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Vážení kolegovia, milí priatelia,
predkladáme Vám Správu o činnosti SOV za 

uplynulý olympijský cyklus tak, ako nám to ukla-
dajú Stanovy SOV. Máme zároveň potrebu pre-
zentovať Vám i širokej verejnosti celé spektrum 
činnosti SOV za štvorročné obdobie. Východiskom 
na spracovanie správy za celé štvorročné obdo-
bie boli každoročné správy o činnosti, ktoré sme 
Vám pravidelne predkladali. Tie však nemusia od-
zrkadľovať najmä medziročné zmeny a vývojové 
tendencie v olympijskom hnutí. 

Činnosť medzinárodného olympijského hnu-
tia výrazne ovplyvnil nástup Thomasa Bacha do 
funkcie prezidenta Medzinárodného olympijské-
ho výboru (MOV) v roku 2013. Výkonný a krea-
tívny právnik – manažér sa prejavil presadením 
komplexného programu racionalizácie, objektivi-
zácie a efektivizácie činnosti olympijského hnutia 
v rámci Agendy 2020 a zavedením tzv. Olympij-
ských summitov.

Na týchto summitoch sa zúčastňujú naj-
významnejší predstavitelia rozhodujúcich subjek-
tov športového a olympijského hnutia vo svete, 
vďaka čomu sa prehlbuje ich spolupráca a vzá-
jomné rešpektovanie. Ôsmeho októbra 2016 
sa konal už piaty takýto summit. Jeho účastníci 
komplexne zhodnotili Hry XXXI. olympiády v Riu 
de Janeiro a prijali ráznejšie opatrenia v boji proti 
dopingu, i odporúčania smerom k WADA.

V tejto súvislosti je vhodné vyzdvihnúť, že slo-
venské olympijské hnutie má v osobe Danky Bar-
tekovej v MOV opäť zastúpenie medzi riadnymi 
členmi. Nastúpila do MOV v roku 2013 ako jeho 
vôbec najmladšia členka, ale prejavuje sa veľmi 
aktívne a pôsobí úspešne vo viacerých komisiách 
MOV. To veľmi oceňujú jej kolegovia i samotné 
vedenie MOV.

Veľmi si to ceníme aj my doma, pretože SOV 
je priamo prepojený s MOV a takisto aj s Európ-
skymi olympijskými výbormi (EOV) a s celosveto-
vou Asociáciou národných olympijských výborov 
(ANOV). Vďaka tomu pri riešení problémov nikdy 
nie sme osamotení. Teší nás, že orgánmi MOV, 
ANOV a EOV sme hodnotení ako jeden z najkva-
litnejšie pracujúcich a najaktívnejších NOV vôbec.

Porozumenie i vynikajúcu spoluprácu nachá-
dzame tiež v rámci susedských olympijských vzťa-
hov s národnými olympijskými výbormi (NOV) 
Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska i Ukrajiny 
a v neformálnom združení NOV strednej Európy 
a Balkánu.

Pochopiteľne podstatnejšie je, ako sa to odrá-
ža u nás, na domácej pôde. Pokiaľ ide o podporu 
štátu, parlamentu, vlády i konkrétnych rezortov, 
SOV si nemôže sťažovať na nepochopenie a ne-
ochotu pomôcť. Rešpektujeme program vlády SR 
a máme snahu problémy riešiť korektne. Napriek 
tomu máme niektoré výhrady, ktoré sa však netý-

SME JEDEN TÍM  
NEBOL LEN SLOGAN

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



4 5

kajú priamo SOV, ale širokej športovej obce a fun-
govania systému športu v SR.

S vďakou oceňujeme podporu olympijskej 
športovej reprezentácie a to nielen pri „veľkých“ 
hrách, ale tiež na olympiádach mládeže a na 
EYOF. Investície do mládeže sa určite vždy vy-
platia, najmä ak sú dobre cielené. Veď na Hrách 
XXXI. olympiády v Riu de Janeiro štartovalo 
takmer päťsto športovcov, ktorí v rokoch 2010, 
resp. 2014 štartovali na OH mládeže v Singapure 
alebo v Nankingu. A títo mladíci získali spolu 80 
medailí. Podobne výrazne sa na XXII. zimných 
olympijských hrách 2014 v Soči presadili účastníci 
I. ZOH mládeže 2012 v Innsbrucku.

Zo Slovákov sa spomedzi garnitúry „mladých 
pušiek“ na „veľkých“ olympiádach, ale aj na iných 
podujatiach, najvýraznejšie predviedli medailisti 
z mládežníckych hier – zjazdárka Petra Vlhová 
a vodný slalomár Jakub Grigar. Slovenský šport 
naliehavo potrebuje viac takýchto mladých, ta-
lentovaných a ambicióznych športovcov. Veková 
skladba našich najúspešnejších olympionikov zo 
Soči ani z Ria nie je priaznivá.

Ak by v Soči nebolo úžasnej Anastasie Kuzmi-
novej, ktorá v pretekoch biatlonistiek na 7,5 km 
obhájila zlato z Vancouvru, zo ZOH by sme na-
priek životným výsledkom zjazdára Adama Žam-
pu domov prichádzali oveľa smutnejší. Na OH 
Riu de Janeiro sme síce mali medailistov spolu až 
osem, ale z nich až piati majú hodne cez tridsať 
rokov... A aj ďalšie naše umiestenia v prvej osmič-
ke získali prevažne športoví veteráni.

Výsledky slovenskej výpravy v Riu boli uspo-
kojivé. Šance sme využili tak na 60 percent, čo 
je porovnateľné s minulosťou. Potešila náš kom-
paktnosť Slovenského olympijského tímu, jeho 
dobré vedenie, ako aj výkony niektorých mladých 
športovcov, s ktorými budeme rátať do budúc-
nosti. Máme však čo robiť, pretože je celý rad de-
mograficky, ekonomicky, sociálne i kultúrne po-
rovnateľných krajín, ktoré v Riu aj v Soči dosiahli 
lepšie výsledky ako my.

Konkurencia v olympijskom svete sa neustále 
rozširuje. V Riu získali medailu športovci už z 87 
krajín, pričom v deviatich – napríklad aj v Kosove, 
ktoré len nedávno pribudlo do olympijskej rodiny 
– sa z medaily tešili po prvý raz v histórii OH. Dip-
lomové umiestenie (t. j. do 8. miesta) si pripísali 
športovci až zo 120 krajín.

Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro vôbec 
v mnohých ukazovateľoch prekonali úspešný Lon-
dýn 2012. Dokazuje to, že aj napriek zložitým po-
litickým, ekonomickým a sociálnym problémom, 
ktoré sa prejavili vo finálnej etape prípravy olym-
pijských hier 2016, bolo jej pridelenie do Brazí-
lie, premiérovo na juhoamerický subkontinent, 
správnym rozhodnutím MOV. 

V uplynulom období sme znovu dosť veľké 
úsilie venovali propagácii olympijských hodnôt 
a plneniu Programu olympijskej výchovy SOV. 
Našimi silnými pomocníkmi v tejto činnosti boli 
tradične najmä naše regionálne olympijské kluby. 
V súčasnosti ich je už 21 a sú takmer po celom 
území Slovenska. Oslavy Olympijského dňa, či 
naše vedomostné, výtvarné a literárne súťaže 
sa realizujú najmä vďaka ich aktivite. Dominant-
ne zabezpečovali aj našu olympijskú Štafetu Rio 
2016, ktorá trvala takmer dva mesiace.

Pokračovali sme v našom dlhodobom projek-
te Olympijské festivaly Slovenska, do ktorého sa 
zapája množstvo škôl. Na získanie záujmu detí 
o šport ako výborná a žiadaná propagačná akcia 
slúži výchovno-vzdelávacie predstavenie Dotkni 
sa hviezd, čo je jeden z našich nových projektov.

Robíme však niečo aj pre seniorov – najmä 
ženy sa v rámci takisto nového projektu Vykročte 
za zdravím, pri ktorom SOV spolupracuje s Jedno-
tou dôchodcov na Slovensku, s veľkým zaujatím 
chopili príležitosti. 

Potešila nás aktivizácia Nadácie Slovenského 
olympijského výboru. Tá v posledných troch ro-
koch prišla s viacerými progresívnymi a úspešný-
mi projektmi a dokázala na ne získať aj optimálnu 
finančnú podporu. Profitujú z toho mladé talenty 
i olympionici-seniori.

Vážení kolegovia, milí priatelia,
dovoľte mi, aby som sa na konci aktuálneho 

olympijského cyklu poďakoval Vám všetkým – čle-
nom SOV, čestným členom SOV, zložkám i komi-
siám SOV a všetkým členom slovenskej olympij-
skej rodiny za aktívnu spoluprácu. Dosiahnuté 
výsledky potvrdzujú, že bola účinná.

Obzvlášť chcem vyzdvihnúť spoluprácu v rám-
ci výkonného výboru a sekretariátu SOV, v orgá-
noch SOM, a.s. a Nadácie SOV, ako aj v dozornej 
rade SOV. Naším mottom v uplynulom olympij-
skom cykle bolo Sme jeden tím. Som spokojný, že 
nezostalo len pri slovách a že to nebol len slogan.

Nie všetko však bolo bez chýb a nie vždy sa 
podarilo naplniť naše zámery na sto percent. Ber-
me to ako výzvu do budúcnosti, ktorá by nás mala 
motivovať k ešte usilovnejšej a efektívnejšej prá-
ci. Šport a olympizmus si to plne zaslúžia.

PhDr. FRANTIŠEK CHMELÁR
prezident Slovenského olympijského výboru
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Tak ako v minulom období aj v rokoch 2013 
– 2016 bol SOV smerom k vonkajšiemu pros-
trediu na národnej ako aj medzinárodnej úrov-
ni reprezentovaný prezidentom Františkom 
Chmelárom a generálnym sekretárom Jozefom 
Libom. SOV aktívne reprezentovala aj Danka 
Barteková ako členka komisie športovcov Me-
dzinárodného olympijského výboru. Agendou 
medzinárodných vzťahov sa v rámci SOV zao-
berala aj komisia SOV pre medzinárodné veci 
a vzťahy s EÚ pod vedením Petra Tarcalu .

Administratívu vyplývajúcu z agendy medzi-
národných stykov zabezpečovali zamestnan-
kyne medzinárodného oddelenia SOV Petra 
Gantnerová, resp. Petra Kadnárová .

V rámci Slovenska SOV v období 2013 – 2016 
pokračoval v snahách o štrukturálne zmeny 
a zjednotenie športovej obci na Slovensku. 
V rámci tejto dlhodobej iniciatívy sa čiastočne 
podieľal na príprave nového Zákona o športe, 
ktorý bol ratifikovaný 15. decembra 2015. 

SOV taktiež komunikoval so svojimi členmi 
o zmenách v Olympijskej charte súvisiacich 
so schválením Agendy 2020 a  a následne aj 
o zmenách v Stanovách SOV, vyplývajúcich ako 
z nového Zákona o športe, tak aj z Agendy 2020.

AKTIVITY SOV NA MEDZINÁRODNOM POLI

Na poli medzinárodných vzťahov v obdo-
bí 2013 – 2016 SOV  nadviazal na diplomaciu 
a politiku predchádzajúcich období. Dôkazom 
dlhoročného aktívneho pôsobenia SOV na me-
dzinárodnom poli sú nadštandardné vzťahy 
s Medzinárodným olympijským výborom (MOV), 
Európskymi olympijskými výbormi (EOV) ako aj 
s ostatnými členmi svetovej olympijskej rodiny. 

Dôkazom nadštandardných vzťahov s MOV 
bolo prijatie početnej delegácie SOV v sídle MOV 
v septembri 2016. Prezident MOV Thomas Bach 
na ňom vyzdvihol dlhodobú činnosť a aktivity SOV 
na národnej ako aj medzinárodnej pôde. Pri tej-
to príležitosti na znamenie vďaky za dlhoročné 
služby v prospech olympijského hnutia odovzdal 
Františkovi Chmelárovi Trofej prezidenta MOV . 

Diplomatickým úspechom Slovenského olym-
pijského výboru bolo zvolenie prezidenta SOV 
Františka Chmelára do exekutívy Európskych 
olympijských výborov (EOV) na 42. valnom 
zhromaždení EOV v novembri 2013 v Ríme. Jeho 
mandát je platný do novembra 2017. František 
Chmelár je historicky druhý Slovák zvolený do 
exekutívy EOV . 

Taktiež výrazným úspechom v tomto období 
bolo udelenie práva na usporiadanie XVI. letné-
ho Európskeho olympijského festivalu mládeže 
(EYOF) v roku 2021 mestu Košice. Rozhodnu-
tie o udelení bolo prijaté 21. októbra 2016 na  
45. valnom zhromaždení EOV v Minsku. Podujatie 
sa v Košiciach uskutoční v termíne 25. – 31. júla 
2021. Súťažiť sa bude v 9 základných športoch – 
basketbal, hádzaná, volejbal, atletika, cyklistika, 
gymnastika, džudo, plávanie a tenis. Desiatym 
športom, ktorý si usporiadateľ mohol zvoliť z let-
ných športov, bude v Košiciach triatlon.

Logo kandidatúry Krakova na ZOH 2022. 

SOV pokračoval v iniciatíve spoločnej kandida-
túry poľského Krakova na usporiadanie zimných 
olympijských a paralympijských hier v roku 2022 
s účasťou Slovenska, ktorá vyvrcholila oficiálnym 
podpisom prihlášky 6. novembra 2013 vo Varša-
ve. V rámci kandidátskeho procesu v januári 2014 

VONKAJŠIE VZŤAHY  
SLOVENSKÉHO  
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

I. kapitola

Prezident SOV František Chmelár spoločne 
s najvyšším predstaviteľom svetového olympijského 
hnutia Thomasom Bachom, ktorý mu v septembri 
2016 odovzdal Trofej prezidenta SOV.
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vzniklo občianske združenie Slovenský prípravný 
výbor ZOH Krakov, ktorého predsedom sa stal 
predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj 
Blanár. Hlavnou úlohou výboru bola spolupráca 
s poľskou stranou a podpora pri činnostiach súvi-
siacich s prípravou kandidatúry. Aj napriek úspeš-
nému a nádejnému priebehu a vysoko pozitívnym 
vyhliadkam kandidatúry mestská rada mesta Kra-
kov rozhodla 11. júna 2014 o ukončení procesu 
kandidatúry po nepriaznivom výsledku mestské-
ho referenda. 

VÝZNAMNÉ PÔSOBENIE  
DANKY BARTEKOVEJ V MOV  

K pozitívnemu vnímaniu SOV v rámci medzi-
národnej olympijskej rodiny výraznou mierou 
prispelo aj pôsobenie Danky Bartekovej v komisii 
športovcov MOV aj  v samotnom MOV, do ktoré-
ho bola oficiálne prijatá na mimoriadnom zasad-
nutí MOV v Lausanne 3. júla 2013, s 11-mesačným 
oneskorením od oficiálneho zvolenia v dôsledku 
protestu dvoch diskvalifikovaných kandidátov. 
Stala sa najmladšou členkou MOV. Od prijatia do 
MOV sa zúčastnila na všetkých zasadnutiach MOV 
aj na dvoch valných zhromaždeniach EOV, na Fó-
rach športovcov MOV v Singapure aj v Lausanne, 
ako i na Európskom fóre športovcov v Bratislave.

Od prijatia do MOV bola Danka Barteková no-
minovaná do viacerých komisií MOV. V roku 2013 
do koordinačnej komisie pre OH mládeže 2018 
v Buenos Aires. V roku 2014 do komisie pre me-
dzinárodné vzťahy, ktorá sa v roku 2015 preme-
novala na komisiu pre verejné záležitosti a spo-
ločenský rozvoj prostredníctvom športu. V roku 

2015 bola členkou hodnotiacej komisie MOV pre 
ZOHM 2020. A od roku 2015 je členka rady riadi-
teľov akciovej spoločnosti Olympic Channel Ser-
vices – tzv. španielskej, ako aj predsedníčka koor-
dinačnej komisie MOV pre III. zimné olympijské 
hry mládeže v Lausanne 2020 – ako historicky 
najmladšia predsedníčka komisie MOV. 

VZŤAHY S MOV, ANOV A EOV

• Vzťahy SOV s Medzinárodným olympijským 
výborom (MOV): Hoci MOV má len individuálnych 
členov, na zasadnutia MOV boli pozývaní ako po-
zorovatelia aj vedúci predstavitelia SOV. Prezident 
SOV František Chmelár sa v období 2013 – 2016 
zúčastnil ako pozorovateľ na štyroch zasadnutiach 

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 

Danka Barteková pri skladaní 
prísahy členky MOV  

3. júla 2013 v Lausanne.

Štyria noví členovia MOV  
za komisiu športovcov, prijatí 

v júli 2013 – zľava Tony 
Estanguet, Kirsty Coventryová, 

vtedajší prezident MOV Jacques 
Rogge, Danka Barteková  

a James Tomkins.
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MOV a generálny sekretár Jozef Liba na jednom .    
SOV nadviazal v  uplynulom období 2013 – 

2016 na aktívnu komunikáciu s rôznymi oddele-
niami MOV. Vďaka kvalitným projektom a dlhodo-
bo dobrým vzťahom s oddelením MOV pre styk 
s NOV mohol významne čerpať zdroje na jednotli-
vé projekty Olympijskej solidarity MOV a taktiež 
organizovať v rokoch 2014 a 2016 zasadnutia regi-
onálnej pracovnej marketingovej skupiny.

V septembri 2016 sa uskutočnila návšteva 
členov výkonného výboru SOV a ďalších pred-
staviteľov slovenského olympijského hnutia 
v Olympijskom múzeu aj v samotnom sídle MOV 
v Lausanne. Slovenskú delegáciu prijal prezident 
MOV Thomas Bach, ktorého sprevádzal riaditeľ 
oddelenia MOV pre styk s NOV a šéf Olympijskej 
solidarity MOV Pére Miró . 

Po zaradení Slovenského olympijského a špor-
tového múzea (SOŠM) ako zložky SOV v roku 2015 
sa rozšírila komunikácia SOV v rámci MOV aj o ko-
munikáciu s Olympijským múzeom v Lausanne . 
SOŠM bolo 25. septembra 2015 na 10. zasadnutí 
Olympic Museum Network (OMN) v kanadskom 
Richmonde oficiálne prijaté za člena OMN, ktoré 

I. kapitola

Členovia exekutívy EOV 
a ďalší delegáti na začiatku 
zasadnutia v Bratislave 
v septembri 2016.

Spoločná fotografia členov 
slovenskej olympijskej 
delegácie s prezidentom 
MOV Thomasom Bachom 
na záver návštevy v sídle 
MOV v septembri 2016.

Zdenko Kríž pri prejave po nedávnom prevzatí 
ocenenia EOC Laurel Award na VZ EOV  
v Minsku.
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je zastrešujúcou organizáciou olympijských múzeí 
vo svete.  

• Vzťahy SOV s Asociáciou národných olympij-
ských výborov (ANOV): SOV pokračoval v udržaní 
dobrej komunikácie aj v rámci ANOV počas príprav 
jednotlivých edícií olympijských hier. A vrcholní 
predstavitelia SOV sa pravidelne zúčastňovali na 
každoročných valných zhromaždeniach ANOV.

• Vzťahy SOV s Európskymi olympijskými vý-
bormi (EOV): Zvýšená intenzita spolupráce SOV 
s EOV sa prejavila nielen v organizácii viacerých 
podujatí európskeho charakteru, ale aj v angažo-
vanosti predstaviteľov SOV v rámci jednotlivých 
komisií a projektov EOV. Predstavitelia SOV sa 
pravidelne zúčastňovali na valných zhromažde-
niach EOV a aj na seminároch EOV. V roku 2015 
bol Jakub Grigar ocenený Cenou Piotra Nurow-
ského. A na 45. valnom zhromaždení EOV bola 
členovi výkonného výboru SOV a dlhoročnému 
športovému funkcionárovi Zdenkovi Krížovi ude-
lená cena EOC Laurel Award za celoživotný prí-
nos športu. 

Prezident SOV František Chmelár od novem-
bra 2013 aktívne zastáva pozíciu člena exekutívy 
EOV a je aj koordinátor v rámci komisie EOV pre 
olympijské hry. Okrem toho sa v roku 2013 na-
ďalej zapájal do činnosti komisie EOV pre styk 
s EÚ a v marci 2014 aktívne prispel k organizácii 
bilaterálneho stretnutia čelných predstaviteľov 
EOV s vtedajším viceprezidentom komisie EU Ma-
rošom Šefčovičom. V septembri 2016 zasadala 
v Bratislave exekutíva EOV. Na tomto rokovaní 
bolo schválené nové logo Európskych olympij-
ských výborov, ktoré sa bude využívať vo všetkých 
vizuáloch projektov a aktivít EOV.  

Generálny sekretár SOV Jozef Liba naďalej pô-
sobil ako člen komisie EOV pre EYOF. Podieľal sa 
na príprave a koordinácii existujúcich organizáto-
rov EYOF pre roky 2013 a 2015 a pri výbere orga-
nizátorov na rok 2017 a 2019. Bol člen koordinač-

nej komisie pre zimný EYOF 2013 v rumunskom 
Brašove a vedúci koordinačnej komisie pre letný 
EYOF 2015 v gruzínskom Tbilisi. Zároveň bol ve-
dúci hodnotiacej komisie EOV pre letný a zimný 
EYOF 2017 v maďarskom Györi a v Sarajeve v Bos-
ne a Hercegovine. Významné bolo aj jeho pôso-
benie v koordinačnej komisii pre 1. európske 
hry 2015 v Baku. Výrazne sa podieľal aj na tvorbe 
koncepčných materiálov komisie EOV pre EYOF.

SOV organizoval v októbri 2015 v Bratislave  
8. európske fórum športovcov. Na fóre sa zúčast-
nilo viac než 70 delegátov z 36 európskych krajín, 
medzi nimi 15 olympijských medailistov, vráta-
ne dvoch členov MOV a jeho komisie športovcov 
– bývalého francúzskeho vodného slalomára To-
nyho Estangueta a slovenskej strelkyne Danky 
Bartekovej. 

SOV taktiež pokračoval v aktívnej spoluprá-
ci s kanceláriou EOV pri EÚ na projekte „Dobré 
spravovanie športu“. Jeho záverečný seminár sa 
uskutočnil v apríli 2013 v Bratislave. SOV aktívne 
komunikoval s kanceláriou EOV pri EÚ v Bruseli 
o ďalších možnostiach spolupráce na rôznych pro-
jektoch, ako aj o možnostiach alternatívneho fi-
nancovania projektov zo zdrojov EÚ. Člen VV SOV 
Zdenko Kríž sa zapájal do aktivít expertnej sku-
piny pre dobré spravovanie športu pri Európskej 
komisii, ktorej členom sa stal v roku 2012. 

SLOVENSKÁ ÚČASŤ NA PODUJATIACH MOV A EOV

Pozíciu SOV v rámci medzinárodného olympij-
ského hnutia posilňuje aj účasť delegátov na rôz-
nych odborných seminároch, konferenciách a fó-
rach konaných pod záštitou MOV a EOV.

Išlo o nasledovné podujatia: 2013 – stretnutie 
mediálnych pracovníkov NOV v Lausanne, svetová 
konferencia Šport pre všetkých v Lime, 7. európske 
fórum športovcov v Poreči, 10. Svetová konferencia 
Šport a životné prostredie v Soči, svetová konferen-
cia Doping v športe v Johannesburgu, svetový tlačo-

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 

Spoločná fotografia účastníkov 
8. európskeho fóra športovcov 

v Bratislave v roku 2015.

Nové logo EOV,  
platné od októbra 2016.
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vý brífing v Soči, 2014 – konferencia MOV Prevencia 
zranení a chorôb v športe v Monaku, stretnutie me-
diálnych pracovníkov NOV v Lausanne, 2015 – se-
minár MOV pre ženy v Európe Vedenie ľudí, rozvoj 
talentu vo Varšave, stretnutie mediálnych pracov-
níkov NOV v Lausanne, 7. medzinárodné fórum Ka-
riéra športovcov v Lime, 2016 – stretnutie marke-
tingových pracovníkov NOV v Lausanne, stretnutie 
mediálnych pracovníkov NOV v Lausanne, svetový 
tlačový brífing v Pjongčangu. 

VZŤAHY SOV S JEDNOTLIVÝMI NOV

Spolupráca SOV s rôznymi národnými olympij-
skými výbormi (NOV) bola v období 2013 – 2016 
veľmi aktívna. SOV udržiaval predchádzajúce dob-
ré vzťahy a nadväzoval nové styky.

Predstavitelia SOV sa zúčastňovali na stretnu-
tiach NOV stredoeurópskych a balkánskych kra-
jín a aktívne spolupracovali s NOV z tejto skupiny. 
Na stretnutiach sa diskutovalo o aktuálnej situácii 
či o možných budúcich spoločných projektoch. 
SOV aktívne spolupracoval aj s ďalšími národný-
mi olympijskými výbormi krajín V4, a to najmä 
v rámci projektov rozvoja olympizmu, ako sú Me-
dzinárodný olympijský tábor mládeže (v posled-
ných troch rokoch aj s ukrajinskou účasťou) a akti-
vity Slovenskej olympijskej akadémie.

Naďalej pokračovali aj nadštandardné pria-
teľské vzťahy s Českým olympijským výborom, 
ktorého noví predstavitelia prišli na návštevu SOV 
v novembri 2014. Ilustráciou vzájomných dobrých 
vzťahov bolo recipročné otvorenie Slovenského 
domu ako aj Českého domu počas OH 2016 v Riu 
de Janeiro hlavami obidvoch štátov Andrejom 
Kiskom a Milošom Zemanom . 

V roku 2016 začal SOV spoluprácu s Chorvát-
skym olympijským výborom na projekte SUCCESS, 
ktorý je zameraný na posilnenie dobrého spravo-
vania športu poskytnutím nevyhnutých znalostí 
a vedomostí ženám pracujúcim v oblasti športu. 
Projekt bude prebiehať do konca roka 2017. 

VZŤAHY SOV S ĎALŠÍMI SUBJEKTMI

V období 2013 – 2016 SOV intenzívne komu-
nikoval so zastupiteľskými úradmi SR v krajinách, 
v ktorých boli plánované medzinárodné športové 
podujatia pod záštitou MOV alebo EOV.

Predstavitelia SOV boli v tomto období aj člen-
mi pracovnej skupiny pre koordinovanú prezen-
táciu SR v zahraničí vytvorenej Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
s cieľom koordinácie aktivít smerujúcich k jednot-
nej prezentácii Slovenska v zahraničí. 

V rámci hľadania alternatívneho financovania 
svojich projektov spolupracoval SOV s Medzi-
národným vyšehradským fondom, od ktorého 
získal príspevok na usporiadanie Medzinárodné-
ho olympijského tábora mládeže v rokoch 2013 
a 2015. 

SOV ako národný koordinátor Európskeho týž-
dňa športu v roku 2015 taktiež aktívne spolupra-
coval s rôznymi zložkami Európskej komisie a so 
slovenskými predstaviteľmi pri EÚ v rámci tejto 
iniciatívy. 

ČINNOSŤ KOMISIE SOV PRE MEDZINÁRODNÉ VECI 
A VZŤAHY S EÚ

Namiesto pôvodnej komisie SOV pre styk s EÚ 
zriadil SOV v roku 2013 komisiu SOV pre me-
dzinárodné veci a vzťahy s EÚ na čele s Petrom 
Tarcalom. Úlohou komisie bolo monitorovanie 
aktuálnych trendov a problémov v športe na 
medzinárodnej úrovni a ich aplikácia v prostredí 
slovenského športu. Väčšina administratívnych 
aktivít komisie sa realizovala prostredníctvom 
medzinárodného oddelenia SOV. 

Významným prínosom komisie bola organizácia 
konferencie Športová diplomacia v medzinárod-
ných podmienkach a v rámci SR, ktorá sa konala 
12. novembra 2013 v Bratislave.

I. kapitola

Momentka z otvorenia 
Slovenského domu počas 
OH v Riu de Janeiro. Zľava 
olympionička Jana Dukátová, 
prezident ČR Miloš Zeman, 
prezident SR Andrej Kiska  
a prezident SOV  
František Chmelár.

Fotografia z konferencie Športová  
diplomacia v medzinárodných  

podmienkach a v rámci SR v Bratislave  
v roku 2013.
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PARTICIPÁCIA SOV  
NA PROGRAMOCH OLYMPIJSKEJ  
SOLIDARITY (OS) MOV

• PROGRAM ŠTIPENDIÁ SOČI 
2014. Program prebiehal od no-
vembra 2012 do februára 2014. 
Zahŕňal 15 slovenských športov-
cov, ktorí dostávali počas tohto 

obdobia štipendium na prípravu na ZOH 2014 
v Soči. Do programu boli zaradení: Peter Mlynár, 
Barbora Klementová (beh na lyžiach), Monika 
Simančíková (krasokorčuľovanie), Viera Gbúro-
vá, Karol Stuchlák, Marek Solčanský (sánkova-
nie), Natália Prekopová, Tomáš Hasilla, Paulína 
Fialková (biatlon), Petra Vlhová, Adam Žampa 
(alpské lyžovanie), Natália Šlepecká (akrobatické 
lyžovanie), Matej Matys (snoubording) a Tatiana 
Bodová (šort trek). 

• PROGRAM ŠTIPENDIÁ RIO 2016. Program 
prebiehal od septembra 2014 do augusta 2016. 
Zahŕňal 10 slovenských športovcov, ktorí dostá-
vali počas tohto obdobia štipendium na prípravu 
na OH 2016 v Riu de Janeiro. Do programu boli 
zaradení: Daniela Pešková, Zoltán Baláž (streľ-
ba), Richard Nagy (plávanie), Libor Charfreitag, 
Matej Tóth, Lucia Hrivnák Klocová (atletika), 
Samuel Piasecký (gymnastika), Matej Rusnák, 
Martin Halčin (vodný slalom) a Richard Varga 
(triatlon). 

• PROGRAM PODPORA PRE DRUŽSTVO. SOV 
využíval tento program v období 2013 – 2016 na 
podporu ženského družstva v plážovom volejbale 
v príprave na OH 2016. 

• PROGRAM KONTINENTÁLNEJ PODPORY 
ŠPORTOVCOV. Medzi aktivity programu patrila 
účasť športovcov na testovacom podujatí na ZOH 
Soči v roku 2014. Ďalšou aktivitou bolo štipen-
dium na prípravu na ZOH 2018 v Pjongčangu pre 
Adama Žampu (alpské lyžovanie) od júla 2014 do 
októbra 2016. A hlavnou aktivitou v rámci progra-
mu bola príprava na zimný, resp. letný EYOF 
v roku 2013 (Brašov a Utrecht) ako aj príprava na 
zimný, resp. letný EYOF 2015 (Vorarlbersko s Lich-
tenštajnskom a Tbilisi). 

• PROGRAM PRÍPRAVA ŠPORTOVCOV NA 
OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE. V rámci tohto 
programu SOV čerpal zdroje na prípravu špor-
tovcov a zabezpečenie účasti slovenskej výpravy 
na OH mládeže 2014 v Nankingu a ZOH mládeže 
2016 v Lillehammeri.

• PROGRAM ŠTIPENDIÍ PRE TRÉNEROV. V rám-
ci programu sa zúčastnil Richard Ďuriš na medzi-
národnej výučbe trénerov basketbalu v americ-
kom Delaware.

• PROGRAM ROZVOJA NÁRODNÝCH ŠPORTO-
VÝCH ŠTRUKTÚR. V období 2013 -2016 poskytla 
OS MOV granty na rozvoj národných športových 
štruktúr v nasledovných zväzoch: 2014 – Slo-
venská plavecká federácia/synchronizované 

plávanie, 2015 – Slovenský rýchlokorčuliarsky 
zväz, 2016 – Slovenský šermiarsky zväz .  

• PROGRAM ROZVOJA ŠTRUKTÚR NÁROD-
NÝCH OLYMPIJSKÝCH VÝBOROV. SOV využil tento 
program na semináre pre športovcov v rokoch 
2014 a 2015 na Kaskádach, ďalej na kurz ruštiny 
pre svojich zamestnancov pred ZOH v Soči, ako 
aj na redesign a následné rozšírenie web strán-
ky www.olympic.sk a milujemsport.olympic.sk, 
a taktiež na vytvorenie mobilnej aplikácie SOV . 
Ďalším projektom v rámci tohto programu bolo 
zavedenie elektronického inventarizačného sys-
tému. OS MOV taktiež prispievala každoročne na 
administratívnu činnosť SOV. 

• NÁRODNÉ TRÉNINGOVÉ KURZY PRE ŠPOR-
TOVÝCH ADMINISTRÁTOROV. OS MOV prispela 
na preklad publikácie Sport Administration Ma-
nual do slovenského jazyka. 

• PROGRAM VÝMENNÝ PROGRAM PRE NOV 
A REGIONÁLNE FÓRA. V rámci tohto programu 
SOV organizoval pracovné marketingové seminá-
re v rokoch 2014 a 2016 za podpory OS MOV.

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 

Spoločná fotografia pracovníkov 
oddelenia MOV pre styk s NOV 

a Olympijskej solidarity MOV  
s pracovníkmi SOV  
v Slovenskom dome  

v Riu de Janeiro.

Olympijská solidarita MOV 
podporila aj organizáciu 

seminárov SOV pre športovcov 
v Sielnici v rokoch 2014 a 2015.



12 13

• PROGRAM TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVO-
JA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ŠPORTE. V rámci 
tohto programu bola zabezpečená účasť predse-
du environmentálnej komisie SOV Juraja Bobulu 
na 10. svetovej konferencii o športe a životnom 
prostredí v Soči.   

• PROGRAM ŠPORTOVEJ MEDICÍNY. OS MOV 
prispela na usporiadanie seminára športovej me-
dicíny v roku 2015. 

• PROGRAM ŠPORT PRE VŠETKÝCH. V rámci 
tohto programu SOV čerpal v období 2013 – 2016 
zdroje na projekty Olympijské festivaly Slovenska, 
Olympijský odznak všestrannosti (v roku 2013 sa 
zlúčili pod jeden projekt) a Vykročte za zdravím. 
Na Beh Olympijského dňa dostal SOV v rokoch 
2013 – 2016 každoročne príspevok. Okrem tých-
to projektov bola v rámci projektu hradená účasť 
Romana Hanzela na 15. svetovej konferencii MOV 
o Športe pre všetkých v Lime. 

• PROGRAM KULTÚRA, VZDELÁVANIE A OLYM-
PIJSKÉ DEDIČSTVO. V období rokov 2013 – 2016 
využil SOV podporu OS MOV na rôzne aktivity 
v rámci projektov rozvoja olympizmu, ako bol 
Medzinárodný olympijský tábor mládeže, publi-
kácia Olympijská abeceda, či semináre na aktu-
álne témy v olympijskom hnutí. Tento program 
taktiež podporil vydanie knižných pamätníc 
zo ZOH 2014 v Soči a z OH 2016 v Riu de Janeiro. 
V rámci programu bola finančne podporená účasť 
slovenských delegátov na stretnutiach mladých 
účastníkov a zasadnutiach predsedov národných 
olympijských akadémií (NOA) v Olympii. Olympij-
ská solidarita MOV pokrývala pobytové náklady 
a 50% cestovných nákladov účastníkov stretnutí 
mladých účastníkov (v roku 2013 Andrea Palan-
ská, v roku 2014 Tomáš Mrva a Natália Oršulová, 
v roku 2015 Jana Gantnerová a Ondřej Štaud) 
a 100% nákladov pre účastníkov zasadnutí pred-
sedov NOA (v rokoch 2013, 2015 a 2016 Zdenka 
Letenayová a v roku 2014 Miroslav Bobrík). 

PARTICIPÁCIA SOV NA PROGRAMOCH 
OLYMPIJSKEJ SOLIDARITY (OS) EOV

Takisto ako aj v predchádzajúcom období SOV 
mohol čerpať finančné prostriedky v rámci špe-
ciálnych programov Olympijskej solidarity EOV 
určených pre národné olympijské výbory v Euró-
pe. Z nich SOV dostával každoročne podporu na 
administratívnu činnosť. Okrem tohto tiež získal 
každý rok podporu na kultúrne a vzdelávacie akti-
vity, 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

Medzi projekty SOV, ktoré podporuje OS MOV, 
patria aj knižné olympijské pamätnice. Tú zo 
ZOH 2014 v Soči „pokrstili” snehom Anastasia 
Kuzminová a Adam Žampa.

