VV SOV,
aby VZ SOV hlasovalo o ich prijatí. Slovenská asociácia frisbee aj Slovenské hnutie
špeciálnych olympiád boli za nových členov SOV prijaté jednomyseľne.
Jozef Liba ďalej predložil návrh, aby za čestných členov SOV prijaté štyri osobnosti Viera Bebčáková, Juraj Bobula, Walter Marx st. a Katarína Ráczová, ktorá doteraz bola
individuálna členka SOV. O každom z nich sa hlasovalo samostatne, generálny sekretár SOV
pred hlasovaním prečítal charakteristiku každého. Za čestných členov SOV boli aklamačným
hlasovaním všetci prijatí jednomyseľne. Všetci noví čestní členovia SOV dostali z rúk
prezidenta SOV Františka Chmelára menovací dekrét. Juraj Bobula a Katarína Ráczová si
prevzali aj Zlatý odznak SOV, ktorý automaticky dostávajú všetci čestní členovia (Viera
Bebčáková a Walter Marx st. už boli týmto vyznamenaním ocenení v predošlých rokoch).
V dôsledku uvedených zmien sa počet riadnych členov SOV po 49. VZ SOV zvýšil na
77, spolu disponujú 107 hlasmi.
● Valné zhromaždenie prijalo Slovenskú asociáciu frisbee a Slovenské hnutie
špeciálnych olympiád za členov SOV.
● Valné zhromaždenie prijalo Vieru Bebčákovú, Juraja Bobulu, Waltera Marxa st. a
Katarínu Ráczovú za čestných členov SOV.
BOD 6: UDEĽOVANIE VYZNAMENANÍ A OCENENÍ SOV
Generálny sekretár SOV Jozef Liba uviedol udeľovanie medzinárodných ocenení MOV,
resp. EOV a následne výročných ocenení SOV za rok 2015 a vyznamenaní SOV. Výročné
ocenenia odovzdávali viceprezidenti SOV Ľubor Halanda, Vladimír Miller a Igor Nemeček,
medzinárodné ocenenia a vyznamenania SOV prezident SOV František Chmelár, Cenu Mira
Procházku Mária Kráľovičová. Delegáti 49. VZ SOV dostali k dispozícii písomné
charakteristiky všetkých laureátov a Jozef Liba laureátov medzinárodných ocenení MOV,
resp. EOV a výročných ocenení SOV za rok 2015 predstavil aj ústne.
Väčšina laureátov si prevzala výročné ocenenia, resp. vyznamenania osobne, za
niektorých ich prevzali zástupcovia. Za mesto Košice prevzal výročnú trofej MOV Šport
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a inovácie primátor Richard Raši, za Slovenský krasokorčuliarsky zväz Trofej SOV
predsedníčka SKrZ Felicitas Babuíková, za OK Vysoké Tatry Cenu Vincenta Lafka
predsedníčka OK Mária Jasenčáková a za ZŠ E. B. Lukáča riaditeľka školy Beáta Bazalová.
Neprítomným laureátom budú ocenenia odovzdané pri vhodnej príležitosti buď na akciách
príslušných športových zväzov, alebo regionálnych olympijských klubov.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie výročnej trofeje MOV Šport
a inovácie mestu Košice.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie výročnej ceny MOV Ženy a šport
Emílii Fialovej.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie Ceny Piotra Nurowského EOV
Jakubovi Grigarovi.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie výročných ocenení SOV za rok
2014 nasledovne: Trofej SOV – Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Cena Vladimíra
Černušáka – Anton Javorka, Cena Matyldy Pálfyovej – Angelika Révész, Cena Pavla
Schmidta – štvorkajak (Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka), Peter Sagan,
Matej Tóth, Erik Varga, Cena Ondreja Nepelu – Jakub Grigar, Cena Jána Zacharu – Ivan
Iľanovský, Cena Mira Procházku – Jozef Jarkovský, Cena Ladislava Chudíka – Ivan
Ostrochovský, Cena Jána Mráza – Základná škola E. B. Lukáča Šahy, Cena Vincenta Lafka –
olympijský klub roka – OK Vysoké Tatry, Cena Pavla Demitru – Daniela Hantuchová, Cena
Bohumila Goliana – reprezentačný tím futbalistov SR, Cena Jána Popluhára – Ján Michalko.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie vyznamenaní SOV nasledovne:
Zlatý odznak SOV – Juraj Bobula, Katarína Ráczová, Árpád Tarnóczy, Strieborný odznak
SOV – Viliam Mjartan, Michal Staňo, Felicitas Babušíková, Ján Jánošdeák, Ivan Jakubovič,
Peter Chudý, Bronzový odznak SOV – Jaroslav Klus, Dušan Valent, Anton Gregor, Eduard
Krištofovič, Miroslav Martinák, Ján Svrček, Gabriel Varga, Plaketa SOV – Dušan Čaplovič,
Richard Raši, Michal Sýkora, Gabriel Bárdos, Medaila SOV – Marcel Blažo, Martin
Modlitba, Jozef Škvarek, Sebastián Čederle, Čestné uznanie SOV – Boris Hovorka, Marián
Bystričan, Ján Tichý, Milan Slovák, Juraj Sýkora, Ján Hanák, Jana Kiselová, Vladislav
Lahoda, Jozef Pollák.
