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ZÁPIS 
z 56. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru, 

ktoré sa konalo 26. apríla 2019 v hoteli NH Gate One v Bratislave 
 

Prítomní: 

Zo 78 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 114 hlasmi bolo prítomných 67 členov (t.j. 

85,9%) celkove disponujúcich 99 hlasmi, čo znamenalo 86,8 % všetkých hlasov 

➢    1 čestný prezident a 13 čestní členovia SOŠV 

➢    33 hostí 

➢    10 laureátov ocenení fair play (hostia a laureati aj spolu) 

➢    17 zástupcov médií 

➢    24 pracovníkov sekretariátu SOŠV a SOM, a.s. 

Ospravedlnení členovia SOŠV: spolu 4 s 5 hlasmi – s 1 hlasom: Zuzana Rehák-Štefečeková 

(delegátka komisie športovcov SOŠV), Miroslav Luberda (člen SOŠV za osobnosti 

olympijského hnutia a športu), Dominika Nestarcová (Slovenské hnutie špeciálnych olympiád),  

s 2 hlasmi: Pavel Bagin (Slovenská basketbalová asociácia). 

Ďalší neprítomní členovia SOŠV: spolu 7 so 10 hlasmi – s 2 hlasmi: Vladimír Hurban 

(Slovenský lukostrelecký zväz), Ivan Ivanič (Slovenská lyžiarska asociácia), Filip Kráľ 

(Slovenská rugbyová únia), s 1 hlasom: Jana Maniková (Slovenská squashová asociácia), 

Miriam Suchoňová (Slovenská softbalová asociácia), Vladimír Merkovský (Slovenský 

bowlingový zväz), Roman Králik (Slovenská asociácia športu na školách)  

 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 Olympijská hymna.  

 Prezident SOŠV Anton Siekel na úvod požiadal o minútu ticha na pamiatku významných 

osobností slovenského športu a olympijského hnutia Jozefa Adamca, Michala Šoltýsa a Jána 

Staršieho, ktorí zomreli odo dňa konania 55. VZ SOŠV. 

 

 Na úvod rokovania sa uskutočnilo dodatočné odovzdanie striebornej olympijskej medaily z 

OH 2008 v Pekingu zápasníkovi Davidovi Musuľbesovi. Získal ju po dodatočnej diskvalifikácii 

pôvodného víťaza a svojho semifinálového premožiteľa Uzbeka Tajmazova za doping. Z 

poverenia prezidenta MOV Thomasa Bacha mu členka MOV Danka Barteková spolu s 

prezidentom SOŠV Antonom Siekelom slávnostne odovzdala striebro z OH 2008 v Pekingu v 

kategórii do 120 kg. 

 

 Pred začiatkom programu ešte požiadal o slovo štátny tajomník MŠVVaŠ pre šport Jozef 

Gönci, bývalý viceprezident SOŠV. V úvode svojho prejavu poďakoval za prejavenú dôveru 

športového hnutia a štátu a vyzdvihol fakt, že vďaka vytvoreniu tohto postu sa pohlo riešenie 

mnohých problémov, ktoré slovenský šport dlhodobo trápili a boli v rámci rezortu odsúvané do 

úzadia. „V rozhodovacích procesoch sme rýchlejší ako kedykoľvek predtým,“ skonštatoval. 

Ocenil pozitívne vnímanie športu zo strany verejnosti a naznačil povinnosť pokračovať 

v zlepšovaní kvality podmienok pre šport. Úrad štátneho tajomníka by podľa jeho slov mal 

priniesť športu viac priestoru na komunikáciu so štátom, kde je potrebné prezentovať športové 

úspechy, pretože to sú jediné argumenty, ktoré vedia ovplyvniť rozhodnutia politikov. Vyjadril 
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potešenie, že od jeho nástupu do funkcie štátneho tajomníka personálne obsadenie sekcie športu 

rastie a verí, že to bude nápomocné pri riešení problémov v oblasti športu. Ďalej ponúkol férový 

dialóg o systémovom nastavení koncepcie športu za cieľom nájdenia kompromisu medzi štátom 

a športovcami. Taktiež navrhol možnosť pravidelných stretnutí a riešenia vybraných tém na 

základe požiadaviek verejnosti spolu s prizvanými odborníkmi na konkrétne témy. Na záver 

zaželal veľa pracovných úspechov novozvolenému členovi výkonného výboru SOŠV a veľa 

úspechov slovenskému športu.  

 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie dodatočné odovzdanie striebornej olympijskej 

medaily z OH 2008 v Pekingu zápasníkovi Davidovi Musuľbesovi. 

 

 

BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOŠV 

 Generálny sekretár SOŠV Jozel Liba písomne predložil informáciu o zmene v zastupovaní 

členov SOŠV od 55. VZ SOV podľa údajov, ktoré do stanoveného termínu nahlásili členské 

subjekty na sekretariát SOŠV. 

člen SOV 
delegát na 55. VZ SOŠV 

delegát na 56. VZ 

SOŠV 

Slovenský zväz biatlonu Tomáš Fusko Ondrej Kosztolányi 

Slovenský zväz hádzanej Ivan Sabovik Jaroslav Holeša 

Slovenský horolezecký spolok JAMES Igor Koller Anton Pacek 

Slovenský zväz sánkarov Viera Findurová Jozef Škvarek 

Slovenský šermiarsky zväz Attila Érsek Tatiana Drobná 

Zväz potápačov Slovenska Martin Kovačovský Roman Baláž 

Slovenský šachový zväz Zdeňek Gregor Eva Repková 

Slovenská asociácia športu na školách Marian Majzlík Roman Králik 

Slovenská spoločnosť telovýchovného 

lekárstva 

Branislav Delej Dušan Hamár 

Slovenská plavecká federácia Irena Adámková  Ivan Šulek 

Slovenská asociácia taekwondo Pavel Ižarik Gabriela Ižariková  

Slovenský tenisový zväz Ivan Greguška  Igor Moška 

Slovenský biliardový zväz Samuel Koniar Michal Kuban 

Slovenský zväz florbalu Helena Kunšteková Oto Divinský 

Slovenská asociácia univerzitného športu Michaela Masárová Július Dubovský 

Slovenský zväz judo Ján Krišanda Peter Pisoň 

Slovenský zväz sánkarov  Jozef Škvarek                             Viera Bachárová 

Findurová 

  

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov SOŠV na rokovaní  

56. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené. 
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BOD 3:  SCHVÁLENIE ZLOŽENIA PRACOVNÝCH KOMISIÍ 56. VZ SOŠV – 

MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ, resp. VOLEBNEJ 

 Generálny sekretár SOŠV Jozel Liba predložil nasledovný návrh zloženia mandátovo-

návrhovej komisie 56. VZ SOŠV: predseda Monika Šišková, členovia Anton Siažik, Ľudmila 

Pastorová. Návrh bol schválený jednomyseľne 99  hlasmi. 

 J. Liba ďalej predložil nasledovný návrh volebnej komisie 56. VZ SOŠV: predseda Jozef 

Jurášek, členovia Jozef Kliment, Július Dubovský. Návrh bol schválený jednomyseľne 99 

hlasmi. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovo-návrhovej komisie 56. VZ SOŠV 

nasledovne: predseda Monika Šišková, členovia Anton Siažik, Ľudmila Pastorová. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie volebnej komisie 56. VZ SOV nasledovne: 

predseda Jozef Jurášek, členovia Jozef Kliment, Július Dubovský. 

