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Vážená olympijská rodina, milí priatelia.

Aktuálne završujeme už piaty olympijský 
cyklus a onedlho si budeme pripomínať 20. vý-
ročie vzniku Slovenského olympijského výboru. 
Určite si mnohí spomenú na  to, s  akou chuťou 
a nadšením sme začínali, ale aj na to, že sme boli 
občas rozpačití, nesmelí, či nevedomí. V  mno-
hom sme sa však poučili, rozhľadeli a získali viac 
sebavedomia. Takáto prirodzená je cesta vývo-
ja, niekedy plná prekážok, úskalí, omylov i chýb, 
ale nikdy nie bez úprimných zámerov, usilovnej 
snahy a vytrvalej práce.

Teší nás, že ani v uplynulom funkčnom obdo-
bí sme z takej cesty nevybočili. Slovenské olym-
pijské hnutie sa nepodriadilo politickým, eko-
nomickým alebo iným populistickým vplyvom, 
nepúšťalo sa do  dobrodružných avantúr a  ne-
reálnych projektov. Nepodľahli sme ani mamo-
nu úspechov za každú cenu, lákadlám výnimoč-
nosti, ale ani depresii z prípadných neúspechov. 
Konštatujeme, že vďaka dodržiavaniu olympij-
ských princípov a  demokratickému kolektívne-

mu rozhodovaniu sme sa chovali aj v uplynulých 
štyroch rokoch rozumne a rozvážne.

Pre športovcov, trénerov a vlastne aj pre nás 
všetkých je účasť a úspechy Slovenska na olym-
pijských hrách vrchol snaženia. Vo svetovom 
športe všeobecne dnes asi niet vyššej méty 
a mnohí urobia čokoľvek pre jej dosiahnutie. Me-
daily, pozornosť, popularita, ocenenia, peniaze 
a podobne sú veľmi mocné lákadlá pre všetkých. 
Otázka je, či majú pre nás znamenať konečný 
cieľ, alebo len prostriedok na dosiahnutie spolo-
čensky významnejších mét.

Dovolíme si pripomenúť ústredné motto Hier 
XXX. olympiády 2012 v  Londýne, pod ktorým 
chápeme aj ich hlavný zmysel: „Inšpirovať gene-
ráciu.“ A tak sme to chápali aj počas celého uply-
nulého olympijského cyklu. Program olympijskej 
výchovy, fair play, ochrana a zveľaďovanie život-
ného prostredia, vedomostné, výtvarné, literár-
ne a fotografi cké súťaže, letné olympijské tábory 
pre deti a  mládež, olympiády materských, zák-
ladných a  stredných škôl a  veľa ďalších aktivít 

Rozvážnosť, rovnovážnosť, 
zodpovednosť

prÍhOVOr
p r e z I D e n T a  S l O V e n S k é h O  O l y m p I j S k é h O  V ý b O r u
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PETER 
HOCHSCHORNER
• BRONZ
• slalom na divokej vode – C2

PAVOL 
HOCHSCHORNER
• BRONZ
•  slalom na divokej vode 

– C2

ZUZANA
ŠTEFEČEKOVÁ

• STRIEBRO
• streľba – trap

DANKA BARTEKOVÁ
• BRONZ
• streľba – skeet

MICHAL MARTIKÁN
• BRONZ
• slalom na divokej vode – C1

v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže 
Slovenska, Beh Olympijského dňa, atď. - to všet-
ko smerovalo k deťom a mládeži.

Do bohatej palety aktivít nám v končiacom 
sa olympijskom cykle pribudli dva nové projek-
ty - Olympijský odznak všestrannosti a celoslo-
venská štafeta s olympijským ohňom s názvom 
Posolstvo Slovenska Hrám XXX. olympiády 
Londýn 2012. Teší nás, že ich odozva bola nad 
očakávanie. Desaťtisíce zapojených detí, tisícky 
škôl, stovky obcí a  mnohí dobrovoľní organizá-
tori, to je krásny výsledok rovnovážnej činnosti 
Slovenského olympijského výboru. Elitný šport 
a športovanie širokej verejnosti, šport a výcho-
va, šport a  umenie, šport a  životné prostredie, 
úspechy a  fair play, výsledky a  etika, fi nanco-
vanie a  transparentnosť, atď., to všetko môže 
k sebe pasovať za predpokladu vedomej snahy. 
Tá v uplynulom období na SOV nepochybne bola 
a veríme, že bude aj v budúcnosti.

Good Governance je v  súčasnosti v  medzi-
národnom športovom jazyku módne a  zaužíva-
né slovo. Stručne povedané je to dobré riadenie 

alebo spravovanie organizácie. A  to je kvalita, 
ktorá určite vychádza zo zodpovednosti. S  po-
citom hrdosti, ale bez pýchy, objektívne, ale aj 
s vedomím nedostatkov, sa blížime ku konštato-
vaniu, že Slovenský olympijský výbor ako celok 
sa v uplynulom funkčnom období správal zodpo-
vedne. Zodpovedne k členstvu, ku športovcom, 
k športovému hnutiu doma i v zahraničí, k me-
dzinárodnému olympijskému hnutiu, k orgánom 
štátu i  k  širokej verejnosti. Je to pozícia alebo 
úroveň, ktorú sme získali postupne, vlastným 
rozhodovaním a konaním v reálnych a nie vždy 
jednoduchých situáciách, a to všetci ako kolek-
tív. Nie je však večná. Zodpovednosť za činnosť 
Slovenského olympijského výboru budeme aj 
v budúcnosti niesť všetci ako kolektív, pretože si 
nie nadarmo hovoríme „Sme jeden tím“.

                PhDr. FRANTIŠEK CHMELÁR
      prezident Slovenského olympijského výboru
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Slovenský olympijský výbor v  uplynulom 
štvorročnom období smerom navonok reprezen-
tovali predovšetkým jeho dvaja štatutárni zástup-
covia – prezident František Chmelár a generálny 
sekretár Jozef Liba. Pokiaľ ide o  medzinárodné 
vzťahy, z  členov výkonného výboru SOV bol aj 
po zrušení medzinárodnej komisie SOV na roko-
vania so subjektmi zo zahraničia prizývaný pre-
dovšetkým jej bývalý predseda Zdenko Kríž. Ad-
ministráciu v oblasti medzinárodných stykov ako 
zamestnankyne komunikačného oddelenia SOV 
postupne zabezpečovali predovšetkým Ľubica 
Nemečková, Petra Kadnárová a  Petra Gantne-
rová, podieľala sa na  tom aj Ivana Motolíková 
z  oddelenia rozvoja olympizmu. Agendu okolo 
kandidatúr Miroslava Šatana a Danky Barteko-
vej do komisie športovcov MOV vybavoval mana-
žér mediálnej komunikácie SOV Ľubomír Souček .

SNAHA SOV O ŠTRUKTURÁLNE ZMENY 
V SLOVENSKOM ŠPORTE

Obdobie 2009 – 2012 bolo v  slovenskom 
športe v  znamení snahy športových subjek-
tov o  riešenie roztrieštenosti slovenského 
športu. Slovenský olympijský výbor (SOV) sa 
spolu s  Ministerstvom školstva, vedy,  výsku-
mu a športu SR (MŠVVŠ SR) a s predstaviteľmi 
Konfederácie športových  zväzov SR (KŠZ SR) 
snažil nájsť východisko z  tejto dlhodobo ne-
uspokojivej situácie.

Ako možné riešenie na  zjednotenie špor-
tových organizácií považujú predstavitelia SOV, 

utvorenie jednej strešnej športovej organizá-
cie. Predstavitelia uvedených organizácií z tých-
to dôvodov študovali počas roku 2009 modely 
strešných organizácií vo viacerých európskych 
krajinách (Slovinsko, Chorvátsko, Nemecko) kde 
takéto modely už úspešne zaviedli. 

V  roku 2011 po  predstavení nového sys-
tému financovania športu z  dielne MŠVVŠ SR, 
ktorý nemalá časť športovej obce kritizovala ako 
neobjektívny, vypracovala pracovná skupina 
menovaná predsedom SOV Františkom Chmelá-
rom komplexný materiál s názvom „Šport v SR 
a podmienky jeho rozvoja“. Tento materiál de-
finoval súčasný stav slovenského športu a  zá-
roveň navrhol opatrenia na  zásadnú reformu 
v tejto oblasti.

I. ŠPORTOVÉ FÓRUM NA SLOVENSKU. Sloven-
ský olympijský výbor  3. apríla 2012 usporiadal I. 
športové fórum na  Slovensku s  reprezentatív-
nou účasťou všetkých zainteresovaných subjek-
tov. Uskutočnilo sa aj za  prítomnosti prezidenta 
SR Ivana Gašparoviča. Na  fóre sa zúčastnilo 
zhruba dvesto delegátov, medzi nimi predsedo-
via a zástupcovia slovenských športových zväzov 
a organizácií, predsedovia a zástupcovia vyšších 
územných celkov i  Združenia miest a  obcí SR, 
predstavitelia sekcie štátnej starostlivosti o šport 
MŠVVŠ SR, zástupcovia krajských školských úra-
dov, ako aj zástupcovia všetkých parlamentných 

VONKAJŠIE VZŤAHY  
SLOVENSKÉHO  
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

I .  kapitola

Slovenská delegácia spolu 
s prezidentom Nemeckého 
olympijského a športového 
zväzu (DOSB) Thomasom 
Bachom na záver študijnej 
návštevy v Nemecku.

Na I. športovom fore na Slovensku vystúpil  
aj prezident SR Ivan Gašparovič.
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politic kých strán vrátane niektorých poslancov 
NR SR. 

V záveroch, ktoré prijali účastníci fóra I. špor-
tového fóra na Slovenska, sa konštatuje, že šport 
je významná súčasť kvality života našich obča-
nov, faktor sociálneho rozvoja ľudských zdrojov, 
systému výchovy a vzdelávania detí a mládeže, 
má pozitívny vplyv na ekonomiku krajiny, rozvoj 
cestovného ruchu i  zdravie obyvateľstva, a  vý-
razne formuje priaznivý obraz Slovenskej repub-
liky. Vzhľadom na  vyššie uvedené skutočnosti, 
ale tiež na krásne tradície a hodnoty slovenské-
ho športu, vyjadrili účastníci fóra v  záverečnej 
deklarácii presvedčenie, že šport si zaslúži väč-
šiu pozornosť, podporu i pomoc zo strany politi-
kov, než aká sa mu dostávala doteraz. Fórum po   
rokovaní v pléne i v troch samostatných sek ciách 
(organizácia a  riadenie športu, financovanie 
športu, šport mládeže) formulovalo v  konkrét-
nych bodoch očakávania športového hnutia sme-
rom k  poslancom parlamentu, vláde i  do  vlast-
ných radov.

I. športové fórum na  Slovensku poverilo 
prezidenta Slovenského olympijského výboru, 
aby s  okamžitou platnosťou začal viesť rokova-
nia s  jednotlivými subjektmi športového hnutia 
o novej štruktúre slovenského športu a o utvore-
ní jeho budúcej strešnej organizácie. 

INICIATÍVA NA  UTVORENIE STREŠNEJ ORGA-
NIZÁCIE ŠPORTU NA PÔDE SOV. Na základe pove-
renia pre prezidenta SOV na 42. valnom zhromaž-
dení SOV 21. apríla 2012 čelní predstavitelia SOV 
iniciatívne vyšli s vlastnou predstavou „strechy” 
a predložili aj jej navrhovanú schému. Prezident 
a  generálny sekretár SOV dostali mandát roko-
vať o utvorení strešnej organizácie slovenského 
športu aj s predstaviteľmi športových subjektov, 
ktoré nemajú zastúpenie v pléne SOV.

Na  43. VZ SOV 7. júla 2012 došlo k  pres-
nejšiemu vykresleniu celej predstavy, vrátane 
predloženia návrhu stanov strešnej organizá-

cie s navrhovaným názvom Slovenský olympij-
ský a športový výbor (SOŠV). Plénum následne 
splnomocnilo prezidenta a  výkonný výbor SOV 
na ďalšie rokovania o príprave utvorenia streš-
nej organizácie slovenského športu. Výkonný 
výbor SOV dostal za  úlohu predložiť konkrétny 
návrh štruktúry aj Stanov Slovenského olym-
pijského a  športového výboru na  44. VZ SOV  
24. 11. 2012. 

Napriek dlhotrvajúcej snahe sa úsilie o utvo-
renie strešnej organizácie transformáciou SOV 
na SOŠV na 44. valnom zhromaždení SOV pláno-
vanom na  24. 11. 2012 neskončilo úspechom. 
Viaceré športové subjekty tento spôsob utvore-
nia strešnej organizácie a v tomto časovom ob-
dobí odmietli, preto VV SOV schválil, že SOV v sú-
časnosti nebude pokračovať v snahe o utvorenie 
strešnej organizácie na pôde SOV.

AKTIVITY SOV NA MEDZINÁRODNOM POLI

V  oblasti medzinárodných vzťahov Slo-
venský olympijský výbor nadviazal v  rokoch 
2009 – 2012 so svojou politikou a diplomaciou 
na  úspešné pôsobenie v  tejto oblasti z  pred-
chádzajúceho obdobia. Táto skutočnosť sa od-
zrkadlila v  aktívnej komunikácii nielen s  Me-

V O n k a j š I e  V z ť a h y  S l O V e n S k é h O  O l y m p I j S k é h O  V ý b O r u 

Pohľad do sály na účastníkov  
I. športového fóra  

na Slovensku.

Momentka zo zasadnutia 
výkonného výboru SOV.
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dzinárodným olympijským výborom (MOV) 
a s Európskymi olympijskými výbormi (EOV), ale 
aj s  ostatnými členmi medzinárodnej olympij-
skej rodiny .

Slovenský olympijský výbor participáciou 
vo sfére olympizmu aj v uplynulom období po-
tvrdil svoje zaslúžené miesto v  celosvetovom 
olympijskom hnutí. Vďaka aktivitám, či už národ-
ným alebo medzinárodným, ako aj vďaka dodr-
žiavaniu princípov vyplývajúcich z  Olympijskej 
charty sa SOV môže považovať za  hodnotného 
člena olympijskej rodiny. Vďaka z toho vyplýva-
júcemu váženému postaveniu môže SOV čerpať 
finančné prostriedky na svoje projekty z Olym-
pijskej solidarity Medzinárodného olympijského 
výboru aj Európskych olympijských výborov, ako 
aj z iných dostupných zdrojov. Malo to pozitívny 
prínos aj v tom, že SOV získal od Olympijskej so-
lidarity MOV mikrobus Mercedes Vito.

Pozícia rešpektovaného partnera umožňu-
je predstaviteľom SOV aktívne sa zúčastňovať 
na  medzinárodnom dianí v  oblasti olympizmu 

a športu. Vďaka tomu je na Slovensku dobrá in-
formovanosť o aktuálnom smerovaní a problé-
moch, ktorým olympijské hnutie a šport ako taký 
v súčasnosti čelia.

ZVOLENIE DANKY BARTEKOVEJ DO  KOMISIE 
ŠPORTOVCOV MOV. Nové možnosti, pokiaľ ide 
o získavanie informácií z „prvej ruky“- s výhľa-
dom minimálne na osem rokov - otvára zvolenie 
strelkyne Danky Bartekovej do  komisie špor-
tovcov Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV) a  tým aj do  samotného MOV, ku ktoré-
mu došlo počas Hier XXX. olympiády v Londýne. 
Vzhľadom na odvolanie sa dvoch diskvalifikova-
ných kandidátov síce výsledky volieb ešte nie 
sú právoplatné, ale zvolenie slovenskej kandi-
dátky, ktorá dostala od  olympionikov z  celého 
sveta vôbec najvyšší počet hlasov spomedzi 
19 klasifikovaných kandidátov, je nespochybni-
teľné a je len otázka krátkeho času, kedy bude 
platiť de facto aj de iure. 

Zvolenie Danky Bartekovej do  komisie 
športovcov MOV je veľký diplomatický úspech 
nielen jej, ale aj SOV, ktorý ju dlhodobo aktívne 
zapájal do  práce na  poli športovej diplomacie 
a  napokon ju aj navrhol ako svoju kandidátku 
do komisie športovcov. Ako najvýznamnejší fak-
tor volebného úspechu Danky Bartekovej mož-
no označiť jej nomináciu za mladú ambasádorku 
I. olympijských hier mládeže v Singapure 2010. 
Tam, ako aj na konferencii MOV o športe, kultúre 
a vzdelávaní v Durbane koncom roka 2011, za-
nechala veľmi dobrý dojem a naznačila potenci-
ál budúcej veľmi úspešnej športovej diplomatky. 
Pred ňou sa o zvolenie do komisie športovcov 
MOV počas ZOH 2010 neúspešne pokúšal hoke-
jista Miroslav Šatan .

Slovenská olympijská a  športová diploma-
cia zaznamenala zvolením Danky Barteko-
vej do  komisie športovcov MOV najvýraznejší 
úspech od  ustanovenia SOV v  decembri 1992. 
Úspešná strelkyňa nadviaže v MOV na 20-ročné 
pôsobenie Vladimíra Černušáka, v  súčasnosti 

I .  kapitola

Danka Barteková s čestným 
predsedom SOV Vladimírom 
Černušákom, ktorý bol člen 
MOV v rokoch 1981 – 2001.

Danka Barteková ako 
ambasádorka I. OH 
mládeže v Singapure 
spolu s prezidentom MOV 
Jacquom Roggem.
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čestného člena MOV. Ten sa v uplynulom období 
z  titulu uvedenej pozície zúčastňoval s  porad-
ným hlasom na zasadnutiach MOV, bol aj dele-
gát na XIII. olympijskom kongrese.

SOV – PLNOHODNOTNÝ ČLEN SVETOVEJ 
OLYMPIJSKEJ RODINY. V  priebehu končiaceho 
sa olympijského cyklu sa v Kodani v roku 2009 
(po 15 rokoch) uskutočnil XIII. olympijský kon-
gres. Zúčastnilo sa na  ňom 1249 delegátov 
a na úvod vystúpil generálny sekretár OSN Pan 
Ki-Mun. SOV na kongrese zastupovali prezident 
František Chmelár a generálny sekretár Jozef 
Liba, ako akreditovaný novinár aj Ľubomír 
 Souček .

SOV v  uplynulom štvorročnom období na-
ďalej udržiaval aktívnu komunikáciu s rôznymi 
oddeleniami Medzinárodného olympijského 
výboru (MOV). Vďaka tomu dostal SOV s  pod-
porou Olympijskej solidarity MOV právo hostiť 
v  marci 2012 jeden modul medzinárodné-
ho kurzu športového manažmentu MEMOS. 
Na  príprave tejto akcie s  účastníkmi viac než 
z  30 krajín sveta participovali aj bývalí absol-
venti programu MEMOS Petra Kadnárová a Ele-
na Malíková.

Predstavitelia SOV sa zúčastňovali na  val-
ných zhromaždeniach Asociácie národných 
olympijských výborov (ANOV), ktoré sa konajú 
pravidelne každé dva roky. Slovenský olympij-
ský výbor využíval svoje kontakty v rámci ANOV 
najmä smerom k  prípravám na  ZOH 2010 vo 
Vancouvri a OH 2012 v Londýne.

Intenzívnu spoluprácu vyvíjal SOV naďalej 
s  Európskymi olympijskými výbormi (EOV). 
Prezident SOV František Chmelár sa aktívne zú-
častňoval na činnosti komisie EOV pre styk s Eu-
rópskou úniou (EÚ). V januári 2010 v Bratislave 
SOV spoluorganizoval informatívne stretnutie 
predstaviteľov úradu EOV pri EÚ v Bruseli s ná-
rodnými olympijskými výbormi stredoeuróp-
skych a  balkánskych krajín. SOV sa taktiež ak-
tívne podieľa na  realizácii projektu úradu EOV 
pri EÚ s  názvom „Dobré spravovanie športu“. 
Tento projekt odštartoval vo februári 2012, jeho 
ukončenie sa plánuje v  prvom štvrťroku 2013. 
SOV chce zvýšiť aktivitu športových subjektov 
smerom k Európskej únii a preto sa rozhodol vo 
februári 2012 utvoriť komisiu SOV pre styk s EÚ. 
Člen VV SOV Zdenko Kríž sa stal v júni 2012 čle-
nom expertnej skupiny pre dobré spravovanie 
pri Európskej komisii.

Jozef Liba naďalej pôsobil ako člen komisie 

EOV pre EYOF. Bol vedúci koordinačnej komisie 
EOV pre letný EYOF 2011 v  Trabzone. V  roku 
2010 bol menovaný za  predsedu výberovej 
komisie pre zimný EYOF 2015. V súčasnosti ve-
die koordinačnú komisiu pre letný EYOF 2015 
v  Tbilisi aj hodnotiacu komisiu pre zimný EYOF 
2017 v Sarajeve a letný EYOF 2017 v Györi. Vi-
ceprezident SOV Igor Nemeček bol v roku 2009 
zvolený do  komisie EOV šport pre všetkých. 
Úspech Slovenska na pôde EOV znamená aj fakt, 
že česť utvoriť nové univerzálne logo pre EYOF 
(na  snímke) poskytli Európske olympijské vý-
bory slovenskému grafikovi Petrovi Bučekovi, 
ktorý realizoval grafiku množstva publikácií SOV. 
Univerzálne logo je prvý raz súčasťou logotypov 
letného aj zimného EYOF, ktoré sa uskutočnia 
v roku 2013. 

Delegáti SOV sa v uplynulom období zúčast-
nili na  viacerých medzinárodných odborných 
seminároch, konferenciách a  fórach, ktoré sa 
konali pod záštitou MOV alebo EOV. Išlo o  na-
sledovné podujatia: 2009 – stretnutie mediál-
nych pracovníkov NOV v  Lausanne, 8. svetový 
kongres „Šport a  životné prostredie“ vo Van-
couvri, „Medzinárodné fórum pre šport a mier“ 
v  Lausanne, 4. medzinárodné fórum „Kariéra 
športovcov“ v  Lausanne, medzinárodný semi-
nár pre športových novinárov v  Olympii, 2010 
– II. medzinárodná konferencia Spoločnosti 
sociálnych vied o športe vo Varšave, Medziná-
rodná konferencia „Šport, kultúra a  vzdeláva-
nie“ v Durbane, 2011 – 9. svetová konferencia 
„Šport a  životné prostredie“ v  Dauhe, svetová 
konferencia „Šport pre všetkých“ v  Pekingu, 
európska konferencia „Šport a  integrácia“ vo 
Viedni, 2012 – seminár „Šport a  životné pros-
tredie“ vo Vroclave, konferencia „Sportvision 
2012“ v Kodani, svetový kongres telovýchovné-
ho lekárstva v  Ríme,  medzinárodná konferen-
cia „Šport, kultúra a vzdelanie v Amsterdame“ 
a  6. medzinárodné fórum „Kariéra športovcov“ 
v Lake Placide. 

VZŤAHY S  JEDNOTLIVÝMI NÁRODNÝMI 
OLYMPIJSKÝMI VÝBORMI. Obdobie rokov 2009 
– 2012 sa nieslo v duchu živej spolupráce SOV 
s  viacerými národnými olympijskými výbormi 
(NOV). Mimoriadne aktívna bola naďalej spolu-
práca s NOV stredoeurópskych a balkánskych 
krajín. Po roku 2008 sa ďalšie spoločné stretnu-
tie týchto NOV znovu v  Bratislave uskutočnilo 
v apríli 2011.

V O n k a j š I e  V z ť a h y  S l O V e n S k é h O  O l y m p I j S k é h O  V ý b O r u 
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Dlhodobo nadštandardné vzťahy má SOV 
s Českým olympijským výborom (ČOV). V roku 
2009 absolvovali zamestnanci SOV neformál-
ne stretnutie s českými kolegami v Nymburku 
a v roku 2011 navštívila delegácia ČOV na čele 
s  jeho prezidentom Milanom Jiráskom sídlo 
SOV. V novembri 2010 sa uskutočnilo bilaterál-
ne stretnutie predstaviteľov SOV s Maďarským 
olympijským výborom v Györi. Toto rokovanie 
stanovilo základ pre budúcu úspešnú spoluprá-
cu. Dobré vzťahy s NOV USA umožnili v septem-
bri 2009 realizovať s podporou Olympijskej soli-
darity MOV trojtýždňovú stáž Ľubomíra Součka 
na oddelení PR a mediálnej komunikácie USOC. 
Dlhodobo dobré vzťahy má SOV aj s NOV Ruska . 

V  októbri 2012 sa z  iniciatívy Poľského 
olympijského výboru v  Krakove uskutočnilo 
prvé stretnutie s  účasťou SOV a  ďalších sub-
jektov, na  ktorom sa diskutovalo o  možnosti 
spoločnej poľsko-slovenskej kandidatúry 

na  usporiadanie zimných olympijských hier 
v roku 2022 s centrom v Krakove. Na rokovaní 
sa okrem čelných predstaviteľov SOV zúčast-
nili aj poslanci Národnej rady SR, zástupcovia 
MŠVVŠ SR, mesta Vysoké Tatry a Tatry Mountain 
Resort.

VZŤAHY S  ĎALŠÍMI SUBJEKTMI. Obdobie 
rokov 2009 – 2012 bolo v znamení intenzívnej 
komunikácie SOV so zastupiteľskými úradmi 
v Kanade a vo Veľkej Británii v súvislosti so ZOH 
vo Vancouvri a OH v Londýne. Vzhľadom na prí-
pravu podujatia MEMOS v  marci 2012 v  Brati-
slave (účastníci tohto programu väčšina pochá-
dzajú z krajín, ktoré majú vízovú povinnosť voči 
Slovenskej republike) SOV úzko komunikoval 
s Ministerstvom zahraničných vecí SR a so slo-
venskými zastupiteľskými úradmi vo viacerých 
krajinách.

V  období 2009 – 2012 SOV usporiadal ale-
bo spoluorganizoval viacero medzinárodných 

I .  kapitola

 Spoločná fotografia 
účastníkov stretnutia 
NOV stredoeurópskych 
a balkánskych krajín 
v Bratislave v roku 2011.

Fotografia zo stretnutia 
delegácií SOV a Českého 
olympijského výboru 
v Bratislave v roku 2011.

Momentka z otvorenia Slovenského domu 
počas Hier XXX. olympiády v Londýne 2012. 

Zľava vedúci slovenskej výpravy a viceprezident 
SOV Ľubor Halanda, veľvyslanec SR vo Veľkej 

Británii Miroslav Wlachovský, prezident SR Ivan 
Gašparovič a prezident SOV František Chmelár.
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vzdelávacích konferencií na  území Slovenska 
s  účasťou odborníkov z  viacerých krajín, ako 
aj slovenských expertov. V  novembri 2011 to 
bol seminár „Šport a  medzinárodné vzťahy“, 
na  ktorom vystúpili predstavitelia športovej 
obce, popredná olympionička, zástupcovia dvoch 
ministerstiev – zahraničných vecí SR i  školstva, 
vedy, výskumu a športu, ako aj šéfka personálnej 
agentúry Adecco Group Slovakia. Na  seminári 
sa zúčastnili predovšetkým delegáti športových 
spolkov. Medzinárodné konferencie v Bratislave 
„Šport a právo v európskom právnom priesto-
re“ (2009) a  „Teoretické a  praktické aspekty 
olympijskej výchovy“ (2010) organizoval SOV 
a po odbornej stránke ich zabezpečovala komisia 
vzdelávania Slovenskej olympijskej akadémie.

PARTICIPÁCIA SOV NA PROGRAMOCH  
OLYMPIJSKEJ SOLIDARITY MOV

PROGRAM ŠTIPENDIÁ VANCOU-
VER 2010. Program prebiehal 
od  novembra 2008 do  februára 
2010. Zahŕňal 10 slovenských 
športovcov, ktorí dostávali počas 
tohto obdobia štipendium na prí-
pravu na ZOH 2010 vo Vancouvri 
vo výške 1500 USD mesačne. 

Do programu boli zaradení: Alena Procházková, 
Katarína Garajová, Martin Bajčičák (beh na ly-
žiach), Ivana Reitmayerová (krasokorčuľova-
nie), Ján Harniš, Branislav Regec (sane), Martin 
Otčenáš, Natália Prekopová (biatlon), Veronika 
Zuzulová a Jana Gantnerová (alpské lyžovanie).

V O n k a j š I e  V z ť a h y  S l O V e n S k é h O  O l y m p I j S k é h O  V ý b O r u 

Momentka zo seminára „Šport 
a medzinárodné vzťahy“ 
v Bratislave v roku 2011.

Rýchlostný kanoista Ľubomír 
Hagara, na OH v Londýne 

šiesty v C1 na 200 m, 
úspešne zužitkoval podporu 

z Olympijskej solidarity MOV.
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PROGRAM ŠTIPENDIÁ LONDÝN 2012 . 
Program prebiehal od  septembra 2010 do  au-
gusta 2012. Zahŕňal 10 slovenských športovcov, 
ktorí dostávali počas tohto obdobia štipendium 
na  prípravu na  OH Londýn 2012 vo výške 800 
USD mesačne. Do programu boli zaradení: Danie-
la Pešková, Filip Praj (streľba), Katarína Listopa-
dová, Tomáš Klobučník (plávanie), Renáta Med-
gyesová, Matej Tóth, Lucia Klocová (atletika), 
Samuel Piasecký (gymnastika), Ľubomír Hagara 
(rýchlostná kanoistika) a Richard Varga (triatlon). 

PROGRAM PODPORA PRE DRUŽSTVO. SOV 
využívalo tento program v období 2009 – 2012 
najprv na podporu ženského hokejového druž-
stva v  príprave ZOH 2010 a  následne ženské-
ho družstva v  plážovom volejbale v  príprave 
na OH 2012. Na tento účel sa vyčerpalo spolu 
53 000 USD.

PROGRAM PRÍPRAVA ŠPORTOVCOV NA  RE-
GIONÁLNE A  KONTINENTÁLNE HRY. Program 
prebiehal v dvoch fázach a realizoval sa v cel-
kovej výške 45 600 USD. Prvá fáza bola zame-
raná na prípravu na EYOF v roku 2009 (Tampere 
a Slask–Beskydy), druhá na prípravu EYOF 2011 
(Trabzon a Liberec). 

PROGRAM PRÍPRAVA ŠPORTOVCOV NA 
OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE. V  rámci tohto 
programu SOV čerpal 76  121 USD na  prípravu 
športovcov a  zabezpečenie účasti slovenskej 
výpravy na OH mládeže 2010 v Singapure a ZOH 
mládeže 2012 v Innsbrucku.

PROGRAM ROZVOJ ŠTRUKTÚR NÁRODNÝCH 
OLYMPIJSKÝCH VÝBOROV. SOV využil tento 
program na kurz angličtiny pre svojich zamest-
nancov s  príspevkom z  Olympijskej solidarity 
(OS) MOV vo výške 5000 USD a taktiež na audit 
súčasného systému financovania športu v  SR 
s príspevkom 10 000 USD.  OS MOV taktiež pri-
spievala každoročne sumou 30 000 USD na ad-
ministratívnu činnosť SOV.

PROGRAM MEDZINÁRODNÝ KURZ ŠPORTO-
VÉHO MANAŽMENTU (MEMOS). Olympijská so-
lidarita prispela sumou 1500 USD na  cestovné 
výdaje Eleny Malíkovej, riaditeľky odboru vzde-
lávania a  medzinárodnej spolupráce v  športe, 
sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR, ktorá 
úspešne ukončila program  MEMOS v roku 2009. 
SOV taktiež čerpal príspevok vo výške 1000 USD 
na  usporiadanie jedného modulu programu 
v Bratislave.

PROGRAM VÝMENNÝ PROGRAM PRE NOV 
A  REGIONÁLNE FÓRA. V  roku 2009 získal SOV 
podporu vo výške 1900 USD na  výmenný 
program z  NOV Spojených štátov pre zamest-
nanca SOV Ľubomíra Součka. Ďalej bol tiež tento 
program využitý na podporu účasti Terezy Slan-
čovej na  pozorovateľskom programe školských 
hier v Brazílii vo výške 2150 USD.

PROGRAM ŠPORT PRE VŠETKÝCH. V  rámci 
tohto programu SOV čerpal v  roku 2011  7300 
USD na projekt Olympijského odznaku všestran-
nosti a v tomto roku 15 000 USD na Olympijské 
festivaly detí a mládeže. Na Beh Olympijského 
dňa dostal SOV v rokoch 2009 – 2012 každoroč-
ný príspevok vo výške 4 000 USD. 

PROGRAM MEDZINÁRODNÁ OLYMPIJSKÁ 
AKADÉMIA. Tento program finančne podporil 
účasť slovenských delegátov na  stretnutiach 
mladých účastníkov a  zasadnutiach predse-
dov národných olympijských akadémií (NOA) 
v  Olympii. Olympijská solidarita MOV pokrývala 
pobyt a  50% cestovných nákladov účastníkov 
stretnutí mladých účastníkov (v roku 2009 Ivana 
Motolíková, v roku 2010 Lenka Tlučáková, v roku 
2011 Mojmír Gaško a v roku 2012 Petra Gantne-
rová) a 100% nákladov pre účastníkov zasadnutí 
predsedov a zástupcov národných olympijských 
akadémií (v roku 2009 Ján Junger a Silvia Štam-
berská, v roku 2011 Zdenka Letenayová).

PROGRAM KULTÚRA A VZDELÁVANIE. V ob-
dobí rokov 2009 – 2012 využil SOV podporu OS 
MOV vo výške 32  375 USD na  rôzne literárne 
a umelecké súťaže, ako aj na usporiadanie svo-
jich medzinárodných táborov mládeže.

PROGRAM OLYMPIJSKÉ DEDIČSTVO. SOV 
čerpal podporu z  tohto programu na  vydanie 
oficiálnych knižných pamätníc ZOH 2010 vo 
Vancouvri a OH 2012 v Londýne spolu vo výške 
40 000 USD. 

PARTICIPÁCIA SOV NA PROGRAMOCH OLYM-
PIJSKEJ SOLIDARITY EOV. Tak ako aj v  predchá-
dzajúcom období SOV mohol čerpať finančné 
prostriedky v  rámci špeciálnych programov 
Olympijskej solidarity určených pre európ-
ske olympijské výbory. Z  nich SOV dostával 
každoročne podporu na  administratívnu čin-
nosť. Okrem tohto tiež získal každý rok podpo-
ru na  kultúrne a  vzdelávacie aktivity, ako aj 
na svoju publikačnú činnosť.

I .  kapitola
V O n k a j š I e  V z ť a h y  S l O V e n S k é h O  O l y m p I j S k é h O  V ý b O r u

Aj oficiálna publikácia 
SOV o OH v Londýne vyšla 
s podporou Olympijskej 
solidarity MOV. 
Na fotografii z jej krstu 
sa bronzový olympijský 
medailista Michal Martikán 
podpisuje do knihy 
ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
Dušanovi Čaplovičovi.
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ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ  
A PROGRAMY SOV

Za  oblasť športovej činnosti vo výkonnom 
výbore SOV zodpovedali v  končiacom sa olym-
pijskom cykle všetci traja viceprezidenti SOV 
– Ľubor Halanda (letné športy – viedol výpravu 
na Hrách XXX. olympiády v Londýne 2012), Igor 
Nemeček (zimné športy – viedol výpravu na XXI. 
ZOH vo Vancouvri 2010) a Vladimír Miller (mlá-
dež – viedol výpravy na  I. OH mládeže v Singa-
pure 2010 aj na  I. ZOH mládeže v  Innsbrucku 
2012). Na  realizácii konkrétnych športových 
projektov sa podieľali aj ďalší členovia VV SOV – 
Janka Gantnerová (vedúca štábu SOV pre ZOH 
2014 v Soči), Jozef Bazálik (zodpovedný za ve-
denie štábov na  zimné EYOF 2009 a  2011, kde 
aj viedol výpravy, takisto aj štábu pre zimný EYOF 
2013), Ľubor Štark (vedúci výpravy na  letnom 
EYOF 2009) a Mária Mračnová (vedúca výpravy 
na letnom EYOF 2011).

SOV rozpracoval námety Národnej konferen-
cie o  športe v  roku 2008 do  konkrétnych úloh. 
Aktívne participoval na plnení troch z dvanástich 
záverov konferencie. Utvoril Slovenský olympij-
ský top tím a Juniorský olympijský tím so zame-
raním na  úspešnú reprezentáciu na  OH a  ZOH. 
Spolupracoval pri tvorbe koncepcie centier olym-
pijskej prípravy určených predovšetkým na  prí-
pravu juniorských reprezentantov. V  roku 2012 
obsahovo pripravil námety na I. športové fórum 
v Bratislave, ktorého organizátor bol práve SOV.

Na začiatku končiaceho sa olympijského cyk-
lu bola ustanovená prezidentom SOV 15-členná 
rada rozvoja športu (RRŠ) zložená z odborníkov 
v  rôznych oblastiach športu. Na  svojom prvom 
zasadnutí sa zaoberala stavom športu na Sloven-
sku a prerokovala návrhy, ktoré by mohli zhoršu-
júci sa stav financovania športu a poklesu záujmu 
mládeže o šport spomaliť. V ďalšom období RRŠ 
svoju činnosť utlmila.

V roku 2009 vyšla brožúra Športový program 
SOV v olympijskom cykle 2009 – 2012, v ktorej 
boli na základe uznesenia VZ SOV rozpracované-
ho výkonným výborom SOV zhrnuté úlohy a am-
bície SOV v  oblasti športovej činnosti na  celý 
olympijský cyklus. Väčšinu z  nich sa podarilo 
splniť, ale zostali aj nesplnené. Napriek opakova-
nému zdôrazňovaniu potreby zlepšenia finanč-
ného a  morálneho ohodnotenia práce trénerov 
na rokovaniach orgánov SOV, v diskusiách v te-
levízii a  dennej tlači, či v  záveroch národných 
konferencií o  športe, sa nepodarilo dosiahnuť 
výraznejšie pozitívne zmeny. Ani v oblasti profe-
sionalizácie a zvýšenia kvality vzdelávania a do-
škoľovania trénerov sa nedosiahol kvalitatívny 
posun. Nepodarilo sa v  spolupráci s  minister-

stvom školstva a s príslušnými športovými zväzmi 
pripraviť výberové kritériá a základné tréningové 
programy pre jednotlivé formy útvarov talento-
vanej mládeže.

Administratívne celú agendu SOV v  oblasti 
športovej činnosti ako zamestnanci SOV viedli 
športový riaditeľ Roman Buček a pracovníci špor-
tového oddelenia Petra Kadnárová (do  svojho 
odchodu na materskú dovolenku) a Boris Deme-
ter .

 
ÚČASŤ NA ZIMNÝCH OLYMPIJSKÝCH 
HRÁCH A NA HRÁCH OLYMPIÁDY,  
NA OH A ZOH MLÁDEŽE

Slovenský olympijský výbor pripravil program 
a kritériá Slovenského olympijského tímu (SOT) 
Vancouver 2010 a  Slovenského olympijského 
top tímu (SOTT) Londýn 2012. V spolupráci s prí-
slušnými športovými zväzmi, športovými klub-
mi, rezortnými strediskami a  s  ministerstvom 
školstva prostredníctvom svojich štábov pre 
ZOH 2010 a OH 2012 koordinoval zabezpečenie 
finančných prostriedkov na  športovú prípravu, 
zdravotné aj personálne zabezpečenie. V  rámci 
projektu SOTT osobitným prístupom vyriešil prí-
pravu vybraných tímov v  kolektívnych športoch 
na OH 2012 v Londýne.

