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ZÁPIS 
z 50. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru, 

ktoré sa konalo 8. júla 2016 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave 

 

Prítomní: 

Zo 78 pozvaných členov SOV disponujúcich spolu 108 hlasmi bolo prítomných 50 (64,1 %) 

celkove disponujúcich 73 hlasmi, čo znamenalo 67,6 % všetkých hlasov. 

   5 čestní členovia SOV 

   8 hostia 

   11 zástupcov médií 

   17 pracovníkov sekretariátu SOV a SOM, a.s. 

Ospravedlnení členovia SOV: členka MOV – Danka Barteková, individuálni členovia 

SOV – Mária Jasenčáková, Katarína Ráczová, Andrej Glatz, olympionik za KŠ SOV – 

Matej Tóth, Slovenský zväz jachtingu – Zuzana Bodnáriková, Slovenský biliardový zväz – 

Samuel Koniar. 

Ďalší neprítomní členovia SOV: olympionici za KŠ SOV Ivan Bátory, Milan Jagnešák, 

individuálny člen SOV Jozef Golonka, Slovenská golfová asociácia – Martin Maršálek, 

Slovenská jazdecká federácia – Janka Rindošová, Slovenský zväz ľadového hokeja – Igor 

Nemeček, Slovenský zväz sánkarov – Jozef Škvarek, Slovenský strelecký zväz – Barbora 

Reichová, Slovenský zápasnícky zväz – František Lengyel, Slovenská asociácia čínskeho 

wu shu – Juraj Kišš, Slovenská baseballová federácia – Dušan Noga, Slovenský 

bowlingový zväz – Vladimír Merkovský, Slovenská asociácia frisbee – Martin Keseg, 

Slovenská softbalová asociácia – Pavol Mozola, Slovenská squashová asociácia – Juraj 

Celler, Slovenský zväz tanečného športu – Peter Vidašič, Slovenský zväz vodného 

lyžovania – Marián Pospíšil, Slovenský zväz vodného motorizmu – Vladimír Slaný, Zväz 

potápačov Slovenska – Alica Packová, Slovenská asociácia univerzitného športu – Július 

Dubovský, Slovenská asociácia olympionikov – Anton Tkáč. 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 Olympijská hymna. 

 Prezident SOV František Chmelár na úvod konštatoval, že na záver štvorročného 

olympijského cyklu sa SOV blíži k zberu úrody v podobe štartu na augustových Hrách XXXI. 

olympiády v Riu de Janeiro a pripomenul, že od premiéry výpravy samostatnej Slovenskej 

republiky na ZOH 1994 SOV už dvanásty raz schvaľuje zloženie olympijskej výpravy. 

Vyjadril potešenie, že splnením kvalifikačného limitu atléta Kučeru deň pred konaním VZ 

SOV sa podarilo naplniť vytúžený počet 52 našich športovcov na OH v Riu. Spomedzi hostí 

osobitne privítal hlavnú kontrolórku športu v SR Alicu Fisterovú, ktorá bola do funkcie 

menovaná len nedávno, a zástupcu MŠVVŠ SR Dušana Ťažkého. 

 

BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOV 

 Prezident SOV František Chmelár predložil účastníkom 50. VZ SOV písomné zmeny 

v zastupovaní 12 kolektívnych členov od 49. VZ SOV – Slovenského šachového zväzu, 

Slovenského zväzu pozemného hokeja, Slovenského zväzu vodného póla, Slovenského zväzu 

florbalu, Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky, Slovenského zväzu bedmintonu, 
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Slovenskej boxerskej federácie, Slovenskej asociácie taekwondo, Fakulty športu PU 

v Prešove, Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Vojenského športého centra 

Dukla Banská Bystrica. Prezident SOV informoval aj o ospravedlneniach neúčasti na 50. VZ 

SOV zástupcov 2 kolektívnych členov SOV, ako aj 5 individuálnych členov. Informoval, že 

pred úvodom rokovania sa prezentovalo 48 členov SOV, čo znamená 61,5-percentnú účasť. 

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

rokovaní 50. VZ SOV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené. 

 

BOD 3: SCHVÁLENIE PROGRAMU 50. VZ SOV A ZÁPISNICE ZO 49. VZ SOV 

 Prezident SOV František Chmelár predložil na schválenie program 50. VZ SOV, ktorý 

bol schválený jednomyseľne. K predloženému zápisu zo 49. VZ SOV neodzneli žiadne 

pripomienky a bol schválený jednomyseľne. Bez pripomienok a jednomyseľne bol schválený 

aj Rokovací poriadok 50. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zápis zo 49. valného zhromaždenia SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo Rokovací poriadok 50. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo program 50. VZ SOV nasledovne: 

1. Otvorenie               Chmelár 

2. Informácia o zmene v  zastupovaní členov SOV      Chmelár 

3. Schválenie programu 50. VZ SOV, zápisnice zo 49. VZ SOV a  Rokovacieho poriadku

            Chmelár 

4. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie pre 50. VZ SOV  Chmelár 

5. Správa prezidenta SOV        Chmelár 

6. Informácia o pripravenosti účasti SR na Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro 

            Korčok 

7. Schválenie výpravy SR na Hry XXXI. olympiády v Rio de Janeiro  Korčok 

8. Schválenie disciplinárnej komisie SOV na Hry XXXI. olympiády v Rio de Janeiro 

  Korčok 

9. Diskusia 

10. Schválenie Správy audítora a hospodárenia SOV za r. 2015   Gantnerová 

11. Prijatie nového člena SOV        Liba 

12. Návrh na úpravu  Stanov SOV       Liba 

13. Diskusia 

14. Správa návrhovej komisie        Chmelár 

15. Záver           Chmelár 

 

BOD 4:  SCHVÁLENIE ZLOŽENIA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE VZ 

 Prezident SOV František Chmelár predložil nasledovný návrh zloženia spoločnej 

mandátovej a návrhovej komisie 50. VZ SOV: predseda Ľubor Halanda, členovia Darina 

Kubeková a Juraj Celler. Vzhľadom na to, že Juraj Celler nebol prítomný, navrhol zaňho 

Zdenka Kríža. Takto navrhnuté zloženie komisie bolo schválené jednomyseľne a bez 

pripomienok. 

● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 50. VZ SOV 

nasledovne: predseda Ľubor Halanda, členovia Darina Kubeková, Zdenko Kríž. 
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BOD 5: SPRÁVA PREZIDENTA SOV 

 Prezident SOV František Chmelár sa vo svojej správe zameral najmä na nadchádzajúce 

Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro. Pripomenul, že účasť krajiny na OH nie je pre 

nikoho jednoduchá a lacná záležitosť. Pre športovcov postup na OH vo väčšine  prípadov 

znamená dosiahnuť úroveň svetovej špičky a vrchol športovej kariéry. Pre NOV je zase 

dôležité  mať na účasť prostriedky, utvoriť jednoliaty národný olympijský tím, zabezpečiť 

jeho optimálnu logistiku a dôstojnú reprezentáciu štátu. 

 Požiadal, aby členovia SOV boli hrdí na našich športovcov, pre ktorých je olympijská 

reprezentácia Slovenskej republiky vecou cti i osobnej športovej prestíže. Poďakoval sa  

rodičom a rodinám našich olympionikov za ich celkovú podporu, trénerom a realizačným 

tímom za to, že ich zodpovedne pripravovali a všetkým zainteresovaným športovým zväzom 

a rezortným športovým centrám za to, že im na to vytvárali optimálne podmienky. Vyjadril 

presvedčenie, že Slovenský olympijský tím v Riu de Janeiro bude na optimálnej úrovni 

pripravený reprezentovať SR. Poďakoval sa za to aj MŠVVŠ SR, brazílskej veľvyslankyni 

v SR Susan Kleebankovej aj slovenskému veľvyslancovi v Brazílii Milanovi Cigáňovi. 

 Prezident SOV ďalej uviedol, že napriek všetkému, čo sa  doteraz okolo Ria pohovorilo 

a popísalo, sa všetci do Ria de Janeira tešíme. „Nemáme pochybnosti, že všetko bude 

pripravené na optimálnej úrovni. Nevieme sľúbiť úspešné vystúpenia, výnimočné výsledky 

a množstvo medailí. Vo výprave však máme vynikajúcich športovcov, na ktorých sme hrdí 

a ktorým veríme. Určite sa všetci nominovaní budú maximálne snažiť a rozhodujúce bude, 

ako ich športové výkony na olympijských súťažiach prijme a zhodnotí slovenská verejnosť, 

najmä mládež. Pretože to bude v konečnom dôsledku rozhodujúci výsledok našej účasti 

v Riu,“ povedal. 

 Na záver sa venoval slovenskej olympijskej Štafete Rio 2016, ktorá od štartu 27. apríla 

pri Národnom pamätníku olympionikov v Martine až do vyvrcholenia 23. júna počas osláv 

Olympijského dňa v Bratislave putovala takmer cez celé Slovensko. Deti zo všetkých kútov 

krajiny v rámci tejto štafety adresovali slovenským športovcom na pohľadniciach a kresbách 

tisícky krásnych pozdravov do Ria. „Účasť desaťtisícov detí na Behu Olympijského dňa, 

olympiádach materských, základných a stredných škôl, obcí a regiónov a stovky ďalších 

podujatí i aktivít organizovaných našimi olympijskými klubmi svedčia o úprimnom, 

pozitívnom vzťahu detí a nielen ich, k našim športovcom. Je našou povinnosťou tento vzťah 

ďalej rozvíjať a vytvárať inišpirovaným deťom i mládeži podmienky na pravidelné 

športovanie,“ uviedol prezident SOV. 

● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie  správu prezidenta SOV. 

 

BOD 6: INFORMÁCIA O PRIPRAVENOSTI 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 aktuálnu pripravenosť účasti slovenskej výpravy na OH v Riu de Janeiro. Uviedol, že 

s výnimkou atletiky, kde ešte prebiehajú majstrovstvá Európy, sa kvalifikačný proces už 

skončil. Možnosť plnenia atletických limitov sa uzavrie 10. júla.  Počet 52 kvalifikovaných 

slovenských športovcov považuje P. Korčok za potešiteľný vzhľadom na fakt, že vo výprave 

bude absentovať zástupca kolektívneho športu. Je to presné dosiahnutie hranice, ktorá posunie 

našu výpravu v Riu medzi stredne veľké so zlepšeným logistickým zabezpečením. Celkový 

počet je o 5 športovcov vyšší, než sme mali na OH 2012 v Londýne. SOV pošle do Ria 

definitívne prihlášky 18. júla. 
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 Len krátko pred 50. VZ SOV Medzinárodná kanoistická federácia ponúkla Slovensku 

miestenku v mužskom kanoe na 1000 m, vrátenú Moldavskom. Slovenský zväz rýchlostnej 

kanoistiky aj SOV ponuku prijali. O držiteľovi ponúknutej  miestenky sa rozhodovalo 

v piatok ráno v internom súboji medzi Matejom Rusnákom a Vincentom Farkasom, v ktorom 

uspel Farkas. P. Korčok uviedol, že jeho oficiálne zaradenie do výpravy je formálne 

podmienené písomným návrhom zväzu. 