 

 

BOD 4: SCHVÁLENIE PROGRAMU 56. VZ SOŠV, ZÁPISNICE Z 55. VZ SOV, 

ROKOVACIEHO PORIADKU 56. VZ SOŠV A VOLEBNÉHO PORIADKU 56. VZ SOŠV 

 Generálny sekretár SOŠV Jozel Liba informoval, že k elektronicky zaslanému programu 

56. VZ SOŠV, ďalej k zápisnici z 55. VZ SOV, k Rokovaciemu poriadku 56. VZ SOŠV, ani 

k Volebnému poriadku 56. VZ SOŠV ani jeden člen SOŠV nepredložil písomne žiadnu 

pripomienku. Keď žiadna neodznela ani v sále, dal o všetkých dokumentoch hlasovať. Všetky 

boli schválené jednomyseľne 99  hlasmi. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu z 55. valného zhromaždenia SOV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo Rokovací poriadok 56. VZ SOŠV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo Volebný poriadok 56. VZ SOŠV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo program 56. VZ SOŠV nasledovne: 

 
1. Otvorenie      Siekel 

2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOŠV     Liba 

3. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie a volebnej komisie   Liba 

4. Schválenie programu 56. VZ SOŠV, zápisnice z 55. VZ SOV, rokovacieho poriadku    

       a volebného poriadku 56. VZ SOŠV       Liba 

5. Správa prezidenta SOŠV        Siekel  

6. Správa generálneho sekretára SOŠV       Liba 

7. Vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2018      Liba 

8. Prijatie nových členov SOŠV         Liba 

9. Letný EYOF 2021 na Slovensku       Liba 

10. Diskusia  

11. Prestávka 

12. Úprava Stanov SOŠV – doplnenie marketingového emblému SOŠV   Liba 

13. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti v zmysle Čl. V, bod 8, písm. b) Stanov SOŠV Siekel 

14. Výročná správa SOŠV/SOM/Nadácie SOV za rok 2018     Asványi 

a. Správa SOM, a.s. za rok 2018             Asványi 

b. Správa Nadácie SOV za rok 2018                     Guľáš 

15. Správa DR SOŠV za rok 2018        Mižúr 

16. Správa DR SOM, a.s. za rok 2018       Mižúr 

17. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2019         Asványi 

18. Diskusia 

19. Voľba člena VV SOŠV 
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20. Správa volebnej komisie         

21. Správa mandátovej a návrhovej komisie 

22. Záver          Siekel 

  

  

BOD 5: SPRÁVA PREZIDENTA SOŠV 

 Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojej správe na začiatok zdôraznil pamätný okamih 

stretnutia sa na valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru po 

prvýkrát ako strešnej organizácie. Vyzdvihol taktiež vytvorenie postu štátneho tajomníka pre 

šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a obsadenie tohto 

postu človekom, ktorý pochádza zo športového prostredia. Tieto dve udalosti označil za 

prelomové.  

 Pracovnú časť svojej správy rozdelil na dva zásadné okruhy, kde prvú časť venoval 

bilancovaniu roka 2018 a v druhej časti načrtol vízie na roky 2019 a 2020.  

 V prvej časti najprv vyjadril spokojnosť s naplnením cieľov, ktoré si SOŠV stanovil 

v rokoch minulých, ako napríklad víziu vytvorenia funkčnej organizácie s kvalitným tímom ľudí 

zo Slovenského olympijského výboru či založenia strešnej organizácie slovenského športu. 

Poďakoval za možnosť zúčastniť sa na najvýznamnejšom multišportovom podujatí olympijského 

kalendára v roku 2018, na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires, ktoré mu priniesli 

inšpiráciu pre ďalšiu prácu a komunikáciu v rámci SOŠV. Vyzdvihol taktiež úspechy našich 

športovcov, ktorých výsledky sú motiváciou pre kvalitnejšiu prácu s mládežou. Ďalej sa vrátil aj 

k zimnej verzii Európskeho olympijského festivalu (EYOF) v Sarajeve, ktorý sa konal začiatkom 

tohto roku a kde naša športovkyňa Petra Rusnáková súťažiaca v disciplíne šortrek bola vyhlásená 

ako najlepšia športovkyňa celého podujatia. Uviedol projekty, ktorými sa bude SOŠV snažiť 

stále zlepšovať podmienky na prácu s mládežou, aby takéto úspechy prichádzali čoraz častejšie. 

Jedným z nich je spolupráca s Národným športovým centrom na projekte Olympijský odznak 

všestrannosti, pričom pevne verí že už tento rok by sa mohla pilotná časť tohto projektu 

odštartovať a tým motivovať mladú generáciu na školách k aktívnemu pohybu. Spomenul aj 

pilotný projekt Juniorského olympijského tímu, ktorý má veľmi dobrú odozvu z radov 

národných športových zväzov a ktorého hlavnou myšlienkou je vyjadriť športovcom podporu, 

aby získali pocit spolupatričnosti v rámci jedného veľkého celku. Ďalej upriamil pozornosť na 

nadchádzajúce podujatia tohto roku, na Európske hry v Minsku a letnú verziu EYOF v Baku, na 

ktoré je s maximálnou dôležitosťou orientovaná prebiehajúca príprava. Prezident SOŠV ocenil aj 

spoluprácu s olympijskými klubmi, ktoré nazval „chrbtovou kosťou olympizmu vo všetkých 

regiónoch“. Tieto rokovania, ktoré prebiehajú so zástupcami športových klubov, sú podľa neho 

dôležité z pohľadu poznania situácie priamo tam, kde sú športy prevádzkované. S tým súvisí aj 

myšlienka vytvárania stálych expozícií priamo na miestach, kde ľudia športujú. V súvislosti 

s nadchádzajúcimi OH 2020 hovoril o projekte Olympijské parky, ktoré by mali tvoriť počas 

týchto olympijských hier akýsi most medzi Slovenskom a Tokiom. V ďalšej časti svojho prejavu 

načrtol veľkú výzvu vytvorenia stálej expozície slovenského športového a olympijského múzea, 

ktorá by si mala nájsť svoje miesto na adrese Domu športu a ocenil spájanie sa s renomovanými 

značkami ako partnermi SOŠV. 

 Anton Siekel vyjadril aj víziu väčšej podpory pre zastúpenie žien v olympijských 

a športových štruktúrach. Ako príklad uviedol členku MOV Danku Bartekovú, ktorá si získala 

veľký rešpekt v medzinárodných štruktúrach. Ďalej spomenul pilotnú konferenciu SPORT 

(R)EVOLUTION, ktorá by mala ukázať šport vo svojej rozmanitosti, a na ktorej budú prebiehať 

diskusie na všetky témy, ktoré šport prináša. Zároveň na túto udalosť pozval zástupcov 
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národných športových zväzov. Na záver prvej časti svojho prejavu prezident pochválil 

ekonomické oddelenie SOŠV za jeho činnosť a za vypracovanie kvalitnej výročnej správy za rok 

2018, ktorá prešla auditom bez akýchkoľvek pripomienok.  

 V druhej časti svojej správy sa Anton Siekel venoval hlavne súčasným témam a budúcnosti.  

Predstavil hlavné strategické úlohy SOŠV, medzi nimi aj výzvu, aby strešná organizácia športu 

bola do roku 2020 pripravená na nový olympijský cyklus tak, aby spĺňala všetky zadefinované 

požiadavky. V rámci tejto úlohy vyzval všetkých, ktorý majú ideu napredovania, do pracovných 

skupín na otvorenú debatu a nájdenie spoločného konsenzu.  

 V súvislosti s legislatívou pripomenul angažovanosť SOŠV pri príprave zákona Fondu na 

podporu športu, ktorý predstavil ako centrálny uzol financovania športu na Slovensku. Tento 

projekt by priniesol okrem iného aj prehľadnejšie financovanie národných športových projektov 

a vstúpiť do platnosti by mohol už 1. januára 2020. Vyzdvihol taktiež skutočnosť, že v správnej 

rade Fondu budú mať zastúpenie práve zástupcovia jednotlivých športových organizácií, ktorí 

najlepšie vedia, čo slovenský šport potrebuje. Spomenul taktiež projekt inštitútu športového 

poukazu, ktorý je v programovom vyhlásení vlády a mal by byť spustený v roku 2020. Prezident 

SOŠV vyjadril taktiež potešenie z nových projektov v rámci infraštruktúry.  

