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Zápis 
 

           VZ SAO 13.5.2019, 11:00  
NH Gate One Ambrušová 7, 821 04 Bratislava 

 
 

    Dňa 13.5.2019v pondelok sa konalo v hoteli NH Gate volebné Valné zhromaždenie 

Slovenskej asociácie olympionikov, na ktorom jedným z hlavných bodov rokovania bola voľba 

predsedu SAO ako aj 9 členov výboru SAO. 

Prítomní členovia z prezenčnej listiny, spolu 45 olympionikov + 7 hostí  (príloha zápisu) 

Program volebného VZ SAO: 

1. Privítanie, otvorenie – prezident SOŠV Anton Siekel, René Pucher – poverený 
vedením VZ SAO 

2. Schválenie programu VZ SAO, rokovacieho, volebného poriadku  
3. Schválenie zloženia návrhovej a volebnej komisie 
4. Voľba predsedu a členov výboru SAO 
5. Informácia z WOF v Lausanne (14.4-17.4.2019) – René Pucher 
6. Schválenie identity SAO – Roman Hanzel 

7. Informácia k rozpočtu SAO na rok 2019 a jeho využitie – Roman Hanzel 

8. Informácie k zmene stanov SAO – Patrik Hrbek 

9. Odovzdávanie OLY dekrétov a OLY odznakov zúčastneným 

10.  Správa návrhovej a volebnej komisie  

11.  Záver a Obed 

K bodu 1 

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel privítal všetkých 

prítomných a zdôraznil významnú úlohu SAO ako dôležitej organizácie, ktorá sa primárne 

venuje starostlivosti o všetkých olympionikov Slovenskej republiky prostredníctvom rôznych 

projektov, programov.  
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K bodu 2 

Poverený vedením SAO René Pucher privítal všetkých a dal schváliť program VZ spolu 

s rokovacím a volebným poriadkom. Zúčastnení odhlasovali za:proti 45:0 program, rokovací 

a volebný poriadok. 

K bodu 3 

Návrhová a volebná komisia bola zložená z predsedu návrhovej a volebnej komisie Róberta 

Kresťanka, členov Zuzany Rehák Štefečekovej a Andreja Bendu, ktorí nekandidovali na žiadnu 

volenú funkciu. Zúčastnení odhlasovali tieto komisie za:proti 45:0 

K bodu 4 

Pred samotným aktom voľby predsedu SAO prebehla krátka prezentácia kandidátov za  

predsedu SAO. V abecednom poradí vystúpila ako prvá Janka Gantnerová Šoltýsová, druhý 

Michal Martikán, tretí Samuel Piasecký. Voľba predsedu SAO bola tajná a volebné lístky sa 

vhadzovali do volebnej urny. Po sčítaní všetkých hlasov sa novým predsedom SAO stal Michal 

Martikán s počtom hlasov 30, druhá bola Janka Gantnerová Šoltýsová z počtom hlasov 13 

a tretí bol Samuel Piasecký s počtom hlasov 2.  

Nasledoval voľba členov do výboru SAO, kde sa novými členmi stali : 

- Dominik Hrbatý – počet hlasov 27 

- Zuzana Žírková – počet hlasov 24 

- Martina Halinárová – počet hlasov 24 

- Matej Beňuš – počet hlasov 21 

- René Pucher - počet hlasov 19 

- Slavomír Kňazovický - počet hlasov 19 

- Martina Gogolová Kohlová – počet hlasov 18 

- Samuel Piasecký – počet hlasov 18 

- Juraj Tarr  
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Muselo následovať druhé kolo voľby deviateho člena výboru SAO, nakoľko Juraj Tarr a Dárius 

Rusnák dostali rovnaký počet hlasov 17. v druhom kole získal Juraj Tarr 24 hlasov a Dárius 

Rusnák 20 hlasov. Jeden volebný lístok bol platný – zdržal sa však hlasovania. 