Programy Olympijskej solidarity MOV Suma v období 2013 – 2016
Program štipendiá Soči 2014 240 000 USD
Program štipendiá Rio 2016 177 037 USD
Program podpora pre družstvo 60 000 USD
Program kontinentálnej podpory športovcov 124 000 USD
Program príprava športovcov na olympijské hry mládeže 155 372 USD
Program štipendií pre trénerov 9 220,85 USD
Program rozvoja národných športových štruktúr 87 610 USD
Program rozvoj štruktúr národných olympijských výborov 192 821 USD
Národné tréningové kurzy pre športových administrátorov 6 294 USD
Program výmenný program pre nov a regionálne fóra 3 830 USD
Program trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia v športe 1 600 USD
Program športovej medicíny 5 000 USD
Program šport pre všetkých 92 306 USD
Program kultúra, vzdelávanie a olympijské dedičstvo 180 514 USD
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ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ  
A PROGRAMY SOV

Za oblasť športovej činnosti vo výkonnom vý-
bore SOV zodpovedali v končiacom sa olympij-
skom cykle viceprezidenti SOV – Ľubor Halanda 
(letné športy, zároveň predseda rady rozvoja 
športu SOV) a Igor Nemeček (zimné športy – 
podpredseda rady rozvoja športu SOV). Na 
realizácii konkrétnych športových projektov sa 
podieľali aj ďalší členovia VV SOV – Janka Gant-
nerová (vedúca výpravy na ZOH 2014 v Soči), 
Jozef Gönci (OHM Nanking 2014 a ZOHM Lille-
hammer 2016), Branislav Delej (vedúci výpravy 
na EH Baku 2015) a Peter Korčok (vedúci výpra-
vy na OH Rio 2016).

Na začiatku končiaceho sa olympijského cyk-
lu prezident SOV menoval radu rozvoja športu 
SOV, zloženú z viceprezidentov pre letné a zimné 
športy a členov VV SOV, ktorí v olympijskom cykle 
pôsobili vo funkciách vedúcich výprav na olympij-
ských podujatiach (OH, ZOH, EH, OHM, ZOHM, 
EYOF). Rada rozvoja športu pripravovala pre VV 
SOV najmä návrhy na zaraďovanie športovcov do 
Slovenského olympijského tímu (SOT) a do Slo-
venského olympijského tímu mládeže (SOTM), 
ako aj návrhy na prideľovanie finančnej podpory 
z programov Olympijskej solidarity MOV, resp. 
z marketingových zdrojov SOM a.s.

Prakticky celé štvorročné obdobie prebieha-
la tvorba Zákona o športe. SOV sa zúčastnil na 
konzultáciách s tvorcami zákona, viaceré usta-

novenia pripomienkoval alebo podporil stano-
viská športových zväzov. Do znenia schválené-
ho NR SR sa však výraznejšie nepremietli. 

Administratívne celú agendu SOV v oblasti 
športovej činnosti ako zamestnanci SOV vied-
li športový riaditeľ Roman Buček a pracovníci 
športového oddelenia Boris Demeter a od roku 
2015 aj Roman Hanzel. Celkový počet podujatí 
v olympijskom cykle 2013 – 2016, na ktorých 
účasť zabezpečoval SOV, po zaradení EH stúpol 
v porovnaní s predchádzajúcim olympijským 
cyklom na deväť.

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

Slovenský olympijský výbor pripravil pro-
gram Slovenského olympijského tímu Soči 
2014 a Slovenského olympijského tímu Rio 
2016. V spolupráci s príslušnými športovými 
zväzmi a rezortnými strediskami a prostredníc-
tvom svojich štábov pre ZOH 2014, OH 2016, 
OHM 2014 a ZOHM 2016 SOV koordinoval čin-
nosť a finančne prispieval k zabezpečeniu 
športovej prípravy a zdravotného zabezpeče-
nia členov SOT a kandidátov na účasť na týchto 
podujatiach.

SOV pripravil návrh odmien športovcom 
a realizačným tímom na celý olympijský cyk-
lus 2013 – 2016, ktorý bol schválený na valnom 

II. kapitola

V uplynulom štvorročnom 
období sa portfólio 

olympijských podujatí rozšírilo 
o Európske hry. Na premiérové 
v júni 2015 v Baku vyslal SOV 

svoju najpočetnejšiu výpravu 
v histórii. Fotografia  

je z otváracieho ceremoniálu 
EH v Baku.
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zhromaždení SOV a akceptovaný aj rezortným 
ministerstvom zodpovedným za šport. Odmeny 
boli vypísané za popredné umiestenia na ZOH 
2014 v Soči a OH 2016 v Riu de Janeiro zhod-
ne – v individuálnych športoch do 8. miesta 
a v kolektívnych športoch do 6. miesta. Na ich 
vyplácaní sa rovným dielom podieľali SOV a Mi-
nisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

• XXII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY SOČI 2014

Na zimných olympijských hrách (ZOH) v rus-
kom Soči sa Slovensko zásluhou biatlonistky 
Anastasie Kuzminovej znovu tešilo zo zla-
tej medaily, keď obhájila titul v pretekoch na 
7,5 km. Vďaka jej víťazstvu sa Slovenská repub-
lika zaradila medzi 26 krajín so ziskom olym-
pijského kovu a v neoficiálnom medailovom 
rebríčku obsadila 21. miesto (na ZOH v Soči sa 
spolu zúčastnili výpravy z 88 krajín). Aj keď sa 
medializované prehnané očakávania zisku 4 – 5 
medailí nenaplnili, účinkovanie našich športov-
cov v Soči bolo v ére samostatnosti Slovenska 
druhé najúspešnejšie po vystúpení na ZOH 
2010 vo Vancouvri. 

Silu našej výpravy oslabili zranenia a neú-
časť viacerých našich špičkových športovcov 
– Veroniky Velez Zuzulovej, Mariána Gáborí-
ka, Ľubomíra Višňovského, Miroslava Šatana. 
Okrem olympijskej víťazky Anastasie Kuzmi-

II. kapitola

Semináre pre kandidátov 
účasti na OH 2016 v Sielnici 
v rokoch 2014 a 2015 prispeli 
k budovaniu tímového 
ducha výpravy, ktorá nás 
reprezentovala v Riu.

Biatlonistka Anastasia 
Kuzminová obhájila na ZOH 
v Soči zlato z Vancouvru 
v pretekoch na 7,5 km, pridala 
šieste miesto v stíhacích 
pretekoch a prispela k piatej 
priečke miešanej štafety.

Zjazdár Adam Žampa  
skončil v superkombinácii 
piaty a v slalome šiesty.
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novej (k zlatej medaile pridala v individuálnej 
súťaži aj 6. miesto v stíhacích pretekoch) vý-
borné výsledky dosiahli aj olympijský debutant 
Adam Žampa (5. miesto v superkombinácii a 6. 
miesto v slalome), miešaná štafeta v biatlone 
(5. miesto), či päťnásobný účastník ZOH Martin 
Bajčičák (14. miesto v behu na 50 km). Veľmi 
pekné umiestenia dosiahli Petra Vlhová (19. 
miesto v slalome), Matej Kazár (15. miesto 
v súťaži na 15 km v biatlone) a mladá dvojica 
sánkarov Petrulák, Zemaník (12. miesto v súťa-
ži na dvojsedadlových saniach).

Sklamaním bolo umiestenie tímu SR v ľa-
dovom hokeji. Základný cieľ hokejistov pre-
bojovať sa do štvrťfinále sa nepodarilo splniť. 
V úvodnom stretnutí proti USA po dobre odo-
hranej prvej tretine náš tím v ďalšom priebehu 
na súpera nestačil a v druhej časti dostal šesť 
gólov a prehral vysoko 1:7. V ďalšom zápase 
proti Slovinsku nečakane prehral 1:3. Na druhý 
deň v zápase proti Rusku síce náš tím uhral bez-
gólovú remízu, ale po samostatných nájazdoch 
prehral 0:1. Bol to jediný bod, ktorý Slovensko 
na turnaji získalo. Vo vyraďovacom zápase náš 
tím prehral s Českom 3:5 a obsadil 11. miesto 
z 12 zúčastnených tímov.

Z celkového počtu 72 účastí v olympijských 

súťažiach dosiahli Slováci 9 umiestení v prvej 
štvrtine štartového poľa, 14 umiestení v prvej 
tretine a 23 umiestení v prvej polovici štartové-
ho poľa (kumulovane). V 11 prípadoch slovenskí 
športovci súťaž nedokončili. Naši športovci v ne-
oficiálnom olympijskom bodovaní vybojovali 13 
bodov. V slovenských farbách sa predstavilo 
62 športovcov v šiestich športoch . Základnou 
podmienkou účasti na ZOH bolo splnenie kva-
lifikačných kritérií medzinárodných športových 
federácií. Hlasovanie o nominácii na VZ SOV 
prebiehalo naraz pre všetky športové odvetvia, 
k návrhu nominácie neboli žiadne pripomienky. 

Zloženie vedenia výpravy: vedúca Jan-
ka Gantnerová, zástupcovia vedúcej Roman 
Buček (Vytrvalostná dedina), Boris Demeter 
(Pobrežná dedina), Petra Gantnerová (Horská 
dedina), hlavný lekár Branislav Delej, tlačový 
atašé Ľubomír Souček .

ZOH 2014 –  
športové odvetvia Počet športovcov SR

 Muži Ženy Spolu
Biatlon 5 5 10
Boby 4 4
Krasokorčuľovanie 1 1
Ľadový hokej 25 25
Lyžovanie – bežecké 2 2 4
Lyžovanie – alpské 4 5 9
Lyžovanie – akrobatické 2 2

Šort trek 1 1

Sánkovanie 5 1 6
Spolu 45 17 62

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

Hokejistom Slovenska 
olympijský turnaj nevyšiel. 

Získali jediný bod v – v zápase 
s domácim Ruskom.

Momentka z odovzdávania 
vyznamenaní SOV úspešným 
členom slovenskej olympijskej 

výpravy v Soči.
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• HRY XXXI. OLYMPIÁDY RIO DE JANEIRO 2016
 Olympijské hry v brazíl-
skom Riu de Janeiro sa 
uskutočnili v podmienkach, 
aké v doterajšej histórii no-
vovekých hier asi nemajú 
obdoby. Posledné roky prí-
prav boli sprevádzané ra-
pídnym poklesom výkon-
nosti brazílskej ekonomiky 
a na hranici politického 

a sociálneho kolapsu spoločnosti, čo z pohľadu 
MOV prispelo k mimoriadnym ťažkostiam. V úrov-
ni ľudských zdrojov bol organizačný výbor hier 
poddimenzovaný. Dochádzalo k mnohým onesko-
reniam v odovzdávaní športovísk a k časovým skl-
zom v budovaní dopravnej infraštruktúry. Pre jed-
notlivé kľúčové oblasti boli vytvorené krízové 
pracovné skupiny. Zaoberali sa kritickým stavom 
v doprave, budovaní športovísk, kvalitou vody, 
podporou nedostatočného predaja vstupeniek, 
zlepšením komunikácie, odobraním akreditácie 
miestnemu antidopingovému laboratóriu, prob-
lémami pri organizácii testovacích súťaží. Dlhšie 

obdobie pred konaním hier boli v Riu permanent-
ne prítomní vyšší predstavitelia MOV a poradco-
via organizačného výboru.

Aj počas konania OH sa denne na koordinač-
ných mítingoch organizačného výboru, MOV 

II. kapitola

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke na ZOH 2014
Umiestenie Meno a priezvisko Športové odvetvie Disciplína

1. Anastasia Kuzminová biatlon 7,5 km
5. Adam Žampa alpské lyžovanie superkombinácia

5.

Jana Gereková
Anastasia Kuzminová

Pavol Hurajt
Matej Kazár

biatlon miešaná štafeta na 2x6 km + 2x7,5 km

6. Adam Žampa alpské lyžovanie slalom
6. Anastasia Kuzminová biatlon 10 km stíhacie preteky

Fotografia z nástupu slovenskej 
výpravy s vlajkonosičkou 
Dankou Bartekovou na 
otvorení OH v Riu de Janeiro.

Bratanci Ladislav a Peter Škantárovci 
triumfovali v Riu v pretekoch deblkanoistov 

na divokej vode.
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a národných olympijských výborov riešilo množ-
stvo vážnych problémov. Od účasti na OH viace-
rých špičkových svetových športovcov odradilo 
prepuknutie šírenia vírusu zika. Olympijských 
súťaží sa významne dotkla neúčasť takmer stovky 
ruských a desiatok ďalších športovcov najmä z vý-

chodoeurópskych krajín v dôsledku dopingových 
škandálov, ktoré prepukli po zverejnení tzv. McLa-
renovej správy zverejnenej iba zopár dní pred 
otvorením hier. 

Pre výpravu Slovenskej republiky boli OH v Riu 
podľa poradia v rebríčku krajín, ktoré získali zlatú 
medailu, v histórii našej samostatnej účasti na OH 
tretie najúspešnejšie. Na OH sa zúčastnili výpravy 
z 205 krajín, plus tzv. Olympijský tím utečencov 
a Tím nezávislých športovcov, oba súťažiace pod 
olympijskou vlajkou. Aspoň jednu medailu získali 
športovci z 87 krajín.

V medailovom rebríčku krajín sa Slovenská 
republika umiestila na 37. mieste, predovšetkým 
zásluhou olympijských víťazov bratrancov Ladisla-
va a Petra Škantárovcov (vodný slalom, C2) a Ma-
teja Tótha (atletika, chôdza na 50 km). Medailovú 
zbierku o strieborné medaily rozšírili Matej Beňuš 
(vodný slalom, C2) a osádka štvorkajaka Denis 
Myšák, Tibor Linka, Erik Vlček a Juraj Tarr (rých-
lostná kanoistika).

V slovenských farbách sa predstavilo spolu 51 
športovcov, ktorí štartovali v 14 športových od-
vetviach. Pôvodne bolo nominovaných 52 špor-
tovcov, ale po zranení Dominiky Cibulkovej Me-
dzinárodná tenisová federácia nepridelila voľnú 
kartu inej našej hráčke namiesto nej. Slovenskí 
olympionici získali 11 umiestení do 8. miesta a 13 
umiestení v prvej tretine (kumulovane) štartové-
ho poľa. V neoficiálnom poradí krajín podľa počtu 
získaných zlatých medailí na počet obyvateľov sa 
Slovensko umiestnilo na 14. mieste.  

Pri schvaľovaní nominácie SOV nestanovil žiad-
ne vlastné, náročnejšie nominačné kritériá, ale 
akceptoval návrhy národných športových zväzov 
na základe splnenia kvalifikačných kritérií, ktoré 
stanovili medzinárodné športové federácie. Pred 
hlasovaním o nominácii na VZ SOV neboli vzne-
sené žiadne pripomienky, výprava bola schválená 
naraz.

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

Radosť chodca Mateja Tótha z olympijského víťazstva 
v pretekoch na 50 km.

Členovia strieborného 
štvorkajaka rýchlostných 

kanoistov na 1000 m – zľava 
Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj 

Tarr a Tibor Linka.

Strieborný 
singlkanoista  

na divokej vode  
Matej Beňuš.
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Zloženie vedenia výpravy: vedúci Peter Korčok, 
zástupca vedúceho Roman Buček, hlavný lekár 
Branislav Delej, tlačový atašé Ľubomír  Souček, 
administratívny pracovník Boris Demeter .

• II. OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE NANKING 2014
V dňoch 12. – 21. augusta 2014 sa v čínskom 

Nankingu uskutočnili II. olympijské hry mládeže 
(OHM). Zúčastnilo sa na nich 3579 športovcov vo 

veku 15 – 18 rokov z 203 krajín 
sveta. O medaily sa bojovalo 
v 222 disciplínach všetkých 28 
letných olympijských športov 
v programe OH 2016, teda aj 
v golfe a v ragby.

Slovensko v Nankingu repre-
zentovala pomerne početná výprava s 38 športovca-
mi: 18 futbalistiek, 4 tenisti (2 chlapci a 2 dievčatá), 

II. kapitola

OH 2016 – športové odvetvia Počet športovcov SR
 Muži Ženy Spolu
Atletika 8 8 16
Cyklistika – cestná 1  1
Cyklistika – horská 1  1
Gymnastika – športová  1 1
Lukostreľba 1 1 2
Plávanie – bazénové a diaľkové 2 1 3
Plávanie synchronizované  2 2
Kanoistika – rýchlostná 6 1 7
Kanoistika – vod. slalom 4 1 5
Stolný tenis 1 2 3
Športová streľba 4 1 5
Tenis 2 1 3
Triatlon 1  1
Vzpieranie 1  1
Spolu 32 19 51

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke na OH 2016
Umiestenie Meno Športové odvetvie Disciplína
1 Matej Tóth atletika chôdza na 50 km

1
Ladislav Škantár

vodný slalom C2
Peter Škantár

2

Tibor Linka

rýchlostná kanoistika K4 na 1000 m
Denis Myšák
Juraj Tarr
Erik Vlček

2 Matej Beňuš vodný slalom C1
4 Jana Dukátová vodný slalom K1
4 Juraj Tužinský športová streľba vzduchová pištoľ na 10 m
5 Marcel Lomnický atletika hod kladivom
5 Jakub Grigar vodný slalom K1
7 Pavol Kopp športová streľba ľubovoľná pištoľ na 50 m 
8 Peter Gelle rýchlostná kanoistika K1 na 1000 m

8
Juraj Tarr

rýchlostná kanoistika K2 na 1000 m
Erik Vlček
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po 3 atléti (1+2), vodní slalomári (2+1), plavci (1+2), 
2 cyklistky, po 1 lukostrelcovi, boxerovi, gymnastovi, 
strelkyni a jachtárovi. Výpravu viedol Jozef Gönci, 
jeho zástupca bol Boris Demeter, hlavný lekár Bra-
nislav Delej a ako tlačový atašé pôsobil Ľubomír 
 Souček s novinárskou akreditáciou. Vo výprave bola 
aj mladá ambasádorka podujatia Monika Fašungová .

Do medailových štatistík sa zapísali aj slovenskí 
športovci, keď získali 2 strieborné a 1 bronzovú 
medailu. Strieborné kovy vybojovali atlétka Mi-
chaela Pešková v behu na 400 m prekážok a ka-
jakár Jakub Grigar v netradičnej súťaži – vodnom 
slalome na hladkej vode. Bronz v rovnakom type 
súťaže pridal singlkanoista Marko Mirgorodský . 
V neoficiálnom medailovom rebríčku krajín sa Slo-
vensko s touto bilanciou umiestilo na 58. mieste. 

Podoba medailí na OHM v Nankingu bola die-
lom mladého slovenského dizajnéra Mateja Čič-
ku, ktorý vyhral celosvetovú výtvarnú súťaž MOV.

Tak ako na predošlých OHM, resp. ZOHM, ne-

oddeliteľnú súčasť OHM v Nankingu tvoril kultúr-
no-vzdelávací program, ktorý sa medzi športovca-
mi tešil veľkej popularite.

• II. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE  
LILLEHAMMER 2016

  V termíne 12. – 21. februára 
2016 sa konali v nórskom Lille-
hammeri II. zimné olympijské 
hry mládeže (ZOHM), na kto-
rých sa zúčastnilo 1070 špor-
tovcov zo 71 krajín sveta. Účasť 
výpravy Slovenskej republiky 

na II. zimných olympijských hrach mládeže tvorila 
55-členná výprava, z toho 33 športovcov, plus 
21-členný realizačný tím s vedením výpravy a mla-
dá ambasádorka Jana Gantnerová ml. Výpravu 
viedol Jozef Gӧnci, jeho zástupca bol Roman Han-
zel, hlavný lekár výpravy Branislav Delej a tlačový 
atašé Mojmír Gaško .

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 OHM 2014

Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

2 . Jakub Grigar vodný slalom K1

2 . Michaela Pešková atletika 400 m prekážky

3 . Marko Mirgorodský vodný slalom C1

4. družstvo futbalistiek futbal turnaj dievčat

5. Michaela Haššová vodný slalom K1

5. Michal Takács box do 56 kg

5. Kristína Schmiedlová tenis dvojhra

7. Barbora Mišendová plávanie 50 m motýlik

Všetci traja slovenskí medailisti 
z Nankingu – zľava strieborný 
vodný slalomár Jakub Grigar, 

strieborná atlétka Michaela 
Pešková a bronzový vodný 

slalomár Marko Mirgorodský.
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Výprava SR získala 1 striebornú medailu záslu-
hou Sebastiána Čederleho v turnaji hokejových 
zručností chlapcov a viacero veľmi hodnotných 
umiestnení v prvej tretine štartového poľa. Veľmi 
sympatickým dojmom pôsobilo družstvo hoke-
jistiek, ktoré ukázali naozaj bojovné vystúpenie 
s každým súperom. Družstvo hokejistiek tesne 
prehralo so Švédskom aj s Českom, ktoré im ne-
umožnili bojovať o najvzácnejšie kovy. Potešilo aj 
šieste miesto sánkarskej dvojice Vaverčák, Zmij, či 
bojovnosť zjazdárky Terezy Jančovej v zjazdovom 
lyžovaní (10. v superkombinácii) a Jakuba Čier-
nika v monoboboch (tiež 10. miesto). Vo voľnej 
jazde sa sľubne predviedla krasokorčuliarka Ale-
xandra Hagarová, ktorá v nej obsadila 12. miesto.

ÚČASŤ NA ĎALŠÍCH OLYMPIJSKÝCH 
PODUJATIACH

• I. EURÓPSKE HRY BAKU 2015
   V termíne 12. – 28. júna 2015 
sa konali v azerbajdžanskej 
metropole Baku premiérové 
Európske hry, na ktorých sa 
zúčastnilo viac než 6 500 špor-
tovcov zo všetkých 50 európ-
skych štátov. Súťažilo sa spolu 

v 253 disciplínach 31 odvetví (vrátane troch neo-
lympijských) 20 športov. V zápasení a v džude 
mali Európske hry zároveň status majstrovstiev 

Európy, v mnohých ďalších športoch sa úroveň 
súťaží približovala k ME, ale v niektorých ďalších 
bola úroveň nižšia. V plaveckých disciplínach sa 
súťažilo len v rámci juniorských ME, vo vodnom 
póle len v rámci kadetských ME a v atletike bola 
v programe EH len tímová súťaž III. divízie ME 
družstiev.

Účasť výpravy SR na Európskych hrách v Baku 
bola najpočetnejšia v histórii všetkých podujatí, 
na ktoré vysiela svoje výpravy SOV. Vo výprave, 
ktorú viedol Branislav Delej, bolo spolu 271 čle-
nov, z toho 167 športovcov (z nich 164 súťažilo 
v 22 odvetviach 18 športov). Počet súťažiacich 
slovenských športovcov bol nasledovný: atletika 
37, vodné pólo 26, rýchlostná kanoistika 15, volej-
bal 13, športová streľba 11, synchronizované plá-
vanie 10, zápasenie 9, plávanie 6, triatlon 4, box 
4, cestná cyklistika 4, basketbal 3x3 4, stolný tenis 
4, džudo 3, šerm 3, horská cyklistika 2, badminton 

2, lukostreľba 2, športová gymnastika 2, bikros 1, 
taekwondo 1 a karate 1.

Drvivá väčšina našich športovcov splnila prísne 
kvalifikačné kritériá európskych športových fede-
rácií. Len zopár jednotlivcov sa dostalo na EH na 
poslednú chvíľu v dôsledku pridelenia voľných ka-
riet. Najmä vďaka účasti miešaného družstva atlé-

II. kapitola

Sebastián Čederle, 
strueborný v hokejovej súťaži 
individuálnych zručností.

Strelci Zuzana Rehák Štefečeková a Erik 
Varga v Baku triumfovali pri premiére 

disciplíny mix trap.

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke na ZOHM 2016

Umiestenie Meno a priezvisko Športové odvetvie Disciplína

2 . Sebastián Čederle ľadový hokej turnaj hokejových zručností

6. Tomáš Vaverčák, Matej Zmij sánkovanie dvojsedadlové sane

8. 
Slovensko (Katarína Šimoňáková, 
Richard Gavlas, Tomáš Vaverčák, 
Matej Zmij)

sánkovanie štafeta družstiev
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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 EH 2015

Umiestenie Meno Športové odvetvie Disciplína

1. Erik Varga, Zuzana Rehák 
Štefečeková športová streľba mix trap

2 . miešané družstvo atlétov atletika súťaž III. ligy ME družstiev
2 . Pavol Kopp športová streľba ľubovoľná pištoľ na 50 m
2 . Erik Varga športová streľba trap
3 . István Lévai grécko-rímske zápasenie do 66 kg
3 . Juraj Tužinský športová streľba vzduchová pištoľ na 10 m
3 . Viliam Tankó box do 52 kg
4. Erik Vlček, Juraj Tarr rýchlostná kanoistika K2 na 1000 m
4. Eva Ódorová stolný tenis dvojhra
4. Danka Barteková športová streľba skeet

4. Danka Barteková, Štefan 
Zemko športová streľba mix skeet

5. Richard Varga triatlon súťaž mužov
5. Ingrida Suchánková karate kumite do 61 kg
5. Jozef Jaloviar zápasenie voľným štýlom do 97 kg
5. Soslan Gaglojev zápasenie voľným štýlom do 120 kg
5. družstvo volejbalistov volejbal turnaj mužov
6. Hubert Andrzej Olejnik športová streľba dvojitý trap
6. Slavomír Michňák športová gymnastika kôň s držadlami

7.
Marek Krajčovič, Matej 
Michálek, Gábor Jakubík, 
Viktor Demín

rýchlostná kanoistika K4 na 1000 m

7. Ivana Kmeťová,  
Martina Kohlová rýchlostná kanoistika K2 na 500 m

8. Juraj Tužinský športová streľba ľubovoľná pištoľ na 50 m
8. Zuzana Rehák Štefečeková športová streľba trap
8. družstvo vodných pólistiek vodné pólo turnaj ME kadetiek

V červenom tričku bronzový 
boxerský medailista v kategórii 

do 52 kg Viliam Tankó –  
v súboji s Talianom Picardim.

V Baku sa medailovo presadili obaja slovenskí pištoliari. Pavol Kopp (v popredí) 
získal striebro v ľubovoľnej pištoli na 50 m) a Juraj Tužinský (v pozadí v modrom 
tričku) bronz vo vzduchovej pištoli na 10 m.
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tov, ale aj ďalších štyroch kolektívov (volejbalisti, 
vodné pólistky a pólisti, synchronizované plavky-
ne) naša výprava patrila v premiére kontinen-
tálnych hier medzi najpočetnejšie vôbec. Z 20 
športov v programe EH Slováci absentovali len 
v plážovom futbale a v bojovom umení sambo, 
z jednotlivých odvetví len v modernej i akrobatic-
kej gymnastike, skokoch na trampolíne a v aero-
biku (všetky tieto odvetvia patria do gymnastiky), 
v plážovom volejbale a v skokoch vo vody.

Slovenskí športovci získali v Baku 7 medailí 
(1-3-3) a viacero veľmi hodnotných umiestení. 
Pôvodný medailový zisk bol ešte hodnotnejší (2-
2-3), ale po dodatočnom pozitívnom náleze azer-
bajdžanského atléta sa menilo poradie v jednej 
disciplíne atletiky, v dôsledku čoho sa pôvodné 
tesné celkové víťazstvo nášho družstva atlétov 
zmenilo na tesné druhé miesto za Rakúskom . 
Najviac sa o našu medailovú zbierku pričinili strel-
ci. Zlatú medailu si v premiére disciplíny mix trap 
na vrcholných podujatiach vybojovala dvojica 
Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková, striebor-
né medaily okrem družstva atlétov aj strelci Erik 
Varga v trape a Pavol Kopp v ľubovoľnej pištoli 
na 50 m, bronzové grécko-rímsky zápasník István 
Lévai v kategórii do 66 kg, strelec Juraj Tužinský 
vo vzduchovej pištoli na 10 m a boxer Viliam Tan-
kó v kategórii do 52 kg.

Premiérové EH v Baku nastavili naozaj vysokú 
úroveň po všetkých stránkach. Predovšetkým úro-
veň športovísk spĺňala najvyššie nároky na organi-
zovanie vrcholných športových podujatí. Ostatné 
oblasti ako ubytovanie, strava atď., nezaostávali 
za úrovňou organizovania olympijských hier.

Zloženie vedenia výpravy: vedúci Branislav 
Delej, zástupcovia Petra Gantnerová a Roman 
Hanzel, manažér Jozef Gӧnci, hlavný lekár Roman 
Fano, tlačoví atašé Ľubomír Souček a Mojmír 
Gaško .

• XI. ZIMNÝ EYOF BRAŠOV 2013
   XI. zimný Európsky olympijský 
festival mládeže (EYOF) sa usku-
točnil 17. – 22. februára 2013 
v rumunskom Brašove. Zúčastni-
lo sa na ňom 887 športovcov 
a 596 členov ich sprievodu zo 45 
európskych krajín. Slovensko 
malo zastúpenie v podobe 

55-člennej výpravy, z ktorej 32 športovcov súťaži-
lo v 7 športových odvetviach: alpské lyžovanie, 
bežecké lyžovanie, biatlon, skoky na lyžiach, snou-
bording, šort trek a krasokorčuľovanie. Medailu si 

slovenská výprava tentoraz nevybojovala. V prvej 
tretine výsledkovej listiny dosiahli naši športovci 7 
umiestení. Vedúci slovenskej výpravy bol Bra-
nislav Delej a jeho zástupca Boris Demeter .

• XII. LETNÝ EYOF Utrecht 2013

Keď takto vyzerá logo podujatia... ...takto by mohol vyzerať 
odznak našej výpravy.

   Dvanásta edícia letného Európ-
skeho olympijského festivalu 
mládeže sa uskutočnila 14. – 19. 
júla 2013 v holandskom Utrech-
te. Na podujatí štartovali špor-
tovci zo 49 krajín. Pre 79-člennú 
slovenskú výpravu s 53 športov-
cami bol EYOF v Utrechte histo-

ricky tretí najúspešnejší vďaka zisku dvoch zlatých 
medailí z tenisu (Viktória Kužmová vo dvojhre 

II. kapitola

Šorttrekárka Alica Porubská sa ako jediná 
zo slovenskej výpravy v Brašove prebojovala 

na popredné miesta.

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke na zimnom EYOF 2013
Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

4. Alica Porubská šort trek 1500 m
6. Alica Porubská šort trek 500 m
7. Alica Porubská šort trek 1000 m

Radosť našich tenistiek Terezy Mihalíkovej a Viktórie Kuž-
movej z triumfu vo štvorhre. Kužmová vyhrala aj dvojhru.
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a spoločne s Terezou Mihalíkovou aj vo štvorhre) 
a jednej striebornej z atletiky (Michaela Pešková 
na 400 m prekážok). Naši športovci štartovali v 7 
športových odvetviach (atletika, basketbal, cyklis-
tika, gymnastika, tenis, džudo a plávanie). Vedúci 
výpravy bol Jozef Gönci a jeho zástupca Boris De-
meter . 

• XII. ZIMNÝ EYOF VORARLBERSKO- 
-LICHTENŠTAJNSKO 2015

   XII. zimný Európsky olympij-
ský festival mládeže sa usku-
točnil v dňoch 25. – 30. janu-
ára 2015 po prvý raz v histórii 
až v dvoch krajinách – v ra-
kúskom regióne Vorarlbersko 
a v Lichtenštajnsku. Na tomto 

podujatí sa zúčastnilo 911 športovcov a približne 
500 členov sprievodu zo 45 krajín. Slovensko malo 
zastúpenie v podobe 76-člennej výpravy, v ktorej 
bolo 47 športovcov (34 chlapcov a 13 dievčat). Tí 
súťažili v zjazdovom a bežeckom lyžovaní, biatlo-

ne, snoubordingu, krasokorčuľovaní a v ľadovom 
hokeji. Neobsadili sme súťaže v severskej kombi-
nácii a v skokoch na lyžiach. Účinkovanie našich 
športovcov bolo sklamaním, len tri zjazdárky sa 
umiestili v prvej tretine štartového poľa, najlepšie 
Petra Hromcová na 18. mieste v obrovskom slalo-
me. Družstvo hokejistov skončilo piate zo 6 tímov. 
Vedúci výpravy bol Vladimír Miller a jeho zástup-
ca Boris Demeter .

• XIII. LETNÝ EYOF Tbilisi 2015
   XIII. letný Európsky olympij-
ský festival mládeže v gruzín-
skom Tbilisi sa konal 26. 7. – 
2. 8. 2015. Na podujatí 
súťažilo 2334 športovcov z 50 
krajín. Slovenská výprava 
mala 46 členov, z toho 30 

športovcov, ktorí súťažili v 6 športoch (atletika, 
cestná cyklistika, športová gymnastika, džudo, 
plávanie a tenis). Po dlhom čase sme nemali žiad-
ne zastúpenie v kolektívnom športe. Slováci ces-

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 letnom EYOF 2013
Umiestnenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

1. Viktória Kužmová tenis dvojhra
1. Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková tenis štvorhra
2 . Michaela Pešková atletika 400 m prekážky
4. Tereza Mihalíková tenis dvojhra
7. Pavol Ženčár atletika hod diskom
7. Martin Becík džudo do 55 kg

Traja naši medailisti z Tbilisi 
– zľava strieborný džudista 

Miroslav Kopiš, bronzová 
džudistka Dominika Kincelová 

a strieborný cestný cyklista 
Matúš Štoček.
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tovali do Tbilisi s veľmi skromnými výsledkovými 
očakávaniami, zisk štyroch medailí (dvoch strie-
borných a dvoch bronzových) preto znamenal prí-
jemné prekvapenie. O striebra sa zaslúžili cestný 
cyklista Matúš Štoček v pretekoch s hromadným 
štartom a džudista Miroslav Kopiš v kategórii do 
90 kg, o bronzy džudistka Dominika Kincelová do 
44 kg a úplne nečakane štafeta atlétov na 
4x100 m. Neprehliadnuteľné boli aj výkony najmä 
Barbory Tomanovej v plávaní či Lucie Michaličko-
vej v cestnej cyklistike. Vedúci výpravy bol Peter 
Korčok a jeho zástupca Boris Demeter . 

KARIÉRNY RAST ŠPORTOVCOV

V oblasti kariérneho rastu športovcov uplynulý 
olympijský cyklus nebol v slovenských pomeroch 
o nič úspešnejší ako ten predošlý. Problematika 
uplatnenia športovcov na trhu práce po ukončení 
ich športových kariér je pre končiacich športovcov 
stále akési „tabu“ a záujem o tento program je 
minimálny. Po predchádzajúcich seminároch čisto 
k problematike ACP (Athletes Career Program-
me), ktoré sa stretli s minimálnym záujmom zo 
strany športovcov, sa preto SOV sa rozhodol za-
komponovať zhruba 30-minútovú prednášku do 
programu seminárov pre športovcov k jednotli-
vým OH, ktoré sa v rokoch 2014 a 2015 uskutočni-
li na Kaskádach. Aspoň takto sa SOV v spolupráci 
s personálnou agentúrou Adecco snažil podať zá-
kladné informácie o programe ACP.

KOMISIA ŠPORTOVCOV SOV

Komisiu športovcov SOV počas celého štvorroč-
ného obdobia od skončenia OH 2012 v Londý-
ne viedol strelec Jozef Gönci, ktorý bol z tohto 
titulu aj ex officio člen výkonného výboru SOV. 
Podpredseda komisie bobista Milan Jagnešák 
bol nominovaný do dozornej rady SOV ako jej 
člen ex officio. Komisia mala počas štvorročného 
funkčného obdobia osem členov, zvolených na-
šimi účastníkmi OH resp. ZOH. K nim po zvolení 

do komisie športovcov Medzinárodného olym-
pijského výboru (voľby sa uskutočnili počas OH 
v Londýne, ale vzhľadom na protesty diskvalif-
kovaných kandidátov boli ich výsledky oficiálne 
až v júli 2013) automaticky pribudla strelkyňa 
Danka Barteková . 