 Anton Siekel predložil aj návrh na založenie obchodnej spoločnosti (s. r. o.), vďaka ktorej 

by sa zjednodušili procesy realizácie jednotlivých projektov SOŠV. Jej jediný spoločník by mal 

byť SOŠV ako občianske združenie, pričom načrtol víziu pomoci tohto subjektu jednotlivým 

športovým zväzom pri organizácii podujatí.  

 Na záver poďakoval pánom viceprezidentom Korčokovi a Krížovi, ktorí sa aktívne venujú 

svojej agende a svojou účasťou na projektoch napomáhajú k ich úspešnému ukončeniu. Ďalej 

poďakoval aj všetkým marketingovým a mediálnym partnerom, a taktiež všetkým, ktorí sa 

zaujímajú o šport a majú snahu posúvať slovenský šport dopredu nezištne v rámci svojho 

voľného času.  

 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu prezidenta SOŠV Antona Siekela. 

 ● Valné zhromaždenie splnomocnilo Prezidenta SOŠV na rokovania o zriadení Fondu na 

podporu športu 

 

 

BOD 6: SPRÁVA GENERÁLNEHO SEKRETÁRA SOŠV 

 Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba sa vo svojej správe zameral na medzinárodný rozmer 

činnosti SOŠV. V úvode spomenul niektoré udalosti minulého roka, ako napríklad galavečer, 

ktorý sa konal pri príležitosti ukončenia osláv 25. výročia založenia samostatného olympijského 

výboru, na ktorý prijalo pozvanie množstvo významných zahraničných hostí. Pár slov venoval aj 

storočnici československého športu, ktorú SOŠV spoločne s Českým olympijským výborom 

oslávili spoločnou štafetou na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Spoluprácu 

s českým olympijským výborom podčiarkol aj úspešne ukončený prvý ročník projektu športová 

diplomacia, kde spolu s pražskou Vysokou školou ekonomickou a Univerzitou Mateja Bela 

v Bystrici vznikol program duálneho vzdelávania pre zástupcov športových zväzov z Česka 

a Slovenska.  

 V súvislosti v prebiehajúcimi prípravami na OH 2020 v Tokiu informoval Jozef Liba o  

účasti prezidenta SOŠV, generálneho sekretára SOŠV a riaditeľky oddelenia pre medzinárodné 

vzťahy SOŠV na valnom zhromaždení Asociácie národných olympijských výborov v Tokiu. 

V rámci tejto návštevy sa stretli aj s veľvyslancom SR v Japonsku, pánom Tomášikom a rokovali 

o spolupráci na príprave a účasti slovenskej výpravy na zimných OH v Tokiu. Prezident 
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a generálny sekretár SOŠV podpísali taktiež memorandum o spolupráci s Meikai univerzitou, 

ktorá sídli v širšej časti Tokia a ktorá by mala poskytnúť ubytovanie slovenskej výprave pred a 

počas olympijských hier. Výhodou je jej blízka vzdialenosť od olympijskej dediny, ale zároveň 

je táto lokalita akýmsi miestom oázy a pokoja v rušnom Tokiu.   

 Ďalej generálny sekretár SOŠV informoval o oficiálnej bilaterálnej návšteve Ukrajiny, kde 

spolu s prezidentom národného olympijského výboru, pánom S. Bubkom prebehlo rokovanie 

o spolupráci jednotlivých výborov. Diskutovali napríklad o spoločných projektoch v rámci 

výchovy a vzdelávania, či o možnostiach výmeny mladých športovcov.  

 Spomenul taktiež dlhodobo plánovanú návštevu sídla MOV a stretnutie s prezidentom 

Thomasom Bachom, ktorá sa uskutočnila 2. apríla 2019. Počas tohto stretnutia prebehli diskusie 

o ďalšom smerovaní MOV, ako aj o veľmi aktuálnych témach účasti žien na riadení 

v štruktúrach športu či debaty o otázke čistého športu bez dopingu. Prezident MOV pozval 

slovenský olympijský a športový zväz na otvorenie nového sídla MOV, ktoré prebehne 23. júna 

v Lausanne. Zároveň SOŠV pozvalo pána Bacha na návštevu Slovenka na jar budúceho roku, 

počas ktorého by sa mohol zúčastniť aj na valnom zhromaždení SOŠV.  

 Jozef Liba ďalej vyzdvihol aktivity Danky Bartekovej, podpredsedníčky komisie športovcov 

MOV, ktorá nedávno predsedala aj celosvetovému stretnutiu zástupcov športovcov národných 

športových komisií v Lausanne, na ktorom sa zúčastnilo 360 zástupcov zo 190 krajín celého 

sveta.  

 Pripomenul tiež viaceré podujatia, ktoré sa už uskutočnili alebo ešte uskutočnia v roku 2019. 

Tento rok síce nie je olympijský, ale ponúka napríklad zimný EYOF v Sarajeve, v júni 2. ročník 

Európskych hier v Minsku, v júli EYOF v Baku a v októbri prvé plážové hry pod Asociáciou 

národných olympijských výborov v San Diegu.  

 Na záver poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na medzinárodných aktivitách SOŠV 

a reprezentovali toto hnutie v zahraničí a zaželal príjemné rokovanie. 

 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu generálneho sekretára SOŠV Jozefa 

Libu. 

 

 

BOD 7: VYZNAMENANIA A OCENENIA SOŠV ZA ROK 2018  

 Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba oznámil rozhodnutie o udelení diplomu Žena a šport 

za rok 2018. Toto ocenenie patrí ženám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a športovanie žien, podporujú 

aktivitu žien v športe a aktívne sa angažujú v zlepšení postavenia žien v športových 

organizáciách. MOV na návrh SOŠV rozhodol o udelení diplomu Žena a šport za rok 2018 

Marianne Némethovej-Krajčírovej. Diplom jej odovzdali prezident SOŠV Anton Siekel a členka 

MOV Danka Barteková.  

 Jozef Liba ďalej prečítal zoznam laureátov výročných ocenení SOŠV za rok 2018 a 

vyznamenaní SOŠV, ako ich schválil výkonný výbor SOŠV. Delegáti dostali v písomnej podobe 

charakteristiky všetkých laureátov. Prítomným laureátom odovzdali výročné ocenenia za rok 

2018 prezident SOŠV Anton Siekel a viceprezidenti SOŠV Peter Korčok a Zdenko Kríž.  

Vyznamenania SOŠV odovzdali prezident SOŠV Anton Siekel a čestný prezident SOŠV 

František Chmelár. 

 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie odovzdanie Diplomu Medzinárodného 

olympijského výboru Žena a šport Marianne Némethovej-Krajčírovej. 
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 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie vyznamenaní SOŠV nasledovne: 

ZLATÝ ODZNAK SOŠV: Tomáš Grosmann, Marián Šimo, Otokar Urban, Pavol Mlynár, 

STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: Janka Gantnerová-Šoltýsová, Ján Magdoško, Ladislav 

Mundil, Ladislav Wawra, Otakar Žilavý, Jaroslav Žingor, BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV: 

Marta Brúderová, Jozef Kačica, Anna Kirnová, Igor Kováč, Vladimír Mezencev, Peter Šabo, 

Milan Vranka, Peter Tichý, MEDAILA SOŠV: Jana Daubnerová-Gereková, Martina 

Halinárová-Jašicová, Božena Miklošovičová-Štrbáková, Ingrid Potisková-Holkovičová, 

Emanuela Luknárová, Katarína Pecsuková, PLAKETA SOŠV: Ladislav Čambal, Martin 

Ferenčík, Eugen Laczo, Karol Mičieta, Emil Preisach, Darina Salátová, ČESTNÉ UZNANIE 

SOŠV: Gabriel Bogdányi, Jozef Brezovský, Jana Chrenová, Marián Kalabus, Peter Kittan, 

Viliam Kohút, Yvetta Macejková, Ondrej Majerník, Vladimír Melo, Milan Mertoš. 