 Prví naši športovci (vodní slalomári a krátko po nich pištoliari) odletia do dejiska OH už 

24. júla, ďalší sa budú presúvať vo viacerých skupinách. Atléti, ktorí poletia v dvoch 

„várkach”, budú mať po prílete do Ria v dejisku OH len krátku zastávku, potom sa presunú 

do 180 km vzdialeného Juiz de Fora, kde v univerzitnom športovom areáli absolvujú 

záverečnú prípravu. Do Ria sa odtiaľ budú presúvať až krátko pred svojimi súťažami. Najviac 

slovenských športovcov bude v Riu od 8. do 14. augusta. 

 Vedúci štábu SOV pre OH 2016 informoval, že štáb za účasti zástupcov SOV 

a navrhovaného vedenia výpravy zasadal v priemere raz za jeden – dva mesiace. Okrem 

zástupcov zväzov a SVŠ sa na ňom vždy zúčastňoval aj zástupca ADA SR. SOV sa pri 

príprave nominácie snažil maximálne vyhovieť požiadavkam zväzov na personálne 

zabezpečenie športovcov na OH. 

 Členovia štábu, ale aj zamestnanci SOV a SOM, a.s., absolvovali v uplynulých rokoch 

niekoľko pracovných ciest do Ria, čo SOV umožnilo celkove dobre sa pripraviť na pobyt na 

OH. 

 P. Korčok na záver svojho vystúpenia informoval, že VV SOV schválil za vlajkonosičku 

slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli OH strelkyňu Danku Bartekovú (členku MOV) 

a na skladanie sľubu výpravy do rúk prezidenta SR 23. júla na Bratislavskom hrade VV SOV 

nominoval strelca Erika Vargu a lukostrelkyňu Alexandru Longovú. 

 Prezident SOV František Chmelár doplnil, že z našich ústavných činiteľov na úvodnú 

časť OH príde prezident Andrej Kiska aj so sprievodom, v ktorom bude štátny tajomník 

MZVaEZ SR Ivan Korčok a na záverečnú časť minister školstva Peter Plavčan. Z radov 

bývalých olympionikov VV SOV schválil do Ria účasť hádzanárok Márie Ďurišinovej a Jany 

Kuťkovej ako hostí SOV. Ústne informoval aj o pôsobení 13 slovenských zástupcov 

medzinárodných športových federácií na OH, aj 45 akreditovaných príslušníkov slovenských 

masmédií. 

● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o pripravenosti účasti SR na 

Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro. 

 

 

BOD 7: SCHVÁLENIE VÝPRAVY SR NA HRY XXXI. OLYMPIÁDY V RIU DE 

JANEIRO 

 Vedúci štábu SOV pre OH v Riu de Janeiro, člen výkonného výboru SOV Peter Korčok, 

písomne predložil návrh nominácie slovenskej výpravy na OH s 52 športovcami a s 58 členmi 

ich sprievodu. Pokiaľ ide o sprievod, Slovensko má k dispozícii spolu 45 akreditácií, ale 

v prípade viacerých, ktoré sa týkajú lekárov, fyzioterapeutov, trénerov i servismanov, je 

možná rotácia akreditácií. 

 Schvaľovanie nominácie prebehlo hladko a bez väčšej diskusie. K žiadnemu 

navrhnutému členovi výpravy neodznela pripomienka z pléna. Najpočetnejšiu časť slovenskej 

výpravy v Riu atléti budú tvoriť atléti, medzi ktorými je 16 športovcov. Druhú najpočetnejšiu 

športovú skupinu budú tvoriť rýchlostní kanoisti so 7 športovcami. Ďalšie početnejšie skupiny 
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našich športovcov tvoria vodní slalomári a strelci, ktorých je zhodne po 5. Práve k športom 

s najpočetnejšou slovenskou účasťou sa viažu najväčšie slovenské výsledkové očakávania. 

Slováci sa predstavia v 15 odvetviach 11 športov, pričom prvý raz vôbec sa pod piatimi 

kruhmi Slovák predstaví v diaľkovom plávaní a premiérovo bude mať samostatné Slovensko 

zastúpenie aj v lukostreľbe. 

 Počet 52 slovenských športovcov ešte nemusí byť konečný. VZ SOV na návrh P. 

Korčoka schválilo princíp, že SOV bude akceptovať prípadné dodatočné pozvanie našich 

športovcov na OH zo strany medzinárodných športových federácií. Právomoc schváliť 

dodatočnú nomináciu takýchto športovcov (aj ich trénerov) pre takýto prípad dostal výkonný 

výbor SOV. SOV musí konečný návrh nominácie oznámiť organizátorom OH do 18. júla. Po 

tomto termíne môže dôjsť k výmene športovca len z vážnych zdravotných dôvodov, ale ešte 

aj potom je ešte možné pozvanie niektorého športovca príslušnou medzinárodnou federáciou 

aj doslova na poslednú chvíľu. 