Počas celého štvorročného obdobia boli členmi 
komisie štyria zástupcovia letných športov zvolení 
členmi výpravy na OH 2012 v Londýne – strelec 
Jozef Gönci, plavkyňa Martina Moravcová, atlét 
Matej Tóth a športová gymnastka Mária Homolo-
vá. Mandát im vypršal posledným dňom konania 
OH 2016 v Riu de Janeiro, kde boli zvolení piati 
noví členovia komisie športovcov SOV. Z pôvod-
ných členov za letné športy v nej zostal len Ma-
tej Tóth, ktorý bol v septembri zvolený za nového 
predsedu komisie a zároveň bol nominovaný za 

II. kapitola

Prehľad slovenských umiestení v prvej osmičke na letnom EYOF 2015

Umiestenie Meno a priezvisko Šport Disciplína

2 . Matúš Štoček cestná cyklistika preteky s hromadným štartom

2 . Miroslav Kopiš džudo do 90 kg

3 . Dominika Kincelová džudo do 44 kg

3 . Adrián Baran, Jakub Benda, 
Simon Rigász, Marcel Žilavý atletika 4x100 m

4. Barbora Tomanová plávanie 100 m v. sp.

5. Barbora Tomanová plávanie 50 m v. sp.

8. Barbora Tomanová plávanie 100 m znak

8. Miroslava Záborská plávanie 200 m prsia

8. Lucia Michaličková cestná cyklistika preteky s hromadným štartom

Komisiu športovcov SOV počas celého olympijského cyklu 
od Londýna po Rio de Janeiro viedol aj zastupoval vo 
výkonnom výbore SOV Jozef Gönci.



24 25

jej zástupcu vo výkonnom výbore SOV. V duchu 
novely Stanov SOV sa počet zástupcov letných 
športov v komisii rozšíril zo štyroch na piatich. 
Okrem M. Tótha boli v Riu zvolení aj strelkyňa 
Zuzana Rehák Štefečeková, triatlonista Richard 
Varga, plavec Richard Nagy a rýchlostná kanoist-
ka Martina Kohlová. Mandát všetkých je platný až 
do skončenia OH 2020. 

Vzhľadom na odlišný cyklus zimných olympij-
ských hier v období do skončenia ZOH 2014 v Soči 
boli za zimné športy členmi komisie športovcov 
SOV bobista Milan Jagnešák, biatlonistka Janka 
Gereková, bežkyňa na lyžiach Alena Procházková 
a krasokorčuliarka Ivana Reitmayerová. Vo voľ-
bách počas ZOH 2014 boli znovu zvolení Milan 
Jagnešák (opätovne zvolený za podpredsedu ko-
misie a nominovaný do dozornej rady SOV) a Jan-
ka Gereková, ku ktorým ako noví členovia pribudli 
bežec na lyžiach Ivan Bátory a sánkar Jozef Ninis . 
Mandát štyroch zástupcov zimných športov vy-
prší na konci ZOH 2018 v Pjongčangu, kde budú 
zvolení – v duchu novely Stanov SOV – namiesto 
štyroch už len traja zástupcovia zimných športov. 
Deviateho riadneho člena komisie potom bude 
menovať prezident SOV.

Fakt, že väčšina členov komisie buď pobýva väč-
šinu roka v zahraničí, alebo absolvuje značnú časť 
prípravy mimo územia Slovenska, sa negatívne 
podpísal na práci komisie. Viacerí jej členovia boli 
pasívni a nepodieľali sa na činnosti. Niektorí však 
aj z cudziny komunikovali o agende komisie aspoň 
e-mailom. Niektorí členovia sa podľa svojich ča-
sových možností zúčastňovali na autogramiádach 
a spoločenských podujatiach organizovaných 
SOV, aj na rokovaniach na Ministerstve školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.

V dôsledku časovej zaneprázdnenosti vrcholo-
vých športovcov sa odporúča, aby v budúcnosti 
športové zväzy do komisie športovcov SOV kandi-
dovali športovcov v období blízko pri konci špor-
tovej kariéry, alebo už po jej po ukončení. Záujem 
o pôsobenie v komisii športovcov SOV bol až do 
OH 2016 malý. 

KOMISIA SOV PRE ŠPORTOVÚ MEDICÍNU 
A ŠPORTOVÉ VEDY

Ustanovenie komisie SOV pre športovú medi-
cínu a športové vedy schválil výkonný výbor SOV 
17. januára 2013. Na čelo komisie bol menovaný 
člen VV SOV a predseda Slovenskej spoločnosti 
telovýchovného lekárstva Branislav Delej .

Komisia sa počas štyroch rokov pravidelne 
stretávala na zasadnutiach, na ktorých riešila ak-
tuálne problémy zdravotníckeho zabezpečenia 
olympionikov, ako aj otázky personálneho a ma-
teriálneho zabezpečenia na olympijských špor-
tových podujatiach, na ktoré SOV vysiela svoje 
výpravy .

Komisia počas uplynulého obdobia v Bratisla-
ve zorganizovala dva významné medzinárodné 
kongresy telovýchovného lekárstva . Prvý s bo-
hatou zahraničnou účasťou sa uskutočnil v dňoch 
22. – 23. novembra 2013. Na druhom kongrese 
v dňoch 10. – 14. apríla 2015 sa účastníci prioritne 
zaoberali problematikou zdravotníckeho zabezpe-
čenia na 1. európskych hrách v Baku.

Komisia SOV pre športovú medicínu a špor-
tové vedy úzko spolupracuje so Slovenskou 
spoločnosťou telovýchovného lekárstva, Anti-
dopingovou agentúrou Slovenskej republiky, so 
spoločnosťou fyzioterapeutov a s medzinárod-
nými spoločnosťami.

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

Fotografia z prvého zasadnutia 
komisie športovcov po OH 

2016. Zľava strelkyňa Zuzana 
Rehák Štefečeková, bobista 

Milan Jagnešák (podpredseda 
KŠ SOV a jej zástupca v DR 
SOV), plavec Richard Nagy, 

atlét Matej Tóth (nový 
predseda KŠ SOV a zástupca 

vo VV SOV), rýchlostná 
kanoistka Martina Kohlová, 

triatlonista Richard Varga 
a biatlonistka Janka Gereková.



26 27

 Začiatkom roka 2013 došlo k zmene štatútu 
a názvu koordinačného orgánu v tejto oblasti – 
rady olympizmu SOV, ako aj k obsahovým i per-
sonálnym zmenám. Gestorom a predsedom rady 
olympizmu SOV sa stal novozvolený viceprezident 
pre olympizmus Vladimír Miller a podpredsedom 
predseda Združenia olympijských klubov v SR 
Ivan Čierny .

Rada olympizmu (RO) SOV zastrešuje celú 
činnosť v oblasti rozvoja olympizmu, preto sú 
jej členmi predsedovia, resp. riaditelia všetkých 
zložiek SOV (Združenie olympijských klubov SR, 
Slovenská olympijská akadémia, Klub fair play 
SOV, SOV – Slovenské olympijské a športové 
múzeum), komisií SOV (komisie športovcov, en-
vironmentálnej aj komisie pre ženy a šport) aj 
niektorých občianskych združení – členov SOV 
(Slovenská asociácia olympionikov, Slovenská 

spoločnosť olympijských a športových zberateľov, 
Slovenská asociácia športu na školách), ďalej 
predseda ústredného štábu Olympijských fes-
tivalov Slovenska, národná ambasádorka Rady 
Európy pre šport, toleranciu a fair play a zástupca 
sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR, 
plus riaditeľka oddelenia olympizmu SOV Ivana 
Motolíková a pracovníčka tohto oddelenia Silvia 
Remiašová .

Rada olympizmu, ako jeden z dvoch nosných 
pilierov celej činnosti SOV, sa stretávala každo-
ročne podľa potreby dva až trikrát. Nadviazala na 

OBLASŤ ROZVOJA 
OLYMPIZMU

III. kapitola

Živé olympijské kruhy 
pod Vysokými Tatrami 
v podaní mladých 
ľudí. Prostredníctvom 
rozmanitých olympijských 
aktivít sa SOV snaží osloviť 
predovšetkým mládež.

Fotografia z prvého zasadnutia 
rady olympizmu SOV  
v roku 2013.

Jeden z vituálov kampane SOV Ja milujem šport.
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predchádzajúce úspešné obdobie. Na olympijský 
cyklus 2013 – 2016 schválila novú štruktúru, tý-
kajúcu sa projektov a aktivít oddelenia olympiz-
mu v nasledujúcom členení: 1) Program výcho-
vy športom a k športu, 2) Program olympijskej 
výchovy . Všetky projekty v oblasti rozvoja olym-
pizmu boli zastrešené spoločným mottom Ja mi-
lujem šport. Aj podstránka internetovej stránky 
SOV, ktorá je funkčná od leta 2014 a obsahuje 
informácie z aktivít všetkých subjektov zastre-
šovaných radou olympizmu SOV, dostala názov  
www.milujemsport.olympic.sk . 

Úsek olympizmu v uplynulom období rozšíril 
svoje portfólio činnosti o ďalšie nové projekty, 
resp. podujatia: Vykročte za zdravím (pravidel-
né pohybové aktivity najmä žien nad 50 rokov 
realizované predovšetkým v regionálnych olym-
pijských kluboch) a Dotkni sa hviezd (audiovi-
zuálne výchovno-vzdelávacie predstavenie pre 
deti a mládež, zatiaľ realizované v Bratislave, 
Košiciach, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, 
Šahách a vo Vysokých Tatrách).

Po pozitívnych skúsenostiach a poznatkoch z re-
alizácie Posolstva Slovenska Hrám XXX. olympiády 
Londýn 2012 pripravil úsek olympizmu obdobné 
podujatie pod názvom Štafeta Rio 2016. Štafeta 
odštartovala zapálením ohňa pri Pamätníku olym-
pionikov na Národnom cintoríne v Martine dňa 
27. apríla 2016 (presne sto dní pred slávnostným 
otvorením OH v Riu de Janeiro) a vyvrcholila 23. 
júna (celosvetový Olympijský deň) na Magio pláži 
v Bratislave. Záštitu nad štafetou prevzal prezi-
dent SR Andrej Kiska. Ambasádormi boli bývalí 
vynikajúci reprezentanti a držitelia olympijských 
medailí – plavkyňa Martina Moravcová a vodný 
slalomár Michal Martikán.

V rámci rozšírenia pôsobnosti SOV v oblasti 
olympizmu SOV v roku 2014 nadviazal spoluprácu 
s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Po podpí-
saní Memoranda o spolupráci vedúcimi predsta-
viteľmi oboch organizácií Františkom Chmelárom 
a Jánom Lipianským sa podarilo aj seniorov aktív-
ne zapojiť do širokého spektra aktivít zastrešova-
ných SOV, predovšetkým v olympijských kluboch.

Autor podoby Národného pamätníka olympionikov  
Mojmír Vychodil.

Rada olympizmu venovala značnú pozornosť 
aj príprave a realizácii Národného pamätníka 
olympionikov na Národnom cintoríne v Martine. 
Mimoriadne iniciatívny a aktívny bol v tejto veci 
predseda ZOK SR Ivan Čierny, ktorý úspešne nad-
viazal na dávnejšie snahy Bohumila Goliana. Ná-

O B L A S Ť  R O Z V O J A  O L Y M P I Z M U

Momentka z bratislavského 
vyvrcholenia slovenskej Štafety 
Rio 2016. V popredí s horiacou 
pochodňou ambasádor štafety 

Michal Martikán, v pozadí 
zástupcovia regionálnych 

olympijských klubov.
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rodný pamätník olympionikov bol za prítomnosti 
množstva olympionikov a ďalších významných 
osobností slávnostne odhalený 16. októbra 2014. 
Autor jeho architektonickej podoby Mojmír Vy-
chodil bol ocenený výročnou trofejou MOV za rok 
2014 s názvom Šport a umenie . 

ZDRUŽENIE OLYMPIJSKÝCH KLUBOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

   Združenie olympijských klubov 
Slovenskej republiky (ZOK SR) 
pôsobí už niekoľko rokov ako or-
ganizačná zložka SOV. Jednotlivé 
olympijské kluby sú ako občian-
ske združenia naďalej právne 
subjekty. Financovanie a aj účto-
vanie ich aktivít, na ktoré im boli 

poukázané prostriedky z verejných zdrojov, sa re-
alizuje prostredníctvom SOV. ZOK SR deleguje 
svojich zástupov do ďalších organizačných zložiek 
SOV (Slovenská olympijská akadémia a Klub fair 
play SOV) ako aj do komisií SOV (pre ženy a šport 

a environmentálna komisia) i do ústredného štá-
bu Olympijských festivalov Slovenska.

Na začiatku olympijského cyklu 2013 – 2016 sa 
uskutočnilo volebné valné zasadnutie ZOK SR, na 
ktorom boli schválené zmeny v Štatúte ZOK SR. 
Do novozloženého výkonného výboru ZOK SR boli 
zvolení Ivan Čierny, Viliam Mjartan, Roman Krá-
lik, Michal Staňo a Peter Tichý. Následne VZ ZOK 
SR za staronového predsedu zvolilo Ivana Čierne-
ho, za podpredsedov Viliama Mjartana a Michala 
Staňu. Počas štvorročného obdobia výkonný vý-
bor ZOK SR zasadal raz štvrťročne a valné zasad-
nutie dvakrát do roka (na jar a na jeseň) hodnotilo 
činnosť a plnenie úloh klubov. 

Počet olympijských klubov sa v tomto olym-
pijskom cykle zvýšil už na 21, keď k dovtedajším 
OK Košice, Spišská Nová Ves, Žilina, Liptova, 
Prievidza, Trenčín, Vysoké Tatry, Trnava, Prešov, 
Nové Zámky, Žitný ostrov, Nitra, Lučenec, A. Szo-
kolyiho Šahy, Banská Bystrica, Kysuce, Bratislava, 
Turiec, Michalovce a Orava pribudol v roku 2014 
OK Gemer .

Olympijské kluby (OK), združujúce množstvo 
dobrovoľníkov, sú v regiónoch hlavní realizátori 
športových, výchovných, kultúrno-vzdelávacích aj 
environmentálnych aktivít, ktoré smerujú k rozvo-
ju olympizmu a olympijských hodnôt a k napĺňa-
niu poslania SOV. OK sa veľkou, až rozhodujúcou 
mierou podieľajú na realizácii veľkých projektov 
SOV, ako sú každoročne Olympijské festivaly Slo-
venska, Olympijský deň, Olympijský odznaku vše-
strannosti, či vedomostné, literárne a výtvarné 
súťaže. 

Finančnú podporu jednotlivých OK v olympij-
skom cykle 2013 – 2016 realizoval SOV diferenco-
vane, uplatňujúc kritériá ich ročného hodnotenia 
činnosti, ktoré schválilo VZ ZOK SR. Na ich základe 
je každoročne vyhodnocovaný najlepší OK, ktorý 
získava výročné ocenenie SOV Cena Vincenta Laf-
ka – Olympijský klub roka. Za rok 2012 toto oce-
nenie získal OK Prievidza, za rok 2013 OK Liptova, 
za rok 2014 OK Spišská Nová Ves a za rok 2015 
OK Vysoké Tatry .

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ AKADÉMIA

Slovenská olympijská akadémia 
(SOA) pracuje od konferencie 11. aprí-
la 2013 pod vedením predsedu Miro-
slava Bobríka, podpredsedami sú Ján 
Grexa a Ján Junger . 

Činnosť SOA v rokoch 2013 – 2016 
vychádzala z plánu činnosti jednotli-
vých komisií, ktorej ťažiskom boli ZOH 
2014 v Soči a OH 2016 v Riu de Ja-
neiro, a pokračovala v rozvíjaní a pro-
pagácii myšlienky olympizmu na ško-
lách. Vo svojich aktivitách SOA úzko 
spolupracovala so všetkými subjekt-
mi, zastrešenými radou olympizmu 

III. kapitola

Národný pamätník 
olympionikov na Dušičky 
v roku 2014.

Členovia valného 
zhromaždenia ZOK SR  
po prvom zasadnutí  
v roku 2013.
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Zástupcovia národných olympijských akadé-
mií (NOA) zo Slovenska, Maďarska, Česka, Poľ-
ska a Ukrajiny sa v dňoch 3. – 5. septembra 2014 
zišli na medzinárodnom seminári vo Vysokých 
Tatrách. Počas troch dní si takmer tri desiatky 
účastníkov vymieňali skúsenosti z vlastnej práce, 
nadväzovali nové kontakty a hovorili o koordinácii 
postupu v niektorých záležitostiach. Seminár mal 
štyri tematické okruhy:1) Olympizmus v praxi, 2) 
Agenda 2020, 3) Olympijské a športové múzeá, 4) 
História tatranského športu. 

SOA každoročne formou výberového konania 
vysiela mladých účastníkov na semináre v sídle 
Medzinárodnej olympijskej akadémie v Olympii. 
Viacerí adepti sa po návrate z Olympie aktívne 
zapojili do činnosti SOA hlavne v oblasti prípravy 
a realizácie vedomostných súťaží na regionálnej, 
resp. celoštátnej úrovni, medzinárodných olym-
pijských táborov mládeže vo Vysokých Tatrách 
a pod. Slovenská účastníčka medzinárodného 
seminára v Olympii v roku 2015 Zuzana Bottíko-
vá bola zvolená za študentského koordinátora na 
ďalší študijný ročník.

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE

Významné miesto v aktivitách SOA majú na 
miestnej, regionálnej i celoštátnej úrovni vedo-
mostné súťaže základných, stredných a vysokých 
škôl. Pri ich organizácii akadémia úzko spolupra-
cuje s regionálnymi olympijskými klubmi. Zastre-

O B L A S Ť  R O Z V O J A  O L Y M P I Z M U

Spoločná fotografia zástupcov 
národných olympijských 

akadémií z piatich krajín po 
stretnutí vo Vysokých Tatrách 

v roku 2014.

Účastníci stretnutia Maďarskej 
a Slovenskej olympijskej 

akadémie na maďarskej pôde, 
na ktorom boli aj zástupcovia 

viacerých olympijských klubov.

Víťazné družstvo vo 
vedomostnej súťaži 

vysokoškolákov o olympizme 
v roku 2013 – doktorandi 

z Fakulty športu Prešovskej 
univerzity v Prešove – spoločne 

s predstaviteľmi SOA.
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šuje ich komisia výchovy a vzdelávania SOA pod 
vedením Viery Bebčákovej . 

• V roku 2013: Na rozdiel od predošlých roč-
níkov prešli určitými zmenami. Regionálne kolá 
sa odohrali nie v olympijských kluboch, ale v 8 
samosprávnych krajoch. V celoslovenskom finá-
le ZŠ v Bojniciach súťažilo len 8 najlepších tímov 
z krajov. Ďalšou zmenou bolo, že okrem písomné-
ho testu a ústnej časti, v ktorej si jednotlivé tímy 
vyberali otázky podľa náročnosti z troch tematic-
kých oblastí (20. výročie SOV, 150. výročie naro-
denia Pierra de Coubertin a Míľniky svetového 
športu) si všetky tímy museli pripraviť prezentácie 
na niektorú z uvedených troch tém, pričom v nich 
zároveň museli predstaviť aj sami seba a svoju 
školu. Zvíťazilo družstvo Spojenej školy Nováky, 
ktoré v „rozstrele” zdolalo Gymnázium Pierra de 
Coubertin Piešťany. Súťaž vysokých škôl s rovna-
kými témami v priestoroch Univerzity Konštantí-
na Filozofa v Nitre vyhralo družstvo doktorandov 
z Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove . 

• V roku 2014: Tento ročník vedomostnej súťa-
že stredoškolákov bol zameraný na tri témy – an-
tické olympijské hry, 120. výročie založenia MOV 
a ZOH 2014 v Soči. V celoslovenskom finále v Bra-
tislave vyhralo družstvo Spojenej školy Nováky . 
Súťaž vysokoškolákov sa konala na Univerzite Pav-
la Jozefa Šafárika v Košiciach. Mala rovnaké témy 
ako v prípade stredoškolákov, ale ako novinka 
bola zaradená diskusia na témy reforiem v rám-
ci materiálu MOV Agenda 2020. Víťazom sa stalo 
družstvo Filozofickej fakulty Univerzity Konštan-
tína Filozofa v Nitre. 

• V roku 2015: Pre žiakov základných škôl 
a osemročných gymnázií vo veku 10 – 12 rokov sa 
vedomostná súťaž o olympizme premiérovo reali-
zovala online, v piatich kolách. Súťažné témy boli 
olympijské hry v období samostatnosti SR (1993 
– 2012) a Olympijské symboly. Do súťaže sa za-

registrovalo 164 družstiev spolu s 820 žiakmi zo 
77 škôl. Tri najúspešnejšie školy – ZŠ s MŠ Bojni-
ce, ZŠ Tomášikova Košice, ZŠ s MŠ Lúky Vráble 
(piatačky) – postúpili do celoslovenského finále, 
ktoré sa konalo v rámci Medzinárodného olym-
pijského tábora mládeže vo Vysokých Tatrách, 
kde si žiaci otestovali svoje vedomosti vo veľkom 
olympijskom kvíze spoločne s rovesníkmi z Čiech, 
Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Bez straty jediného 
bodu v celej súťaži (online súťaž + veľký olympij-
ský kvíz) nakoniec v súťaži dominovali žiaci zo ZŠ 
s MŠ Bojnice pred družstvami z Košíc a Vráblov, 
ktoré skončili so zhodným počtom bodov na dru-
hom mieste.

• V roku 2016: V školskom roku 2015/16 sa 
vedomostná súťaž stredoškolákov o olympizme 
po prvý raz realizovala medzinárodne – so za-
pojením nielen slovenských, ale aj maďarských 
škôl. Boli stanovené tri tematické okruhy súťaže: 
1. Olympijské symboly, medaily, plagáty, maskoti, 
2. Hry XXVI. olympiády Atlanta 1996 (všeobecné 
informácie, umiestenia na 1. – 3. mieste so za-
meraním na výsledky slovenských a maďarských 
športovcov), 3. Rýchlostná kanoistika a vodný sla-
lom (OH od Atlanty 1996 po Londýn 2012, maďar-
skí a slovenskí olympijskí medailisti). V Maďarsku 
majú s takouto formou vedomostnej súťaže skú-
senosti už z predošlých dvoch rokov, preto sa jej 
prvá časť realizovala cez server MOA. Celá súťaž 
prebiehala v angličtine. Finále sa uskutočnilo 13. 
februára 2016 v Budapešti. Výsledky: 1. Gymná-
zium F. Kölcseyho Körmend 173 b, 2. Boronkayovo 
gymnázium Vác (obe Maď.) 115, 3. Spojená školy 
Nováky 98, 4. Gymnázium P. Horova Michalovce 
96, 5. Gymnázium Malacky 86, ... 7. Obchodná 
akadémia Košice 72. 

S veľkým záujmom sa stretla online vedomostná 
súťaž o olympizme pre žiakov ZŠ a osemročných 
gymnázií. Témy jednotlivých otázok vychádzali 

III. kapitola

Najlepšie slovenské družstvo 
vo vedomostnej súťaži 
stredoškolákov v Budapešti 
vo februári 2016 – Spojená 
škola Nováky spoločne 
s predstaviteľmi SOA Jánom 
Grexom, Miroslavom 
Bobríkom, Vierou Bebčákovou 
a s viceprezidentom SOV 
Vladimírom Millerom.
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z obsahu publikácií SOV Olympijská abeceda a Aké 
boli antické olympijské hry. Do súťaže sa zaregis-
trovalo rekordných 344 družstiev. Táto forma súťa-
že oslovila neuveriteľných 1195 žiakov a študentov. 
Do celoslovenskej súťaže stredoškolákov sa zapoji-
lo 49 družstiev z 28 škôl a spolu 140 študentov.

KONFERENCIE A SEMINÁRE SOA

• Rok 2013: V marci zorganizovala SOA v Bra-
tislave medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 
150. výročia narodenia Pierra de Coubertin, na 
ktorej vystúpili s referátmi aj viacerí členovia SOA 
– Miroslav Bobrík, Ján Grexa a František Seman, 
i predsedovia komisií a zložiek rady olympizmu 
SOV. Medzi rečníkmi boli aj významní zahraniční 
hostia – prezident Medzinárodného výboru Pier-
ra de Coubertin, podpredseda Medzinárodného 
výboru fair play UNESCO a člen komisie MOV pre 
vzdelávanie a kultúru Norbert Müller, Couberti-
nov praprasynovec Yvan de Navacelle de Couber-
tin, či podpredseda Českého olympijského výboru 
pre olympizmus František Kolář . 

• Rok 2014: V tomto roku si SOA pripomenu-
la 120. výročie ustanovenia MOV, ku ktorému 
bola obsahovo orientovaná aj vedomostná sú-
ťaž základných a stredných škôl. Na pozvanie 
Českej olympijskej akadémie sa zástupcovia SOA 
zúčastnili v novembri 2014 na slávnostnej aka-
démii v Prahe, ktorá bola venovaná 120. výročiu 
založenia MOV i miestu a úlohe českého, resp. 
československého olympijského hnutia v jeho 
histórii. Pri príležitosti Svetového dňa športu pre 
rozvoj a mier OSN organizoval SOV v apríli 2014 
na FTVŠ UK v Bratislave konferenciu pod názvom 
Spoločenský význam športu. Zúčastnilo sa na 
nej viacero odborníkov, medzi nimi špecialisti 
z oblasti vzdelávania, výchovy, kultúry, životného 
prostredia, práva, ekonomiky, cestovného ruchu 
a médií. S príspevkom Šport a výchova vystúpil na 
nej predseda SOA Miroslav Bobrík. Medzi rečník-

mi bol aj predseda kultúrnej komisie SOA Štefan 
Šlachta (Šport, kultúra a umenie) a podpredseda 
SOA Ján Grexa (Šport, sociálna integrita, národná 
identita a medzinárodné porozumenie). 

• Rok 2015: 16. mája 2015 sa v Bratislave 
uskutočnila sa konferencia SOA, primárne urče-
ná registrovaným členom SOA, ďalej zástupcom 
 MŠVVaŠ SR, samosprávnych krajov a regionálnych 
OK, materských, základných a stredných škôl, či 
pedagogických fakúlt. V prvej časti účastníci kon-
ferencie schválili úpravu Štatútu SOA, v druhej sa 
zoznámili s projektmi SOV združenými pod spo-
ločné motto Sme jeden tím.

• Rok 2016: V Piešťanoch sa v dňoch 9. – 11. 
mája konal medzinárodný seminár SOA pre štu-
dentov stredných škôl, účastníkov medzinárodnej 
online vedomostnej súťaže o olympizme s podti-
tulom Olympic Quiz. Okrem vedomostného kví-
zu boli aktivity zamerané aj na praktické riešenie 
situácií vyžadujúcich si správanie v duchu fair 
play a športové súťaže. Na seminári sa zúčastnilo 

O B L A S Ť  R O Z V O J A  O L Y M P I Z M U

Na medzinárodnej konferenciu 
pri príležitosti 150. výročia 

narodenia Pierra de Coubertin 
v prvom rade slovenskí aj 

zahraniční prednášatelia – 
zľava Ján Grexa, Norbert 

Müller (za ním predseda SOA 
Miroslav Bobrík), František 

Seman, Yvan de Navacelle de 
Coubertin a František Kolář.

Na konferencii o spoločenskom 
význame športu vystúpil aj 

popredný architekt a dlhoročný 
predseda kultúrnej komisie 

SOV, resp. SOA Štefan Šlachta  
(v roku 2016 zomrel).
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dovedna 27 žiakov z viacerých slovenských škôl 
a tiež študenti víťazného družstva z medzinárod-
nej vedomostnej súťaže z Gymnázia Ferenca Kölc-
seyho z maďarského Körmendu.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ SOA

Hlavným garantom publikačných aktivít v rámci 
výchovno-vzdelávacej činnosti SOA bol podpred-
seda akadémie Ján Grexa. V rámci Programu 
olympijskej výchovy SOV vyšli jeho publikácie 
Volejbalový velikán Bohumil Golian a reedícia 
Olympijskej abecedy, ako aj brožúra Olympijské 
symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy od au-
torov Františka Chmelára a Ľubomíra Součka, aj 
publikácia Pedagogický odkaz Pierra de Couber-
tin od Františka Semana .

Z autorskej dielne členov komisie olympijského 
dedičstva SOA Zdenky Letenayovej a Viliama Ka-
rácsonyho v rámci edície Z depozitára múzea vyšli 
publikácie Rudolf Čillík a Príbeh hokejového rodu 
Okoličány, a po začlenení bývalého Múzea teles-
nej kultúry pod správu SOV od 1. januára 2015 
pod názvom Slovenské olympijské a športové 
múzeum ďalšia od autora Mariána Šimu o Márii 
Mračnovej s názvom Faja .

KULTÚRNA KOMISIA SOA A UMELECKÉ SÚŤAŽE 

Činnosť kultúrnej komisie SOA pod vedením 
Štefana Šlachtu (až do jeho úmrtia v tomto roku) 
bola zameraná na literárne a výtvarné súťaže s te-
matickým obsahom ZOH 2014 v Soči a OH 2016 
v Riu de Janeiro, aj na vytvorenie piatich maskotov 
využívaných v rámci propagácie športu a olympiz-
mu medzi mládežou (ich autorka je Andrea An-
dreutti Pokorná). Mená ocenených v jednotlivých 
súťažiach sú dostupné na www.olympic.sk .

V oblasti umeleckých súťaží Slovensko zazna-
menalo aj jeden veľký medzinárodný úspech. 
Študent dizajnu na Fakulte architektúry Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave Matej Čička 
vyhral v celosvetovej výtvarnej súťaži MOV na 
vytvorenie dizajnu medailí pre OH mládeže 2014 v 
Nankingu. S dielom Track of the Winners (Dráha 
víťazov) uspel v súťaži, do ktorej sa zapojilo viac 
než 300 dizajnérov z 50 krajín sveta.

• Výtvarné súťaže SOA – rok 2013: Témou sú-
ťaže bol návrh maskota na ZOH 2014 v Soči očami 
detí na Slovensku. Spolu sa do súťaže zapojilo 136 
subjektov (základných, stredných a špeciálnych 
škôl, umeleckých škôl, školských klubov a centier 
voľného času). Žiaci zaslali spolu 1298 súťažných 

III. kapitola

Podoba piatich slovenských 
olympijských maskotov 
– dievčatka Olympie, 
chlapčeka Viktora (čo 
v preklade znamená Víťaz), 
papagája Buena, psíčka 
Pjongyho a mačičky Lilly, 
ktorí sa viažu k OHM 2018 
v Buenos Aires, k ZOH 2018 
v Pjongčangu a k ZOHM 
2016 v Lillehammeri.

Momentka z krstu publikácie 
Volejbalový velikán Bohumil 
Golian. Zľava jej autor Ján 
Grexa, manželka nebohého 
Bohumila Goliana Marta, 
šéf slovenského volejbalu 
a viceprezident SOV Ľubor 
Halanda a bývalý Golianov 
spoluhráč v reprezentácii Jozef 
Labuda. „Krstilo” sa loptou 
z OH 1964 v Tokiu.
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prác. Práce boli rozdelené do troch kategórií pod-
ľa veku študentov. V každej kategórii vybrala po-
rota tri najlepšie práce, v dvoch kategóriách bola 
udelená aj osobitná cena. 

Rok 2016: Témy výtvarnej súťaže pre základ-
né a stredné školy v roku 2016 boli: „Olympijské 
symboly – odkaz Slovenska olympijskému Riu“ 
a „Slovensko a Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 
2016“. Zapojiť sa mohli deti zo všetkých regiónov 
Slovenska, v ktorých zároveň prebiehala sloven-
ská olympijská Štafeta Rio 2016. Do súťaže sa 
zapojilo celkovo vyše 1000 súťažných prác. Súťaž 
zabezpečovali regionálne olympijské kluby. Účast-
níci boli rozdelení do troch skupín – do 10 rokov, 
od 10 do 15 rokov a od 15 do 18 rokov. 

• Literárne súťaže SOA – rok 2013: Literárna 

súťaž pre deti a mládež. Súťaž vy-
hlásená v rámci programu olym-
pijskej výchovy na Slovensku mala 
ústredné motto Šport je krásny, 
neberte nám ilúzie a podtitul Čis-
tý šport bez dopingu. Do súťaže 
SOV 2013 bolo zaslaných spolu 
217 prác. Jej výsledky v troch ve-
kových kategóriách vyhodnotili 
tri odborné poroty menované 
SOV. Cieľom súťaže bolo netradič-
nou formou pritiahnuť pozornosť 
detí a mládeže smerom k olympijským hodnotám 

a k myšlienkam fair play, aj poukázať na 
negatíva. 

Rok 2014: V spolupráci s regionálnymi 
olympijskými klubmi sa realizovala súťaž 
Olympijské pohľadnice ZOH Soči pre zá-
kladné a stredné školy. Žiaci a študenti 
mohli prostredníctvom olympijských 
pohľadníc – či už predtlačených, ktoré 

vyhotovil SOV, alebo elektronických na www.
olympic.sk – napísať odkaz či pozdrav slovenským 
olympionikom v Soči. Do súťaže sa zapojilo vyše 

O B L A S Ť  R O Z V O J A  O L Y M P I Z M U

Matej Čička so svojím 
víťazným návrhom dizajnu 

medailí OHM 2014.

Zjazdárka Petra Vlhová na 
ZOH 2014 v Soči počas čítania 
pohľadníc s pozdravmi od detí 

z celého Slovenska v rámci 
literárnej súťaže SOA.

Obrázky od detí, 
namaľované k OH 2016, 

zdobili aj úradovňu 
slovenskej výpravy 

v Olympijskej dedine  
v Riu de Janeiro.

Koláž z obrázkov detí z 21 regiónov Slovenska,  
v ktorých účastníci posielali obrazové posolstvo 
olympijskému Riu de Janeiro.
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100 základných i stredných škôl, ktorí zaslali až 
5169 pozdravov a odkazov. Najviac pozdravov ad-
resovali biatlonistke Anastasii Kuzminovej a hrá-
čom hokejovému tímu. Najlepšie texty vybrali 
počas ZOH v Soči samotní športovci.

Rok 2016: V rámci slovenskej Štafety Rio 2016 
sa v 21 regiónoch Slovenska realizovala literárna 
súťaž Olympijské pohľadnice Rio 2016, ktorá pre-
biehala podobne ako pred ZOH 2014. Pohľadníc 
prišlo toľko, že na SOV ich zakrátko prestali počítať 
a začali vážiť. Napokon sa číslo zastavilo na 90 ki-
lách! Ku tomu sa ešte pridalo 1668 elektronic-
kých pohľadníc. Olympionici priamo v Riu vy-
berali tie, odkazy na ktorých sa im zdali najkrajšie, 
najvtipnejšie, či srdcu najbližšie.

KLUB FAIR PLAY SOV

Klub fair play Slovenského olympijského výbo-
ru pokračoval v dlhoročnom pôsobení ako orga-
nizačná zložka SOV pod vedením Janky Stašovej . 
Jeho hybnou silou bola národná ambasádorka 
Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play Ka-
tarína Ráczová, v rokoch 2012 aj 2016 opätovne 
zvolená do exekutívy Európskeho hnutia fair play 
(EFPM), v ktorom momentálne pôsobí už piate 
funkčné obdobie. 

KFP SOV sa zameriaval predovšetkým na ak-
tivity pre deti a mládež. Organizoval besedy, na 
ktorých sa členovia jeho vedenia snažili priblí-
žiť mladým ľudom význam športu pri formova-
ní osobností, ale hovorili s nimi aj o neduhoch, 
ktoré v športe existujú (doping, nešportové 
správanie, porušovanie zásad fair play, preja-
vy intolerancie, rasizmu, xenofóbie, kriminality 
a korupcie).

KFP SOV participoval na príprave a vyhodnotení 

literárnej súťaže pre deti a mládež s názvom Šport 
je krásny, neberte nám ilúzie (2013) a pripravil 
online fotografickú súťaž s názvom Moment pre 
fair play (2016). Každoročne spolupracoval na or-
ganizácii medzinárodných olympijských táborov 
mládeže vo Vysokých Tatrách. Členovia vedenia 
klubu sa zapojili do príprav obsahovej náplne se-
minára na tému Fair play a tolerancia vo vysoko-
školskom športe na pôde Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach (2013), jubilejného 10. medzinárod-
ného mládežníckeho fóra škôl Pierra de Couber-
tin s účasťou 120 študentov z 23 krajín celého 
sveta v Piešťanoch (2015), aj do besied o význame 
fair play v športe a každodennom živote pri príle-
žitosti centrálneho otvorenia Európskeho týždňa 
športu 2016 v Košiciach.