 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2018 

nasledovne: TROFEJ SOŠV: Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica, CENA 

BOHUMILA GOLIANA: hliadka vodných slalomárov 3xC1 (Slafkovský, Martikán, Beňuš), 

CENA PAVLA SCHMIDTA: Anastasia Kuzminová, CENA ONDREJA NEPELU: Viktor 

Gažík, Soňa Stanovská, CENA JÁNA ZACHARU: Pavel Slouka, CENA MATYLDY 

PÁLFYOVEJ:  Eva Repková, CENA MIROSLAVA PROCHÁZKU: Ján Grexa, František 

Morvai, CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA: Olympijský klub Turiec. 

 

 

BOD 8: PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV SOŠV   

 Generálny sekretár SOV Jozef Liba predložil plénu návrh VV SOŠV na prijatie Tomáša 

Grossmanna za čestného člena SOŠV. Tomáš Grossman už 46 rokov pôsobí ako športový 

novinár, postupne v týždenníku Štart, v denníku Pravda, znovu v Štarte (zástupca šéfredaktora), 

v denníku Smena a od roku 1994 až doteraz v denníku Šport. Novinársky sa venoval množstvu 

športov, osobitne basketbalu. Ako novinár pôsobil na OH 1992 v Barcelone a na OH 2008 v 

Pekingu a ako tlačový atašé slovenských olympijských výprav na OH 1996 v Atlante a na ZOH 

1998 v Nagane. V žurnalistickej tvorbe sa venuje aj olympijskej problematike. Bol odborný 

poradca aj autor časti textu v Kronike olympijských hier 1896 – 1996, autorsky prispel do 

pamätnice SOV Peking 2008 a prispieva často do časopiseckých magazínov SOV. Ako predseda 

Klubu športových redaktorov SSN od vzniku SOV v decembri 1992 nepretržite zastupoval KŠR 

v pléne SOV. Je dlhoročný člen mediálnej a edičnej komisie SOV/SOŠV, pôsobil aj v iných 

komisiách SOV, bol aj člen vedenia Klubu fair play SOV. Z pozície predsedu klubu sa už 26 

rokov angažuje v príprave slávnosti Športovec roka. Dlhodobo je aktívny v zabezpečovaní 

tlačových služieb na významných športových podujatiach. Viedol tlačové strediská na zimnom 

EYOD 1999 vo Vysokých Tatrách, na SZU 1987 na Štrbskom Plese, na Final Four EL 

basketbalistiek v Ružomberku 2000, aj v tenise, napríklad pri daviscupovom zápase Slovensko – 

Švédsko, kedysi v minulosti aj na atletických mítingoch Pravda-Televízia-Slovnaft. Pôsobí ako 

moderátor spoločenských akcií (vyhlásení výsledkov ankety basketbalista roka) a rôznych 

zápasov v basketbale. Bývalý basketbalista (má aj rozhodcovskú kvalifikáciu) je spoluzakladateľ 

Siene slávy slovenského basketbalu a moderátor slávnostného uvádzania jej nových členov. Je 

držiteľ Ceny Mira Procházku (2011) a Strieborného odznaku SOV (2017).  V decembri oslávil 

sedemdesiatku. 

 J. Liba upozornil, že s prijatím za čestného člena sa automaticky viaže aj udelenie Zlatého 

odznaku SOŠV. Členovia SOŠV jednomyseľne 99 hlasmi prijali Tomáša Grossmanna za 
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čestného člena SOŠV. Diplom a Zlatý odznak SOŠV mu odovzdali prezident SOŠV Anton 

Siekel a čestný prezident SOŠV František Chmelár. 

 

 J. Liba následne informoval prítomných, že v rámci prijatia nových členov SOŠV na základe 

posúdenia žiadosti o členstvo a po ich riadnom vyhodnotení komisiou na prijímanie členov do 

SOŠV výkonný výbor SOŠV odporúča na prijatie národné športové zväzy a národné športové 

organizácie, ktoré sa následne predstavili. Členovia SOŠV prijali postupne jednomyseľne 99 

hlasmi všetkých uchádzajúcich sa členov za členov SOŠV. Prezident SOŠV Anton Siekel 

následne každému zástupcovi jednotlivých novoprijatých členov odovzdal odznak ako symbol 

vstupu do SOŠV. 

 

 ●  Valné zhromaždenie schválilo prijatie Tomáša Grosmanna za čestného člena SOŠV.  

 ● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Slovenskej asociácie boccie, Slovenskej asociácie 

fitnes, kulturistiky a silového trojboja, Slovenskej asociácie korfbalu, Slovenskej motocyklovej 

federácie, Slovenskej Muay Thai asociácie, Slovenskej skialpinistickej asociácie, Slovenského 

bridžového zväzu, Slovenského národného aeroklubu generála M. R. Štefánika, Slovenského 

zväzu dráhového golfu, Slovenského zväzu kickboxu, Slovenského zväzu psích záprahov, Klubu 

slovenských turistov a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za členov SOŠV. 

 

 

BOD 9: LETNÝ EYOF 2021 NA SLOVENSKU 

 Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval v tomto bode programu o situácii 

ohľadom dejiska XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021. 

Košice, ktoré mali toto podujatie hostiť, sa pred niekoľkými týždňami jeho organizácie zriekli. 

Generálny sekretár informoval plénum o aktuálnej situácii v súvislosti s hľadaním náhradného 

dejiska. „V hre ostávajú traja kandidáti – Žilina, Šamorín/X-bionic® sphere a Banská Bystrica v 

spolupráci so Zvolenom. S predstaviteľmi všetkých troch miest sa uskutočnili rokovania. 

 J. Liba prízvukoval, že v súvislosti s výberom náhradného dejiska sme sa dostali do 

časového sklzu a uviedol presvedčenie, že hoci má každý z kandidátov nejaké limity, budú sa 

dať tieto obmedzenia v krátkom časovom horizonte odstrániť. O tomto nedávno diskutovali 

zástupcovia SOŠV aj na stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim a s vicepremiérom Richardom 

Rašim. Následne VV SOŠV vyvolal stretnutie so zástupcami 10 športových zväzov, ktoré budú 

predovšetkým garantovať zorganizovanie jednotlivých súťaží. Mestá budú riešiť najmä 

logistickú časť podujatia. „Určité predstavy o favoritovi máme, s každým z kandidátov sme 

absolvovali nespočetné množstvo stretnutí. Do piatku budúceho týždňa chceme rozhodnúť. 

Oficiálny „deadline“ je 17. máj, keď bude vo Viedni zasadnutie exekutívy Európskych 

olympijských výborov,“ uviedol J. Liba.  

 Valné zhromaždenie SOŠV napokon v uznesení splnomocnilo výkonný výbor SOŠV a 

predstaviteľov 10 národných športových zväzov, ktorých sa usporiadanie EYOF 2021 týka, aby 

do 15. mája vybrali dejisko tohto veľkého multišportového podujatia, na ktoré by malo 

pricestovať okolo 4000 členov výprav z 50 krajín Európy. 

 

 ●  Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu Jozefa Libu o situácii okolo letného 

EYOF 2021 na Slovensku po odstúpení Košíc. 