BOD 7: SPRÁVA PREZIDENTA SOV
Prezident SOV František Chmelár vo svojej správe upozornil, že volebné 51. valné
zhromaždenie SOV, ktoré ukončí nielen štvorročný olympijský cyklus, ale aj funkčné obdobie
všetkých volených orgánov SOV, sa uskutoční 27. novembra 2016. Zástupcov všetkých
športových zväzov a ďalších organizácií v pléne SOV vyzval, aby podľa možností usporiadali
svoje volebné valné zhromaždenia, konferencie alebo kongresy ešte pred týmto termínom.
Povedal, že by nebolo vhodné, aby na 51. valnom zhromaždení SOV boli do orgánov zvolené
osoby, ktoré potom bude ich materský zväz meniť.
František Chmelár pripomenul, že rok 2016 prináša pre šport významné skutočnosti, ako
sú nový zákon o športe, po parlamentných voľbách aj nové orgány vlády SR a jej programové
vyhlásenie. „Programové vyhlásenie vlády tak, ako bolo prijaté tento týždeň Národnou radou
SR, prináša v neobvyklom rozsahu aj neobvykle veľa konkrétnych a pozitívnych návrhov
a záväzkov. Bude však dôležité, ako sa budú realizovať v praxi a to vo veľkej miere závisí aj
od nás všetkých a od našich schopností sa vzájomne chápať, rešpektovať a spolupracovať.
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Delenie na veľkých a malých, dobrých a zlých, populárnych a málo známych, atď. je cesta do
pekla,” konštatoval.
Na margo vzorca na rozdeľovanie štátnych dotácií pre športy prezident SOV povedal, že
je to možný nástroj spravodlivosti, ale ak sa doň vloží chybný materiál – polotovar, ťažko
potom možno očakávať dobrý výrobok. „A to sa, žiaľ, úmyselne alebo neúmyselne stáva
v súčasnosti. Réžia okolo realizácie Programového vyhlásenia vlády SR, nového Zákona
o športe, alebo trebárs aj u dotačného vzorca nemôže byť v rukách len úzkej skupinky, nech je
akokoľvek schopná a vplyvná. Ona dokonca na to nemá ani žiadny legálny mandát. Štátne
orgány by takúto ,,dezorientáciu“ nemali podporovať, pretože ide o pochybenie
a spochybnenie demokratického fungovania športového hnutia. Nech štát a jeho inštitúcie
akokoľvek výrazne podporujú šport, nemôžu nahradiť športové hnutie vo fungovaní, riadení
a rozvoji športu,” uviedol.
F. Chmelár pripomenul, že presne 100 dní pred otvorením Hier XXXI. olympiády v Riu
de Janeiro - 27. apríla - SOV odštartuje pri Národnom pamätníku olympionikov na Národnom
cintoríne v Martine Olympijskú štafetu Rio 2016. Pochodeň sa postupne rozhorí v 21 mestách
a regiónoch, v ktorých pôsobia olympijské kluby. Kluby budú pri tejto príležitosti pod heslom
,,Ja milujem šport“ organizovať množstvo rôznych športových, kultúrnych a výchovných
podujatí.