● Valné zhromaždenie schválilo  zloženie výpravy SR na Hrách XXXI. olympiády v Riu 

de Janeiro nasledovne: 

   ATLETIKA: Športovci (16) - muži (8): Matúš Bubeník (skok do výšky), Martin 

Kučera (400 m pret.), Anton Kučmín (chôdza 20 km), Marcel Lomnický (hod 

kladivom), Dušan Majdán, Martin Tišťan, Matej Tóth (chôdza 50 km), Jozef Repčík 

(800 m), ženy (8): Katarína Berešová (maratón), Mária Czaková, Mária Gáliková (obe 

chôdza 20 km), Martina Hrašnová (hod kladivom), Lucia Hrivnák Klocová (800 m, 

prípadne aj 1500 m), Iveta Putalová (400 m), Dana Velďáková (trojskok), Jana 

Velďáková (diaľka). Realizačný tím (12): vedúci tímu Martin Pupiš, manažér tímu 

Vladimír Gubrický, tréneri Roman Benčík, Radoslav Dubovský, Jiří Koukal, marcel 

Lopuchovský, Pavel Slouka, Matej Spišiak, Svatoslav Ton, Gabriel Valiska, Peter 

Žňava, Vladimír Bezdíček. 

   RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Športovci (7) – muži (6): Peter Gelle (K1 1000 m), 

Tibor Linka, Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr (všetci K4 1000 m, dvaja môžu 

nastúpiť aj K2 1000 m), * Matej Rusnák/Vincent Farkaš/Ľubomír Hagara (C1 1000 m, 

C1 200 m - * miestenka pridelená ICF 6. 7. 2016, o nominácii rozhodne SZRK), ženy 

(1): Martina Kohlová (K1 200 m, K1 500 m). Realizačný tím (4): vedúci tímu a tréner 

Filip Petrla, tréneri Peter Likér, Radovan Šimočko, Marian Tesárik. 

   VODNÝ SLALOM: Športovci (5) – muži (4): Matej Beňuš (C1), Jakub Grigar (K1), 

Ladislav Škantár, Peter Škantár (obaja C2), žena (1): Jana Dukátová. Realizačný tím 

(4): vedúci tímu a tréner Róbert Orokocký, tréneri Juraj Minčík, Tomáš Mráz, technik 

Tomáš Martikán. 

   ŠPORTOVÁ STREĽBA: Športovci (5) – muži (4): Pavol Kopp, Juraj Tužinský 

(obaja vzduchová pištoľ 10 m aj ľubovoľná pištoľ 50 m), Marian Kovačócy, Erik 

Varga (obaja trap), žena (1): Danka Barteková (skeet). Realizačný tím (4): vedúci tímu 

a tréner Ivan Némethy, tréneri Tibor Kiss, Juraj Sedlák, Branislav Slamka. 

   TENIS: Športovci (4) – muži (2): Martin Kližan (dvojhra, štvorhra), Andrej Martin 

(štvorhra), ženy (2): Dominika Cibulková, Anna Karolína Schmiedlová (obe dvojhra aj 

štvorhra). Realizačný tím (4): vedúci tímu a tréner Míloslav Mečíř, tréneri Martin 

Hromec, Jaroslav Levinský, Matej Lipták. 

   STOLNÝ TENIS: Športovci (3) – muži (1): Wang Jang (dvojhra), ženy (2): Barbora 

Balážová, Eva Ódorová (obe dvojhra). Realizačný tím (2): vedúci tímu a tréner Jarolím 

Miko, trénerka Valentina Popovová. 
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   PLÁVANIE A DIAĽKOVÉ PLÁVANIE: Športovci (3) – muži (2): Richard Nagy 

(400 m pol. pret., 1500 m v. sp., diaľkové plávanie – 10 km), Tomáš Klobučník (100 

m prsia), ženy (1): Katarína Listopadová (100 m motýlik, 100 m znak). Realizačný tím 

(2): tréneri Miroslav Nowak, Miroslav Machovič * Karol Máčik alebo Vladimír 

Železník (nominácia pod podmienkou, že bude nominovaný ďalší športovec). 

   SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE: Športovci (2) – ženy (2): Naďa Daabousová, 

Jana Labáthová (duo). Realizačný tím (1): tréner Gábor Zoltán Szauder. 

   LUKOSTREĽBA: Športovci (2) – muži (1): Boris Baláž (olympijský luk), ženy (1): 

Alexandra Longová (olympijský luk). Realizačný tím (2): vedúci tímu a tréner 

Miroslav Bendík, tréner Daniel Kraváček. 

   CESTNÁ CYKLISTIKA: Športovec (1) – muž (1): Patrik Tybor (preteky 

s hromadným štartom). Realizačný tím (1): tréner Martin Fraňo. 

   HORSKÁ CYKLISTIKA: Športovec (1) – muž (1): Peter Sagan (cross country). 

Realizačný tím (4): tréner Peter Zánický, servismani Maroš Hlad, Gabriele Uboldi, 

člen RT Ľubomír Sagan. 

   ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: Športovec (1) – žena (1): Barbora Mokošová 

(viacboj). Realizačný tím (1): tréner Martin Zvalo. 

   TRIATLON: Športovec (1) – muž (1): Richard Varga. Realizačný tím (1): tréner 

Michal Varga. 

   VZPIERANIE: Športovec (1) – muž (1): Ondrej Kružel (nad 105 kg). Realizačný tím 

(1): tréner Štefan Korpa. 

   VEDENIE VÝPRAVY (5): vedúci výpravy Peter Korčok, zástupca vedúceho 

vyýpravy Roman Buček, vedúci lekár Branislav delej, tlačový atašé Ľubomír Souček, 

administrátor výpravy Boris Demeter 

   LEKÁRI VÝPRAVY (4): Pavol Hajmássy, Ladislav Máriási, Roman Fano, Wilbert 

Recabarren. 

   MASÉRI A FYZIOTERAPEUTI VÝPRAVY (6): Pavel Belička, Denis Freudenfeld, 

Milan Gašpárek, Roman Jánoška, Marek Vrba, Igor Viszlai. 