KFP SOV je člen Európskeho hnutia fair play 
(EFPM) a spolupracuje s Medzinárodným výbo-
rom fair play UNESCO (CIFP). Najvyššie európske 
ocenenie fair play – Čestnú plaketu EFPM za rok 
2013 – si za príkladný čin prevzal v Bratislave ho-
kejový obranca Tomáš Slovák . Európsku plaketu 
a diplom fair play za rok 2015 zase za rozvoj soli-
darity, priateľstva a rytierstva v športe získal Me-
dzinárodný maratón mieru v Košiciach. Týmto 
ocenením, ktoré zástupcom organizátorov odo-
vzdal priamo v Košiciach prezident EFPM Chris-
tian Hinterberger, EFPM po prvý raz v histórii 
ocenilo podujatie, a nie jednotlivca.

III. kapitola

Hokejistovi Tomášovi Slovákovi 
v Bratislave odovzdala Čestnú plaketu 
EFPM za rok 2013 členka výkonného 
výboru EFPM Katarína Ráczová.
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Za prácu v hnutí fair play, aj za prínos k rozvo-
ju a posilneniu priateľstva a vzájomných vzťahov 
medzi slovenským a maďarským olympijským 
hnutím bola Katarína Ráczová v roku 2016 oce-
nená Výborom fair play Maďarského olympijské-
ho výboru – ako vôbec prvá zahraničná laureát-
ka. Cenu jej odovzdal maďarský prezident CIFP 
a takisto bývalý vynikajúci šermiar Jenő Kamuti . 

KFP SOV v olympijskom cykle 2013 – 2016 po-
kračoval v spolupráci so športovými zväzmi v oce-
ňovaní činov v duchu fair play na významných 
mládežníckych podujatiach na území Slovenska 
v šerme, futbale, stolnom tenise, hádzanej i triat-
lone. Klub naďalej spolupracoval so Slovenskou 
asociáciou športu na školách pri udeľovaní Škol-
skej ceny fair play aj titulu Kolektív fair play. 

KFP SOV každoročne vyhodnocuje a slávnost-
ne udeľuje ceny fair play v troch kategóriách – za 
celoživotné pôsobenie v duchu fair play, za aktív-
ne šírenie a propagáciu myšlienok fair play a za 
príkladný čin v duchu fair play. Najvyššie ocene-
nie fair play – Cena Jána Popluhára – je zároveň 
výročným ocenením SOV. Jeho laureáti za posled-
né štyri roky sú uvedení v prílohe. Laureáti ďalších 
ocenení sú uvedení na www.olympic.sk.

Koncom roka 2016 SOV s finančnou podporou 
Nadácie SOV v rámci komplexného Programu 
olympijskej výchovy vydal publikáciu Kataríny 
Ráczovej s názvom Fair Play v praxi.

ENVIRONMENTÁLNA KOMISIA SOV

Začiatkom uplynulého olympijského cyklu 2013 
– 2016 bola komisia SOV pre šport a životné pro-
stredie premenovaná na environmentálnu ko-
misiu SOV. Naďalej ju viedol Juraj Bobula, ktorý 
bol v roku 2014 za osobný prínos k zavádzaniu vý-
nimočných praktík v ochrane životného prostre-

dia prostredníctvom športu ocenený diplomom 
Šport a životné prostredie. V roku 2013 sa zúčast-
nil na X. svetovej konferencii o športe a životnom 
prostredí v Soči, ktorú usporiadal MOV.

Komisia každoročne vyhlasuje výzvy k envi-
ronmentálnym aktivitám: Svetový deň vody (22. 
marec), Svetový deň Zeme (22. apríl) a Svetový 
deň životného prostredia (5. jún). Do týchto ak-
tivít sa pravidelne zapájali olympijské kluby, ško-
ly, športové organizácie a športové kluby. Medzi 
najaktívnejšie školy patrili ZŠ Školská Michalovce, 
Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, SOŠ Zvolenská 
a SOŠ Technická Lučenec.

Environmentálna komisia SOV spolupracuje so 
štátnymi a environmentálnymi organizáciami na 
Slovensku. Odborne pripomienkovala zámery 

O B L A S Ť  R O Z V O J A  O L Y M P I Z M U

Medzinárodný maratón 
mieru v Košiciach získal ako 

vôbec prvé športové podujatie 
Európsku plaketu a diplom fair 
play. Zástupcom organizátorov 

Štefanovi Daňovi a Branislavovi 
Koniarovi ocenenie priamo 

v Košiciach odovzdali členka 
VV EFPM Katarína Ráczová 
a prezident EFPM Christian 

Hinterberger.

Laureáti slovenských ocenení 
fair play za rok 2015 spoločne 

s členmi vedenia KFP SOV.
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v oblasti ochrany životného prostredia v rámci 
prípravy kandidatúry ZOH 2022 v Krakove, ktorá 
počítala so spoluúčasťou Slovenska. Každoročne 
pripravuje environmentálne aktivity v rámci Me-
dzinárodného olympijského tábora mládeže vo 
Vysokých Tatrách. Podieľa sa na príprave podu-
jatí v rámci Olympijského dňa v mestách Poprad, 
Kežmarok, Vysoké Tatry, Svit a obciach Šuňava, 
Štrba, Lendak, Švábovce a prispela aj k programu 
slovenskej Štafety Rio v tatranskom a podtatran-
skom regióne.

Členovia EK SOV sa starajú o areál Olympij-
ského lesa v Tatranskej Lesnej, kde v uplynulom 
období boli dosadené stromčeky, natretý stojan 
informačnej tabule a vymenená informačná ta-
buľa, ktorá bola za 10 rokov poškodená poveter-
nostnými vplyvmi. Počas letnej turistickej sezóny 
sa starajú o okolité prostredie.

Svoje poslanie a aktivity komisia pravidelne 
prezentuje na medzinárodnom filmovom festi-
vale o životnom prostredí ENVIROFILM v Banskej 
Bystrici a v ďalších siedmich slovenských mestách. 
Filmoví tvorcovia na festivale súťažia o Cenu pre-
zidenta SOV za najlepšie filmové stvárnenie špor-
tových a pohybových aktivít v prírode v symbióze 

s olympijskou myšlienkou a životným prostredím. 
Festivalová porota udelila v roku 2013 cenu Slo-
vákovi Martinovi Jurzovi za film Mercúň a v roku 
2014 cenu získal Duncan Charda z Rakúska za film 
Ozajstný Dingo. 

KOMISIA SOV PRE ŽENY A ŠPORT

Komisiu SOV pre ženy a šport počas celého 
olympijského cyklu viedla Mária Mračnová . 
Hneď v prvý rok štvorročného obdobia komisia 
spustila projekt Vykročte za zdravím, určený 
predovšetkým pre ženy vo veku nad 50 rokov. 
Pilotný projekt pripravili spoločne komisia SOV 
pre ženy a šport, oddelenie olympizmu SOV 
a Olympijský klub Bratislava. ZŠ Kalinčiakova 
v Bratislave poskytla priestory na jeho realizáciu 
bezplatne.

Záujem o cvičenie výrazne prekročil očakáva-
nia organizátorov a postupne vzbudil záujem aj 

III. kapitola

Pri príležitosti Svetového 
dňa vody sa aj vďaka 
environmentálnej komisii 
SOV už malé deti dozvedajú, 
aká dôležitá je voda pre náš 
život.

Projekt Vykročte za zdravím  
sa realizuje už v 14  
regiónoch Slovenska.

Momentka zo sadenia 
stromčekov v rámci Svetového 
dňa Zeme.
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v ďalších olympijských kluboch. Projekt Vykročte 
za zdravím sa ďalej úspešne rozvíjal aj na ďalších 
miestach Slovenska. V roku 2016 sa doň celo-
ročne zapojilo už 14 regionálnych olympijských 
klubov – z Bratislavy, Prievidze, Košíc, Prešova, 
Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Liptova, Šiah, 
Vysokých Tatier, Žiliny, Nových Zámkov, Lučenca, 
Turca a Gemera. Na regionálnej úrovni pravidelne 
cvičí minimálne dvakrát do týždňa viac ako tristo 
cvičeniek. Vo viacerých mestách sa do tohto pro-
jektu zapájajú aj muži.

V septembri 2014 sa vo Vysokých Tatrách usku-
točnil prvý celoslovenský seminár Vykročte za 
zdravím určený pre zástupcov regionálnych olym-
pijských klubov a Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku. Naň nadviazali po dva semináre lektoriek 
a cvičeniek v rokoch 2015 aj 2016 – po oba roky 
vo Vysokých Tatrách aj v Piešťanoch. Posledný se-
minár v októbri 2016 mal aj medzinárodnú účasť 
s účasťou z Českej republiky a Maďarska. 

OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKA

Olympijské festivaly Slovenska (OFS, do roku 
2013 sa konali pod názvom Olympijské festivaly 
detí a mládeže Slovenska ) sú najväčší celoročný 
projekt SOV. Do roku 2014 mal nad ním záštitu 
prezident SR Ivan Gašparovič, v roku 2015 pred-
seda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Festivaly 
koordinuje ústredný štáb OFS, ktorý v štvorroč-
nom období viedol Anton Javorka. Štáb tvoria 
ôsmi zástupcovia krajských štábov a jeden zástup-
ca ZOK SR.

OFS vyhlasuje SOV v spolupráci s MŠVVaŠ 
SR, ZMOS, slovenskými samosprávnymi krajmi 
a so Slovenskou asociáciou športu na školách. 
Oceňované sú tri najlepšie kraje podľa celkové-
ho zapojenia škôl do tohto projektu – víťazný 
kraj v minulosti dostával Pohár prezidenta SR, 
následne predsedu Národnej rady a naposledy 

Pohár prezidenta SOV. Samostatne sú kraje oce-
ňované v troch kategóriách – materské, základ-
né a stredné školy. Každoročne sú oceňovaní aj 
najlepší organizátori – pedagógovia za jednot-
livé kraje.

V roku 2015 prešli OFS podstatnými zmenami. 
Predovšetkým sa zmenil časový priebeh – zo škol-
ského roku na kalendárny, ďalej sa zúžil termín 
realizácie na obdobie dvoch mesiacov (máj a jún), 
a čo je najdôležitejšie, prihlasovanie do tohto pro-
jektu a vyhodnotenie podujatí sa uskutočňovalo 
elektronickou formou, prostredníctvom webovej 
stránky SOV – www.milujemsport.olympic.sk . 
Týmto počinom išlo predovšetkým o objektivizo-
vanie realizácie OFS v jednotlivých krajoch, resp. 
regiónoch. 

O B L A S Ť  R O Z V O J A  O L Y M P I Z M U

Olympijské festivaly Slovenska 
zahŕňajú športové, ale aj 

mimošportové aktivity.

Súťaženie mladých adeptrov 
chôdze v Banskej Bystrici.
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• Výsledky festivalov v uplynulom olympij-
skom cykle: OFDMS 2012/2013 – Pohár prezi-
denta SR: 1. Košický kraj, 2. Banskobystrický kraj, 
3. Trnavský kraj, OFS 2014 – Pohár prezidenta SR: 
1. Košický kraj, 2. Banskobystrický kraj, 3. Nitrian-
sky kraj, OFS 2015 – Pohár predsedu Národnej 
rady SR: 1. Banskobystrický kraj, 2. Nitriansky 
kraj, 3. Bratislavský kraj, OFS 2016 – Pohár prezi-
denta SOV: 1. Nitriansky kraj, 2. Bratislavský kraj 
a 3. Banskobystrický kraj. Podrobnejšie výsled-
ky z jednotlivých ročníkov OFS sú zverejnené na 
www.olympic.sk.

DOTKNI SA HVIEZD

Audiovizuálne výchovno-vzdelávacie pred-
stavenie SOV Dotkni sa hviezd pre žiakov zák-
ladných škôl má za cieľ predstaviť im olympijské 
symboly a myšlienky, prezentovať rôzne športy, 
zoznámiť ich s atmosférou olympijských hier, 
učiť ich správaniu v duchu fair play a  umožniť im 
stretnúť sa so športovými vzormi – olympionikmi. 
Program v réžii Nikitu Slováka moderujú mímovia 
Alex (Alexander Madar) a Radko (Radomír Micič 
alias Mimo), deťom známi z televíznej obrazovky 
z programu RTVS Fidlibum. Prístupným a veku 
divákov primeraným spôsobom ich uvádzajú do 
sveta športu a olympizmu.

Účastníci v hľadisku vo veku 8 – 10 rokov sa 
prakticky na úvod dozvedia, čo symbolizuje olym-
pijský oheň a päť olympijských kruhov, aké je 
olympijské heslo a zažijú aj otvárací ceremoniál 
v olympijskom duchu. Šiesti športovci prinesú 
na pódium olympijskú vlajku a siedma – známa 
športová osobnosť zapáli olympijský oheň. Do at-
mosféry najväčšej slávnosti v znamení piatich kru-
hov prítomných následne uvedú emotívne filmy 
z predchádzajúcich olympijských hier. Nasleduje 
športový program s inštruktážou a pod dohľadom 
vrcholových športovcov, ale aj s aktívnou účas-
ťou samotných žiakov. Deti nielen vidia na pódiu 
množstvo ukážok z olympijských športov, ako 
napr. zo športovej chôdze, modernej gymnastiky, 
zápasenia, džuda i stolného tenisu. Môžu si ich ak-
tívne aj vyskúšať a zasúťažiť si, keď ich športovci 
z pódia po ukážke každého športu vyzývajú, aby si 

III. kapitola

Takto to vyzerá  
na predstaveniach  
Dotkni sa hviezd.

Preťahovanie lanom patrí 
medzi veľmi obľúbené detské 
súťaži v rámci programu 
Dotkni sa hviezd.
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to prišli vyskúšať. Záujem z hľadiska býva obrov-
ský. Vybraní odvážlivci, ktorí uspejú, sú odmenení 
medailami, ďalší dostávajú vecné ceny od SOV.

Prvé predstavenie Dotkni sa hviezd sa odohra-
lo 10. októbra 2013 v bratislavskej Športovej hale 
Mladosť a zúčastnilo sa na ňom 519 žiakov 4. a 5. 
ročníka zo 14 základných škôl z mestských častí 
Bratislava – Nové Mesto, Ružinov a Staré Mesto. 
Hneď sa stretlo so živou odozvou. Na predstavenie 
nadviazala na rovnakom mieste akcia Objav svoj 
šport, na ktorej rodičia hľadali vhodné športové 
krúžky alebo oddiely pre svoje deti. Ponuku rôz-
nych športov na jednom mieste predstavovali via-
ceré viaceré športové zväzy či bratislavské kluby.

Od premiéry videlo predstavenie Dotkni sa 
hviezd množstvo detí vo viacerých mestách Slo-
venska. V roku 2014 opäť len v Bratislave, no 
v roku 2015 sa v rámci aktivít Európskeho týžd-
ňa športu (SOV bol jeho národným koordináto-
rom) uskutočnilo okrem Bratislavy aj v Košiciach 
a v Banskej Bystrici. V roku 2016 sa predstavenia 
ešte pred OH v Riu konali v Spišskej Novej Vsi, 
Šahách a vo Vysokých Tatrách, v septembri v Ko-
šiciach. Celkove SOV za štyri roky zorganizoval 11 
predstavení, ktoré videlo 5171 detí z viac ako 
stovky škôl v šiestich mestách Slovenska.

K projektu Dotkni sa hviezd neodmysliteľne 
patria aj športové vzory mladých ľudí – olympio-
nici.Na týchto predstaveniach sa zúčastnili medai-
listi z OH Peter a Pavol Hochschornerovci, Zuzana 
Štefečeková, Michal Martikán, Jozef Krnáč, Jozef 
Lohyňa, Danka Barteková, Erik Vlček, Juraj Tarr, 
Martina Moravcová a Matej Tóth, aj ďalší olym-
pionici Katarína Ráczová, Richard Varga, Lucia 
Hrivnák Klocová, Martina Hrašnová, Mária Ja-
senčáková, Anna Pasiarová a mnohí iní bývalí či 
súčasní reprezentanti Slovenska.

OLYMPIJSKÝ DEŇ

SOV sa každoročne pripája k oslavám celosve-
tového Olympijského dňa (OD, v kalendári je 23. 
júna). Podujatie sa koná pod heslom: „Hýb sa, 
uč sa, objavuj!“ Je určené predovšetkým deťom 
a mládeži. Oslovuje však aj rodičov, učiteľov, tré-
nerov a všetkých, ktorí za vývoj mladej generácie 
zodpovedajú. Súčasťou OD je tradične Beh Olym-

O B L A S Ť  R O Z V O J A  O L Y M P I Z M U

Momentka z vôbec prvého 
predstavenia Dotkni sa hviezd 

v Bratislave v októbri 2013. 
Olympijskú vlajku na pódium 

priniesli olympionici (zľava) 
Jozef Lohyňa, Jozef Krnáč, 

Matej Tóth, Pavol  
a Peter Hochschornerovci 

a Katarína Ráczová.

V rámci Olympijského dňa 
behajú aj malé detičky.
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pijského dňa (BOD). Beh zostáva tak ako v minu-
losti síce hlavná, ale pritom len jedna z množstva 
rozmanitých aktivít v rámci tohto podujatia. 

V olympijskom cykle 2013 – 2016 boli aktivity 
v rámci OD financované z dotácií MŠVVaŠ SR, 
MOV, SOV a Slovenskej olympijskej marketingo-
vej, a.s.

Hlavnými organizátormi OD sú olympijské kluby 
SR, ktoré v spolupráci s ďalšími subjektmi vo svo-
jich regiónoch zorganizovali desiatky rôznorodých 
akcií.  

• OD 2013 – OK Bratislava v spolupráci so SOV 
zorganizoval na ZŠ Kalinčiakova Hlavný Beh Olym-
pijského dňa. Do osláv OD sa v rámci Slovenska 
zapojilo 19 olympijských klubov a spolu 32 095 
účastníkov .

• OD 2014 – V tomto roku dominoval tradičný 
Beh Olympijského dňa (BOD), ale aktivity orga-
nizátorov boli rôznorodé, k čomu prispeli aj dva 
metodické materiály MOV, šírené cez SOV – ná-
vod na aktivity a inštruktážne video zamerané na 
rozmanité športové činnosti. Celkove bolo 39 562 
účastníkov .

• OD 2015 – Prvýkrát bolo možné využívať 
v projekte OD 2015 novozriadený komunikačný 
kanál – webovú stránku SOV http://www.milu-
jemsport.olympic.sk/ Na základe podkladov od 
21 olympijských klubov SR z uvedenej webo-
vej stránky SOV bol zaznamenaný celkový počet 
31 034 účastníkov.

• OD 2016 – Všetky aktivity v regiónoch olym-
pijských klubov sa niesli v duchu propagácie OH 
v Riu de Janeiro. Konali sa od 27. apríla (100 dní 
pred otvorením OH) do 23. júna 2016 (Olympijský 
deň), do podujatí sa zapojilo spolu 27 741 účastní-
kov. Vyvrcholenie OD sa uskutočnilo v Bratislave 
na Magio pláži za účasti predstaviteľov všetkých 
21 olympijských klubov Slovenska a regionálnych 

ambasádorov v rámci ukončenia slovenskej Štafe-
ty Rio 2016. Počas tohto podujatia sa konali be-
žecké súťaže žiakov základných škôl mestskej časti 
Petržalka. 

MEDZINÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ TÁBORY MLÁDEŽE

Cieľ projektu Medzinárodného olympijské-
ho tábora mládeže (MOTM) je podpora šírenia 
olympizmu medzi mladými ľuďmi a nadväzova-
nie nových priateľstiev prostredníctvom športu 
a olympijských myšlienok. Tábor s veľmi boha-
tým športovo-kultúrnym i výchovno-vzdelávacím 
programom a s účasťou viacerých známych olym-
pionikov každoročne organizuje SOV v spolupráci 

III. kapitola

Účastníci MOTM 2013 vo Vysokých 
Tatrách na túre pri Rainerovej útulni.

Súťaženie detí v tričkách 
s logom Olympijského dňa.
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so SOA, KFP SOV, environmentálnou komisiou 
SOV a s OK Vysoké Tatry. Finančne toto poduja-
tie podporujú OS MOV, MŠVVaŠ SR, Nadácia SOV 
a SOM, a.s., v rokoch 2013 a 2015 aj Medzinárod-
ný vyšehradský fond. Počas cyklu 2013 – 2016 sa 
MOTM každoročne konal vo Vysokých Tatrách.

• MOTM 2013: Motto tábora, na ktorom sa 
zúčastnili deti vo veku 10 – 13 rokov z krajín Vi-
segrádskej štvorky, bolo Hráme v jednom tíme. 
Slovensko zastupovali dve družstvá – Gymnázium 
Pierra de Coubertin v Piešťanoch a Spojená škola 
Nováky, z Čiech, Poľska a Maďarska sa zúčastnilo 
jedno družstvo. Priamo v Tatrách sa však mládež 
premiešala. Keďže olympizmus spája celý svet, 
účastníci utvorili päť medzinárodných miešaných 
družstiev, z ktorých každé dostalo od SOV tričká 
v jednej piatich farieb olympijských kruhov (čer-
vená, modrá, zelená, žltá a čierna). Univerzálny 
komunikačný jazyk bola angličtina, aj keď prísluš-
níci slovanských národov sa bez väčších problé-
mov vedeli dorozumieť aj po svojom.

• MOTM 2014: Účastníci prišli do našich veľhôr 
z piatich krajín – zo Slovenska, Poľska, Maďar-
ska, Českej republiky a premiérovo z Ukrajiny 
(z luhanskej oblasti postihnutej vojnou). Spome-
dzi slovenských škôl boli do tábora vybrané deti 
z Košíc, Spišskej Novej Vsi, Šiah a Piešťan. Účast-
níci absolvovali bohatý program, ktorý pozostával 
z pohybových, vzdelávacích i oddychových aktivít. 

• MOTM 2015: Tábor s mottom Sme jeden tím 
znovu otvoril svoje brány nielen pre slovenské, 
české, maďarské a poľské, ale aj pre ukrajinské 
deti z oblastí postihnutých nepokojmi. Nosnými 
témami tábora boli olympizmus, pravidlá fair play 
a cesta našich športovcov do Ria. Účastníci mali 

možnosť vyskúšať si viaceré športové disciplíny, 
zoznámiť sa s úspešnými olympionikmi a naučiť 
sa, ako vystupovať v duchu fair play v športe aj ži-
vote. Olympijskú pochodeň tábora zapálila bron-
zová strelkyňa z OH 2012 v Londýne Danka Barte-
ková. V spoločnosti detí počas trvania tábora boli 
aj olympijskí víťazi Michal Martikán a Elena Kalis-
ká, či úspešný zjazdár zo ZOH 2014 Adam Žampa. 

• MOTM 2016: Tentoraz boli účastníci tábora 
len zo 4 krajín – zo Slovenska, Maďarska, Poľska 
a Ukrajiny. Družstvá zo slovenských škôl museli 

O B L A S Ť  R O Z V O J A  O L Y M P I Z M U

Účastníci MOTM 2014  
pri plavbe po Dunajci.

Momentka z vyhlasovania 
výsledkov jednej z množstva 

súťaží na MOTM 2016.
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o účasť zabojovať zaslaním videa o svojich škol-
ských olympijských aktivitách. Takto sa do tábora 
úspešne dostali deti z Badína, Chminianskych Ja-
kubovian, Spišskej Novej Vsi a doplnili ich žiaci zo 
Šiah. Jednou z noviniek MOTM 2016 bolo zakom-
ponovanie výchovno-vzdelávacieho predsta-
venia Dotkni sa hviezd do programu tábora. Na 
ňom sa zúčastnili aj deti z okolia Vysokých Tatier. 
Zapáliť olympijský oheň prišla dvojnásobná olym-
pijská medailistka Martina Moravcová a olympij-
skú vlajku niesli viacerí olympionici. 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ OLYMPIJSKÝCH 
A ŠPORTOVÝCH ZBERATEĽOV

Slovenská spoločnosť olympijských a športo-
vých zberateľov (SSOŠZ) združuje predovšetkým 
zberateľov, zameraných na filateliu a odznaky, 
ale aj ďalšie druhy olympijských a športových 
memorabílií. Počas uplynulého štvorročného 
obdobia vyvíjala aktívnu činnosť najmä v oblasti 
zberateľstva a pri propagácii SOV, ale aj olympij-
ských myšlienok a úspechov slovenského športu 
na vrcholných podujatiach, predovšetkým pros-
tredníctvom odznakov, známok a príležitostných 
pečiatok. Spoločnosť počas celého štvorročného 
obdobia viedol Branislav Delej. Pravidelné výroč-
né členské schôdze sa konali počas Bratislavských 
zberateľských dní v priestoroch Incheby, kde sa 
spoločnosť prezentovala aj vlastným stánkom.

SSOŠZ združuje vyše 50 členov, ktorí sa kaž-
doročne zúčastňovali na výmenných stretnu-
tiach zberateľov v Dome kultúry na Vajnorskej 
ul. v Bratislave. Spoločnosť v Bratislave každo-
ročne v septembri organizovala medzinárodné 
stretnutie zberateľov olympijských memorabílií 
za prítomnosti účastníkov z 5 – 12 krajín. Súčasťou 
výstavy Múzea telesnej kultúry v SR v Mestskom 
múzeu v Bratislave na tému „Víťazstvá a prehry 
1992 – 2013“ boli zaujímavé filatelistické exponá-
ty členov spoločnosti.

Medzi najvýznamnejšie počiny SSOŠZ v uply-
nulom období patrí vydanie reprezentačnej pub-
likácie Slovenské olympijské memorabílie k 20. 
výročiu vzniku SOV. Toto unikátne dielko v kon-
centrovanej podobe približuje všetky olympijské 

artefakty SOV z oblasti poštových známok, pečia-
tok, olympijských odznakov, mincí, ale aj olympij-
ských vyznamenaní, ktoré udeľoval SOV.

SSOŠZ sa spolupodieľala na vydaní odznakov 
SOV k svetovým či európskym olympijským podu-
jatiam, ako aj pri tvorbe známok k OH v Londýne 
a Rio de Janeiro. Vydala tiež príležitostné pe-
čiatky k Svetovej zimnej univerziáde 2013 (k jej 
časti, ktorá sa konala vo Vysokých Tatrách), ďalej 
k jubileu Leopolda „Jima“ Šťastného, Vladimí-
ra Dzurillu a k podujatiu Košice – mesto športu . 
Unikátne sú aj personalizované známky s Dan-
kou Bartekovou, Anastasiou Kuzminovou, Fran-
tiškom Chmelárom, najúspešnejšími športovcami 
v histórii Košíc (vydané v spolupráci s OK Košice), 
futbalovými legendami k ME 2016 vo Francúzsku 
a medailistami z OH v Riu de Janeiro. 

Členovia SSOŠZ dosiahli aj viacero význam-
ných medzinárodných a diplomatických úspe-
chov. Predseda spoločnosti Branislav Delej bol 
na kongrese AICO (Medzinárodná asociácia olym-
pijských zberateľov) v rokoch 2014 aj 2016 zvo-
lený do výkonného výboru AICO, v ktorom má 
funkciu pokladníka. Významné ocenenie dostali 
za svoje exponáty na medzinárodných filatelistic-
kých súťažiach v Brazílii a Taliansku Vojtech Jan-
kovič, Peter Osuský a Marian Linder .

Branislav Delej sa zúčastnil na svetových 
stretnutiach zberateľov v Göteborgu, Lake Placi-
de, Lausanne a v Lillehammeri. SSOŠZ zorganizo-
vala pre svojich členov cestu do Olympijského mú-
zea v Lausanne, každoročne aj na medzinárodné 
stretnutia zberateľov v Budapešti, resp. Gödölö. 

III. kapitola

Fotografia z jedného zo 
zberateľských stretnutí 
v Bratislave.

9 788097 132224
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Pôvodné logá Súčasné logo

SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ  
A ŠPORTOVÉ MÚZEUM

SOV – Slovenské olympijské a športové mú-
zeum (ďalej SOŠM) je nástupnícka organizácia 
Múzea telesnej kultúry v SR, ktoré bolo zriade-
né dňom 24. októbra 1985 zriaďovacou listinou 
predsedníctva ÚV ČSZTV ako účelové zariadenie 
Slovenského ústredného výboru ČSZTV bez práv-
nej subjektivity. Po zániku ČSZTV a prevzatí ná-
stupníctva Slovenským združením telesnej kultúry 
bolo múzeum zaradené do systému SZTK ako špe-
cializovaný organizačný útvar SZTK s celosloven-
skou pôsobnosťou. Na základe Zmluvy o prevode 
zriaďovateľskej funkcie a úprave súvisiacich práv 
a povinností medzi SZTK a Slovenským olympij-

ským výborom (ďalej SOV) je SOŠM od 1. januá-
ra 2015 je organizačnou jednotkou Slovenského 
olympijského výboru. SOV vystupuje smerom 
k múzeu ako zriaďovateľ.

Štatút SOŠM bol schválený na základe uzne-
senia výkonného výboru SOV 15. januára 2015. 
SOŠM je evidované v registri múzeí Minister-
stva kultúry v SR pod registračným číslom RM 
66/2000. V roku 2015 SOŠM používalo zriaďova-
teľom schválené logo vytvorené firmou Artwell 
Creative, s.r.o. Na základe usmernenia MOV 
o zjednotení používania olympijského loga ná-
rodnými olympijskými výbormi bolo logo SOŠM 

IV. kapitola

Fotografia z výstavy  
30x o športe v Múzeu  

mesta Bratislava.



44 45

v roku 2016 upravené v súlade s požiadavkami 
platnosti usmernenia.

Na 10. riadnom zasadnutí The Olympic Muse-
ums Network (OMN), medzinárodnej organizácie 
olympijských múzeí, v kanadskom Richmonde 
bolo SOŠM prijaté dňa 24. septembra 2015 za 
riadneho člena OMN.

Múzeum je organizačne začlenené do sekreta-
riátu SOV a má troch pracovníkov v stálom pra-
covnom pomere: riaditeľku Zdenku Letenayovú 
a odborných pracovníkov pre múzejnú činnosť 
Xéniu Sitarčíkovú a Viliama Karácsonyho . Zden-
ka Letenayová naďalej pôsobila v predstavenstve 
Zväzu múzeí na Slovensku a je členka medzinárod-
nej pracovnej skupiny OMN pre zbierky. Viliam 
Karácsony dlhoročne pôsobí ako predseda komi-
sie histórie, politológie a právnych vied krajského 
kola Stredoškolskej odbornej činnosti.  

ČINNOSŤ MÚZEA

SOŠM aj po prechode pod nového zriaďova-
teľa pokračovalo v zabezpečovaní a vykonávaní 
základných odborných činností v stanovenom 
rozsahu za podmienok určených všeobecne zá-
väznými predpismi alebo predpismi stanovenými 
zriaďovateľom. A to najmä získavaním predmetov 
kultúrnej hodnoty ako zbierkových predmetov. 
SOŠM zabezpečuje ich odbornú evidenciu, odbor-
nú správu a zabezpečenie a na základe ich vedec-
kého skúmania využíva informačnú a výpovednú 
hodnotu predmetov. Buduje vedomostný systém 
múzea a poskytuje vybrané verejné služby. Pomá-
ha rozvíjať odbornú, metodickú a dokumentačnú 

činnosť v oblasti olympijského hnutia a športu na 
Slovensku.

V roku 2015 SOŠM oslávilo 30. výročie svojho 
založenia. Druhý polrok 2015 bol spojený najmä 
so sťahovaním múzea do nových priestorov pra-
covní a depozitára. Presťahovaním depozitára 
z nevyhovujúcich podmienok v budove kolkárne 
na Trnavskej ulici v Bratislave vznikol priestor na 
lepšiu správu zbierkových predmetov. Múzeum 
taktiež z dôvodu rekonštrukcie hlavných budov 
Domu športu na Junáckej ulici presťahovalo aj 
svoje pracovisko a získalo dočasne dve kancelárie 
v prístavbe Domu športu (bývalá Telovýchovná 
škola). 

Hlavný zdroj finančného krytia nákladov na čin-
nosť tvorili naďalej prostriedky zo štátnej dotácie 
MŠVVaŠ SR získanej zriaďovateľom na činnosť 
múzea, zvyšnú časť finančné prostriedky z dotač-
ných fondov Olympijskej solidarity MOV, MK SR 
a z vlastných zdrojov zriaďovateľa.

ORGÁNY MÚZEA 

Kuratórium múzea: Kuratórium SOŠM je repre-
zentačný, poradný a iniciatívny orgán múzea, kto-
rý vedie prezident SOV František Chmelár. Čle-
nov kuratória vymenúva prezident SOV z radov 
externých spolupracovníkov SOV, významných 
predstaviteľov vedy, kultúry, umenia, školstva, 
športu, spoločenského a verejného života. Kura-
tórium sa vyjadruje k najzávažnejším problémom 
a úlohám SOŠM, k plneniu jeho hlavných funkcií, 
výsledkom, smerovaniu a službám z hľadiska šir-
šieho verejného záujmu a navrhuje zriaďovateľo-

IV. kapitola

Fotografia z výstavy Everest 
v STM Košice.
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vi SOŠM opatrenia strategického a koncepčného 
významu. Členstvo v kuratóriu je dobrovoľná ne-
platená funkcia. Kuratórium zvoláva jeho predse-
da najmenej raz ročne. Ustanovujúce zasadnutie 
kuratória SOŠM sa konalo 14. apríla 2015 v Brati-
slave. V roku 2016 kuratórium zasadalo dva razy 
– v máji a v októbri.

Múzejná rada: Múzejná rada je poradný or-
gán SOŠM zameraný na odborné posudzovanie 
jeho krátkodobých, strednodobých a dlhodobých 
výstavných a vedecko-výskumných programov 
a projektov. Rada odporúča SOV na schválenie 
ročný plán činnosti múzea. Členov múzejnej rady 
menuje a odvoláva SOV, rada sa schádza najme-
nej raz ročne. Múzejná rada SOŠM zasadala prvý 
raz dňa 24. marca 2015. Predseda múzejnej rady 
SOŠM je viceprezident SOV pre olympizmus Vla-
dimír Miller .

Komisia na tvorbu zbierok: Komisia na tvorbu 
zbierok je odborný poradný orgán zriadený na 
posudzovanie nadobúdania zbierkových pred-
metov do odbornej správy múzea podľa zákona 
206/2009 Z. z. Predsedu a členov komisie menuje 
a odvoláva SOV, komisia sa schádza najmenej raz 
ročne. Predseda komisie SOŠM na tvorbu zbierok 
je Vladimír Turčan .

NADOBÚDANIE A ODBORNÁ EVIDENCIA 
ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

Od roku 2005 múzeum systematicky evidu-
je zbierkové predmety v elektronickej podobe. 
Podľa zákona podlieha nadobúdanie predmetov 
zbierkovej povahy schváleniu komisie na tvorbu 
zbierok.

K 15. júnu 2016 malo múzeum v Knihe prí-
rastkov v prvostupňovej evidencii zapísaných 
a v elektronickej podobe systémom Bach spraco-
vaných 26 672 predmetov zbierkovej povahy . Pri 
obstarávaní predmetov zbierkovej povahy SOŠM 
dodržalo maximálnu hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť v súlade s ustanoveniami zákona. 

Významnú samostatnú časť múzejnej zbierky 
tvorí unikátny archív fotografií, diapozitívov 
a negatívov z oblasti športu. K 15. júnu 2016 
bolo zaevidovaných a spracovaných 22 218 jed-
notiek, z toho 19 469 záznamov je v digitálnej 
podobe . 

Samostatne je evidovaný aj pomocný fotogra-
fický materiál v digitalizovanej podobe. Fotogra-
fie, ktoré nie sú priamo v zbierkovom fonde mú-
zea, zväčša pochádzajú zo súkromných archívov 
s právom ich využitia na výstavné a študijné úče-
ly múzea. SOV na základe odporúčania audítora 

S L O V E N S K É  O L Y M P I J S K É  A  Š P O R T O V É  M Ú Z E U M

Pred OH v Riu de Janeiro 
pripravilo SOŠM výstavu 

oblečenia bývalých 
československých  

olympijských výprav.
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sprístupnil služby fotoarchívu SOŠM bezodplatne. 
Múzeum jednotlivé služby rieši formou uzatvára-
nia licenčných zmlúv.