„Veríme, že sa do týchto aktivít zapoja aj vaše kluby a že my všetci aj napriek
ťažkostiam, prekážkam a problémom šport stále milujeme a dokážeme k športu pripútať aj
ďalších, najmä deti a mládež,” vyslovil nádej prezident SOV a upriamil pozornosť na
augustové olympijské hry v Riu de Janeiro: „Nemáme pochybnosti o utvorení tých najlepších
podmienok pre športovcov, ich bezpečnosť a súťaženie. Brazília je krajina s obrovským
ľudským, hospodárskym a kultúrnym potenciálom. Pozitívny brazílsky patriotizmus určite
nepripustí, aby premiéra olympijských hier na juhoamerickom kontinente utrpela fiasko.
Všetci sa preto do Ria tešíme a sme plní očakávania nielen športových výsledkov, ale aj
nezabudnuteľných zážitkov, ktoré Brazília a jedno z najkrajších miest sveta poskytne všetkým
účastníkom.”
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu prezidenta SOV.
BOD 8: SPRÁVA GENERÁLNEHO SEKRETÁRA SOV
Generálny sekretár SOV Jozef Liba písomne predložil podrobný sumár aktivít SOV
v roku 2015, ktorý ústne doplnil stručným výpočtom najdôležitejších, aj s powerpointovou
prezentáciou. Osobitne vyzdvihol nové veľké multišportové podujatie – Európske hry, ktoré
malo premiéru v júni 2015 v azerbajdžanskom Baku a na ktoré SOV vyslal historicky
najpočetnejšiu slovenskú športovú výpravu. Upozornil, že na základe rozhodnutia VZ ANOV
sa v roku 2017 v americkom San Diegu premiérovo uskutočnia zase Svetové plážové hry.
SOV však o tomto podujatí nemá zatiaľ žiadne podrobnejšie informácie.
J. Liba ďalej pripomenul, že Košice sa uchádzajú o usporiadanie letného EYOF v roku
2021 (po odstúpení španielskej Victorie ostali jediným kandidátom). O jeho pridelení sa
rozhodne v októbri na VZ EOV v Minsku. Krátko predtým – 10. septembra – budú Košice
dejiskom centrálneho spustenia Európskeho týždňa športu 2016, aj s účasťou eurokomisára
zodpovedného za športu M. Navracsicsa a predstaviteľov EOV. V Bratislave zase 23. a 24.
septembra zasadne exekutíva EOV.
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Generálny sekretár SOV konštatoval, že realizácia všetkých bohatých aktivít SOV
predpokladá dobré hospodárenie. Priebežná správa o hospodárení je 3-krát ročne predkladaná
na rokovanie VV SOV. Audit hospodárenia dozornou radou SOV a externou audítorskou
firmou sa uskutočnil 4-krát ročne.
SOV v roku 2015 podporil činnosť športovcov a športových subjektov sumou vo výške
približne 1,5 milióna EUR mimo štátnych finančných prostriedkov. J. Liba však upozornil, že
každoročne sa citeľne a možno až neúmerne zvyšujú administratívne nároky na správu
finančných prostriedkov a na riadenie subjektov, ktorý premieňa každennú prácu športových
spolkov z odborno-športovej na byrokraticko-úradnícku.
Na záver svojej správy generálny sekretár SOV pripomenul dôležité tohtoročné dátumy:
27. apríl - 100 dní do OH 2016 v Riu de Janeiro a Olympic Fashion Show v Bratislave s
predstavením oblečenia slovenskej olympijskej výpravy, 27. apríl až 23. jún - slovenská
olympijská Štafeta Rio 2016 (štart pri Národnom pamätníku olympionikov v Martine, cieľ na
Magio pláži v Bratislave), 8. júl – 50. VZ SOV, ktoré schváli nomináciu výpravy SR na Hry
XXXI. olympiády v Riu de Janeiro, 23. júl – slávnostný sľub slovenskej olympijskej výpravy
do rúk prezidenta SR, 5. až 21. august - Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro, 26.
november - olympijský galavečer, 27. november – volebné 51. VZ SOV.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu generálneho sekretára SOV.