● Valné zhromaždenie schválilo akceptovanie prípadného dodatočného pozvania našich 

športovcov na Hry XXXI. olympiády zo strany medzinárodných športových federácií. 

● Valné zhromaždenie poverilo výkonný výbor SOV schváliť nomináciu športovcov, 

ktorí prípadne dostanú dodatočné pozvanie na Hry XXXI. olympiády zo strany 

medzinárodných športových federácií, aj nomináciu ich trénerov. 

 

BOD 8: SCHVÁLENIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SOV NA HRY XXXI. 

OLYMPIÁDY V RIU DE JANEIRO 

 Vedúci výpravy SOV na hrách XXXI. olympiády Peter Korčok predložil návrh VV 

SOV na zloženie ad hoc disciplinárnej komisie SOV počas OH 2016. Predložený návrh bol 

schválený bez pripomienok.  

● Valné zhromaždenie schválilo disciplinárnu komisiu SOV na Hry XXXI. olympiádu 

v Riu de Janeiro v nasledovnom zložení: predseda: František Chmelár - prezident SOV, 

členovia: Peter Korčok – vedúci výpravy, Jozef Liba – generálny sekretár SOV, 

Branislav Delej – hlavný lekár výpravy, Danka Barteková - zástupkyňa športovcov, 

Róbert Orokocký, resp. Radovan Šimočko (v prvej, resp. v druhej časti Hier XXXI. 

olympiády) – zástupcovia trénerov. 
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BOD 9: DISKUSIA 

 Jozef Liba: Ako generálny sekretár SOV informoval, že SOV k OH pripravil v tlačenej 

podobe bedeker Rio 2016, ktorý obsahuje veľmi praktické informácie týkajúce sa olympiády, 

predovšetkým pre členov slovenskej výpravy a ďalších ľudí zo Slovenska, ktorí pôjdu do Ria. 

 Mojmír Gaško: Ako odborný pracovník SOV pre nové médiá, vizualizáciu 

a elektronickú komunikáciu prezentoval ďalšie novinky k OH 2016 - aktualizovanú mobilnú 

aplikáciu s názvom SOV, aj elektronické Who is Who dostupné na adrese rio.olympic.sk. 

 Dušan Ťažký: Ako zástupca MŠVVŠ SR ospravedlnil neúčasť ministra Petra Plavčana. 

Vyzdvihol význam 50. VZ SOV, ktoré schválilo nomináciu slovenskej výpravy na OH 2016. 

Ocenil, že sa podarilo zastaviť zostupný trend počtu slovenských športovcov na OH, ktorý sa 

prejavoval od Sydney 2000 až po Londýn 2012. Povedal, že Slovensko na olympiádu vysiela 

športovcov rôznej výkonnosti, ale všetkých si treba vážiť. 

 

BOD 10: SCHVÁLENIE SPRÁVY PRÁVA AUDÍTORA O HOSPODÁRENÍ SOV A 

HOSPODÁRENIA SOV V ROKU 2015 

 Predsedníčka ekonomickej  komisie SOV Janka Gantnerová uviedla, že správa 

o hospodárení SOV v roku 2015 bola predložená už na 49. VZ SOV v apríli 2016. V tom čase 

však ešte nebol ukončený externý audit hospodárenia SOV (súviselo to s dlhodobou 

práceneschopnosťou riaditeľky ekonomického oddelenia SOV), preto 49. VZ SOV správu len 

vzalo na vedomie a na schválenie je predložená až na 50. VZ SOV – spoločne so správou 

audítora. Delegáti dostali správu audítorskej spoločnosti Proctum Consult, s.r.o., v písomnej 

podobe. V jej závere sa uvádza: „Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a 

verný obraz finančnej situácie Slovenského olympijského výboru k 31. decembru 2015 

a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 

o účtovníctve.” Následne bolo hospodárenie SOV za rok 2015 aj správa audítora 

o hospodárení SOV schválené jednomyseľne. 

● Valné zhromaždenie schválilo hospodárenie SOV za rok 2015 a správu audítora 

o hospodárení SOV.  

 

BOD 11: PRIJATIE NOVÉHO ČLENA SOV 

 Generálny sekretár SOV Jozef Liba k tomuto bodu informoval, že Slovenská rugbyová 

únia sa už dávno uchádzala o prijatie za člena SOV. Už na 40. VZ SOV plénum rozhodlo o jej 

podmienečnom prijatí za podmienky predloženia uznania jej strešnou svetovou federáciou. 

Konštatoval, že k uznaniu SRÚ zo strany World Rugby došlo až nedávno. Na základe toho 

predložil návrh na plnoprávne prijatie Slovenskej rugbyovej únie za člena SOV. Tento návrh 

bol hlasovaním schválený jednomyseľne. 

 Jozef Liba ďalej informoval, že jeden kolektívny člen SOV – Slovenská golfová 

asociácia – nedávno zmenil svoje právne postavenie zo združenia klubov na občianske 

združenie. Na jeho členstve v SOV sa tým nič nemení. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Slovenskej rugbyovej únie za člena  SOV. 

● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmenu právnej formy člena SOV – 

Slovenskej golfovej asociácie. 