KNIŽNICA MÚZEA

Knižnica SOŠM je podľa zriaďovateľom prijaté-
ho a schváleného štatútu špeciálna knižnica bez 
právnej subjektivity so špecializovaným knižnič-
ným fondom. Plní úlohu odbornej knižnice posky-
tujúcej služby predovšetkým pracovníkom, čle-
nom SOV a jeho zložiek. Svoju činnosť zameriava 
najmä na dopĺňanie, uchovávanie a ochraňovanie 
literatúry z oblasti dejín športu, olympizmu, ale aj 
súčasných titulov z oblasti olympijského hnutia 
a dokumentáciu slovacikálnych dokumentov z ob-
lasti športu.

Knižnica SOŠM je zapísaná v Zozname knižníc 
Ministerstva kultúry SR pod registračným číslom: 
3998/2000/400/3443. Knižničný fond je spraco-
vaný v elektronickej podobe (systém Bach). Mú-
zeum poskytuje o spomínaných fondoch údaje 
v súčinnosti s platnými zákonmi SR. K 15. júnu 
2016 bolo v knižnici múzea evidovaných 12 246 
publikácií .

PRACOVISKÁ A EXPOZÍCIE MIMO SÍDLA MÚZEA

Od roku 2001 spravuje SOŠM zároveň samo-
statný zbierkový fond, získaný prevodom z NB 
– Múzea mincí a medailí v Kremnici, obsahujúci 
rôzne predmety z histórie lyžovania na Sloven-
sku. Fond je umiestený v skladových priestoroch, 
ktoré si SOV prenajíma na základe zmluvy o náj-
me od mesta Kremnica.

Od 6. decembra 2013 sprístupňuje SOŠM v Bel-
lovom dome v Kremnici Stálu expozíciu dejín 
lyžovania na Slovensku. Vstup na prehliadku ex-
pozície je bezplatný. SOV na základe uzatvorenia 
dohôd o pracovnej činnosti zamestnáva na správu 
depozitára a sprístupnenie a lektorovanie expozí-
cie a príležitostných výstav dve lektorky formou 
dohôd o pracovnej činnosti. 

Okrem stálej expozície múzeum každoročne 
pripravuje v priestoroch aj príležitostné výstavy 
s aktuálnou tematikou. Expozícia je registrovaná 
v zozname oficiálnych lyžiarskych múzeí FIS.

ODBORNÉ AKTIVITY MÚZEA

Pracovníci múzea sa aktívne zapájali do vý-
skumnej činnosti a prostredníctvom publikačnej 
činnosti prezentovali svoje bádanie vo viacerých 
odborných časopisoch alebo denníkoch, prezen-
tovali aktivity múzea vo verejnoprávnych a sú-
kromných médiách, ako aj na webovej stránke 
múzea.

Od roku 2016 múzeum má z poverenia VV SOV 
v odbornej správe Pamätník olympionikov na 
Národnom cintoríne v Martine. Jednou z posled-
ných aktivít SOŠM je vytvorenie webovej stránky 
Pamätníka. 

V rámci edičnej činnosti SOŠM pokračuje vo vy-
dávaní publikácií v edícii „Z depozitára múzea“ . 
V roku 2015 vydalo múzeum katalóg k výstave 
„Lovec okamihov“, v roku 2016 múzeum vydalo 
v edícii publikáciu „FAJA“ a informačnú skladačku 
„Od rituálu k symbolu“.

Úspešne pokračovala spolupráca múzea s fut-
balovým klubom ŠK Bratislava. SOŠM sa spolu-
podieľalo na tvorbe dvoch publikácií (Michal 
Vičan, Karol Jokl, autor Tomáš Černák, ktorý je 
zároveň člen múzejnej rady SOŠM). Múzeum 
taktiež spolupracovalo s vydavateľstvom Sport 
Legal na edícii Športové legendy a participovalo 
na príprave publikácií Krok od futbalového neba 
a Predbehol dobu – Anton Malatinský (autor 
Mojmír Staško).

IV. kapitola

Z výstavy Od rituálu  
k symbolu v Kremnici.
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PREHĽAD VÝSTAV SOŠM V ROKOCH 2015 A 2016
Podtatranské múzeum Poprad (do 7. 3. 2015): Everest (reinštalovaná výstava SOŠM)
Mestské múzeum Štúrovo (4. 2. – 22. 3. 2015): Z Vysokých Tatier do Chamonix (reinštalovaná výstava)
Západoslovenské múzeum Trnava (12. 27. 7. 2015): Everest (reinštalovaná výstava)
SOŠM – Kremnica (16. 5. – 23. 11. 2015): Od pádla k designu (Peter Buček ml.)
Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen (4. 8. – 17. 9. 2015): Everest (reinštalovaná výstava)
Múzeum mesta Bratislavy (8. 9. – 18. 10. 2015): 30x o športe
Mestská knižnica Piešťany (9. – 27. 4.- 2015): S mikrofónom za športom (reinštalovaná výstava)
STM Košice (1. 1. – 31. 12. 2015): Tašky, kufre, batožina (zapožičanie zbierkových predmetov)
Eurovea Bratislava (27. 6. – 31. 8. 2015): Spomienky na Lido (zapožičanie zbierkových predmetov)
Mestská knižnica Piešťany (8. 6. – 15. 7. 2015): Chaty a útulne na Slovensku do roku 1950 (reinštalovaná výstava)
SOŠM – Kremnica (23. 11. 2015 – 28. 4. 2016): Lovec okamihov (Ján Súkup)
Zimný štadión Bratislava (27. 1. – 31. 1. 2016): Bratislava – mesto piruet
Piešťanské informačné centrum (1. 4. – 1. 5. 2016): Lovec okamihov (reinštalovaná výstava)
Západoslovenské múzeum Trnava (2. 5. – 1. 6. 2015): Lovec okamihov (reinštalovaná výstava)
STM Košice (17. 3. – 29. 5. 2016): Everest (reinštalovaná výstava)
SOŠM – Kremnica (29. 4. – 30. 11. 2016): Od rituálu k symbolu
Prešov STM – Solivar (31. 5. – 23. 8. 2016): Everest (reinštalovaná výstava)
X Bionic Sphere Šamorín (4. 6. 2016): P – T – S
Hotel Bellevue, Horný Smokovec (9. 6. 2016 – 31. 1. 2017): Lovec okamihov (reinštalovaná výstava)
Bratislava, hotel Radisson Blu Carlton (18. – 20. 7. 2016): 30x o športe (reinštalovaná výstava – časť)
SMOPaJ Liptovský Mikuláš (30. 7. – 30. 9. 2016): S batohom cez hory (reinštalovaná výstava)
STM Košice (25. 8. – 2. 10. 2016): Faja
MKM Pezinok – Svätý Jur  (9. 11. 2016 – 15. 4. 2017): S batohom cez hory (reinštalovaná výstava)
SOŠM – Kremnica (30. 11. 2016 – plánovaná do 31.12.2016): Objektívom z Ria
ŠH Elán Bratislava (od 5. 12. 2016): Faja (reinštalovaná výstava)

Z výstavy Faja v STM Košice.
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MEDIÁLNA, PUBLIKAČNÁ  
A EDIČNÁ ČINNOSŤ SOV

Aj v uplynulom štvorročnom období, podobne 
ako v predchádzajúcom olympijskom cykle, za ob-
lasť mediálnej, publikačnej a edičnej činnosti SOV 
vo výkonnom výbore SOV zodpovedal Zdenko 
Kríž, ktorý zároveň viedol mediálnu a edičnú ko-
misiu SOV. Tá bola zložená z viacerých známych 
novinárov z printových aj elektronických médií 
a jej členom bol aj predseda Klubu športových re-
daktorov SSN.

Na sekretariáte SOV konkrétny výkon práce rea-
lizovali dvaja zamestnanci mediálneho oddelenia 
SOV – manažér mediálnej komunikácie Ľubomír 
Souček (zároveň tajomník mediálnej a edičnej 

komisie SOV, pôsobil ako tlačový atašé slovenskej 
výpravy na ZOH 2014 v Soči i na OH 2016 v Riu 
de Janeiro) a referent pre mediálnu komunikáciu, 
vizualizáciu a nové médiá Mojmír Gaško. Na I. 
euró pskych hrách v Baku 2015 vzhľadom na veľmi 
rozsiahlu slovenskú výpravu pôsobili ako tlačové 
atašé obaja.

Medzi rutinné činnosti mediálneho úseku SOV 
patrí pravidelné zaraďovanie správ zo servisu 
TASR na internetovú stránku SOV www.olympic.
sk, vydávanie Olympijských @ktualít, organizova-
nie tlačových konferencií a brífingov SOV po nie-
ktorých zasadnutiach VV SOV, resp. VZ SOV, ako aj 

V. kapitola

Mediálne oddelenie SOV 
zabezpečovalo počas štyroch 
rokov množstvo tlačových 
besied. Napríklad aj s cyklistom 
Petrom Saganom v Slovenskom 
dome počas OH v Riu de 
Janeiro. Na fotografii s ním 
vedúci slovenskej výúpravy 
Peter Korčok a prezident SOV 
František Chmelár.

Podoba internetovej stránky 
SOV z októbra 2016.
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na OH/ZOH, vydávanie množstva tlačových správ 
SOV, zabezpečovanie akreditácie slovenských mé-
dií na OH/ZOH a podrobné informačné stretnutia 
s akreditovanými novinármi pred OH/ZOH, komu-
nikácia s mediálnymi oddeleniami MOV, organi-
začných výborov OH/ZOH i jednotlivých NOV, aj 
komunikácia každého druhu s domácimi aj zahra-
ničnými médiami. Možno konštatovať, že sloven-
ské médiá dostávajú množstvo informácií o akti-
vitách SOV a subjektov, ktorých činnosť pria mo 
zastrešuje, ale záujem médií o tieto informácie je 
vo všeobecnosti malý.

Mediálny úsek zabezpečuje aj informovanie ve-
rejnosti a médií o účinkovaní slovenských športov-
cov na vrcholných mládežníckych podujatiach. Na 
tento účel Ľ. Souček pôsobil ako akreditovaný novi-
nár na OHM 2014 v Nankingu a M. Gaško na ZOHM 
2014 v Lillehammeri, aj na letných a zimných edíci-
ách EYOF v rokoch 2013 a 2015.

Fotografické služby pre SOV počas celého štvor-
ročného obdobia zabezpečovala agentúra Šport-
foto. Z nej predovšetkým Ján Súkup, ktorý bol za 
SOV akreditovaný ako fotoreportér na ZOH 2014 
(spoločne s Jakubom Súkupom) aj na OH 2016 
(spoločne s Reném Mikom).

V prvých dvoch rokoch končiaceho sa olympij-
ského cyklu SOV v niektorých záležitostiach exter-
ne spolupracoval s agentúrou Media In a v ďalších 
dvoch rokoch s agentúrou SKPR Strategies .

VLASTNÉ MEDIÁLNE AKTIVITY SOV
 
INTERNETOVÁ STRÁNKA SOV

Po predchádzajúcich menších grafických úpra-
vách prešla webová stránka SOV www.olympic.sk 
v polovici roka 2013 úplným redizajnom. Nový 
dizajn bol navrhnutý podľa aktuálnych webových 
trendov, viac sa zameral aj na sociálne siete a na 
optimalizáciu pre vyhľadávače. V septembri 2016 
bola stránka upravená aj na responzívny dizajn 
(upravenie veľkosti stránky aj pre mobilné zaria-
denia). Editormi webovej stránky sú Ľubomír So-
uček a Mojmír Gaško . 

Za obdobie od volebného 44. VZ SOV 24. no-
vembra 2012 až do konca októbra 2016 bolo na 
tejto stránke v sekcii Aktuality SOV zverejnených 
približne 1300 správ, v drvivej väčšine autorských 
textov z dielne SOV. V sekcii Športové aktuality 

bolo za rovnaké obdobie na www.olympic.sk zve-
rejnených ďalších viac než 1250 spravodajských 
textov, predovšetkým zo servisu TASR. Od januá-
ra do septembra roku 2016 navštívilo web www.
olympic.sk 102 280 užívateľov.

V polovici roku 2014 bola pre zväčšujúcu sa 
agendu a rozširovanie aktivít SOV v oblasti rozvo-
ja olympizmu vytvorená nová internetová strán-
ka www.milujemsport.sk, na ktorú sa presunuli 
všetky informácie z webu olympic.sk, patriace 
pod oddelenie rozvoja olympizmu.

Od roku 2015 navyše pred každým podujatím 
mediálny úsek komunikačného oddelenia SOV 
pripravuje elektronické Who is Who, ktorého 
webová adresa má tvar miestopodujatia.olympic.
sk (napríklad baku.olympic.sk alebo rio.olympic.
sk). Pred OH 2016 v Riu de Janeiro sa SOV v rámci 
mediálneho partnerstva s TASR dohodol na vy-
užívaní servisu spravodajského portálu teraz.sk 
zameraného na OH 2016. Vďaka tomu si čitateľ 
pri návšteve elektronického Who is Who automa-
ticky mohol prečítať vždy najaktuálnejšie správy, 
ktorých zaraďovanie na internet nezáviselo od 
editovania zo strany pracovníkov SOV.

ČASOPIS OLYMPIJSKÁ REVUE/OLYMPIA

Od roku 2006 SOV vydával každoročne niekoľko 
čísiel časopiseckého magazínu Olympijská revue, 
ktorý vychádzal na 24, výnimočne na 32 stranách 
formátu A4 ako príloha denníka Šport. V snahe 

Vizuál elektronického  
Who is Who SOV  

k OH v Riu de Janeiro.

Obálky čísiel Olympijskej 
revue, ktoré vyšli v roku 2013 

a v roku 2014 a obálky časopisu 
Olympia 1/2015 a jar/2016.
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o posunutie časopisu celkove na vyššiu úroveň 
nadviazal SOV v rokoch 2013 a 2014 spoluprácu 
s denníkom Pravda. Ako príloha tohto denníka vy-
šli v oboch rokoch po dve čísla s rozsahom zhodne 
48 strán formátu A4. Zostavil ich Marián Šimo, 
pričom SOV s výnimkou tlače kompletne zabez-
pečoval celú agendu súvisiacu s vydaním časopisu 
a vydavateľovi Perex, a.s., ho dodával „na kľúč“. 
Všetky čísla Olympijskej revue vo formáte PDF sú 
dostupné na webovej stránke SOV.

Po dohode s vydavateľstvom Mediage, s.r.o., sa 
SOV rozhodol vydávať časopis lifestylového typu 

s názvom Olympia – reprezentatívny a samostat-
ne predávaný magazín na kvalitnom papieri v roz-
sahu 100 strán. Jeho prvé číslo, ktoré zostavoval 
Marián Šimo, vyšlo v auguste 2015 a je dostupné 
na webe SOV. V roku 2016 vyšli dve čísla, ktoré 
zostavil Boris Vanya – prvé v máji 2016 a druhé 
krátko pred 51. VZ SOV, v novembri 2016. Obsa-
hovú stránku časopisu zabezpečuje SOV, grafickú 
vydavateľ.

MOBILNÁ APLIKÁCIA SOV

Začiatkom júna 2014 vydal SOV novú mobilnú 
aplikáciu s názvom SOV. Po prvotnej verzii v podo-
be aplikácie určenej iba pre jednu olympiádu (OH 
2012 v Londýne) zvolil SOV typ aplikácie, ktorá sa 
vydaním aktualizácie mení podľa potreby a aktu-
álneho športového podujatia. SOV tak upustil od 
aplikácie „na jedno použitie“, čo by v konečnom 
dôsledku bolo výrazne drahšie, a novú aplikáciu 
aktualizoval pred začiatkom všetkých olympij-
ských podujatí (EYOF, OHM, OH a taktiež zimné 
verzie týchto podujatí).

Mobilná aplikácia bola vydaná pre tri rôzne typy 
zariadení. Pre operačný systém iOS je dostupná 
vo verzii pre mobil aj pre tablet, ďalšou verziou 
je aplikácia pre operačný systém Android. Apli-
kácia ponúka pre užívateľa aktuálne informácie 
z daného podujatia, zloženie slovenskej výpravy, 
program našich športovcov, ako aj zoznam špor-
tovísk a niektoré ďalšie informácie. Na platforme 
Android bola doposiaľ stiahnutá viac než 500x. 
Jej celkové hodnotenie je 4,3 (z 5 možných). Na 
platforme iOS nie je podobná štatistika dostupná, 
avšak z údajov vyplývajúcich počas OH v Riu mô-
žeme odhadnúť počet stiahnutí okolo čísla 400.

SOCIÁLNE SIETE SOV

Spomedzi sociálnych sietí SOV aktívne využíva 
predovšetkým účet na Facebooku. Zrkadlenie prí-
spevkov (automatické kopírovanie) využíva aj na 
Twitteri, kde sa zobrazujú statusy uverejnené na 
Facebooku. Samozrejmosťou je prezentácia videí 

V. kapitola

Vizuál mobilnej aplikácie 
s názvom SOV s aktualizáciou 
k OH v Riu de Janeiro.

Podoba facebookovej  
fanpage SOV.
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na sieti YouTube. Od roku 2014 využíva SOV aj 
sociálnu sieť Instagram, na ktorej sa vo väčšom 
počte začalo komunikovať najmä počas OH v Riu.

Práve počas OH 2016 zaznamenali účty SOV na 
sociálnych sieťach masovú sledovanosť. V sledo-
vanom období medzi 1. – 24. augustom vzrástol 
počet fanúšikov na FB na číslo 27 584 ľudí. Prie-
merný počet ľudí, ktorí lajkli, zdieľali alebo spo-
menuli Slovenský olympijský tím za jeden deň bol 
viac ako 6761, pričom najväčší počet v jeden deň 
bol 21 542. Aspoň jeden príspevok na Facebooku 
SOV videlo 1 021 813 ľudí. Priemerne videlo prí-
spevky počas jedného dňa viac než 92 050 ľudí. 
Obsahovo boli jednotlivé príspevky koncipované 
nielen zo športových výsledkov Slovákov, ale po 
prvý raz boli zamerané aj na prostredie, v ktorom 
sa OH odohrávajú.

V súčasnosti (október 2016) má účet SOV na 
Facebooku 28 101 označení páči sa mi to. Na 
Instagrame má 1214 sledovateľov. Významnou 
zmenou, ktorá sa udiala počas sledovaného ob-
dobia, bolo premenovanie účtu na Facebooku zo 
Slovenský olympijský výbor na Slovenský olym-
pijský tím .

OLYMPIJSKÉ @KTUALITY

Od augusta 2013 prešli rozsiahlou modernizá-
ciou a redizajnom aj Olympijské @ktuality. Ide 
o pravidelne rozposielané spravodajstvo pros-
tredníctvom e-mailových adries. Veľká zmena 
nastala okrem dizajnovej stránky aj v prostried-
ku odosielania a vo forme zasielaných správ. Na 
rozposielanie správ je využívaná webová aplikácia 
Mailchimp, ktorá je určená práve na takýto účel. 
Ďalšou zmenou je, že v newsletteri nie sú celé 
články, ale iba odkazy na celé články. Z toho vyplý-
va, že ak si chce niekto celý článok prečítať, musí 
kliknúť na daný nadpis. Ten ho presmeruje pria-
mo na webovú stránku (zväčša olympic.sk).

V roku 2013 bolo spravodajstvo rozposlané cel-
kovo 18x, v roku 2014 celkovo 21x, v roku 2015 
celkovo 16x. Spravodajstvo sa rozposiela na pri-
bližne 1600 adries. Priemerný počet otvorení 
poslanej pošty je 17% a priemerný počet kliknutí 
na správy v spravodajstve je 5,2%. Aj keď sa môže 
zdať, že ide o nízke čísla, zo štatistík samotného 
webu Mailchimp vyplýva, že v danom segmente 
(šport) ide o vysoko nadpriemerné čísla. Mail-
chimp je pritom najvyužívanejšia služba takéhoto 
typu a je využívaná po celom svete. SOV ju využí-
va zadarmo – do 2000 rozposielaných adries nie 
je spoplatnená.

MEDIÁLNA A EDIČNÁ KOMISIA SOV

Mediálna a edičná komisia (MEK) SOV pôsobí 
ako redakčná rada časopiseckého magazínu SOV, 
ktorý v rokoch 2013 a 2014 vychádzal ako prílo-
ha denníka Pravda pod názvom Olympijská revue 
a v rokoch 2015 a 2016 samostatne pod názvom 

Olympia. MEK SOV sa ďalej venuje aktuálnym 
otázkam mediálnej činnosti SOV, schvaľuje pora-
dovník žiadateľov o akreditácie na olympijské hry 
(OH aj ZOH), vyjadruje sa k problémovým otáz-
kam vo väzbe na SOV a médiá a schvaľuje návrhy 
na udelenie Ceny Mira Procházku. Členovia MEK 
SOV sa zúčastňujú na tradičných predvianočných 
neformálnych stretnutiach vedenia SOV so zá-
stupcami médií.

EDIČNÁ ČINNOSŤ SOV

Edičné projekty SOV sa v uplynulom štvorroč-
nom období realizovali v rámci celkových projek-
tov SOV buď samostatne, alebo v spolupráci me-
diálneho úseku a oddelenia rozvoja olympizmu. 
SOV podobne ako aj v predošlom období vydal 
množstvo publikácií, s výnimkou olympijských 
pamätníc zo ZOH 2014 v Soči a z OH 2016 v Riu de 
Janeiro všetky ako nepredajné. SOV zabezpečuje 
ich distribúciu predovšetkým k zainteresovaným. 
Širokej verejnosti sú však všetky publikácie SOV 
(s výnimkou olympijských pamätníc, ktoré v spo-
lupráci so SOV vydávajú komerčné vydavateľstvá) 

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

Vizuál Olympijských  
@ktualít SOV.
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dostupné cez internetovú stránku www.olympic.
sk. Grafiku všetkých publikácií SOV v uplynulom 
období realizoval Peter Buček z Artwell Creative 
a s výnimkou olympijských pamätníc ich vytlačila 
Patria 1 Prievidza.

PUBLIKÁCIE K OLYMPIJSKÝM PODUJATIAM

Knihy, ktoré SOV vydáva k olympijským hrám, 
sú tradične reprezentatívne, na vysokej obsahovej 
aj výtvarnej úrovni. Na ich tvorbe sa textovo vždy 
podieľa viacero autorov, renomovaných publicis-
tov a obrazovo najmä vyslaní fotoreportéri SOV 
– predovšetkým Ján Súkup. Využité sú v nich aj 
fotografie z obrazového servisu TASR. Pamätnicu 
ZOH 2014 s názvom Soči 2014 SOV vydal v spolu-
práci s vydavateľstvami Perex a Fortuna Libri na 
152 stranách formátu A4. Zostavil ju Milan Vran-
ka. Pamätnica OH 2016 s názvom Rio 2016 vyšla 

na 256 stranách formátu A4 a zostavil ju Michal 
Zeman. SOV ju vydal v spolupráci s vydavateľ-
stvom Mediage. Pred OH v Riu de Janeiro vydal 
SOV aj publikáciu Ľubomíra Součka s názvom Rio 
2016 – bedeker, ktorá slúžila ako športovo-turis-
tický sprievodca pre všetkých Slovákov, ktorí na-
vštívili Rio v čase OH.

Slovenský olympijský výbor vydal pamätnicu aj 
z I. európskych hier s názvom Baku 2015. Zostavil 
ju Ľubomír Souček a dominantne bola postavená 
na fotografiách Jána Súkupa .

S účasťou slovenských športovcov na olympij-
ských podujatiach súvisí aj vydanie mediálneho 
sprievodcu z OH 2014 s názvom Who is Who Soči 
2014. Zostavil ho Ľubomír Souček. Zatiaľčo táto 

V. kapitola
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brožúra bola určená predovšetkým pre potreby 
médií, k ďalším podujatiam (olympijské hry mlá-
deže, EYOF) mediálne oddelenie SOV pripravilo 
brožúry, ktoré slúžili hlavne pre potreby výpravy. 
To isté platí aj pre brožúru Príručka k označeniu 
oblečenia na podujatiach SOV v roku 2015 .

PUBLIKÁCIE VYDANÉ V RÁMCI PROGRAMU 
OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY

SOV už v roku 2010 spustil komplexný Program 
olympijskej výchovy, v rámci ktorého vydáva 
rôzne publikácie s výrazným zameraním na školy. 
V uplynulom štvorročnom období v rámci toh-
to cyklu SOV vydal brožúry Pedagogický odkaz 
Pierra de Coubertin (autor František Seman, rok 
vydania 2013), Olympijské symboly, ceremoniá-
ly, hodnoty a princípy (autori František Chmelár 
a Ľubomír Souček, 2013) – k nej bol vydaný aj 
plagát s olympijskými emblémami, Volejbalový 
velikán Bohumil Golian (autor Ján Grexa, 2014), 
Olympijská abeceda (autor Ján Grexa 2015 
– v poradí už tretie, kompletne prepracované 
a doplnené vydanie) a Fair play v praxi (autorka 
Katarína Ráczová, 2016 – vydané v spolupráci 
s Nadáciou SOV).

Do kategórie publikácií vydaných v rámci 

Programu olympijskej výchovy možno zarátať aj 
Zborník z medzinárodnej konferencie SOA „Ži-
vot a dielo Pierra de Coubertin – olympizmus 
v praxi“ (2013), ktorý vyšiel len v elektronickej 
podobe .

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
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ĎALŠIE PUBLIKÁCIE SOV A VYDANÉ 
V SPOLUPRÁCI SO SOV

K lepšiemu zdokumentovaniu histórie olympij-
ského hnutia na Slovensku určite prispela publiká-
cia Márie Mračnovej s názvom Naše olympijské 
začiatky (2013), ktorá mapuje päťročné pôso-
benie Olympijskej spoločnosti Slovenska a prvé 
kroky Slovenského olympijského výboru po jeho 
ustanovení v decembri 1992. Táto brožúra vyšla 
začiatkom roku 2013 k 20-ročnému jubileu exis-
tencie SOV – takisto ako infodokument v elektro-
nickej podobe s názvom Slovenský olympijský 
výbor má 20 rokov, dostupný na internetovej 
stránke www.olympic.sk.

SOV v elektronickej podobe vydal aj revidovanú 
podobu Olympijskej charty v slovenčine (s úpra-
vami schválenými v rokoch 2013 a 2014). Sloven-

ské olympijské a športové múzeum, ktoré je od 1. 
januára 2015 pod správou SOV, vydalo v uplynu-
lých dvoch rokoch dve brožúry – Ján Súkup (2015) 
o poprednom slovenskom športovom fotografovi, 
ktorý už bezmála štvrťstoročie úzko spolupracuje 
so SOV a brožúru Faja od autora Mariána Šimu 
(2016), ktorá mapuje atletickú aj funkcionársku 
kariéru Márie Mračnovej.

K publikáciám, ktoré vznikli v spolupráci so 
SOV, patrí reprezentantívna kniha Slovenskej 
spoločnosti olympijských a športových zberate-
ľov s názvom Slovenské olympijské memorabí-
lie (2013), aj tri zborníky – z konferencie Špor-
tová diplomacia (2013), z kongresu Aktuálne 
problémy telovýchovného lekárstva (2013) 
a z konferencie Spoločenský význam športu 
(2014).

V. kapitola
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VI. kapitola

HOSPODÁRENIE  
SLOVENSKÉHO  
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

Za oblasť hospodárenia Slovenského olympi-
jského výboru v končiacom sa olympijskom 
cykle zodpovedal generálny sekretár SOV Jozef 
Liba. Na ekonomickom oddelení konkrétne 
úlohy realizovali riaditeľka oddelenia Iveta 
Lednická, odborná pracovníčka pre ekonomiku 
zodpovedná za účtovníctvo Jana Štetáková,  od-
borná pracovníčka pre ekonomiku zodpovedná 
za agendu súvisiacu s verejným obstarávaním 
a taktiež Nadáciu SOV Katarína Feketeová 
a odborná pracovníčka pre ekonomiku Anna 
Marková .

Na zasadnutiach výkonného výboru SOV 
o stave hospodárenia Slovenského olympi-
jského výboru raz štvrťročne informovala 
členka VV SOV zastrešujúca ekonomickú oblasť 
Janka Gantnerová, ktorá bola na tento účel 
prizývaná na rokovania VV SOV po skončení 
jej pôsobenia v exekutíve SOV. Okrem toho 
predkladala správu o hospodárení SOV za pred-
chádzajúci rok a návrh rozpočtu SOV na ďalší 
rok na valné zhromaždenia.

Plánovanie hospodárenia SOV v rokoch 
2013 – 2016 bolo postavené na princípe vy-
rovnaných príjmov a výdavkov, čo sa osvedčilo 
v predchádzajúcom období. To znamená, že 
reálne vynaložené výdavky boli kryté reálnymi 
zdrojmi financovania. Tento princíp sa darilo 
napĺňať. Potvrdzuje to fakt, že po uzávierke 
účtovníctva za predchádzajúci rok bol na VZ 
SOV každoročne predkladaný odpočet vy-
rovnaného hospodárenia. O vyrovnanom 
hospodárení svedčia nižšie uvedené údaje 
(tabuľka Prehľad príjmov a výdavkov).

Pri spracovávaní údajov sa vychádzalo 
z uzávierok rokov 2013 – 2015. Za rok 2016 
sú dáta a účtovné skutočnosti uvedené  
k 30. augustu 2016. Napriek tejto skutočnosti 
sú v hospodárskych ukazovateľoch za rok 

2016 zahrnuté hlavné aktivity realizované 
v roku 2016.

V období rokov 2013 – 2016 prebiehalo fi-
nancovanie výdavkov jednotlivých aktivít 
z dvoch hlavných zdrojov – z dotácií z Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a z vlastných finančných prostriedkov, ktoré 
tvorili financie z Medzinárodného olympi-
jského výboru (MOV) a z vlastnej marketin-
govej činnosti prostredníctvom spoločnosti 
Slovenská olympijská marketingová (SOM), a.s.

Ako vidno z vyššie uvedeného grafu, dotá-
cie zo štátneho rozpočtu (prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR) sa v uvedenom 
období podieľali na celkových výdavkoch 56 
percentami. Vlastné zdroje v celkove sume 
4 710 817 EUR tvorili príjmy na základe pred-
kladaných projektov MOV, vlastná marke-

 
Prehľad príjmov a výdavkov
Rok Príjmy v Eur Vydaje v Eur
2013 1 666 443 1 666 443
2014 1 783 031 1 783 031
2015 2 270 594 2 270 594
2016 * 2 864 676 2 864 676

* údaje k 30.8.2016

n  Zdroje financovania výdavkov SOV v rokoch 2013 – 2016 

		

 MŠVVaŠ	SR	
-	štátny	
rozpočet	

56%	

 SOV,MOV,	
MarkeIng	

44%	

Zdroje	financovania	výdavkov	SOV	v	rokoch	2013	-	2016	
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 Hotovostné finančné operácie Slovenského olympijského výboru v rokoch 2013 až 2016  
– celková bilancia v Eur
Príjmy (skutočnosť)

MŠVVaŠ SR SOV,MOV, 
Marketing Spolu

Športové oddelenie 2 802 254 1 961 965 4 764 219
ZOH, OH – účasť + odmeny 2 455 460 1 460 884
Talentovaná mládež – EYOF, ZOHM 346 794 501 081
Rozvoj olympizmu 649 600 361 490 1 011 090
Komunikačné oddelenie 307 645 274 093 581 738
Muzeálna činnosť 96 611 16 949 113 560
Prevádzkové a fixné náklady 951 318 1 162 819 2 114 137

Celkom 4 710 817 3 760 367

Celkové hotovostné príjmy 8 584 744

Výdavky (skutočnosť)
Športové oddelenie 4 764 219
ZOH, OH – účasť + odmeny 3 916 344
Talentovaná mládež – EYOF, ZOHM 847 875
Rozvoj olympizmu 1 011 090
Komunikačné oddelenie 581 738
Muzeálna činnosť 113 560
Prevádzkové a fixné náklady 2 114 137

Celkové hotovostné vydavky 8 584 744

VI. kapitola
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tingová činnosť prostredníctvom obchodnej 
spoločnosti SOV a taktiež príjmy prostredníct-
vom projektov Európskej únie.

V predchádzajúcom štvorročnom období 
rokov 2013 – 2016, na rozdiel od obdobia 
rokov 2009 – 2012, prebiehalo financovanie 
športovej prípravy len športovcov zaradených 
do štipendijného programu Olympijskej soli-
darity MOV. A taktiež v rokoch 2015 a 2016 
boli vybraní športovci podporovaní z projek-
tu SOM, a.s. Bližšie informácie o tom sú uve-
dené v kapitole Slovenská olympijská market-
ingová, a. s.

Výdavky športového oddelenia predstavujú 
čiastku 4 764 663 eur, čo predstavuje za uve-
dené obdobie 55 % z celkového rozpočtu SOV. 
Z uvedenej sumy bolo vynaložených 12,56 % 
(598 573 EUR) na výdavky spojené so športovou 
prípravou športovcov zaradených do projektov 
Olympijskej solidarity MOV, odmeny za výsled-
ky na OH a ZOH, a taktiež športová príprava 
mládeže vrátane projektu podpory mladých 
športovcov spoločnosťou Procter&Gamble. 
Po prvý raz boli v roku 2016 zo štátneho 
rozpočtu financované aj výdavky súvisiace so 
zabezpečením činnosti Olympijského domu 
v rámci OH v Riu de Janeiro, ktoré boli v čiastke 
1 000 000 EUR.

Ako vidno z vyššie uvedených údajov, nemalá 
čiastka vo výške 1 011 090 EUR, čo predstavuje 
11,78 % z celkových výdavkov,  bola čerpaná 

na množstvo projektov oddelenia rozvoja 
olympizmu, ktoré sú podrobne vymenované  
a opísané v kapitole Oblasť rozvoja olympizmu.

V roku 2015 sa súčasťou SOV stalo aj 
dovtedajšie Múzeum telesnej kultúry SZTK, 
ktoré má v rozpočte SOV vyčlenenú svoju sa-
mostatnú časť. Týmto aktom došlo k nárastu 
počtu zaúčtovaných zápisov o 32 % v porovnaní 
s rokom, keď múzeum nebolo súčasťou SOV. 
Výdaje na fungovanie a aktivity Slovenského 
olympijského športového múzea predstavovali 
za roky 2015 a 2016 čiastku 113 560 EUR.

Kontrolné mechanizmy hospodárenia Slovenského 
olympijského výboru

Účtovná závierka Slovenského olympijského 
výboru bola každoročne podrobovaná nezávis-
lému auditu spoločnosťou Proctum Consult, 
s.r.o., výsledkom ktorého bol každý rok vys-
lovený názor, že účtovná závierka poskytuje vo 
všetkých významných súvislostiach pravdivý 
a verný obraz 

finančnej situácie Slovenského olympijského 
výboru k 31. decembru rokov 2013 – 2015  
a výsledku hospodárenia SOV za uvedené ob-
dobia v súlade so zákonom o účtovníctve.

Taktiež každoročne bolo účtovníctvo  
a hospodárenie Slovenského olympijského 
 výboru predmetom kontrol dozornej rady 
SOV. Jej správy boli vždy predkladané na val-
né zhromaždenia Slovenského olympijského 
výboru.

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 

n  % podiel výdavkov jednotlivých oddelení 
    za obdobie 2013 – 2016  

 Športové	
oddelenie		

55%	
 Rozvoj	

olympizmu	
12%	

 Komunikačné	
oddelenie	

7%	

 Muzeálna	
činnosť	

1%	

 Prevádzkové	
a	fixné	
náklady	
25%	

%	podiel	výdavkov	jednotlivých	oddelení	za	obdobie	2013	-	2016		
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SPRÁVA O ČINNOSTI  
DOZORNEJ RADY SOV

Dozorná rada SOV od 44. valného zhromaž-
denia SOV pracovala v zložení: predseda Marián 
Kukumberg, členovia Ján Mižúr a Milan Jagnešák 
(člen ex officio, nominovaný komisiou športovcov 
SOV). Na základe zmeny Stanov SOV a rozšíre-
nia počtu členov DR SOV bol na 47. VZ SOV dňa  
25. apríla 2014 za ďalšieho člena dozornej rady 
zvolený Marian Linder .

ČINNOSŤ DOZORNEJ RADY

Počas štvorročného funkčného obdobia od 
44.VZ SOV vykonávala dozorná rada činnosť v roz-
sahu úloh, ktoré jej ukladajú Stanovy SOV. Valné-
mu zhromaždeniu SOV predkladala DR SOV sprá-
vy o svojej činnosti raz ročne. Predseda DR SOV sa 
pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach výkonné-
ho výboru SOV.