BOD 9: PRESTÁVKA
BOD 10: HODNOTENIE ÚČASTI SR NA II. ZOHM V LILLEHAMMERI
Rozsiahlu písomnú správu s hodnotením účasti výpravy SR a s podrobným sumárom
výsledkov našich športovcov na februárových II. zimných olympijských hrách mládeže
v Lillehammeri predložil vedúci výpravy na tomto podujatí, člen výkonného výboru SOV
Jozef Gönci. Na ZOHM štartovalo 1070 športovcov vo veku 15 - 18 rokov zo 71 krajín. V
55-člennej slovenskej výprave (plus mladá ambasádorka podujatia) bolo 33 športovcov.
Správa obsahovala hodnotenie ich účinkovanie zo strany vedúceho výpravy, aj vedúcich
jednotlivých športových častí výpravy.
J. Gönci konštatoval, že naše výkonnostné ambície boli v podstate splnené a vystúpenie
výpravy môže celkove hodnotiť kladne. Vrcholom bola strieborná medaila hokejistu
Sebastiána Čederleho v súťaži v individuálnych zručnostiach. V rovnakej súťaži dievčat
obsadila Martina Fedrovoá 7. miesto. Družstvo hokejistiek skončilo po kvalitných výkonoch
štvrté. Popredný výsledok dosiahla ešte sánkarská dvojica Tomáš Vaverčák, Matej Zmij,
ktorá skončila šiesta. V lyžovaní bolo najlepším výsledkom 10. miesto Terezy Jančovej
v superkombinácii. Vedúci výpravy ocenil svojho zástupcu Romana Hanzela za zvládnutie
logistiky súvisiacej s účasťou výpravy a vyzdvihol aj veľký záujem veľvyslanca SR v Nórsku
Františka Kašického o toto podujatie.
V ústnom komentári k predloženej písomnej správe dal J. Gönci do kontrastu silné
postavenie zimných športov v Nórsku a ich celkovú vysokú podporu s biednou situáciou na
Slovensku, kde máme len takmer žiadnu, alebo výrazne amortizovanú infraštruktúru. V
dôsledku toho (v kombinácii s klimatickými podmienkami) musí rozhodujúca časť prípravy
našich športovcov prebiehať v zahraničí, čo zabezpečiť je veľmi drahé aj celkove náročné.

6

● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie hodnotenie účasti SR na II. ZOHM v
Lillehammeri.
BOD 11: INFORMÁCIA O PRÍPRAVE ÚČASTI SR NA HRÁCH XXXI.
OLYMPIÁDY V RIU DE JANEIRO
Vedúci štábu SOV pre OH v Riu de Janeiro, člen výkonného výboru SOV Peter Korčok,
priblížil aktuálny stav slovenských príprav na Hry XXXI. olympiády. Uviedol, že
momentálne má kvalifikačné kritériá medzinárodných športových federácií splnené 37
slovenských športovcov a prakticky istá je ešte účasť piatich. Povedal, že našim cieľom je
prekročiť počet 50 športovcov, žiaľ, už definitívne je vylúčená účasť tímu v niektorom
kolektívnom športe. Na margo výkonnostných ambícií výpravy deisgnovaný vedúci výpravy
povedal: „Po vlaňajšku so ziskom štyroch titulov majstrov sveta v olympijských disciplínach
máme oprávnene vysoké očakávania.“
Celkové prípravy na OH 2016 koordinuje štáb SOV, na ktorom zástupcovia zväzov aj
rezortných stredísk informujú o aktuálnom stave prípravy aj kvalifikácie športovcov na OH.
Na zasadnutiach štábu sa zúčastňuje vždy aj zástupca ADA SR. Okrem toho sa vedenie štábu
aj individuálne stretáva so športovcami a s ich realizačnými tímami. P. Korčok pridal aj
informáciu o zdravotníckom zabezpečení výpravy, doprave, akreditáciách, celkovej logistike
predchádzajúcej účastri na OH, aj o ubytovaní výpravy v Olympijskej dedine v Riu de
Janeiro.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o príprave účasti SR na Hrách
XXXI. olympiády v Riu de Janeiro.

BOD 12: DISKUSIA
K predloženým materiálom neodznel žiadny diskusný príspevok.