 

BOD 12: NÁVRH NA ÚPRAVU STANOV SOV 

 Generálny sekretár SOV Jozef Liba predložil návrh úpravy Stanov SOV. Uviedol, že 

k novele stanov, ktorú schválilo aprílové 49. VZ SOV, zaslal určité pripomienky 
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Medzinárodný olympijský výbor. Pripomienky sa týkali bodov, ktoré boli do stanov vložené 

na základe Zákona a športe na žiadosť vedúceho pracovnej skupiny Petra Sepešiho. Po 

následnej konzultácii predstaviteľov SOV s hlavnou kontrolórkou športu v SR A. Fisterovou 

sa navrhuje body č. 11,12 a 13 v čl. XIII vypustiť. Prezident SOV František Chmelár 

doplnil, že na základe pripomienky MOV sa navrhuje vypustiť aj bod, ktorý umožňoval 

vykonať doplňujúce voľby do orgánov SOV aj korešpondenčne. Podľa MOV je nutná vždy 

tajná voľba. 

 Najdlhšia diskusia na celom rokovaní bola okolo jedného bodu v návrhu úpravy Stanov 

SOV. V jej rámci sa na základe odporúčania Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 

navrhovalo, aby už v najbližších voľbách do orgánov SOV, ktoré sa na záver štvorročného 

funkčného obdobia uskutočnia na novembrovom 51. VZ SOV, mala jedno miesto vo 

výkonnom výbore garantované žena. Jozef Liba uviedol, že ak by 50. VZ SOV schválilo túto 

zmenu, musel by byť upravený volebný poriadok – tak, že by sa do VV SOV najprv volila 

jedna žena a až potom ďalší členovia. Peter Osuský (inak poslanec NR SR) reagoval, že 

voľba ženy by nemusela byť na úvod volieb do VV SOV. Vo volebnom poriadku by mohlo 

byť stanovené, že ak žena nebude do VV SOV zvolená riadne, tak posledný zvolený muž by 

musel uvoľniť miesto vo VV SOV ženskej kandidátke s najvyššín počtom hlasov. 

 Ľubomír Chripko ako právnik navrhol, aby sa formulácia zmenila tak, že namiesto 

„žena” by malo byť uvedené „osoba opačného pohlavia”, pretože teoreticky môže nastať aj 

situácia, že by kandidovali samé ženy. Peter Osuský s tým vyjadril súhlas – podľa jeho slov 

sa aj v politike čoraz viac presadzuje táto formulácia. Súhlas s tým vyslovil aj František 

Chmelár. Ďalší právnik v pléne Marcel Blažo upozornil, že môže nastať aj prípad, keď 

medzi kandidátmi do orgánov SOV nebude žiadna žena. Spýtal sa, ako sa to potom premietne 

do ďalších predpisov MOV. Podľa neho by to do budúcnosti mohlo priniesť problémy. 

Daniel Líška sa pridal k tomuto názoru. Chýba mu spôsob riešenia situácie v prípade, ak 

nebude kandidát opačného pohlavia. Jozef Liba reagoval, že vo voľbách do VV SOV doteraz 

vždy kandidovala aspoň jedna žena. Predsedníčka ekonomickej komisie SOV Janka 

Gantnerová povedala, že na pôde FIS pôsobila ako predsedníčka komisie žien, ale podarilo 

sa jej presadiť len to, že v každej jury na ZOH a MS v lyžovaní musela byť aspoň jedna žena. 

Podľa jej názoru predložený návrh nepredstavuje správnu platformu na dotiahnutie žien do 

výkonných funkcií v športe. Myslí si, že vyjadriť by sa k tomu za komisiu SOV pre ženy 

a šport mala vyjadriť jej predsedníčka Mária Mračnová. Ľubomír Chripko na margo názoru 

M. Blaža uviedol, že v Stanovách SOV by sa mohlo uviesť, že pre prípad, ak nebude žiadny 

kandidát opačného pohlavia, procedúru určí volebný poriadok. 

 František Chmelár povedal, že podľa neho v Stanovách SOV treba utvoriť možnosť 

zvoliť do VV SOV ženu. V prípade, že by nebola žiadna kandidátka, miesto pre ženu 

v exekutíve SOV by mohlo zostať prázdne. Upozornil, že volebný poriadok nemôže ísť nad 

rámec stanov. Jaroslav Burian povedal, že on ako žena by nesúhlasil s navrhovanou úpravou 

stanov a bude hlasovať proti. Tomáš Grosmann uviedol, že ak sa vyčlenenie miesta vo VV 

SOV osobitne pre ženu dostane do Stanov SOV, mohol by to byť podnet na vyššie zapojenie 

žien do funkcií. Spýtal sa, či je to požiadabvka MOV. Čestný člen SOV  Ján Grexa navrhol 

do stanov k predloženému návrhu doplniť „s výnimkou situácie, ak nebude kandidovať osoba 

opačného pohlavia“. František Chmelár reagoval, že SOV má záujem o motivovanie žien na 

výkon funkcií v športe aj o ich zastúpenie vo VV SOV. Preto treba premýšľať o spôsobe, ako 

to docieliť. Na otázku T. Grosmanna reagoval, že MOV členstvo ženy v exekutíve nekladie 

ako požiadavku, ale ako odporúčanie. 
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 Marcel Blažo predložil kompromisný návrh. Podľa neho sa plénum SOV v princípe 

stotožňuje s tým, aby v exekutíve pôsobili aj ženy. Nemyslí si však, že je dobré vyhradiť pre 

ženu jedno miesto vo VV SOV, pretože by sa tým členom upieralo právo odmietnuť ženského 

kandidáta. Podľa neho by kompromisom mohlo byť prijatie morálneho záväzku členov SOV 

presadzovať zvolenie žien do orgánov SOV. 

 V následnom hlasovaní bolo za návrh, ktorý na úvod prerokovávania tohto bodu v rámci 

upravy Stanov SOV predložil J. Liba, len 18 hlasov, proti bolo 33 a 19 sa zdržalo. 