SOV pripravil návrh odmien športovcom 
a  realizačným tímom na  celý olympijský cyklus 
2009 – 2012, ktorý bol schválený na  valnom 
zhromaždení SOV a  akceptovaný aj rezortným 
ministerstvom zodpovedným za  šport. Odmeny 
boli vypísané za  popredné umiestenia na  ZOH 
2010 vo Vancouvri a OH 2012 v Londýne zhodne 
– v individuálnych športoch do 8. miesta a v ko-
lektívnych športoch do 6. miesta. Na ich vypláca-
ní sa rovným dielom podieľali SOV a Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.

XXI. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY VANCOUVER 2010

Vancouver 2010

XXI. zimné olympij-
ské hry vo Vancouvri 
2010 (konali sa 12. – 
28. februára 2010) 
boli pre výpravu Slo-
venskej republiky 

v histórii účasti SR na zimných hrách ako samo-
statnej krajiny po každej stránke najúspešnejšie. 
V  hodnotení krajín podľa zisku medailí sa Slo-
venská republika so ziskom 1 zlatej, 1 striebor-
nej a 1 bronzovej medaily umiestila na 18. mies-
te. Vo Vancouvri sa v  slovenských farbách 
predstavilo 73 športovcov v 8 odvetviach 6 špor-
tov (celkove sa súťažilo v 15 odvetviach 7 špor-

I I .  kapitola
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tov), čo bol doteraz najvyšší počet slovenských 
športovcov na ZOH – na tomto fakte sa význam-
ne podpísal fakt, že okrem družstva hokejistov 
sa na  ZOH prvý raz vôbec prebojovalo aj druž-
stvo hokejistiek. V historicky najpočetnejšej slo-
venskej výprave na ZOH bolo aj 67 členov sprie-
vodu. Rekordnú piatu účasť na  ZOH si pripísali 
biatlonistka Martina Halinárová a bežec na  ly-
žiach Ivan Bátory .

Olympijské súťaže v  kanadskom Van-
couvri (separátna olympijská dedina bola 
aj v  120 km vzdialenom horskom stredisku 
Whistler, kde sa konali súťaže na snehu) pri-
niesli pre slovenské farby radosť z  historic-
kého zisku prvej zlatej olympijskej medaily 
na  ZOH v  ére samostatnosti. Na  zisku troch 
medailí pre Slovenskú republiku sa podie-
ľali biatlonisti Anastasia Kuzminová (zlatá 
a strieborná medaila) a Pavol Hurajt (bronzo-
vá medaila). Veľmi blízko k zisku medaily bolo 
družstvo hokejistov, ktoré v zápase o bronz 
podľahlo Fínsku 3:5, hoci po  dvoch treti-
nách viedlo 3:1. Z celkového počtu 60 účastí 
v  olympijských súťažiach dosiahli Slováci 8 
umiestení v  prvej štvrtine štartového poľa, 
14 umiestení v  prvej tretine a  22 umiestení 
v  prvej polovici štartového poľa (kumulova-
ne). V 5 prípadoch slovenskí športovci súťaž 
nedokončili. 

Nomináciu výpravy SR na  ZOH 2010 
na  základe splnenia kvalifikačných kritérií 
SOV schválil výkonný výbor SOV. Hlasovanie 
o  nominácii prebiehalo po  jednotlivých špor-
tových  odvetviach. Základnou podmienkou 
účasti na  ZOH bolo splnenie kvalifikačných 
kritérií medzinárodných športových federácií. 
Okrem týchto kritérií SOV stanovil pre vybra-
né disciplíny aj vlastné výkonnostné kritériá 
– predpokladalo sa, že náročnejšie. Ukázalo  
sa však, že splnenie medzinárodných krité-
rií a  vybojovanie účastníckych kvót je oveľa 
náročnejšie, ako v  prípade predchádzajúcich 
ZOH.

ZLOŽENIE VEDENIA VÝPRAVY - vedúci vý-
pravy: Igor Nemeček, zástupcovia vedúceho: 

I I .  kapitola

Nástup slovenskej výpravy 
na otváracom ceremoniáli 
ZOH 2010. S vlajkou hokejista 
Žigmund Pálffy.

Leví podiel na historicky 
najúspešnejšom slovenskom 
vystúpení na ZOH mala 
biatlonistka Anastasia 
Kuzminová, ktorá si 
vybojovala zlatú i striebornú 
medailu a ôsme miesto.

Medzi olympijských medailistov sa vo 
Vancouvri zaradil aj bronzový biatlonista 

Pavol Hurajt.
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Roman Buček (Vancouver), Janka Gantnerová 
(Whistler), olympijský atašé: Stanislav Lišiak, 
hlavný tlačový atašé: Ľubomír Souček, hlavný 
lekár: Vladimír Vachalík.

Športy Počet športovcov
Muži Ženy Spolu

Biatlon 5 5 10
Boby 4 4
Krasokorčuľovanie 1 1
Ľadový hokej 23 21 44
Lyžovanie - bežecké 4 1 5
Lyžovanie - alpské 1 2 3
Lyžovanie - skoky 1 1
Sánkovanie 3 2 5
Spolu 41 32 73

HRY XXX. OLYMPIÁDY LONDÝN 2012

Na Hrách XXX. olympiá-
dy v Londýne (konali sa 
od 27. júla do 12. augus-
ta 2012) Slovensko re-
prezentovala najmenšia 

výprava na OH v ére našej štátnej samostatnosti. 
Bolo v nej 47 športovcov, ktorí súťažili v 11 z cel-
kového počtu 26 olympijských športov, pričom 

v 6 športoch malo Slovensko len jedného zástup-
cu. So ziskom 1 striebornej a 3 bronzových me-
dailí sa Slovenská republika v neoficiálnom me-
dailovom rebríčku krajín umiestila na 59. mieste, 
čo bol výrazný pokles v porovnaní s 25. priečkou 
v Pekingu 2008. Prvý raz v ére samostatnosti sa 
slovenská výprava z OH vrátila bez zlatej medaily.

O štyri slovenské medaily sa v Londýne pri-
činili zástupcovia dvoch športov. Striebornú me-

š p O r T O V Á  Č I n n O S ť  a  p r O G r a m y  S O V

Víťazný gól nezabudnuteľného 
hokejistu Pavla Demitru 

v rozhodujúcom samostatnom 
nájazde v zápase s Ruskom.

Vancouverská radosť 
slovenských hokejistov.

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke
Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

1. Anastasia Kuzminová biatlon 7,5 km
2 . Anastasia Kuzminová biatlon 10 km 
3 . Pavol Hurajt biatlon 15 km s hrom. štartom
4. tím mužov ľadový hokej
5 . Pavol Hurajt biatlon 20 km
7. Pavol Hurajt biatlon 10 km
8. Anastasia Kuzminová biatlon 12,5 km s hrom. štartom
8. tím žien ľadový hokej
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dailu z Pekingu v streľbe na trap obhájila Zuzana 
Štefečeková. Bronzové získali ďalšia strelkyňa 
Danka Barteková (v skeete) a vodní slalomári – 
Michal Martikán v C1, Pavol a Peter Hochschor-
nerovci v C2. Martikán si ako prvý muž v histórii 
OH vybojoval v  tej istej individuálnej disciplíne 
medailu už piaty raz v nepretržitej sérii (celková 
bilancia 2-2-1) a bratia Hochschornerovci sú na-
ďalej medailovo najúspešnejší olympionici v slo-
venskej histórii (celková bilancia 3-0-1). Slo-
venskí športovci sa zúčastnili v  58 súťažiach 13 
športových odvetví 11 športov. Získali 10 umies-
tení do 8. miesta, celkove dosiahli 12 umiestení 
v  prvej tretine a  31 v  prvej polovici štarového 
poľa.

SOV pre účastníkov OH v  Londýne prvý raz 
nestanovil vlastné, náročnejšie nominačné krité-
riá. Do výpravy nominoval všetkých športovcov, 
ktorí splnili stále náročnejšie kvalifikačné kritériá 
MOV, vrátane aj tzv. B-limitárov. Zloženie výpravy 
so 46 športovcami schválil výkonný výbor SOV 4. 
júla 2012, pričom súhlasil aj s akceptovaním do-
datočných pozvánok zo strany medzinárodných 
federácií. Už počas OH takto do výpravy pribudla 
horská cyklistka Števková .

Rekordnú piatu účasť na  OH si v  Londýne 
pripísali Michal Martikán a  strelec Jozef Gönci . 
Piaty raz bol členom našej olympijskej výpravy aj 
vzpierač Martin Tešovič (raz štartoval na ZOH ako 
bobista).

ZLOŽENIE VEDENIA VÝPRAVY - vedúci výpra-
vy: Ľubor Halanda, zástupca vedúceho: Roman 
Buček, olympijský atašé: Jan Telensky, tlačový 
atašé: Zdenko Kríž, hlavný lekár: Branislav Delej, 
administratívy pracovník: Boris Demeter.
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Bronzová strelkyňa Danka Barteková

Nástup slovenskej 
výpravy na otváracom 
ceremoniáli. S vlajkou 
strelec Jozef Gönci.

Strieborná strelkyňa  
Zuzana Štefečeková.
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Športy Počet športovcov
Muži Ženy Spolu

Atletika 5 6 11
Bedminton 1 1
Cyklistika - cestná 1 1
Cyklistika- horská 1 1
Džudo 1 1
Gymnastika - športová 1 1 2
Plávanie 1 4 5
Kanoistika - rýchlostná 6 2 8
Kanoistika - vod. slalom 3 1 4
Športová streľba 4 3 7
Tenis 2 2 4
Triatlon 1 1
Vzpieranie 1 1
Spolu 26 21 47

š p O r T O V Á  Č I n n O S ť  a  p r O G r a m y  S O V

Vodná slalomárka  
Jana Dukátová skončila šiesta.

Bronzoví vodní slalomári 
Pavol (vpredu) a Peter 

Hochschornerovci.

Bronzový vodný slalomár 
Michal Martikán
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I. OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE SINGAPUR 2010

Historicky I. olympijské hry mládeže 
(OHM) sa uskutočnili v  dňoch 14. – 
26. 8. 2010 v  Singapure. Výpravy 
na  ne vyslalo všetkých 205 národ-
ných olympijských výborov sveta. Sú-

ťaže sa uskutočnili vo všetkých  26 športových 
odvetviach, ktoré sú na programe OH. Na športo-
vých súťaží sa zúčastnilo vyše 3 000 účastníkov. 
Neoddeliteľnou súčasťou OHM bol kultúrny 
a  vzdelávací program (CEP). Bol rozdelený 
do siedmich programov aktivít, z ktorých päť sa 
priamo konalo v Olympijskej dedine.

Na  tomto multišportovom sviatku mládeže 
sveta sa zúčastnila aj 29-členná výprava Sloven-
skej republiky, v  ktorej bolo 17 športovcov. Ve-
dúci výpravy bol Vladimír Miller a jeho zástupca 
Boris Demeter. Vo výpravy bola aj mladá amba-
sádorka podujatia Danka Barteková .

Vystúpenie slovenských športovcov v Singa-
pure milo prekvapilo. Celkove nazbierali 6 medai-
lí. Džudistka Andrea Krišandová bola členka ví-
ťazného miešaného družstva chlapcov aj dievčat 
z rôznych krajín a tešila sa zo zlatej medaily. Strie-
borné medaily si vybojovali v tenisovej štvorhre 
Jana Čepelová, Chantal Škamlová a v netradič-
nej súťaži vodných slalomárov na  hladkej vode 
kajakár Miroslav Urban. O tri bronzové medaily 
sa postarali Jana Čepelová v  tenisovej dvojhre, 
Jozef Kovalík s  Filipom Horanským v  tenisovej 
štvorhre a  džudista Arpád Szakács v  kategórii 
do 81 kg.

I I .  kapitola

Na spoločnej fotografii 
všetci slovenskí športovci, 
ktorí sa v Londýne umiestili 
v prvej osmičke – zľava 
Michal Martikán, Pavol 
Hochschorner, Lucia 
Klocová, Peter Hochschorner, 
Jana Dukátová, Zuzana 
Štefečeková, Erik Vlček, 
Juraj Tarr, Ľubomír Hagara, 
Danka Barteková, Peter 
Gelle, Martin Jankovec 
a Matej Tóth.

Slovenská výprava pred 
slávnostným otvorením I. 
OH mládeže.

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke
Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

2 . Zuzana Štefečeková streľba trap
3 . Danka Barteková streľba skeet
3 . Michal Martikán vodný slalom C1
3 . Pavol a Peter Hochschornerovci vodný slalom C2
6. Ľubomír Hagara rýchlostná kanoistika C1 200 m
6. Peter Gelle, Erik Vlček,  

Martin Jankovec, Juraj Tarr
rýchlostná kanoistika K4 1000  m

6. Jana Dukátová vodný slalom K1
8. Lucia Klocová atletika 1500 m
8. Matej Tóth atletika 50 km chôdza
8. Peter Gelle, Erik Vlček rýchlostná kanoistika K2 1000 m
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Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke  na OHM
Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

1. Andrea Krišandová džudo miešané družstvá
2 . Jana Čepelová, Chantal Škamlová tenis štvorhra
2 . Miroslav Urban kanoistika K1 slalom
3 . Jana Čepelová tenis dvojhra
3 . Jozef Kovalík, Filip Horanský tenis štvorhra
3 . Arpád Szakács džudo do 81 kg
4. Katarína Listopadová plávanie 100 m v. sp.
4. Katarína Listopadová plávanie 50 m motýlik
4. Katarína Listopadová plávanie 100 m motýlik
5 . Michaela Cellerová šerm miešané družstvá
7. Michaela Cellerová šerm fleuret
8. Katarína Strmeňová atletika 5 km chôdza
8. Ella Sedileková moderný päťboj miešané družstvá

š p O r T O V Á  Č I n n O S ť  a  p r O G r a m y  S O V

Vedúci výpravy Vladimír Miller s tenistkou  
Janou Čepelovou, ktorá si v Singapure vybojovala 

dve medaily. 
Medailoví džudisti Andrea 

Krišandová a Arpád Szakács 
počas účasti na aktivitách 

kultúrno-vzdelávacieho 
programu OHM.

Strieborný slalomár  
na hladkej vode  

Miroslav Urban. 
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I. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE  
INNSBRUCK 2012

Historicky I. zimné olympijské hry 
mládeže (ZOHM) sa uskutočnili 
v  dňoch 13. – 22. 1. 2012 v  ra-
kúskom Innsbrucku, ktorý v  minu-
losti hostil ZOH 1964 a 1976. Špor-
tové súťaže sa uskutočnili v  63 
disciplínach všetkých 7 zimných 

olympijských športov. Celkove sa v nich predstavi-
lo 1020 športovcov zo 70 krajín sveta.

Slovensko malo na tomto podujatí zastúpenie 
v  podobe 50-člennej výpravy, v  ktorej bolo 30 
športovcov. Výpravu viedol Vladimír Miller, jeho 
zástupca bol Boris Demeter . Vo výprave bola aj 
mladá ambasádorka podujatia Petra Gantnero-
vá. Tak ako v Singapure, neoddeliteľnú súčasť I. 
ZOHM tvoril kultúrno-vzdelávací program, ktorý 
sa medzi športovcami tešil veľkej popularite. 

Spomedzi slovenských športovcov výsled-
kovo dominovala Petra Vlhová, ktorá v  slalo-
me získala zlatú medailu a pridala aj dve štvrté 
miesta. Spokojnosť možno vysloviť aj s  umiest-
nením dvojice sánkarov Jozef Čikovský a Patrik 
Tomaško na 5. mieste. V prípade družstva hoke-
jistiek rovnaké umiestenie znamenalo poslednú 
priečku. Vzhľadom na počet súťažiacich uspoko-
jili ešte 10. miesto biatlonistky Ivony Fialkovej 
a 12. miesto Barbory Klementovej v bežeckom 
lyžovaní.

I I .  kapitola

Slovenská výprava pred 
odchodom do Innsbrucku.

Najúspešnejšia členka slovenskej výpravy 
na I. ZOH mládeže zjazdárka  

Petra Vlhová, ktorú ovenčili zlatou 
medailou v slalome.

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke na zimných OHM
Umiestnenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

1. Petra Vlhová alpské lyžovanie slalom
4. Petra Vlhová alpské lyžovanie obrovský slalom
4. Petra Vlhová alpské lyžovanie superkombinácia
5 . Jozef Čikovský, Patrik Tomaško sánkovanie dvojsedadlové sane
5 . družstvo dievčat ľadový hokej
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ÚČASŤ NA ZIMNÝCH A LETNÝCH 
OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOCH MLÁDEŽE

ZIMNÝ EYOF SZCYRK 2009

Deviata zimná edícia Európskeho 
olympijského festivalu mládeže 
(EYOF) sa uskutočnila 14. – 21. 2. 
2009 v  poľskom regióne Slask-
-Beskydy s  centrom v  Szczyrku. 

Športovú časť slovenskej výpravy tvorilo 44 špor-
tovcov a  23 členov sprievodu. Na  IX. zimnom 
EYOF sa zúčastnilo viac ako 1620 športovcov, de-
legátov, členov sprievodu a rozhodcov zo 47 kra-
jín. Slovensko sa v celkovom bodovom hodnote-
ní krajín umiestilo na solídnom 16. mieste.

Vystúpenie našich pretekárov, najmä v indi-
viduálnych športoch, bolo hodnotené viacmenej 
pozitívne. Slovensko dosiahlo spolu štyri umies-
tenia do 10. miesta. Krasokorčuliari opäť potvrdi-
li príslušnosť k európskej špičke v tejto vekovej 
kategórii, keď Alexandra Kunová aj Peter Reit-
mayer obsadili zhodne 5. miesto. Pozitívny bol aj 
výkon bežkyne na lyžiach Petry Urgelovej, ktorá 
na 5 km klasicky skončila na 7. priečke. Družstvo 
hokejistov obsadilo v konkurencii šiestich tímov 
4. miesto, keď v  základnej skupine senzačne 
zdolalo tím neskorších víťazov turnaja z  Ruska. 
Vedúci výpravy bol Jozef Bazálik a jeho zástup-
covia Roman Buček a Petra Kadnárová .

LETNÝ EYOF TAMPERE 2009 

V dňoch 18. - 25. 7. 2009 sa vo fín-
skom Tampere uskutočnil X. letný 
Európsky olympijský festival mláde-
že (EYOF), na  ktorom sa zúčastnili 
výpravy zo 49 krajín s viac ako 2600 
účastníkmi. Mládežníci vo veku 

od 13 - 17 rokov mali možnosť súťažiť v 6 indivi-
duálnych a v 3 kolektívnych športoch. 

Slovenská výprava so 49 športovcami zazna-
menala v Tampere jedno z najúspešnejších vy-
stúpení v histórii tohto multišportového poduja-
tia, keď získala celkovo štyri vzácne kovy (2-1-1). 
O  zlaté medaily slovenskej výpravy sa zaslúžili 
atlét Tomáš Kružliak (hod kladivom) a džudista 
Arpád Szakács (do  81 kg). Striebro v  Tampere 
pridalo družstvo hádzanárok (hádzanárkam sa 
podarilo získať medailu ešte len druhý raz v his-
tórii EYOF) a bronz džudistka Andrea Krišandová 
(do 52 kg). Medailu mal na dosah aj atlét Denis 
Engliš, ktorý skončil štvrtý vo vrhu guľou. Vedúci 
výpravy bol Ľubor Štark a jeho zástupcovia Ro-
man Buček a Petra Kadnárová .

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke na letnom EYOF 2009
Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

1. Tomáš Kružliak atletika 400 m
1. Arpád Szakács džudo do 81 kg
2 . družstvo dievčat hádzaná
3 . Andrea Krišandová džudo do 52 kg
4. Denis Engliš atletika vrh guľou

5. - 8. Dávid Čelovský tenis dvojhra

š p O r T O V Á  Č I n n O S ť  a  p r O G r a m y  S O V

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke  na zimnom EYOF 2009
Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

4. družstvo chlapcov ľadový hokej
5 . Alexandra Kunová krasokorčuľovanie jednotlivci
5 . Peter Reitmayer krasokorčuľovanie jednotlivci
7. Petra Urgelová bežecké lyžovanie 5 km klasicky

Vlajkonosič výpravy 
na slávnostnom otvorení EYOF 
2009 bol atlét Tomáš Kružliak, 
ktorý sa neskôr tešil z víťazstva 

v hode kladivom.
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Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke na zimnom EYOF 2011
Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

3 . Monika Simančíková krasokorčuľovanie jednotlivci 
4. miešané družstvo alpské lyžovanie paralelný slalom
6. družstvo chlapcov ľadový hokej

ZIMNÝ EYOF LIBEREC 2011 

Jubilejný X. zimný EYOF sa uskutoč-
nil 15. 19. 2. 2011 českom Liberci 
za  účasti 1514 akreditovaných 
športovcov, trénerov a  funkcioná-

rov zo 44 európskych krajín. Športovci súťažili 
v 28 disciplínach, Slováci absentovali len v sko-
koch na lyžiach a v severskej kombinácii.

Slovensko získalo tri umiestenia v prvej de-
siatke. Prvý raz v  ére štátnej samostatnosti SR 
sa Slovensko na  zimnom EYOF tešilo z  medaily 
v individuálnej disciplíne. Ziskom bronzu sa o ňu 
postarala krasokorčuliarka Monika Simančíková . 
Príjemne prekvapilo aj 4. miesto miešaného druž-

stva zjazdárov v paralelnom obrovskom slalome. 
V silnej konkurencii bolo hodnotné aj 9. miesto 
Petry Vlhovej v slalome. Dovedna 17 športovcov, 
resp. družstiev, sa umiestilo v prvej tretine štar-
tového poľa. Znamenalo to druhé najúspešnejšie 
slovenské vystúpenie v  histórii zimných EYOF. 
Vedúci výpravy bol Jozef Bazálik a jeho zástupca 
Boris Demeter . 

LETNÝ EYOF 2011 TRABZON

Na XI. letnom EYOF v tureckom Trab-
zone štartovali výpravy zo 49 európ-
skych krajín. S 52 športovcami a 23 
ostatnými členmi sprievodu bola 
slovenská výprava druhá najpočet-
nejšia v  histórii letných EYOF. Na-

I I .  kapitola

Bronzovej krasokorčuliarke 
Monike Simančíkovej 
v zastúpení komisie EOV 
pre EYOF blahoželal aj 
generálny sekretár SOV  
Jozef Liba.

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke na letnom EYOF 2011
Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

3 . Dávid Zverko cyklistika 9 km, časovka
6. Tomáš Veselka atletika trojskok
7. Pavol Fázik plávanie 100 m motýlik

Bronzový cyklistický medailista Dávid Zverko.

Slovenská výprava  
na EYOF v Tampere.
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priek tomu slovenskí športovci, ktorí štartovali 
v 7 športových odvetviach, celkove zaznamenali 
doteraz najhorší výsledok nielen v  počte získa-
ných medailí, ale aj pri celkovom pohľade 
na umiestenia v štartovom poli. O jedinú medailu 
– bronzovú – sa v cyklistickej časovke zaslúžil Dá-
vid Zverko. Vedúca výpravy bola Mária Mračno-
vá, jej zástupca Boris Demeter . 

PLNENIE ÚLOH SOV  
V ŠPORTOVEJ  OBLASTI

PROJEKT SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO TOP TÍMU 

Po  mimoriadne úspešnej účasti výpravy SR 
na  OH 2008 v  Pekingu SOV vo februári 2009 
utvoril projekt Slovenský olympijský top tím 
2012 (SOTT) Londýn. Zámer bol, aby SOV pôsobil 
ako koordinátor všetkých zložiek zainteresova-
ných do prípravy najlepších športovcov, s cieľom 
čo najefektívnejšie využiť zdroje. Hlavnou úlohou 
projektu SOTT bolo zabezpečiť vybraným špor-
tovcom v spolupráci so športovými zväzmi, klub-
mi, rezortnými strediskami a  s  ministerstvom 
školstva finančné prostriedky na prípravu, kom-

plexné materiálno-technické, zdravotné a  per-
sonálne zabezpečenie, psychologickú prípravu, 
diagnostiku a  oponentúru tréningových plánov 
v rámci príslušných štábov.

Projekt SOTT nahradil predošlý systém pod-
pory vybraných športovcov MŠ SR, platný v  ro-
koch 2004 - 2008. Do SOTT boli zaradení športov-
ci podľa stanovených kritérií - predovšetkým tí, 
ktorí na OH 2008 dosiahli umiestenie v prvej os-
mičke. Kritériá zohľadňovali aj umiestenia na MS 
a  ME, v  odôvodnených prípadoch vo Svetovom 
pohári, resp. v  relevantnom svetovom rebríčku. 
Projekt zahrnul aj väčší počet športovcov mlá-
dežníckych kategórií a  splynul tak s  projektom 
Juniorského olympijského tímu.

Základ SOTT Londýn 2012 tvorilo 75 športov-
cov. V rámci projektu boli osobitne podporované 
aj tri kolektívne športy (tím mužov vo volejbale 
a  hádzanej a  tím žien v  basketbale), ktoré mali 
šancu kvalifikovať sa na  OH v  Londýne. V  roku 
2010 však ministerstvo školstva ukončilo finan-
covanie tohto projektu prostredníctvom SOV 
a  obnovilo vlastný systém podpory vybraných 
športovcov s  podobnými kritériami, aké uplat-

š p O r T O V Á  Č I n n O S ť  a  p r O G r a m y  S O V

Slovenská výprava pred 
slávnostným otvorením EYOF 

v Trabzone.

Družstvo hokejistiek Slovenska 
profitovalo z podpory 

Olympijskej solidarity MOV, 
ktorá mu tiež pomohla  

k historickému postupu na 
ZOH 2010 vo Vancouvri.
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ňoval pôvodný SOTT. Slovenský olympijský výbor 
prispieval športovým zväzom z  dotácie MŠ SR 
na športovú prípravu do roku 2009. Od roku 2010 
sa podpora zimných športovcov realizovala for-
mou dotácie ministerstva školstva priamo zväzom 
v rámci projektu podpory vybraným športovcom.

PODPORA ŠPORTOVO TALENTOVANEJ MLÁDEŽE

Slovenský olympijský výbor už v  predchá-
dzajúcom olympijskom cykle utvoril projekt 
Juniorského olympijského tímu (JOT). Jeho cieľ 
bol na  základe kritérií vybrať najtalentovanej-
ších a najperspektívnejších mladých športovcov 
do 23 rokov v individuálnych športových odvet-
viach a finančne podporiť ich prípravu. Koordiná-
ciou ich prípravy z jedného metodického centra 
(SOV) sa malo pre mladých športovcov zabezpe-
čiť čo najlepšie podmienky na  kvalitnú a  kom-
plexne zabezpečenú prípravu, maximálne využiť 
ich talent na dosahovanie vrcholných športových 
výkonov a utvoriť tak predpoklady na ich úspeš-
nú účasť na ZOH 2014, OH 2016 a ďalších.

V roku 2009 sa projekt JOT zlúčil s projektom 
Slovenského olympijského top tímu (SOTT). 
Na tvorbe kritérií na zaraďovanie najperspektív-
nejších športovcov vo veku do 23 rokov do SOTT 
sa podieľala komisia športovo talentovanej mlá-
deže (KŠTM) SOV na čele s viceprezidentom pre 
mládež Vladimírom Millerom. V roku 2010 však 
došlo k  zmene spôsobu financovania projektu, 
keď ministerstvo školstva začalo poukazovať 
štátne dotácie na prípravu vybraných športovcov 
priamo zväzom. Odvtedy sa činnosť KŠTM orien-
tovala najmä na zabezpečenie účasti výprav SR 
na EYOF a od roku 2010 aj na OH a ZOH mládeže.

V  oblasti športovej prípravy komisia pro-
stredníctvom štábov pre jednotlivé podujatia ko-
ordinovala projekty Olympijskej solidarity MOV 
zamerané na poskytovanie podpory na športovú 
prípravu účastníkov EYOF a OHM. KŠTM pripravo-
vala na  schvaľovanie vo výkonnom výbore SOV 
návrhy zloženia štábov na uvedené podujatia, ako 
aj návrhy nominácií na ne. V roku 2011 po veľmi 
neúspešnom vystúpení na letnom EYOF v Trabzo-
ne komisia vypracovala analýzu účinkovania slo-
venských športovcov podľa športov a počtu účast-
níkov EYOF za obdobie rokov 2001 – 2009, aj ich 
zaradenie do útvarov talentovanej mládeže. Tento 
materiál slúži ako východisko na spracovanie prís-
lušnej state pripravovanej koncepcie športu.

CENTRÁ OLYMPIJSKEJ PRÍPRAVY

Na Národnej konferencii o športe v novembri 
2008 v  Starom Smokovci predložilo ministerstvo 

školstva návrh na  zriadenie centier olympijskej 
prípravy (COP). Mal slúžiť na zlepšenie podmienok 
športovej prípravy talentovanej mládeže. SOV par-
ticipoval na tvorbe konceptu, programu a systému 
práce COP. Projekt COP sa začal realizovať 1. sep-
tembra 2009, pričom COP dostali do vienka úlohu 
denne na nepretržitej báze zabezpečovať prípravu 
juniorských športovcov. Licenciu dostalo desať škôl 
– šesť COP bolo zriadených s  platnosťou na  štyri 
roky na športových gymnáziách v Banskej Bystri-
ci, Bratislave, Košiciach, Nitre, Trnave a v Trenčíne 
a ďalšie štyri s certifikátom na dva roky na iných 
typoch škôl. SOV v  rámci materiálno-technického 
vybavenia COP zaobstaral zo štátnych prostriedkov 
desať mikrobusov, ktoré zapožičal centrám.

Do COP bolo zaradených viac ako 400 špor-
tovcov vo veku 14 až 23 rokov. Výberové kritériá 
vykazovali nedostatky. V  niektorých prípadoch 
vyžadovali na zaradenie športovcov uznanie vý-
nimiek. Športové zväzy kritizovali spôsob finan-
covania projektu COP a najmä fakt, že prostriedky 
na činnosť COP poukazované z ministerstva škol-
stva prostredníctvom vyšších územných celkov 
často meškali a ohrozovali plnenie plánov špor-
tovej prípravy. V roku 2012 Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR projekt COP zásadne 
zmenilo a riadiace právomoci prenieslo na špor-
tové zväzy. Napokon však ministerstvo rozhodlo 
o ukončení tohto projektu, ktorého financovanie 
sa skončí v decembri 2012.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Na  rozdiel od  predošlých olympijských cyk-
lov v  rokoch 2009 – 2012 lekárska komisia SOV 
nebola ustanovená. Do  výprav na  olympijské 
podujatia (OH, ZOH, OHM EYOF) boli nominovaní 
lekári aktívne pôsobiaci v tímoch kľúčových špor-
tových zväzov. SOV na  toto obdobie vypísal vý-
berové konanie na poskytovanie zdravotníckych 
služieb. Vo verejnej súťaži uspelo neštátne zdra-
votnícke zariadenie Sportmed, ktoré vykonávalo 
preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky 
pre členov SOTT, vybraných športovcov a členov 
výprav na olympijské podujatia.  

VZDELÁVACIE AKTIVITY V ŠPORTOVEJ OBLASTI

Na jeseň 2011 SOV zorganizoval seminár pre 
kandidátov štartu na OH v Londýne. Okrem infor-
mácií o organizačnom zabezpečení výpravy na OH 
na ňom športovci aj ich tréneri dostali od zástupcu 
Antidopingovej agentúry SR informácie o proble-
matike boja proti dopingu - najnovšie informácie 
o systéme ADAMS, priebehu dopingovej kontroly, 
rizikách užívania špeciálnej doplnkovej výživy, ak-
tuálnom zozname zakáných látok a ďalšie. 

V  spolupráci s  Fakultou telesnej výchovy 
a športu UK a so Slovenskou spoločnosťou telo-
výchovného lekárstva sa SOV v roku 2010 podie-
ľal na  organizovaní VII. medzinárodnej konfe-

I I .  kapitola
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rencie o silovom tréningu v Bratislave. Na pôde 
FTVŠ UK sa na nej zúčastnilo vyše 200 delegátov 
z 52 krajín. Štyridsať príspevkov s najnovšími po-
znatkami z aplikovaného výskumu v oblasti roz-
voja silových schopností od prednášateľov z 28 
krajín bolo rozdelených do šiestich sekcií. Okrem 
prednášok si účastníci mohli prehliadnuť aj 59 
príspevkov vo forme posterov. V  prezentova-
ných príspevkoch sa autori venovali aj vzťahom 
silového tréningu k  výkonnosti vrcholových aj 
rekreačných športovcov vo veslovaní, vzpieraní, 
futbale, džude, atletike a  v  ďalších športových 
odvetviach. Viaceré príspevky potvrdili pozitívny 
vplyv primeraného silového tréningu na zlepše-
nie kvality života vo vyššom veku. 

STAROSTLIVOSŤ O POSTŠPORTOVÚ  
KARIÉRU ŠPORTOVCOV

Úlohy v  oblasti starostlivosti o  postšporto-
vú kariéru športovcov sa SOV podarilo splniť iba 
čiastočne. SOV v spolupráci s príslušnými špor-
tovými zväzmi, rezortnými strediskami a  s  mi-
nisterstvom školstva vyvíjal úsilie o  zlepšenie 
sociálneho statusu vybraných športovcov a ich 
sociálnu perspektívu. V  rámci starostlivosti 
o  postšportovú kariéru športovcov SOV zorga-
nizoval v  spolupráci so spoločnosťou Adecco 
(partner MOV) dva semináre, na ktorých odbor-
níci na  sprostredkovanie a  výber práce a  ľud-
ských zdrojov priblížili problematiku profesnej 
orientácie a  pracovných možností športovcov. 
Prezentovali praktické ukážky vypracovania 
žiadosti do  zamestnania a  životopisu a  tak-
tiež základné črty úspešného zvládnutia po-
hovoru s  budúcim zamestnávateľom. Napriek 
dobrej propagácii seminárov a  opakovanému 
 rozosielaniu pozvánok bol záujem športovcov 
minimálny.  

ČINNOSŤ KOMISIE ŠPORTOVCOV SOV

Komisiu športovcov SOV počas celého štvor-
ročného obdobia viedol strelec Jozef Gönci, kto-
rý bol z tohto titulu aj ex officio člen výkonného 
výboru SOV. Počas celého štvorročného obdobia 
boli členmi komisie ôsmi športovci zvolení členmi 
výpravy na OH 2008 v Pekingu – okrem J. Gönciho 
plavkyňa Martina Moravcová, rýchlostný kanois-
ta Michal Riszdorfer, stolná tenistka Eva Ódoro-
vá, džudista Jozef Krnáč, atlét Libor Charfreitag, 
vzpierač Martin Tešovič a zápasník Attila Bátky . 
Ich mandát bol platný do volieb, ktoré sa usku-
točnili počas OH v Londýne.

Zo zimných športovcov bol počas celých 
štyroch rokov členom komisie jej podpredseda 
Milan Jagnešák, ktorý bol počas ZOH 2010 vo 
Vancouvri znovuzvolený na štyri roky. Do skon-
čenia ZOH 2010 boli členmi komisie za  zimné 
športy hokejista Richard Kapuš, biatlonista 
Marek Matiaško a snoubordistka Jana Šeďová. 
Od  marca 2010 ich v  komisie nahradili kraso-
korčuliarka Ivana Reitmayerová, biatlonistka 
Janka Gereková a  bežkyňa na  lyžiach Alena 
Procházková .

Fakt, že väčšina členov komisie buď pobýva 
väčšinu roka v zahraničí, alebo absolvuje značnú 
časť prípravy mimo územia Slovenska, sa nega-
tívne podpísal na  práci komisie. Viacerí jej čle-
novia boli pasívni a  nepodieľali sa na  činnosti. 
Niektorí však aj z cudziny komunikovali o agen-
de komisie aspoň e-mailom. Niektorí členovia sa 
podľa svojich časových možností zúčastňovali 
na autogramiádach a spoločenských podujatiach 
organizovaných SOV, aj na rokovaniach na Minis-
terstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V  dôsledku časovej zaneprázdnenosti vr-
cholových športovcov sa odporúča, aby v  bu-
dúcnosti športové zväzy do komisie športovcov 
SOV kandidovali športovcov na konci športovej 
kariéry, alebo už po jej po ukončení. Dá sa pred-
pokladať, že títo športovci majú viac času a záuj-
mu sa venovať športovej diplomacii či športovej 
„politike”. 

Záujem o  pôsobenie v  komisii športovcov 
SOV je v súčasnosti malý. Na OH v Londýne zvä-
zy predložili len štyri návrhy na kandidátov, pri-
čom zvolených malo byť až osem športovcov. Aj 
preto sa navrhuje zmenšenie celkového počtu 
členov komisie športovcov. Z doterajších členov 
boli v Londýne znovuzvolení strelec Jozef Gön-
ci a  plavkyňa Martina Moravcová. Okrem nich 
budú v  ďalšom štvorročnom období v  KŠ SOV 
pôsobiť atlét Matej Tóth a športová gymnastka 
Mária Homolová .

Ilustráciou malého záujmu športovcov o dia-
nie mimo ich vlastného športovania je aj ich veľ-
mi slabá účasť na  projekte „Kariérny program 
pre športovcov“, ktorý na  národnej úrovni 
(v  rámci medzinárodného IOC Athletes Career 
Programme, zastrešovaného Medzinárodným 
olympijským výborom) SOV realizuje v  spolu-
práci s  nadnárodnou personálnou agentúrou 
Adecco. V rámci tohto projektu poskytuje Adecco 
v  spolupráci s  SOV pomoc pri umiestňovaní ak-
tívnych športovcov na  pracovnom trhu. Počas 
štyroch rokov SOV a  Adecco zorganizovali dva 
semináre zamerané na možnosti pospošportovej 
kariéry športovcov. Hoci komisia športovcov oslo-
vila všetkých našich účastníkov OH 2008 aj ZOH 
2010, ako aj množstvo iných elitných športovcov, 
záujem o tieto semináre bol medzi nimi minimál-
ny a účasť na nich viac než chabá.

š p O r T O V Á  Č I n n O S ť  a  p r O G r a m y  S O V
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Ako koordinačný orgán v  tejto oblasti 
na  pôde Slovenského olympijského výboru pô-
sobí rada rozvoja olympizmu (RRO). Počas celé-
ho štvorročného obdobia ju viedol prezident SOV 
František Chmelár, podpredsedníčka rady bola 
členka VV SOV Mária Mračnová. V RRO sú 16 zá-
stupcovia všetkých organizačných zložiek a  ko-
misií pôsobiacich v  oblasti rozvoja olympizmu, 
ako aj zástupcovia troch právnických osôb, ktoré 
sú členovia SOV.

RRO koordinuje činnosť organizačných zložiek 
SOV - Združenia olympijských klubov SR (ZOK 
SR), Slovenskej olympijskej akadémie (SOA, kto-
rá má komisie s tematickým zameraním na kultú-
ru, vzdelávanie, olympijskú výchovu a olympijské 
dedičstvo, do  roku 2010 aj na  edičnú a  propa-
gačnú činnosť) a Klubu fair play SOV (KFP SOV), 
ďalej ústredného štábu Olympijských festivalov 
detí a mládeže Slovenska (OFDMS), komisií SOV 
pre ženy a šport, resp. pre šport a životné pros-
tredie, ako aj členských subjektov SOV – Sloven-
skej asociácie olympionikov (SAO), Kalokagatie 
na Slovensku a Slovenskej spoločnosti olympij-
ských a športových zberateľov (SSOŠZ) .