BOD 13: SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SOV V ROKU 2015 A NÁVRH ROZPOČTU
NA ROK 2015, SPRÁVA AUDÍTORA O HOSPODÁRENÍ SOV
Správu o hospodárení SOV v roku 2015 predložila predsedníčka ekonomickej komisie
SOV Janka Gantnerová. Konštatovala, že SOV vlani hospodáril vyrovnane, s príjmami
a výdavkami vo výške 2.270.594 EUR. Najväčšia časť tejto sumy – 1.090.877 EUR - sa
použila na projekty v rámci športového oddelenia SOV, pričom takmer polovicu z nej tvorili
náklady súvisiace s premiérovými Európskymi hrami 2015 v Baku, kam SOV vyslal
historicky najpočetnejšiu športovú výpravu zo Slovenska. V príjmovej časti prevažovali
vlastné príjmy SOV či už z činnosti Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., alebo zo
zdrojov Medzinárodného olympijského výboru či Európskych olympijských výborov. Vlastné
príjmy SOV dosiahli až 55 percent, zatiaľčo štátne dotácie len 45 percent rozpočtu.
Pôvodne malo plénum správu schvaľovať, ale vzhľadom na to, že ešte nie je ukončený
externý audit hospodárenia SOV (súvisí to s dlhodobou práceneschopnosťou riaditeľky
ekonomického oddelenia SOV I. Lednickej, ktorá je momentálne na liečení), nebolo to
možné. J. Gantnerová odporučila, aby 49. VZ SOV správu o hospodárení SOV za rok 2015
len zobralo na vedomie. Schválená bude až na júlovom 50. VZ SOV.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o hospodárení SOV za rok 2015.
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BOD 14: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOV
Predseda dozornej rady SOV Marián Kukumberg ústne predložil správcu DR SOV.
Uviedol, že DR SOV pracovala od 48. VZ SOV v zložení: predseda Marian Kukumberg,
členovia Ján Mižúr, Marián Linder a Milan Jagnešák (nominovaný ex officio za komisiu
športovcov SOV). Predseda sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach výkonného výboru
SOV.
DR SOV sa v súlade so Stanovami SOV zamerala na štyri oblasti s týmto výsledkom:
1. Kontrola dodržiavania stanov SOV: DR od 48. VZ SOV nedostala písomný ani ústny
podnet na porušovanie platných stanov SOV.
2. Kontrola plnenia uznesení VZ SOV a VV SOV: Uznesenia VZ SOV a ich plnenie sú
uvedené v správach predkladaných na VZ SOV. Na sekretariáte SOV je vedený prehľadný
register uznesení a ich plnenie.
3. Kontrola dodržiavania interných predpisov o hospodárení a finančnej činnosti orgánov
a zložiek SOV: DR SOV konštatovala, že z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pracovníčky
SOV zodpovednej za ekonomiku nebol ukončený externý audit. Po dohode s audítorskou
spoločnosťou a s prezidentom SOV M. Kukumberg, rovnako pred ním predsedníčka
ekonomickej komisie SOV J. Gantnerová, odporučil VZ SOV zobrať správu o hospodárení na
vedomie a po ukončení auditu ju následne schváliť na 50. VZ SOV.
4. Vypracovanie stanoviska k Správe o hospodárení SOV: Jednotlivé správy
v dostatočnom rozsahu informovali členov SOV o hospodárení SOV. Informácie
o hospodárení SOV boli priebežne predkladané a hodnotené na VV SOV. Dozorná rada SOV
nekontrolovala činnosť a hospodárenie SOM, a.s.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu dozornej rady SOV.
BOD 15: SCHVÁLENIE ROZPOČTU SOV NA ROK 2016
Predsedníčka ekonomickej komisie SOV Janka Gantnerová predložila návrh rozpočtu
SOV na rok 2016, koncipovaný ako vyrovnaný. Uviedla, že každý výdavok má svoj zdroj
krytia a je aj v súlade s dotačnou zmluvou s MŠVVŠ SR.
Rozpočet SOV na rok 2016 počíta s príjmami aj výdavkami vo výške 3.189.350 EUR,
pričom na činnosť v rámci športového oddelenia SOV plánuje SOV vynaložiť sumu viac 2
milióny EUR – predovšetkým na náklady súvisiace s účasťou na OH v Riu de Janeiro. V nej
sú však zahrnuté aj náklady na Slovenský dom počas olympijských hier v Riu v celkovej
výške 1.050.000 EUR, ktoré budú takmer v plnej výške vykryté z dotácie z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Najmä v dôsledku vyššie uvedeného faktu tvoria štátne dotácie až 73 percent príjmovej
časti rozpočtu SOV na rok 2016. Z vlastných zdrojov počíta SOV v príjmovej časti rozpočtu
so sumou 860.350 EUR.