Navrhovaná úprava teda nebola schválená. 

 Prezident SOV František Chmelár potom navrhol hlasovať o návrhu M. Blaža na 

prijatie morálneho záväzku členov SOV. Podľa neho však v stanovách morálny záväzok 

nemôže byť uvedený, len v uznesení z VZ SOV. V hlasovaní bolo za tento návrh 37 hlasov, 

proti 3 hlasy a zdržalo sa 23 hlasov. Návrh bol schválený. 

 Následne boli ostatné navrhované  zmeny Stanov SOV schválené jednomyseľne bez 

pripomienok. 

● Valné zhromaždenie schválilo s pripomienkou úpravu Stanov SOV. 

● Valné zhromaždenie schválilo morálny záväzok členov SOV presadzovať zvolenie 

žien do orgánov SOV. 

● Valné zhromaždenie uložilo generálnemu sekretárovi SOV zaslať v zmysle platných 

zákonov upravenú verziu Stanov SOV na Ministerstvo vnútra SR a na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Z: Liba  T: 30. 07. 2016 

 

BOD 13: SPRÁVA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE  

 Predseda mandátovej a návrhovej komisie 50. VZ SOV Ľubor Halanda oznámil, že zo 78 

pozvaných členov SOV disponujúcich spolu 108 hlasmi bolo na rokovaní celkove prítomných 

50 členov SOV (64,1 %) spolu disponujúcich 73 hlasmi, čo znamenalo 67,6 % všetkých 

hlasov. Celé rokovanie je teda uznášaniaschopné. Následne predložil návrh uznesenia 50. VZ 

SOV, ktoré bolo schválené jednomyseľne. 

● Valné zhromaždenie schválilo správu mandátovej a návrhovej komisie 50. VZ SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo uznesenie 50. VZ SOV. 

 

BOD 14: ZÁVER 

 Prezident SOV František Chmelár sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto 

významnom rokovaní. Pozval ich na sľub slovenskej olympijskej výpravy do rúk prezidenta 

SR, ktorý sa uskutoční 23. júla na Bratislavskom hrade. Ďalej informoval, že po OH v Riu de 

Janeiro sa 26. novembra 2016 uskutoční galavečer SOV a na druhý deň volebné 51. VZ SOV, 

ktoré uzavrie funkčné obdobie všetkých orgánov SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo uznesenie 50. VZ SOV. 

 

 

V Bratislave, 8. júla 2016 

 

  

Zapísal: Ľubomír Souček 

 

 

Overil: František Chmelár, prezident SOV 
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UZNESENIE 
z 50. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru, 

konaného 8. júla 2016 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave 

 

50. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV 
 

A. SCHVAĽUJE:  

1. Program 50. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru. 

2. Zápis zo 49. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru. 

3. Rokovací poriadok 50. VZ SOV. 

4. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 50. valného zhromaždenia SOV nasledovne: 

predseda Ľubor Halanda, členovia Darina Kubeková, Zdenko Kríž. 

5. Zloženie výpravy SR na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro nasledovne: 

   ATLETIKA: Športovci (16) - muži (8): Matúš Bubeník (skok do výšky), Martin 

Kučera (400 m pret.), Anton Kučmín (chôdza 20 km), Marcel Lomnický (hod 

kladivom), Dušan Majdán, Martin Tišťan, Matej Tóth (chôdza 50 km), Jozef Repčík 

(800 m), ženy (8): Katarína Berešová (maratón), Mária Czaková, Mária Gáliková (obe 

chôdza 20 km), Martina Hrašnová (hod kladivom), Lucia Hrivnák Klocová (800 m, 

prípadne aj 1500 m), Iveta Putalová (400 m), Dana Velďáková (trojskok), Jana 

Velďáková (diaľka). Realizačný tím (12): vedúci tímu Martin Pupiš, manažér tímu 

Vladimír Gubrický, tréneri Roman Benčík, Radoslav Dubovský, Jiří Koukal, marcel 

Lopuchovský, Pavel Slouka, Matej Spišiak, Svatoslav Ton, Gabriel Valiska, Peter 

Žňava, Vladimír Bezdíček. 

   RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Športovci (7) – muži (6): Peter Gelle (K1 1000 m), 

Tibor Linka, Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr (všetci K4 1000 m, dvaja môžu 

nastúpiť aj K2 1000 m), * Matej Rusnák/Vincent Farkaš/Ľubomír Hagara (C1 1000 m, 

C1 200 m - * miestenka pridelená ICF 6. 7. 2016, o nominácii rozhodne SZRK), ženy 

(1): Martina Kohlová (K1 200 m, K1 500 m). Realizačný tím (4): vedúci tímu a tréner 

Filip Petrla, tréneri Peter Likér, Radovan Šimočko, Marian Tesárik. 

   VODNÝ SLALOM: Športovci (5) – muži (4): Matej Beňuš (C1), Jakub Grigar (K1), 

Ladislav Škantár, Peter Škantár (obaja C2), žena (1): Jana Dukátová. Realizačný tím 

(4): vedúci tímu a tréner Róbert Orokocký, tréneri Juraj Minčík, Tomáš Mráz, technik 

Tomáš Martikán. 

   ŠPORTOVÁ STREĽBA: Športovci (5) – muži (4): Pavol Kopp, Juraj Tužinský 

(obaja vzduchová pištoľ 10 m aj ľubovoľná pištoľ 50 m), Marian Kovačócy, Erik 

Varga (obaja trap), žena (1): Danka Barteková (skeet). Realizačný tím (4): vedúci tímu 

a tréner Ivan Némethy, tréneri Tibor Kiss, Juraj Sedlák, Branislav Slamka. 