 ●  Valné zhromaždenie splnomocnilo výkonný výbor SOŠV a predstaviteľov 10 športových 

zväzov na rokovania o výbere nového dejiska letného EYOF 2021 na Slovensku, schválením 
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hostiteľského mesta tohto podujatia a oznámením nového dejiska podujatia Európskym 

olympijským výborom. 

 

BOD 10: DISKUSIA 

 V rámci tohto bodu prebehla krátka diskusia.  

 

 

BOD 11: PRESTÁVKA 

 

 

BOD 12: ÚPRAVA STANOV SOŠV – DOPLNENIE MARKETINGOVÉHO EMBLÉMU 

SOŠV 

 Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba v tomto bode informoval o návrhu na úpravu stanov 

SOŠV doplnením marketingového emblému olympijského a športového výboru. „Tento návrh 

môžeme predniesť, keďže charta MOV povoľuje olympijským výborom na používanie v rámci 

svojho teritória 2 emblémy, a to inštitucionálny emblém a emblém použiteľný v rámci uznania 

národného olympijského tímu a pre marketingové účely,“ uviedol generálny sekretár SOŠV. 

 J. Liba pripomenul zúčastneným, že na 55. VZ SOŠV bol podaný návrh na schválenie 

súčasného loga SOŠV, ktorý je štylizovaný do štátneho znaku a olympijských kruhov. Po 

diskusiách navrhuje SOŠV prijatie aj druhého emblému doplneného o názov krajiny, ktorý je 

viac rozpoznateľný hlavne v zahraničí. Následne by mohol SOŠV používať dve logá súčasne, 

pôvodné inštitucionálne logo a nové logo doplnené o názov „Slovakia“ v spodnej časti emblému.  

Uviedol taktiež, že tento návrh padol z toho dôvodu, že bez súhlasu exekutívy MOV nemožno 

modifikovať pôvodné inštitucionálne logo. Nové logo bolo medzitým už odprezentované 

v zahraničí a stretlo sa s pozitívnymi reakciami, keďže názov krajiny, ktorý pribudol na emblém 

slúži k lepšiemu rozpoznaniu symbolu najmä pre verejnosť z iných krajín. 

 Generálny sekretár SOŠV v mene výkonného výboru SOŠV na záver odporučil valnému 

zhromaždeniu SOŠV odsúhlasenie tejto varianty, aby SOŠV mohol používať súčasne dve 

varianty emblému a požiadal o hlasovanie.  

 Návrh na schválenie používania druhého loga ako symbolu SOŠV bol schválený 

jednomyseľne 99 hlasmi. SOŠV bude odteraz používať pri oficiálnej komunikácii obidva 

symboly.  

 

 

BOD 13: NÁVRH NA ZALOŽENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI V ZMYSLE ČL. V, 

BOD 8, PÍSM. B) STANOV SOŠV 

 Prezident SOŠV Anton Siekel predniesol návrh na založenie obchodnej spoločnosti, ktorý 

bol prerokovaný na výkonnom výbore SOŠV a bol rovnako prerokovaný aj s audítorom 

spoločnosti spolupracujúcej s SOŠV. Vysvetlil, že vychádza z potreby zabezpečiť predovšetkým 

technicko-organizačné činnosti v pripravovaných projektoch v budúcom roku. Týka sa to hlavne 

potreby spoluúčasti na projekte EYOF 2021, projekte olympijských parkov, či projekte 

olympijského domu počas OH 2020 v Tokiu. Tieto projekty charakterovo nezapadajú do povahy 

občianskeho združenia SOŠV ani do náplní spoločnosti SOM.  

 Požiadal o súhlas pléna valného zhromaždenia SOŠV v zmysle stanov SOŠV čl. V, bod 8 

písm. b) a uviedol, že by sa jednalo o najjednoduchšiu formu obchodnej spoločnosti – s.r.o., 

ktorej jediným spoločníkom by bolo SOŠV ako občianske združenie. „Tento návrh súvisí 
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s rozdielnym spôsobom účtovania obchodnej spoločnosti a občianskeho združenia. Hlavný cieľ 

je oddelenie podnikateľských aktivít,“ dodal.   

 Vyjadril tiež túžbu, aby tento subjekt bol v budúcnosti pripravený fungovať aj ako zdroj 

pomoci pre národné športové zväzy, ktoré budú organizovať športové podujatia na Slovensku.  

 Generálny sekretár SOŠV J. Liba požiadal následne o hlasovanie v rámci návrhu založenia 

novej samostatnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento návrh bol schválený jednomyseľne 

99 hlasmi.  

 

 ● Valné zhromaždenie SOŠV schválilo založenie obchodnej spoločnosti v zmysle čl. V, bod 

8, písm. b) Stanov SOŠV. 

 

 

BOD 14: VÝROČNÁ SPRÁVA SOŠV/SOM/NADÁCIE SOV ZA ROK 2018 

 Výročnú správu SOŠV za rok 2018, a v jej rámci aj Správu Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s., za rok 2018 a Správu Nadácie SOV za rok 2018, dostali členovia SOŠV 

v predstihu v elektronickej podobe. Na 56. VZ SOŠV ju ústnym predstavením uviedol a priblížil 

výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi,  

 Pri sumarizovaní činnosti za rok 2018 v rámci jednotlivých oddelení SOŠV G. Asványi 

osobitne vyzdvihol niektoré skutočnosti: pri športovom oddelení veľmi dobré výsledky našich 

športovcov na zimnej olympiáde v Pjongčangu, kde vynikala hlavne Anastasia Kuzminová 

ziskom dvoch strieborných a jednej zlatej medaily a na Olympijských hrách mládeže, kde mladí 

slovenskí športovci vybojovali po jednej zlatej, striebornej a bronzovej medaile; pri mediálnom 

oddelení vydanie dvoch čísiel časopisu OLYMPIC.sk, pokračovanie vydávania každomesačnej 

prílohy Sme jeden tím v denníku Hospodárske noviny aj vydávanie elektronického newslettra 

Olympijské aktuality na mesačnej báze; pri oddelení olympizmu medzi inými najmä realizáciu 

tradičného projektu „Olympijský deň“, ktorý sa konal v období od mája do júna roku 2018 

a zúčastnilo sa na ňom celkovo 119 tis. účastníkov; pri Slovenskom olympijskom a športovom 

múzeu usporiadanie odborného kolokvia s názvom „Šport a olympijské hnutie v múzejnej 

dokumentácii“, na úvode ktorého sa uskutočnil slávnostný akt odovzdania dvoch olympijských 

medailí a diplomov hokejistu Jozefa Golonku do muzeálnych zbierok.  

 Najvýznamnejšie zmeny v roku 2018 súviseli podľa slov výkonného riaditeľa SOŠV so 

zavedením externého vedenia účtovníctva, s vytvorením solídnych základov pre tvorbu 

vlastného obsahu a pravidelnej komunikácii prostredníctvom sociálnych sieti a s budovaním 

silnej legislatívno-právnej platformy zastrešenej právnikom Patrikom Hrbekom. 

 Výkonný riaditeľ SOŠV informoval aj o celkovom výsledku hospodárenia, ktorý 

predstavoval v minulom roku stratu vo výške 84 tis. EUR. Predmetná účtovná strata vznikla 

dôsledkom nákupu materiálu a služieb súvisiacich so zimnou olympiádou. Tento tovar bol k 

31.12.2017 na sklade, následne bol v roku 2018 vyskladnený a účtovaný do nákladov v roku 

2018. Výkonný výbor navrhuje preúčtovať pojednávanú stratu do základného imania. Preto  

poprosil plénum na záver jeho výstupu hlasovať o tomto návrhu v rámci hlasovania o schválení 

výročnej správy. 

 G. Asványi prezentoval aj správu vykonaného auditu, podľa ktorého účtovná uzávierka dáva 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia SOŠV v roku 2018. 