Uvedený návrh rozpočtu SOV na rok 2016 bol jednomyseľne schválený.
● Valné zhromaždenie schválilo rozpočet Slovenského olympijského výboru na rok
2016.
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BOD 16: SPRÁVA SOM, a.s., ZA ROK 2015
Správu Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM), a.s., za rok 2015 predniesol
predseda jej predstavenstva a člen VV SOV Daniel Líška. Doplnil ju powerpointovou
prezentáciou. Uviedol, že výnosy spoločnosti za rok 2015 boli vo výške 1.318.816 EUR
a náklady vo výške 1.293.398 EUR, čiže zisk bol 35.417 EUR. Kľúčové je, že transfer zo
SOM, a.s., tvoril za minulý rok 31 percent príjmovej časti rozpočtu SOV.
D. Líška stručne prezentoval aj najnovšie aktivity SOM, a.s., ktoré sa spájajú
predovšetkým s OH v Riu de Janeiro.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu SOM, a.s.
BOD 17: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOM, a.s., ZA ROK 2015
Správu dozornej rady SOM, a.s., ústne predniesol člen VV SOV a predseda DR SOM,
a.s., Ľubor Štark. Uviedol, že na základe kontroly účtovných kníh a kontroly
administratívneho vedenia dokladov náhodným výberom neboli zistené žiadne porušenia
účtovných a interných predpisov SOM, a.s. Účtovná dokumentácia je vedená zrozumiteľne
a prehľadne.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu dozornej rady SOM, a.s.
BOD 18: SPRÁVA NADÁCIE SOV
Na margo činnosti Nadácie SOV prezident SOV František Chmelár na úvod povedal, že
v posledných dvoch rokoch, odkedy sa vymenila správna rada, akoby Nadácia SOV bola
poliata živou vodou.
Správu o činnosti Nadácie SOV písomne aj ústne predložil predseda správnej rady
Nadácie SOV Anton Siekel. Uviedol, že Nadácia SOV v súčasnosti realizuje projekt Ukáž sa!
na podporu mladých talentovaných športovcov. V jeho rámci za minulý rok rozdelila talentom
sumu 20.000 EUR a tohto roku to bude dokonca 30.000 EUR. V rámci projektu Olympijské
srdce pre seniorov Nadácia SOV vlani pred Vianocami venovala 18 slovenským
olympionikom, predovšetkým seniorom, týždňové liečebné poukazy do kúpeľov v
Dudinciach v celkovej hodnote 5.640 eur. Ich pobyty v kúpeľoch sa realizovali vo februári,
resp. v marci 2016. Nadácia SOV vlani realizovala aj nový projekt Olympijská kvapka krvi s
heslom „Darujte krv spolu s olympionikmi“. V Košiciach, Bratislave, Poprade a v Nových
Zámkoch spolu prišlo darovať krv 114 darcov, medzi nimi aj olympionici – napr. olympijský
medailista v džude z Atén 2004 Jozef Krnáč. Okrem toho Nadácia SOV podporila viaceré
mládežnícke, kultúrne a vedomostné podujatia SOV.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu Nadácie SOV.
BOD 19: BOD 19: NÁVRH NA ÚPRAVU STANOV SOV
Prezident SOV František Chmelár na úvod rokovania o tomto bode povedal, že
Stanovy SOV je potrebné novelizovať jednak v dôsledku zmien v Olympijskej charte po
prijatí reformnej Agendy 2020, ale najmä v súvislosti s novinkami, ktoré priniesol Zákon
o športe, platný od januára 2016. Aplikáciou zmien do Stanov SOV sa viackrát zaoberala
pracovná skupina aj s účasťou právnikov a materiál s farebným vyznačením všetkých
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úprav, ktorý dostali členovia SOV v predstihu mailom a pri prezentácii na 49. VZ SOV aj
v tlačenej podobe, vzišiel z dlhšie trvajúcich debát.