Dozorná rada svoju činnosť v súlade so Stano-
vami SOV zamerala na nasledovné oblasti:

-  kontrola dodržiavania Stanov SOV,
-  kontrola plnení uznesení výkonného výboru 

SOV a valného zhromaždenia SOV,
-  kontrola dodržiavania interných predpisov 

o hospodárení a finančnej činnosti orgánov 
a zložiek SOV,

-  vypracovanie stanoviska k Správe o hospodá-
rení SOV za príslušný rok.

• Kontrola dodržiavania Stanov SOV: Dozorná 
rada SOV za hodnotené obdobie nezistila poru-
šenie Stanov SOV a nedostala žiadny podnet, prí-
padne sťažnosť na ich porušovanie.

• Kontrola plnenia uznesení VV SOV a VZ 
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 je uvedené aj plnenie 
ukladacích uznesení. Kontrola plnenia uznesení 
z valných zhromaždení SOV bola súčasťou správ 
DR SOV predkladaných na VZ SOV.

• Kontrola dodržiavania interných predpi-
sov o hospodárení a finančnej činnosti orgánov 
a zložiek SOV: Dozorná rada v uvedenej oblasti 
činnosti SOV vykonala kontroly, ktorých výsledky 
boli predložené valnému zhromaždeniu v jed-
notlivých ročných správach. Pri zistení nedostat-
kov boli navrhnuté opatrenia na ich odstránenie. 
Drobné nedostatky boli odstránené počas pre-
biehajúcich kontrol. DR SOV vykonala aj kontroly 
zamerané na zahraničné služobné cesty. Všetky 
zahraničné služobné cesty boli riadne, prípadne 
dodatočne schválené výkonným výborom SOV 
a neboli zistené nedostatky. Dozorná rada SOV sa 
každý rok oboznamovala s audítorskou spavou za 
príslušný rok, vypracovanou audítorskou spoloč-
nosťou 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 Správu 
o hospodárení SOV za príslušný rok a zaujala k nej 
stanovisko. Jednotlivé správy v dostatočnom roz-
sahu informovali členov SOV o hospodárení SOV. 
Informácie o hospodárení SOV boli priebežne 
predkladané a hodnotené na zasadnutiach výkon-
ného výboru SOV, na ktorých sa zúčastňoval pred-
seda DR SOV. Dozorná rada SOV nekontrolovala 
činnosť a hospodárenie Slovenskej olympijskej 
marketingovej a. s., ktorá ako obchodná spoloč-
nosť má vlastnú dozornú radu.

VII. kapitola
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VIII. kapitola

ČINNOSŤ NADÁCIE SOV 

   V uplynulom štvorročnom ob-
dobí prešla činnosť Nadácie Slo-
venského olympijského výboru 
postupne zmenami k lepšiemu, 
čo sa prejavilo vo výraznom ná-
raste prostriedkov, ktorými dis-
ponuje, aj v úspešnej realizácii jej 
nových projektov.

V roku 2013 sa Nadácii SOV ešte nepodarilo 
získať dostatok finančných prostriedkov na svo-
ju činnosť v súlade s Nadačnou listinou. Z tohto 
dôvodu sa nadácia zapojila len do spoluorganizo-
vania výchovno-vzdelávacích a športových aktivít 
v spolupráci s komisiami a zložkami Slovenského 
olympijského výboru.

V júni 2014 sa uskutočnili  zmeny v správnej 
rade Nadácie SOV. Antona Tkáča vo funkcii pred-
sedu správnej rady vymenil Anton Siekel. V správ-
nej rade z jej pôvodných členov zostali Ľubor Ha-
landa a Juraj Minčík, namiesto Márie Mračnovej 
a Janky Stašovej boli menovaní Zuzana Štefeče-
ková a Gábor Ásványi .

Administratívu Nadácie SOV v celom štvorroč-
nom období zabezpečovala odborná pracovníčka 
ekonomického oddelenia SOV Katarína Feketeová.

PROJEKTY NADÁCIE SOV

• Rok 2014: V rámci svojej činnosti Nadácia 
SOV v roku 2014 finančne podporila a vedno so 
Slovenskou asociáciou olympionikov spoluorga-
nizovala projekt stretnutia olympionikov – se-
niorov v Dome športu v Bratislave. V jeho rámci 

sa uskutočnil aj slávnostný krst publikácie Jána 
Grexu „Volejbalový velikán Bohumil Golian“. 
V budove SOV sa zase v predvianočnom obdo-
bí uskutočnilo posedenie, spojené s realizáciou 
projektu Olympijské srdce pre seniorov. Nadácia 
SOV v jeho rámci v snahe o pomoc olympionikom 
v sociálnej núdzi v zmysle svojich kritérií preroz-
delila piatim olympionikom spolu 4 900 Eur.

• Rok 2015: V roku 2015 začala správna rada 
nadácie pracovať pravidelne a zasadať raz v me-
siaci. Nadácia SOV popri realizácii Olympijského 
srdca pre seniorov naštartovala nové projekty: 
Olympijskú kvapku krvi a Ukáž sa!

Projekt Olympijská kvapka krvi sa pod heslom 
Príď darovať krv s olympionikom realizoval v Bra-
tislave, Košiciach a následne pod patronátom 

Účastníci stretnutia 
olympionikov – seniorov  
v roku 2014 v Bratislave.

Medzi darcami krvi na OKK 
2015 v Bratislave bol aj 
olympijský medailista v džude 
Jozef Krnáč.
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olympijských klubov aj v rámci regionálnej pô-
sobnosti OK Nové Zámky a Vysoké Tatry. Projekt 
svojou účasťou na odberoch krvi podporili viacerí 
olympionici. Niektorí aj sami darovali krv – na-
príklad strieborný olympijský medailista v džude 
Jozef Krnáč .

Projekt Ukáž sa! je zameraný na mladých talen-
tovaných športovcov, ktorí vynikajú v niektorom  
športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej 
situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na 
rozvoj svojej športovej kariéry. Za rok 2015 v jeho 
rámci Nadácia SOV podporila v celkovej výške 
20-tisíc eur spolu 10 mladých športovcov, každé-
ho vo výške 2 000 eur. Grant získali atléti Tomáš 
Veszelka a Michaela Pešková, džudista Miroslav 
Kopiš, lukostrelkyňa Alexandra Longová, plavec 

Tomáš Púchly, bežkyňa na lyžiach Barbora Kle-
mentová, strelci Patrik Jány a Lucia Kopčanová, 
tenistka Lenka Stará a rýchlostná kanoistka Ma-
riana Petrušová .

V decembri sa opäť v budove SOV uskutočnilo 
stretnutie s olympionikmi v rámci projektu Olym-
pijské srdce pre seniorov. Nadácia SOV na ňom 
udelila spolu 20 liečebných poukazov do kúpe-
ľov v Dudinciach pre olympionikov, predovšet-
kým v seniorskom veku. Ich pobyty sa realizovali 
v priebehu roka 2016.

Okrem toho Nadácia SOV finančne podporila 
Medzinárodný olympijský tábor mládeže vo Vy-
sokých Tatrách, Slovenskú gymnastickú federáciu 
a K. O. Box klub Galanta.

• Rok 2016: Vo februári a v marci 2016 sa 
v rámci projektu Olympijské srdce pre seniorov 
v dvoch turnusoch realizovali liečebné pobyty 
olympionikov v kúpeľoch Dudince. Na februáro-
vom turnuse sa zúčastnili bývalí atléti Juraj Ben-
čík, Anna Chmelková,  Eva Šuranová, Jozef Plachý 
a Peter Tichý, hádzanárka Mária Ďurišinová, fut-
balisti Anton Urban a Jaroslav Boroš i basketba-
lista Justín Sedlák a na marcovom bývalí futbalis-
ti Anton Švajlen a František Kunzo, atléti Dušan 
Moravčík a Štefan Malík, volejbalista Štefan Pipa, 
športová gymnastka Zdenka Jánošová-Bujnáčko-
vá, sánkarka Mária Jasenčáková, zjazdárka Janka 
Gantnerová a biatlonistka Marcela Pavkovčeko-
vá. Účastníci oboch turnusov absolvovali aj bese-
du na školách v Šahách, resp. v Dudinciach.

V rámci projektu Ukáž sa! Nadácia SOV ude-
lila 12 mladým športovcom vo veku 12 – 18 
rokov granty v celkovej výške 30 000 eur. Víťaz 
verejného hlasovania, ktoré prebiehalo počas 
augustových OH v Riu de Janeiro, plavec Adam 
Halas získal 4 000 eur, nasledovali lyžiarka Simo-
na Antalová (3 500 eur) a krasokorčuliar Oliver 

VIII. kapitola

Mladé talenty – držitelia 
grantov Nadácie SOV 
v rámci projektu Ukáž sa! 
za rok 2016 – spoločne 
s predsedom správnej rady 
Nadácie SOV Antonom 
Siekelom, ambasádorkou 
projektu Dankou Bartekovou 
a s prezidentom SOV 
Františkom Chmelárom.

Darkyňa krvi  
na OKK 2016 v Šamoríne 
v debate s našimi 
olympioničkami  
Martinou Kohlovou,  
Naďou Daabousovou 
a Janou Labáthovou.
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Kubačák (3 000 EUR). Granty získali aj karatist-
ka Jana Vaňušaniková, športová lezkyňa Vanda 
Michalková, atlétka Zuzana Švejdová (všetky 
po 2 500 eur), džudistka Dominika Kincelová, 
triatlonista Slavomír Adam, biatlonista Lukáš 
Ottinger, vodná slalomárka Zuzana Paňková, 
bikrosár Patrik Nagy a atlét Daniel Bisaha (všet-
ci po 2 000 eur). Na rozdiel od predchádzajú-
ceho ročníka, keď o rozdelení sumy 20 000 eur 
rozhodla porota, teraz rozhodovala verejnosť. 
V prvej fáze 75 uchádzačov o granty od 11. aprí-
la do 10. júna 2016 prezentovalo svoje indivi-
duálne príbehy aj športovú motiváciu. Na tento 
účel vyplnili formulár a zaslali krátke motivačné 
video. Odborná komisia spomedzi všetkých prí-
behov mladých talentov vybrala dvanásť najin-
špiratívnejších. A tie sa následne počas OH v Riu 
de Janeiro snažili získať si sympatie hlasujúcich 
z radov verejnosti. Internetová stránka Nadácie 
SOV počas OH zaznamenala viac ako 50-tisíc 
návštev a hlasujúci dali mladým talentom viac 
ako 25-tisíc hlasov. Ambasádormi projektu Ukáž 

sa! sú známi olympionici Danka Barteková, Pet-
ra Vlhová, Juraj Bača, Ľubomír Višňovský a Ri-
chard Nagy . 

Ďalší projekt Nadácie SOV – Olympijská kvapka 
krvi – sa v roku 2016 realizoval s účasťou viacerých 
slovenských olympionikov v mestách Košice, Ban-
ská Bystrica, Šahy a Šamorín. Darovať krv prišlo 
spolu 125 ľudí, reálnych odberov bolo 102. Projekt 
svojou účasťou podporili viacerí účastníci OH v Riu 
de Janeiro, vzhľadom na krátkosť času od návratu 
z Brazílie však žiadny z nich nemohol darovať krv.

V roku 2016 získala Nadácia SOV dostatok fi-
nančných prostriedkov, z ktorých podporila nasle-
dovné projekty a subjekty: liečbu basketbalového 
reprezentanta Tomáša Mrviša, ktorý sa vážne 
zranil počas  zápasu, zápasnícky klub Gladiátor 
Šamorín, Slovenskú triatlonovú akadémiu, Zápas-
nícky klub Košice 1904, Slovenskú plaveckú fede-
ráciu, tenistku Barboru Matúšovú, Medzinárodný 
olympijský tábor mládeže vo Vysokých Tatrách, 
Olympijský tábor Olympijského klubu Turiec, aj 
vydanie knihy Fair play v praxi.

Č I N N O S Ť  N A D Á C I E  S O V

Prehľad prijatých darov a príspevkov v roku 2013:
2% daň z príjmov fyzických a právnických osôb 1 400,73 EUR
Dary 0 EUR

Prehľad prijatých darov a príspevkov v roku 2014:
2% daň z príjmov fyzických a právnických osôb 3 507,66 EUR
Dary 20 600,00 EUR

Prehľad prijatých darov a príspevkov v roku 2015:
2% daň z príjmov fyzických a právnických osôb 4 285,82 EUR
Dary 5 640,00 EUR

Prehľad prijatých darov a príspevkov v roku 2016:
2% daň z príjmov fyzických a právnických osôb 3 569,80 EUR
Dary 51 850,00 EUR
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Slovenská olympijská marketingová, a.s. 
(SOM, a.s.) zabezpečuje pre Slovenský olympij-
ský výbor a Slovenský olympijský tím marketin-
govú, reklamnú a agentúrnu činnosť. Prostred-
níctvom predaja olympijskej symboliky získava 
finančné prostriedky a materiálne zabezpeče-
nie pre Slovenský olympijský výbor a Slovenský 
olympijský tím.

Činnosť SOM, a.s., riadi predstavenstvo Slo-
venskej olympijskej marketingovej, a.s. Jeho 
predseda je člen VV SOV Daniel Líška, členovia sú 
generálny sekretár SOV Jozef Liba a Jozef Peka-
rovič. Dohľad nad činnosťou SOM, a.s., vykonáva 
dozorná rada vedená členom VV SOV Ľuborom 
Štarkom, jej členmi sú konateľka Autoprofitu, 
s.r.o., Milada Kováčová a člen VV SOV Jozef Jurá-
šek. Realizáciu konkrétnych projektov SOM, a.s., 
zabezpečovali v uplynulom období predovšetkým 
marketingová manažérka Eva Gažová a projekto-
vá manažérka Adriana Marušáková .

MARKETINGOVÉ PARTNERSTVÁ V PRIEBEHU 
OLYMPIJSKÉHO CYKLU

V roku  2013 sa podarilo uzavrieť marketingo-
vé partnerstvá s doterajšími i novými podporo-
vateľmi, dodávateľskými subjektmi a s mediálny-
mi partnermi na olympijské obdobie zahŕňajúce 
ZOH 2014 v Soči a OH 2016 v Riu de Janeiro.

V roku 2014 sa Exkluzívnym partnerom stala 
spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoloč-
nosť, a.s. 

Taktiež boli podpísané marketingové zmluvy so 
spoločnosťami Matador Holding, Heineken Slo-
vensko, Slovenská sporiteľňa a Slovak Telekom, 
ktoré sú v kategórii Hlavných partnerov. V oblas-
ti mediálneho partnerstva SOM, a.s., využíva-
la široké portfólio mediálneho priestoru (TASR, 
RTVS, Mediage, Albatros Group, EuroAwk, Rá-
dio Šport, Newton Media) V roku 2014 SOM, 

a.s., spolupracovala aj s FUN rádiom, ktoré spolu 
s komerčnými spotmi realizovalo súťaž o účasť na 
ZOH Soči 2014.

Dôležitým partnerom pre SOV a SOT je spoloč-
nosť zabezpečujúca oficiálne oblečenie pre náš 
olympijský tím. Oficiálnu delegáciu na  ZOH 2014 
v Soči obliekala firma Intersport. Pre OH 2016 
v Riu de Janeiro sa Generálnym partnerom stala 
zahraničná spoločnosť Regatta Limited, ktorá sa 
zaviazala zabezpečiť oficiálne oblečenie značky 
Dare2b pre OH 2016 aj pre ZOH 2018 v Pjongčan-
gu, ďalej pre EH 2015, ZOHM 2016 a letné aj zim-
né EYOF.

V končiacom sa olympijskom cykle SOM, a.s., 
uzavrela 12 dodávateľských zmlúv pre SOV a Slo-
venský olympijský tím – s partnertmi Regina Im-
port, Gabor, Nutrend D.S., Víno Mrva&Stanko, 
Rona, Galderma-Spirig Česká a Slovenská re-
publika, ŠEVT, Corner Sk, McCarter, Hotel Kas-
kády, Sportmed, Double Tree a Adecco. Auto-
mobilovým partnerom je Autoprofit, s.r.o., ktorý 
vďaka spolupráci so SOV individuálne podporil vy-
braných športovcov. Logistickým partnerom SOV 
je GEFCO Slovakia, s.r.o.

Jednou z hlavných činností SOM, a.s. naďalej 
zostala komunikácia s partnermi, zabezpečenie 
organizačného chodu spoločnosti a realizácia 
stanovených projektov. Dôležitou oblasťou práce 
SOM, a.s. je komunikácia s Medzinárodným olym-
pijským výborom,  partnermi MOV a s národnými 
olympijskými výbormi . 

NAJVÄČŠIE PROJEKTY SOM, a. s.

• Olympijské zošity: V roku 2015 vznikla myš-
lienka vytvorenia PR-projektu s cieľom zviditeľ-
niť olympijské hnutie medzi deťmi a mládežou 
formou vytvorenia špeciálnej kolekcie zošitov 
a školských pomôcok. Projekt bol veľmi úspešný. 
Na obaloch zošitov sa objavilo 16 olympionikov 

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ 
MARKETINGOVÁ, a. s.

IX. kapitola
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Trie
da: ______  Školský ro

k: _________________

  Mám rada športový 
adrenalín.

p ý

A ty?

Chcem byť 
olympionik...

A ty?

Olympijské 
zošity
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spolu s obrázkami detských športových „hrdinov“. 
Každý zošit má svoju otázku a odpoveď. Projekt 
sa realizoval v spolupráci so spoločnosťou ŠEVT .

• Kreditné karty VISA: Vďaka úspešnej spo-
lupráci s novým Hlavným parterom SOV a SOT 
sa v roku 2015 podarilo, ako iba druhej krajine 
v Európe, realizovať projekt Olympijské kreditné 
karty. Na návrh SOM, a.s., vydala Slovenská spo-
riteľňa v spolupráci s VISA EUROPE limitovanú 
olympijskú edíciu platobných kariet. Projekt ka-
riet VISA pozitívne zviditeľnil SOV a marketingovú 
spoločnosť smerom k MOV aj k širokej verejnosti. 
Po prvý raz v histórii SOV sa zmienka o SOT objavi-
la v prestížnom finančnom mesačníku. 

• Magio pláž: Už pred OH 2012 v Londýne sa 
začalo partnerstvo so spoločnosťou Slovak Tele-
kom, prostredníctvom ktorého sa Magio pláž sta-
la jedinou oficiálnou Olympijskou fanúšikovskou 
zónou OH 2016 na Slovensku. V súvislosti s touto 

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 .

Autogramiáda na škole s triatlonistom Richardom 
Vargom v rámci projektu Olympijské zošity.

Martina Kohlová súťaží  
na trenažéri na Magio pláži.

Momentka z autogramiády  
k OH 2016 na Magio pláži.
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spoluprácou sa na Magio Pláži konala autogra-
miáda olympionikov pred odchodom na OH, špor-
tové atrakcie s olympijskou tematikou, aj vítanie 
úspešných olympionikov a tlačové besedy s nimi 
po návrate z Ria de Janeiro. Na rovnakom mieste 
sa konal aj záver slovenskej Štafety Rio 2016, ako 
i Beh Olympijského dňa pre deti z petržalských zá-
kladných škôl.

• Spolupráca so športovcami: SOM, a.s., rea-
lizovala finančnú podporu členov Slovenského 
olympijského tímu (SOT) aj Slovenského olym-
pijského tímu mládeže (SOTM), ako aj kandidá-
tov olympijského štartu v Riu de Janeiro. Počas 
roka 2015 SOM, a.s., finančne podporila 23 in-
dividuálnych športovcov v seniorskom veku, 16 
juniorských športovcov a 3 tímy v kolektívnych 
športoch. V roku 2016 sa realizovala podpora 37 
individuálnych športovcov.

• Zviditeľnenie Slovenského olympijského 
tímu: SOM, a.s. v roku 2015 a 2016 spolupra-
covala s PR agentúrou SKPR STRATEGIES s.r.o., 
ktorá zabezpečovala mediálny priestor, koordi-
novala mediálne spolupráce a projekty, pod-
porovala online komunikáciu na Facebooku, 
organizovala súťaže, robila monitoring, starala 
sa o media relations, rozširovala tlačové sprá-
vy, zabezpečila photoshooting i natáčanie videí 
a tvorila rôzne materiály so športovcami po-
trebné na marketingové účely.

• Podpora Nadácie SOV: SOM, a.s. spolupraco-
vala s Nadáciou SOV a participovala na realizácii 
jej projektov Ukáž sa! a Olympijská kvapka krvi. 

• Slovak Point Soči 2014: Slovak Point Soči ako 
miesta stretávania členov slovenskej výpravy, 
predstaviteľov SOV i štátu aj ich hostí, i ďalších 
slovenských návštevníkov ZOH 2014 v Soči pre 

IX. kapitola

Z tohtoročnej Olympijskej 
kvapky krvi v X-Bionic Sphere 
v Šamoríne.

Stránky z kalendára SOV  
na rok 2016.
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SOV zabezpečila SOM, a.s. v spolupráci so spoloč-
nosťou ROKO, a.s.

• Slovenský dom Rio 2016: Slovenský dom 
v Riu de Janeiro počas OH 2016 pre SOV zabez-
pečila SOM, a.s.. v spolupráci so spoločnosťou 
ROKO, a.s.

• Časopis Olympia: SOM, a.s., sa výrazne po-
dieľala na vzniku a realizácii projektu časopisu 
Olympia, ktorý SOV vydáva v spolupráci s vydava-
teľstvom Mediage .

• Organizácia podujatí: SOM, a.s. organizovala, 
tematicky navrhla a zrealizovala tieto spoločenské 
podujatia: Olympic Fashion Show ZOH Soči 2014, 
Olympic Gala Soči 2014, Olympic Fashion Show 
OH Rio 2016, Olympic Gala Rio 2016.

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 .

Fotografovanie s olympionikmi.

Mediálny projekt v spolupráci s SKPR: Naše olympijské nádeje.

Slovak Point Soči 2014.

Momentka zo Slovenského 
domu Rio 2016.
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• Reklamné kampane: SOM, a.s. kreovala 
a organizačne a technicky zabezpečila reklamné 
kampane: 100 dní do ZOH Soči 2014, ZOH Soči 
2014, Rok do olympiády RIO 2016 – čísla a fak-
ty o olympionikoch, 100 dní do OH Rio 2016 
– So srdcom dáme do toho všetko. Reklamné 
kampane sa realizovali prostredníctvom me-
diálnych partnerov. Išlo o billboardovú kampaň, 
celoročné printové kampane v 8 mesačníkoch, 
rozhlasové kampane, v ktorých účinkovali a spo-
ty nahovorili samotní olympionici, aj o olympij-
ský komerčný TV spot, ktorý vznikol v spolupráci 
s RTVS a vysielal sa počas ZOH v Soči, resp. po-
čas OH v Riu.

Za štvorročné obdobie sa SOM, a.s. poda-
rilo odkomunikovať partnerom SOV hodnotu  
prezentovania olympijskej symboliky s cieľom 

IX. kapitola

Olympic Fashion Show  
ZOH Soči 2014.

Olympic Gala Rio 2016.

Olympic Gala Soči 2014.

Olympic Fashion Show OH Rio 2016.
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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 .

SO                DÁME DO TOHO VŠETKO
O LY M P I J S K É  H R Y  R I O  2 0 1 6

G E N E R Á L N Y  P A R T N E RE X K L U Z Í V N Y  R E K L A M N Ý  P A R T N E R H L A V N Í  P A R T N E R I A U T O M O B I L O V Ý 
P A R T N E R

M E D I Á L N Y  P A R T N E R M E D I Á L N I     P A R T N E R I L O G I S T I C K Ý  P A R T N E R

SO                DÁME DO TOHO VŠETKO
O LY M P I J S K É  H R Y  R I O  2 0 1 6

G E N E R Á L N Y  P A R T N E RE X K L U Z Í V N Y  R E K L A M N Ý  P A R T N E R H L A V N Í  P A R T N E R I

SLOVENSKÝ  OLYMPIJSKÝ  T ÍM  RIO  2016  S  HRDOSŤOU  PODPORUJÚ

SO                DÁME DO TOHO VŠETKO
O LY M P I J S K É  H R Y  R I O  2 0 1 6

DODÁVATELIA

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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LIMITOVANÁ EDÍCIA RIO 2016
SME JEDEN TÍM

NAJLEPŠIA SLOVENSKÁ 
ŠPORTOVÁ GYMNASTKA 
BARBORA MOKOŠOVÁ

STRELKYŇA, BRONZOVÁ 
MEDAILISTKA Z OH LONDÝN 2012  
A MNOHONÁSOBNÁ MEDAILISTKA  
Z MS A ME 
DANKA BARTEKOVÁ

MAJSTER SVETA  
A VICEMAJSTER EURÓPY  
V CHÔDZI NA 50 KM  
MATEJ TÓTH

OLYMPIONIK, KLADIVÁR   
MARCEL LOMNICKÝ

MAJSTER SVETA V K2  
PETER GELLE S MEDAILISTKOU 
Z MS A ME KLADIVÁRKOU 
MARTINOU HRAŠNOVOU

OLYMPIONIK,  
TRIATLONISTA  
RICHARD VARGA

DVOJNÁSOBNÝ 
MAJSTER SVETA V STREĽBE 
A MAJSTER EURÓPY 
ERIK VARGA

 
 
NAJLEPŠÍ  
SLOVENSKÝ PLAVEC 
RICHARD NAGY

NUTREND JE DODÁVATEĽ SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

WIN, s.r.o. tel.: +421 43 43 03 014, mail: info@nutrend.sk, www.nutrend.sk  
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MOTÍVOM
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AUTOMOBILOVÝ PARTNERLOGISTICKÝ PARTNER

MEDIÁLNI PARTNERI

GENERÁLNY PARTNEREXKLUZÍVNY PARTNER HLAVNÍ PARTNERI

SO                SME DALI DO TOHO VŠETKO

Bilboardové a printové kampane SOM, a.s.

Poďakovanie partnerom SOV a SOM, a.s.
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použitia a osvojenia si používania olympijskej 
symboliky aj vo svojich reklamných kampa-
niach. 

Ďalšie projekty SOM, a.s.: Autogramiády, spo-
ločenské podujatia pre partnerov SOV, spolupráca 
na projektoch partneroch SOV a iné.

IX. kapitola

Hospodárenie Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. v rokoch 2013 – 2016
Vynosy 2013 2014 2015 2016*
predaj olympijskej symboliky 605 373 482 943 921 444 584 293

výnosy z predaja olympijskej symboliky pre 
účely Slovenského olympijského domu 290 500 1 254 150

predaj služieb spojených so ZOH a OH 343 828 0 0 14 368
nájomné 30 110 30 110 30 110 20 074
predaja tovarov 34 264 246 278 363 308 238 634
ostatné 782 10 393 3 953 2 528
Vynosy celkom: 1 014 356 1 060 225 1 318 815 2 114 047

Náklady 2013 2014 2015 2016*
spotreba 68 082 272 253 398 489 286 993
reklama zväzmi, športovcami 0 32 500 207 000 106 800
reklama partnerom 74 920 77 334 54 417 98 561
olympijská symbolika na SOV 178 000 187 000 322 000 100 000
služby spojené zo ZOH a OH 339 637 427 947 8 512 1 061 698
ostatné služby 188 164 194 115 214 818 154 751
réžijné výdaje 74 033 59 623 70 928 67 622
dane a poplatky 24 167 6 785 7 235 1 696
Náklady celkom: 947 003 1 257 557 1 283 398 1 878 121

Hospodársky vysledok – zisk 67 353 -197 332 35 417 235 926

* rok 2016 stav k 30.8.2016

Oceňovanie najlepších  
na Slovak Olympic  
Golf Challlenge.

Autogramiáda olympionikov  
na autosalóne v Nitre.
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HOSPODÁRENIE SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ 
MARKETINGOVEJ,A.S. 

Výsledky hospodárenia SOM, a.s. v období 
2013 – 2016 sú zobrazené v tabuľke na strane 68.

Strata v roku 2014 bola spôsobená časovým 
rozlíšením účtovných výnosov a nákladov.

V období rokov 2013 – 2016 hotovostné finanč-
né výnosy z predaja olympijskej symboliky tvorili 
čiastku 3 204 707 €, čo predstavuje 77% z celko-
vých výnosov z predaja olympijskej symboliky 
dosiahnutých v uvedenom období. Bártrové príj-
my (nepeňažné finančné výnosy), tvorili celkový 
objem v hodnote 933 996 €, čo predstavuje 23% 
z celkových výnosov z predaja olympijskej symbo-
liky za obdobie 2013 – 2016. 

Slovenská olympijská marketingová a. s. je ob-
chodná spoločnosť zameraná predovšetkým na 
predaj olympijskej symboliky, tržby z ktorej boli za 
obdobie rokov 2013 – 2016 vo výške 4 138 703 €, 

čo predstavuje 75% z celkových príjmov SOM, 
a.s., za uvedené obdobie.

Ekonomiku spoločnosti SOM, a.s., naďalej (už 
od roku 2006) zastrešuje ekonomické oddelenie 
Slovenského olympijského výboru. Vďaka tomu 
môže SOM, a.s. transparentne pracovať so svojimi 
zdrojmi, ku ktorým majú členovia predstavenstva 
SOM, a.s., a jej stopercentný majiteľ – Slovenský 
olympijský výbor – efektívnejší prístup.

Účtovnú závierku SOM, a.s. ktorá obsahuje sú-
vahu 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., a účtovníctvo 
je vedené v súlade so zákonom o účtovníctve.

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 .

n  Porovnanie tržieb z predaja olympijskej symboliky 
    v rokoch 2013 – 2016 

77%	

23%	

cash	 barter	

n  Porovnanie výnosov z  predaja olympijskej symboliky 
    s celkovými v rokoch 2013 – 2016 

75%	

25%	

Výnosy	z	predaja	olympijskej	symboliky	

Ostatné	výnosy	
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Národné federácie olympijských športov, kto-
rých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty 
a príslušných vykonávacích predpisov k tomu-
to pravidlu riadi jedna medzinárodná športová 
federácia, majú na valnom zhromaždení SOV 
po dva hlasy. Na predchádzajúcom, t.j. 50. VZ 
SOV dňa 8. júla 2016, sa to týkalo spolu 30 fe-
derácií, ktoré disponovali dovedna 60 hlasmi. 
V štyroch olympijských športoch bola v čase 
konania predchádzajúceho, 50. VZ SOV, na Slo-
vensku situácia, že šport riadený jedinou me-
dzinárodnou federáciou má na Slovensku dva 
zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto jedného 
olympijského športu. Ide o slovenské federácie 
vodného slalomu a rýchlostnej kanoistiky (me-
dzinárodne zastrešené ICF), plávania a vodného 
póla (medzinárodne zastrešené FINA), športovej 
a modernej gymnastiky (medzinárodne zastreše-
né FIG), krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania 
(medzinárodne zastrešené ISU). Tieto federá-

cie majú na valnom zhromaždení SOV po jeden 
hlas, čiže na 50. VZ SOV mali spolu 8 hlasov. 
Všetci ostatní členovia SOV – fyzické aj právnické 
osoby – mali po jednom hlase, čiže na 50. VZ SOV 
spolu 39 hlasov.

Medzinárodný olympijský výbor však na svo-
jom zasadnutí počas OH v Riu de Janeiro v au-
guste 2016 rozhodol o zaradení piatich nových 
športov do programu OH 2020 a pridelil im status 
olympijských športov. Ide  aj o karate a bejzbal/
softbal, ktorých zväzy už dlhšie sú členmi SOV, 
ale doteraz patrili do kategórie zväzov neolympij-
ských športov, čo sa na 51. VZ SOV zmení. V nižšie 
uvedenom prehľade sa uvádzajú ešte podľa pô-
vodného zaradenia.

Vzhľadom na prijatie do SOV na 50. VZ SOV 
bude na 51. SOV po prvý raz hlasovať Slovenská 
rugbyová únia, zaradená tiež do kategórie zväzov 
olympijských športov. V nižšie uvedenom prehľa-
de ešte nefiguruje.

Individuálni členovia SOV a prehľad zastupovania kolektívnych členov SOV  
od 44. VZ SOV dňa 24. 11. 2012 až po 50. VZ SOV dňa 8. 7. 2016

Poznámka: Uvádza sa stav platný ku konaniu 50. VZ SOV.