Pôsobenie viacerých subjektov koordinova-
ných radou rozvoja olympizmu sa prelína pri re-
alizácii dlhodobých projektov Slovenského olym-
pijského výboru, ako sú Olympijské festivaly 
detí a mládeže Slovenska, Olympijský deň (OD) 
a Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), ako 
aj pri organizácii táborov detí a mládeže. Syner-
gické pôsobenie viacerých subjektov na  čele 

s regionálnymi olympijskými klubmi sa prejavilo 
aj pri realizácii tohtoročnej celoslovenskej štafe-
ty s  olympijským ohňom Posolstvo Slovenska 
Hrám XXX. olympiády Londýn 2012 s  mottom 
„Sme jeden tím”. 

Ako zamestnanci oddelenia rozvoja olym-
pizmu SOV agendu v  celej tejto oblasti admi-
nistratívne spravovali odborní referenti – počas 
celého štvorročného obdobia Ivana Motolíková, 
dva roky Silvia Remiášová (pôvodne Štamber-
ská, v  októbri 2012 sa vrátila do  zamestnania 
po  dvojročnej materskej dovolenke) a  od  ok-
tóbra 2010 Roman Hanzel. V jednotlivých orga-
nizačných zložkách a komisiách SOV pôsobí vždy 
jeden z  nich ako tajomník. Tajomníčka Sloven-
skej asociácie olympionikov je takisto zamest-
nankyňa SOV Katarína Feketeová .

I .  PROJEKTY SOV ZAMERANÉ 
NA ROZVOJ OLYMPIZMU

OLYMPIJSKÉ FESTIVALY DETÍ  
A MLÁDEŽE SLOVENSKA

Projekt Olympijských fes- 
 tivalov detí a  mládeže Slo-
venska (OFDMS) spustil 

Slovenský olympijský výbor ako iniciátor krát-
ko pred olympijskými hrami 2008 v  Pekingu. 
OFDMS sú dlhodobý a  zároveň najrozsiah-
lejší projekt SOV. Pri jeho realizácii na školách, 
v  obciach a  mestách SOV od  samého začiatku 
spolupracuje s  ďalšími vyhlasovateľmi OFDMS 
–  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR (MŠVVŠ SR), Združením miest 
a obcí Slovenska (ZMOS), Slovenskou asociá-
ciou športu na školách (SAŠŠ) a so Združením 
samosprávnych krajov SK8. Záštitu nad projek-
tom OFDMS prevzal už pri jeho zrode prezident SR 
Ivan Gašparovič.  

Na  celoštátnej úrovni projekt festivalov 
riadi a  koordinuje ústredný štáb OFDMS, 
na  čele ktorého je Anton Javorka (pri zro-
de projektu a ešte aj v úvode končiaceho sa 
olympijského cyklu ústredný štáb viedla Má-
ria Mračnová). Členovia ústredného štábu sú 
zástupcovia všetkých ôsmich samosprávnych 
krajov Slovenska, ktorí zároveň riadia činnosť 
krajských štábov. 

V  posledný októbrový deň roku 2012 sa 
uskutočnilo vyhodnotenie už 5. ročníka OFDMS 
– za školský rok 2011/12. Aj napriek tomu, že 

OBLASŤ ROZVOJA 
OLYMPIZMU
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Momentka z prvých 
kilometrov tohtoročnej 
púte celoslovenskej štafety 
s olympijským ohňom 
v rámci Bratislavského 
mestského maratónu.
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festivalom sa ešte nepodarilo preniknúť cez brá-
ny všetkých slovenských škôl, o  ich úspešnom 
vstupe na  slovenskú mládežnícku športovo - 
olympijskú scénu nemožno vôbec pochybovať. 
V  školskom roku 2011/12 sa do  OFDMS za-
pojilo už 3228 slovenských škôl (materských, 
základných, stredných i  špeciálnych), čo zna-
menalo medziročne nárast o  viac než dvadsať 
percent.

Kraje súťažia o hlavnú trofej – Pohár prezi-
denta SR. Získava ho víťazný kraj v  celkovom 
hodnotení kategórií materských, základných, aj 
stredných škôl. Osobitne sa vyhodnocujú naj-
lepšie kraje v  jednotlivých školských kategó-
riách (víťaz v kategórii materských škôl v minu-
losti získaval Pohár predsedu ZMOS, v kategórii 
základných škôl Pohár ministra školstva a v ka-
tegórii stredných škôl Pohár predsedu združenia 
samosprávnych krajov SK8). Každoročne sa 
na  základe návrhov krajských štábov vyhod-
nocujú aj najlepšie školy (materské, základné, 
stredné i špeciálne), ktoré následne dostávajú 
športové potreby od SOV (projekt finančne pod-
poruje MŠVVŠ SR). Oceňovaní sú aj najaktívnejší 
realizátori projektu z  radov pedagógov a  ďal-
ších organizátorov. 

Hlavný zmysel organizovania OFDMS je pod-
nietiť všetkých zodpovedných k  tomu, aby po-
chopili význam športu pre život a  zdravý vývoj 
detí a mládeže, a aby v záujme naplnenia tohto 
cieľa vyvinuli väčšie úsilie smerom k  jeho prak-
tickej realizácii. Podstata tohto celonárodného, 
celoročného snaženia je oslovenie všetkých detí 
a ich získanie pre pravidelný pohyb. V podstate 
ide o tri základné piliere rozvoja mládežníckeho 
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Ilustračné fotografie z Olympijských festivalov detí a mládeže 
Slovenska, ktoré nedávno uzavreli už piatu kapitolu.
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športu na  Slovensku: 1) získavanie detí a  mlá-
deže pre šport, formovanie ich trvalého vzťahu 
k  tejto činnosti, 2) spájanie športu s  výchovou, 
vzdelávaním a  kultúrou, 3) vyhľadávanie talen-
tov. Tieto ciele nemožno splniť jednorazovým 
podujatím. Preto je dôležité OFDMS chápať ako 
celoročný program od septembra do júna, ktorý 
vždy na konci jednej etapy (školského roka) vy-
vrcholí veľkolepým finálovým zakončením. To má 
spravidla podobu školskej olympiády, Dňa olym-
pijských aktivít či na viacerých školách používa-
ného Dňa Kalokagatie.

SOV v  predošlých rokoch opakovane vydal 
Manuál OFDMS so všetkými relevantnými infor-
máciami aj s metodickými pokynmi na realizáciu 
projektu. Podrobnejšie informácie o  festivaloch 
sú verejnosti k dispozícii na www.ofdms.web-
node.sk a na www.olympic.sk, kde sú zverej-

nené aj výsledky jednotlivých ročníkov. V  tejto 
správe uvádzame len stručné celkové sumáre.

OFDMS 2008/2009 – Pohár prezidenta SR: 
1. Trenčiansky kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Košický 
kraj, materské školy: 1. Trenčiansky kraj, zák-
ladné školy: 1. Trenčiansky kraj, stredné školy: 
1. Trnavský kraj .

OFDMS 2009/2010 - Pohár prezidenta SR: 1. 
Banskobystrický kraj , 2. Košický kraj , 3. Trnavský 
kraj, materské školy: 1. Banskobystrický kraj, zá-
kladné školy: 1. Košický kraj, stredné školy: 1. 
Banskobystrický kraj.

OFDMS 2010/2011 - Pohár prezidenta SR: 
1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Banskobys-
trický kraj, materské školy: 1. Košický kraj, zá-
kladné školy: 1. Košický kraj, stredné školy: 1. 
Trnavský kraj.

OFDMS 2011/2012 - Pohár prezidenta SR: 
1. Košický kraj , 2. Trnavský kraj, 3. Banskobys-
trický kraj, materské školy: 1. Košický kraj, zá-
kladné školy: 1. Košický kraj, stredné školy: 1. 
Trnavský kraj .

OLYMPIJSKÝ DEŇ

   Slovenský olympijský výbor 
každoročne organizuje špor-
tové podujatie pod názvom 
Olympijský deň (OD). Ce-
losvetovo ho vyhlasuje Me-

dzinárodný olympijský výbor pri príležitosti osláv 
výročia jeho vzniku (23. 6. 1894). Podujatie sa 
koná pod heslom: „Hýb sa, uč sa, objavuj!“ Je ur-
čené predovšetkým deťom a  mládeži. Oslovuje 
však aj rodičov, učiteľov, trénerov a všetkých, kto-
rí za vývoj mladej generácie zodpovedajú. Súčasť 
OD je tradične Beh Olympijského dňa (BOD). Beh 
zostáva tak ako v  minulosti síce hlavná, ale pri-
tom len jedna z  množstva rozmanitých aktivít 
v rámci tohto podujatia. Celosvetový podporova-
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Pohár prezidenta SR 
za víťazstvo Košického 
samosprávneho kraja v OFDMS 
v školskom roku 2011/12 z rúk 
hlavy štátu Ivana Gašparoviča 
prevzal predseda krajského 
štábu Dušan Sliva.
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teľ OD  je spoločnosť McDonald´s. Na  Slovensku 
ho podporujú Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu i mnohí sponzori a dodávatelia.

Najdôležitejší spoluorganizátori podujatia 
na  Slovensku sú regionálne olympijské kluby, 
ktoré v spolupráci s ďalšími subjektmi vo svojich 
regiónoch usporadúvajú športové a  ďalšie po-
dujatia. Hlavný Olympijský deň sa v roku 2009 
uskutočnil v Bratislave v areáli Kuchajda (orga-
nizoval ho priamo SOV), v roku 2010 v Košiciach 
v  rekreačnom stredisku Anička (hlavný organi-
zátor bol Olympijský klub Košice) a v roku 2011 
v  Banskej Bystrici na  štadióne na  Štiavničkách 
(hlavní organizátori boli Olympijský klub Ban-
ská Bystrica a  Vojenské športové centrum 
Dukla). V  roku 2012 sa vzhľadom na  realizáciu 
bezmála tri mesiace trvajúceho projektu Posol-
stva Slovenska Hrám XXX. olympiády Londýn 
2012 hlavný OD nekonal. 

V roku 2009 bola medzi olympijskými klubmi 
vyhlásená súťaž o najlepšie organizovaný Olym-
pijský deň. Finančne boli odmenené tri najúspeš-
nejšie olympijské kluby – OK Liptovský Mikuláš, 
OK Spišská Nová Ves a OK Žilina.

V  roku 2010 bola súčasť OD  medzinárodná 
konferencia Slovenskej olympijskej akadémie 
s  názvom „Teoretické a  praktické východiská 
programu olympijskej výchovy“ v aule bratislav-
skej FTVŠ UK. Na  konferencii okrem množstva 
rečníkov zo Slovenska vystúpili zahraniční pred-
nášatelia z  Belgicka, Nového Zélandu, Ukrajiny, 
Poľska, Slovinska a  Česka – zväčša univerzitní 
profesori a zároveň významní predstavitelia ná-

rodných olympijských akadémií v  uvedených 
krajinách, ktorí prezentovali ich modely olympij-
skej výchovy a vzdelávania. Súčasť OD 2010 bola 
aj výstava detských prác z výtvarnej súťaže SOV 
„Páčia sa mi zimné športy“ a  výstava „Sloven-
ská olympijská známka“. Obe výstavy sa konali 
v Bratislave na FTVŠ UK. 

V  roku 2011 sa v  rámci hlavného Olym-
pijského dňa v  Banskej Bystrici uskutočnilo 
aj  výjazdové zasadnutie výkonného výboru 
Slovenského olympijského výboru. Následne 
v priestoroch VŠC Dukla na Štiavničkách otvo-
rili staronovú sálu Olympijského klubu Ban-
ská Bystrica. 

Rok 2012 bol špecifický tým, že všetky re-
gionálne olympijské kluby v spolupráci so samo-
správnymi krajmi a centrami olympijskej prípra-
vy realizovali projekt Olympijského dňa a  BOD 
v  rámci celoslovenskej štafety s  olympijským 
ohňom, ktorá putovala Slovenskom.

SUMÁR OLYMPIJSKÉHO DŇA 2009 – 2012 
– 18. ročník (2009): celkove 52  198 účastní-
kov, z  toho 34  465 aktívnych bežcov, 19. roč-
ník (2010): celkove 36  538 účastníkov z  toho 
28 012 aktívnych bežcov, 20. ročník (2011): cel-
kove 49 820 účastníkov, 21. ročník (2012): cel-
kove 55 160 účastníkov v rámci Posolstva Hrám 
XXX. olympiády Londýn 2012.

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) 
je nový projekt Slovenského olympijského vý-
boru, jeho projektový manažér je pracovník SOV 

O b l a S ť  r O z V O j a  O l y m p I z m u

Momentky z Olympijského dňa 
v rôznych kútoch Slovenska.
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Roman Hanzel. Hlavní garanti dodržiavania me-
todických postupov, odborného posudzovania 
a  prideľovania jednotlivých stupňov odznakov 
sú regionálne olympijské kluby, v ktorých na to 
boli vyškolení ľudia. 

V roku 2011 prebehla v štyroch olympijských 
kluboch (Spišská Nová Ves, Žilina, Prešov, Liptov-
ský Mikuláš) testovacia fáza OLOV. Na 22 vybra-
ných školách sa otestovalo 946 žiakov. V priebe-
hu roka 2012 sa Olympijský odznak všestrannosti 
realizoval ako pilotný projekt v  rámci Posolstva 
Slovenska Hrám XXX. olympiády Londýn 2012. 
Tohto roku projekt beží až do decembra, preto ho 
zatiaľ nebolo možné uzavrieť. Podľa doterajšieho 
zapojenia sa predpokladá celková účasť 251 škôl 
a 7530 otestovaných žiakov. Celoročné fungova-
nie projektu Olympijského odznaku všestrannos-
ti takmer v plnom rozsahu sa spustí v roku 2013. 

  Projekt OLOV má predo-
všetkým sociálno-zdravotné 
poslanie pre širokú verej-
nosť. Ambícia je podnietiť 
deti, mládež a  dospelých 
všetkých vekových skupín, 
aby pochopili význam športu 
pre život a jeho význam ako 

dôležitého fenoménu v prevencii proti obezite 
a srdcovo-cievnym ochoreniam. Podstata toh-
to celoročného snaženia je obnovenie záujmu 
o  šport, aktivácia všetkých vekových skupín 
(od 5 do 75 rokov), objavovanie nových nielen 
športových talentov a  účelné využívanie voľ-
ného času. Ako napovedá už názov, projekt má 
všestranné zameranie. OLOV je kombinácia 
všetkých olympijských aktivít, ktoré zahŕňajú ce-
loslovenské umelecké výtvarné, literárne, foto-
grafické súťaže, regionálne a celoslovenské ve-
domostné súťaže o olympizme, environmentálne 
aktivity, propagáciu fair play a  samozrejme 
športové aktivity, ktoré sú zložené z jednotlivých 
športových disciplín z  rôznych športov. Ich 
výberom, spájaním a  realizáciou sa získavajú 
body, na základe ktorých sa prideľujú jednotlivé 
stupne odznakov podľa splnených kritérií. Je to 
celoročný projekt. Podrobnejšie informácie 
o OLOV a jeho realizácii sú verejnosti k dispozícii 
na www.olov.webnode.sk.

POSOLSTVO HRÁM XXX. OLYMPIÁDY LONDÝN 2012

  Slovenský olympijský výbor 
pri štarte projektu Posolstva 
Hrám XXX. olympiády Lon-
dýn 2012 chcel prostredníc-
tvom celoslovenskej štafety 
predovšetkým propagovať 
blížiace sa OH v  Londýne 
a našu účasť na nich. Aj preto 

si pri slávnostnom zapálení nášho olympijského 
ohňa 30. marca v Bratislave (oheň zapálil prezi-
dent SOV František Chmelár) naši londýnski 
olympionici 2012 Danka Barteková a  Samuel 
Piasecký prevzali pochodeň z rúk nášho najstar-
šieho olympionika Jana Matochu, ktorý ako jedi-
ný dnes na  Slovensku žijúci olympionik zažil 
v  úlohe športovca OH 1948 takisto v  Londýne. 
Bolo to symbolické olympijské premostenie mi-
nulosti s  prítomnosťou. Poslední bežci s  ohňom 
v Bratislave boli historicky najúspešnejší sloven-
skí olympionici bratia Peter a Pavol Hochschor-
nerovci . 
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Slovenský olympijský oheň zapálil  
prezident SOV František Chmelár.
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Štafeta dostala do  vienka aj širšie poslanie, 
než len to londýnske: šíriť olympijské ideály 
a hodnoty v regiónoch, mestách a obciach Slo-
venska, propagovať šport smerom k  verejnosti 
prostredníctvom predovšetkým detí a  mládeže 
a v neposlednom rade aj pripomenúť blížiace sa 
20. výročie vzniku SOV (19. decembra 2012). Ma-
nažér projektu bol pracovník SOV Roman Hanzel, 
ako koordinátori štafety na území Slovenska pô-
sobili Ivan Čierny a Anton Javorka .

V  termíne od  1. apríla až do  23. júna puto-
vala po celom území našej vlasti slovenská šta-
feta s  olympijským ohňom. Púť pochodne v  re-
giónoch zabezpečovali olympijské kluby. Všade, 
kam pochodeň prišla, ju srdečne vítali primátori 
či starostovia, aj mnohí občania miest a  obcí, 
v  ktorých pripravili bohatý športový a  kultúr-
ny program. Za  84 dní prešla štafeta viac ako 
8500 km - z toho 2551 km s horiacou pochodňou, 
ktorú niesli bežci, cyklisti či korčuliari. Štafeta 
s  pochodňou navštívila 191 miest a  obcí a  772 
škôl. Samotnú púť štafety s  ohňom na  školách, 
v mestách a obciach dopĺňalo množstvo športo-
vých a kultúrnych sprievodných podujatí. Do ak-
tivít v rámci Posolstva sa zapojilo viac ako 55 160 
ľudí, z  toho 50 780 žiakov. Posolstvo Slovenska 
Hrám XXX. olympiády v Londýne tak nielen splni-
lo, ale ďaleko prekročilo stanovený cieľ. 

Do výtvarnej súťaže SOV s názvom „Londýn 
2012 – mesto olympijské“ zaslali žiaci a študen-
ti zo 131 základných, stredných škôl, gymnázií, 

základných umeleckých škôl, súkromných ume-
leckých škôl, školských klubov a centier voľného 
času i  špeciálnych škôl spolu 1665 súťažných 
prác (867 súťažiaci vo veku do 12 rokov, 651 vo 
veku 12 – 15 rokov a 147 vo veku 15 – 18 rokov). 
Do literárnej súťaže SOV s názvom „Olympijské 
pohľadnice slovenským športovcom“ a  s  mot-
tom „Sme jeden tím“ sa zapojili v  264 základ-
ných, stredných školách a centrách voľného času 
so zastúpením v regiónoch všetkých 20 olympij-
ských klubov. Účastníci zaslali celkove vyše 6500 
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Pri čaši s našim olympijským 
ohňom zľava František 

Chmelár, britská veľvyslankyňa 
na Slovensku Susannah 

Montgomeryová, Jan Matocha, 
Danka Barteková, Samuel 

Piasecký, primátor Bratislavy 
Milan Ftáčnik a viceprezident 

SOV Ľubor Halanda, ktorý 
viedol slovenskú výpravu 

na OH v Londýne.

Náš najstarší olympionik 
kajakár Jan Matocha odovzdal 

pochodeň strelkyni Danke 
Bartekovej a gymnastovi 

Samuelovi Piaseckému,  
ktorí nás reprezentovali  

na OH v Londýne.

Momentky z púte Posolstva.
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pozdravov a odkazov slovenským olympionikom 
v  Londýne. Do  fotografickej súťaže, ktorej cie-
ľom bolo spravodajským alebo reportážnym spô-
sobom dokumentovať priebeh a realizáciu Posol-
stva, zaslali účastníci 5510 fotografií. 

Bližšie informácie o  projekte sú dostup-
né na  www.stafeta2012.webnode.sk a  na  
www.olympic.sk .

OLYMPIJSKÉ TÁBORY DETÍ A MLÁDEŽE

  V končiacom sa olympijskom 
cykle sa na  Slovensku pod 
patronátom Slovenského 
olympijského výboru trikrát 
uskutočnili tábory detí a mlá-
deže. V  rokoch 2010 aj 2011 
mali medzinárodný charakter, 
v  roku 2012 národný charak-

ter. Organizáciu medzinárodných táborov finanč-
ne podporili Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a  športu SR, Slovenská olympijská 
marketingová, a.s. a  Olympijská solidarita MOV. 
Ich spoluorganizátori boli regionálne olympij-
ské kluby, Slovenská olympijská akadémia, 
Klub fair play SOV i  komisia SOV pre šport 
a  životné prostredie. Komunikačný jazyk me-
dzinárodných táborov bola angličtina. Národný 
tábor v roku 2012 SOV realizoval v spolupráci so 
spoločnosťou Procter & Gamble.

V  Piešťanoch sa v  júli 2010 s  účasťou 53 

ľudí uskutočnil medzinárodný olympijský tábor 
mládeže (MOTM) s  účasťou mladých športov-
cov a  študentov vo veku od  12 do  16 rokov zo 
Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska 
a Chorvátska. Účastníci tábora mali bohatý a rôz-
norodý program, v  ktorom sa v  olympijskom 
duchu kombinoval šport s  kultúrou, výchovou, 
vzdelaním i so starostlivosťou o životné prostre-
die. Takisto si osvojili princípy olympijského hnu-
tia a významu fair play. Boli prítomní aj na sľube 
členov slovenskej výpravy na  I. OH mládeže 
v Singapure do rúk prezidenta SOV. Motto tábora 
„Hráme v  jednom tíme“ sa prejavilo v  tom, že 
účastníci z  jednotlivých krajín utvorili miešané 
družstvá, z  ktorých každé vystupovalo pod jed-
nou z piatich farieb olympijských kruhov (modrá, 
žltá, čierna, zelená, červená). Členovia každého 
národnostne rôznorodého tímu tak mohli lepšie 
spoznať nových ľudí a nadviazať priateľstvá. 

V rovnakom duchu prebiehal aj medzinárod-

ný olympijský tábor mládeže v lete 2011 v Lip-
tovskom Mikuláši s mottom „Všetci máme spo-
ločný sen“. Účastníci tábora boli mladí športovci 
a študenti vo veku 15 – 18 rokov zo šiestich krajín 
– Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska 
a  Slovenska. Účastníci boli rôznorodí – aktív-
ni športovci, ale aj víťazi vedomostných súťaží 
o  olympizme, či umeleckých súťaží s  tematikou 
športu. Aj tento tábor bol ilustráciou olympizmu 
v praxi. 

V  lete 2012 Slovenský olympijský výbor  
spolu so spoločnosťou Procter & Gamble uspo-
riadal v  Prašníku v  Dúbrave letný športový tá-
bor. Program bol zameraný na  športové aktivity 
a olympijské posolstvá. Päťdesiat detí zo Sloven-
ska vo veku 7 - 17 rokov získalo jedinečnú mož-
nosť vyskúšať si rôzne športové disciplíny, v kto-
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Mapa celoslovenskej štafety 
s olympijským ohňom, ktorej 

púť trvala 84 dní.

Účastníci medzinárodného 
tábora v Piešťanoch  
v roku 2010.

Z piešťanskej besedy s olympioničkami 
– s hokejistkou Zuzanou Moravčíkovou 

a s plavkyňou Martinou Moravcovou.
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rých ich školili kvalifikovaní športoví tréneri. Deti 
zároveň dostali príležitosť stretnúť sa s vrcholový-
mi športovcami – účastníkmi OH v Londýne (Zuza-
na Štefečeková, Peter Gelle, Martin Jankovec, Ľu-
bomír Hagara, Milan Randl), ktorí sa s nimi podelili 
o svoje životné príbehy a zážitky. Miesto pre dieťa 
v  športovom tábore bolo možné vyhrať v  rámci 
programu „Športový tábor pre vaše dieťa“.

I I .  Č INNOSŤ ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK 
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

ZDRUŽENIE OLYMPIJSKÝCH KLUBOV SR

  Združenie olympijských klubov 
SR (ZOK SR) do roku 2009 pôsobi-
lo ako občianske združenie, ktoré 
bolo člen SOV. Na začiatku olym-
pijského cyklu 2009 – 2012 však 
ako právny subjekt zaniklo a stalo 
sa organizačnou zložkou SOV. Jeho 

štatút schválil výkonný výbor SOV. Jednotlivé 
olympijské kluby sú ako občianske združenia na-
ďalej právne subjekty. Od  minulého roka sa fi-
nancovanie aj účtovanie ich aktivít, na ktoré boli 
poukázané prostriedky z verejných zdrojov, reali-
zuje prostredníctvom SOV. 

Na  čele ZOK SR počas celého štvorročného 
obdobia stál Ivan Čierny, ktorý združenie za-
stupoval aj v  rade rozvoja olympizmu. Svojich 
zástupcov deleguje združenie do ďalších organi-
začných zložiek SOV (Slovenská olympijská aka-
démia a Klub fair play SOV), ako aj do komisií SOV 
pre ženy a  šport, resp. pre šport a  životné pro-
stredie. Ako podpredsedovia združenia v  kon-
čiacom sa olympijskom cykle pôsobili predseda 
OK Košice Anton Švajlen a predseda OK Spišská 
Nová Ves Viliam Mjartan . Vo výkonnom výbore 
bol okrem nich ešte predseda OK Žilina Michal 
Staňo a ďalší člen bol variabilný – jeho zastúpe-
nie na zasadnutiach rotovalo medzi jednotlivými 
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Účastníci MOTM 2011 
v Liptovskom Mikuláši zavítali 

aj na Štrbské Pleso.

Momentky z valných 
zhromaždení Združenia 
olympijských klubov SR
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klubmi. Vo valnom zhromaždení ZOK SR, ktoré sa 
každoročne schádza dvakrát, majú okrem členov 
VV ZOK SR zastúpenie aj predsedovia ostatných 
regionálnych olympijských klubov. 

V roku 2010 došlo k prerozdeleniu územnej 
pôsobnosti jednotlivých klubov. Počet olympij-
ských klubov sa v tomto olympijskom cykle zvý-
šil už na dvadsať, keď k dovtedajším OK Košice, 
Spišská Nová Ves, Žilina, Liptovský Mikuláš, 
Prievidza, Trenčín, Vysoké Tatry, Trnava, Prešov, 
Nové Zámky, Žitný ostrov, Nitra, Lučenec, Šahy, 
Banská Bystrica,Kysuce a Bratislava (tento klub 
bol síce založený medzi prvými, ale po dlhoroč-
nej nečinnosti sa učinili prvé kroky na  znovu-
obnovenie jeho činnosti až v októbri 2012) po-
stupne pribudli OK Turiec (2010), OK Michalovce 
(2011) a OK Orava (2012).

Olympijské kluby sú v regiónoch hlavní reali-
zátori športových, výchovných, kultúrno-vzdelá-
vacích aj environmentálnych aktivít, ktoré sme-
rujú k rozvoju olympizmu a olympijských hodnôt 
a  k  napĺňaniu poslania SOV. Dobrovoľná práca 
množstva členov klubov – nadšencov olympizmu 
pôsobiacich na značnej ploche Slovenska predo-
všetkým smerom k  mládeži – je nenahraditeľná 
a nedoceniteľná. Olympijské kluby sa veľkou, až 
rozhodujúcou mierou podieľali na  realizácii veľ-
kých projektov Slovenského olympijského výbo-
ru – Olympijských festivalov 
detí a  mládeže Slovenska, 
Olympijského dňa, Olym-
pijského odznaku všestran-
nosti aj Posolstva Slovenska 
Hrám XXX. olympiády Londýn 
2012. Zvládnutie veľmi ná-
ročného projektu Posolstva 
ukázalo pozitívny prístup 

a  zodpovednú prácu olympijských klubov, ktoré 
si svedomito plnili úlohy počas pobytu olympij-
skej pochodne v danom regióne, ale aj mimo nej. 

Od  roku 2010 SOV k  finančnej podpore 
jednotlivých klubov pristupuje diferencovane, 
uplatňujúc kritériá ich ročného hodnotenia čin-
nosti, ktoré schválilo valné zhromaždenie ZOK 
SR. Na  základe týchto kritérií bol za  roky 2010 
a 2011 vyhodnocovaný najlepší OK, ktorý získal 
výročné ocenenie SOV „Olympijský klub roka“. 
Za rok 2010 získal toto ocenenie Olympijský klub 
Košice a za rok 2011 Olympijský klub Žilina .

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ AKADÉMIA

  Slovenská olympijská akadé-
mia (SOA), ktorá už dlhší čas pô-
sobí ako organizačná zložka SOV, 
prešla na začiatku olympijského 
cyklu 2009 – 2012 viacerými 
štrukturálnymi zmenami. Na zá-
klade úpravy Štatútu SOA sa naj-
vyšším orgánom akadémie stala 

konferencia SOA. Prvá konferencia s účasťou ak-
tivistov, lektorov a sympatizantov SOA sa konala 
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Momentka z akcie 
Olympijského klubu Lučenec.

Olympijský klub Košice je spoluorganizátor Výnimočnej 
olympiády pre výnimočné deti pre autistické deti 
v Košiciach-Myslave.

Členovia predsedníctva SOA, 
zvolení na konferencii v roku 
2009, spolu s prezidentom 
SOV Františkom Chmelárom.
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14. marca 2009 v Bratislave. Konferencia zvolila 
predsedníctvo, ktoré okrem predsedu, podpred-
sedu a tajomníka tvoria pred sedovia komisií, pri-
čom na zasadnutiach pred sedníctva má právo 
zúčastňovať sa aj delegovaný člen ZOK SR. Zvýšila 
sa autonómia rozhodovania i zodpovednosti ko-
misií SOA. Po voľbách sa okrem pôvodných komi-
sií do jej štruktúry dostala kultúrna komisia, ktorá 
pôvodne pôsobila samostatne a v rámci edičnej 
komisie došlo k  spojeniu dvoch komisií. Edičná 
komisia SOA napokon po prijatí dlhodobého Edič-
ného plánu v oblasti olympijskej výchovy v roku 
2010 zanikla. 

Slovenskú olympijskú akadémiu v  uplynulom 
olympijskom cykle ako predseda viedol dekan Fa-
kulty športu Prešovskej univerzity v  Prešove Ján 
Junger, podpredseda bol bývalý dlhoročný predse-
da SOA Ján Grexa. Členovia predsedníctva okrem 
tajomníčky SOA Ivany Motolíkovej boli predse-
dovia kultúrnej komisie (Štefan Šlachta), komi-
sie olympijského dedičstva (Paulína Baloghová, 
od  roku 2011 Zdenka Letenayová), vzdelávania 
(Elena Malíková, od roku 2011 Viera Bebčáková), 
komisie olympijskej výchovy (Viera Bebčáková, 
od roku 2011 Dušan Noga) a do roku 2010 edičnej 
a propagačnej komisie (Bohumil Golian).

Okrem pravidelných akcií zabezpečovaných 
jednotlivými komisiami (vedomostné súťaže 
o olympizme, umelecké súťaže, vzdelávanie lek-
torov olympijskej výchovy, publikačná činnosť 
materiálov k  olympijskej výchove...) zorganizo-
vala SOA 23. júna 2010 na pôde FTVŠ UK v Bra-
tislave medzinárodnú konferenciu „Teoretické 
a  praktické východiská programu olympijskej 
výchovy“. V  jej  rámci došlo k  výmene skúse-
ností z  organizácie výchovných akcií vo vybra-
ných krajinách. Na  konferencii okrem množstva 
rečníkov zo Slovenska vystúpili zahraniční pred-
nášatelia z  Belgicka, Nového Zélandu, Ukrajiny, 
Poľska, Slovinska a  Česka – zväčša univerzitní 
profesori a zároveň významní predstavitelia ná-
rodných olympijských akadémií v  uvedených 

krajinách, ktorí prezentovali ich modely olympij-
skej výchovy a  vzdelávania. Cieľovou skupinou 
všetkých vystúpení boli zástupcovia športových 
škôl, pedagogických fakúlt vysokých škôl, FTVŠ 
UK Bratislava a Fakulty športu Prešovskej univer-
zity, katedier telesnej výchovy, pedagógovia ma-
terských, základných a  stredných škôl, zástup-
covia Združenia miest a obcí Slovenska, vyšších 
územných celkov, krajských školských úradov 
a Štátneho pedagogického ústavu.

Konferencia znamenala odštartovanie dl-
hodobého komplexného Programu olympijskej 
výchovy SOV . Následne boli o tomto programe aj 
o dlhodobom edičnom pláne v jeho rámci na se-
minári na pôde FTVŠ UK v Bratislave informované 
štyri desiatky lektorov.

Z  ďalších akcií presahujúcich rámec akadé-
mie, resp. z akcií organizovaných inými subjektmi 
s  podielom SOA, možno spomenúť organizáciu 
medzinárodných olympijských táborov mlá-
deže v  roku 2010 v  Piešťanoch a  v  roku 2011 
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Momentka z medzinárodnej 
konferencie o olympijskej 

výchove v Bratislave  
v roku 2010.

Hlavní rečníci na konferencii 
boli zo siedmich krajín.
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v Liptovskom Mikuláši. Permanentná úloha je bu-
dovanie členskej základne SOA (lektori, učitelia, 
metodici, sympatizanti...), čo bude priorita aj 
v ďalšom období.

KOMISIA VZDELÁVANIA SOA. Pod vedením 
predsedníčky Eleny Malíkovej (2009 – 2010) sa 
činnosť komisie vzdelávania SOA zamerala na or-
ganizáciu vzdelávacích aktivít pre cieľovú sku-
pinu športových odborníkov (predsedovia, resp. 
prezidenti a generálni sekretári športových zvä-
zov, funkcionári športových organizácií a  špor-
tovci v rámci ich prípravy na ukončenie aktívnej 
športovej činnosti).

V  priestoroch Fakulty práva Bratislavskej 
vysokej školy práva sa 22. mája 2009 uskutoč-
nila konferencia Šport a  právo. Pod záštitou 
slovenského eurokomisára Jána Figeľa sa 
konala s  účasťou zástupcu MOV, zahraničných 
lektorov z  oblasti vrcholového manažmentu 
MOV, le gislatívnej a  právnej komisie MOV, od-
borníkov v  oblasti športového práva národných 
olympijských výborov, odborníkov právnických 
vysokých škôl v  Českej a  Slovenskej republike. 
Cieľom bolo zvýšiť právne vedomie športových 
odborníkov v oblasti športového práva. 

V  Dome športu v  Bratislave sa v  roku 2009 
uskutočnili tri interaktívne semináre na  témy 
„Úvod do  manažmentu športového podujatia, 
ako byť efektívny manažér“, „Komunikačné 
zručnosti, manažérska komunikácia“ a  „Ma-
nažment ľudských zdrojov, rozhodovanie, 
plánovanie športového podujatia“. Na  po-
slednom mal hlavný referát podpredseda Bel-
gického olympijského výboru Thierry  Zintz. 
Interaktívne semináre „Tréning lektorských 
zručností“ v  roku 2010 zabezpečovali komisie 
olympijskej výchovy a  vzdelávania SOA spolu 
s komisiou SOV pre ženy a šport.

Začiatkom roka 2011 prišlo k výmene na po-
ste predsedníčky komisie vzdelávania. Stala sa 
ňou Viera Bebčáková. Komisia sa vo svojom pô-
sobení zamerala hlavne na  vzdelávanie lekto-
rov olympijskej výchovy, predovšetkým z  radov 

učiteľov základných a  stredných škôl. V  tejto 
súvislosti sa v roku 2011 uskutočnili dva seminá-
re. V  Prešove seminár „Cvičenie s  netradičným 
náčiním“ (v spolupráci s komisiou SOV pre ženy 
a šport) a v Bratislave seminár SOV „Vzdelávanie 
lektorov olympijskej výchovy“, na  ktorom boli 
prezentované publikácie SOV „Aké boli antické 
olympijské hry“ (autor Ján Grexa) a „Novoveké 
olympijské hry“ (autor Ľubomír Souček). Tieto 
diela boli vydané v rámci komplexného Programu 
olympijskej výchovy SOV, takisto ako predchádza-
júce dve z roku 2010 - dokumentárny film „Slo-
vensko olympijské – od Atén k Aténam“. (autori 
Ján Grexa a Paulína Baloghová) a „Naši olympij-
skí víťazi a olympionici“ (autor Ľubomír Souček). 

Členovia komisie vzdelávania Viera Bebčáko-
vá a Vincent Lafko v júni 2012 ako prednášate-
lia účinkovali na seminári v rámci kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických pracovníkov „Olym-
pijská výchova na základných a stredných ško-
lách“ v Prešove, ktorý sa zabezpečoval v spolu-
práci s metodicko-pedagogickým centrom.

Ďalšia činnosť komisie bola zameraná na spo-
luprácu s  komisiou olympijskej výchovy SOA 
pri príprave vedomostných súťaží o  olympizme 
a kvízu k Posolstvu Londýnu. Členovia komisie sa 
podieľali na  vydaní publikácií s  olympijskou te-
matikou pre vysoké školy (Marcel Nemec: Vybra-
né kapitoly zo svetových dejín telesnej výchovy 
a športu, kolektív: Telesná výchova, šport, bioló-
gia a fyzika, teoretické požiadavky na prijímacie 
skúšky na FŠ PU).

KOMISIA OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY SOA. Komisiu 
olympijskej výchovy SOA viedla v rokoch 2009 – 
2010 Viera Bebčáková, následne Dušan Noga. 
Základ činnosti komisie zostala organizácia ve-
domostných súťaží o  olympizme pre základné, 
stredné a  vysoké školy. Na  príprave otázok pre 
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Momentka z konferencie Šport 
a právo počas vystúpenia 
eurokomisára Jána Figeľa.

CD-nosič s publikáciami SOV slúžiacimi 
na olympijské vzdelávanie a výchovu.
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vedomostné súťaže v  priebehu celého obdobia 
spolupracovali Ján Grexa, František Seman, Igor 
Machajdík, Zdenka Letenayová, Ľubomír Sou-
ček, Marian Grman a  Zuzana Dubovská . Vedo-
mostné súťaže sa organizovali v úzkej spolupráci 
s  olympijskými klubmi v  regiónoch Slovenska. 
Novinka bolo spustenie vedomostnej súťaže 
pre záujemcov prostredníctvom olympijskej hry 
v spolupráci s jej autorkou Katarínou Ráczovou . 

Veľké pozitívum je nárast počtu záujemcov 
o vedomostné súťaže. V regionálnych kolách je 
to najviac viditeľné – napríklad v  roku 2011 sa 
do  súťaže zapojilo takmer 100 družstiev na  90 
základných školách. Progresu napomohla i  sku-
točnosť, že sa podarilo modifikovať vedomostnú 
súťaž aj do  formy hry, čo prinieslo veľké mož-
nosti hlavne v materských školách a na nižších 
stupňoch základných škôl. Úspech u  verejnosti 
a  žiakov zaznamenali publikácie a  postery vy-
dané SOV. Materiály sa využívajú v rámci osvety 
a vzdelávacej činnosti. Nedostatok je, že sa ne-
podarilo pripraviť internetovú formu vedomost-
nej súťaže a internetovú stránku SOA, ktorá bola 
v minulosti aktívna.