Jednotlivé návrhy zmien v Stanovách SOV popísal a vysvetlil generálny sekretár SOV
Jozef Liba. Uviedol, že z radov členov SOV, ktorým bol návrh úpravy Stanov SOV
zaslaný v dostatočnom predstihu mailom, nevzišla žiadna pripomienka. Krátko pred 49. VZ
SOV adresoval drobné vecné pripomienky len Peter Sepeši, vedúci odbornej skupiny, ktorá
dlhodobo pripravovala nový Zákon o športe. Vo verzii Stanov SOV s farebne vyznačenými
navrhovanými úpravami, ktoré členovia SOV mohli sledovať na veľkých plátnach v sále,
boli odlišnou farbou jasne vyznačené aj doplnky navrhované P. Sepešim.
Hlavné zmeny J. Liba odôvodnil.
Podľa zákona o športe by podľa jeho vysvetlenia športové spolky mali mať svoj
rozhodcovský orgán na riešenie sporov. V Stanovách SOV sa preto navrhuje zriadenie
inštitútu ombudsmana SOV, s ktorým majú dobré skúsenosti v Česku, ale aj v ďalších
krajinách. Predseda dozornej rady SOV, ktorý bude v novembri zvolený na 51. VZ SOV,
v súlade so Zákonom o športe po zložení predpísaných skúšok bude vykonávať aj funkciu
kontrolóra SOV. Disciplinárna komisia bude pôsobiť už nielen počas OH/ZOH, ale
výkonný výbor SOV ju môže v prípade potreby menovať aj ad hoc.
Zmeny sa týkajú aj komisie športovcov SOV. Doterajší spôsob voľby jej členov
priamo na OH či ZOH sa neosvedčil. Ako lepšie sa ukazuje volenie členov komisie po
olympiáde na zasadnutí, na ktoré by svojich zástupcov z radov športovcov delegovali zväzy
olympijských športov. Vzhľadom na fakt, že letných olympijských športov je 28 a zimných
len 7, odporúča sa zmeniť pomer ich volených zástupcov v komisii z doterajšieho 4:4 na
5:3. Otázne je, či by v komisii športovcov SOV mohol byť prípadne aj zástupca
neolympijského športu – J.Liba sa s touto otázkou obráti na MOV.
Tieto, aj ďalšie navrhované drobné úpravy Stanov SOV boli schválené jednomyseľne.
Text novelizovaných Stanov SOV v angličtine bude zaslaný na odsúhlasenie
Medzinárodným olympijským výborom, ktorý posúdi súlad úprav s Olympijskou chartou.
Následne bude potrebné vypracovať Disciplinárny poriadok SOV aj Štatút ombudsmana
SOV a upraviť Štatút komisie športovcov SOV.
● Valné zhromaždenie schválilo úpravu Stanov Slovenského olympijského výboru
v zmysle predloženého návrhu.

BOD 20: DISKUSIA
Marián Vanderka: Spýtal sa, kedy bude volený ombudsman SOV.
Jozef Liba: Reagoval, že až na novembrovom volebnom 51. zasadnutí SOV. Dovtedy
bude pripravený Štatút ombudsmana SOV.
BOD 21: SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE
Správu mandátovej komisie 48. VZ SOV prečítal predseda spoločnej mandátovej
a návrhovej komisie Jozef Jurášek. Uviedol, že v danej chvíli je na VZ SOV prítomných
59 členov, čo znamená účasť 77,3 percenta, takže plénum je uznášaniaschopné.
● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej komisie 49. VZ SOV.
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BOD 22: SPRÁVA NÁVRHOVEJ KOMISIE – UZNESENIE VZ SOV
Návrh uznesenia 49. VZ SOV predniesol predseda spoločnej mandátovej a návrhovej
komisie Jozef Jurášek. Text uznesenia bol v rokovacej sále zároveň premietaný na veľké
plátna. Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
● Valné zhromaždenie schválilo uznesenie 49. VZ SOV.
● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru zaoberať sa pripomienkami z diskusie
na 49. VZ SOV.
Z: VV SOV T: priebežne
BOD 25: ZÁVER
Prezident SOV František Chmelár sa všetkým účastníkom 49. VZ SOV poďakoval za
účasť a pozval ich na obed.