• PREZIDENT SOV (1)

(má individuálny mandát)
František CHMELÁR

• ČLEN SOV ex officio – člen mov (1)

(má individuálny mandát)
Danka BARTEKOVÁ

• ČLENOVIA SOV – ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 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 44. VZ SOV dňa 24. 11. 2012 až po 
50. VZ SOV dňa 8. 7. 2016)
SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ (Peter Korčok, Pavol Swiec)
SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ ASOCIÁCIA (Jaroslav Janáč, Katarína Adamcová, Ľubomír Ryšavý,  
Pavel Bagin)
SLOVENSKÝ ZVÄZ BEDMINTONU (Peter Tarcala, Filip Guldan, Anton Siažik)
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU (Ján Hyža, Peter Neuschl, Michal Baka, Tomáš Fusko)
SLOVENSKÝ ZVÄZ BOBISTOV (Zdenka Jagnešáková, Milan Jagnešák, Ladislav Noskovič)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOXEROV AMATÉROV, v súčasnosti má názov SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDE-
RÁCIA (Jozef Pekarovič, Marek Števček, Štefan Sedláček)
SLOVENSKÝ CURLINGOVÝ ZVÄZ (František Pitoňák)
SLOVENSKÝ CYKLISTICKÝ ZVÄZ (Peter Privara)
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ (Karol Belaník, Jozef Kliment)
SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA (Sylvia Hrušková, Martin Maršálek)
SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ (Jaroslav Holeša, Tomáš Kuťka)
SLOVENSKÝ ZVÄZ JACHTINGU (Marián Babjak, Helena Pospíšilová, Zuzana Bodnáriková)

ČLENOVIA SOV V UPLYNULOM 
OLYMPIJSKOM CYKLE

Príloha  01

SO
V 
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01
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20

16
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SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (Vladimír Chovan, Viera Obšitníková, Milutín Kubík, Janka Rindošová)
SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO (Ľubomír Zagorov, Ján Krišanda)
SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA (Dárius Rusnák, Igor Nemeček, Roman Štamberský)
SLOVENSKÝ LUKOSTRELECKÝ ZVÄZ (Matúš Durný, Ľudovít Lučanič)
SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA (Petra Penkert, Janka Gantnerová, František Repka, Radovan Cagala)
SLOVENSKÝ ZVÄZ MODERNÉHO PÄŤBOJA (Dušan Poláček, Dušan Poláček ml., Vladimír Miller)
SLOVENSKÝ ZVÄZ POZEMNÉHO HOKEJA (Ľudmila Pastorová, Lucia Taligová)
SLOVENSKÝ ZVÄZ SÁNKÁROV (Walter Marx st., Jozef Škvarek)
SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ (Anton Hamran, Zdenko Kríž)
SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ (Miloslav Benca, Barbora Reichová)
SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY ZVÄZ (Marian Linder)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA TAE KWON-DO (Pavel Ižarik, Jozef Cehlár, Jana Ilašenková, Peter Matejka)
SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ (Miloslav Mečíř)
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA (Jozef Jurášek)
SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ (Alexander Dénes)
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA VOLEJBALU (Tomáš Singer, Ľubor Halanda)
SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA (Pavol Mutafov)
SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ (František Lengyel)
SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA (Ján Novák, Stanislav Fiala)
SLOVENSKÝ ZVÄZ MODERNEJ GYMNASTIKY (Darina Kubeková, Jana Riečanová) 
SLOVENSKÝ ZVÄZ KANOISTIKY NA DIVOKEJ VODE (Ivan Cibák, Lucia Antolová-Ježíková) 
SLOVENSKÝ ZVÄZ RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY (Róbert Petriska, Ľubor Štark, Boris Bergendi)
SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA (Jana Labudová, Marcel Blažo)
SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO PÓLA (Pavol Mihalkovič, Juraj Kula, Štefan Šmihuľa) 
SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ (Mária Hrachovcová, Monika Kuštárová, Felicitas Babušíková)
SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ (Ján Magdoško)

• ČLENOVIA SOV – ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 15)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; v zá-
tvorke sú uvedení všetci delegáti, ktorí ich zastupovali od volebného 44. VZ SOV dňa 24. 11. 2012 až po 
50. VZ SOV dňa 8. 7. 2016)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ČÍNSKEHO WU-ŠU (Juraj Durec, Eugen Császár, Juraj Kišš)
SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA (Dušan Noga)
SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ (Ladislav Šrámek, Samuel Koniar) 
SLOVENSKÁ SOFTBALOVÁ ASOCIÁCIA (Matúš Krčmárik, Pavol Mozola)
SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ (Ľubomír Chripko, Vladimír Szücs, Alexander Riabov) 
SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE (Daniel Líška, Leopold Roman)
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (Ján Mižúr, Milan Mazúr) 
SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO ŠPORTU (Peter Vidašič)
SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO LYŽOVANIA (Martin Smieško, Marián Pospišil)
SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO MOTORIZMU (Vladimír Slaný)
ZVÄZ POTÁPAČOV SLOVENSKA (Alica Packová)
SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ ZVÄZ (Branislav Krajčovič, Igor Šramka, Vladimír Merkovský) 
SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ ASOCIÁCIA (Juraj Celler)
SLOVENSKÝ ZVÄZ FLORBALU – za člena SOV bol prijatý na 47. VZ SOV (Daniel Granec, Helena Kunšteková)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FRISBEE – za člena SOV bola prijatá na 49. VZ SOV (Martin Keseg)

• ČLENOVIA SOV – ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; v zá-
tvorke sú uvedení všetci delegáti, ktorí ich zastupovali od volebného 44. VZ SOV dňa 24. 11. 2012 až po 
50. VZ SOV dňa 8. 7. 2016)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU (Anton Znášik, Július Dubovský)
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STREDISKO ŠTÁTNEJ ŠPORTOVEJ REPREZENTÁCIE MINISTERSTVA VNÚTRA SR, neskôr sa zmenilo na 
ŠPORTOVÉ CENTRUM POLÍCIE (Marián Kukumberg, Jaroslav Burian)
VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM DUKLA BANSKÁ BYSTRICA (Dušan Poláček, Róbert Kurčík, Richard 
Galovič, Matúš Štulajter) 
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (Boris Čavajda)
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA (Dušan Hamar, Branislav Delej) 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA – FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU (Miroslav Holien-
ka, Anton Lednický, Marián Vanderka) 
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA PREŠOV – FAKULTA ŠPORTU (Vincent Lafko, Pavel Ružbarský, Viera Bebčáková)
KLUB ŠPORTOVÝCH REDAKTOROV SSN (Zdeno Simonides, Tomáš Grosmann)
KALOKAGATIA NA SLOVENSKU (Anton Javorka, Dušan Sliva) 
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA OLYMPIONIKOV (Anton Tkáč)
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ OLYMPIJSKÝCH A ŠPORTOVÝCH ZBERATEĽOV (Branislav Delej, Peter Osuský, 
Pavel König)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH – za člena SOV bola prijatá na 47. VZ SOV (Marián Majzlík)
SLOVENSKÉ HNUTIE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD – za člena SOV bolo prijaté na 49. VZ SOV (Eva Lysičanová)
 
• ČLENOVIA SOV – OSOBNOSTI OLYMPIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského cyklu  
2013 – 2016) 
Andrej GLATZ
Jozef GOLONKA
Mária JASENČÁKOVÁ
Katarína RÁCZOVÁ
Janka STAŠOVÁ

• ČLENOVIA SOV – OLYMPIONICI (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia do 
komisie športovcov SOV; komisia na každé VZ SOV môže delegovať 5 zástupcov spomedzi svojich 9 čle-
nov, ale na 47. VZ SOV nebol prítomný ani jeden; uvádzajú sa mená šiestich členov komisie, ktorí sa od 
volebného 44. VZ SOV dňa 24. 11. 2012 až po 50. VZ SOV dňa 8. 7. 2016 zúčastnili aspoň raz)
Jozef GӦNCI (v uplynulom olympijskom cykle vykonával funkciu predsedu komisie a zastupoval ju vo 
výkonnom výbore SOV; jeho mandát vypršal v posledný deň OH 2016)
Milan JAGNEŠÁK (pokračoval v mandáte, ktorý mu vznikol zvolením počas ZOH 2010; po znovuzvolení 
počas ZOH 2014 je jeho súčasný mandát platný do skončenia ZOH 2018)
Janka GEREKOVÁ (pokračovala v mandáte, ktorý jej vznikol zvolením počas ZOH 2010; po znovuzvolení 
počas ZOH 2014 je jej súčasný mandát platný do skončenia ZOH 2018)
Matej TÓTH (mandát mu vznikol zvolením počas OH 2012; po znovuzvolení počas OH 2016 je jeho 
súčasný mandát platný do skončenia ZOH 2020, v septembri 2016 si ho komisia zvolila za svojho 
predsedu)
Ivan BÁTORY (mandát mu vznikol zvolením počas ZOH 2014 a vyprší v posledný deň ZOH 2018)
Mária HOMOLOVÁ (mandát jej vznikol zvolením počas OH 2012 a vypršal v posledný deň OH 2016)
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ČESTNÝ PREDSEDA A ČESTNÍ ČLENOVIA SOV
(čestný predseda a čestní členovia SOV sa zúčastňujú na valných zhromaždeniach SOV s právom porad-
ného 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, † 14. 7. 2016)
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, † 25. 10. 2013)
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)
Mária MRAČNOVÁ (od 44. VZ SOV dňa 24. 11. 2012)
Ján GREXA (od 44. VZ SOV dňa 24. 11. 2012)
Jan MATOCHA (od 45. VZ SOV dňa 27. 4. 2013, † 11. 10. 2016)
Ivan GAŠPAROVIČ (od 46. VZ SOV dňa 16. 1. 2014)
Věra ČÁSLAVSKÁ (od 47. VZ SOV dňa 25. 4. 2014, † 30. 8. 2016)
Viera BEBČÁKOVÁ (od 49. VZ SOV dňa 22. 4. 2016)
Walter MARX st. (od 49. VZ SOV dňa 22. 4. 2016)
Juraj BOBULA (od 49. VZ SOV dňa 22. 4. 2016)
Katarína RÁCZOVÁ (od 49. VZ SOV dňa 22. 4. 2016, prijatie vstúpi do platnosti po ukončení jej riadneho 
členstva na 51. VZ SOV)
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VÝKONNÝ VÝBOR, DOZORNÁ 
RADA A SEKRETARIÁT SOV

VÝKONNÝ VÝBOR SOV

Vo výkonnom výbore od 44. VZ SOV dňa 24. 
novembra 2012 po 51. VZ SOV dňa 26. novembra 
2016 pôsobilo dovedna 14 ľudí.

Na 44. VZ SOV bolo zvolených 11 členov VV 
SOV. Po prijatí za členku MOV 3. júla 2013 ako 
jeho členka ex officio pribudla nad tento po-
čet Danka Barteková.  Do 237. VV SOV bola 
členkou VV SOV Janka Gantnerová, ale po jej 
odvolaní Slovenskou lyžiarskou asociáciou (SLA), 

doručenom na SOV 29. októbra 2014, prebehli 
na 48. VZ SOV 8. apríla 2015 doplňujúce voľby. 
Voľné miesto po nich obsadil Jozef Jurášek. Za 
komisiu športovcov SOV bol členom VV SOV ex 
officio takmer celé štyri roky jej predseda Jozef 
Gönci. Po nových voľbách v komisii, ktoré sa 
uskutočnili 29. septembra 2016, sa predsedom 
komisie športovcov SOV a zároveň členom VV 
SOV ex officio stal Matej Tóth.
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Ľubor HALANDA
viceprezident SOV 
pre letné športy

Daniel LÍŠKA
člen VV SOV

Igor NEMEČEK
viceprezident SOV 
pre zimné športy

Ľubor ŠTARK
člen VV SOV

Vladimír MILLER
viceprezident SOV 
pre olympizmus

Peter KORČOK
člen VV SOV

Branislav DELEJ
člen VV SOV

Zdenko KRÍŽ
člen VV SOV

František CHMELÁR
prezident SOV

Výkonný výbor SOV, zvolený na 44. VZ SOV v novembri 2012, aj s Dankou Bartekovou.
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DOZORNÁ RADA SOV

Na 44. VZ SOV boli zvolení predseda a jeden člen DR SOV, druhého člena ex officio nominovala 
komisia športovcov SOV. Po novelizácii Stanov SOV, v dôsledku ktorej sa rozšíril počet členov DR 
SOV, bol na 47. VZ SOV za ďalšieho člena zvolený Marian Linder.

SEKRETARIÁT SOV

Športové a metodické oddelenie

Jozef GÖNCI
člen VV SOV 
(ex officio ako 
zástupca komisie 
športovcov SOV 
do 29. septembra 
2016)

Danka BARTEKOVÁ
členka VV SOV 
(ex officio ako členka 
MOV od jej zvolenia 
do MOV 3. júla 2013)

Matej TÓTH
člen VV SOV 
(ex officio ako 
zástupca komisie 
športovcov SOV od 
29. septembra 2016)

Jozef JURÁŠEK
člen VV SOV 
(zvolený na 48. VZ 
SOV 8. apríla 2015)

Janka GANTNEROVÁ
členka VV SOV  
(do jej odvolania SLA  
29. októbra 2014)

Marián KUKUMBERG
predseda DR SOV

Milan JAGNEŠÁK
člen DR SOV 
(ex officio ako 
zástupca komisie 
športovcov SOV)

Ján MIŽÚR
člen DR SOV

Marian LINDER
člen DR SOV 
(od 47. VZ SOV 25. 
apríla 2014)

Jozef LIBA
Generálny sekretár

Roman BUČEK  
riaditeľ pre športy – 
odborný pracovník 
pre šport a metodiku

Boris DEMETER 
odborný pracovník 
pre športy

Roman HANZEL 
odborný pracovník 
pre športy
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Príloha  02

Ekonomické a personálne oddelenie

Mediálne oddelenie

Medzinárodné oddelenie

Oddelenie olympizmu

Iveta LEDNICKÁ 
riaditeľka pre 
ekonomiku – 
odborná pracovníčka 
pre ekonomiku  
a personalistiku

Katarína FEKETEOVÁ 
odborná pracovníčka 
pre ekonomiku – 
verejné obstarávanie

Ľubomír SOUČEK 
manažér pre 
mediálnu 
komunikáciu a vzťahy 
s verejnosťou

Petra GANTNEROVÁ 
odborná  pracovníčka 
pre protokol a 
medzinárodný styk

Ivana MOTOLÍKOVÁ 
riaditeľka oddelenia 
olympizmu –  
odborná pracovníčka pre 
výchovu a vzdelávanie 
prostredníctvom 
olympizmu

Anna MARKOVÁ 
odborná pracovníčka 
pre ekonomiku

Mojmír GAŠKO 
odborný pracovník 
pre nové médiá, 
vizualizáciu  
a elektronickú 
komunikáciu

Petra KADNÁROVÁ 
materská dovolenka

Silvia REMIAŠOVÁ 
odborná pracovníčka 
pre rozvoj aktivít  
v duchu olympizmu

Jana ŠTETÁKOVÁ 
odborná pracovníčka 
– účtovníčka
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Administratíva a vnútorná správa

Slovenské olympijské a športové múzeum

Andrea KVAŠŇOVSKÁ 
odborná asistentka 
čestného člena MOV, 
prezidenta  
a generálneho  
sekretára SOV

Zdenka LETENAYOVÁ 
riaditeľka múzea

Vidor BORSIG 
odborný pracovník 
pre vnútornú správu

Xénia SITARČÍKOVÁ 
odborná pracovníčka 
pre múzejnú činnosť

Marta ŠPINEROVÁ 
materská dovolenka

Viliam KARÁCSONY 
odborný pracovník 
pre múzejnú činnosť

Poznámky: Počas olympijského cyklu 2013 – 2016 došlo na sekretariáte SOV k nasledovným zmenám: 
V roku 2014 prebehla zmena v rámci štruktúr sekretariátu SOV. Roman Hanzel sa presunul z oddelenia 
rozvoja olympizmu na športové oddelenie. Oddelenie pre komunikáciu a protokol sa rozdelilo na medi-
álne a medzinárodné oddelenie. Do štruktúr oddelenia rozvoja olympizmu pribudol na polovičný úväzok 
Vladimír Miller. Na polovičný úväzok na rovnakom oddelení pracovali krátku dobu aj Martin Kosák 
a Jana Gantnerová. Po návrate z materskej dovolenky sa zo SOM, a.s., na ekonomické oddelenie SOV 
presunula Anna Marková na pozíciu účtovníčky. Na tejto pozícii sa predtým vystriedali Natália Kočárová 
a Veronika Juračková.
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PREDSTAVENSTVO SOM, a.s.

DOZORNÁ RADA SOM, a.s.

APARÁT SOM, a.s.

ORGÁNY A SEKRETARIÁT 
SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ 
MARKETINGOVEJ, a.s.

Ľubor ŠTARK
predseda  
DR SOM, a.s.

Jozef JURÁŠEK
člen DR SOM, a.s.

Eva GAŽOVÁ 
marketingová 
manažérka

Daniel LÍŠKA
predseda predstavenstva 
SOM, a.s.

Mária 
HRACHOVCOVÁ
členka DR SOM, a.s. 
(do septembra 2015)

Adriana 
MARUŠÁKOVÁ 
projektová 
manažérka pre 
marketing

Jozef LIBA
člen predstavenstva 
SOM, a.s.

Jozef PEKAROVIČ
člen predstavenstva  
SOM, a.s.

Milada KOVÁČOVÁ
členka DR SOM, a.s. 
(od septembra 2015)
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VALNÉ ZHROMAŽDENIA SOV  
V UPLYNULOM  
OLYMPIJSKOM CYKLE

VOLEBNÉ 44. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Bratislava, 24. novembra 2012

Na 44. valnom zhromaždení Slovenského olym-
pijského výboru (VZ SOV) 24. 11. 2012  v bratislav-
skom hoteli Gate One bilancoval SOV štvorročný 
olympijský cyklus 2009 – 2012 a jeho členovia 
zvolili orgány SOV na ďalší olympijský cyklus 2013 
– 2016. Na VZ SOV sa z 82 delegátov prezentovalo 
77. Medzi hosťami bol aj minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, ktorý ocenil 
štvorročné pôsobenie SOV, najmä veľmi bohaté 
portfólio aktivít v rámci rozvoja olympizmu, ktoré 
smerujú predovšetkým k mládeži. 

Všetci delegáti aj hostia dostali pri prezentá-
cii Správu o činnosti SOV v olympijskom cykle 
2009 – 2012, spracovanú vo forme plnofarebnej 
88-stranovej brožúry formátu A4. Delegáti 44. VZ 
SOV dostali v podobe brožúry aj výťah najpodstat-
nejších údajov z približne 200-stranovej analýzy, 
ktorú na objednávku SOV spracovala spoločnosť 
KPMG. Išlo o podrobný audit celkového financo-
vania športu na Slovensku. Kompletnú analýzu 
SOV poskytol ako podkladový materiál najvyšším 
ústavným činiteľom a ministrovi školstva.

• Za prezidenta SOV bol znovu zvolený Fran-
tišek Chmelár, ktorý bol na čele SOV už od roku 
1999. Mal jediného protikandidáta – Jána Filca, 
ktorého zdolal v prvom kole 53:21. Chmelára na-
vrhlo do volieb až pätnásť športových subjektov 

a jeden člen výkonného výboru, Filca oficiálne iba 
Slovenský zväz cyklistiky.

V prvom bloku volieb deviatich nových členov 
výkonného výboru (VV) SOV sa volilo len z okruhu 
20 kandidátov, ktorých navrhli zväzy olympijských 
športov (jeden z pôvodne navrhnutých kandidá-
tov Ján Hyža zo Slovenského zväzu biatlonu svoju 
kandidatúru pred voľbami stiahol). V prvom kole 
boli vďaka získaniu nadpolovičnej väčšiny zo 76 
platných hlasovacích lístkov zvolení dovtedajší vi-

Príloha  04

Pohľad na predsednícky stôl 
volebného 44. VZ SOV  
počas úvodného slova 
Františka Chmelára.

Momentka z volieb  
počas 44. VZ SOV.
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ceprezidenti SOV Ľubor Halanda (49 hlasov), Igor 
Nemeček (45) a Vladimír Miller (42). V druhom 
kole nadpolovičnú väčšinu získal len Peter Korčok 
(50) a v treťom Janka Gantnerová (46).

V druhom bloku volieb do VV SOV si delegáti 
vyberali zo všetkých zvyšných kandidátov z radov 
nominantov zväzov olympijských športov, ako aj 
z ďalších troch nominantov ostatných členských 
subjektov SOV – z nich dvaja uspeli. V prvom kole 
získal nadpolovičnú väčšinu Branislav Delej (58 
hlasov), v druhom kole Daniel Líška (39). V treťom 
kole, keď sa už nevyžadovala nadpolovičná väčši-
na, dostali najviac hlasov Ľubor Štark (42) a Zden-
ko Kríž (32). 

Na prvom zasadnutí novozvoleného VV SOV 
boli na návrh prezidenta SOV Františka Chmelá-
ra za viceprezidentov schválení Ľubor Halanda 
(navrhnutý Slovenskou volejbalovou federáciou), 
Igor Nemeček (Slovenský zväz ľadového hokeja) 
a Vladimír Miller (Slovenský zväz moderného päť-
boja), ktorí zastávali tieto pozície aj dovtedy. Do 
11-členného výkonného výboru SOV boli zvolení 
aj ďalší traja staronoví členovia  – Janka Gantne-
rová (Slovenská lyžiarska asociácia), Ľubor Štark 
(Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky) a Zdenko 
Kríž (Slovenský stolnotenisový zväz), plus traja 
noví – Peter Korčok (Slovenský atletický zväz), 
Branislav Delej (Slovenská spoločnosť telovýchov-
ného lekárstva) a Daniel Líška (Slovenský zväz ka-
rate). Komisia športovcov SOV ako člena výkonné-

ho výboru ex officio nominovala svojho predsedu 
Jozefa Gӧnciho.

Za predsedu dozornej rady SOV bol znovu zvo-
lený Marián Kukumberg (navrhnutý Slovenským 
streleckým zväzom), ktorý Dáriusa Rusnáka (Slo-
venská asociácia olympionikov) zdolal 43:31. Za 
člena dozornej rady SOV bol spomedzi 9 kandidá-
tov v druhom kole zvolený Ján Mižúr (Slovenský 
zväz orientačných športov), ktorý získal 46 zo 69 
platných hlasov.

Za piatich individuálnych členov SOV z radov 
siedmich osobností olympijského hnutia a športu 
boli hneď v prvom kole zvolení Janka Stašová (53 
hlasov), Katarína Ráczová, Andrej Glatz (obaja 52 
hlasov), Mária Jasenčáková (50) a Jozef Golonka 
(42). S výnimkou Glatza zvyšní štyria pôsobili ako 
individuálni členovia SOV aj v predchádzajúcom 
olympijskom cykle. Hlasovalo spolu 69 členov SOV.

Za čestných členov SOV boli na záver rokovania 
prijatí Mária Mračnová, ktorá bola počas pred-
chádzajúcich 20 rokov nepretržite vo výkonnom 
výbore SOV, z toho 16 rokov ako podpredsed-
níčka, resp. viceprezidentka, a bývalý dlhoročný 
predseda a v danom čase podpredseda Sloven-
skej olympijskej akadémie Ján Grexa. Obaja si ná-
sledne prevzali Zlaté odznaky SOV. 

Vo funkcii generálneho sekretára SOV na ďal-
šie štvorročné obdobie bol po prvom krátkom 
stretnutí novozvolených členov VV SOV naďalej 
potvrdený Jozef Liba.

Príloha  04

SO
V 

 2
01

3–
20

16

Pohľad do pléna počas 
jedného z valných 
zhromaždení SOV.



80 81

• 44. VZ SOV pred voľbami zhodnotilo účasť 
slovenskej výpravy na Hrách XXX. olympiády 
v Londýne. „Slovenská výprava zaostala za oča-
kávaním zisku aspoň jednej zlatej medaily. Lon-
dýn 2012 neznamenal prudký výkonnostný pád, 
ale pokračovanie poklesu,“ uviedol k ústnom 
komentári k rozsiahlej písomnej správe vicepre-
zident SOV pre letné športy a vedúci našej lon-
dýnskej výpravy Ľubor Halanda.

• Generálny sekretár SOV Jozef Liba v komen-
tári k Správe o činnosti SOV v olympijskom cykle 
2009 – 2012 ako obrovský úspech slovenského 
olympizmu osobitne vyzdvihol zvolenie strel-
kyne Danky Bartekovej do komisie športovcov 
MOV, ktoré po definitívnom potvrdení voleb-
ných výsledkov bude znamenať aj členstvo v sa-
motnom MOV až do OH 2020 (do MOV bola 
oficiálne zvolená v júli 2013 ako jeho najmladšia 
členka).

• Plénum neschválilo návrh nových Stanov 
SOV, pretože sa k nim vyskytlo viacero závaž-
ných pripomienok. 

• Štyri členské subjekty SOV – Slovenský fut-
balový zväz, Slovenský tenisový zväz, Slovenský 
zväz cyklistiky a Slovenský zväz hádzanej – nie-
koľko dní po 44. VZ SOV namietli proti údajnému 
porušeniu Stanov SOV. Na základe toho považo-
vali rozhodnutia 44. VZ SOV, vrátane volieb, za 
neplatné.

• Napriek rokovaniam zástupcov štyroch 
zväzov s vedúcimi predstaviteľmi SOV, ktoré 
sa uskutočnilo 14. decembra 2012, uvedené 
členské subjekty SOV v ten istý deň v tejto veci 
podali spoločnú žalobu proti SOV na Športový 
arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne.

• Dňa 7. februára 2013 Športový arbitrážny 
súd (CAS) v Lausanne sformoval arbitrážny pa-
nel v tomto zložení: predseda Romano Subiotto 
(nominant CAS), členovia Quentin Byrne-Sutton 
(nominant sťažovateľov), Vít Horáček (nominant 
SOV).

45. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Bratislava, 27. 4. 2013

• 45. VZ SOV odsúhlasilo účasť slovenskej 
výpravy na ZOH 2014 v Soči. Zároveň odobrilo 
slovenskú podporu kandidatúre Krakova na ZOH 
2022. „Na usporiadanie olympiád kandidujú 
mestá jednotlivo, v tomto prípade je to Krakov. 
My sa len pripájame podporou k jeho kandi-
datúre,“ konštatoval prezident SOV František 
Chmelár.

• Delegáti 45. VZ SOV schválili aj úpravu Sta-
nov SOV, o ktorej mali rokovať už na predchá-
dzajúcom 44. VZ SOV. Veľkú diskusiu pred hla-
sovaním vyvolal Článok III, v ktorom sa hovorí 
o rozdelení počtu hlasov pre členov SOV pri hla-
sovaní na VZ SOV. Podľa nových pravidiel zväzy, 

ktorých šport je zaradený do programu olympij-
ských hier, budú mať na VZ SOV dva hlasy (s vý-
nimkou zväzov dvoch odvetví jedného športu, 
tie budú mať po jednom hlase), ostatní po jed-
nom. Ešte na začiatku sa hlasovalo o ponechaní 
tohto bodu v programe, pretože Slovenský te-
nisový zväz a Slovenský zväz cyklistiky požiadali 
o jeho presunutie na ďalšie VZ SOV. Odvolávali 
sa na prebiehajúce konanie na Športovom ar-
bitrážnom súde (CAS) v Lausanne. Prítomní ich 
žiadosť o presunutie bodu nepodporili.

• 45. VZ SOV sa zaoberalo aj ďalšími témami. 
Na návrh prezidenta Slovenského zápasnícke-
ho zväzu Františka Lengyela prítomní vyjadrili 
podporu zachovaniu zápasenia v olympijskom 
programe. Exekutíva MOV krátko predtým vyra-
dila zápasenie zo zoznamu tzv. kľúčových špor-
tov v programe OH 2020.

• 45. VZ SOV bez pripomienok schválilo návrh 
rozpočtu na rok 2013, ktorý kalkukoval s príjma-
mi aj výdavkami vo výške 1 599 850 eur. Podľa 
správy o hospodárení SOV za rok 2012 organizá-
cia v predchádzajúcom roku hospodárila s príj-
mami aj výdavkami vo výške 2 122 849 eur. 

• Za nového čestného člena SOV bol prijatý 
najstarší slovenský olympionik, 90-ročný Jan 
Matocha, účastník kanoistických súťaží OH 1948 
a 1952, dlhoročný reprezentant ČSR, úspešný 
tréner a držiteľ Ceny fair play SOV za rok 1995.

• Dňa 8. mája 2013 vydal Športový arbitrážny 
súd (CAS) v Lausanne rozhodnutie vo veci žaloby 
štyroch zväzov – Slovenského futbalového zvä-
zu, Slovenského zväzu cyklistiky, Slovenského te-
nisového zväzu a Slovenského zväzu hádzanej – 
proti SOV. CAS žalobu proti SOV zamietol s tým, 
že nemá právomoc rozhodovať v danej veci. CAS 
ďalej rozhodol, že uvedené štyri zväzy spoločne 
a nerozdielne musia znášať súdne trovy v plnej 
výške, t.j. 33-tisíc švajčiarskych frankov (vyše 
27-tisíc EUR). Vlastné trovy, právne a ďalšie vý-
davky znášajú všetci účastníci konania. 

„Rozhodnutie CAS je konečné a pre SOV je 
celá kauza týmto uzavretá. SOV z nej nebude vy-
vodzovať žiadne dôsledky proti ktorémukoľvek 
zo štyroch zväzov,“ povedal na tlačovej besede 
k oznámeniu rozhodnutia CAS prezident SOV 
František Chmelár. 

46. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Bratislava, 16. 1. 2014

• 46. VZ SOV schválilo nomináciu slovenskej 
výpravy na XXII. zimné olympijské hry v Soči 
(7. – 23. februára 2014) pod vedením členky 
VV SOV Janky Gantnerovej. V deň schválenia 
nominácie malo Slovensko na základe splnenia 
kritérií medzinárodných športových federácií 
istých 57 miesteniek pre športovcov. Zloženie 
výpravy bolo schválené jednomyseľne a bez pri-



82 83

pomienok v podobe, v akej ho schválil VV SOV. 
V prípade športovcov VV SOV plne rešpektoval 
návrhy zväzov, v prípade ich sprievodu spravil 
v návrhoch len drobné úpravy. Hlasovalo sa už 
podľa novelizovaných Stanov SOV, čiže za zlože-
nie olympijskej výpravy mohli hlasovať výlučne 
zástupcovia zväzov olympijských športov a čle-
novia výkonného výboru SOV, z ktorých jeden je 
člen MOV a jeden zástupca komisie športovcov 
SOV. Komisia športovcov na zasadnutí nemala 
iného delegáta.

• Na rokovaní boli prítomní aj minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič 
a veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pa-
vel Martovič Kuznecov.  

• 46. VZ SOV schválilo aj odmeny pre našich 
úspešných reprezentantov nielen na XXII. zim-
ných olympijských hrách v Soči, ale na Hrách 
XXXI. olympiády v Riu de Janeiro 2016. Výška 
odmien sa v porovnaní s predchádzajúcim olym-
pijským cyklom nezmenila, takisto ani princíp, 
že polovicu odmien uhradí SOV a polovicu Mi-
nisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Zlatí medailisti v individuálnych športoch dosta-
nú prémie vo výške 45 000 eur, strieborní 35 000 
a bronzoví 25 000. Odmeny pre športovcov na 
4. – 8. mieste sú odstupňované nasledovne:  
15 000 – 10 000 – 8 000 – 6 000 – 4 000 eur. V sú-
ťažiach štafiet, viacčlenných družstiev a osádok 
(do počtu 4 pretekárov) v individuálnych špor-
toch sa za každého ďalšieho športovca pripo-
číta k stanovenej čiastke ďalších 75 percent. 
Súčet odmien členov realizačných tímov je 33 
percent z výšky odmien športovcov. U viacčlen-
ných družstiev sa výška vypočíta zo základnej 
sumy, bez pripočítania za ďalšieho člena. V ko-
lektívnych športoch dostanú jednotliví členovia 
tímu za zlato po 15 000, striebro 13 000 a bronz  
11 000 eur, na 4. – 6. mieste 9 000, 6 000  
a 4 000 eur. Prémia pre členov realizačného 
tímu je navyše v celkovej výške maximálne 10 
percent z odmeny družstva.

• 46. VZ SOV schválilo disciplinárnu komisiu 
SOV počas trvania ZOH 2014 v zložení: prezident 
SOV František Chmelár, viceprezident SOV pre 
zimné športy Igor Nemeček, vedúca výpravy Janka 
Gantnerová, generálny sekretár SOV Jozef  Liba, 
zástupca vedúcej výpravy Roman Buček a za špor-
tovcov kapitán tímu hokejistov Zdeno Chára. 

• Účastníci 46. VZ SOV na návrh výkonného 
výboru jednomyseľne schválili prijatie prezi-
denta SR Ivana Gašparoviča za čestného člena 
SOV a s ním súvisiace udelenie Zlatého odzna-
ku SOV. V zdôvodnení návrhu sa o. i. uvádzalo 
bývalé dlhoročné funkcionárske pôsobenie I. 
Gašparoviča v ľadovom hokeji, dlhodobá pod-
pora športu počas jeho výkonu ústavných funk-
cií, účasť na podujatiach SOV, aj patrónovanie 
Olympijských festivalov a mládeže Slovenska 

od ich založenia v roku 2008 počas výkonu 
funkcie prezidenta SR.

47. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Bratislava, 25. 4. 2014

• Na 47. VZ SOV sa zúčastnila početná delegá-
cia z Česka s viacerými významnými osobnosťa-
mi. Čestná predsedníčka ČOV, bývalá legendárna 
gymnastka, sedemnásobná olympijská víťazka 
a historicky posledná predsedníčka ČSOV Věra 
Čáslavská bola prijatá za čestnú členku SOV a rov-
nako ako trojnásobný olympijský víťaz v atletike 
Jan Železný dostala Zlatý odznak SOV. Okrem 
nich z Česka prišli aj minister školstva, mládeže 
a športu Marcel Chládek, jeho prvý námestník 
Jindřich Fryč, poradca ministra bývalý slávny ho-
kejista Jiří Šlégr a predseda ČOV Jiří Kejval.

• Za nových členov SOV boli prijaté dve orga-
nizácie – Slovenská asociácia športu na školách 
a Slovenský zväz florbalu. Delegáti zobrali na ve-
domie informáciu, že slovenskí olympionici na 
ZOH v Soči zvolili za nových členov komisie špor-
tovcov SOV za zimné športy Milana Jagnešáka, 
Janku Gerekovú, Ivana Bátoryho a Jozefa Ninisa.

• 47. VZ SOV zvolilo jedného člena dozornej 
rady SOV, čo vyplývalo z novely Stanov SOV 
a rozšírenia počtu členov DR SOV z troch na 
štyroch. Vo voľbe uspel kandidát Slovenského 
šermiarskeho zväzu Marian Linder, ktorý zdolal 
kandidáta Slovenského zväzu ľadového hokeja 
Dáriusa Rusnáka 27:19.

• 47. VZ SOV schválilo aj účasť výpravy SR 
na augustových II. olympijských hrách mládeže 
v čínskom Nankingu. Nomináciu výpravy schvá-
lia členovia SOV z radov tzv. olympijskej hlasova-
cej väčšiny korešpondenčným hlasovaním.

• 47. VZ SOV hodnotilo účasť slovenskej vý-
pravy na februárových XXII. ZOH v ruskom Soči. 
V správe, ktorú predložila vedúca výpravy Janka 
Gantnerová, sa konštatovalo, že misia dôstojne 
reprezentovala krajinu na poli športovom i dip-
lomatickom. Naša výprava získala na februá-
rových hrách jeden cenný kov – zlato zásluhou 
biatlonistky Anastasie Kuzminovej a v medai-
lovom hodnotení krajín sa umiestnila na 21. 
priečke. Okrem Kuzminovej správa vyzdvihla aj 
výkony zjazdára Adama Žampu (5. miesto v su-
perkombinácii, 6. miesto v slalome), či výsledok 
miešanej štafety v biatlone (5. miesto). 

• 47. VZ SOV schválilo správu o hospodárení 
SOV za rok 2013. SOV hospodáril s vyrovnaným 
rozpočtom, s príjmami aj výdavkami vo výške 
1 666 443 EUR. Z verejných zdrojov (dotácie 
MŠVVaŠ SR) pochádzalo 56 percent príjmov 
SOV. Zvyšných 44 percent SOV získal z vlastného 
marketingu a zo zdrojov MOV.

• Schválený rozpočet SOV na rok 2014 bol 
koncipovaný ako vyrovnaný, s celkovými príjma-
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mi aj výdavkami vo výške 1 555 614 EUR. Napl-
nenie jeho príjmovej časti sa predpokladalo na 
61 percent z dotácií MŠVVŠ SR a na 39 percent 
z vlastných príjmov SOV.

• Predseda environmentálnej komisie SOV 
Juraj Bobula si prevzal diplom MOV Šport a ži-
votné prostredie, oceňujúci jeho osobný prínos 
k zavádzaniu výnimočných praktík v ochrane ži-
votného prostredia prostredníctvom športu.

• V rámci 47. VZ SOV sa uskutočnilo odovzda-
nie výročných ocenení SOV za rok 2013 a množ-
stva vyznamenaní SOV.

• 47. VZ SOV poverilo prezidenta SOV na zák-
lade jeho iniciatívy zaslať listy na NOV Ukrajiny 
aj Ruska. List adresovaný NOV Ukrajiny bude ob-
sahovať deklaráciu solidarity a spolupatričnosti 
SOV so športovým hnutím na Ukrajine a vyjad-
renie pripravenosti pomôcť jej športovcom pod-
ľa ich potrieb, a v súlade s reálnymi možnosťami 
SOV. List adresovaný NOV Ruska bude obsaho-
vať apel, aby ROV bol v rámci svojich možností 
všemožne nápomocný pri riešení nebezpečného 
konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý po-
škodzuje aj obrovské hodnoty utvorené športov-
cami oboch krajín

 .

48. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Bratislava, 18. 4. 2015

• Na 48. VZ SOV sa odohrali doplňujúce voľby 
jedného člena VV SOV po ukončení pôsobenia 
bývalej prezidentky Slovenskej lyžiarskej asoci-
ácie (SLA) Janky Gantnerovej vo VV SOV. Po jej 
odstúpení z funkcie v SLA a voľbe nového prezi-
denta asociácia oznámila, že v pléne SOV ju bude 
zastupovať novozvolený prezident František 
Repka.  O zvolenie sa uchádzalo päť kandidátov 
– výlučne prezidentov či predsedov športových 
zväzov: František Repka (lyžovanie), Peter Priva-
ra (cyklistika), Irena Adámková (plávanie), Pavel 
Bagin (basketbal) a Jozef Jurášek (triatlon). Voľby 
boli dvojkolové. V 1. kole dostal Jozef Jurášek 31, 
Pavel Bagin 20, Peter Privara 18, Irena Adámková 
8 a František Repka 7 hlasov. Do 2. kola postú-
pili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. 
Zvolený bol Jozef Jurášek, ktorý dostal 50 hlasov 
– jeho protikandidát Pavel Bagin 34.

• Delegáti 48. VZ SOV jednomyseľne schválili 
kandidatúru mesta Košice na usporiadanie let-
ného Európskeho olympijského festivalu mlá-
deže (EYOF) v roku 2021. Mesto Košice oficiálne 
prejavilo záujem o organizáciu tohto podujatia 
v súvislosti so snahou získať titul Európske hlav-
né mesto športu 2016.

• V rámci 48. VZ SOV sa uskutočnilo odovzda-
nie výročných ocenení SOV za rok 2014 a množ-
stva vyznamenaní SOV.

• 48. VZ SOV sa zoznámilo s rozsiahlou sprá-
vou o príprave na I. európske hry v Baku v júni 

2015, ktorú predložil vedúci výpravy Branislav 
Delej. SOV na ne vyšle najväčšiu športovú výpra-
vu v dejinách účasti SR na vrcholných poduja-
tiach. VV SOV schválil nomináciu výpravy so 178 
športovcami 9. apríla.