   TENIS: Športovci (4) – muži (2): Martin Kližan (dvojhra, štvorhra), Andrej Martin 

(štvorhra), ženy (2): Dominika Cibulková, Anna Karolína Schmiedlová (obe dvojhra aj 

štvorhra). Realizačný tím (4): vedúci tímu a tréner Míloslav Mečíř, tréneri Martin 

Hromec, Jaroslav Levinský, Matej Lipták. 
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   STOLNÝ TENIS: Športovci (3) – muži (1): Wang Jang (dvojhra), ženy (2): Barbora 

Balážová, Eva Ódorová (obe dvojhra). Realizačný tím (2): vedúci tímu a tréner Jarolím 

Miko, trénerka Valentina Popovová. 

   PLÁVANIE A DIAĽKOVÉ PLÁVANIE: Športovci (3) – muži (2): Richard Nagy 

(400 m pol. pret., 1500 m v. sp., diaľkové plávanie – 10 km), Tomáš Klobučník (100 

m prsia), ženy (1): Katarína Listopadová (100 m motýlik, 100 m znak). Realizačný tím 

(2): tréneri Miroslav Nowak, Miroslav Machovič * Karol Máčik alebo Vladimír 

Železník (nominácia pod podmienkou, že bude nominovaný ďalší športovec). 

   SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE: Športovci (2) – ženy (2): Naďa Daabousová, 

Jana Labáthová (duo). Realizačný tím (1): tréner Gábor Zoltán Szauder. 

   LUKOSTREĽBA: Športovci (2) – muži (1): Boris Baláž (olympijský luk), ženy (1): 

Alexandra Longová (olympijský luk). Realizačný tím (2): vedúci tímu a tréner 

Miroslav Bendík, tréner Daniel Kraváček. 

   CESTNÁ CYKLISTIKA: Športovec (1) – muž (1): Patrik Tybor (preteky 

s hromadným štartom). Realizačný tím (1): tréner Martin Fraňo. 

   HORSKÁ CYKLISTIKA: Športovec (1) – muž (1): Peter Sagan (cross country). 

Realizačný tím (4): tréner Peter Zánický, servismani Maroš Hlad, Gabriele Uboldi, 

člen RT Ľubomír Sagan. 

   ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: Športovec (1) – žena (1): Barbora Mokošová 

(viacboj). Realizačný tím (1): tréner Martin Zvalo. 

   TRIATLON: Športovec (1) – muž (1): Richard Varga. Realizačný tím (1): tréner 

Michal Varga. 

   VZPIERANIE: Športovec (1) – muž (1): Ondrej Kružel (nad 105 kg). Realizačný tím 

(1): tréner Štefan Korpa. 

   VEDENIE VÝPRAVY (5): vedúci výpravy Peter Korčok, zástupca vedúceho 

vyýpravy Roman Buček, vedúci lekár Branislav delej, tlačový atašé Ľubomír Souček, 

administrátor výpravy Boris Demeter 

   LEKÁRI VÝPRAVY (4): Pavol Hajmássy, Ladislav Máriási, Roman Fano, Wilbert 

Recabarren. 

   MASÉRI A FYZIOTERAPEUTI VÝPRAVY (6): Pavel Belička, Denis Freudenfeld, 

Milan Gašpárek, Roman Jánoška, Marek Vrba, Igor Viszlai. 

6. Akceptovanie prípadného dodatočného pozvania našich športovcov na Hry XXXI. 

olympiády zo strany medzinárodných športových federácií. 

7. Disciplinárnu komisiu SOV na Hry XXXI. olympiádu v Riu de Janeiro v nasledovnom 

zložení: predseda: František Chmelár - prezident SOV, členovia: Peter Korčok – vedúci 

výpravy, Jozef Liba – generálny sekretár SOV, Branislav Delej – hlavný lekár výpravy, 

Danka Barteková - zástupkyňa športovcov, Róbert Orokocký, resp. Radovan Šimočko (v 

prvej, resp. v druhej časti Hier XXXI. olympiády) – zástupcovia trénerov. 

8. Prijatie Slovenskej rugbyovej únie za člena  SOV. 

9. Hospodárení SOV za rok 2015 a správu audítora o hospodárení SOV. 

10. Morálny záväzok členov SOV presadzovať zvolenie žien do orgánov SOV. 

 

 

B. SCHVAĽUJE S PRIPOMIENKOU: 

1. Úpravu Stanov Slovenského olympijského výboru. 
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C. SPLNOMOCŇUJE: 

1. Výkonný výbor SOV schváliť nomináciu športovcov, ktorí prípadne dostanú dodatočné 

pozvanie na Hry XXXI. olympiády zo strany medzinárodných športových federácií, aj 

nomináciu ich trénerov. 

 

 

D. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského výboru na rokovaní 50. VZ SOV 

a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené. 

2. Správu prezidenta SOV. 

3. Informáciu o príprave účasti SR na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro. 

4. Zmenu právnej formy člena SOV – Slovenskej golfovej asociácie. 

5. Správu mandátovej a návrhovej komisie 50. VZ SOV. 

 

 

E. VZ UKLADÁ: 

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

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

  Z: Liba   T: 30. 07. 2016 

 

 

V Bratislave 08. 07. 2016  

 

Ľubor Halanda (predseda mandátovej a návrhovej komisie), 

Darina Kubeková, Zdenko Kríž (členovia mandátovej a návrhovej komisie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