 

K bodu 5 

 

René Pucher informoval všetkých prítomných o Svetovom fóre olympionikov, ktoré sa konalo 

v termíne 14.4.-17.4.2019 v Švajčiarskom Lausanne, kde mala zastúpenie aj Slovenská 

asociácia olympionikov v podobe člena výboru SAO René Puchera. Odzneli informácie, 

odporúčania smerom k spolupráci národných olympijských výborov s národnými asociáciami 

olympionikov ako dôležitého nástroja v nastavení podmienok, projektov, programov, 

marketingových aktivít.  

 

K bodu 6 

 

Roman Hanzel (tajomník SAO), predstavil dva návrhy loga, ktoré neskôr prešli schvaľovaním. 

Prvé logo vychádzalo zo Svetového loga Asociácie olympionikov, ktoré prešlo v poslednom 

období úpravou. Prvý návrh loga SAO bolo prispôsobený novému svetovému logu. Druhý 

návrh loga vychádzal z korporátnej identity SOŠV, kde bol pridaný názov Slovenskej asociácie 

olympionikov vo vertikálnom aj horizontálnom štýle. Hlasovanie bolo v prospech 

modifikovaného loga korporátnej identity SOŠV 32:13 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
       SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA OLYMPIONIKOV, KUKUČÍNOVA 26, 838 08 BRATISLAVA 

K bodu 7 

Tajomník SAO Roman Hanzel informoval prítomných o možnosti rozšírenia členov Slovenskej asociácie 

olympionikov prostredníctvom web linku https://www.olympic.sk/prihlaska-sao cez ktorý je možnosť 

stať sa rýchlo členom SAO a dostavať tak informácie, týkajúce sa činnosti a pripravovaných projektov. 

Ďalej informoval o príprave členských kartičiek všetkým členom SAO, na ktorých bude QR kód 

s možnosťou prepojenia na web www.olympic.sk kde bude športový profil všetkých členov asociácie 

olympionikov. Neskôr sa pripravuje, aby slúžila táto členská karta ako vernostná zľavová karta na rôzne 

tovary, služby, rekreačne pobyty a športové podujatia. Pripomenul aj snahu zrealizovať ples 

olympionikov, pre všetkých olympionikov SR, nielen členov SAO. Na základe výzvy sme obdržali od 

MŠVVaŠ dotáciu 37 500EUR, ktorá je viazaná na účel použitia finančných prostriedkov, primárne na 

organizovanie besied s olympionikmi na základných stredných a vysokých školách za účasti 

olympionikov.  

 

 

 

 

 

 

K bodu 8 

Právnik Slovenského olympijského a športového výboru Patrik Hrbek informoval o ďalších krokoch 

smerom k úprave existujúcich nových stanov, ktoré musia prejsť zmenou a doplnením, doladením 

jednotlivých bodov stanov. 

K bodu 9 

Novo zvolený predseda SAO Michal Martikán odovzdal všetkým prítomným OLY Certifikáty spolu s OLY 

odznakmi, ktoré sme obdržali zo Svetovej asociácie olympionikov. 

 

 

https://www.olympic.sk/prihlaska-sao
http://www.olympic.sk/
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K bodu 10 

Návrhová a volebná komisia na čele s predsedom Róbertom Kresťankom predniesla záverečné 

uznesenia z VZ SAO: 

VZ SAO schvaľuje: 

- Program VZ SAO, rokovací a volebný poriadok VZ SAO 

- Návrhovú a volebnú komisiu v zložení – Róbert Kreťanko (predseda), Andrej Benda, Zuzana 

Rehák Štefečeková 

- Novú identitu SAO (logo) 

VZ SAO volí: 

- Michala Martikána za predsedu SAO. 

       Za členov výboru SAO: 

- Dominik Hrbatý  

- Zuzana Žírková  

- Martina Halinárová  

- Matej Beňuš  

- René Pucher  

- Slavomír Kňazovický  

- Martina Gogolová Kohlová  

- Samuel Piasecký 

- Juraj Tarr  

 

VZ SAO berie na vedomie: 

 

- Informácia z WOF v Lausanne (14.4-17.4.2019) 

- Informácia k rozpočtu SAO na rok 2019 a jeho využitie 

- Informácie k zmene stanov SAO 

- Správa návrhovej a volebnej komisie 

Zapísal  - Roman Hanzel, Overil – Patrik Hrbek 