 

 Výročná správa SOŠV obsahuje aj správu o činnosti Slovenskej olympijskej marketingovej 

(SOM), a.s., ktorú z pozície predsedu predstavenstva uviedol takisto Gábor Asványi. Na úvod 

informoval o viacerých organizačných zmenách, ktorými v priebehu roka 2018 prešla SOM, a.s. 
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Tieto zmeny zahŕňali nové zloženie predstavenstva, kde člena Martina Kohúta nahradila Zuzana 

Tomčíková a zmena postu predsedu dozornej rady, kde na miesto Mariána Kukumberga nastúpil 

Ján Mižúr. Spoločnosť sa zameriavala na budovanie silnej značky Slovenského olympijského 

tímu (SOT) prostredníctvom predaja olympijskej symboliky prebiehala taktiež úzka spolupráca s 

oddeleniami SOŠV a Nadáciou SOV. 

 Z obchodného hľadiska bolo dôležité prostredníctvom činností a projektov SOM, a.s., 

vytvárať atraktívny reklamný priestor pre partnerov a významná bola aj marketingová 

spolupráca s ambasádormi Slovenského olympijského tímu, ktorí boli tvárou komunikačných 

kampaní a propagovali partnerov prostredníctvom svojich sociálnych sietí a športovej výstroji. 

Top udalosťou roka bola zimná olympiáda v Pjongčangu. Spoločnosť vynaložila maximálne 

úsilie, aby čo najviac vyťažila z komerčného potenciálu tejto globálnej multišportovej udalosti. 

 V rámci budovania značky SOT bolo podľa slov G. Asványiho významnou novinkou 

spustenie projektu Roadshow Slovenského olympijského tímu ako expozície s trenažérmi 

prístupnými pre verejnosť. V rámci projektu zimnej olympiády sa organizovali tlačové 

konferencie, zabezpečoval sa predaj lístkov, spolupracovalo sa na projekte Slovenský dom a 

koordinovali sa reklamné kampane partnerov.  Bodkou za zimnou olympiádou bol projekt 

Olympijské gala. Išlo o slávnostný galavečer venovaný účasti výpravy Slovenska na zimných 

olympijských hrách. Odovzdávali sa ocenenia najúspešnejším športovcom a členom ich 

realizačných tímov. Ďalšie realizované projekty boli: Juniorský olympijský tím, spolupráca na 

projekte Ukáž sa! a Olympijské prasa v žite a online kampaň BER TO ŠPORTOVO.   

 SOM, a.s., mala v roku 2018 celkové výnosy výške 2,4 milióna eur, na čom mala hlavný 

podiel zimná olympiáda. Po očistení tohto vplyvu boli minuloročné výnosy na úrovni 1,7 mil. 

eur, čo znamená aj medziročný nárast o 6%. Výsledok hospodárenia predstavoval stratu vo 

výške 6 tis. Eur, ale napriek tomu sa dosiahol prevádzkový zisk 22 tis. eur. Spoločnosť 

vygenerovala historicky jednu z najvýraznejších pridaných hodnôt pre Slovenský olympijský a 

športový výbor. Vo finančnom vyjadrení ide o sumu na úrovni 962tis. eur. 

 

 Súčasťou Výročnej správy SOŠV je aj správa Nadácie SOV za rok 2018, ktorú ústne 

uviedol predseda jej správnej rady Dušan Guľáš.  

 Na úvod poďakoval prezidentovi SOŠV, ktorý je aj správcom Nadácie SOV a všetkým 

členom, ktorí sa aktívne podieľajú na činnostiach nadácie. Vyzdvihol spoluprácu so Slovenskou 

olympijskou marketingovou (SOM) a.s., nakoľko sú všetky činnosti v rámci nadácie 

uskutočňované zamestnancami SOM a pri niektorých projektov získava Nadácia SOV finančné 

zdroje práve zo SOM, a.s. Informoval prítomných, že z hľadiska finančných prostriedkov príjmy 

nadácie prevyšujú výdavky, čo je spôsobené najmä minimálnymi výdavkami na správnu réžiu. 

Upozornil ale, že táto správa ešte zatiaľ nebola auditovaná, pričom odhadovaný termín auditu je 

v máji.  

 D. Guľáš prezentoval ďalší ročník „Ukáž sa!“, čo je grantový projekt Nadácie SOV pri 

športovcov vo veku 12 – 18 rokov. Minulý rok bolo pri jeho realizácii prerozdelených 60 tis. eur,  

čo je dvojnásobok prostriedkov, ktoré boli vyčlenené na tento projekt v rokoch 

predchádzajúcich. Môže za to skutočnosť, že prvý krát boli zapojené do tohto projektu aj 

kolektívy. Táto čiastka činila sumu vyššiu ako je celkový rozpočet, preto Nadácia SOV využila 

pomoc vo forme finančných prostriedkov od SOM, a.s. O rozdelení grantov hlasovala verejnosť, 

pričom je viditeľný nárast počtu zobrazení webovej stránky a taktiež počtu hlasov. V rámci 

projektu Olympijské srdce pre seniorov Nadácia SOV udelila poukazy na liečebné pobyty 
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v Kúpeľoch Dudince 10 bývalým olympionikom. V súvislosti s projektom Olympijská kvapka 

krvi vo viacerých mestách spolu darovalo krv viac ako 130 darcov, medzi nimi aj viacero 

olympionikov. 

 Výročnú správa SOŠV za rok 2018 a v jej rámci aj Správu Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s., za rok 2018 a Správu Nadácie SOV za rok 2018 schválili delegáti 56. VZ 

SOŠV jednomyseľne, za hlasovalo všetci prítomní členovia SOŠV (v tom čase 57členov SOŠV) 

s celkovým počtom 87 hlasov. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu Slovenského olympijského a športového 

výboru za rok 2018, v jej rámci aj Správu Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., za rok 

2018 a Správu Nadácie SOV za rok 2018. 

 

 

BOD 15: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOŠV ZA ROK 2018     

 Správu dozornej rady SOŠV za rok 2018 predložil jej predseda Ján Mižúr. Uviedol, že 

v DR SOŠV v roku 2018 už pracovala v kompletnom zložení a J. Mižúr ako predseda dozornej 

rady vykonával aj funkciu kontrolóra SOŠV.  

 V roku 2018 mala DR SOŠV v súlade so stanovami spoločnosti dve zasadnutia, na ktorých 

sa riešila hlavne ekonomická a legislatívna činnosť SOŠV. Taktiež bola podrobnejšie 

prerokovaná výročná správa za rok 2018, návrh rozpočtu SOŠV na rok 2019 a správa audítora 

spolu s účtovnou závierkou a daňovým priznaním za rok 2018 . Členovia DR SOŠV sa stotožnili 

so závermi audítora účtovnej uzávierky za rok 2018. 

 Predseda dozornej rady J. Mižúr sa pravidelne zúčastňoval na celkovo deviatich 

zasadnutiach výkonného výboru SOŠV. V rámci nich sa rokovalo o viacerých témach, 

napr. o legislatívnej príprave vznikajúcej strešnej organizácie športu, problematike odvodového 

zaťaženia klubov v kolektívnom športe, úprave organizačnej štruktúry SOŠV, návrhoch na 

legislatívne úpravy zákona o športe a o mnohých ďalších. 

 Na záver J. Mižúr vyjadril myšlienku, že správa DR SOŠV je síce krátka, ale je za ňou veľa 

hodín diskusií a návštev na pôde SOŠV, aby sa dostala do tlačovej podoby. 

 Správa bola schválená bez pripomienok jednomyseľne, za hlasovalo všetci prítomní 

členovia SOŠV s celkovým počtom 87 hlasov. 

 

 ● Valné zhromaždenie schválilo správu dozornej rady Slovenského olympijského a 

športového výboru za rok 2018, predloženú Jánom Mižúrom. 