Členovia komisie olympijskej výchovy sa 
v spolupráci s metodicko-pedagogickými centra-
mi (hlavne s  MPC Bratislava) podieľali na  akre-

ditovaní a  spustení vzdelávacieho programu 
v  rámci MPC s  názvom „Olympijská výchova 
v základných a stredných školách“ aktualizačné 
vzdelávanie 551/2011-KV. V  súčasnosti za  rok 
2012 eviduje MPC Bratislava 38 absolventov 
programu a ďalších 18 uchádzačov na nasledujú-
ce obdobie z radov učiteľov základných a stred-
ných škôl. V  rámci tohto programu sa využívajú 
hlavne publikácie, ktoré v  rámci komplexného 
Programu olympijskej výchovy vydal SOV. V rám-
ci vzdelávania MPC spolupracuje s  lektorským 
zborom SOV. Toto vzdelávanie má pozitívny vplyv 
na postupné zavádzanie prierezovej témy olym-
pijská výchova na  základných a  stredných ško-
lách v  rámci predmetov telesná a  športová vý-
chova i dejepis.

Ďalšia úloha bola edičná činnosť a vystúpe-
nie na konferenciách organizovaných SOA a SOV. 
Členovia komisie olympijskej výchovy vystúpili 
s príspevkami na rôznych konferenciách.

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE O  OLYMPIZME. Vedo-
mostné súťaže o  olympizme sa pre vysokoško-
lákov konajú každoročne v  podobe celosloven-
skej súťaže. Na základných a stredných školách 
v celoslovenskom finále súťažia víťazné družstvá 
z regionálnych kôl. Organizátor finále ZŠ a SŠ je 
zvyčajne príslušný olympijský klub, v prípade VŠ 
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Spoločná fotografia 
účastníkov jednej z množstva 

vedomostných súťaží 
o olympizme.

Momentky z vedomostných 
súťaží o olympizme.
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vysoká škola v mieste konania. Témy sú zhodné 
pre všetky vekové kategórie – 2009: 1. OH a ZOH 
na  americkom kontinente, 2. Československí 
športovci na OH a ZOH na americkom kontinen-
te, 3. Kanada a  jej provincia Britská Kolumbia), 
2010: 1. Slovensko na ZOH 2010 vo Vancouvri, 2 . 
Londýn (geografia), OH 2012 v Londýne, 3 . Špor-
tovci zo Slovenska na OH 1908 a 1948 v Londý-
ne), 2011: 1. Povesti a rozprávky o starovekých 
olympijských hrách, 2. Organizačná štruktúra 
MOV a SOV. Kto je kto v štruktúrach MOV a SOV, 3. 
Olympijskí medailisti a olympionici zo Slovenska 
spojení so Žilinským krajom. Športoviská a špor-
tové kluby Žilinského kraja, kde sa pripravovali 
naši olympionici, 2012: 1. Antické olympijské hry, 
2. Novoveké olympijské hry, 3. Hry XXX. olympiá-
dy Londýn 2012. 

Výsledky vedomostných súťaží o  olympiz-
me: ZÁKLADNÉ ŠKOLY - 2009 (finále v Šahách): 
1. ZŠ Čsl.armády, Moldava nad Bodvou, 2. ZŠ Škol-
ská, Krupina, 3. ZŠ Sereď, 2011 (finále v Žiline): 
1. ZŠ Krosnianska, Košice, 2. Gymnázium Rastisla-
vova, Nováky, 3. ZŠ Ing.  Kožucha, Spišská Nová 
Ves, 2012 (finále v Šahách): 1. ZŠ Krosnianska, 
Košice, 2. ZŠ L. Novomeského, Lučenec, 3. ZŠ 
Školská, Michalovce. STREDNÉ ŠKOLY – 2010 (fi-
nále v  Novákoch): 1. Gymnázium Nováky, 2. 
Gymnázium Revúca, 3. Gymnázium Spišská Nová 
Ves, 2012 (finále v  Košiciach): 1. Gymnázium 
Pierra de Coubertin A, Piešťany, 2. Spojená škola 
chemikov, Nováky, 3. Gymnázium A. Sládkoviča, 
Krupina. VYSOKÉ ŠKOLY - 2009 (Banská Bystri-
ca): 1. UKF Nitra, 2. FŠ PU Prešov, 3. FTVŠ UK Bra-
tislava I., 2010 (Bratislava): 1. ÚTVŠ UPJŠ Pre-
šov, 2. LF UPJŠ Košice, 3. FSŠ UKF Nitra, 2011 
(Prešov): 1. FŠ PU Prešov, 2. FTVŠ UK Bratislava, 
3. ÚTVŠ UPJŠ v Prešove. Súťaž v roku 2012 sa ko-
nala po uzávierke tejto správy.

KULTÚRNA KOMISIA SOA. Na  čele kultúr-
nej komisie SOA počas celého olympijského 
cyklu stál Štefan Šlachta. Kultúrna komisia SOA 
v spolupráci s ostatnými zložkami a komisiami 
SOV s veľkým ohlasom a úspechom zorganizo-
vala počas celého obdobia niekoľko umelec-
kých súťaží (literárnych, výtvarných, fotogra-

fických), a  to nielen pre žiakov a  študentov 
škôl, ale aj pre amatérskych a profesionálnych 
výtvarníkov.

Súťažné diela posudzujú odborné komisie 
menované prezidentom SOV. Ocenené, ale aj nie-
ktoré ďalšie diela bývajú vystavované na poduja-
tiach SOV, jeho zložiek a komisií, v prípade záujmu 
aj na  iných akciách. Ocenené diela z  výtvarnej 
aj literárnej súťaže v roku 2009 boli zverejnené 
v brožúre SOV Umenie a šport. Výsledky umelec-
kých súťaží SOV v olympijskom cykle 2009 – 2012 
sú jednotlivo dostupné na www.olympic.sk .

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE SOV. 2009: Šport (vždy) 
zvíťazí!? Do  súťaže kresleného humoru prihlá-
silo 671 účastníkov dovedna 726 diel. Výsledky 
- kategória A (do 15 rokov): 1. ex aequo Simona 
Suchá (ZŠ, Ul. Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves) 
a Mária Butalová (Gymnázium a ZŠ sv. Mikulá-
ša, Prešov), kategória B (15 – 18 rokov): 1. Lu-
káš Cehlár (Škola úžitkového výtvarníctva v Ko-
šiciach), kategória nad 18 rokov: 1. Laco Torma, 
2. Miroslav Motyčík, 3. Bobo Pernecký.  Víťazné 
diela a  výber z  ostatných diel verejnosti boli 
okrem iných miest vystavené aj na 15. kongrese 
Európskeho hnutia fair play v azerbajdžanskom 
Baku a  zaslané na  X. medzinárodnú výstavu 
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Tri z množstva výtvarných 
diel detí a mládeže, ktoré boli 
ocenené v súťažiach SOV.

Víťazné dielo Laca Tormu 
v súťaži kresleného humoru 

Šport (vždy) zvíťazí!?  
v roku 2009.
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kresleného humoru v  Turecku (v  roku 2010). 
2010: Páčia sa mi zimné športy. Účastníci zo ZŠ, 
SŠ, gymnázií, ZUŠ, CVČ a jednotlivci zaslali spo-
lu 1163 výtvarných prác. Výsledky - kategória 
do 12 rokov: 1. Kristína Marušincová (ZŠ s MŠ 
Pod Hájom, Dubnica nad Váhom), kategória 
od 12 do 18 rokov: 1. Martina Selecká (ZŠ Va-
žecká, Prešov). 2011: Olympijský oheň – sym-
bol čistoty olympijských hodnôt. Účastníci zo 
106 ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, súkromných umelec-
kých škôl, školských klubov a CVČ zaslali spolu 
754 súťažných prác. Výsledky - kategória do 12 
rokov: 1. Daniela Bežovská (Súkromná ZUŠ, 
Okružná, Michalovce), kategória od  12 do  18 
rokov: 1. Stanislava Kollárová (ZŠ ul. Ing. Kožu-
cha, Spišská Nová Ves). 2011: Dokonalosť, pria-
teľstvo, rešpekt – národné kolo výtvarnej súťa-
že MOV. Do súťaže bolo zaslaných 216 súťažných 
prác, z toho 13 od profesionálnych výtvarníkov. 
Výsledky – profesionáli, priestorové práce:  
1. Juraj Hovorka, „V  cieli – dokonalý výkon“,  
2. Martin Vachálek, „Víťazná sekunda“, 3. Karin 
Patúcová, „Súhvezdie Olympic“, plošné práce: 
1. Stanislav Harangozó, dielo „Šport a olympi-
jské hodnoty“, 2. Jana Hýbalová-Ovšáková, 
dielo „Skok“, 3. Lukáš Pompa, dielo „Human 
Chain“. Víťazné diela v oboch ka tegóriách pro-
fesionálov zaslal SOV do  celosvetovej súťaže 
MOV k  OH v  Londýne. 2012: Londýn 2012 – 
mesto olympijské. Do  súťaže sa zapojilo 131 
ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, súkromných umeleckých 
škôl, špeciálnych škôl a CVČ, odkiaľ zaslali spo-
lu 1665 súťažných prác. Výsledky – kategória 
do 12 rokov: 1. Matej Brezovský (Školský klub 
Drahovce, ZŠ s MŠ Drahovce), kategória od 12 
do 15 rokov: 1. Jakub Mruz (ZŠ Matice sloven-
skej, Prešov), kategória od  15 do  18 rokov:  

1. Eva Zemanová (SUŠ Ladislava Bielika, Vajan-
ského 23, Levice). 

V  máji 2012 Slovenský olympijský výbor 
vyhlásil súťaž na výtvarnú realizáciu Pamätní-
ka olympionikom. V  prvom kole sa do  súťaže 
prihlásilo 19 výtvarníkov, ktorí predstavili ideo-
vý zámer svojho diela. Pamätník bude osadený 
v  priestoroch Národného cintorína v  Martine. 
Odborná porota posunula do druhého kola šesť 
návrhov. Predložili ich Richard Zozulák, Mojmír 
Vychodil, Martin Navrátil, Viťo Bojňajský, Ka-
rin Patúcová a  Jozef Vachálek. SOV po  zhod-
notení všetkých návrhov, vypracovaní štatútu 
pamätníka a celkovom vyhodnotení prípravnej 
fázy plánuje realizáciu výstavby pamätníka 
v roku 2013.
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Víťazné trojrozmerné dielo 
Juraja Hovorku v národnom 
kole výtvarnej súťaže MOV 

v roku 2011.

Víťazné dvojrozmerné 
dielo Stanislava Harangozó 
v národnom kole výtvarnej 

súťaže MOV v roku 2011.
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LITERÁRNE SÚŤAŽE SOV. 2009: Olympijský 
šport a literatúra – národné kolo literárnej sú-
ťaže MOV. Do súťaže sa prihlásilo 85 účastníkov 
z  31 základných, stredných škôl a  gymnázií. 
Výsledky – kategória do  12 rokov: 1. Ján Ma-
cháček (ZŠ Vajanského, Skalica): O  kráľovstve 
Peračníkovo, 2. Michaela Vravcová (ZŠ Bystré): 
Priateľstvo, 3. Vanesa Valovičová (ZŠ Vajanské-
ho, Skalica): Chrobáčik Danko, kategória od 12 
do 18 rokov: 1. Lenka Kalinová (Gymnázium sv. 
Františka Assiského, Malacky): Dobrý osud, 2. 
Tomáš Černák (Bilingválne Gymnázium, Žilina): 
Priateľstvo, 3. Žofia Orságová (SPŠ Elekrotech-
nická, Košice): Nedokonalé ja. Víťazné diela 
SOV zaslal na MOV. 2010: Športovec - môj vzor. 
Do súťaže sa zapojilo 25 žiakov a študentov zá-
kladných a stredných škôl. Výsledky – kategória 
do 12 rokov: 1. Ján Macháček (ZŠ Vajanského 2, 
Skalica): Ťažký život trpaslíka, kategória od 12 
do  18 rokov: 1. Nikola Túryová (Gymnázium 
L. Dúbravu, Dunajská Streda): Môj bývalý tré-
ner. 2011: Fair play – čestne súťažiť, čestne 
žiť. Účastníci zo 44 základných, stredných škôl 
a gymnázií zaslali spolu 148 súťažných príspev-
kov. Výsledky – kategória do 12 rokov: 1. Lívia 
Melicherová (ZŠ Komenského,  Čadca): Víťaz-
stvo nad svedomím, kategória od  12 do  18 
rokov: 1. Peter Hoferica (Gymnázium J. Lettri-
cha, Martin) Nafučanec. 2012: Olympijské 
pohľadnice slovenským športovcom. Z  264 
základných i  stredných škôl a  centier voľného 
času poslali žiaci a  študenti slovenským olym-
pionikom v  Londýne vyše 6500 pozdravov 
a  odkazov. Najlepšie dielka vybrali počas OH 
v Londýne priamo tí naši športovci, ktorým boli 
adresované. Do  súťaže sa zapojili v  regiónoch 
všetkých 20 olympijských klubov, ktoré pôsobia 
na území Slovenska. Účastníci súťaže, rozdelení 

do troch vekových kategórií, v rámci súťaže za-
sielali svoje príspevky (odkazy, pozdravy, žela-
nia) viacerým slovenským športovcom, najviac 
však štyrom. Text každého príspevku musel byť 
rozdielny, zameraný na konkrétnu osobu olym-
pionika. Ocenených bolo 40 individuálnych sú-
ťažiacich a jedna škola. 

FOTOGRAFICKÉ SÚŤAŽE SOV. 2011: Naše 
športovisko – poriadok či neporiadok? Žia-
ci a  študenti z  26 základných, stredných škôl, 
gymnázií, špeciálnych a  internátnych škôl za-
slali spolu 229 fotografií. Výsledky – kategória 
do  12 rokov: 1. ex aequo David Janiš (ZŠ Tur-
zovská Bukovina, Turzovka) a Janko Šugár (Spo-
jená škola, Belá), kategória od 12 do 18 rokov:  
1. ex aequo Patrícia Jamrišková (Gymnázium sv. 
Františka z Assisi, Malacky) a Miroslav Chládok 
(Gymnázium Nováky). 2012: Posolstvo Hrám 
XXX. olympiády Londýn 2012 s  mottom „Sme 
jeden tím“. Predsedovia a  zástupcovia olympi-
jských klubov zo všetkých regiónov, ale aj jed-
notlivci zaslali spolu 5519 fotografií. Cieľ súťaže 
bol spravodajským, reportážnym či umeleckým 
spôsobom zachytiť  priebeh celoslovenskej štafe-
ty s olympijským ohňom. Ocenených bolo 18 au-
torov. Zo zaslaných fotografií vydal SOV fotoknihu 
mapujúcu priebeh štafety a množstvo sprievod-
ných aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska.

KOMISIA OLYMPIJSKÉHO DEDIČSTVA SOA. 
Komisia olympijského dedičstva bola dlhší 
čas nečinná. Zaktivizovala sa až v  roku 2011 
pod vedením riaditeľky SZTK – Múzea telesnej 
kultúry (MTK) v SR Zdenky Letenayovej v tes-
nej spolupráci s pracovníkom múzea Viliamom 
Karácsonym. Viaceré aktivity komisie boli lo-
gicky úzko prepojené s  činnosťou MTK. Mali 
konkrétny prejav v podobe múzejných prezen-
tácií v  rámci cyklu výstavných banerov Múzea 
telesnej kultúry v  SR venovaných jubilantom 
v roku 2011 – olympionikom Bohumilovi Golia-
novi, Ondrejovi Nepelovi a  Rudolfovi Čillíkovi, 
ako aj čestnému predsedovi SOV Vladimírovi 
Černušákovi .

V  olympijskom roku 2012 sa v  spolupráci 
s  Univerzitnou knižnicou v  Bratislave realizova-
la výstava „Óda na šport. Olympijská literatúra 
včera a dnes“. Pri tejto príležitosti bol význam-
ný počin vydanie prebásnenej „Ódy na  šport“ 
od Pierra de Coubertin v preklade Milana Rich-
tera. Toto dielo pred sto rokmi ocenené zlatou 
medailou v  literárnej súťaži pri príležitosti Hier  
V. olympiády v Antverpách vyšlo v náklade 2000 
kusov. Časť nákladu sa distribuovala olympijským 
klubom. Na  začiatku leta bola v  Stálej expozícii 
lyžovania v Kremnici otvorená výstava „Z archí-
vu Jána Mráza“ . 

Významná aktivita členov komisie bolo vyda-
nie dvoch publikácií Múzea telesnej kultúry v SR 
pri príležitosti 90. narodenín dvoch významných 
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Víťazi národného kola 
literárnej súťaže MOV 
v roku 2009 Ján Macháček 
a Lenka Kalinová 
po prevzatí ocenení od 
MOV z rúk prezidenta 
SOV Františka Chmelára 
a čestného predsedu SOV, 
čestného člena MOV 
Vladimíra Černušáka.
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osobností slovenského športu a olympizmu a ich 
príspevku do  zbierkového fondu MTK. V  roku 
2011 v edícii Z depozitára múzea vyšla publiká-
cia venovaná Vladimírovi Černušákovi a v roku 
2012 Jánovi Mrázovi .

KLUB FAIR PLAY SOV

   Klub fair play SOV v končiacom 
sa olympijskom cykle pokračo-
val v dlhoročnom pôsobení ako 
organizačná zložka SOV pod ve-
dením Janky Stašovej. Činnosť 
klubu riadilo kolégium KFP SOV. 

Mimoriadne aktívne počas celého obdobia vy-
stupovala národná ambasádorka Rady Európy 
pre šport, toleranciu a fair play Katarína Ráczo-
vá, ktorá bola v októbri 2012 už štvrtý raz zvole-
ná do  exekutívy Európskeho hnutia fair play 
(EFPM). Na  valnom zhromaždení EFPM v  roku 
2010 v Prahe v roku 2010, kde medzi hlavnými 
rečníkmi bola slovenská delegátka Jana Kuťková, 
Katarína Ráczová vystúpila s  prezentáciou pro-
jektu SOV „Hráme v jednom tíme“.

KFP SOV je člen EFPM a  spolupracuje s  Me-
dzinárodným výborom fair play UNESCO v  Parí-
ži (CIFP). Na  návrh KFP SOV boli krasokorčuliari 
Nikola Višňová a Lukáš Csölley za príkladný čin 
ocenení Diplomom CIFP (za rok 2010). Diplom im 
na  zasadnutí KFP SOV v  prítomnosti účastníkov 
medzinárodného olympijského tábora mládeže 

v Liptovskom Mikuláši odovzdal priamo predseda 
CIFP Jenö Kamuti. Takisto na návrh KFP SOV tenis-
ta Dominik Hrbatý dostal Diplom EFPM za presa-
dzovanie etických hodnôt v športe (za rok 2011). 

Hlavné úlohy KFP SOV boli aj v  období ro-
kov 2009 – 2012 šíriť, propagovať a presadzovať 
myšlienky fair play. V rámci princípov fair play sa 
KFP zameriaval predovšetkým na aktivity pre deti 
a  mládež. Organizoval besedy a  autogramiády; 
na  základe vlastných skúsenosti a  príkladov sa 
na nich členovia KFP SOV snažili priblížiť mladým 
ľudom význam športu pri formovaní osobností, ale 
hovorili s nimi aj o neduhoch, ktoré v športe exis-
tujú (doping, násilie na športoviskách, prehnaná 
komercializácia). KFP SOV podporoval projekty 
pre mládež s  cieľom presadzovať športovú eti-
ku a výchovu prostredníctvom športu, ktoré boli 
obohatené literárnou alebo výtvarnou súťažou.

KFP SOV participoval na príprave aj vyhodno-
tení výtvarnej súťaže SOV so zameraním na kres-
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Óda na šport
Krasokorčuliari Nikola 

Višňová a Lukáš Csölley 
s Diplomom CIFP za rok 2010, 

ktorý im odovzdal predseda 
CIFP Jenö Kamuti. 

Diplom EFPM za rok 2011 
odovzdali tenistovi Dominikovi 
Hrbatému na pôde SOV členka 

výkonného výboru EFPM 
Katarína Ráczová (vľavo) 
a predsedníčka KFP SOV  

Janka Stašová.
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lený humor s  názvom „Šport (vždy) zvíťazí!?“ 
(2009), na  organizácii medzinárodných olym-
pijských táborov mládeže v  Piešťanoch (2010) 
aj v Liptovskom Mikuláši (2011) i národného tá-
bora 2012 v Prašníku (2012). Na táboroch členo-
via vedenia klubu mladým účastníkom sprostred-
kovali myšlienky fair play formou športových 
aktivít a  hravou formou kvízov. V  rámci osláv 
Olympijského dňa počas návštevy Posolstva Slo-
venska XXX. olympiády Londýn 2012 v  Piešťa-
noch zorganizoval klub pre študentov Gymnázia 
Pierra de Coubertin súťaž so zameraním na  fair 
play a Okrúhly stôl na tému fair play a médiá .

Aj v  uplynulom období KFP SOV pokračoval 
v  spolupráci so športovými zväzmi v  oceňovaní 
činov v duchu fair play na významných mládež-
níckych podujatiach na  území Slovenska. Zá-
stupcovia klubu odovzdali ceny fair play na týchto 
akciách: medzinárodný futbalový turnaj „Slovakia 
Cup“ v rokoch 2009 a 2010, medzinárodný turnaj 
olympijských nádejí v hádzanej chlapcov do 17 ro-
kov Kadet Slovakia Cup v roku 2009 v Modre, maj-
strovstvá sveta škôl v  cezpoľnom behu v  Liptov-
skom Mikuláši 2010, ktoré organizovala Slovenská 
asociácia športu na školách (SAŠŠ), majstrovstvá 
Európy hádzanárov do 20 rokov v Bratislave 2010, 
majstrovstvá sveta juniorov v  stolnom tenise 
v Bratislave 2010, akademické majstrovstvá sveta 
v karate v Bratislave 2012 a majstrovstvá Európy 
v šerme do 23 rokov v Bratislave 2012.

KFP SOV pravidelne každý rok vyhodnotil 
a  slávnostne odovzdal ceny fair play v  jednot-
livých kategóriách. Návrhy na  ocenenie boli 
predkladané predovšetkým športovými zväzmi 
a olympijskými klubmi. Najvyššie ocenenie, kto-
ré je zároveň výročné ocenenie SOV – Cena Ra-
dovana Kaufmana – bolo s  platnosťou od  roka 
2010 premenované na  Cenu Jána Popluhára 

po  najlepšom slovenskom futbalistovi 20. sto-
ročia. Laureátmi tohto najvyššieho ocenenia 
fair play sa v priebehu olympijského cyklu stali: 
za rok 2008 Bohumil Golian, za rok 2009 in me-
moriam Július Kozma, za rok 2010 Anton Švajlen 
a za rok 2011 Ladislav Šesták .

Najvyššie ocenenia boli odovzdané zároveň 
s ostatnými výročnými oceneniami SOV. Ocene-
nia nižších stupňov – Čestné uznania (od  tohto 
roku ich nahradili Ceny KFP SOV) a Diplomy KFP 
SOV – boli odovzdané (vždy o rok neskôr so spät-
nou platnosťou) za rok 2008 v Spišskej Novej Vsi, 
za rok 2009 v rámci medzinárodnej konferencie 
o  olympijskej výchove na  FTVŠ UK v  Bratislave, 
za rok 2010 v Liptovskom Mikuláši v rámci me-
dzinárodného olympijského tábora a za rok 2011 
v  Piešťanoch v  rámci putovania celoslovenskej 
olympijskej štafety. Ocenenia sa tradične možu 
udeliť v troch kategóriách: za príkladný čin v du-
chu fair play, za celoživotné pôsobenie v duchu 
fair play a za propagáciu fair play. Zoznam všet-
kých ocenených za jednotlivé roky je verejne do-
stupný na www.olympic.sk .

Držitelia Čestných uznaní KFP SOV v  kon-
čiacom sa olympijskom cykle (za  rok 2011 už 
Cien KFP SOV) - za rok 2008: za čin Matúš Put-
nocký, za  celoživotné pôsobenie Tibor Vasiľko, 
Juraj Hanulay, Milan Mikuš, Tibor Sýkora, za rok 
2009: za  čin Pavol Šurda, Tomáš Gazdarica, 
za  celoživotné pôsobenie Kamil Haťapka, Mar-
ta Brúderová, Marián Bystričan, Eduard Straka, 
za  propagáciu Ladislav Longauer, za  rok 2010: 
za  čin Daniel Hulla, za  celoživotné pôsobenie 
Viera Bebčáková, Štefan Krídla, za  propagáciu 
Miroslav Tomášik, za  rok 2011: za  čin Ladislav 
Longauer, za celoživotné pôsobenie Jozef Dren-
ko, Július Kánássy, Marián Kafka, za propagáciu 
Peter Fukatsch . 
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Dvaja držitelia Ceny Jána 
Popluhára – Anton Švajlen 
(ocenený za rok 2010) 
v spoločnosti predsedu CIFP 
Jenöho Kamutiho a Ladislav 
Šesták (ocenený za rok 2011) 
v spoločnosti Janky Stašovej 
a Kataríny Ráczovej.
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I I I .  Č INNOSŤ KOMISI Í  SOV 
PÔSOBIACICH V OBLASTI  
ROZVOJA OLYMPIZMU

KOMISIA SOV PRE ŠPORT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Komisiu SOV pre šport a životné prostredie 
v  končiacom sa olympijskom cykle viedol Juraj 
Bobula. Zúčastnil sa na svetových konferenciách 
o  športe a  životnom prostredí, ktoré usporiadal 
MOV v  spolupráci s  agentúrou OSN pre život-
né prostredie (UNEP) v  roku 2009 vo Vancouvri 
a v roku 2011 v Dauhe. Medzinárodný olympij-
ský výbor na konferencii vo Vancouvri vyhodnotil 
činnosť a aktivity komisie SOV pre šport a životné 
prostredie ako jedny z najlepších v Európe. 

Členovia komisie sú aj odborníci, ktorí posu-
dzujú vplyvy na životné prostredie. Spolupracujú 
s investormi, prevádzkovateľmi športových areá-

lov, organizátormi športových podujatí. Členovia 
komisie pravidelne vykonávajú obhliadku a kon-
trolu stavu športovísk počas veľkých športových 
podujatí, po skončení pretekov a po letnej resp. 
zimnej sezóne. Monitorujú priebeh výstavby 
a  rekonštrukciu športových objektov v  rekreač-
ných a športových strediskách hlavne na území 
Vysokých, Nízkych a  Západných Tatier. Komisia 
spolupracuje so štátnymi a  environmentálnymi 
organizáciami na  Slovensku. Žiaľ, pre dlhodobý 
nepriaznivý stav pri riešení environmentálnych 
problémov a časté personálne zmeny na Minis-
terstve životného prostredia SR sa nepodarilo 
zlepšiť spoluprácu s týmto ministerstvom. 

Členovia KŠaŽP sa každoročne dosádzaním 
stromčekov, upratovaním a kosením trávy starajú 
o areál Olympijského lesa v Tatranskej Lesnej. Pri 
príležitosti konania MS v ľadovom hokeji v roku 
2011 na Slovensku komisia vyzvala športovú ve-
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Predseda komisie SOV pre 
šport a životné prostredie Juraj 

Bobula pri tabuli Olympijského 
lesa v Tatranskej Lesnej 

spoločne s členkou VV SOV 
Máriou Mračnovou.

Momentka z vysádzania 
stromčekov v Olympijskom 

lese v Tatranskej Lesnej, 
ktoré bolo sprievodná akcia 

pobytu celoslovenskej štafety 
s olympijským ohňom v regióne 

Vysokých Tatier.
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rejnosť k účasti na skrášlení a vyčistení športo-
vísk a športových areálov pod názvom „Upracme 
si športoviská“. Akcia podporila výzvu Minister-
stva životného prostredia SR „Upracme si Sloven-
sko“. Ku Dňu Zeme 2010 komisia vyzvala školy, 
športové kluby a  športovú verejnosť k  účasti 
na  environmentálnych aktivitách. V  Roku lesov 
(2011) zase vydala výzvu na  zapojenie telo-
výchovných organizácií a  olympijských klubov 
do celosvetového projektu UNEP s názvom „Mi-
liarda stromov pre našu planétu“. Jej členovia 
sa vo Vysokých Tatrách zúčastnili na „Dni čistoty 
športovísk a rekreačných areálov“. V roku 2012 
sa niektorí zapojili do akcie „Čisté hory“ na úze-
mí Tatranského a Pieninského národného parku. 

Do programov OFDMS a Olympijského odzna-
ku všestrannosti boli zapracované environmen-
tálne aktivity a  členovia komisie sú nápomocní 
organizátorom a školám pri ich napĺňaní. V roku 
2011 členovia komisie participovali na aktivitách 
v  rámci medzinárodného olympijského tábora 
na  Liptove, aj na  príprave fotografickej súťaže 
SOV „Naše športoviská – poriadok, či neporia-
dok?“ V roku 2012 sa členovia komisie významne 
zapojili do  aktivít v  rámci Posolstva Slovenska 
Hrám XXX. olympiády Londýn 2012. V spoluprá-
ci s Olympijským klubom Vysoké Tatry sa podieľa-
li sa na zabezpečení púte štafety s olympijským 
ohňom cez región našich veľhôr. Olympijská šta-
feta zavítala aj do  Olympijského lesa v  Tatran-

skej Lesnej, kde žiaci z tatranských škôl zasadili 
stromčeky do olympijských kruhov symbolizujú-
cich päť kontinentov našej planéty ako environ-
mentálne posolstvo pre OH v Londýne. Členovia 
komisie informovali účastníkov štafety a poslaní 
a  aktivitách KŠaŽP, o  environmentálnych otáz-
kach a potrebe trvalo udržateľného rozvoja.

Od  roku 2008 sa SOV prostredníctvom ko-
misie podieľa na  organizácii medzinárodného 
filmového festivalu Envirofilm v Banskej Bystrici 
a  v  ďalších siedmich slovenských mestách Ban-
skej Štiavnici, Košiciach, Kremnici, Krupine, Poltá-
ri a vo Zvolene. Komisia sa na festivale každoroč-
ne prezentuje banermi približujúcimi jej poslanie 
a aktivity. Festivalová porota udeľuje Cenu prezi-
denta SOV za najlepšie filmové stvárnenie špor-
tových a  pohybových aktivít v  prírode, ktoré sú 
v symbióze s olympijskou myšlienkou, životným 
prostredím a jeho trvalo udržateľným rozvojom. 

Komisia SOV pre šport a  životné prostredie 
predkladá návrhy na udelenie Ceny Jána Mráza, 
čo je nedávno zavedené výročné ocenenie SOV 
za aktivity v oblasti životného prostredia. Dote-
raz bolo udelené len za rok 2010, získala ho Dag-
mar Rajčanová .
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Záujemcovia o činnosť 
komisie SOV pre šport 
a životné prostredie 
na festivale Envirofilm 
v Banskej Bystrici.

Momentka zo seminára 
„Cvičenie s netradičným 
náčiním“ v Nitre.
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KOMISIA SOV PRE ŽENY A ŠPORT

Komisiu SOV pre ženy a šport počas celého 
štvorročného olympijského cyklu viedla Mária 
Mračnová. Komisia v  uplynulom období zorga-
nizovala dva interaktívne semináre . Prvý sa 
uskutočnil v októbri 2010 na Pedagogickej fakul-
te Univerzity Konštantína Filozofa v  Nitre a  bol 
zameraný na zdravý životný štýl v spojení s po-
hybovou aktivitou. Mal názov „Cvičenie s netra-
dičným náčiním“ . Účastníčky si najprv vypočuli 
teoretickú prednášku o zdravej výžive a zdravom 
životnom štýle, potom absolvovali praktické cvi-
čenie psychomotoriky a  napokon praktické cvi-
čenia novej pohybovej aktivity s názvom nordic 
walking (severská chôdza), ako aj cvičenia s PET-
-fľašami. Pre veľmi dobrý ohlas komisia pripravila 
podobný seminár aj v roku 2011 na pôde Fakulty 
športu Prešovskej univerzity v Prešove. Účastní-
kom sa na oboch seminároch ako lektori venovali 
skúsení odborníci z oblasti vzdelávania. 

IV.  ČINNOSŤ OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ 
PÔSOBIACICH V OBLASTI  ROZVOJA 
OLYMPIZMU – ČLENOV SOV

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA OLYMPIONIKOV

   Slovenská asociácia olympioni-
kov (SAO) je občianske združenie, 
ktorého členovia sú aktívni účast-
níci OH a ZOH. Počas celého olym-
pijského cyklu stál na jej čele ako 
predseda olympijský víťaz v  cyk-
listike Anton Tkáč. Ako podpred-
seda pôsobil strieborný olympijský 

medailista v ľadovom hokeji Dárius Rusnák, čle-
novia výkonného výboru boli olympijský víťaz vo 
futbale Stanislav Seman, strieborný olympijský 

medailista v hádzanej Vincent Lafko, ďalej bas-
ketbalista Stanislav Kropilák, lyžiarka Janka 
Gantnerová, sánkarka Mária Jasenčáková, bež-
kyňa na  lyžiach Anna Pasiarová a  atlét Pavol 
Blažek. Duša činnosti SOA však bol tajomník aso-
ciácie, strieborný olympijský medailista vo volej-
bale  Jozef Labuda. SOA svoje aktivity realizovala 
v spolupráci so SOV, kde administratívu asociácie 
zabezpečovala Katarína Feketeová. Na za sad-
nutiach Svetovej asociácie olympionikov (WOA) 
SOA zastupovali v roku 2010 v Aténach Stanislav 
Kropilák a  v  roku 2011 v  Lausanne Dominik 
 Hrbatý.

Činnosť Slovenskej asociácie olympionikov 
sa v  končiacom sa olympijskom cykle zamerala 
hlavne na  stretnutia olympionikov - seniorov. 
Tie sa s  finančnou podporou Nadácie Dopras-
tav, Doprastav, a.s. - DDM Group a Slovenského 
olympijského výboru uskutočnili trikrát. Tradícia 
týchto stretnutí vznikla v  roku 2009. Pre špor-
tovcov vo veku nad 60 rokov tak vznikla príle-
žitosť aspoň raz ročne sa stretnúť a  zaspomínať 
si na  spoločné chvíle reprezentovania krajiny 
na  olympijských hrách. Prvé takéto stretnutie 
sa uskutočnilo 31. októbra 2009 v Dome športu 
v Bratislave s účasťou 50 olympionikov, druhé 5. 
a 6. novembra 2010 v hoteli Satelit v Piešťanoch 
s účasťou 30 olympionikov (stretnutie bolo dvoj-
dňové, účastníci mali možnosť využiť aj relaxačné 
centrum) a tretie 28. októbra 2011 v Kongreso-
vom centre Doprastavu v Bratislave s účasťou 33 
olympionikov. SAO po  každom z  týchto stretnu-
tí zaslala jeho účastníkom CD-nosič s  fotodo-
kumentáciou a  spoločnú fotografiu. Obsiahle 
informácie o  stretnutiach boli zverejnené na   
www.olympic.sk a v Olympijskej revue.

Olympionici – členovia SAO sa v rámci regió-
nov zúčastovali takmer na všetkých podujatiach, 
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Účastníci stretnutia 
olympionikov – seniorov 

v Piešťanoch v roku 2010. 
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ktoré organizoval SOV prostredníctvom svojich 
organizačných zložiek a komisií v rámci SR. Slo-
venská asociácia olympionikov pomohla vytypo-
vať olympionikov  v sociálnej núdzi, ktorí násled-
ne dostali finančný príspevok od Nadácie SOV. 

KALOKAGATIA NA SLOVENSKU

   Kalokagatia na Slovensku 
je občianske združenie, kto-
ré je člen SOV. Spolu s o. z. 
Zimná Kalokagatia a so Slo-
venskou asociáciou športu 
na  školách patrí k  naj-
významnejším partnerom 

SOV v oblasti olympijskej výchovy.
Združenie Kalokagatia na Slovensku už dvad-

sať rokov zastrešuje organizáciu olympiády detí 
a  mládeže s  názvom Kalokagatia, ktorej letná 
vetva v  Trnave nadobudla v  minulosti aj znač-
ný medzinárodný význam. V  minulosti sa letná 
Kalogatia konávala v  dvojročných intervaloch, 
ale v  končiacom sa olympijskom cykle prvý raz 
v jej histórii až po štyroch rokoch – v roku 2012. 
 Organizátori Kalokagatie na  čele s  predsedom  
OZ Kalokagatia na Slovensku Antonom Javorkom 
sa rozhodli pre návrat k  dvojročným intervalom 
uskutočňovania detskej olympiády.

Kalokagatia 2012 sa už tradične konala v Tr-
nave. Zúčastnilo sa na  nej viac ako 1200 aktív-
nych mladých športovcov, ktorí súťažili v atletike, 
futbale, hádzanej, basketbale, volejbale, jagente, 
vybíjanej, bejzbale a speedbedmintone. Na sláv-
nostnom otvorení bol prítomný aj minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič .

V  dlhodobom programe OZ Kalokagatia na 
Slovensku rezonujú okrem Kalokagatie aj viaceré 
ďalšie projekty. K najvýznamnejším patrí nespor-
ne Zimná Kalokagatia (naposledy sa uskutočnila 
v roku 2010 v regióne Spišská Nová Ves, súťaži-
lo sa v  ľadovom hokeji, bežeckom a zjazdovom 
lyžovaní a  v  biatlone). Nemenej významné 
podujatie je takpovediac dvojča Kalokagatie – 
olympiáda stredoškolákov SR Gaudeamus igitur . 
Z  iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja sa 

organizuje v dvojročných intervaloch. V progra-
me podujatia sú atletika, futbal, volejbal, hádza-
ná, basketbal, speedbedminton a silový päťboj.

Kalokagatia na  Slovensku zastrešuje aj ďal-
šie podujatia a  kampane, z  ktorých sa viaceré 
realizujú v  rámci Olympijských festivalov detí 
a  mládeže Slovenska – Školskú cenu fair play, 
Veľký olympijský kvíz, „nekonečnú“ anketu pod 
názvom „Moja najkrajšia spomienka“, či „Zo 
školských lavíc do reprezentácie“, ale aj kultúr-
no-umelecké súťaže, ako sú olympijská Výtvarná 
liga, i literárne súťaže a súťaže školských časopi-
sov. Združenie sa významne podieľa na vydáva-
ní periodika Rio de Janeiro, ktoré podobne ako 
jeho predošlé varianty (Atlanta, Sydney, Atény, 
Peking a Londýn) svoj názov odvodzuje od mies-
ta konania najbližších hier olympiády. Úspešne sa 
tak realizuje nápad čestného člena MOV a čest-
ného predsedu SOV Vladimíra Černušáka .

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ OLYMPIJSKÝCH 
A ŠPORTOVÝCH ZBERATEĽOV

Slovenská spoločnosť olympijských a špor-
tových zberateľov (SSOŠZ) je občianske združe-
nie, ktoré je člen SOV. Spoločnosť vznikla v roku 
2011 transformáciou Slovenskej spoločnosti 
olympijskej a športovej symboliky (SSOŠS, kto-
rá vznikla 12. júna 2008 a  3. apríla 2009 bola 
prijatá za  člena SOV) a  začlenením aj členov 
dovtedajšej Slovenskej spoločnosti olympijskej 
a športovej filatelie (SSOŠF), ktorá ku koncu roka 
2009 ukončila činnosť ako občianske združenie 
a stala sa organizačnou zložkou SOV. Spoločnosti 
sa tak podarilo združiť všetkých kľúčových olym-
pijských a  športových zberateľov a  zastrešiť ich 
pôsobenie. Spoločnosť má aj vlastnú internetovú 
stránku, aktívnu od júna 2009. 