V Bratislave, 22. apríla 2016
Zapísal: Ľubomír Souček
Overil: František Chmelár, prezident SOV
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UZNESENIE
zo 49. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru,
konaného 22. apríla 2016 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave

49. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
A. SCHVAĽUJE:
1. Program 49. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru.
2. Zápis zo 48. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru.
3. Rokovací poriadok 49. VZ SOV.
4. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 49. valného zhromaždenia SOV nasledovne:
predseda Jozef Jurášek, členovia Jaroslav Holeša, Ľubomír Chripko.
5. Prijatie Slovenskej asociácie frisbee a Slovenského hnutia špeciálnych olympiád za
členov SOV.
6. Prijatie Viery Bebčákovej, Juraja Bobulu, Waltera Marxa st. a Kataríny Ráczovej za
čestných členov SOV.
7. Rozpočet Slovenského olympijského výboru na rok 2016.
8. Úpravu Stanov Slovenského olympijského výboru v zmysle predloženého návrhu.

B. BERIE NA VEDOMIE:
1. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského výboru na rokovaní 49. VZ SOV
a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené.
2. Správu prezidenta SOV.
3. Správu generálneho sekretára SOV.
4. Udelenie výročnej trofeje MOV Šport a inovácie mestu Košice.
5. Udelenie výročnej ceny MOV Ženy a šport Emílii Fialovej.
6. Udelenie Ceny Piotra Nurowského EOV Jakubovi Grigarovi.
7. Udelenie výročných ocenení SOV za rok 2015 nasledovne: Trofej SOV – Slovenský
krasokorčuliarsky zväz, Cena Vladimíra Černušáka – Anton Javorka, Cena Matyldy Pálfyovej
– Angelika Révész, Cena Pavla Schmidta – štvorkajak (Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr,
Tibor Linka), Peter Sagan, Matej Tóth, Erik Varga, Cena Ondreja Nepelu – Jakub Grigar,
Cena Jána Zacharu – Ivan Iľanovský, Cena Mira Procházku – Jozef Jarkovský, Cena
Ladislava Chudíka – Ivan Ostrochovský, Cena Jána Mráza – Základná škola E. B. Lukáča
Šahy, Cena Vincenta Lafka – olympijský klub roka – OK Vysoké Tatry, Cena Pavla Demitru
– Daniela Hantuchová, Cena Bohumila Goliana – reprezentačný tím futbalistov SR, Cena
Jána Popluhára – Ján Michalko.
8. Udelenie vyznamenaní SOV nasledovne: Zlatý odznak SOV – Juraj Bobula, Katarína
Ráczová, Árpád Tarnóczy, Strieborný odznak SOV – Viliam Mjartan, Michal Staňo, Felicitas
Babušíková, Ján Jánošdeák, Ivan Jakubovič, Peter Chudý, Bronzový odznak SOV – Jaroslav
Klus, Dušan Valent, Anton Gregor, Eduard Krištofovič, Miroslav Martinák, Ján Svrček,
Gabriel Varga, Plaketa SOV – Dušan Čaplovič, Richard Raši, Michal Sýkora, Gabriel Bárdos,
Medaila SOV – Marcel Blažo, Martin Modlitba, Jozef Škvarek, Sebastián Čederle, Čestné
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uznanie SOV – Boris Hovorka, Marián Bystričan, Ján Tichý, Milan Slovák, Juraj Sýkora, Ján
Hanák, Jana Kiselová, Vladislav Lahoda, Jozef Pollák.
9. Hodnotenie účasti SR na II. ZOHM v Lillehammeri.
10. Informácia o príprave účasti SR na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro.
11. Správu o hospodárení SOV za rok 2015.
12. Správu dozornej rady SOV.
13. Správu SOM, a.s.
14. Správu dozornej rady SOM, a.s.
15. Správu Nadácie SOV za rok 2015.
16. Správu mandátovej a návrhovej komisie 49. VZ SOV.
C. VZ UKLADÁ:
1. Zaslať upravenú verziu Stanov SOV na schválenie na Medzinárodný olympijský výbor
a následne na Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v zmysle platných zákonov.
Z: Liba
T: 08. 07. 2016

V Bratislave 22. 4. 2016
Jozef Jurášek (predseda mandátovej a návrhovej komisie),
Jaroslav Holeša, Ľubomír Chripko (členovia mandátovej a návrhovej komisie)
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