  

 

BOD 16: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOM, A.S., ZA ROK 2018    

 Správu dozornej rady SOM, a.s., za rok 2018 predložil Ján Mižúr. Vyjadril potešenie, že po 

predchádzajúcom neúspešnom pokuse sa podarilo dosadiť predsedu DR SOM, a.s., ktorým sa 

stal on dňa 31.7.2018. Týmto vznikla previazanosť kontroly finančných tokov celej strešnej 

organizácie. V roku 2018 mala DR SOM, a.s., v súlade so stanovami spoločnosti dve zasadnutia, 

na ktorých sa riešila hlavne legislatívna a ekonomická problematika.  

 Príjmy SOM, a.s., sa oproti minulým obdobiam zvýšili, čo pomohlo pri realizácii nových 

projektov. Na poslednom zasadnutí sa podrobnejšie preberala výročná správa SOM, a.s., za rok 

2018 a taktiež návrh rozpočtu na rok 2019 spolu s účtovnou závierkou a daňovým priznaním za 

rok 2018. Členovia DR SOM, a.s., sa stotožnili so závermi audítora účtovnej uzávierky za rok 

2018 a súhlasili s ňou.   
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 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu dozornej rady Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s., za rok 2018, predloženú Jánom Mižúrom. 

 

 

BOD 17: SCHVÁLENIE ROZPOČTU SOŠV A SOM, A.S., NA ROK 2019 

 Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2019 predložil výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi. 

Rozpočet je navrhnutý tak, aby generoval mierny hospodársky zisk na úrovni 14 tis. Eur, pričom 

počíta s celkovými príjmami vo výške 3,3 milióna eur. Náklady sú kalkulované v rovnakej 

výške. Navrhované výnosy sú zaistené, teda riziko ich výpadku je minimálne.   

 Návrh rozpočtu SOM, a.s., na rok 2019 predložil rovnako výkonný riaditeľ SOŠV G. 

Asványi. Rozpočet vychádza z rovnakých princípov, aké boli určené pri návrhu rozpočtu SOŠV. 

Je navrhnutý tak, aby generoval hospodársky zisk na úrovni 24 tis. Eur, pričom počíta 

s celkovými príjmami a nákladmi vo výške 2,1 milióna eur. Rovnako zdôraznil, že výnosy sú 

zaistené.  

 Rozpočet bol schválený v predloženej podobe jednomyseľne, za hlasovalo všetkým 57 

prítomných členov SOV s celkovým počtom 87 hlasov. 

 

● Valné zhromaždenie schválilo rozpočet Slovenského olympijského a športového výboru 

a SOM, a.s., na rok 2019. 

 

 

BOD 18: DISKUSIA 

 Ivan Čierny, čestný člen SOV a predseda Združenia olympijských klubov: Informoval, že 

všetky návrhy pamätných tabúl pripravené olympijskými klubmi pre slovenských olympijských 

medailistov, ktoré majú byť umiestnené na školách, ktoré navštevovali, sú schválené 

a pripravené na výrobu v Kremnici. Ďalej navrhol, aby sa z priestorov kuchyne športového klubu 

Dukly Banská Bystrica stalo múzeum SOŠV. Odporučil výkonnému výboru SOŠV, aby sa 

zaoberal týmto návrhom. 

 Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu: V rámci diskusie oboznámil 

zúčastnených členov s problémom pri odhade výšky dotácie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR do športu, ktorá bola vyčíslená na 1,7 mil. eur. Podľa jeho názoru by mala 

byť táto dotácia vyššia približne o 7,5%, čo by mohlo navýšiť rozpočet národných športových 

zväzov a organizácií. Pramení to z predpokladu, že na základe zákona o športe by malo v roku 

2019 ísť do športu 100% výnosov z lotérií. V rozpočte, ktorý bol predložený a schválený sa 

počíta s výnosmi z lotérií vo výške 38 mil. eur. Vo výročnej správe spoločnosti TIPOS, a.s., sú 

ale uvedené výnosy vo výške 43 mil. eur, čiže o 5 mil. eur vyššie. Táto čiastka by mala byť 

transferovaná do rozpočtu sekcie športu a mala by znamenať navýšenie rozpočtu pre všetky 

zväzy približne o 7,5%. Ako poznamenal, MŠVVaŠ po vykonaní expertízy a následnom 

preskúmaní situácie Ministerstvom financií SR uznalo túto pripomienku a chýbajúca čiastka by 

mala byť dofinancovaná. Ďalej uviedol pripomienku, aby sa vyvíjala väčšia aktivita 

v činnostiach, ktorými sa rozdeľujú financie v športe v podobe výziev. Ako príklad uviedol 

výzvu na podujatia, v ktorej bolo športovými zväzmi predložených 120 projektov, pričom 

komisia na ministerstve vybrala 26 projektov. Z toho sa podpore dostalo len 12 zväzom a okolo 

70 projektov ostalo bez odozvy. Navrhol, aby sa podujatia rozdeľovali automatom a aby si zväzy 

samy zvolili, aký projekt chcú podporiť. Nakoniec sa vyjadril aj k Fondu na podporu športu, 
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pričom si myslí, že by mali prebiehať viaceré diskusie v športovom hnutí, pretože sa jedná 

o vážny projekt, ktorý by mohol športu pomôcť. 

Eva Repková, viceprezidentka slovenského šachového zväzu: Ako viceprezidentka slovenského 

šachového zväzu nadviazala na prejav p. Mošku v rámci výzvy na športové podujatia. Slovenský 

šachový zväz organizuje v auguste majstrovstvá Európy mládeže, kde sa očakáva účasť 2500 

športovcov z 50 európskych krajín. Podľa jej slov sa ako organizátor spoliehali na podporu, ktorá 

už bola predbežne dojednaná a prisľúbená. Výsledky výzvy, ale dostali šachový zväz do zúfalej 

situácie, keďže sa im podpory nedostalo. Zažiadala, aby sa v budúcnosti našla objektívnejšia 

forma rozdeľovania financií pre podujatia a taktiež, aby v prípade, že sa jednotlivým zväzom 

nedostane prisľúbenej podpory, boli o tom včas vopred informované.  

 

 ● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami 

z diskusie. 

        Z: VV SOŠV  T: priebežne 

 

 

BOD 19: VOĽBA ČLENA VÝKONNÉHO VÝBORU SOŠV 

 Voľby člena výkonného výboru viedol predseda volebnej komisie SOŠV Jozef Jurášek. 

Informoval o aktuálnej účasti na 56. VZ SOŠV. Zo 78 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 

spolu 114 hlasmi bolo v tej chvíli prítomných 52 členov (t. j. 66,67 %) celkove disponujúcich 77 

hlasmi, čo znamenalo 67,54 % všetkých hlasov. Konštatoval, že plénum je uznášaniaschopné.     

Ďalej informoval, že boli predložené dve kandidatúry, Slovenský zväz biatlonu navrhol Mgr. 

Tomáša Fuska a Slovenský zväz ľadového hokeja a zároveň Slovenský zápasnícky zväz navrhol 

Ing. Martina Kohúta. Obidvaja kandidáti súhlasili s kandidatúrou. Pred rozdaním volebných 

lístkov členmi volebnej komisie požiadal ešte kandidát Martin Kohút o krátky prejav s 

cieľom predstaviť sa. Počet prítomných členov SOŠV sa medzitým zvýšil v miestnosti až na 55 

členov SOŠV dovedna disponujúcich 82 hlasmi. Následne predseda volebnej komisie vyzval 

členov SOŠV, aby si postupne prišli prevziať volebné lístky a postupne vykonali tajné hlasovanie 

vhodením lístka do urny.  