Historický prelom znamenala schôdza 29. 
júla 2011, na ktorej sa prvý raz spolu stretli čle-
novia Slovenskej spoločnosti olympijskej a špor-
tovej symboliky a  členovia Slovenskej spoloč-
nosti olympijskej a športovej filatelie. Na tomto 
stretnutí došlo k  úprave Stanov SSOŠS a  k  jej 
zmene na  Slovenskú spoločnosť olympijských 

I I I .  kapitola

Účastníci stretnutia 
olympionikov – seniorov 
v Bratislave v roku 2011.



46 47

a športových zberateľov (SSOŠZ). Spoločnosť sa 
následne prihlásila ako zakladajúci člen vznika-
júcej Medzinárodnej spoločnosti olympijských 
zberateľov pri Medzinárodnom olympijskom vý-
bore (FICO). Spoločnosť v prijatom uznesení zdô-
raznila dôležitosť  šírenia myšlienok olympizmu 
a zaviazala sa pri príležitosti 20. výročia založe-
nia Slovenského olympijského výboru (pripome-
nieme si ho 19. decembra 2012) v roku 2013 zor-
ganizovať medzinárodné stretnutie olympijských 
a športových zberateľov spojené s výstavou ex-
ponátov zo zbierok.

V  decembri 2008 zorganizovala ešte bývalá 
SSOŠS prvé medzinárodné stretnutie zberate-
ľov, ktoré založilo každoročnú tradíciu takýchto 
stretnutí v Bratislave. Doteraz sa na nich zúčast-
nili zberatelia z 13 krajín sveta. Zástupcovia spo-
ločnosti sa zúčastnili na  svetových, resp. medzi-
národných stretnutiach zberateľov olympijských 
memorabilií vo Varšave (2009), Kolíne nad Rýnom 
(2009 a 2010) a v Chicagu (2011), pričom posled-
né medzinárodné stretnutie organizoval MOV.

Na  čele SSOŠS stál Branislav Delej. Vo vý-
konnom výbore SSOŠS okrem neho v predošlom 
období pôsobili ako podpredseda Pavel König 
a ako členovia Zdenka Letenayová, Zdenko Kríž 
a Ervín Smažák. Na prvej volebnej schôdzi novo-
utvorenej SSOŠZ 13. októbra 2012 bol za predse-
du už spoločnej organizácie všetkých zberateľov 
zvolený Branislav Delej . Podpredseda je Peter 
Osuský, vo výkonnom výbore sú ako členovia aj 
Zdenko Kríž, Marián Linder a Vojtech Jankovič .

Slovenská spoločnosť olympijskej a  špor-
tovej fi latelie (SSOŠS), ktorej členovia počas 15 
rokov získali množstvo ocenení na  celosveto-
vých fi latelistických súťažiach organizovaných pri 
hrách olympiády, pôsobila ako občianske združe-

nie len do konca roka 2009. V dôsledku nedostat-
ku fi nancií na činnosť sa spoločnosť od 1. januára 
stala organizačnou zložkou SOV. Po zdravotných 
problémoch Ervína Smažáka, ktorý bol medzi 
olympijskými a športovými zberateľmi dlhodobo 
hybná organizátorská sila, sa aktivity spoločnosti 
značne utlmili. Napokon v roku 2011 došlo k za-
členeniu SSOŠF (s 55 evidovanými členmi) do no-
vovznikajúceho občianskeho združenia s názvom 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových 
zberateľov (SSOŠZ). Vo voľbách v  roku 2012 sa 
do orgánov SSOŠZ dostali traja fi latelisti.

Napriek nečinnosti SSOŠF za  posledné dva 
roky dokumentácia olympijských úspechov 
na  poštových materiáloch, ktorá má dlhoročnú 
tradíciu, nezanikla. Pokračuje vo vydavateľstve 
Ervo, ktoré spolupracuje priamo s  SOV. Vydava-
teľstvo pripravuje vydanie publikácie, ktorá zo-
sumarizuje všetky olympijské a športové poštové 
materiály od roku 1993 až doteraz.

O b l a S ť  r O z V O j a  O l y m p I z m u

Momentka z medzinárodného 
stretnutia zberateľov 

olympijských a športových 
memorabílií v Bratislave 

v roku 2009.
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Za činnosť v tejto oblasti vo výkonnom vý-
bore SOV v  končiacom sa olympijskom cykle 
zodpovedal člen VV SOV a predseda mediálnej 
komisie Zdenko Kríž. Konkrétny výkon práce 
realizoval manažér mediálnej komunikácie 
SOV Ľubomír Souček, ktorému od  júna 2010 
na  polovičný úväzok asistoval referent pre 
mediálnu komunikáciu a  nové médiá Mojmír 
Gaško. Posilnenie mediálneho úseku vyjadro-
valo zvýšený akcent SOV na  využitie nových 
foriem komunikácie (predovšetkým sociálnych 
sietí – Facebook, Twitter, ďalej blogov a mobil-
nej aplikácie) i nových produktov na webovej 
stránke SOV (videozáznamy a  audiozáznamy 
z  činnosti SOV a  ním zastrešovaných subjek-
tov). Zároveň sa tým podarilo zabezpečiť kaž-
dodennú aktualizáciu spravodajských textov 
na internetovej stránke SOV.

VLASTNÉ MEDIÁLNE AKTIVITY SOV

INTERNETOVÁ STRÁNKA SOV. Na  jeseň 
2010 prešla redizajnom stránka www.olym-
pic.sk, ktorá je bohatý a  dennodenne aktu-
alizovaný zdroj množstva informácií nielen 
z domáceho a medzinárodného olympijského 
hnutia, ale aj z kľúčových športových udalostí 
s  nepriamou súvislosťou s  olympijským hnu-
tím. SOV na svojej stránke poskytuje aj bohatý 
priestor na mediálnu prezentáciu regionálnych 
olympijských klubov. Prostredníctvom strán-
ky www.olympic.sk má verejnosť aj široké 
možnosti čerpať z obsahu všetkých publikácií, 

ktoré SOV vydal od roku 2005. Môže sa formou 
trvalých odkazov podrobne zoznámiť aj s čin-
nosťou v  oblasti fair play, s  projektmi Olym-
pijské festivaly detí a  mládeže Slovenska aj 
Olympijský odznak všestrannosti, alebo s  ka-
riérnym programom pre športovcov Athlete 
Career Programme. V  roku 2013 by sa mala 
realizovať prestavba stránky www.olympic.sk, 
 ktorá by mala umožniť jednoduchšiu a  intu-
itívnejšiu orientáciu návštevníka stránky pri 
zachovaní mimoriadne bohatého obsahu. 

OLYMPIJSKÉ @KTUALITY. Pravidelnou pub-
likačnou aktivitou SOV je vydávanie elektro-
nických Olympijských @ktualít. Od  začiatku 
roka 2007 ich pravidelne zhruba v dvojtýždňo-
vých intervaloch dostávajú stovky prijímateľov 
z  radov členov SOV, rôznych športových or-
ganizácií a  inštitúcií, partnerov olympijského 
hnutia, médií, atď. V Olympijských @ktualitách 
možno nájsť sumár najdôležitejšieho olympij-
ského diania na  Slovensku, ďalej kľúčové in-
formácie o prípravách OH či ZOH a o záležitos-
tiach, ktoré sa dotýkajú celého olympijského 
hnutia (napríklad boj proti dopingu), ako aj 
sumár najdôležitejších udalostí v  slovenskom 
športe. V roku 2009 mediálny úsek SOV vydal 
25 čísiel, v roku 2010 dokonca 27 čísiel (z toho 
jedno mimoriadne), v  roku 2011 spolu 30 čí-
siel (z toho jedno mimoriadne) a v roku 2012 
do 11. novembra 26 čísiel (z toho dve mimo-
riadne).

OLYMPIJSKÁ REVUE. Slovenský olympijský 
výbor v  končiacom sa olympijskom cykle po-
kračoval vo vydávaní magazínu SOV a  SOM, 
a.s., s  názvom Olympijská revue. Ako samo-
statne nepredajnú prílohu denníka Šport vydá-
va SOV Olympijskú revue od októbra 2006. Z fi-
nančných dôvodov tento magazín vychádza 
s redšou periodicitou než predtým – v rokoch 
2009, 2010 aj 2011 vyšli po  tri čísla, v  roku 
2012 dve. Vzhľadom na  zníženie periodicity 
sa rozšíril rozsah – z pôvodných 24 na 32 strán 
(len druhé tohtoročné číslo, venované výlučne 
Hrám XXX. olympiády v Londýne, vyšlo na 24 
stranách). Na  stránkach Olympijskej revue 

MEDIÁLNA, PUBLIKAČNÁ  
A EDIČNÁ ČINNOSŤ SOV
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možno nájsť tematické rozborové články, roz-
hovory s  osobnosťami, predstavovanie vý-
znamných slovenských športovcov – olympio-
nikov, ako aj stručný záznam najdôležitejších 
činností SOV a  jeho zložiek, komisií, či člen-
ských subjektov v príslušnom časovom úseku. 
Ako redakčná rada Olympijskej revue pôsobí 
mediálna komisia SOV, z jej radov sa grupuje 
aj väčšina externých autorov textov. Magazín 
zostavuje a rediguje Ľubomír Souček, ktorý je 
aj hlavný autor. 

MOBILNÁ APLIKÁCIA SOV. Novinka, ktorou sa 
SOV stal medzi slovenskými športovými spolkami 
priekopníkom, bolo spustenie vlastnej apliká-
cie pre mobilné telefóny a tablety krátko pred 
olympijskými hrami 2012 v Londýne. Aplikácia 
ponúkala najdôležitejšie informácie z  Londýna, 
ktoré boli identické so správami na  www.olym-
pic.sk. Na mobilné telefóny s operačným systé-
mom Android bola aplikácia stiahnutá celkovo 
8 519 užívateľmi, ktorí jej dali veľmi dobré hod-
notenie 4,3 z piatich možných. Výborne vyznie-
vali aj komentáre, ktoré používatelia k  aplikácii 

písali. Druhá verzia aplikácie určená pre zaria-
denia s operačným systémom iOS (dostupná ver-
zia pre iPhone aj iPad) bola poznačená neskorým 
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uvedením do  AppStore. Zdržanie spôsobilo, že 
aplikácia pre zariadenia s operačným systémom 
iOS bola stiahnutá „len” 2109 užívateľmi. Dali jej 
však vysoké hodnotenie 4,5 z  piatich možných. 
Mobilná aplikácia mala kvantitatívny i kvalitatív-
ny úspech. 

FACEBOOK SOV. Počas OH v  Londýne za-
znamenala obrovský nárast aj prezentácia SOV 
na  Facebooku. Počas OH pribúdalo na  stránke 
SOV približne 150 nových fanúšikov denne, 
na  konci hier sa počet fanúšikov priblížil k  de-
viatim tisícom. Dominancia Facebooku ako 
komunikačného kanála však spočíva v  tomto 
prípade aj v  tom, že každý z  fanúšikov na  ňom 
môže obsah ďalej zdieľať, čím sa priamo úmerne 
zvyšuje jeho dosah. Každý príspevok priamo 
na  nástenke Facebooku SOV videlo počas OH 
približne 1000 – 2000 ľudí. Svoj vlastný status 
alebo zdieľanie obsahu, ktoré sa týkalo stránky 
SOV, na  Facebooku vytvorilo počas OH viac než 
1000 ľudí. Celkový dosah takto zdieľaného ob-
sahu bol napríklad len v  období od  25. júla do 
31. júla 41 226 ľudí.

MEDIÁLNA KOMISIA SOV. Mediálna komi-
sia navrhuje od  roku 2006 laureátov ocenenia 
za  publicistickú tvorbu – Ceny Mira Procházku . 
Po  konzultácii s  Klubom športových redaktorov 
SSN komisia rozhoduje aj o prideľovaní akreditá-
cií na OH a ZOH. Tajomník MK SOV Ľubomír Sou-
ček bol hlavný tlačový atašé slovenskej výpravy 
na ZOH vo Vancouvri, predseda MK SOV Zdenko 
Kríž zase atašé na OH v Londýne. Komisia pôsobí 
aj ako redakčná rada Olympijskej revue. V kon-
čiacom sa olympijskom cykle sa zaužívala prax 
organizovania neformálnych stretnutí vedúcich 
predstaviteľov SOV a zástupcov mediálnej komi-
sie SOV so zástupcami slovenských médií. Tieto 
stretnutia sa tradične konajú v  predvianočnom 
období na pôde SOV.

MEDIÁLNE PARTNERSTVÁ SOV. Počas štvor-
ročného obdobia SOV vo svojej publikačnej čin-
nosti využíval textový aj obrazový servis TASR 
a  monitoring Newton media. V  prípade ďalších 
mediálnych partnerov RTVS – Slovenský rozhlas, 
Fun Radia a Rádia Šport (v minulosti Hornet rá-
dia, ktoré je však značne limitované vysielacím 
teritóriom), sa v uplynulom období realizovala aj 
užšia neformálna spolupráca pri tvorbe ich relá-
cií. Ostatné mediálne partnerstvá SOV (aktualne.
sk, Euro-AWK, Mediage, Albatros) mali svoj pre-
jav predovšetkým v inzerovaní SOV a SOM, a.s., 
v týchto médiách ako protihodnote za ich použí-
vanie olympijskej symboliky .

ĎALŠIA ČINNOSŤ MEDIÁLNEHO ÚSEKU. Medzi 
rutinné činnosti, ktoré sa realizujú na mediálnom 
úseku SOV, patrí dennodenná úprava agentúr-
nych správ TASR na webovú stránku SOV, príprava 
jednotlivých čísiel Olympijskej revue, vydávanie 
Olympijských @ktualít, organizovanie tlačových 
konferencií SOV a brífingov po niektorých zasad-
nutiach VV SOV, vydávanie množstva tlačových 
správ SOV, zabezpečovanie akreditácií sloven-
ských médií na OH/ZOH a podrobné informačné 
stretnutia s  akreditovanými novinármi krátko 
pred OH/ZOH, komunikácia s  mediálnymi odde-
leniami MOV, organizačných výborov OH a  ZOH 
i  jednotlivých NOV, komunikácia s  domácimi aj 
zahraničnými médiami a  odpovedanie na  ich 
otázky, prispievanie do  periodických publikácií 
MOV a  EOV, atď. Mediálny úsek zabezpečuje aj 
informovanie verejnosti a  médií o  účinkovaní 
slovenskej výpravy na vrcholných mládežníckych 
olympijských podujatiach (OHM, ZOHM, EYOF). 
Dá sa povedať, že slovenské médiá dostávajú ma-
ximálny informačný servis, pokiaľ ide o  činnosť 
Slovenského olympijského výboru a o slovenské 
olympijské hnutie. Žiaľ, ústredné médiá vo vše-
obecnosti len málo využívajú informácie získané 
od SOV vo svojej publikačnej činnosti.

EDIČNÁ ČINNOSŤ SOV

Od novembra 2006 pôsobila edičná komisia 
SOV vedením Bohumila Goliana . Výkonný výbor 
SOV na svojom prvom zasadnutí po volebnom 36. 
VZ SOV v decembri 2008 rozhodol o jej včlenení 
do  štruktúr Slovenskej olympijskej akadémie. 
Vzhľadom na  to, že predovšetkým z  finančných 
dôvodov sa dlhodobo nedarilo dodržiavať Edičný 
plán SOV, napokon edičná komisia v  roku 2010 
ukončila svoju činnosť. V  súčasnosti sa  edičné 
projekty realizujú predovšetkým v  rámci celko-
vých projektov SOV v  spolupráci mediálneho 
úseku a oddelenia rozvoja olympizmu.

PUBLIKÁCIE VYDANÉ V  RÁMCI PROGRAMU 
OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY. Dominantou v  edičnej 
oblasti v  končiacom sa olympijskom cykle sa 
stali publikácie vydávané v  rámci komplexného 
Programu olympijskej výchovy, ktorý SOV od-
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štartoval v júni 2010. Jeho súčasť je aj dlhodobý 
Edičný plán. V  rámci Programu olympijskej vý-
chovy SOV vydal v uplynulom období nasledovné 
publikácie, ktoré sú dostupné aj širokej verejnos-
ti prostredníctvom internetovej stránky www.
olympic.sk (sú zverejnené v sekcii Publikácie):

V  roku 2010: ● CD-nosič s  fi lmom Sloven-
sko olympijské (s  podtitulom Od  Atén 1896 
po Atény 2004), ktorý s využitím televíznych ar-
chívnych záznamov vytvorili Ján Grexa a Paulína 
Baloghová-Neveziová. Film bol hotový už dáv-
nejšie, ale po  dlhých rokovaniach sa až v  roku 
2010 podarilo vyriešiť všetky právne náležitosti 
súvisiace s  jeho vydaním a  získať naň fi nančné 
prostriedky. Film sa distribuoval takmer na všet-
ky školy na  Slovensku. ● V  rámci edície Olym-

pizmus v praxi publikáciu Ľubomíra Součka Naši 
olympijskí medailisti a  olympionici, ku ktorej 
boli vydané aj dva plagáty našich medailistov 
(jeden z  éry Uhorska a  Československa, druhý 
z  éry samostatného Slovenska). Tieto materiály 
sa takisto distribuovali takmer na  všetky školy 
na Slovensku. ● V elektronickej podobe zborník 
s  názvom Teoretické a  praktické východiská 
programu olympijskej výchovy z  medzinárod-
nej konferencie Slovenskej olympijskej akadé-
mie o olympijskej výchove, ktorá sa v Bratislave 
konala v júni 2010. 

V  roku 2011: ● V  rámci edície Olympizmus 
v  praxi publikáciu Ľubomíra Součka Novoveké 
olympijské hry a publikáciu Jána Grexu Aké boli 
antické olympijské hry. K obom publikáciám bol 
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JÁN ZACHARA, box
HELSINKI 1952 – ZLATO

MIKULÁŠ ATHANASOV, 
zápasenie

HELSINKI 1952 – BRONZ

ALOJZ SZOKOL, atletika
ATÉNY 1896 – BRONZ

ZOLTÁN IMRICH HALMAJ, 
plávanie

PARÍŽ 1900 – 2x STRIEBRO,  
BRONZ, ST. LOUIS 1904 –  
2x ZLATO, LONDÝN 1908 

– 2x STRIEBRO

VOJTECH ZULAWSZKY, 
šerm

LONDÝN 1908 – STRIEBRO

ALEXANDER PROKOPP, 
streľba

ŠTOKHOLM 1912 – ZLATO

ĽUDOVÍT KMEŤKO,  
gymnastika

ŠTOKHOLM 1912 –  
STRIEBRO

MÓR KOCZÁN, atletika
ŠTOKHOLM 1912 – BRONZ

JOZEF HERDA, zápasenie
BERLÍN 1936 – STRIEBRO

MATYLDA PÁLFYOVÁ,  
gymnastika

BERLÍN 1936 – STRIEBRO

JÚLIUS TORMA, box
LONDÝN 1948 – ZLATO

LADISLAV TROJÁK,  
ľadový hokej

ST. MORITZ 1948 – STRIEBRO

PAVEL SCHMIDT, veslovanie
RÍM 1960 – ZLATO

KAROL DIVÍN,  
krasokorčuľovanie

SQUAW VALLEY 1960 –  
STRIEBRO

BOHUMIL GOLIAN, volejbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO,  

MEXICO CITY 1968 – BRONZ

JOZEF LABUDA, volejbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO

ĽUDOVÍT CVETLER, futbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO

JÁN GELETA , futbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO

VOJTECH MASNÝ, futbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO

ŠTEFAN MATLÁK, futbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO

IVAN MRÁZ, futbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO

FRANTIŠEK SCHMUCKER, 
futbal

TOKIO 1964 – STRIEBRO

ANTON ŠVAJLEN, futbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO

ANTON URBAN, futbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO

VLADIMÍR WEISS, futbal
TOKIO 1964 – STRIEBRO

MARIANNA KRAJČÍROVÁ, 
gymnastika:  

TOKIO 1964 – STRIEBRO,  
MEXICO CITY 1968 – STRIEBRO

JOZEF GOLONKA, ľadový  
hokej: INNSBRUCK 1964 

– BRONZ, GRENOBLE 1968 
– STRIEBRO

FRANTIŠEK GREGOR,  
ľadový hokej

INNSBRUCK 1964 – &&ONZ

JÚLIUS TOČEK, veslovanie
TOKIO 1964 – BRONZ

ONDREJ NEPELA,  
krasokorčuľovanie

SAPPORO 1972 – ZLATO

RUDOLF TAJCNÁR,  
ľadový hokej

SAPPORO 1972 – BRONZ

VINCENT LAFKO, hádzaná
MNÍCHOV 1972 – STRIEBRO

ANDREJ LUKOŠÍK, hádzaná
MNÍCHOV 1972 – STRIEBRO

PETER POSPÍŠIL, hádzaná
MNÍCHOV 1972 – STRIEBRO

EVA ŠURANOVÁ, atletika
MNÍCHOV 1972 – BRONZ

ANTON TKÁČ, cyklistika
MONTREAL 1976 – ZLATO

FRANTIŠEK KUNZO, futbal
MOSKVA 1980 – ZLATO

STANISLAV SEMAN, futbal
MOSKVA 1980 – ZLATO

IMRICH BUGÁR, atletika
MOSKVA 1980 – STRIEBRO

ALENA KYSELICOVÁ,  
pozemný hokej

MOSKVA 1980 – STRIEBRO

VIERA PODHÁNYIOVÁ, 
pozemný hokej

MOSKVA 1980 – STRIEBRO

IVETA ŠRANKOVÁ,  
pozemný hokej

MOSKVA 1980 – STRIEBRO

JÁN FRANEK, box
MOSKVA 1980 – BRONZ

DUŠAN POLIAČIK,  
vzpieranie

MOSKVA 1980 – BRONZ

DANIEL KARABIN, zápasenie
MOSKVA 1980 – BRONZ

JÚLIUS STRNISKO, zápasenie
MOSKVA 1980 – BRONZ

VINCENT LUKÁČ,  
ľadový hokej

SARAJEVO 1984 – STRIEBRO

DUŠAN PAŠEK, ľadový hokej
SARAJEVO 1984 – STRIEBRO

DÁRIUS RUSNÁK, ľadový 
hokej

SARAJEVO 1984 – STRIEBRO

GABRIELA SVOBODOVÁ- 
SEKAJOVÁ, beh na lyžiach

SARAJEVO 1984 – STRIEBRO

JOZEF SABOVČÍK,  
krasokorčuľovanie

SARAJEVO 1984 – BRONZ

MILOSLAV MEČÍŘ, tenis
SOUL 1988 – ZLATO, BRONZ

JOZEF PRIBILINEC, atletika
SOUL 1988 – ZLATO

JOZEF LOHYŇA, zápasenie
SOUL 1988 – BRONZ

RÓBERT ŠVEHLA,  
ľadový hokej

ALBERTVILLE 1992 – BRONZ

PETER VESELOVSKÝ,  
ľadový hokej

ALBERTVILLE 1992 – BRONZ

JAROMÍR DRAGAN, 
 ľadový hokej

ALBERTVILLE 1992 – BRONZ

VLADIMÍR DZURILLA,  
ľadový hokej: INNSBRUCK 1964 

– BRONZ, GRENOBLE 1968 –  
STRIEBRO, SAPPORO 1972 – BRONZ

IGOR LIBA, ľadový hokej
SARAJEVO 1984 – STRIEBRO, 
ALBERTVILLE 1992 – BRONZ

Pôvod použitých fotografií: archív SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR, Peter Pospíšil, Ján Súkup, archív Slovenského olympijského výboru, archív Miroslava Hazuchu

SLAVOMÍR KŇAZOVICKÝ, kanoistika
ATLANTA 1996 - STRIEBRO: C1 500 m

PeteR HOCHSCHORNeR, vodný slalom
SYDNEY 2000 - ZLATO: C2
ATÉNY 2004 - ZLATO: C2
PEKING 2008 - ZLATO: C2

JOZeF KRNÁČ, džudo
ATÉNY 2004 - STRIEBRO: do 66 kg

JURAJ BAČA, kanoistika
ATÉNY 2004 - BRONZ: K4 1000 m

eRIK VLČeK, kanoistika
ATÉNY 2004 - BRONZ: K4 1000 m

PEKING 2008 - STRIEBRO: K4 1000 m

RICHARD RISZDORFeR, kanoistika
ATÉNY 2004 - BRONZ: K4 1000 m

PEKING 2008 - STRIEBRO: K4 1000 m

DAVID MUSUĽBeS, zápasenie
PEKING 2008 – BRONZ: voľný štýl do 120 kg

PAVOL HURAJt, biatlon
VANCOUVER 2010 – BRONZ: 15 km  

s hromadným štartom

ANAStASIA KUZMINOVÁ, biatlon
VANCOUVER 2010 – ZLATO: 7,5 km,  
STRIEBRO: stíhacie preteky na 10 km

RADOSLAV ŽIDeK, snoubording
TURÍN 2006 – STRIEBRO: snoubordkros

ZUZANA ŠteFeČeKOVÁ, streľba
PEKING 2008 – STRIEBRO: trap

MICHAL RISZDORFeR, kanoistika
ATÉNY 2004 - BRONZ: K4 1000 m

PEKING 2008 - STRIEBRO: K4 1000 m

JURAJ tARR, kanoistika
PEKING 2008 - STRIEBRO: K4 1000 m

MARtINA MORAVCOVÁ, plávanie
SYDNEY 2000 – STRIEBRO: 100 m motýlik,  

STRIEBRO: 200 m v. sp.

PAVOL HOCHSCHORNeR, vodný slalom
SYDNEY 2000 - ZLATO: C2
ATÉNY 2004 - ZLATO: C2
PEKING 2008 - ZLATO: C2

JURAJ MINČÍK, vodný slalom
SYDNEY 2000 - BRONZ: C1

JOZeF GÖNCI, streľba
ATLANTA 1996 – BRONZ: ľubovoľná malokalibrovka 60

ATÉNY 2004 – BRONZ: vzduchová puška 60

eLeNA KALISKÁ, vodný slalom
ATÉNY 2004 - ZLATO: K1
PEKING 2008 - ZLATO: K1

MICHAL MARtIKÁN, vodný slalom
ATLANTA 1996 - ZLATO: C1

SYDNEY 2000 - STRIEBRO: C1
ATÉNY 2004 - STRIEBRO: C1

PEKING 2008 - ZLATO: C1

Pôvod použitých fotografií: Peter Pospíšil, Ján Súkup
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vydaný samostatný plagát, obe vyšli aj v men-
šej a zjednodušenej verzii určenej pre základné 
školy. Pedagógom a  lektorom olympijskej vý-
chovy prakticky na  celom Slovensku sa všetky 
tieto materiály distribuovali aj na CD, ktoré ob-
sahovalo aj spoločnú Metodickú brožúru k obom 
publikáciám s námetmi na využitie obsahu bro-
žúr v pedagogickom procese a s batériami vedo-
mostných testov. 

V roku 2012: ● Do konca roka vydá SOV pub-
likáciu Františka Semana Míľniky svetového 
športu vo väčšej aj zjednodušenej verzii, doplne-
nú plagátom a metodickou príručkou.

ĎALŠIE PUBLIKÁCIE. K  najvýznamnejším 
podujatiam končiaceho sa olympijského cyklu – 
k ZOH 2010 vo Vancouvri a k OH 2012 v Londý-
ne – SOV tradične vydal reprezentatívne oficiálne 
brožúry slovenskej výpravy, ktorých tvorca bol 
Ľubomír Souček. Publikácia Who is Who Sloven-
sko/Slovakia Vancouver 2010 mala 258 strán, 
publikácia Who is Who Slovensko/Slovakia 
Londýn 2012 dokonca 270 strán. V  porovnaní 
s minulosťou obe boli vydané v tlačenej podobe 
len v menšom náklade, určenom predovšetkým 
pre domácu potrebu. Pre zahraničné médiá boli 
určené tieto publikácie vydané v podstatne väč-

šom množstve najmä na CD-nosičoch a v menšej 
miere aj na USB-nosičoch. 

Slovenský olympijský výbor sa v  rámci edí-
cie Olympijské pamätnice nielen finančne, ale aj 
organizačne významne podieľal na  vydaní svo-
jich oficiálnych knižných pamätníc z XXI. zimných 
olympijských hier Vancouver 2010 a z Hier XXX. 
olympiády Londýn 2012. Obe knihy vyšli s finanč-
nou podporou Olympijskej solidarity MOV a  Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR. 
Vancouverskú publikáciu zostavil Peter Šefránek 
a v spolupráci so SOV ju vydalo vydavateľstvo Petit 
Press. Londýnsku publikáciu zostavil Marián Šimo, 
jej hlavný autor bol Ľubomír Souček a  vydalo ju 
vydavateľstvo  Dixit. Fotografiami do  uvedených 
dvoch publikácií, ktoré sa na rozdiel od vlastných 
publikácií SOV objavili aj v obchodnej sieti, prispe-
li predovšetkým Ján Súkup a Jakub Súkup .

IV.  kapitola

XXI. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY VANCOUVER 2010 
XXISt OLYMPIC WINtER GAMES VANCOUVER 2010 
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Okrem uvedených publikácií na  36. VZ SOV 
bola vo forme publikácie predložená podrobná 
Správa o činnosti SOV 2005 – 2008 (za predchá-
dzajúci olympijský cyklus). Koncom roka 2008 
SOV vydal reedíciu publikácie Jána Grexu Olym-
pijská abeceda. V roku 2009 SOV v rámci edície 
Slovenskí zlatí olympionici vydal publikáciu Ma-
riána Šimu Zlatá za život o najstaršom žijúcom 
slovenskom olympijskom víťazovi Jánovi Zacha-
rovi. V  tom istom roku vyšiel aj zborník Šport 
a umenie, ktorý obsahoval najlepšie práce z  li-
terárnej a výtvarnej súťaže SOV, takisto aj brožú-
ra Športový program SOV v olympijskom cykle 
2009 - 2012. V elektronickej podobe SOV vydal 
dvakrát Manuál Olympijských festivalov detí 
a mládeže Slovenska (2009 a 2011) a tri zborní-
ky – v roku 2010 Zborník z medzinárodnej kon-
ferencie o silovom tréningu 2010 v Bratislave, 
v  roku 2011 Zborník zo seminára Šport a  me-
dzinárodné vzťahy a  v  roku 2012 Zborník z  I. 
športového fóra na Slovensku. V roku 2011 vy-
dal SOV v slovenčine Olympijskú chartu v elek-
tronickej podobe na CD-nosiči a v roku 2012 aj 
jej aktualizovanú verziu vo forme brožúry. 

m e D I Á l n a ,  p u b l I k a Č n Á  a  e D I Č n Á  Č I n n O S ť  S O V

Pôvod pou�itých fotografií: Peter Pospí�il, Ján Súkup

roku 1896 sa v štvorročných intervaloch konajú olympijské hry (OH, ofi ciálne 
sú to hry olympiád), ktoré nadviazali na takmer 1200-ročnú tradíciu z antického 
Grécka. Premiéra novovekých olympijských hier sa odohrala v gréckych Aténach. 

V Londýne sa v roku 2012 uskutočnia jubilejné Hry XXX. olympiády. Britská metropola sa tak 
stane prvým mestom v histórii, ktoré usporiada olympijské hry po tretí raz.

Pätnásťkrát doteraz hostilo olympijské hry mesto v Európe, šesťkrát v Amerike, trikrát 
v Ázii a dvakrát v Austrálii. Číslujú sa aj tie hry olympiády, ktoré sa napokon neuskutočnili. 
V skutočnosti sa doteraz konalo 26, a nie 29 olympijských hier. Trikrát (v rokoch 1916, 1940 
a 1944) usporiadanie hier znemožnili svetové vojny. Hry VI., XII. a XIII. olympiády tak síce 
dostali číslovanie, ale nekonali sa. Číslovanie zimných olympijských hier (ZOH), ktoré píšu 
svoju históriu od roku 1924, je odlišné. V prípade ZOH sa číslujú len naozaj uskutočnené 
hry, ktorých bolo doteraz 21.

Najčastejšie doteraz hostili olympijské hry v USA - štyrikrát. Najprv v St. Louis (1904), 
potom dvakrát v Los Angeles (1932 a 1984) a naposledy v Atlante (1996). Z ďalších krajín po 
dva razy organizovali olympijské hry vo Francúzsku (Paríž 1900 a 1924), vo Veľkej Británii 
(Londýn 1908 a 1948), v Austrálii (Melbourne 1956 a Sydney 2000) a v Grécku (Atény 1896 
a 2004). Fakticky dvakrát sa OH uskutočnili aj vo Švédsku. Ofi ciálne síce len v Štokholme 
1912, v rovnakom meste však núdzovo usporiadali aj jazdecké súťaže OH 1956 (austrálska vlá-
da vtedy nedovolila dovoz koní do krajiny na OH v Melbourne). Raz sa olympijské hry usku-
točnili v Belgicku (Antverpy 1920), Holandsku (Amsterdam 1928), Nemecku (Berlín 1936), 
Fínsku (Helsinki 1952), Taliansku (Rím 1960), Japonsku (Tokio 1964), Mexiku (Mexico City 
1968), NSR (Mníchov 1972), Kanade (Montreal 1976), ZSSR (Moskva 1980), Kórejskej repub-
like (Soul 1988) a v Španielsku (Barcelona 1992).

Prehľad novovekých hier olympiád (1896 – 2008)
 I.  ATÉNY (Grécko), 6. - 15. 4. 1896   13 – 245 (245 + 0) 9 - 43 1
 II.  PARÍŽ (Francúzsko), 14. 5. - 28. 10. 1900   24 - 1225 (1206+19) 18 – 87 2
 III.  ST. LOUIS (USA), 1. 7. - 23. 11. 1904   13 – 689 (681 + 8) 17 – 94 1
 IV.  LONDÝN (Veľká Británia), 27. 4. - 31. 10. 1908   22 – 2035 (1999+36) 22 – 109 7
 V.  ŠTOKHOLM (Švédsko), 5. 5. - 27. 7. 1912   28 – 2547 (2490+57) 14 – 102 14
 VI.  - 1916 - neuskutočnili sa pre I. svetovú vojnu
 VII.  ANTVERPY (Belgicko), 20. 4. - 12. 9. 1920   29 – 2591 (2513+78) 22 – 154 0
 VIII.  PARÍŽ (Francúzsko), 4. 5. - 27. 7. 1924   44 – 3092 (2956+136) 17 – 126 4
 IX.  AMSTERDAM (Holansko), 17. 5. - 12. 8. 1928   46 – 3014 (2724+290) 14 – 109 3
 X.  LOS ANGELES (USA), 30. 7. - 14. 8. 1932   37 – 1408 (1281+127) 14 – 116 1
 XI.  BERLÍN (Nemecko), 1. - 16. 8. 1936   49 – 4066 (3738+328) 19 – 129 9
 XII.  - 1940 - neuskutočnili sa pre II. svetovú vojnu
 XIII.  - 1944 - neuskutočnili sa pre II. svetovú vojnu
 XIV.  LONDÝN (Veľká Británia), 29. 7. - 14. 8. 1948   59 – 4099 (3714+385)  17 – 136 3
 XV.  HELSINKI (Fínsko), 19. 7. - 3. 8. 1952   69 – 4925 (4407+518)  17 – 149 11
 XVI.  MELBOURNE (Austrália), 22. 11. - 8. 12. 1956   67 – 3342 (2958+384)  17 – 145 11
  + ŠTOKHOLM (Švédsko) - jazdectvo, 10. - 17. 6. 1956
 XVII.  RÍM (Taliansko), 25. 8. - 11. 9. 1960   83 – 5348 (4738+610) 17 – 150 14
 XVIII.  TOKIO (Japonsko), 10. - 24. 10. 1964   93 – 5140 (4457+683) 19 – 163 18
 XIX.  MEXICO CITY (Mexiko), 12. - 27. 10. 1968 112 – 5530 (4750+780) 20 – 172 26
 XX.  MNÍCHOV (NSR), 26. 8. - 11. 9. 1972 121 – 7123 (6065+1058) 23 – 195 21
 XXI.  MONTREAL (Kanada), 17. 7. - 1. 8. 1976   92 – 6028 (4781+1247) 23 – 198 29
 XXII.  MOSKVA (ZSSR), 19. 7. - 3. 8. 1980   80 – 5217 (4093+1124) 23 – 203 50
 XXIII.  LOS ANGELES (USA), 28. 7. - 12. 8. 1984 140 – 6797 (5230+1567) 22 – 221 0
 XXIV.  SOUL (Kórejská republika), 17. 9. - 2. 10. 1988 159 – 8465 (6279+2186) 25 – 237 50
 XXV.  BARCELONA (Španielsko), 25. 7. - 9. 8. 1992 172 – 9367 (6659+2708) 26 – 257 69
 XXVI.  ATLANTA (USA), 19. 7. - 4. 8. 1996 197 - 10 320 (6797+3523) 26 – 271 71
 XXVII.  SYDNEY (Austrália), 15. 9. - 1. 10. 2000 199 – 10 651 (6582+4069) 28 – 300 108
 XXVIII.  ATÉNY (Grécko), 13. - 29. 8. 2004 201 – 10 891 (6456+4435) 28 – 301 64
 XXIX.  PEKING (Čína), 8. – 24. 8. 2008 204 – 10 942 (6305+4637) 28 – 302 57
 XXX.  LONDÝN (Veľká Británia), 27. 7. – 12. 8. 2012   ??? – ?? ??? ????????????? 26 – 302 ???