• Podľa správy o hospodárení SOV v roku 
2014 SOV hospodáril vyrovnane, s príjmami 
aj výdavkami v celkovej výške 1 783 031 EUR. 
V príjmovej časti rozpočtu bolo spolu 936 172 
EUR z dotácií MŠVVŠ SR, 581 299 EUR z Olym-
pijskej solidarity MOV, resp. EOV a 265 560 
EUR z marketingových a ďalších vlastných príj-
mov SOV. Percentuálny pomer štátnych dotácií 
a vlastných príjmov SOV bol 53:47 %.

• 48. VZ SOV schválilo aj rozpočet SOV na rok 
2015, koncipovaný ako vyrovnaný s príjmami aj 
výdavkami vo výške 1 993 430 EUR. Predpokla-
dalo sa, že činnosť SOV bude až na 54 percent 
financovaná z vlastných prostriedkov.

• Príjem SOM, a.s., zo zabezpečených partner-
ských zmlúv v hotovosti dosiahol sumu 311 067 
EUR a v bartri 171 876 EUR. V správe predsedu 
predstavenstva SOM, a.s., Daniela Líšku odzne-
lo, že vďaka podpore národnej lotériovej spo-
ločnosti TIPOS, a.s., sa utvorili podmienky na 
spustenie nových projektov SOV – Slovenského 
olympijského tímu (SOT) a Slovenského olympij-
ského tímu mládeže (SOTM). 

• Prezident SOV František Chmelár vo svojej 
správe ocenil, že v uplynulom období sa vďaka 
novej správnej rade podarilo po dlhých rokoch 
oživiť činnosť Nadácie SOV. O jej činnosti infor-
moval nový predseda správnej rady Nadácie 
SOV Anton Siekel, ktorý 24. júna 2014 nahradil 
vo funkcii Antona Tkáča. Príjmy Nadácie SOV 
v predchádzajúcom roku dosiahli 24 107 EUR, 
jej výdavky boli 6 950 EUR.

• 48. VZ SOV schválilo menšie úpravy Stanov 
SOV. Išlo o doplnenie niektorých nových ustano-
vení. Tie jednak vychádzali z už zaužívanej praxe 
a jednak z novej reality, ako je napríklad prevza-
nie Múzea telesnej kultúry v SR do správy SOV 
od 1. januára 2015. Pod novým názvom Sloven-
ské olympijské a športové múzeum sa stalo or-
ganizačnou zložkou SOV. V rámci úpravy Stanov 
SOV sa SOV zaviazal akceptovať všetky úlohy 
a zodpovednosť, ktoré mu ako NOV vyplývajú 
zo Svetového antidopingového kódexu, platné-
ho od 1. januára 2015. SOV sa takisto zaviazal 
akceptovať aj všetky budúce novelizácie Sveto-
vého antidopingového kódexu i dokumentov 
vyplývajúcich z tohto kódexu a schválených Sve-
tovou antidopingovou agentúrou (WADA).

• 48. VZ SOV schválilo, že v odôvodnených prí-
padoch a na základe rozhodnutia orgánov SOV 
môže VZ SOV prijímať uznesenia aj korešpon-
denčným spôsobom. Prvý raz sa novinka uplatní 
pri schvaľovaní nominácie výpravy na ZOH mlá-
deže 2014 v Lillehammeri.
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49. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Bratislava, 22. 4. 2016

• Za nových členov SOV boli na 49. VZ SOV 
prijaté Slovenská asociácia frisbee a Slovenské 
hnutie špeciálnych olympiád. 

• 49. VZ SOV zobralo na vedomie správu 
o hospodárení SOV za rok 2015, ktorú predlo-
žila predsedníčka ekonomickej komisie SOV Jan-
ka Gantnerová. Pôvodne malo plénum správu 
schvaľovať, ale vzhľadom na to, že ešte nebol 
ukončený externý audit hospodárenia SOV, ne-
bolo to možné. SOV podľa predloženej správy 
hospodáril vyrovnane, s príjmami a výdavkami 
vo výške 2 270 594 EUR. Vlastné príjmy SOV do-
siahli až 55 percent, zatiaľčo štátne dotácie len 
45 percent rozpočtu. Najväčšia časť výdavkov – 
1 090 877 EUR – sa použila na projekty v rámci 
športového oddelenia SOV, pričom takmer po-
lovicu z nej tvorili náklady súvisiace s premiéro-
vými Európskymi hrami 2015 v Baku, kam SOV 
vyslal historicky najpočetnejšiu športovú výpra-
vu zo Slovenska.

• 49. VZ SOV schválilo rozpočet SOV na rok 
2016, koncipovaný ako vyrovnaný s príjmami aj 
výdavkami vo výške 3 189 350 EUR. Z vlastných 
zdrojov počítal SOV v príjmovej časti rozpočtu so 
sumou 860 350 EUR.  

• V súvislosti so zmenami v Olympijskej 
charte v dôsledku prijatia reformnej Agendy 
2020, schválenej na zasadnutí MOV v decem-
bri 2014, ale najmä v súvislosti s novinka-

mi, ktoré priniesol Zákon o športe, platný od  
1. 1. 2016, bolo nutné novelizovať Stanovy SOV. 
Generálny sekretár SOV Jozef Liba pri uvádza-
ní tohto bodu popísal najdôležitejšie zmeny. 
Podľa zákona o športe by športové spolky mali 
mať svoj rozhodcovský orgán na riešenie spo-
rov. Navrhuje sa zriadenie inštitútu ombud-
smana SOV, s ktorým majú dobré skúsenosti 
v Česku, ale aj v ďalších krajinách. Predseda 
DR SOV, ktorý bude v novembri zvolený na 
51. VZ SOV, v súlade so Zákonom o športe po 
zložení predpísaných skúšok bude vykonávať 
aj funkciu kontrolóra SOV. Disciplinárna komi-
sia bude pôsobiť už nielen počas OH/ZOH, ale 
výkonný výbor SOV ju môže v prípade potreby 
menovať aj ad hoc. Schválené zmeny sa týka-
li aj volieb do komisie športovcov SOV. Všetky 
navrhované úpravy Stanov SOV boli schválené 
jednomyseľne.

• Za čestných členov SOV prijaté na 49. VZ 
SOV štyri osobnosti – bývalá známa basket-
balistka, dlhoročná pedagogička a významná 
predstaviteľka SOA Viera Bebčáková, dlhoročný 
predseda environmentálnej komisie SOV Juraj 
Bobula, významný sánkarský tréner a funkcio-
nár Walter Marx st. a trojnásobná olympionička 
v šerme, národná ambasádorka Rady Európy 
pre šport, toleranciu a fair play Katarína Ráczo-
vá. Vzhľadom na fakt, že Katarína Ráczová bola 
až do konca olympijského cyklu 2013 – 2016 
zvolená za individuálnu členku SOV, jej čestné 
členstvo nadobudne účinnosť až od 52. VZ SOV. 
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Juraj Bobula, Katarína Ráczová a Árpád Tarnóczy 
si prevzali aj Zlatý odznak SOV. 

• Výročnú trofej MOV za rok 2015 s názvom 
Šport a inovácie za mesto Košice prevzal jeho 
primátor Richard Raši, výročnú cenu MOV za 
rok 2015 s názvom Ženy a šport Emília Fialová 
a Cenu Piotra Nurowského za rok 2015, ktorú 
udeľujú EOV, ako jeden z jej piatich laureátov 
mladý vodný slalomár Jakub Grigar. 

• 49. VZ SOV sa zoznámilo s hodnotením 
účasti výpravy na februárových II. ZOHM v Lil-
lehammeri. Správu predniesol vedúci výpravy 
Jozef Gönci, ktorý konštatoval, že výkonnost-
né ambície boli v podstate splnené. Vrcholom 
bola strieborná medaila hokejistu Sebastiána 
Čederleho v súťaži v individuálnych zručnos-
tiach.

• Predseda predstavenstva SOM, a.s., Daniel 
Líška na 49. VZ SOV uviedol, že výnosy spoloč-
nosti za rok 2015 boli vo výške 1 318 816 EUR 
a náklady vo výške 1 293 398 EUR, čiže zisk bol 
35 418 EUR. Kľúčové je, že transfer zo SOM, a.s., 
za predchádzajúci rok tvoril 31 percent príjmo-
vej časti rozpočtu SOV.

50. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Bratislava, 8. 7. 2016

• 50. VZ SOV hladko schválilo zloženie slo-
venskej výpravy na Hrách XXXI. olympiády v Riu 
de Janeiro (5. – 21. augusta 2016), ktoré pred-
ložil navrhovaný vedúci výpravy Peter Korčok. 
K danému dátumu bola na OH 2016 istá účasť 
52 slovenských športovcov v 15 odvetviach 11 
športov. Plénum schválilo princíp, že SOV bude 
akceptovať prípadné dodatočné pozvanie na-
šich športovcov na OH zo strany medzinárod-
ných športových federácií. Právomoc schváliť 

dodatočnú nomináciu týchto športovcov (aj ich 
trénerov) pre takýto prípad dostal VV SOV.

• 50. VZ SOV schválilo disciplinárnu komisiu 
SOV počas trvania OH 2016 v zložení: prezident 
SOV František Chmelár, vedúci výpravy Peter Kor-
čok, generálny sekretár SOV Jozef Liba, hlavný le-
kár výpravy Branislav Delej, zástupkyňa športov-
cov Danka Barteková a zástupca trénerov Róbert 
Orokocký, resp. Radovan Šimočko (v prvej, resp. 
v druhej časti Hier XXXI. olympiády).

• 50. VZ SOV schválilo správu audítora aj hos-
podárenie SOV za rok 2015, s ktorým sa plénum 
zoznámilo už na 49. VZ SOV, ale vtedy ešte nebo-
la k dispozícii audítorská správa. 

• Za nového člena SOV bola prijatá Sloven-
ská rugbyová únia, ktorej sa po niekoľkoroč-
nom snažení konečne podarilo docieliť oficiálne 
uznanie zo strany jej svetovej federácie. Plénum 
ďalej zobralo na vedomie, že jeden kolektívny 
člen SOV – Slovenská golfová asociácia – zmenil 
svoje právne postavenie zo združenia klubov na 
občianske združenie.

• Najdlhšia diskusia na celom rokovaní bola 
okolo jedného bodu v návrhu malej úpravy Sta-
nov SOV. V jej rámci sa na základe odporúčania 
MOV navrhovalo, aby už v najbližších voľbách 
do orgánov SOV, ktoré sa na záver štvorročného 
funkčného obdobia uskutočnia na novembro-
vom 51. VZ SOV, mala jedno miesto vo VV SOV 
garantované žena. Po dlhšej diskusii bolo za ten-
to návrh len 18 hlasov, proti 33 a 19 sa zdržalo. 
Namiesto toho bol schválený len morálny závä-
zok členov SOV presadzovať zvolenie žien do or-
gánov SOV. Ostatné navrhované menšie úpravy 
niektorých článkov Stanov SOV boli schválené.

• Na 50. VZ SOV bola ako hosť prítomná novo 
vymenovaná hlavná kontrolórka športu v SR Ali-
ca Fisterová. 
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Počas končiaceho sa funkčného obdobia 
orgánov SOV sa uskutočnilo 41 zasadnutí vý-
konného výboru SOV. Dve zasadnutia boli mi-
moriadne – jedno z nich bolo prvé zasadnutie 

novozvoleného VV SOV v priebehu volebného 
44. valného zhromaždenia SOV 24. 11. 2012, 
ďalšie sa uskutočnilo 27. 1. 2014.

PREHĽAD TERMÍNOV ZASADNUTÍ VV SOV V UPLYNULOM OLYMPIJSKOM CYKLE

mimoriadne zasadnutie VV SOV – 24. 11. 2012
219. VV SOV – 29. 11. 2012
220. VV SOV – 13. 12. 2012
221. VV SOV – 17. 1. 2013
222. VV SOV – 14. 2. 2013
223. VV SOV – 14. 3. 2013
224. VV SOV – 11. 4. 2013
225. VV SOV – 13. 6. 2013
226. VV SOV – 4. 9. 2013
227. VV SOV – 26. 9. 2013
228. VV SOV – 24. 10. 2013
229. VV SOV – 28. 11. 2013
230. VV SOV – 12. 12. 2013
231. VV SOV – 15. 1. 2014
mimoriadne zasadnutie VV SOV – 27. 1. 2014
232. VV SOV – 12. 3. 2014
233. VV SOV – 24. 4. 2014
234. VV SOV – 29. 5. 2014
235. VV SOV – 3. 7. 2014
236. VV SOV – 18. 9. 2014
237. VV SOV – 30. 10. 2014

238. VV SOV – 26. 11. 2014
239. VV SOV – 18. 12. 2014
240. VV SOV – 15.  1. 2015
241. VV SOV – 12. 2. 2015
242. VV SOV – 12. 3. 2015
243. VV SOV – 9. 4. 2015
244. VV SOV – 21. 5. 2015
Stretnutie k Zákonu o športe – 4. 8. 2015
245. VV SOV –  3. 9. 2015
246. VV SOV –  8. 10. 2015
247. VV SOV –  5. 11. 2015
248. VV SOV – 10. 12. 2015
249. VV SOV – 14. 1. 2016
250. VV SOV – 25. 2. 2016
251. VV SOV – 17. 3. 2016
252. VV SOV – 14. 4. 2016
253. VV SOV – 12. 5.2016
254. VV SOV – 30.  6. 2016
255. VV SOV – 8. 9. 2016
256. VV SOV – 12. 10. 2016
257. VV SOV – 11. 11. 2016

Na zasadnutia VV SOV boli pravidelne prizý-
vaní generálny sekretár SOV Jozef Liba, predse-
da dozornej rady SOV Marián Kukumberg a do 
225. zasadnutia VV SOV (vrátane) aj Danka Bar-
teková, ktorá sa po nadobudnutí právoplatnos-
ti jej členstva v MOV 3. júla 2013 stala členkou 

VV SOV ex officio. V prípade potreby boli na za-
sadnutia VV SOV prizývaní pracovníci sekreta-
riátu SOV alebo hostia. Z každého zasadnutia 
bol spracovaný podrobný zápis, v prípade po-
treby aj mediálna správa.

ZASADNUTIA VÝKONNÉHO 
VÝBORU SOV V UPLYNULOM 
OLYMPIJSKOM CYKLE
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RADY SOV 

RADA ŠPORTU SOV

• Predseda:
Ľubor Halanda (viceprezident SOV pre letné špor-
ty)
• Podpredsedovia:
Igor Nemeček (viceprezident SOV pre zimné špor-
ty), Jozef Gönci (Slovenský olympijský tím, šéf štá-
bu SOV pre OHM 2014 v Nankingu a pre ZOHM 
2016 v Lillehammeri)
• Členovia:
Janka Gantnerová (šéfka štábu SOV pre ZOH 2014 
v Soči), Peter Korčok (šéf štábu SOV pre OH 2016 
v Rio de Janeiro a pre letný EYOF 2015 v Tbilisi), 
Vladimír Miller (šéf štábu SOV pre zimný EYOF 
2015 vo Vorarlbersku a Lichtenštajnsku), Bra-
nislav Delej (komisia športovej medicíny a špor-
tových vied SOV a šéf štábu SOV pre EH 2015 
v Baku), Roman Buček (športový riaditeľ SOV), 
tajomník Boris Demeter (pracovník športového 
oddelenia SOV)

RADA OLYMPIZMU SOV

• Predseda:
Vladimír Miller (viceprezident SOV pre olympiz-
mus)
• Podpredseda:
Ivan Čierny (predseda ZOK SR)
• Členovia:
Miroslav Bobrík (predseda SOA), Janka Stašová 
(predsedníčka KFP SOV), Anton Javorka (predse-
da ústredného štábu OFS), Juraj Bobula (predseda 
environmentálnej komisie SOV), Mária Mračnová 
(predsedníčka komisie SOV pre ženy a šport), Bra-
nislav Delej (predseda SSOŠZ), Marián Majzlík 
(predseda SAŠŠ), Matej Tóth (zástupca komisie 
športovcov SOV), Jozef Labuda (zástupca SAO), 
Katarína Ráczová (národná ambasádorka Rady 
Európy pre šport, toleranciu a fair play), Zdenka 
Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM, do roku 2014 
riaditeľka Múzea TK v SR), zástupca sekcie štátnej 
starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR, tajomníčky Iva-
na Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu 
SOV) a Silvia Remiašová (pracovníčka oddelenia 
olympizmu SOV)

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY SOV

ZDRUŽENIE OLYMPIJSKYCH KLUBOV SR

• Predseda:
Ivan Čierny
• Podpredsedovia:
Viliam Mjartan (predseda OK Spišská Nová Ves), 
Michal Staňo (predseda OK Žilina)
• Členovia:
Roman Králik (predseda OK Liptova), Peter Tichý 
(podpredseda OK Prievidza)
Ďalší členovia valného zhromaždenia ZOK SR
Miroslav Luberda (predseda OK Košice), René 
Pucher (predseda OK Prešov), Imrich Kováč 
(predseda OK Banská Bystrica), Jaroslav Žingor 
(predseda OK Lučenec), Mária Mračnová (pred-
sedníčka OK Bratislava), Peter Hirjak (predseda 
OK trenčianskeho regiónu), Mária Jasenčáková 
(predsedníčka OK Vysoké Tatry), Peter Peciar 
(predseda regiónu Nitra), Vladimír Revický 
(predseda OK Prievidza), Anton Javorka (predse-
da OK Trnava), Peter Rácek (predseda OK okresu 
Nové Zámky), Csaba Orosz (predseda OK Žitného 
ostrova), František Révész (predseda OK A. Szo-
kolyiho Šahy), Elena Šmidtová (predsedníčka OK 
Turiec), Jaroslav Klus (predseda OK Kysuce), Jozef 
Ucháľ (predseda OK Michalovce), Štefan Belvon-
čík (predseda OK Orava), Juraj Králik (predseda 
OK Gemer)

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ AKADÉMIA

• Predseda:
Miroslav Bobrík
• Podpredsedovia:
Ján Grexa, Ján Junger
• Členovia predsedníctva:
Viera Bebčáková (predsedníčka komisie výchovy 
a vzdelávania SOA), Štefan Šlachta (predseda kul-
túrnej komisie SOA, zomrel v roku 2016), Zdenka 
Letenayová (predsedníčka komisie olympijského 
dedičstva SOA), Karol Görner (člen SOA) 
• Členovia komisie výchovy a vzdelávania SOA:
Viera Bebčáková (predsedníčka), Ján Grexa, 
 Marian Grman, Igor Machajdík, Marcel Nemec, 
Dušan Noga

ZLOŽENIE RÁD,  
ZLOŽIEK A KOMISIÍ SOV  
A NADÁCIE SOV 

Príloha  06
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KLUB FAIR PLAY SOV

• Predsedníčka:
Janka Stašová
•  Členovia KFP SOV:
Katarína Ráczová (národná ambasádorka Rady 
Európy pre šport, toleranciu a fair play), Anton 
Urban, Ladislav Šesták, Peter Buček st., Dana 
Hellebrandtová, Anton Javorka, Anna Jašeková, 
Peter Tichý a Milan Fronko (do roku 2013), resp. 
Miroslava Dubovská (do roku 2016)

ÚSTREDNÝ ŠTÁB OLYMPIJSKÝCH  
FESTIVALOV SLOVENSKA

• Predseda:
Anton Javorka
• Členovia ústredného štábu:
Imrich Kováč (Banskobystrický SK), Michal Nálep-
ka (Bratislavský SK), Jozef Špilár (Košický SK), Má-
ria Otottová (Nitriansky SK), František Marcinčin 
(Prešovský SK), Ľubica Kukučková (Trenčiansky 
SK), Anton Halenár (Trnavský SK), Eva Rovňanová 
(Žilinský SK), Dušan Sliva (ZOK SR)

Poznámka: V prípade uvedených organizačných 
zložiek ako ich tajomníci pôsobili Ivana Motolíko-
vá (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV), Vladi-
mír Miller (pracovník oddelenia olympizmu SOV), 
resp . Silvia Remiašová (pracovníčka oddelenia 
olympizmu SOV). To isté platí aj pre environmen-
tálnu komisiu SOV a komisiu SOV pre ženy a šport.

SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ MÚZEUM

• Kuratóriom SOŠM:
Predseda: František Chmelár (prezident SOV), 
členovia: Ladislav Ásványi, Miroslav Cipár, Šte-
fan Cucz, Dušan Čaplovič, Branislav Delej, Mário 
Hoffman, Peter Hyross, Pavol Lančarič, Peter Ma-
ráky, Anton Siekel, Štefan Šlachta (v roku 2016 
zomrel), tajomníčka Zdenka Letenayová (riaditeľ-
ka SOV – SOŠM)
• Múzejná rada SOŠM:
Predseda: Vladimír Miller (viceprezident SOV pre 
olympizmus), členovia: Miroslav Bobrík, Tomáš 
Černák, Jozef Liba, Marián Kafka, Zuzana Kollá-
rová, Zdenko Kríž, Igor Machajdík, Ivana Motolí-
ková, František Seman, Ľubomír Souček, tajom-
níčka Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM)
• Komisia SOŠM na tvorbu zbierok:
Predseda: Vladimír Turčan, členovia: Magdalé-
na Bekessová, Elena Kurincová, Vladimír Miller, 
Darina Salátová, tajomník Viliam Karácsony (pra-
covník SOŠM)
 

KOMISIE SOV

KOMISIA ŠPORTOVCOV SOV

Komisiu športovcov SOV počas uplynulého olym-
pijského cyklu až do skončenia OH 2016 tvorili 

štyria zástupcovia letných športov, zvolení slo-
venskými olympionikmi na OH 2012 a štyria zá-
stupcovia zimných športov, zvolení slovenskými 
olympionikmi na ZOH 2010 a potom namiesto 
nich štyria zvolení na ZOH 2014 s mandátom do 
skončenia ZOH 2018. Na OH 2016 boli v súlade 
s novelou Stanov SOV zvolení piati noví členovia 
za letné športy. V súčasnosti má komisia športov-
cov 9 riadnych členov, desiatym členom ex officio 
z titulu členstva v komisii športovcov MOV je Dan-
ka Barteková.
• Predseda:
Jozef Gӧnci (športová streľba – od skončenia OH 
2012 do skončenia OH 2016)
Matej Tóth (atletika – od 29. 9. 2016, dovtedy bol 
člen komisie)
• Podpredseda:
Milan Jagnešák (boby – funkciu podpredsedu za-
stával počas celého olympijského cyklu)
• Členovia:
Ex officio: Danka Barteková (streľba – členka ko-
misie športovcov MOV), za zimné športy: počas 
celého olympijského cyklu Janka Gereková (biat-
lon), do skončenia ZOH 2014 Alena Procházková 
(beh na lyžiach) a Ivana Reitmayerová (krasokor-
čuľovanie), od skončenia ZOH 2014  Ivan Bátory 
(beh na lyžiach) a Jozef Ninis (sánkovanie), za let-
né športy: od skončenia OH 2012 do skončenia OH 
2016 Martina Moravcová (plávanie) a Mária Ho-
molová (športová gymnastika), od skončenia OH 
2016 Richard Varga (triatlon), Richard Nagy (streľ-
ba), Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) a Mar-
tina Kohlová (rýchlostná kanoistika), tajomník 
Boris Demeter (pracovník športového oddelenia 
SOV)

KOMISIA ŠPORTOVEJ MEDICÍNY A ŠPORTOVÝCH 
VIED SOV

• Predseda:
Branislav Delej
• Členovia:
Ivan Macák, Maroš Molnár, Dušan Hamar, An-
drea Herchelová, Viktor Bielik, Roman Buček, 
tajomník Boris Demeter (pracovník športového 
oddelenia SOV)

ENVIRONMENTÁLNA KOMISIA SOV

• Predseda:
Juraj Bobula
• Členovia:
Alžbeta Havrančíková, Anna Pasiarová, Ben-
jamín Leitner, Ivan Petrovič, Dagmar Rajčanová, 
Vlastimil Tréger

KOMISIA SOV PRE ŽENY A ŠPORT

• Predsedníčka:
Mária Mračnová
• Členovia:
Oľga Kyselovičová, Klára Urbanová, Anna Jaše-

Príloha  06

SO
V 

 2
01

3–
20

16



88 89

ková, Alena Urvayová (do roku 2014), Angelika 
Révész (od roku 2013), Igor Machajdík

MEDIÁLNA A EDIČNÁ KOMISIA SOV

• Predseda:
Zdenko Kríž
• Členovia:
Ladislav Antal, Gabriel Bogdányi, Peter Buček 
st., Tomáš Grosmann, Rastislav Hríbik, Zdenka 
Letenayová (od roku 2015), Peter Pašuth, Roman 
Riša, Marián Šimo, Štano Ščepán, Boris Vanya, 
tajomník Ľubomír Souček (manažér mediálneho 
oddelenia), prizývaný Mojmír Gaško (odborný 
pracovník mediálneho oddelenia)

LEGISLATÍVNA KOMISIA SOV

• Predseda:
Ľubomír Chripko
• Členovia:
Marcel Blažo, Ľubomír Dobrík, Juraj Kula, Jozef 
Liba, Marián Linder, Alica Packová, Janka Stašo-
vá, Zuzana Zajíčková, prizývaný Ľubomír Souček 
(manažér mediálneho oddelenia SOV), tajomníč-
ka Petra Gantnerová (odborná pracovníčka SOV 
pre protokol a medzinárodný styk)
 
KOMISIA SOV PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 
A EURÓPSKU ÚNIU

• Predseda:
Peter Tarcala
• Členovia:
Danka Barteková, Anna Kirnová, Jozef Liba, Ján 
Novák, Petra Penkert, tajomníčka Petra Gant-
nerová (odborná pracovníčka SOV pre protokol 
a medzinárodný styk)

NADÁCIA SOV

• Predseda správnej rady:
Anton Tkáč (do júna 2014)
Anton Siekel (od júna 2014)
• Členovia správnej rady:
po celý olympijský cyklus Ľubor Halanda a Juraj 
Minčík, do júna 2014 Mária Mračnová a Janka 
Stašová, od júna 2014 Zuzana Rehák Štefečeková 
a Gábor Ásványi
• Tajomníčka:
Katarína Feketeová (ekonomické oddelenie 
SOV)

Poznámka: Prezident SOV a správca Nadácie 
SOV František Chmelár bol ad hoc člen všet-
kých organizačných zložiek i komisií SOV, aj ku-
ratória a múzejnej rady SOŠM.

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
OLYMPIJSKÝCH A ŠPORTOVÝCH ZBERATEĽOV

SSOŠZ je samostatný právny subjekt, ktorého 
predseda je člen rady olympizmu SOV.
• Predseda:
Branislav Delej
• Podpredseda:
Peter Osuský
• Členovia výkonného výboru:
Zdenko Kríž, Marian Linder, do roku 2016 Voj-
tech Jankovič, od roku 2016 Peter Špilák 
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Poznámka: Výročné ocenenia sa udeľujú vždy za predchádzajúci rok.

TROFEJ SOV

(ocenenie významnej osobnosti alebo organizácie 
za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnu-
tia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport a kultúru)
2012: neudelená
2013: Stredisko štátnej športovej reprezentácie 
Ministerstva vnútra SR
2014: Medzinárodný maratón mieru Košice
2015: Slovenský krasokorčuliarsky zväz

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA

(ocenenie za propagáciu a šírenie olympijských 
myšlienok najmä v pedagogickom procese)
2012: Eva Murgáčová
2013: Eva Pavlíková
2014: Igor Machajdík
2015: Anton Javorka

CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ

(ocenenie ženy za športové výsledky, aktivitu 
v športe a v olympijskom hnutí)
2012: Milada Nedavašková
2013: Janka Gantnerová
2014: Anastasia Kuzminová
2015: Angelika Révész

CENA PAVLA SCHMIDTA

(ocenenie za výkon roka v individuálnej olympij-
skej disciplíne)
2012: Zuzana Štefečeková
2013: Erik Varga
2014: Erik Vlček, Juraj Tarr
2015: štvorkajak rýchlostných kanoistov (Denis 
Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka), Peter 
Sagan, Erik Varga, Matej Tóth

OLYMPIJSKÉ OCENENIA

TROFEJ PREZIDENTA MOV

2016 František Chmelár

VÝROČNÉ TROFEJE MEDZINÁRODNÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

2012 Šport a udržateľný rozvoj: Západoslovenská 
energetika, a.s.
2013 Šport ako škola života, 150 rokov Pierra de 
Coubertin: Viera Bebčáková
2014 Šport a umenie: Mojmír Vychodil
2015 Šport a inovácie: mesto Košice

DIPLOM MOV ŠPORT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2015 Juraj Bobula

EOC LAUREL AWARD

(udeľujú Európske olympijské výbory)
2016 Zdenko Kríž

CENA PIOTRA NUROWSKÉHO

(udeľujú Európske olympijské výbory)
2015 Jakub Grigar

OCENENIA FAIR PLAY

CENA EFPM

(najvyššie ocenenie Európskeho hnutia fair play)
2013 Tomáš Slovák (hokejista – za príkladný čin)

ČESTNÁ PLAKETA EFPM

2016 Medzinárodný maratón mieru Košice (za 
rozvoj solidarity, priateľstva a rytierstva v športe)
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CENA ONDREJA NEPELU

(ocenenie pre mladého športovca do 23 rokov, u kto-
rého sa výrazne prejavila športová perspektíva)
2012: Petra Vlhová
2013: štvorkajak rýchlostných kanoistov (Viktor 
Demin, Gábor Jakubík, Marek Krajčovič a Matej 
Michálek)
2014: Michaela Pešková
2015: Jakub Grigar

CENA MIRA PROCHÁZKU

(ocenenie za aktuálne prenikavé dielo v oblasti 
literatúry a žurnalistiky, alebo za celoživotnú pro-
pagáciu športu a olympizmu prostriedkami litera-
túry a publicistiky)
2012: Ján Súkup
2013: Anton Zerer
2014: Stanislav Dutka
2015: Jozef Jarkovský 

CENA LADISLAVA CHUDÍKA

(ocenenie za výtvarné, dramatické, hudobné, fil-
mové alebo architektonické dielo, propagujúce 
šport a olympizmus)
2012: Jozef Jankovič
2013: Igor Piačka
2014: Mojmír Vychodil
2015: Ivan Ostrochovský

CENA JÁNA MRÁZA

(ocenenie za významné aktivity v oblasti životné-
ho prostredia)
2012: Olympijský klub Vysoké Tatry
2013: neudelená
2014: Benjamín Leitner
2015: ZŠ Emila Boleslava Lukáča, Šahy 

CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA

(ocenenie pre olympijský klub, ktorý vyvíja najvý-
raznejšie aktivity pri plnení úloh SOV a v propa-
gácii olympizmu)
2012: Olympijský klub Prievidza
2013: Olympijský klub Liptova
2014: Olympijský klub Spišská Nová Ves
2015: Olympijský klub Vysoké Tatry

CENA PAVLA DEMITRU

(ocenenie za mimoriadny pozitívny prínos k re-
prezentácii SR v spojení s vynikajúcimi výkonmi)
2012: Martina Moravcová
2013: Miroslav Karhan
2014: Zuzana Žirková
2015: Daniela Hantuchová

CENA BOHUMILA GOLIANA

(ocenenie pre tím za najhodnotnejší kolektívny 
výkon roka)
2012: družstvo mužov SR v ľadovom hokeji
2013: neudelená
2014: družstvo SR v ľadovom hokeji do 20 rokov
2015: družstvo futbalistov SR 

CENA JÁNA POPLUHÁRA

2012: Anton Urban (futbalista, tréner a funkcionár) 
– za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
2013: Tomáš Slovák (hokejista) – za príkladný čin
2014: Ivan Čierny (atlét, tréner a funkcionár) –  
za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
2015: Ján Michalko (športový lekár) – za celoži-
votné pôsobenie v duchu fair play 

ČESTNÉ TITULY  
A VYZNAMENANIA SOV
ČESTNÍ ČLENOVIA SOV

Jan Matocha (prijatý na 45. VZ SOV dňa 27. 4. 2013, zomrel 11. októbra 2016)
Ivan Gašparovič (prijatý na 46. VZ SOV dňa 16. 1. 2014)
Věra Čáslavská (prijatá na 47. VZ SOV dňa 25. 4. 2014, zomrela 30. augusta 2016)
Viera Bebčáková (prijatá na 49. VZ SOV dňa 22. 4. 2016)
Juraj Bobula (prijatý na 49. VZ SOV dňa 22. 4. 2016)
Walter Marx st. (prijatý na 49. VZ SOV dňa 22. 4. 2016)
Katarína Ráczová (prijatá na 49. VZ SOV dňa 22. 4. 2016 – vzhľadom na pretrvávajúci mandát ini-
dividuálnej členky SOV vstúpi jej čestné členstvo do platnosti po 51. VZ SOV)
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DRŽITELIA VYZNAMENANÍ SOV

ZLATÉ KRUHY SOV

Ladislav Škantár
Peter Škantár
Matej Tóth

STRIEBORNÉ KRUHY SOV

Matej Beňuš
Denis Myšák
Tibor Linka

ZLATÝ ODZNAK SOV

Jan Matocha
Ivan Gašparovič
Rudolf Stanček
Tibor Mikuš
Michal Šoltýs
Rudolf Čillík
František Jarušek
Walter Marx st.
Marianna Némethová-Krajčírová
Věra Čáslavská
Jan Železný
Ján Novák
Tibor Soós
Viera Bebčáková
Juraj Benčík
Juraj Bobula
Katarína Ráczová
Árpád Tarnóczy
Erik Vlček
Juraj Tarr
Juraj Minčík

STRIEBORNÝ ODZNAK SOV

Tibor Sýkora
Jozef Mikula
Karol Mihok
Marián Kafka
Jozef Bazálik
Miroslav Haviar
Natália Hejková
Branislav Slamka
Pavol Mlynár
Ladislav Petrovič
Štefan Šlachta
Vladimír Revický
Milan Kručay
Boris Lukášik
Miroslav Rehák
Peter Chudý
Viliam Mjartan
Michal Staňo
Felicitas Babušíková

Ján Jánošdeák
Ivan Jakubovič
Peter Likér
Matej Spišiak

BRONZOVÝ ODZNAK SOV

Ondrej Brúzik
Ján Junger
Pavel Kӧnig
Ivan Labanský
Ladislav Mundil
Eva Murková
Michal Staňo
Tibor Vasiľko
Ján Volný
Stanislav Baluch
Juraj Kadnár
Vojtech Král
Jaroslav Burian
Vladimír Kolář
Daniel Kuzmin
Július Nyarjas
Štefan Sedláček
Miroslav Stanovský
Félix Masár
Ivan Piaček
Vladimír Slamka
Jozef Barmoš
Peter Burgár
Nadežda Česalová
Ján Gregor st.
Štefan Korpa
Alexander Lilge
Rastislav Mezovský
Henrich Pelikán
Peter Schlank
Jaroslav Klus
Dušan Valent
Anton Gregor
Eduard Krištofovič
Miroslav Martinák
Ján Svrček
Gabriel Varga
Jana Dukátová
Milan Cigáň
Wilbert Recabarren
Roman Belička
Denis Freudenfeld
Ľubomír Hagara st.
Marián Tesárik

MEDAILA SOV

Renáta Jakubčáková-Hiráková

Mikuláš Krnáč
Martina Luptáková Gyurcsi
Ľudmila Melicherová
Róbert Ruffíni
Marián Vanderka
Martin Bajčičák
Jaroslav Jokeľ
Veronika Sabolová
Milan Jagnešák
Patrik Pollák
Ľubomír Švajlen
Marcel Blažo
Martin Modlitba
Jozef Škvarek
Juraj Tužinský
Marcel Lomnický
Jakub Grigar
Pavol Kopp
Peter Gelle

PLAKETA SOV

Ján Víťazka
Milan Toman
Pavel Šteliar
Juraj Straka
Igor Sitár
Vojtech Potočný
Ján Piaček
Dušan Obuch
Milan Novosad
Anton Hamran
Miroslav Hazucha
Libor Hodoň
Alexander Keppert
Dušan Kutlík
Jaroslav Lieskovský
Ivan Luknár
Milan Mertoš
Ján Mokoš
Kamstav, s.r.o.
mesto Martin
Jozef Tománek st.
Tatiana Švecová
Juraj Szunyog
Zuzana Jakabová
Vladimír Cibák
Oľga Hajmássyová
Ľubomír Kalečík
Miroslav Holienka
Gabriel Bárdos
Michal Sýkora
Dušan Čaplovič
Richard Raši
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