 Po vykonaní volieb J. Jurášek informoval o ich výsledkoch. Volebné lístky si prevzalo 

a následne odovzdalo 55 členov SOŠV dovedna disponujúcich 82 hlasmi. Jeden odovzdaný 

jednohlasový lístok bol neplatný. Po zrátaní všetkých hlasov získal Martin Kohút spolu 57 

hlasov a Tomáš Fusko 24 hlasov. Novým členom výkonného výboru SOŠV sa stal Martin 

Kohút.  

  

 ● Valné zhromaždenie zvolilo Martina Kohúta za člena výkonného výboru SOŠV. 

 

 

BOD 20: SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE 56. VZ SOŠV (dokopy v bode 19) 

 Predseda volebnej komisie SOŠV Jozef Jurášek informoval, že na 56. VZ SOŠV bolo zo 

78 pozvaných členov SOŠV disponujúcich spolu 114 hlasmi prítomných 55 členov SOŠV 

celkove disponujúcich s 82 hlasmi, a následne informoval o výsledku volieb. Jeden odovzdaný 

jednohlasový lístok bol neplatný. Po zrátaní všetkých hlasov získal Martin Kohút spolu 57 

hlasov a Tomáš Fusko 24 hlasov. Novým členom výkonného výboru SOŠV sa stal Martin 

Kohút. 
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 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu volebnej komisie 56. VZ SOŠV, 

predloženú Jozefom Juráškom.  

 

 

BOD 21: SPRÁVA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 56. VZ SOŠV 

 Predsedkyňa mandátovo-návrhovej komisie 56. VZ SOŠV Monika Šišková predložila 

návrh uznesení 56. VZ SOŠV, ktorý bol schválený jednomyseľne a bez pripomienok.  

 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej a návrhovej komisie 56. VZ 

SOŠV, predloženú Monikou Šiškovou. 
 
 

BOD 22: ZÁVER 

 Prezident SOŠV Anton Siekel sa na záver poďakoval za účasť, veľmi zaujímavú diskusiu 

a úspešné rokovanie. Zagratuloval novému členovi výkonného výboru Martinovi Kohútovi 

k zvoleniu. Vyjadril potešenie z budúcich debát so všetkými, ktorí sa zaujímajú o prosperovanie 

v slovenskom športe. Zaželal všetkým veľa pracovných a športových úspechov.  

 

V Bratislave, 7. decembra 2018 

  

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV 

 

Overil: Anton Siekel, prezident SOŠV 
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UZNESENIE 
z 56. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru, 

konaného 26. apríla 2019 v hoteli NH Gate One v Bratislave 

 

56. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 

 
A. SCHVAĽUJE:  

1. Program 56. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru. 

2. Zápisnicu z 55. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru. 

3. Rokovací poriadok 56. VZ SOŠV. 

4. Volebný poriadok 56. VZ SOŠV. 

5. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 56. valného zhromaždenia SOŠV nasledovne:   

predseda Monika Šišková, členovia Anton Siažik, Ľudmila Pastorová. 

6. Zloženie volebnej komisie 56. valného zhromaždenia SOŠV nasledovne: predseda Jozef 

Jurášek, členovia Jozef Kliment, Július Dubovský. 

7. Prijatie Tomáša Grosmanna za čestného člena SOŠV. 

8. Prijatie Slovenskej asociácie boccie, Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového 

trojboja, Slovenskej asociácie korfbalu, Slovenskej motocyklovej federácie, Slovenskej 

Muay Thai asociácie, Slovenskej skialpinistickej asociácie, Slovenského bridžového zväzu, 

Slovenského národného aeroklubu generála M. R. Štefánika, Slovenského zväzu dráhového 

golfu, Slovenského zväzu kickboxu, Slovenského zväzu psích záprahov, Klubu slovenských 

turistov a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za členov SOŠV. 

9. Zmena stanov SOŠV – doplnenie marketingového emblému SOŠV. 

10. Založenie obchodnej spoločnosti v zmysle čl. V, bod 8, písm. b) Stanov SOŠV. 

11. Výročnú správu Slovenského olympijského a športového výboru, SOM, a.s., a Nadácie SOV 

za rok 2018. 

12. Správu dozornej rady SOŠV. 

13. Rozpočet SOŠV na rok 2019. 

 

B. VOLÍ:  

1. Martina Kohúta za člena výkonného výboru SOŠV. 

 

C. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského a športového výboru na rokovaní 

56. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené. 

2. Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela. 

3. Správu generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu. 

4. Udelenie vyznamenaní SOŠV nasledovne: ZLATÝ ODZNAK SOŠV: Tomáš Grosmann, 

Marián Šimo, Otokar Urban, Pavol Mlynár STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: Janka 

Gantnerová-Šoltýsová, Ján Magdoško, Ladislav Mundil, Ladislav Wawra, Otakar Žilavý, 

Jaroslav Žingor, BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV: Marta Brúderová, Jozef Kačica, Anna 

Kirnová, Igor Kováč, Vladimír Mezencev, Peter Šabo, Milan Vranka, Peter Tichý, 

MEDAILA SOŠV: Jana Daubnerová-Gereková, Martina Halinárová-Jašicová, Božena 

Miklošovičová-Štrbáková, Ingrid Potisková-Holkovičová, Emanuela Luknárová, Katarína 

Pecsuková, PLAKETA SOŠV: Ladislav Čambal, Martin Ferenčík, Eugen Laczo, Karol 
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Mičieta, Emil Preisach, Darina Salátová, ČESTNÉ UZNANIE SOŠV: Gabriel Bogdányi, 

Jozef Brezovský, Jana Chrenová, Marián Kalabus, Peter Kittan, Viliam Kohút, Yvetta 

Macejková, Ondrej Majerník, Vladimír Melo, Milan Mertoš. 

5. Udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2018 nasledovne: TROFEJ SOŠV: Vojenské 

športové centrum Dukla Banská Bystrica, CENA BOHUMILA GOLIANA: hliadka 

vodných slalomárov 3xC1 (Slafkovský, Martikán, Beňuš), CENA PAVLA SCHMIDTA: 

Anastasia Kuzminová, CENA ONDREJA NEPELU: Viktor Gažík, Soňa Stanovská, CENA 

JÁNA ZACHARU: Pavel Slouka, CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ:  Eva Repková, CENA 

MIROSLAVA PROCHÁZKU: Ján Grexa, František Morvai, CENA VINCENTA LAFKA – 

OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA: Olympijský klub Turiec. 

6. Odovzdanie Diplomu Medzinárodného olympijského výboru Žena a šport Marianne 

Némethovej-Krajčírovej. 

7. Dodatočné odovzdanie striebornej olympijskej medaily z OH 2008 v Pekingu zápasníkovi 

Davidovi Musuľbesovi. 

8. Informáciu Jozefa Libu o situácii okolo letného EYOF 2021 na Slovensku po odstúpení 

Košíc. 

9. Deklaráciu práv a zodpovednosti športovcov a odporúča jej implementáciu členským 

subjektom Slovenského olympijského a športového výboru. 

10. Správu dozornej rady SOM, a.s. 

11. Správu volebnej komisie 56. VZ SOŠV. 

12. Správu mandátovej a návrhovej komisie 56. VZ SOŠV. 

 

D. VZ SPLNOMOCŇUJE: 

1. Výkonný výbor SOŠV a 10 zainteresovaných národných športových zväzov na rokovania o 

výbere nového dejiska letného EYOF 2021 na Slovensku, schválením hostiteľského mesta 

tohto podujatia a oznámením nového dejiska podujatia Európskym olympijským výborom 

do 15.5.2019. 

2. Prezidenta SOŠV na rokovania o zriadení Fondu na podporu športu. 

 

E. VZ UKLADÁ: 

1. Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami z diskusie. 

       Z: VV SOŠV   T: priebežne 

 

 

V Bratislave 26. 4. 2019  

 

 