HRY I. OLYMPIÁDY
ATÉNY (Grécko) 

1896
HRY II. OLYMPIÁDY

PARÍŽ (Francúzsko) 

1900
HRY III. OLYMPIÁDY

SAINT LOUIS (USA) 

1904
HRY IV. OLYMPIÁDY

LONDÝN (Veľká Británia) 

1908
HRY V. OLYMPIÁDY

ŠTOKHOLM (Švédsko) 

1912
HRY VII. OLYMPIÁDY
ANTVERPY (Belgicko) 

1920
HRY VIII. OLYMPIÁDY

PARÍŽ (Francúzsko) 

1924

HRY IX. OLYMPIÁDY
AMSTERDAM (Holandsko) 

1928
HRY X. OLYMPIÁDY
LOS ANGELES (USA) 

1932
HRY XI. OLYMPIÁDY

BERLÍN (Nemecko) 

1936
HRY XIV. OLYMPIÁDY

LONDÝN (Veľká Británia) 

1948
HRY XV. OLYMPIÁDY

HELSINKI (Fínsko) 

1952
HRY XVI. OLYMPIÁDY
MELBOURNE (Austrália) 

1956

HRY XVII. OLYMPIÁDY
RÍM (Taliansko) 

1960
HRY XVIII. OLYMPIÁDY

TOKIO (Japonsko) 

1964
HRY XIX. OLYMPIÁDY
MEXICO CITY (Mexiko) 

1968
HRY XX. OLYMPIÁDY

MNÍCHOV (Nemecká spolková republika)

 1972
HRY XXI. OLYMPIÁDY

MONTREAL (Kanada) 

1976
HRY XXII. OLYMPIÁDY

MOSKVA (ZSSR) 

1980
HRY XXIII. OLYMPIÁDY

LOS ANGELES (USA) 

1984

HRY XXIV. OLYMPIÁDY
SOUL (Kórejská republika) 

1988
HRY XXV. OLYMPIÁDY

BARCELONA (Španielsko) 

1992
HRY XXVI. OLYMPIÁDY

ATLANTA (USA) 

1996
HRY XXVII. OLYMPIÁDY

SYDNEY (Austrália) 

2000
HRY XXVIII. OLYMPIÁDY

ATÉNY (Grécko) 

2004
HRY XXIX. OLYMPIÁDY

PEKING (Čína) 

2008
HRY XXX. OLYMPIÁDY
LONDÝN (Veľká Británia) 

2012

HRY XVI. OLYMPIÁDY - jazdectvo
ŠTOKHOLM (Švédsko) 

1956 

Od  Vysvetlivky: 

Úvodná rímska čísli-
ca znamená poradové 
číslo hier olympiády. 
Nasleduje miesto 
konania, krajina 
a dátum OH, celkový 
počet zúčastnených 
národných olympij-
ských výborov a štar-
tujúcich športovcov 
(v zátvorke muži + 
ženy), počet športov 
i disciplín a potom 
počet zúčastnených 
slovenských športov-
cov, resp. športovcov 
so slovenským 
pôvodom, ktorí 
štartovali na OH 
v rokoch 1896 – 1912 
vo výpravách 
Uhorska, v rokoch 
1920 – 1992 vo 
výpravách ČSR, 
ČSSR, resp. ČSFR, 
od OH 1996 členov 
výprav samostatného 
Slovenska. 
Na OH 1920 nebol vo 
výprave ČSR žiadny 
Slovák. OH 1984 
ČSSR z politických 
dôvodov bojkotovala.
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Slovenský olympijský výbor vydal v malom 
náklade aj tri pamätné fotoknihy, ktoré z  dô-
vodu špecifického výrobného softvéru nie sú 
zverejnené na  stránke SOV a  distribuovali sa 
len medzi priamo zainteresovanými. Viazali sa 
k  I. olympijským hrám mládeže v  Singapure 

(2010), k 90. narodeninám čestného predse-
du SOV a  čestného člena MOV Vladimíra Čer-
nušáka (2011) a  k  ukončeniu celoslovenskej 
štafety s  olympijským ohňom v  rámci Posol-
stva Slovenska Hrám XXX. olympiády Londýn 
2012 (2012).

IV.  kapitola
m e D I Á l n a ,  p u b l I k a Č n Á  a  e D I Č n Á  Č I n n O S ť  S O V

Čestný predseda SOV Vladimír Černušák v prítomnosti prezidenta SOV Františka Chmelára 
s fotoknihou, ktorú SOV venoval V. Černušákovi k jeho 90. narodeninám.
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HOSPODÁRENIE SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 
A NADÁCIE SOV

V.  kapitola

Za oblasť hospodárenia Slovenského olym-
pijského výboru v  končiacom sa olympijskom 
cykle zodpovedal generálny sekretár SOV Jo-
zef Liba. Na  ekonomickom oddelení konkrét-
ne úlohy realizovali riaditeľka oddelenia Iveta 
Lednická, účtovníčka Jana Štetáková a odbor-
ná referentka pre ekonomiku Katarína Fekete-
ová, ktorá obhospodarovala agendu súvisiacu 
s verejným obstarávaním.

HOSPODÁRENIE SOV

Hospodárenie Slovenského olympijského 
výboru v rokoch 2009 – 2012 bolo postavené 
na princípe vyrovnaných príjmov a výdavkov, 
čo sa osvedčilo z predchádzajúcich období. To 
znamená, že reálne vynaložené výdavky boli 
kryté reálnymi zdrojmi fi nancovania. Každý 
rok po uzávierke účtovníctva za predchádza-
júci rok sa valnému zhromaždeniu SOV pred-
kladal odpočet vyrovnaného hospodárenia. 
O tom svedčia aj nižšie uvedené údaje:

Prehľad príjmov a výdavkov SOV
Rok Príjmy v EUR Výdavky v EUR

2009 4 496 614 4 496 614
2010 2 433 735 2 433 735
2011 1 377 501 1 377 501

2012 * 1 115 854 1 115 854

* údaje k 30. 8. 2012

Pri spracovávaní údajov sa vychádzalo z uzá-
vierok rokov 2009 – 2011. Za  rok 2012 sú dáta 
a účtovné skutočnosti uvedené k 30. 8. 2012. 

V uvedenom období rokov 2009 – 2012 pre-
biehalo fi nancovanie výdavkov jednotlivých akti-
vít z viacerých zdrojov (viď grafi ckú tabuľku).  

Dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníc-
tvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR sa na celkových vý-
davkoch podieľali 74 percentami.

PREHĽAD PRÍJMOV A  VÝDAVKOV. V  roku 
2009 prebiehalo fi nancovanie športovej prí-
pravy športovcov zaradených do  Slovenského 
olympijského tímu Vancouver 2010 a  do  Slo-
venského olympijského top tímu Londýn 2012 
z  prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníc-
tvom SOV. V  nasledujúcich rokoch 2010 - 2012 
prostredníctvom rozpočtu SOV prebiehalo fi nan-
covanie športovej prípravy len tých športovcov, 
ktorí boli zaradení do  štipendijného programu 
Olympijskej solidarity Medzinárodného olympij-
ského výboru (MOV).

Príjmy z vlastného marketingu sa v uvádza-
nom období podieľali na  celkových výdavkov 
v  rozsahu 14 percent a  od  MOV v  rozsahu 12 
percent. Z uvedených zdrojov sa fi nancovali najmä 
odmeny pre športovcov za  dosiahnuté výsledky 
na OH a ZOH, ďalej výdavky spojené s účasťou ta-
lentovanej mládeže na OH a ZOH mládeže a na let-
ných a zimných EYOF, taktiež rôzne aktivity v oblas-
ti rozvoja olympizmu a najmä prevádzkové a fi xné 
výdavky spojené s  fungovaním sekretariátu SOV, 
ktoré boli z iných verejných zdrojov hradené v ob-

 Zdroje financovania výdavkov SOV 
   v rokoch 2009 – 2012 

Marketing + ostatné
14%14%

MŠVVaŠ SR - štátny rozpočetMŠVVaŠ SR - štátny rozpočet
74%

MOV
12%
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jeme 1  101  404 eur, čo predstavuje 66 percent 
z celkových výdavkov na tento účel (vid graf).

Celková štruktúra príjmov aj výdavkov SOV 
v  priebehu olympijského cyklu 2009 – 2012 
(k 30. 8. 2012) je uvedená v tabuľke. 

Najväčší podiel na  výdavkoch Slovenského 
olympijského výboru mali výdavky v rámci špor-
tového oddelenia – 69%. Okrem fi nancovania 
účasti výprav SR na OH a ZOH, športovej prípravy 
štátnej športovej reprezentácie a taktiež talento-
vanej mládeže, v rokoch 2009 – 2012 SOV zabez-
pečoval fi nancovanie investícií pre centrá olym-
pijskej prípravy (nákup 10 motorových vozidiel) 
a  taktiež počas problémového režimu fi nanco-
vania Slovenskej basketbalovej asociácie zabez-
pečil fi nancovanie basketbalovej reprezentácie 
žien. Obe spomenuté aktivity boli fi nancované 
prostredníctvom štátneho rozpočtu. 

KONTROLNÉ MECHANIZMY HOSPODÁRENIA 

SOV. Účtovnú závierku Slovenského olympijského 
výboru každoročne preveroval nezávislý audit 
realizovaný spoločnosťou Proctum Consult, s.r.o . 
Audítorská správa každoročne vyslovila názor, 
že účtovná závierka poskytuje vo všetkých vý-
znamných súvislostiach pravdivý a  verný obraz 
fi nančnej situácie Slovenského olympijského vý-
boru vždy k 31. decembru (v období rokov 2009 – 
2011) aj výsledkov hospodárenia SOV za uvede-
né obdobia v súlade so zákonom o účtovníctve.

V roku 2009 vykonal Najvyšší kontrolný úrad 
kontrolu na  pôde SOV. Táto kontrola nezistila 
žiadne závažné nedostatky s  fi nančnými vyčís-
leniami. Zistila len nedostatky skôr organizačné-
ho charakteru, ktoré boli postupne odstránené. 
Správa o  splnení prijatých opatrení na  základe 
zistení kontroly bola prerokovaná vo výkonnom 
výbore Slovenského olympijského výboru a  za-
slaná na Najvyšší kontrolný úrad.

V.  kapitola

Hotovostné fi nančné operácie Slovenského olympijského výboru v rokoch 2009 – 2012: celková bilancia v EUR
PRÍJMY (SKUTOČNOSŤ)                    VÝDAVKY (SKUTOČNOSŤ)

MŠ SR MOV 
Marketing 
+ ostatné Spolu  

Športové oddelenie 5 505 630 518 691 471 505 6 495 826   Športové oddelenie 6 495 826
ZOH, OH - účasť + odmeny 1 252 858 101 173 226 254   ZOH, OH - účasť + odmeny 1 580 285
Športová príprava 2 892 000 337 632   Športová príprava 3 229 632
Talentovaná mládež - EYOF, ZOHM 668 983 71 186 208 176   Talentovaná mládež - EYOF, OHM 948 345
Investície pre COP 400 000   Investície pre COP 400 000

Odborné a konzultačné činnosti SOTT, JOT 232 303 8 700 37 075
Odborné a konzultačné činnosti 
SOTT, JOT 278 078

Zabezpečenie basketbalovej reprezentácie 59 486
Zabezpečenie basketbalovej 
reprezentácie žien 59 486

Rozvoj olympizmu 662 364 119 262 72 318 853 944   Rozvoj olympizmu 853 944
Komunikačné oddelenie 260 608 75 433 63 400 399 441   Komunikačné oddelenie 399 441
Prevádzkové a fi xné náklady 560 228 379 891 721 513 1 661 632   Prevádzkové a fi xné náklady 1 661 632
Nadácia SOV/ 2% z podielu zapolatenej dane 12 861 12 861   Nadácia SOV/ 2% z podielu zapolatenej dane 12 861
Celkom 6 988 830 1 093 277 1 341 597  
Celkové hotovostné príjmy 9 423 704 Celkové hotovostné výdavky 9 423 704

 Zdroje financovania prevádzkových a fixných výdavkov 
   SOV v rokoch 2009 – 2012 

MŠVVaŠ SR - štátny rozpočet
34%

Marketing, MOV a ostatnéMarketing, MOV a ostatné
66%
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NADÁCIA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

Činnosť Nadácie Slovenské-
ho olympijského výboru 
v rokoch 2009 – 2012 sa sú-
stredila na  hlavné oblasti, 

vyplývajúce z účelu, na ktorý bola zriadená: so-
ciálna výpomoc športovcom, olympionikom; pod-
pora rozvoja vrcholového športu, športu mládeže 
a športu pre všetkých; podpora a organizovanie 
výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových 
aktivít. Správca Nadácie SOV je prezident SOV 
František Chmelár, predseda správnej rady je 
predseda Slovenskej asociácie olympionikov An-
ton Tkáč a  administratívu zabezpečuje pracov-
níčka ekonomického oddelenia SOV Katarína Fe-
keteová.

PREHĽAD DAROV A  PRÍSPEVKOV . Z  2% po-
dielu zaplatenej dane získala Nadácia SOV na-
sledovné sumy: rok 2009 - 8665,94 EUR, rok 
2010 - 3166,62 EUR, rok 2011 - 485,73 EUR, rok 
2012 - 1089,30 EUR. Suma získaná v roku 2009 
bola v  zmysle schválených kritérií na  sociálnu 
pomoc olympionikom prerozdelená dovedna 
11 olympionikom prevažne v  seniorskom veku. 
Suma získaná v roku 2010 bola použitá na pro-
jekt „Olympijská výchova je šport a  vzdelá-

vanie”. Finančné prostriedky z  2% podielu za-
platenej dane za roky 2011 a 2012 budú použité 
do  31.12.2012 v  zmysle zákona o  nadáciách 
a v súlade s Nadačnou listinou Nadácie Sloven-
ského olympijského výboru. 

Na realizáciu projektu „Olympijská výchova 
je šport a vzdelávanie” sa dali vyrobiť pre školy 
CD-nosiče s  kompletným manuálom v  sloven-
skom a anglickom jazyku a taktiež certifikáty pre 
jeho účastníkov. Tento projekt je registrovaný 
na  Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky a  bola mu udelená ochranná známka 
prihlasovateľa pod číslom 5271-2011 a  5272-
2011, ktorej vlastníci sú Nadácia SOV a jej zriaďo-
vateľ Slovenský olympijský výbor. 

Nadácia SOV získala v  prvých dvoch rokoch 
končiaceho sa olympijského cyklu aj finančné 
dary – v roku 2009 vo výške 1700 EUR a v roku 
2010 vo výške 2000 EUR.

Uvedené finančné prostriedky boli použi-
té na  športovú prípravu talentovanej mládeže, 
preventívne prehliadky olympionikov – seniorov, 
podporu spoločenských stretnutí olympionikov-
-seniorov, ktoré v  spolupráci so SOV organizuje 
Slovenská asociácia olympionikov, a  na  organi-
začné zabezpečenie Nadácie SOV.

h O S p O D Á r e n I e  S l O V e n S k é h O  O l y m p I j S k é h O  V ý b O r u  a  n a D Á C I e  S O V

šport a
vzdelávanie++ ==

Z finančnej pomoci Nadácie 
SOV v roku 2009 čerpali 

príspevok viacerí slovenskí 
olympionici.
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Dozorná rada zvolená na  36. valnom zhro-
maždení SOV pracovala v  olympijskom cykle 
2009 – 2012 v  zložení: predseda – Marian Ku-
kumberg, členovia – Mária Jasenčáková a Kamil 
Haťapka. K. Haťapku, ktorý bol na 41.VZ SOV pri-
jatý za čestného člena SOV, v DR SOV následne 
nahradil ako člen ex officio Milan Jagnešák, no-
minovaný komisiou športovcov SOV.

ČINNOSŤ DOZORNEJ RADY SOV.

 Počas štvorročného funkčného obdobia 
od 36. VZ SOV vykonávala dozorná rada činnosť 
v  rozsahu úloh, ktoré jej ukladajú Stanovy SOV. 
Správy o  svojej činnosti predkladala valnému 
zhromaždeniu SOV raz ročne. Predseda DR SOV sa 
pravidelne zúčastňoval na  zasadnutiach výkon-
ného výboru SOV.

Dozorná rada svoju činnosť v súlade so sta-
novami SOV zamerala na nasledovné oblasti:

- kontrola dodržiavania stanov SOV,
-  kontrola plnenia uznesení výkonného vý-

boru SOV a valného zhromaždenia SOV,
-  kontrola dodržiavania interných predpisov 

o hospodárení a finančnej činnosti orgánov 
a zložiek SOV,

-  vypracovanie stanoviska k Správe o hospo-
dárení SOV za príslušný rok. 

KONTROLA DODRŽIAVANIA STANOV SOV.

 Dozorná rada SOV za hodnotené obdobie ne-
zistila porušenie Stanov SOV a nedostala žiadny 
podnet, prípadne sťažnosť na  ich porušovanie. 
Jediný písomný podnet na  doplnenie stanov 

predložil Tomáš Grosmann (Klub športových re-
daktorov SSN). Jeho pripomienky boli zapracova-
né do návrhu Stanov SOV, ktoré budú schvaľova-
né na 44. VZ SOV.

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ VÝKONNÉHO 
VÝBORU SOV A VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SOV.

Plnenie úloh stanovených uzneseniami vý-
konného výboru SOV bolo priebežne kontrolo-
vané predsedom DR SOV na  zasadnutí VV SOV. 
Na sekretariáte SOV je vedený prehľadný regis-
ter uznesení a v jeho rámci aj plnenie ukladacích 
uznesení. Kontrola plnenia uznesení z  valných 
zhromaždení SOV bola súčasťou správ DR SOV 
predkladaných na VZ SOV. 

KONTROLA DODRŽIAVANIA INTERNÝCH PREDPISOV 
O HOSPODÁRENÍ A FINANČNEJ ČINNOSTI 
ORGÁNOV A ZLOŽIEK SOV. 

Dozorná rada v uvedenej oblasti činnosti SOV 
vykonala kontroly, ktorých výsledky boli predlože-
né valnému zhromaždeniu v jednotlivých ročných 
správach. Pri zistení nedostatkov boli navrhnuté 
opatrenia na  ich odstránenie. Drobné nedostat-
ky boli odstránené počas prebiehajúcich kontrol. 
Najzávažnejšie nedostatky boli zistené v  súvis-
losti s  vykonávaním inventúr a  dodržiavaní in-
ternej smernice o používaní motorových vozidiel. 
K  uvedeným nedostatkom boli prijaté opatrenia 
a nedostatky boli odstránené. DR SOV vykonala aj 
kontroly zamerané na zahraničné služobné cesty. 
Všetky zahraničné služobné cesty boli riadne 
schválené výkonným výborom SOV a  neboli zis-
tené nedostatky. Dozorná rada SOV sa každý rok 
oboznamovala s  audítorskou správou za  prísluš-
ný rok, vypracovanou audítorskou spoločnosťou 
Proctum Consult, s.r.o. Závery audítorskej správy 
boli zapracované do  správy dozornej rady SOV 
predkladanej valnému zhromaždeniu SOV. 

STANOVISKO K SPRÁVE O HOSPODÁRENÍ SOV.

Dozorná rada SOV každoročne posúdila Sprá-
vu o hospodárení SOV za príslušný rok a zaujala 
k  nej stanovisko. Jednotlivé správy v  dostatoč-
nom rozsahu informovali členov SOV o  hospo-
dárení SOV. Informácie o  hospodárení SOV boli 
priebežne predkladané a  hodnotené na  zasad-
nutiach výkonného výboru SOV, na  ktorých sa 
zúčastňoval predseda DR SOV. Dozorná rada SOV 
nekontrolovala činnosť a  hospodárenie Sloven-
skej olympijskej marketingovej, a.s., ktorá ako 
obchodná spoločnosť má vlastnú dozornú radu.

SPRÁVA O ČINNOSTI  
DOZORNEJ RADY SOV

VI .  kapitola
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VI I .  kapitola

Vážení športoví priatelia,
je mi cťou prihovoriť sa Vám 

v  mene Slovenskej olympijskej 
marketingovej, a. s., v Správe o čin-
nosti Slovenského olympijského 
výboru v  olympijskom cykle 2009 
– 2012. SOM, a.s., je stopercentná 
dcérska spoločnosť SOV a v jej or-
gánoch pôsobím už osem rokov. Počas tohto 
obdobia sa činnosť SOM, a.s., niesla v znamení 
podpory rozmanitých aktivít a projektov nielen 
Slovenského olympijského výboru v  oblasti 
rozvoja a podpory športu a olympizmu, ale aj 
viacerých jeho členských subjektov. 

V  končiacom sa olympijskom cykle došlo 
k  rozšíreniu spolupráce s  našimi marketin-
govými partnermi, k zvýšeniu obratu spoloč-
nosti, aj k stabilizácii hospodárskeho výsled-
ku. Rád by som sa preto poďakoval všetkým 
partnerom, ktorí nás podporovali a  taktiež 
našim spolupracovníkom, ktorí zabezpečovali 

plynulé plnenie stanovených úloh 
a záväzkov spoločnosti.

SOM, a.s., v uplynulom období 
vynaložila efektívne marketingové 
úsilie a  v  oblasti projektov sa jej 
podarilo posunúť hodnotu olympij-
skej symboliky o krok vpred.

Vzhľadom na situáciu v našom 
ekonomickom priestore bude veľmi dôležité 
pokračovať v  trende seriózneho a  profesio-
nálneho prístupu k  obchodným partnerom 
a podporovateľom olympizmu.

V ďalšom texte nájdete stručný popis na-
šich aktivít za uvedené obdobie a taktiež ta-
buľku našich ekonomických výsledkov.

S poďakovaním za spoluprácu

Ing. ĽUBOR ŠTARK
predseda predstavenstva SOM, a.s. 

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ 
MARKETINGOVÁ, a.s.

Partneri SOV v prítomnosti 
prezidenta Slovenskej republiky 

Ivana Gašparoviča spoločne 
s cyklistom Petrom Saganom 

v Slovenskom dome počas Hier 
XXX. olympiády v Londýne.
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ČINNOSŤ SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ 
MARKETINGOVEJ, a.s.

Slovenská olympijská marketingová, a.s. 
(SOM) zabezpečuje výhradne pre Slovenský 
olympijský výbor marketingovú, reklamnú 
a  agentúrnu činnosť. Prostredníctvom pre-
daja olympijskej symboliky získava finančné 
a materiálne zdroje pre Slovenský olympijský 
výbor a  Slovenský olympijský tím. Jednou 
z  hlavných činností SOM, a.s. naďalej zostala 
komunikácia s  partnermi, zabezpečenie orga-
nizačného chodu spoločnosti a  realizácia sta-
novených projektov. 

V roku 2009 sa úspešne predĺžila spoluprá-
ca s marketingovými partnermi z  rokov 2006 
– 2008. V období rokov 2009 – 2012 sa naďalej 
pevne stabilizovali partnerstvá na  úrovni ge-
nerálnych partnerov (Západoslovenská ener-
getika, a.s. a  Mercedes-Benz) a  hlavných 
partnerov (Heineken a  Matador). V  týchto 
kategóriách nastalo výrazné obohatenie naj-
prv v  roku 2010, keď SOM, a.s. podpísala re-
klamné partnerstvo so spoločnosťou Alpine 
Pro, a. s. V roku 2011 bola podpísaná zmluva 
s  exkluzívnym reklamným partnerom TIPOS, 
a.s. a v tom istom roku pristúpila do kategó-
rie hlavných partnerov spoločnosť Invest In .  
V  tomto období sa realizovali aj partnerstvá 

na  úrovni mediálnych a  dodávateľských sub-
jektov. V  rokoch 2010 – 2012 sa zvýšil počet 
partnerov v barterových kategóriách. 

V  roku 2012 sa naplnili ciele Slovenskej 
olympijskej marketingovej v  licenčnom pre-
daji. Olympijská symbolika ako licenčný pro-
dukt bola predaná spoločnosti Slovak Tele-
kom, a.s. s  cieľom využitia v  projekte Magio 
pláž. Tá sa v  olympijskom roku 2012 stala 
miestom stretávania sa olympijských fanúši-
kov. Bola aj dejisko rôznych olympijských pro-
jektov, ako napríklad júnového záveru celoslo-
venskej štafety s  olympijským ohňom, alebo 
júlovej autogramiády členov Slovenského 
olympijského tímu Londýn 2012 hneď po zlo-
žení slávnostného sľubu do rúk prezidenta SR

Ďalší zdroj príjmov, ktorý SOM, a.s., za-
bezpečila pre Slovenský olympijský výbor, 
bol z predaja vstupeniek a pobytových balíč-
kov na  XXI. zimné olympijské hry vo Vancou-
vri 2010 a  zo sprostredkovateľského predaja 
vstupeniek a pobytových balíčkov na Hry XXX. 
olympiády v Londýne 2012. Vzhľadom na veľ-
ký záujem zo strany verejnosti a na finančnú 
náročnosť zabezpečenia vstupeniek na olym-
pijské hry na  európskom kontinente sa SOM, 
a.s., a  Slovenský olympijský výbor rozhodli 
na saturáciu záujmu osloviť externé agentúry 
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Olympijská symbolika je chránená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskom olympijskom výbore číslo 226/1994 Z.z. z 18.8.1994. 
Bližšie informácie o používaní olympijskej symboliky nájdete na www.olympic.sk.
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Podujatie sa koná Pod záštitou Prezidenta slovenskej rePubliky ivana Gašparoviča

Generálni Partneri slovenského olymPijského výboru hlavnÍ Partneri slovenského olymPijského výboru

orGanizátori Podujatia

mediálni Partneri slovenského olymPijského výboru

dodávatelia slovenského olymPijského výboru

olympijské festivaly  
detí a mládeže slovenska

E X K LU Z Í V N Y  R E K L A M N Ý  PA R T N E R  S OV

SAMUEL PIASECKÝ – športový gymnasta DANKA BARTEKOVÁ – športová strelkyňa, skeet

Vizuály tematických kampaní, 
ktoré v uplynulom období 

realizovala SOM, a.s.

VI I .  kapitola
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S l O V e n S k Á  O l y m p I j S k Á  m a r k e T I n G O V Á ,  a . S .

CK Kolumbus a Stars & Friends. Tieto agentúry 
sa po náročnom, poldruharočnom výberovom 
procese stali autorizovanými predajcami vstu-
peniek na Londýn 2012.

SOM, a.s., z vlastných zdrojov, na základe 
vybraných žiadostí, podporila olympijské špor-
tové zväzy. V  roku 2012 smerovala marketin-
gová podpora zo zdrojov SOM, a.s. aj pre ta-
lentovanú zjazdárku Petru Vlhovú, ktorá na I. 
zimných olympijských hrách mládeže získala 
zlatú medailu v slalome. 

AKTUÁLNI PARTNERI SOM, a.s., A SOV 
K 31. 12. 2012

Exkluzívny reklamný partner: TIPOS, a.s. 
Generálni reklamní partneri: Západoslo-

venská energetika, a.s., Mercedes-Benz
Hlavní reklamní partneri: Alpine Pro, Hei-

neken, Matador, Invest In
Mediálni partneri: EuroAwk, Fun radio, 

Albatros Group, Mediage, TASR, Newton me-
dia, RTVS – Slovenský rozhlas, rádio Šport

Dodávatelia: Spirig, a.s., Nutrend, Rio, Ho-
tel Gate One, Mrva & Stanko, Sportmed, La-
vazza, Bollé, Gabor.

VYBRANÉ PROJEKTY A REKLAMNÉ KAMPANE 
REALIZOVANÉ SOM, a.s. 

V ROKU 2009:
•  reklamná kampaň pre projekt Olympijské festi-

valy detí a mládeže Slovenska,
•  reklamná kampaň „Rok do ZOH Vancouver 2010“,
• reklamná kampaň „Balíme sa do Kanady“,
•  realizácia projektu súťaže „Najlepšia fotografi a 

s motívom olympijských kruhov“,
• mediálne rozhlasové kampane
•  ticketing a komunikácia s organizačným výbo-

rom ZOH 2010 (VANOC)

V ROKU 2010:
• reklamná kampaň „Spolu v Kanade“,
• podpis prihlášky na ZOH Vancouver 2010,
• Olympic Fashion Show Vancouver 2010,
•  rozhlasová a televízna kampaň Vancouver 2010,

Hospodárenie Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. v rokoch 2009 – 2012
Výnosy 2009 2010 2011 2012*
predaj olympijskej symboliky 458 577 619 631 750 056 840 808
predaj služieb spojených so ZOH a OH 0 484 509 0 677 209
nájomné 56 397 29 005 30 110 22 583
predaja tovarov 34 855 81 866 120 456 173 563
ostatné 2 250 7 345 4 721 46 512
Výnosy celkom: 552 079 1 222 356 905 343 1 760 674

Náklady 2009 2010 2011 2012*
spotreba 49 998 120 643 213 993 191 969
reklama zväzmi, športovcami 0 0 0  
reklama partnerom 102 434 91 517 106 065 73 923
olympijská symbolika na SOV 111 836 203 600 280 000 523 000
služby spojené zo ZOH a OH 0 470 297 0 663 333
ostatné služby 148 112 165 543 210 419 153 594
réžijné výdaje 53 017 71 050 74 073 49 991
dane a poplatky 18 964 31 854 7 466 1 281
Náklady celkom: 484 361 1 154 503 892 017 1 657 091

Hospodársky výsledok - zisk 67 718 67 853 13 326 103 583
 * rok 2012 stav k 30.8.2012

 Tržby za predaj olympijskej symboliky 
   v rokoch 2009 – 2012 

cash
677%

bbaarrtteerr
33%
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• Olympic Gala po ZOH vo Vancouvri,
•  predaj vstupeniek a  pobytových balíčkov 

na ZOH 2010,
•  zabezpečenie a  organizácia pobytu partnerov 

na ZOH 2010,
• koordinácia projektu Slovenský dom Vancouver.

V ROKU 2011:
• reklamná kampaň „London Eye“,
•  reklamná kampaň Olympijské festivaly detí 

a mládeže Slovenska,
• reklamná kampaň „Londýn na nás čaká“,
•  edukatívna kampaň na  ochranu olympijskej 

symboliky „Olympic Team Slovakia“,
• reklamná kampaň „Sme jeden tím“

•  PR aktivity k projektu „Čičmany“ a „Sme jeden tím“,
•  koordinácia autorizovaných predajcov vstupeniek 

a pobytových balíčkov na OH 2012 v Londýne,
•  podpis prihlášky na Hry XXX. olympiády Londýn 

2012.

V ROKU 2012:
• Olympic Fashion Show Londýn 2012,
• reklamná kampaň „Sme jeden tím“,
•  participácia na  projekte celoslovenskej štafe-

ty s  olympijským ohňom Posolstvo Slovenska 
Hrám XXX. olympiády Londýn 2012,

•  realizácia kampane „Uhádni stanice metra“ 
o  účasť na  OH v  Londýne v  spolupráci s  Fun 
rádiom,

•  pokračovanie projektu „Čičmany“ a  realizácia 
olympijskej piesne,

• projekt „Olympijská Magio pláž“,
•  zabezpečenie a  organizácia pobytu partnerov 

na OH v Londýne,
•  koordinácia autorizovaných predajcov vstupe-

niek a pobytových balíčkov na OH 2012 v Lon-
dýne

HOSPODÁRENIE SOM, a.s. Do roku 2012 SOM, 
a.s. získala dostatočný objem finančných pros-
triedkov na  podporu Slovenského olympijského 
výboru, jeho projektov a podporu členských sub-
jektov. Výsledky hospodárenia SOM, a.s. v období 
2009 - 2012 sú zobrazené v tabuľke na strane 61. 

Ako je zrejmé z  predložených údajov, hos-
podársky výsledok SOM, a.s., mal v  pred-
metnom období opäť stúpajúcu tendenciu. 
Pozitívne hospodárske výsledky sa podarilo 

VI I .  kapitola

Z módnej prehliadky 
s prezentáciou oblečenia 
slovenskej výpravy na ZOH 
2010 vo Vancouvri.

Momentka z Olympic Gala 
po ZOH 2010 vo Vancouvri 
– v spoločnosti ministra 
školstva Jána Mikolaja 
(vpravo) so symbolickými 
šekmi zlatá a strieborná 
medailistka v biatlone 
Anastasia Kuzminová 
s trénerom Jurajom 
Sanitrom, vľavo ďalší člen 
realizačného tímu  
Daniel Kuzmin.
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dosiahnuť predovšetkým vstupom nových part-
nerov do  olympijskej rodiny. V  období rokov 
2009 – 2012 hotovostné finančné výnosy tvo-
rili čiastku 1  795  541 €, čo predstavuje 40 % 
z celkových výnosov dosiahnutých v uvedenom 
období. Barterové príjmy (nepeňažné finanč-
né výnosy) tvorili celkový objem v  hodnote 
873 532 €, čo predstavuje 20% z celkových vý-
nosov v období 2009 - 2012. Zvyšných 40 per-
cent z celkových príjmov tvorili ostatné príjmy, 
napr. z  nájomného, predaja služieb spojených 
s OH, ZOH, atď.

Ekonomiku spoločnosti SOM, a.s., od  roku 
2006 zastrešuje ekonomické oddelenie SOV . 
Vďaka tomu SOM, a.s., môže transparentne pra-
covať so svojimi zdrojmi, ku ktorým majú efek-
tívnejší prístup členovia predstavenstva SOM, 
a.s., aj  jej 100-percentný majiteľ - Slovenský 
olympijský výbor .

Účtovnú závierku SOM, a.s. ktorá obsahuje 
súvahu k  31. decembru každého roka, výkaz 

ziskov a  strát a  poznámky za  rok končiaci sa 
k  tomuto dátumu, ako aj prehľad významných 
účtovných zásad a  účtovných metód, každý 
rok posudzoval externý audítor – spoločnosť 
 Proctum Consult, s.r.o. Výsledkom bol každý rok 
názor audítora, že účtovná závierka poskytuje 
pravdivý a objektívny pohľad na finančný stav 
SOM, a.s. 

Činnosť SOM, a.s., riadi predstavenstvo Slo-
venskej olympijskej marketingovej, a.s. Jeho 
predseda je člen VV SOV Ľubor Štark, členovia 
sú generálny sekretár SOV Jozef Liba a  Daniel 
Líška (pred ním bol v  predstavenstve do  júna 
2010 Richard Galovič). Dohľad nad činnosťou 
SOM, a.s., má dozorná rada na  čele s  členkou 
VV SOV Jankou Gantnerovou (predtým do júna 
2010 dozornú radu viedol prezident SOV Franti-
šek Chmelár). Realizáciu konkrétnych projektov 
SOM, a.s., zabezpečovali v  uplynulom období 
predovšetkým marketingová manažérka Eva 
Gažová a  odborná referentka Anna Marková 
(predtým Hudáková).

Momentka zo slávnostného 
zapálenia olympijského 

ohňa v Bratislave na úvod 
celoslovenskej štafety 

s posolstvom OH 2012 
v Londýne.
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Vizuál CD-nosiča s ofi ciálnou piesňou 
Slovenského olympijského tímu Londýn 2012.

VI I .  kapitola

Módna prehliadka 
športového oblečenia 
slovenskej výpravy na OH 
v Londýne v rámci 
Olympic Fashion Show 
„Sme jeden tím“.

Momentka z júlovej 
autogramiády slovenských 
účastníkov OH v Londýne 
na bratislavskej Magio pláži.

Vizuál CD-nosiča s ofi ciálnou piesňou 
Slovenského olympijského tímu Londýn 2012.
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Bronzoví medailisti z Londýna 
Pavol a Peter Hochschornerovci 

a ich tréner a otec v jednej 
osobe Peter Hochschorner 

st. na Olympic Gala Londýn 
2012 so symbolickými šekmi 

v spoločnosti brand managera 
spoločnosti Heineken Slovensko 

Michala Sivka (vľavo), 
ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Dušana 
Čaploviča a prezidenta SOV 

Františka Chmelára.

Strieborná olympijská 
medailistka Zuzana 

Štefečeková na Olympic Gala 
Londýn 2012 so symbolickým 

šekom pre jej realizačný tím 
v spoločnosti generálneho 

riaditeľa TIPOS, a.s.,  
Ladislava Krišku.

Partneri SOV a Slovenského 
olympijského tímu 

v Slovenskom dome v Londýne.
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Od 41. valného zhromaždenia SOV, ktoré sa konalo 16. 4. 2011, má Slovenský olympijský výbor 
neustále rovnaký počet 82 členov: 20 individuálnych a 62 kolektívnych. Uvádzame prehľad 
všetkých členov v uplynulom olympijskom cykle – t. j. od volebného 36. VZ SOV dňa 29. 11. 2008 
až po súčasnosť.

PREZIDENT SOV (1)
František CHMELÁR

ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU SOV (9)
(tí delegáti právnických osôb, ktorí boli do VV SOV zvolení na 36. valnom zhromaždení SOV 29. 11. 
2008, voľbou stratili mandát delegátov právnických osôb a stali sa na obdobie olympijského cyklu 
členmi SOV ako fyzické osoby)

Jozef BAZÁLIK
Richard GALOVIČ
Jana GANTNEROVÁ
Ľubor HALANDA
Zdenko KRÍŽ
Vladimír MILLER
Mária MRAČNOVÁ
Igor NEMEČEK
Ľubor ŠTARK
Poznámka: Delegovaný zástupca komisie športovcov SOV je ex offi cio člen VV SOV a je uvádzaný pri členoch SOV za komisiu 
športovcov.

 
ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (38)
(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať – v zá-
tvorke sú uvedení všetci delegáti, ktorí ich zastupovali od volebného 36. VZ SOV dňa 29. 11. 2008 až 
po 43. VZ SOV dňa 7. 7. 2012)

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ (Mária Mračnová, Jozef Malík)
SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ ASOCIÁCIA (Nataša Hrisenková, Rudolf Petrovský, Jaroslav Janáč)
SLOVENSKÝ ZVÄZ BEDMINTONU (Štefan Vaško, Peter Tarcala, Zuzana Dolinayová-Kutlíková)
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU (Ivor Lehoťan, Juraj Sanitra, Martin Vrábel, Ján Hyža)
SLOVENSKÝ ZVÄZ BOBISTOV (Martin Šimkanin, Robert Kresťanko, Pavol Lazar)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOXEROV AMATÉROV (Štefan Sedláček, Andrej Kostka)
SLOVENSKÝ CURLINGOVÝ ZVÄZ (František Pitoňák)
SLOVENSKÝ CYKLISTICKÝ ZVÄZ (Kamil Haťapka, Peter Privara)
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ (Jozef Vengloš, Stanislav Seman, František Laurinec, Jozef Paršo, 
Jozef Kliment)
SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA (Karol Gumán ml., Lucia Korpa-Ondová, Juraj Špánik)
SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA (Ján Novák, Oľga Kyselovičová)
SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ (Peter Svoboda, Jaroslav Holeša)
SLOVENSKÝ ZVÄZ JACHTINGU (Helena Pospíšilová, Marián Babjak)
SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (Jaroslava Látalová, Andrej Glatz, Robert Fekár, Vladimír Chovan)
SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO (Radovan Furda, Ján Krišanda, Ľubomír Zagorov)
SLOVENSKÝ ZVÄZ KANOISTIKY NA DIVOKEJ VODE (Richard Galovič, Ivan Cibák, Ján Šácha)
SLOVENSKÝ ZVÄZ RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY (Ľubor Štark, Róbert Petriska, Jaroslav Ostrčil)
SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ (Jaroslav Burian, Mária Hrachovcová)
SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA (Igor Nemeček, Dárius Rusnák)
SLOVENSKÝ LUKOSTRELECKÝ ZVÄZ (Kristína Melicharová, Matúš Durný, Oldřich Bagar)
SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA (od 37. VZ SOV - Viera Klimková, Milan Trstenský)

ČLENOVIA SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 
V UPLYNULOM OLYMPIJSKOM CYKLE

Príloha  01

20
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-2
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2
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SLOVENSKÝ ZVÄZ MODERNEJ GYMNASTIKY (Libuša Schönová, Darina Kubeková)
SLOVENSKÝ ZVÄZ MODERNÉHO PÄŤBOJA (Vladimír Miller, Elena Malíková, Dušan Poláček)
SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA (Jozef Bazálik, Jana Labudová)
SLOVENSKÝ ZVÄZ POZEMNÉHO HOKEJA (Michal Uhrín, Ľudmila Pastorová, Andrea Violová)
SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ (Ján Magdoško)
SLOVENSKÝ ZVÄZ SÁNKÁROV (Walter Marx st.)
SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ (Zdenko Kríž, Anton Hamran)
SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ (František Vasek, Miloslav Benca, Barbora Šandorová)
SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY ZVÄZ (Marián Linder)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA TAE KWON-DO (Jozef Cehlár, Ivan Nemčok, Gabriela Ižariková, Pavel Ižarik)
SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ (Tibor Macko)
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA (Anton Ihring, Jozef Jurášek)
SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ (Marek Reich, Alexander Dénes, Albert Krajmer)
SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO PÓLA (Juraj Kula)
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA VOLEJBALU (Ľubor Halanda, Tomáš Singer)
SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA (Karol Gumán st., Pavol Mutafov, Ján Štefánik)
SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ (Peter Marček, Arpád Bakšay, František Lengyel)
Poznámka: Slovenská lyžiarska asociácia bola za člena SOV prijatá na 37. SOV, keď v pléne nahradila zaniknuvší Slovenský 
lyžiarsky zväz (na 36. VZ SOV zastupovala ešte bývalý SLZ Janka Gantnerová). Slovenská golfová asociácia bola na 36. a 37. 
VZ SOV zaradená ešte do kategórie športových federácií neolympijských športov, v septembri 2009 však MOV zaradil golf 
medzi olympijské športy. Slovenská ragbyová únia, ktorá sa uchádzala o prijatie za člena SOV, nesplnila uznesenie 40. VZ SOV 
a nepredložila doklad o jej uznaní Medzinárodnou ragbyovou úniou, ktorý bol podmienkou jej prijatia za člena.

2009-2012
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ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (13)
(prvé federácie neolympijských športov boli prijaté za členov SOV na 35. VZ SOV 19. júla 2008, ďalšie 
na 37. VZ 3. apríla 2009 – vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý 
sa môže obmieňať; v zátvorke sú uvedení ich delegáti až po 43. VZ SOV dňa 7. 7. 2012)

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ČÍNSKEHO WU-ŠU (Juraj Durec)
SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA (Dušan Noga)
SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ (Attila Györky, Ladislav Šrámek)
SLOVENSKÁ SOFTBALOVÁ ASOCIÁCIA (Matúš Krčmárik)
SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ (Karol Pekár, Peter Falťan, Ľubomír Chripko)
SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE (Daniel Líška)
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (Ján Mižúr, Dušan Formanko)
SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO ŠPORTU (Miroslav Lenárt, Milan Špánik, Peter Vidašič)
SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO LYŽOVANIA (Alexander Vaško, Martin Smieško)
SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO MOTORIZMU (Otto Polášek, Vladimír Slaný)
ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA (Dušan Idešič, Milan Hofbauer, Roman Baláž)
SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ ZVÄZ (od 37. VZ SOV - Radek Pospíšil, Lukáš Nemčovič, Branislav Krajčovič)
SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ ASOCIÁCIA (od 37. VZ SOV - Jana Maniková, Juraj Celler)
Poznámka: Na 37. VZ SOV boli za členov SOV prijaté tieto národné federácie – Slovenský bowlingový zväz a Slovenská squ-
ashová asociácia.

 
ČLENOVIA SOV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (11)
(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; v zá-
tvorke sú uvedení ich delegáti až po 43. VZ SOV dňa 7. 7. 2012)

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU (Anton Znášik, Mikuláš Ortutay)
STREDISKO ŠTÁTNEJ ŠPORTOVEJ REPREZENTÁCIE MINISTERSTVA VNÚTRA SR (Marián Kukumberg)
VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM DUKLA BANSKÁ BYSTRICA (Ľubomír Roško, Peter Korčok, 
Robert Leitl, Dušan Poláček)
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (Miroslav Skorka, Ján Mižúr, Boris Čavajda)
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA (Dušan Hamar, Branislav Delej)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA - FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU (Miroslav Holienka, 
Anton Lednický)
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA PREŠOV - FAKULTA ŠPORTU (Vincent Lafko, Ján Junger, Viera Bebčáková)
KLUB ŠPORTOVÝCH REDAKTOROV SSN (Tomáš Grosmann)
KALOKAGATIA NA SLOVENSKU (Anton Javorka)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA OLYMPIONIKOV (Anton Tkáč)
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ OLYMPIJSKÝCH A ŠPORTOVÝCH ZBERATEĽOV (od 39. VZ SOV - Branislav 
Delej, Pavel König)
Poznámka: Za člena SOV bola na 37. VZ SOV dňa 3. 4. 2009 prijatá Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej symboliky 
(SSOŠS), ktorá sa neskôr transformovala na Slovenskú spoločnosť olympijských a športových zberateľov (na 38. VZ SOV 
zastupoval SSOŠS Branislav Delej). Na 37. VZ SOV zaniklo členstvo v SOV Združeniu olympijských klubov SR, ktoré sa vo februári 
2009 vzdalo právnej subjektivity a stalo sa organizačnou zložkou SOV (na 36. VZ SOV zastupoval ZOK SR Anton Švajlen, na 37. 
VZ SOV Ivan Čierny). Na 38. VZ SOV zaniklo členstvo Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej fi latelie (SSOŠF), ktorá sa 
vzdala právnej subjektivity (na 36. a 37.  VZ SOV zastupoval SSOŠF Peter Osuský).

ČLENOVIA SOV - OSOBNOSTI OLYMPIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (5)
(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského 
cyklu 2009 – 2012, t.j. do 44. VZ SOV)
Ján GREXA (zvolený na 36. VZ SOV dňa 29. 11. 2008)
Mária JASENČÁKOVÁ (zvolená na 36. VZ SOV dňa 29. 11. 2008)
Katarína RÁCZOVÁ (zvolená na 41. VZ SOV dňa 16. 4. 2011)
Jozef GOLONKA (zvolený na 37. VZ SOV dňa 3. 4. 2009)
Janka STAŠOVÁ (zvolená na 37. VZ SOV dňa 3. 4. 2009)
Poznámka: Na 37. VZ SOV dňa 3. 4. 2009 bol za člena SOV ako osobnosť zvolený Jozef Krnáč, ale 
na 38. VZ SOV dňa 26. 1. 2010 sa jeho status zmenil a v pléne SOV sa stal zástupca komisie športov-
cov. Do 41. VZ SOV dňa 16. 4. 2011 bol člen SOV ako osobnosť Jozef Vengloš, ktorý sa individuálneho 
členstva vzdal a následne bol prijatý za čestného člena SOV – na uvoľnené miesto bola do SOV 
zvolená Katarína Ráczová.
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ČLENOVIA SOV - OLYMPIONICI (5)
(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený na štyri roky od ich 
zvolenia)
Jozef GÖNCI (ako predseda komisie športovcov bol počas celého olympijského cyklu zároveň člen VV 
SOV ex offi cio; jeho mandát sa skončil na konci OH 2012, ale v Londýne bol znovuzvolený do komisie 
športovcov)
Milan JAGNEŠÁK (jeho súčasný mandát plynie od 39. VZ SOV a je platný až do skončenia ZOH 2014, 
členom SOV však bol aj v predošlom funkčnom období)
Alena PROCHÁZKOVÁ (jej mandát plynie od 39. VZ SOV a je platný až do skončenia ZOH 2014)
Michal RISZDORFER (jeho mandát sa skončil na konci OH 2012 a nebol znovuzvolený)
Jozef KRNÁČ (ako zástupca komisie športovcov bol prijatý na 38. VZ SOV, jeho mandát sa skončil 
na konci OH 2012 a nebol znovuzvolený)
Poznámka: Na 44. VZ SOV budú namiesto Michala Riszdorfera a Jozefa Krnáča, ktorým sa mandát skončil, zastupovať komisiu 
športovcov dvaja z jej nových členov za letné športy zvolených na OH v Londýne – Mária Homolová a Matej Tóth. Šieste 
miesto v pléne SOV, ktoré je podľa Stanov SOV vyhradené pre olympionikov, členov komisie športovcov SOV, bolo v uplynulom 
olympijskom cykle dlhodobo neobsadené.
 

Čestný predseda a čestní členovia SOV

(čestný predseda a čestní členovia SOV sa zúčastňujú na valných zhromaždeniach SOV s právom 
poradného hlasu, nemôžu voliť ani byť volení)

ČESTNÝ PREDSEDA SOV
Vladimír ČERNUŠÁK (od 16. zasadnutia SOV dňa 19. 11. 1999)

ČESTNÍ ČLENOVIA SOV
Ján ZACHARA (od 10. zasadnutia SOV dňa 22. 2. 1997)
Ján MRÁZ (od 10. zasadnutia SOV dňa 22. 2. 1997)
Karol STRÁŇAI (od 14. zasadnutia SOV dňa 21. 11. 1998, † 31. 7. 1999)
Štefan MAŠLONKA (od 17. zasadnutia SOV dňa 15. 4. 2000, † 30. 10. 2000)
Bohumil GOLIAN (od 20. VZ SOV dňa 31. 3. 2001, † 11. 1. 2012)
Ľubomír KADNÁR (od 20. VZ SOV dňa 31. 3. 2001, † 9. 11. 2008)
Ján MITOŠINKA (od 24. VZ SOV dňa 25. 1. 2003, † 22. 3. 2011)
Pavol GLESK (od 24. VZ SOV dňa 25. 1. 2003, † 15. 7. 2008)
Hilda MÚDRA (od 27. VZ SOV dňa 16. 4. 2004)
Ivan MAUER (od 31. VZ SOV dňa 29. 1. 2006)
Peter POSPÍŠIL (od 31. VZ SOV dňa 29. 1. 2006, † 17. 4. 2006)
Ivan ČIERNY (od 31. VZ SOV dňa 29. 1. 2006)
Ladislav ČEPČIANSKY (od 33. VZ SOV dňa 21. 4. 2007)
Pavol HANDZO (od 33. VZ SOV dňa 21. 4. 2007)
Ivan MACÁK (od 33. VZ SOV dňa 21. 4. 2007)
Anton ŠVAJLEN (od 36. VZ SOV dňa 29. 11. 2008)
Anton IHRING (od 40. VZ SOV dňa 4. 12. 2010, † 30. 8. 2012)
Ladislav HARVAN (od 41. VZ SOV dňa 16. 4. 2011)
Kamil HAŤAPKA (od 41. VZ SOV dňa 16. 4. 2011)
Jozef VENGLOŠ (od 41. VZ SOV dňa 16. 4. 2011)
Jozef LABUDA (od 42. VZ SOV dňa 21. 4. 2012)

2009-2012
2009-2012
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XXX.  kapitola
X X X

František Chmelár
prezident SOV

Výkonný výbor SOV

Vladimír Miller
viceprezident SOV 

pre mládež

Mária Mračnová
členka VV SOV

Zdenko Kríž
člen VV SOV

Ľubor Štark
člen VV SOV

Ľubor Halanda
viceprezident SOV

pre letné športy

Igor Nemeček
viceprezident SOV
pre zimné športy

Richard Galovič
člen VV SOV

Janka Gantnerová
členka VV SOV

Jozef Gönci
člen VV SOV za KŠ SOV

Jozef Bazálik
člen VV SOV

Od 215. zasadnutia VV SOV bola prizývaná Danka Barteková.

Sekretariát SOV

Katarína 
Feketeová

odborná referentka 
pre ekonomiku

Marta Kureková
sekretárka

Jana Štetáková
účtovníčka

Vidor Borsig
správca

Petra Gantnerová
projektová manažérka 

pre komunikáciu a 
protokol

Ľubomír Souček
manažér mediálnej 

komunikácie

Petra Kadnárová
v súčasnosti 
na materskej 

dovolenke

Hilária Knotková
v súčasnosti 
na materskej 

dovolenke

Mojmír Gaško
referent pre mediálnu 

komunikáciu a nové 
médiá

Silvia Remiašová
odborná referentka

Boris Demeter
odborný pracovník 

pre športy

Iveta Lednická
vedúca oddelenia

Ivana Motolíková
odborná referentka

Roman Hanzel
odborný referent

Roman Buček
športový riaditeľ

Jozef Liba
generálny sekretár SOV

Marián Kukumberg
predseda dozornej rady SOV

Dozorná rada SOV

Milan Jagnešák
člen dozornej rady za KŠ SOV

Mária Jasenčáková
členka dozornej rady SOV

Do 41. VZ SOV bol člen DR SOV Kamil Haťapka, ktorý na 41. 
VZ SOV túto funkciu opustil po prijatí za čestného člena SOV. 
Člen DR SOV ex offi cio sa po ňom stal nominant komisie 
športovcov SOV Milan Jagnešák.

Počas olympijského cyklu 2009 - 2012 došlo na sekretariáte 
SOV k nasledovným zmenám: Začiatkom roka 2009 sa skončil 
zamestnanecký pomer Márie Mračnovej na úseku rozvoja 
olympizmu. Petra Kadnárová (t. č. na materskej dovolenke) 
prešla zo športového na komunikačné oddelenie, odkiaľ v roku 
2010 odišla Ľubica Nemečková. V roku 2009 skončil pôsobenie 
vo funkcii správcu Karol Fajkus. Na pozícii sekretárky v roku 
2012 krátkodobo pôsobila Monika Kazmerová.

Športové oddelenie

Oddelenie rozvoja olympizmu Oddelenie pre komunikáciu a protokol

Ekonomické oddelenie Administrácia
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Príloha  02

Ľubor Štark
predseda predstavenstva

Predstavenstvo SOM, a.s.

Eva Gažová
marketingová manažérka

Anna Marková
odborná referentka

Sekretariát SOM, a.s.

V predošlom období boli zamestnanci SOM, a.s., Martina 
Kotuľáková, Zuzana Moravčíková a Lukáš Dubovský.

V predstavenstve SOM, a. s. pôsobil do júna 2010 Richard 
Galovič, ktorého nahradil Daniel Líška.

Janka Gantnerová
predsedníčka dozornej rady

Dozorná rada SOM, a.s.

Jozef Krnáč
člen dozornej rady za KŠ SOV

Dušan Noga 
člen dozornej rady

V DR SOM, a.s. do júna 2010 pôsobil ako predseda František 
Chmelár a ako člen Igor Nemeček, ktorého ako člen ex 
offi cio za komisiu športovcov SOV vystriedal Jozef Krnáč.

Daniel Líška
člen predstavenstva

Jozef Liba
člen predstavenstva
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VOLEBNÉ 36. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV – 
Bratislava, 29. 11. 2008

Na  36. valnom zhromaždení Slovenského 
olympijského výboru (VZ SOV) dňa 29. novem-
bra 2008 SOV bilancoval štvorročný olympijský 
cyklus 2005 – 2008 a zároveň zvolil orgány SOV 
na ďalší olympijský cyklus 2009 – 2012.

Za  prezidenta SOV bol na  36. VZ SOV bez 
protikandidáta znovu zvolený František Chme-
lár, zastávajúci najvyššiu funkciu nepretržite od 
19. novembra 1999. Na čelo SOV ho navrhlo päť 
subjektov a vo voľbách získal 58 zo 62 platných 
odovzdaných hlasov.

Člen VV SOV ex offi cio zostal predseda komisie 
športovcov, strelec Jozef Gönci. O  deväť ďalších 
postov vo VV SOV sa uchádzalo 14 kandidátov. 
V 1. kole získali potrebnú nadpolovičnú väčšinu 
hlasov na  zvolenie do  výkonného výboru traja 
zástupcovia zväzov olympijských športov - Vla-
dimír Miller, moderný päťboj (48 zo 63 platných 
hlasov), Igor Nemeček, ľadový hokej (38)  Ľubor 
Halanda, volejbal (32). Všetci traja sa na prvom 
rokovaní VV stali viceprezidentmi: Ľ. Halanda pre 
letné, I. Nemeček pre zimné športy a V. Miller pre 
mládež (novozriadená funkcia, ktorá nahradila 
post viceprezidenta pre rozvoj olympizmu).

V 2. kole volieb do VV SOV nedostal nadpolo-
vičnú väčšinu ani jeden z  kandidátov, preto roz-
hodovalo až tretie. V ňom boli zvolení dvaja s naj-
vyšším počtom hlasov - Ľubor Štark, rýchlostná 
kanoistika (25 zo 62) a Mária Mračnová, atletika 
(24). Nasledovali voľby zvyšných štyroch členov 
výkonného výboru bez ohľadu na to, či zastupujú 
olympijský alebo neolympijský šport. Hneď v  1. 
kole dostali potrebnú nadpolovičnú väčšinu zo 
62 odovzdaných platných hlasov Jozef Bazálik, 
plávanie (42) Zdenko Kríž, stolný tenis (41), Jan-
ka Gantnerová, lyžovanie (36) a Richard Galovič, 
vodný slalom (32). Zvolení delegáti športových 
zväzov sa na základe novely Stanov SOV stali indi-
viduálnymi členmi SOV a ich zväzy museli počnúc 
37. VZ SOV navrhnúť svojich nových zástupcov.

Za  predsedu dozornej rady SOV bol zvolený 
Marián Kukumberg, ktorého navrhli priamo na VZ 
zástupcovia cyklistického a  streleckého zväzu. 
Získal 38 hlasov, čo bolo o 16 viac ako dovtedaj-
šia predsedníčka Mária Jasenčáková. Za  členov 
DR SOV boli zvolení M. Jasenčáková a Kamil Ha-
ťapka.

Za individuálnych členov SOV zvolili delegáti 
36. VZ SOV na úvod volieb všetkých štyroch na-

vrhnutých kandidátov: Jána Grexu (dostal 48 zo 
60 odovzdaných platných hlasov), Máriu Jasen-
čákovú (54), Františka Chmelára (55) a  Jozefa 
Vengloša (57). František Chmelár sa po  zvolení 
za prezidenta SOV individuálneho členstva vzdal. 
Aktuálny počet členov SOV po 36. VZ SOV dosia-
hol 78.

Za čestného člena SOV bol prijatý bývalý vý-
borný futbalový brankár a dlhoročný propagátor 
olympizmu Anton Švajlen.

Výkonný výbor na  svojom prvom krátkom 
rokovaní vo funkcii generálneho sekretára SOV 
na  ďalšie štyri roky potvrdil Jozefa Libu. No-
vozvolený VV SOV schválil viaceré štrukturálne 
zmeny a jeho členovia si rozdelili kompetencie. 
Dvaja viceprezidenti SOV dostali dominantnú 
zodpovednosť za zimné športy (Igor Nemeček), 
resp. letné športy (Ľubor Halanda) - v rámci toho 
aj poverenie viesť výpravy SR na  ZOH 2010 vo 
Vancouvri, resp. OH 2012 v  Londýne a  zodpo-
vednosť za utvorenie olympijských top tímov. I. 
Nemeček bol menovaný za  predsedu dozornej 
rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a. s.; 
v tejto funkcii ho v roku 2010 nahradila členka 
VV SOV Janka Gantnerová. Viceprezident SOV pre 
mládeže Vladimír Miller bol poverený vedením 
príprav na OH mládeže 2010 v Singapure i pro-
jektu Juniorského olympijského tímu a bol meno-
vaný za predsedu komisie športovo talentovanej 
mládeže; neskôr bol poverený vedením príprav 
na  ZOH mládeže 2012 v  Innsbrucku. Na  oboch 
uvedených mládežníckych podujatiach bol aj 
vedúci výprav SR. Člen VV SOV Ľubor Štark bol 
znovu menovaný za  predsedu predstavenstva 
Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.

Novozvolený VV SOV na  svojom prvom za-
sadnutí schválil ustanovenie rady rozvoja športu 
(RRŠ) – poradného odborného orgánu SOV pod 
vedením prezidenta SOV. Rada sa však zišla len 
raz. VV SOV v decembri 2008 rozhodol aj o trans-
formácii Slovenskej olympijskej akadémie, 
do ktorej sa následne včlenili kultúrna aj edičná 
komisia SOV, dovtedy pôsobiace samostatne. Vý-
konný výbor ukončil pôsobenie medzinárodnej aj 
lekárskej komisie SOV.

VALNÉ ZHROMAŽDENIA SOV 
V UPLYNULOM 
OLYMPIJSKOM CYKLE

Príloha  03
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37. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV – 
Bratislava, 3. 4. 2009

 » 37. VZ SOV schválilo prijatie siedmich no-
vých členov SOV - štyroch kolektívnych a  troch 
individuálnych. Ako kolektívni členovia pribudli 
Slovenská spoločnosť olympijskej a  športovej 
symboliky, Slovenský bowlingový zväz, Sloven-
ská squashová asociácia a  Slovenská lyžiarska 
asociácia (SLA), ako osobnosti hokejová legenda 
a dvojnásobný medailista zo ZOH Jozef Golonka, 
hádzanárska olympionička a predsedníčka Klubu 
fair play SOV Janka Stašová a  olympionik – zá-
stupca komisie športovcov Jozef Krnáč, striebor-
ný džudista z OH 2004. Členstvo zaniklo Sloven-
skému lyžiarskemu zväzu, ktorý nahradila SLA 
a Združeniu olympijských klubov SR, ktoré sa vo 
februári 2009 vzdalo právnej subjektivity a stalo 
sa organizačnou zložkou SOV. Počet členov SOV 
sa zvýšil na 83.

 » 37. VZ SOV schválilo prijatie pozvania MOV 
na ZOH 2010 vo Vancouvri. Prezident SOV Fran-
tišek Chmelár následne slávnostne podpísal slo-
venskú prihlášku na ZOH.

 » 37. VZ SOV schválilo nominačné kritériá SOV 
na  ZOH 2010 vo Vancouvri, ktoré vo väčšine 
športov a disciplín plne akceptovali kvalifi kačné 
kritériá príslušných medzinárodných športových 
federácií. Len v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, 
biatlone a  v  sánkovaní nominačné kritériá SOV 
čiastočne pritvrdili kvalifi kačné podmienky me-
dzinárodných federácií. Schválená bola aj akcep-
tácia pridelenia kvóty na základe prerozdelenia 
miesteniek do olympijských súťaží, alebo na zá-
klade pozvania medzinárodnej federácie.

 » 37. VZ SOV bez pripomienok schválilo od-
meny za  ZOH 2010 vo Vancouvri a  OH 2012 
v  Londýne približne s  tretinovým navýšením 
v porovnaní s predošlým olympijským cyklom - 
v individuálnych športoch za umiestenia v prvej 
osmičke, v kolektívnych len v prvej šestke. Od-
meny boli schválené v nasledovnej výške (v eu-
rách) – individuálne športy: 1. miesto 45  000, 
2. miesto 35  000, 3. miesto 25  000, 4. miesto 
15 000, 5. miesto 10  000, 6. miesto 8000, 7. 
miesto 6000, 8. miesto 4000; za  výsledky do-
siahnuté v súťaži viacčlenných družstiev, osádok 
a štafi et (do počtu štyroch členov) sa za každé-
ho ďalšieho športovca pripočítava k stanovenej 
čiastke ďalších 75 percent; odmeny pre členov 
realizačných tímov sú navyše a v celkovej výš-
ke maximálne 33 percent z výšky odmien špor-
tovca, kolektívne športy (suma v zátvorke je na 
1 hráča, celková suma sa násobí počtom hrá-
čov): 1. miesto 15  000, 2. miesto 13  000, 
3. miesto 11  000, 4. miesto 9000, 5. miesto 
6000, 6. miesto 4000; odmena pre členov reali-
začného tímu je navyše a v celkovej výške ma-
ximálne 10 percent z odmeny družstva. VZ SOV 
schválilo pokračovanie v  praxi z  minulosti, že 

polovicu z odmien uhradí SOV z vlastných zdro-
jov a ďalších 50 percent sa uhradí z dotácií štátu 
prostredníctvom rezortného ministerstva.

 » 37. VZ SOV schválilo projekty Slovenské-
ho olympijského top tímu (SOTT) Londýn 2012 
i Juniorského olympijského tímu (JOT). VZ splno-
mocnil VV SOV, aby v  odôvodnených prípadoch 
zaradil do SOTT Londýn 2012 aj športovcov, ktorí 
nespĺňajú stanovené kritériá na zaradenie do B-
-kategórie SOTT. VV SOV 18. mája rozhodol o vý-
nimočnom zaradení 12 športovcov do B-kategó-
rie SOTT 2012 na rok 2009.

 » 37. VZ SOV schválilo princíp, že počnúc ZOH 
2010 za  členov slovenskej olympijskej výpra-
vy nebudú nikdy nominovaní športovci, tréneri 
a funkcionári, ktorí sa od 3. apríla 2009 dopustia 
úmyselného a  dokázaného závažného poruše-
nia antidopingových predpisov. VZ SOV uložilo 
VV SOV vykonať v  tejto súvislosti kroky potreb-
né na  jasné defi novanie tohto princípu a  jeho 
zakotvenie do Záväzku SOV v boji proti dopingu, 
aj do zmlúv s účastníkmi OH a ZOH. Toto uznese-
nie bolo neskôr v dôsledku verdiktu Športového 
arbitrážneho súdu o  neprípustnosti dvojitého 
trestania za rovnaké previnenie zrušené. Udialo 
sa tak na 43. VZ SOV dňa 7. 7. 2012.

 » 37. VZ SOV schválilo správu o  hospodárení 
SOV v roku 2008. Hospodárenie bolo vyrovnané, 
výdavky vo výške 65 781 859 korún (v prepoč-
te 2 183 558 eur) kryli príjmy v rovnakej výške. 
Najväčší podiel z príjmov - až 68,3 % pochádzal 
z  ministerstva školstva. Ďalších 19,3 % príjmov 
rozpočtu plynulo z marketingu a ostatných zdro-
jov SOV a  12,4 % z  fondu Olympijskej solidarity 
MOV. Až 71,6 % výdavkov sa použilo na  štát-
nu športovú reprezentáciu, pričom väčšina išla 
na pokrytie nákladov prípravy a účasti na Hrách 
XXIX. olympiády v Pekingu.

 » 37. VZ SOV schválilo rozpočet SOV na  rok 
2009, ktorý však VV SOV v máji 2009 na základe 
splnomocnenia pléna v dôsledku zníženia štát-
nych dotácií pod vplyvom svetovej fi nančnej 
krízy znížil o viac než pol milióna eur. Upravený 
rozpočet počítal s celkovými príjmami aj výdav-
kami vo výške 4 661 785 eur.

 » Na 37. VZ SOV boli odovzdané výročné oce-
nenia SOV za rok 2008, ako aj viacero vyzname-
naní SOV. Mená všetkých laureátov sú uvedené 
samostatne v  kompletnom zozname za  celý 
olympijský cyklus.

V a l n é  z h r O m a Ž D e n I a  S O V  V  u p l y n u l O m  O l y m p I j S k O m  C y k l e

2009-2012
2009-2012
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38. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV – 
Bratislava, 26. 1. 2010

 » 38. VZ SOV zobralo na vedomie zánik člen-
stva v  SOV Slovenskej spoločnosti olympijskej 
a športovej fi latelie, v dôsledku čoho sa počet 
členov SOV znížil na 82.

 » 38. VZ SOV schválilo zmenu statusu individu-
álneho člena SOV Jozefa Krnáča v tom zmysle, že 
v pléne SOV sa namiesto člena – osobnosti stal 
zástupcom komisie športovcov.

 » 38. VZ SOV zobralo na  vedomie informáciu 
o príprave na XXI. zimné olympijské hry vo Van-
couvri 2010, ako aj zloženie slovenskej výpravy 
na týchto hrách.

 » 38. VZ SOV odporučilo podmieniť v  budúc-
nosti udelenie licencie na prevádzkovanie Slo-
venského reprezentačného domu počas OH/
ZOH uzavretím komerčnej zmluvy medzi SOV 
a týmto prevádzkovateľom.

 » 38. VZ SOV schválilo menovanie úspešnej 
športovej strelkyne Danky Bartekovej za mladú 
športovú ambasádorku Slovenska na I. olympij-
ských hrách mládeže 2010 v Singapure. Meno-
vací dekrét jej odovzdal čestný predseda SOV 
a čestný člen MOV Vladimír Černušák.

 » Súčasťou programu 38. VZ SOV bol krst knihy 
Mariána Šimu „Zlatá za život“ o najstaršom slo-
venskom žijúcom olympijskom víťazovi Jánovi 
Zacharovi.

 » Na 38. VZ SOV boli odovzdané výročné oce-
nenia SOV za  rok 2009, viacero vyznamenaní 
SOV, ako aj diplomy MOV. Mená všetkých lau-
reátov sú uvedené samostatne v  kompletnom 
zozname za celý olympijský cyklus.

39. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV – 
Bratislava, 24. 4. 2010

 » 39. VZ SOV zobralo na vedomie informáciu, 
že novými členmi SOV – zástupcami komisie 
športovcov SOV z  radov zimných olympionikov 
na obdobie rokov 2010 – 2014 sa stali podpred-
seda komisie športovcov, bobista Milan Jagne-
šák (člen SOV ako reprezentant komisie špor-
tovcov bol aj v predošlom štvorročnom období) 
a bežkyňa na lyžiach Alena Procházková.

 » 39. VZ SOV pozitívne hodnotilo účinkovanie 
slovenskej výpravy na ZOH 2010 vo Vancouvri. 
Viceprezident SOV pre zimné športy a vedúci vý-
pravy Igor Nemeček vyzdvihol, že najpočetnej-
šia zimná výprava v  histórii olympijskej účasti 
samostatného Slovenska bola zároveň aj naj-
úspešnejšia, na čom sa podieľali predovšetkým 
biatlonisti Anastasia Kuzminová (získala zlato 
i striebro) a Pavol Hurajt (získal bronz), aj druž-
stvo hokejistov (obsadilo 4. miesto). Prezident 
SOV František Chmelár však vo svojej správe 
upozornil, že výborný vancouverský výsledok 

išiel trochu nad rámec slovenskej reality, ktorá 
nie je priaznivá, berúc do  úvahy pokračujúci 
úbytok počtu športovcov, funkcionárov, rozhod-
cov, trénerov aj športovísk.

 » 39. VZ SOV zobralo na  vedomie úpravy 
v  projekte Slovenského olympijského top tímu 
Londýn 2012, do ktorého boli zaradení aj špor-
tovci s umiestnením do 12. miesta na OH 2008, 
pričom v pôvodnom návrhu bolo iba do 8. mies-
ta. Viceprezident SOV pre letné športy a vedú-
ci štábu SOV pre OH v  Londýne Ľubor Halanda 
informoval, že v systéme podpory v rámci pro-
jektu top tímu je 36 individuálnych športovcov 
zaradených do  A-kategórie a  12 v  B-kategó-
rii. V  snahe podporiť kolektívne športy VV SOV 
do  projektu SOTT Londýn 2012 zaradil aj tímy 
basketbalistiek, hádzanárov a volejbalistov Slo-
venska, ktoré v  poslednom období preukázali 
vysokú medzinárodnú výkonnosť a kvalifi kovali 
sa na vrcholné podujatia v rokoch 2009 – 2011.

 » 39. VZ SOV schválilo program Slovenského 
olympijského top tímu (SOTT) Soči 2014 s  ka-
tegóriami A  (so zaradením medailistov zo ZOH 
2010 a  budúcich majstrov sveta, európskych 
šampiónov alebo lídrov Svetových pohárov, 
resp. koncosezónnych svetových rebríčkov - s fi -
nančnou podporou na celé štvorročné obdobie) 
a B (športovci na 9. – 12. priečkach zo ZOH 2010 
a tí, ktorí sa dostali do prvej osmičky na MS, ME 
alebo v SP, resp. vo svetovom rebríčku – s fi nanč-
nou podporou na  dva roky). Projekt SOTT Soči 
2014 počítal s tým, že v roku 2011 na základe 
výsledkov na ZOH 2010 budú môcť čerpať pod-
poru aj družstvá mužov a žien v ľadovom hokeji.

 » 39. VZ SOV s pripomienkami schválilo sprá-
vu o hospodárení SOV v roku 2009. SOV hospo-
dáril s  vyrovnaným rozpočtom s  výdavkami aj 
príjmami vo výške 4 496 614 eur. Z  príjmovej 
časti tvorili až 90 percent verejné zdroje z  ka-
pitoly ministerstva školstva (4  022  443 eur), 
tieto fi nancie sa však účelovo viazali predo-
všetkým na  fi nancovanie prípravy športovcov 
zaradených do Slovenského olympijského tímu 
Vancouver 2010, SOTT Londýn 2012 a  Junior-
ského olympijského tímu. Zvyšných 10 percent 
príjmov (4 z vlastných marketingových zdrojov 
a 6 z fondov MOV) použil SOV na fi nancovanie 
sekretariátu a na štátnu športovú reprezentáciu 
nad rámec podpory zo štátneho rozpočtu.

 » 39. VZ SOV schválilo rozpočet SOV na  rok 
2010  s  plánovanými príjmami aj výdavkami 
vo výške 2 430 270 eur. Veľké zníženie rozpoč-
tu v  porovnaní s  predchádzajúcim rokom sa 
viazalo predovšetkým na  zmenu fi nancovania 
projektov SOTT Londýn 2012 a  JOT, keďže štát-
ne dotácie na  podporu prípravy športovcov sa 
na  základe rozhodnutia rezortného minister-
stva mali poukazovať priamo na  zväzy a  nie 
sprostredkovane cez SOV ako v predošlom roku.
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 » V  rámci 39. VZ SOV odovzdali prezident 
SOV František Chmelár a  čestný predseda SOV 
Vladimír Černušák ocenenia Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) víťazom národné-
ho kola literárnej súťaže MOV 2009 „Olympijský 
šport a literatúra“ Jánovi Macháčkovi (kategória 
do 12 rokov) a Lenke Kalinovej (kategória od 12 
do 18 rokov).

40. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV – 
Bratislava, 4. 12. 2010

 » 40. VZ SOV s pripomienkami schválilo nove-
lu Stanov SOV. Prezident SOV František Chmelár 
pri jej uvedení vysvetlil, že ide predovšetkým 
o  presnejšie formulovanie jednotlivých bodov, 
aby lepšie vyjadrovali podstatu a aby boli jed-
noznačné, bez možnosti rôzneho výkladu. V po-
rovnaní s predošlými stanovami pribudli články 
o komisii športovcov a o voľbách, nová bola de-
fi nícia členstva, t. j. kto musí byť a kto môže byť 
člen SOV.

 » 40. VZ SOV zobralo na vedomie novelu Smer-
nice SOV o čestných tituloch, vyznamenaniach, 
trofejach, uznaniach a  výročných oceneniach. 
K významnej zmene došlo vo vyznamenaniach. 
Na rozdiel od predošlej praxe po novom môžu 
Zlaté, Strieborné a  Bronzové kruhy SOV do-
stať len slovenskí olympijskí medailisti – každý 
v zhode s tým, akú medailu získa. Ďalším úspeš-
ným účastníkom OH/ZOH a medailistom z OH/
ZOH mládeže sa bude udeľovať Medaila SOV, čo 
je nové vyznamenanie. Pre olympijské a  špor-
tové osobnosti – trénerov, funkcionárov, leká-
rov, masérov, novinárov, atď. – sú určené nové 
vyznamenania: Zlatý, Strieborný a  Bronzový 
odznak SOV, z minulosti zostalo v platnosti len 
Čestné uznanie SOV. Úplne novým vyznamena-
ním je Plaketa SOV - môže byť udelená osob-
nostiam, ktoré svojou činnosťou významne pri-
spievajú k rozvoju olympizmu a športu. Hlavné 
výročné ocenenie SOV za fair play dostalo názov 
Cena Jána Popluhára (predtým Cena Radovana 
Kaufmana), novými oceneniami sa stali Cena 
Jána Mráza za  významné aktivity v  oblasti ži-
votného prostredia a Cena Olympijský klub roka 
pre regionálny klub, ktorý v príslušnom roku vy-
víjal najvýraznejšie aktivity pre plnení úloh SOV 
a v propagácii olympizmu.

 » 40. VZ SOV zobralo na  vedomie spustenie 
komplexného Programu olympijskej výchovy, 
v  rámci ktorého SOV odštartoval dlhodobé vy-
dávanie publikácií, plagátov a  ďalších mate-
riálov, ktoré sú určené predovšetkým pre školy 
všetkých typov.

 » 40. VZ SOV schválilo Hlavné úlohy SOV v roku 
2011, rozdelené do štyroch tematických oblastí.

 » 40. VZ SOV prijalo bývalého prvého podpred-
sedu SOV Antona Ihringa za čestného člena SOV.

41. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV – 
Bratislava, 16. 4. 2011

 » 41. VZ SOV prijalo za nových čestných členov 
SOV tri veľmi významné osobnosti slovenské-
ho športu – Ladislava Harvana, Kamila Haťapku 
a  Jozef Vengloša. K. Haťapka i  J. Vengloš ešte 
na  predošlom valnom zhromaždení SOV sedeli 
v pléne s hlasovacím právom – prvý ako zástup-
ca Slovenského zväzu cyklistiky (SZC), druhý 
ako individuálny člen SOV. SZC však ako svojho 
zástupcu v pléne SOV počnúc 41. VZ SOV nomi-
noval v marci 2011 zvoleného nového preziden-
ta zväzu Petra Privaru a  J. Vengloš sa individu-
álneho členstva vzdal. Na ním uvoľnené miesto 
delegáti 41. VZ SOV za  nového individuálneho 
člena SOV ako osobnosť olympijského hnutia 
a športu prijali trojnásobnú olympioničku v šer-
me a  dominantnú postavu slovenského hnutia 
fair play Katarínu Ráczovú. Počet členov SOV 
naďalej zostal 82. Členom dozornej rady SOV 
sa v duchu inovovaných stanov ako člen ex of-
fi cio stal nominant komisie športovcov SOV Mi-
lan Jagnešák (zaujal uvoľnené miesto v DR SOV 
po K. Haťapkovi).

 » 41. VZ SOV ratifi kovalo novelizované Stano-
vy SOV.

 » 41. VZ SOV schválilo účasť slovenských výprav 
na I. ZOH mládeže v Innsbrucku (v januári 2012) 
i na Hrách XXX. olympiády v Londýne 2012.

 » 41. VZ SOV schválilo nominačné kritériá 
na OH 2012 v Londýne. Rozhodlo, že SOV bude 
akceptovať kvalifi kačné kritériá medzinárod-
ných športových federácií, vrátane B-limitov 
v atletike a v plávaní. Kritériá však ukladali vy-
žadovať od každého športovca, ktorého na no-
mináciu navrhne príslušný zväz, aby mal splne-
né záväzky voči Antidopingovej agentúre SR, 
resp. voči WADA.

 » 41. VZ SOV schválilo správu o  hospodárení 
SOV v roku 2010. SOV hospodáril s vyrovnaným 
rozpočtom s  príjmami aj výdavkami vo výške 
2 433 735 eur. Rovných 70 percent príjmov zís-
kal SOV z verejných zdrojov, pričom najviac pro-
striedkov z  týchto zdrojov išlo na  fi nancovanie 
prípravy a účasti na ZOH vo Vancouvri, a potom 
na  investície pre centrá olympijskej prípravy. 
Z  vlastných marketingových zdrojov získal SOV 
14 percent príjmov, ďalších 16 percent pochá-
dzalo od Medzinárodného olympijského výboru.

 » 41. VZ SOV schválilo rozpočtové provizórium 
SOV na rok 2011, v ktorom sa kalkulovalo s príj-
mami aj výdavkami vo výške 1  393  150 eur. 
Vzhľadom na to, že v čase rokovania ešte nebola 
známa výška dotácií Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na projekty športových sub-
jektov, VZ SOV mohlo schváliť len rozpočtové pro-
vizórium. Vypracovaním defi nitívneho rozpočtu 
bol poverený výkonný výbor SOV.
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 » 41. VZ SOV poverilo prezidenta SOV, aby me-
noval pracovnú skupinu, ktorá by mala v mene 
SOV pripraviť návrh novej štátnej politiky v ob-
lasti rozvoja športu v  Slovenskej republike 
a predložiť ho ministrovi školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR.

 » Na 41. VZ SOV boli odovzdané výročné oce-
nenia SOV za rok 2010, aj viacero vyznamenaní 
SOV. Mená všetkých laureátov sú uvedené sa-
mostatne v kompletnom zozname za celý olym-
pijský cyklus.

42. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV –  
Bratislava, 21. 4. 2012

 » Na 42. VZ SOV sa zúčastnil novo vymenovaný 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du-
šan Čaplovič, ktorý vo svojom vystúpení uviedol, 
že šport vníma ako rovnocenný článok v činnosti 
ministerstva a  deklaroval, že po  prijatí Progra-
mového vyhlásenia vlády SR je pripravený riešiť 
jeho problémy aj v spolupráci s podpredsedom 
vlády a ministrom financií. Vyjadril sa, že v tomto 
roku očakáva od športového hnutia zásadné kro-
ky smerom k  vzniku jeho strešnej organizácie, 

pretože „iná cesta neexistuje“. Vyjadril ambíciu 
prijať ešte do konca roka dlhodobú štátnu kon-
cepciu športu a  následne potom pripraviť nový 
zákon o športe. Vyjadril nádej na pokračovanie 
začatého dialógu s  predstaviteľmi športové-
ho hnutia a  očakávanie konkrétnych návrhov 
a  konkrétnu spoluprácu zo strany športového 
hnutia pri príprave novej koncepcie športu, jeho 
financovania, aj  pri príprave nového zákona 
o športe.

 » Na 42. VZ SOV sa najviac hovorilo o potre-
be utvorenia strešnej organizácie slovenského 
športu. Čelní predstavitelia SOV iniciatívne vyšli 
s vlastnou predstavou „strechy”, ktorú pracovne 
nazvali Slovenská olympijská a športová asoci-
ácia (SOŠA). Bola predložená aj jej navrhovaná 
schéma. „Strešnú organizáciu chceme utvoriť 
na  platforme Slovenského olympijského výbo-
ru a  Olympijskej charty. Základnými členskými 
subjektmi budú zväzy, pričom okrem tých zvä-
zov, ktoré sú už dnes členmi SOV, by mali byť 
do  strešnej organizácie prijaté aj ďalšie zväzy 
neolympijských športov,“ vysvetlil generálny 
sekretár SOV Jozef Liba. Prezident a  generál-
ny sekretár SOV dostali mandát najneskôr do   
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20. júna 2012 rokovať o utvorení strešnej orga-
nizácie slovenského športu aj s  predstaviteľmi 
športových subjektov, ktoré nemajú zastúpenie 
v pléne SOV. Konkrétnu úlohu - do 20. júna 2012 
prerokovať vo vlastných orgánoch stanovisko 
k  utvoreniu strešnej organizácie slovenského 
športu a  doručiť svoje pripomienky a  návrhy 
na  sekretariát SOV - dostali aj všetky členské 
subjekty SOV.

 » 42. VZ SOV schválilo kandidatúru strelkyne 
Danky Bartekovej do komisie športovcov MOV vo 
voľbách, ktoré prebehnú počas OH v Londýne.

 » 42. VZ SOV schválilo správu o  hospodárení 
SOV v roku 2011. SOV hospodáril s vyrovnaným 
rozpočtom s  príjmami aj výdavkami vo výške 
1  377  501 eur. Štátne dotácie nedosiahli ani 
polovicu príjmovej časti rozpočtu (podieľali sa 
na príjmoch SOV zhruba 47 percentami). V sprá-
ve o  hospodárení Slovenskej olympijskej mar-
ketingovej, a.s., za rok 2011, odznela informá-
cia, že SOM, a.s., mala celkové výnosy vo výške 
905 343 eur, jej náklady dosiahli 892 016 eur. 
Transfer na SOV od jeho dcérskej marketingovej 
spoločnosti mal hodnotu 292 000 eur za služby 
a 280 000 eur za používanie olympijskej sym-
boliky. Veľmi chudobné však boli príjmy Nadácie 
SOV, ktoré v roku 2011 dosiahli len 1690 eur.

 » 42. VZ SOV schválilo rozpočet SOV na  rok 
2012, koncipovaný ako vyrovnaný s príjmami aj 
výdavkami vo výške 1 911 315 eur. Takmer po-
lovica výdavkov (928 102 eur) sa podľa schvá-
lenho rozpočtu mala použiť na  činnosť športo-
vého oddelenia, dominantne na  zabezpečenie 
prípravy a účasti na OH v Londýne.

 » Na  42. VZ SOV bol za  čestného člena SOV 
prijatý bývalý popredný volejbalista, dlhoročný 
športový funkcionár a tajomník Slovenskej aso-
ciácie olympionikov Jozef Labuda.

 » Na 42. VZ SOV boli odovzdané výročné oce-
nenia SOV za rok 2011, aj viacero vyznamenaní 
SOV. Mená všetkých laureátov sú uvedené samo-
statne v  kompletnom zozname za  celý olympij-
ský cyklus.

43. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV – 
Bratislava, 7. 7. 2012

 » 43. VZ SOV zobralo na  vedomie informáciu 
o zložení slovenskej výpravy na Hry XXX. olym-
piády v Londýne, ktoré 4. 7. 2012 schválil VV SOV.

 » 43. VZ SOV venovalo dominantnú pozornosť 
príprave strešnej organizácie slovenského špor-
tu. V  porovnaní s  aprílovým prvým základným 
predstavením jej konceptu na 42. VZ SOV došlo 
na 43. VZ SOV k presnejšiemu vykresleniu celej 
predstavy, vrátane predloženia návrhu stanov 
strešnej organizácie s  navrhovaným názvom 
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). 
Nový názov by tak vyjadroval jednak kontinuitu 

so súčasným SOV, ale aj skutočnosť, že má dôjsť 
k  rozšíreniu pôsobnosti organizácie na  celú 
oblasť športu. Prezident SOV František Chmelár 
vysvetlil, že strešná organizácia by podľa pred-
loženého návrhu mala vzniknúť transformáciou 
SOV a zmenou stanov tak, aby sa členmi SOŠV 
mohli stať aj tie športové zväzy neolympijských 
športov, ktoré podľa platných Stanov SOV členmi 
SOV byť nemôžu. Zväzy všetkých olympijských 
športov, ako aj zväzy jedenástich neolympij-
ských sú členmi SOV, desiatky ďalších však zatiaľ 
nie. F. Chmelár zdôraznil, že ak sa strešnou orga-
nizáciou stane Slovenský olympijský a športový 
výbor, tak sa musí riadiť Olympijskou chartou 
– a tá jednoznačne určuje, že hlasovaciu väčši-
nu v  pléne aj vo výkonnom výbore musia mať 
zväzy olympijských športov, resp. ich zástupco-
via. Návrh úpravy súčasných Stanov SOV tak, 
aby umožnili transformáciu SOV na  Slovenský 
olympijský a športový výbor, uviedol generálny 
sekretár SOV Jozef Liba.

 » 43. VZ SOV zobralo návrh Stanov SOŠV 
a  jeho štruktúry na  vedomie s  pripomienka-
mi. Splnomocnilo prezidenta a  výkonný výbor 
SOV na  ďalšie rokovania o  príprave utvorenia 
strešnej organizácie slovenského športu. Čle-
nom SOV uložilo plénum do 15. 9. 2012 zaslať 
na  sekretariát SOV pripomienky k  obom pred-
loženým návrhom. Výkonný výbor SOV dostal 
za úlohu predložiť konkrétny návrh štruktúry aj 
Stanov Slovenského olympijského a športového 
výboru na 44. VZ SOV 24. 11. 2012.

 » 43. VZ SOV zrušilo dve uznesenia z  37. VZ 
SOV (konalo sa 3. 4.2009). Jedným uznesením 
vtedy plénum schválilo princíp, že počnúc ZOH 
2010 za  členov slovenskej olympijskej výpra-
vy nebudú nikdy nominovaní športovci, tréneri 
a  funkcionári, ktorí sa od  3. apríla 2009 do-
pustia úmyselného a  dokázaného závažného 
porušenia antidopingových predpisov. Druhým 
uznesením 37. VZ SOV uložilo výkonnému výbo-
ru SOV do 30. 6. 2009 po konzultácii s ADA SR 
a  s  právnikmi defi novať, za  akých podmienok 
v budúcnosti nenominuje na ZOH a OH počnúc 
ZOH 2010 vo Vancouvri športovcov, trénerov 
a  funkcionárov, ktorí sa od  3. apríla 2009 do-
pustia úmyselného a  dokázaného závažného 
porušenia antidopingových predpisov a schváliť 
príslušné uznesenie, ktorým táto prax nadobud-
ne účinnosť. Obe uznesenia boli zrušené na zá-
klade verdiktu Športového arbitrážneho súdu 
v Lausanne (z apríla 2012), ktorý rozhodol, že je 
neprípustné dvakrát trestať športovca za  jeden 
dopingový priestupok, pričom aj nenominovanie 
športovca na OH či ZOH po odpykaní trestu za do-
pingu považoval súd za potrestanie.

Volebné 44. valné zhromaždenie SOV sa usku-
toční 24. 11. 2012 v Bratislave.

V a l n é  z h r O m a Ž D e n I a  S O V  V  u p l y n u l O m  O l y m p I j S k O m  C y k l e
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Počas končiaceho sa funkčného obdobia 
orgánov SOV sa uskutočnilo 42 zasadnutí vý-
konného výboru SOV. Dve zasadnutia boli mi-
moriadne – jedno z  nich bolo prvé zasadnutie 
novozvoleného VV SOV v  priebehu volebného 
36. valného zhromaždenia SOV 29. 11. 2008, 
ďalšie sa uskutočnilo počas 38. valného zhro-
maždenia SOV 26. 1. 2010. Prehľad účasti členov 
VV SOV na zasadnutiach výkonného výboru SOV 
v uplynulom olympijskom cykle:

- prezident SOV František Chmelár: 
   42 = 100 % účasť
- viceprezident SOV Ľubor Halanda: 
   31 = 73,8 % účasť
- viceprezident SOV Igor Nemeček: 
   35 = 83 % účasť
- viceprezident SOV Vladimír Miller: 
   39 = 92,9 % účasť
- člen VV SOV Jozef Bazálik: 
   41 = 97,6 % účasť
- člen VV SOV Richard Galovič: 
   31 = 73,8 % účasť
- členka VV SOV Janka Gantnerová: 
   34 = 81 % účasť
- člen VV SOV Jozef Gönci: 
   23 = 54,8 % účasť
- člen VV SOV Zdenko Kríž: 
   38 = 90,5 % účasť
- členka VV SOV Mária Mračnová: 
   37 = 88,1 % účasť
- člen VV SOV Ľubor Štark: 
   40 = 95,2 % účasť

Na  zasadnutia VV SOV boli pravidelne pri-
zývaní generálny sekretár SOV Jozef Liba, pred-
seda dozornej rady SOV Marián Kukumberg 
a čestný člen MOV, čestný prezident SOV Vladi-
mír Černušák. Ako novozvolená členka Medzi-
národného olympijského výboru bola od  215. 
zasadnutia VV SOV prizývaná aj Danka Barte-
ková, ktorá po  nadobudnutí právoplatnosti jej 
členstva v MOV bude podľa Olympijskej charty 
na  celé obdobie výkonu svojej funkcie v  MOV 
členkou VV SOV ex offi cio. V  prípade potreby 
boli na zasadnutia VV SOV prizývaní pracovníci 
sekretariátu SOV alebo hostia.

Z  každého zasadnutia bol spracovaný pod-
robný zápis, v prípade potreby aj mediálna sprá-
va. Všetky prijaté uznesenia zo zasadnutí VV SOV 
sú evidované v registri v elektronickej podobe 
na  serveri SOV. S  výnimkou 187. zasadnutia 

VV SOV (v  Starom Smokovci), 203. zasadnutia 
VV SOV (v  Banskej Bystrici) a  212. zasadnutia 
VV SOV (v  Starom Smokovci) sa všetky zasad-
nutia VV SOV uskutočnili v Bratislave, zvyčajne 
v Slovenskom olympijskom dome na Kukučíno-
vej 26 v Bratislave.

PREHĽAD TERMÍNOV ZASADNUTÍ VV SOV 
V UPLYNULOM OLYMPIJSKOM CYKLE

mimoriadne zasadnutie VV SOV - 29. 11. 2008
179. VV SOV – 11. 12. 2008
180. VV SOV - 15. 1. 2009
181. VV SOV - 12. 2. 2009
182. VV SOV - 12. 3. 2009
183. VV SOV - 26. 3. 2009
184. VV SOV - 21. 5. 2009
185. VV SOV - 18. 6. 2009
186. VV SOV - 10. 9. 2009
187. VV SOV - 22. 10. 2009
188. VV SOV - 4. 12. 2009
189. VV SOV - 21. 12. 2009
190. VV SOV - 14. 1. 2010
mimoriadne zasadnutie VV SOV - 26. 1. 2010
191. VV SOV - 18. 3. 2010
192. VV SOV - 15. 4. 2010
193. VV SOV - 4. 6. 2010
194. VV SOV - 24. 6. 2010
195. VV SOV - 10. 9. 2010
196. VV SOV - 14. 10. 2010
197. VV SOV - 11. 11. 2010
198. VV SOV - 16. 12. 2010
199. VV SOV - 20. 1. 2011
200. VV SOV - 18. 3. 2011
201. VV SOV - 7. 4. 2011
202. VV SOV - 19. 5. 2011
203. VV SOV - 23. 6. 2011
204. VV SOV - 8. 9. 2011
205. VV SOV - 20. 10. 2011
206. VV SOV - 16. 11. 2011
207. VV SOV - 15. 12. 2011
208. VV SOV - 9. 1. 2012
209. VV SOV - 16. 2. 2012
210. VV SOV - 15. 3. 2012
211. VV SOV - 5. 4. 2012
212. VV SOV - 18. 5. 2012
213. VV SOV - 14. 6. 2012
214. VV SOV - 4. 7. 2012
215. VV SOV - 16. 8. 2012
216. VV SOV - 13. 9. 2012
217. VV SOV – 11. 10. 2012
218. VV SOV – 13. 11. 2012

ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU 
SOV V UPLYNULOM 
OLYMPIJSKOM CYKLE
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ZLOŽENIE RÁD, ZLOŽIEK 
A KOMISIÍ SOV A NADÁCIE SOV 
V OLYMPIJSKOM CYKLE 2009 – 2012

Príloha  05

RADY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

RADA ROZVOJA OLYMPIZMU

PREDSEDA:
František CHMELÁR (prezident SOV)
PODPREDSEDNÍČKA:
Mária MRAČNOVÁ (členka VV SOV, 
predsedníčka komisie SOV pre ženy a šport)
ČLENOVIA:
Ivan ČIERNY (predseda Združenia olympijských 
klubov SR)
Anton JAVORKA (predseda ústredného štábu 
Olympijských festivalov detí a mládeže 
Slovenska)
Ján JUNGER (predseda Slovenskej olympijskej 
akadémie)
Ján GREXA (podpredseda Slovenskej 
olympijskej akadémie)
Štefan ŠLACHTA (predseda kultúrnej 
komisie SOA)
Zdenka LETENAYOVÁ (predsedníčka komisie 
olympijského dedičstva SOA)
Viera BEBČÁKOVÁ (predsedníčka komisie 
vzdelávania SOA)
Dušan NOGA (predseda komisie olympijskej 
výchovy SOA)
Janka STAŠOVÁ (predsedníčka Klubu 
fair play SOV)
Katarína RÁCZOVÁ (národná ambasádorka 
Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play)
Juraj BOBULA (predseda komisie SOV pre šport 
a životné prostredie)
Ervín Smažák (Slovenská spoločnosť 
olympijských a športových zberateľov)
Peter OSUSKÝ (Slovenská spoločnosť 
olympijských a športových zberateľov)
Anton TKÁČ (predseda Slovenskej asociácie 
olympionikov)
TAJOMNÍCI:
Ivana MOTOLÍKOVÁ (SOV)
Silvia REMIÁŠOVÁ (SOV)
Roman HANZEL (SOV)
Poznámka: Do roku 2010 bol člen RRO aj predseda edičnej 
a propagačnej komisie SOA Bohumil Golian; po prijatí 
dlhodobého edičného plánu v oblasti olympijskej výchovy 
bola táto komisia zrušená.

RADA ROZVOJA ŠPORTU

PREDSEDA
František CHMELÁR (prezident SOV)
ČLENOVIA:
Ľubor HALANDA (viceprezident SOV 
pre letné športy)
Igor NEMEČEK (viceprezident SOV 
pre zimné športy)
Vladimír MILLER (viceprezident SOV 
pre mládež)
Ľubor ŠTARK
Ivan MACÁK
Dušan HAMAR
Miroslav HOLIENKA
Branislav DELEJ
Tomáš GURSKÝ
Jozef VENGLOŠ
Tibor MACKO
Eugen LACZO
Marián KUKUMBERG
TAJOMNÍK:
Roman BUČEK (SOV)
Poznámka: Rada rozvoja športu mala v uplynulom 
štvorročnom období len jedno zasadnutie. Do RRŠ bol 
menovaný aj nedávno zosnulý Tibor Marček.

RADA STARŠÍCH SOV

ČLENOVIA:
Ladislav ČEPČIANSKY (Bratislava)
Vladimír ČERNUŠÁK (Bratislava)
Ivan ČIERNY (Banská Bystrica)
Jozef HRČKA (Bratislava)
Ivan MAUER (Bratislava)
Ján MRÁZ (Bratislava)
Hilda MÚDRA (Bratislava)
Ján ZACHARA (Nová Dubnica)
TAJOMNÍČKA:
Hilária KNOTKOVÁ (SOV)
Poznámka: V uplynulom štvorročnom období boli členovia 
rady starších SOV aj medzičasom zosnulí Bohumil Golian 
a Ján Mitošinka.

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

ZDRUŽENIE OLYMPIJSKÝCH KLUBOV SR

PREDSEDA:
Ivan ČIERNY
PODPREDSEDOVIA:
Anton ŠVAJLEN (predseda OK Košice)

2009-2012
2009-2012
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Viliam MJARTAN (predseda OK Spišská Nová Ves)
ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU:
Michal STAŇO (predseda OK Žilina)
zástupca jedného klubu ako variabilný člen 
(zastúpenie konkrétneho OK na zasadnutí VV 
ZOK SR rotuje podľa dohody VV)
ĎALŠÍ ČLENOVIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
ZOK SR:
Roman KRÁLIK (predseda OK Liptovský 
Mikuláš)
Vladimír REVICKÝ (predseda OK Prievidza)
Peter HIRJAK (predseda OK Trenčín)
Mária JASENČÁKOVÁ (predsedníčka OK Vysoké 
Tatry)
Anton JAVORKA (predseda OK Trnava)
Vincent LAFKO (predseda OK Prešov)
Jozef MESIARKIN (predseda OK Nové Zámky)
Csaba OROSZ (predseda OK Žitný ostrov)
Miroslav MLYNEK (predseda OK Nitra)
Jaroslav ŽINGOR (predseda OK Lučenec)
František RÉVÉSZ (predseda OK Šahy)
Martin VRÁBEĽ (predseda OK Banská Bystrica)
Štefan BALOŠÁK (predseda OK Turiec)
Jaroslav KLUS (predseda OK Kysuce)
Jozef UCHAĽ (predseda OK Michalovce)
Miroslav STANOVSKÝ (predseda OK Orava)
TAJOMNÍCI:
Roman HANZEL (SOV)
Silvia REMIÁŠOVÁ (SOV)
Poznámka: Počas štvorročného obdobia boli členovia VZ ZOK 
SR aj Ladislav Orviský (OK Trenčín), Jolana Némethová (OK 
Dunajská Streda) a Rudolf Honner (OK Turiec). K obnoveniu 
pôsobenia OK Bratislava po dlhoročnej nečinnosti došlo dňa 
25. 10. 2012, prípravou riadneho zhromaždenia boli poverení 
Mária Mračnová a Dušan Noga. 

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ AKADÉMIA

PREDSEDA:
Ján JUNGER
PODPREDSEDA
Ján GREXA
ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA:
Štefan ŠLACHTA (predseda kultúrnej komisie)
Zdenka LETENAYOVÁ (predsedníčka komisie 
olympijského dedičstva)
Viera BEBČÁKOVÁ (predsedníčka komisie 
vzdelávania)
Dušan NOGA (predseda komisie olympijskej 
výchovy)
TAJOMNÍČKA:
Ivana MOTOLÍKOVÁ (SOV)
Poznámka: Do roku 2010 v rámci SOA pôsobila aj edičná a 
propagačná komisia, ktorej predsedal Bohumil Golian.

KLUB FAIR PLAY SOV

PREDSEDNÍČKA:
Janka STAŠOVÁ
ČLENOVIA KOLÉGIA:
Peter BUČEK
Milan FRONKO
Dana HELLEBRANDTOVÁ
Anna JAŠEKOVÁ
Anton JAVORKA
Ladislav NEMEŠ
Katarína RÁCZOVÁ (národná ambasádorka 
Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play)
Ladislav ŠESTÁK
Anton URBAN
TAJOMNÍČKA:
Ivana MOTOLÍKOVÁ (SOV)

ÚSTREDNÝ ŠTÁB OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV 
DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA

PREDSEDA:
Anton JAVORKA
ČLENOVIA ÚSTREDNÉHO ŠTÁBU
Dušan SLIVA (Košický samosprávny kraj)
Michal NÁLEPKA (Bratislavský 
samosprávny kraj)
Anton HALENÁR (Trnavský samosprávny kraj)
František KORONCZI (Trenčiansky 
samosprávny kraj)
Imrich KOVÁČ (Banskobystrický 
samosprávny kraj)
Katarína JEDINÁKOVÁ (Žilinský 
samosprávny kraj)
František MARCINČIN (Prešovský 
samosprávny kraj)
Mária OTOTTOVÁ (Nitriansky samosprávny kraj)
TAJOMNÍK:
Roman HANZEL (SOV)
Poznámka: Člen ústredného štábu počas takmer celého 
štvorročného obdobia bol aj nedávno zosnulý Štefan 
Brezovaj (v zastúpení ZOK SR).

KOMISIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

KOMISIA ŠPORTOVCOV SOV

PREDSEDA:
Jozef GÖNCI (športová streľba)
PODPREDSEDA:
Milan JAGNEŠÁK (boby)
ČLENOVIA:
Attila BÁTKY (zápasenie)
Jana GEREKOVÁ (biatlon)
Libor CHARFREITAG (atletika)
Jozef KRNÁČ (džudo)
Martina MORAVCOVÁ (plávanie)
Eva ÓDOROVÁ (stolný tenis)
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Alena PROCHÁZKOVÁ (beh na lyžiach)
Ivana REITMAYEROVÁ (krasokorčuľovanie)
Michal RISZDORFER (rýchlostná kanoistika)
Martin TEŠOVIČ (vzpieranie)
TAJOMNÍČKA:
Petra KADNÁROVÁ (SOV)
Poznámka: Do skončenia ZOH 2010 vo Vancouvri boli 
členovia komisie športovcov SOV za zimné športy hokejista 
Richard Kapuš, biatlonista Marek Matiaško, snoubordistka 
Jana Šeďová a bobista Milan Jagnešák, ktorý bol na ZOH 
2010 zvolený za člena komisie na ďalšie štyri roky. Na OH 
2012 v Londýne boli ako noví členovia komisie športovcov 
SOV za letné športy namiesto doterajších (uvádzaných 
vyššie) zvolení Jozef Gönci, Martina Moravcová, atlét 
Matej Tóth a športová gymnastka Mária Homolová.

MEDIÁLNA KOMISIA SOV

PREDSEDA:
Zdenko KRÍŽ (člen VV SOV)
ČLENOVIA:
Gabriel BOGDÁNYI (Šport, predtým SITA)
Vladislav BRINDŽÁK (TASR)
Peter BUČEK (RTVS - Slovenský rozhlas)
Tomáš GROSMANN (predseda Klubu športových 
redaktorov SSN)
Rastislav HRÍBIK (Plus sedem dní, predtým 
Six Stars)
Peter PAŠUTH (SITA)
Roman RIŠA (Šport)
Stano ŠČEPÁN (RTVS - Slovenská televízia)
Marián ŠIMO (Sme)
TAJOMNÍK:
Ľubomír SOUČEK (SOV)

KOMISIA SOV PRE ŠPORT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PREDSEDA:
Juraj BOBULA
ČLENOVIA:
Alžbeta HAVRANČÍKOVÁ
Anna PASIAROVÁ
Benjamín LEITNER
Ivan PETROVIČ
Dagmar RAJČANOVÁ
Vlastimil TRÉGER

KOMISIA SOV PRE ŽENY A ŠPORT

PREDSEDNÍČKA:
Mária MRAČNOVÁ (podpredsedníčka SOV 
pre rozvoj olympizmu)
ČLENKY:
Anna JAŠEKOVÁ
Oľga KYSELOVIČOVÁ
Tatiana LOPUŠNIAKOVÁ
Igor MACHAJDÍK
Zuzana SVRČKOVÁ
Mária SZEDLÁROVÁ
Klára URBÁNOVÁ
Alena URVAYOVÁ
TAJOMNÍČKA:
Ivana MOTOLÍKOVÁ (SOV)

KOMISIA SOV PRE STYK S EURÓPSKOU ÚNIOU

PREDSEDA:
Jozef LIBA
ČLENOVIA:
Janka GANTNEROVÁ
Igor MOŠKA
Elena MALÍKOVÁ
Ján HYŽA
František CHMELÁR
Zdenko KRÍŽ
Jozef KLIMENT
Anna MARKOVÁ
Peter DEDÍK
Pavol LAZAR
Radoslav BEHUL
Miloslav BENCA 
TAJOMNÍČKA:
Petra GANTNEROVÁ (SOV)

KOMISIA SOV PRE ŠPORTOVO 
TALENTOVANÚ MLÁDEŽ

PREDSEDA:
Vladimír MILLER (viceprezident SOV 
pre mládež)
ČLENOVIA:
Jozef BAZÁLIK
Peter NEUSCHL
Tomáš SINGER
Milan SULETY
TAJOMNÍK:
Boris DEMETER (SOV)

NADÁCIA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

SPRÁVCA:
František CHMELÁR
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY:
Anton TKÁČ
ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY:
Mária MRAČNOVÁ
Janka STAŠOVÁ
Ľubor HALANDA
Juraj MINČÍK
REVÍZORKA:
Mária JASENČÁKOVÁ:
TAJOMNÍČKA:
Katarína FEKETEOVÁ

z l O Ž e n I e  r Á D ,  z l O Ž I e k  a  k O m I S I Í  S O V  a  n a D Á C I e  S O V
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OLYMPIJSKÉ OCENENIA

VÝROČNÉ TROFEJE MEDZINÁRODNÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

(výročné trofeje udeľuje MOV každoročne 
tematicky)
2009 Šport – inšpirácia pre mladých ľudí: 
Vladimír Miller
2010 Šport a sociálna zodpovednosť: 
Marián Kukumberg 
2011 Šport a udržateľný rozvoj: 
Západoslovenská energetika, a.s.

DIPLOM MOV ŽENA A ŠPORT

(udeľuje Medzinárodný olympijský výbor)
2009 Darina Moravcová
2011 Eva Charfreitagová
2012 Mária Juríková-Bartošíková

DIPLOM MOV ŠPORT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2009 Benjamín Leitner
2010 Juraj Bobula

EOC LAUREL AWARD

(udeľujú Európske olympijské výbory)
2010 Vladimír Miller

MEDAILA PIERRA DE COUBERTIN

(najvyššie ocenenie Medzinárodného výboru 
Pierra de Coubertin) 
2010 František Chmelár

OCENENIA FAIR PLAY

DIPLOM CIFP

(udeľuje Medzinárodný výbor fair play UNESCO 
– CIFP)
2010 Nikola Višňová, Lukáš Csölley 
(krasokorčuliari - za príkladný čin)

DIPLOM EFPM

(udeľuje Európske hnutie fair play)
2011 Dominik Hrbatý (tenista – za príkladné 
vystupovanie počas kariéry)

NAJVYŠŠIE MEDZINÁRODNÉ 
VYZNAMENANIA A OCENENIA 
PRE PREDSTAVITEĽOV 
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 
HNUTIA V OBDOBÍ 2009 – 2012
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VÝROČNÉ OCENENIA SOV 
ZA OBDOBIE ROKOV 2008 – 2011

Príloha  07

Výročné trofeje SOV sa udeľujú od roku 2003 
vždy s platnosťou za predošlý rok. Cena Jána Po-
pluhára mala do roku 2009 názov Cena Radovana 
Kaufmana. Od roku 2010 sú v platnosti ako nové 
ocenenia Cena Jána Mráza a  cena Olympijský 
klub roka, od roku 2011 Cena Pavla Demitru. Nie 
každý rok sú udelené všetky ocenenia.

TROFEJ SOV

(ocenenie významnej osobnosti za aktuálny 
prínos v propagácii olympijského hnutia a prehl-
bovaní jeho vplyvu na šport a kultúru)
2008: Slovenský strelecký zväz
2009: Fakulta telesnej výchovy a športu UK 
Bratislava
2011: Věra Čáslavská

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA

(ocenenie za propagáciu a šírenie olympijských 
myšlienok najmä v pedagogickom procese)
2008: Mária Húšťavová
2009: Otto Krajňák
2010: Viera Bebčáková

CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ

(ocenenie ženy za športové výsledky, aktivitu 
v športe a v olympijskom hnutí)
2008: Zuzana Štefečeková
2009: Anna Pasiarová
2010: Katarína Ráczová
2011: Jana Palovičová

CENA PAVLA SCHMIDTA

(ocenenie za výkon roka v olympijskej disciplíne)
2008: Peter a Pavol Hochschornerovci
2009: futbalisti Slovenska
2010: Anastasia Kuzminová
2011: Peter a Pavol Hochschornerovci

CENA ONDREJA NEPELU

(ocenenie mladého športovca do 23 rokov, u kto-
rého sa výrazne prejavila športová perspektíva)
2008: Martin Halčin
2009: Matej Beňuš
2010: Filip Praj
2011: Peter Sagan

CENA JÁNA ZACHARU

(ocenenie trénera mládeže, ktorý dlhodobo aj 
aktuálne dosahuje prenikavé výsledky)
2008: Ivan Hiadlovský
2009: Vincent Kekeli
2010: Juraj Minčík
2011: Gustáv Jendek

CENA MIRA PROCHÁZKU

(ocenenie za aktuálne prenikavé dielo v oblasti 
literatúry a žurnalistiky, alebo za celoživotnú 
propagáciu športu a olympizmu prostriedkami 
literatúry a publicistiky)
2008: Karol Polák
2009: Marián Šimo
2010: Rudolf Gallo a Jozef Kšiňan
2011: Tomáš Grosmann

CENA LADISLAVA CHUDÍKA

(ocenenie za výtvarné, dramatické, hudobné, 
fi lmové alebo architektonické dielo, propagujúce 
šport a olympizmus)
2008: Ivan Patúc
2009: Stanislav Štepka
2010: Dušan Fischer

CENA JÁNA MRÁZA

(ocenenie za významné aktivity v oblasti život-
ného prostredia)
2010: Dagmar Rajčanová

CENA OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA

(ocenenie pre olympijský klub, ktorý vyvíja naj-
výraznejšie aktivity pri plnení úloh SOV a v pro-
pagácii olympizmu)
2010: Olympijský klub Košice
2011: Olympijský klub Žilina

CENA PAVLA DEMITRU

(ocenenie za mimoriadny pozitívny prínos 
k reprezentácii SR v kolektívnych športoch 
a v tímových súťažiach v spojení s vynikajúcimi 
výkonmi)
2011: Žigmund Pálffy

CENA JÁNA POPLUHÁRA

(ocenenie za za propagáciu a presadzovanie 
čestného súťaženia, čin v duchu tolerancie a fair 
play, alebo za celoživotné pôsobenie v súlade 
s princípmi humanizmu – do roku 2009 Cena 
Radovana Kaufmana)
2008: Bohumil Golian – za celoživotné 
 pôsobenie
2009: Július Kozma in memoriam – za celoživot-
né pôsobenie
2010: Anton Švajlen – za celoživotné pôsobenie
2011: Ladislav Šesták – za celoživotné 
 pôsobenie

2009-2012
2009-2012
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ČESTNÍ ČLENOVIA SOV

Anton Švajlen (prijatý na 36. VZ SOV dňa 29. 11. 2008)
Anton Ihring (prijatý na 40. VZ SOV dňa 4. 12. 2010, zomrel 30. 8. 2012)
Ladislav Harvan (prijatý na 41. VZ SOV dňa 16. 4. 2011)
Kamil Haťapka (prijatý na 41. VZ SOV dňa 16. 4. 2011)
Jozef Vengloš (prijatý na 41. VZ SOV dňa 16. 4. 2011)
Jozef Labuda (prijatý na 42. VZ SOV dňa 21. 4. 2012)

VYZNAMENANIA SOV UDELENÉ 
V OLYMPIJSKOM CYKLE 2009 - 2012

Podľa novej smernice SOV 
počnúc rokom 2011 dostáva-
jú Zlaté, Strieborné a  Bronzo-
vé kruhy SOV už len výlučne 
olympijskí medailisti – podľa 
toho, akú medailu získajú. 
Prax v  minulosti bola odlišná. 
Na  ocenenie ďalších úspeš-
ných olympionikov, ktorí však 
medailu na  OH/ZOH nezís-
kali, slúži od  roku 2011 nové 
vyznamenanie Medaila SOV. 
Ďalšie významné osobnosti 
slovenského športu a  olym-
pijského hnutia (tréneri, funk-
cionári, rozhodcovia, lekári, 
novinári, atď.) môžu po novom 
získať Zlatý, Strieborný alebo 
Bronzový odznak SOV. Osob-
nostiam, ktoré svojou činnos-
ťou významene prispievajú 
k rozvoju olympizmu a športu, 
udeľuje SOV od roku 2011 Me-
dailu SOV.

ZLATÉ KRUHY SOV

Anastasia Kuzminová (2010)

STRIEBORNÉ KRUHY SOV

Libuša Schönová (2008)
Mária Jasenčáková (2009)
Ján Michalko (2009)
Božena Miklošovičová (2009)
Jozef Plachý (2009)
Ján Starší (2009)
Jozef Vengloš (2009)
Konrad Kreuzer (2009)
Ľudovít Kilár (2009)
Ján Filc (2010)
Juraj Široký (2010)
Juraj Sanitra (2010)
Stanislav Lišiak (2010)

BRONZOVÉ KRUHY SOV

Ivan Cibák (2009)
Alexander Černák (2009)
Richard Frimmel (2009)
Milan Fronko (2009)
Vladimír Hančík (2009)
Jozef Hatala (2009)
Mária Chalupová (2009)
Jozef Jurášek (2009)
Štefan Katušák (2009)
Štefan Malík (2009)
Jarolím Miko (2009)
Pavol Mlynár (2009)
František Reich (2009)
Štefan Rosina (2009)
Miroslav Rosina (2009)
Bartolomej Rusina (2009)

Vojtech Stantien (2009)
Dáša Bajová (2009)
Stanislav Dutka (2009)
Vlasta Fialová (2009)
Dušan Jursík (2009)
Viliam Lendel (2009)
Ján Magdoško (2009)
Michal Mihál (2009)
Štefan Pipa (2009)
František Révész (2009)
Juraj Sinay (2009)
Alexander Slafkovský (2009)
Ján Godál (2009)
Jaroslav Žingor (2009)
Jaroslav Walter (2009)
Milan Štefanka (2009)
Pavol Hurajt (2010)
Vladimír Vachalík (2010)
Timotej Zuzula (2010)
František Hossa (2010)
Ľubomír Pokovič (2010)
Dalimír Jančovič (2010)
Samuel Petráš (2010)
Michal Malina (2010)
Miroslav Karafi át (2010)
Peter Bondra (2010)
Ľuboš Bartečko (2010)
Pavol Demitra (2010)
Michal Handzuš (2010)
Marián Hossa (2010)
Žigmund Pálffy (2010)
Jozef Stümpel (2010)
Miroslav Šatan (2010)
Martin Štrbák (2010)
Ľubomír Višňovský (2010)
Richard Zedník (2010) 
Danka Barteková (2012)
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NASLEDUJÚCE VYZNAMENANIA SA UDEĽUJÚ OD ROKU 2011:

ZLATÝ ODZNAK SOV

Vladimír Černušák (2011) 
Hilda Múdra (2011)
Ján Mráz (2011)
Ján Zachara (2011)
Bohumil Golian (2011)
Ivan Mauer (2011)
Ivan Čierny (2011)
Ladislav Čepčiansky (2011)
Pavol Handzo (2011)
Ivan Macák (2011)
Anton Švajlen (2011)
Anton Ihring (2011)
Karol Divín (2011)
Ján Grexa (2011)
Benjamín Leitner (2011)
Otakar Malý (2011)
Vladimír Porubský (2011)
Jozef Vengloš (2011)
Ladislav Harvan (2011)
Kamil Haťapka (2011)
Jozef Labuda (2012)
Jozef Adamec (2012)
Anton Frolo (2012)
Dana Zátopková (2012)

STRIEBORNÝ ODZNAK SOV

Vincent Lafko (2011)
Ján Novák (2011)
Ján Terezčák (2011)
Arpád Tarnóczy (2011)
Jozef Gönci (2012)
Martina Moravcová (2012)
Ivan Cibák (2012)

BRONZOVÝ ODZNAK SOV

Ivan Bubelíny (2011)
Olina Hanesová (2011)
Jozef Ivan (2011)

Eduard Krištofovič (2011)
Juraj Skladaný (2011)
Dušan Šimočko st. (2011)
Ondrej Tadanai (2011)
Alexander Vietor (2011)
Vladimír Revický (2011)
Dušan Bohňa (2011)
Viliam Ugróczy (2011)
Peter Tichý (2011)
Florián Leitman (2011)
Marián Grman (2012)
Ján Koštial (2012)
Ivan Kováč (2012)
Eugen Magda (2012)
Alojz Martinček (2012)
Jozef Medvecký (2012)
Vladimír Mihálik (2012)
Jozef Mokrý (2012)
Jaroslav Oršula (2012)
Marcela Pavkovčeková (2012)
Július Regec (2012)
Oto Sabo (2012)
Juraj Tóth (2012)
Ondrej Vilner (2012)
Miloslav Benca (2012)
Pavel Anetta (2012)
Juraj Sedlák (2012)
Martin Tešovič (2012)
Jan Telensky (2012)

MEDAILA SOV

Jerguš Bača (2011)
Attila Bátky (2011)
Iveta Bieliková (2011)
Milan Foľta (2011)
Ján Klimko (2011)
Roman Kontšek (2011)
Juraj Ontko (2011)
Valentina Popovová (2011)
Pavol Szikora (2011)

Gabriela Zamišková-Brosková 
(2011)
Boris Lukášik (2011)
Ivan Bátory (2012)
Mojmír Božík (2012)
Jaroslav Boroš (2012)
Miroslav Luberda (2012)
Ľudmila Pěčová-Chmelíková 
(2012)
Jana Dukátová (2012)
Ľubomír Hagara (2012)
Peter Gelle (2012)
Martin Jankovec (2012)
Lucia Klocová (2012)
Matej Tóth (2012)
Samuel Piasecký (2012)

PLAKETA SOV

František Gahér (2011)
Dana Hagarová (2011)
Ján Mojžiš (2011)
Vladimír Mečiar (2011)
Vlasta Švikruhová (2011)
Marta Pernišová-Pösová 
(2011)
Nadácia Orchidamos Slovakia 
(2011)
Jozef Daník (2012)
Ján Dulaj (2012)
Štefan Haberland (2012)
Jozef Kačica (2012)
Zdeněk Michna (2012)
Ján Svrček (2012)
Zdenko Trebuľa (2012)
Magistrát mesta Košice (2012)
Jurij Titov (2012)
Ľubomír Kazimír (2012)
Miroslav Wlachovský (2012)
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