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Podľa  Stanov Slovenského olympijského výboru prijal výkonný výbor Slovenského 

olympijského výboru 23. mája 1996 na základe uznesenia valného zhromaždenia SOV z  27. 

februára 1996 Smernicu o čestných tituloch, vyznamenaniach, trofejach, uznaniach a 

oceneniach.  

 Novelu  Smernice  Slovenského olympijského  výboru  o  čestných  tituloch,  

vyznamenaniach,  trofejach,  uznaniach  a  oceneniach schválil výkonný výbor SOŠV  10. 

1. 2019.  

  

  

Článok 1 Úvodné ustanovenia  

  

1. Čestnými titulmi, vyznamenaniami, trofejami, uznaniami a výročnými oceneniami  

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) oceňuje  mimoriadne a vynikajúce 

zásluhy domácich alebo zahraničných osobností, alebo iných subjektov v rozvoji športu a 

olympizmu, výkony na olympijských hrách, alebo na významných svetových 

a európskych športových podujatiach, úspešne rozvíjanie a uplatňovanie olympijských 

ideí a princípov v športe, výchove, kultúre a inej spoločenskej činnosti.  

2. S vyznamenaniami, trofejami, uznaniami a výročnými oceneniami sa udeľuje  diplom so 

symbolom a pečaťou SOŠV a podpisom prezidenta SOŠV. Uvádza sa v ňom meno, 

priezvisko (právnická osoba), stručné odôvodnenie a dátum udelenia.  

3. Vo výnimočných prípadoch možno čestné tituly, vyznamenania, trofeje, uznania alebo 

výročné ocenenia udeliť aj in memoriam.   

  

  

Článok 2 Čestné tituly  

  

1. Titul Čestný prezident SOŠVU sa udeľuje prezidentovi SOŠV, ktorý vykonával túto 

funkciu nepretržite tri funkčné obdobia a svojou činnosťou, prácou a aktivitou sa 

mimoriadne zaslúžil o rozvoj a úspechy olympizmu na Slovensku.   

2. Titul Čestný člen SOŠVU sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa príkladne zaslúžili o rozvoj a 

úspechy olympizmu na Slovensku, a to účasťou a popredným umiestením na 

olympijských hrách, alebo dlhodobou angažovanosťou v konkrétnych činnostiach a 

orgánoch SOŠV.  

3. Súčasťou udelenia titulu je diplom so symbolom a pečaťou SOŠV a podpisom prezidenta 

SOŠV a Zlatý odznak SOŠV.  

4. Čestné tituly sa udeľujú doživotne a zrušiť ich na základe Stanov SOŠV môže len valné 

zhromaždenie SOŠV.   

  

  

Článok 3 Vyznamenania  

  

1. Vyznamenania olympijským medailistom a ďalším úspešným olympionikom :  

  

a) UZlaté kruhy SOŠV udeľuje SOŠV slovenským olympijským víťazom,   

b) Strieborné kruhy SOŠV udeľuje SOŠV držiteľom strieborných medailí na OH a ZOH .  

c) Bronzové kruhy  SOŠV  udeľuje SOŠV držiteľom bronzových medailí na OH a ZOH.  
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d) Medailu SOŠV za úspešnú reprezentáciu na hrách olympiády, resp. na zimných 

olympijských hrách / za zisk medaily na olympijských hrách mládeže, resp. na 

zimných olympijských hrách mládeže / na Svetových hrách / na Európskych hrách 

  

2. Vyznamenania olympijským a športovým osobnostiam:  

  

a) Zlatý odznak SOŠV – za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie 

b) Strieborný odznak SOŠV – za výrazný prínos pre olympijské a športové hnutie 

c) Bronzový odznak SOŠV – za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského 

a športového hnutia 

d) Čestné uznanie SOŠV – za dlhodobú aktivitu v športe. 

  

3. Vyznamenanie osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju 

olympizmu a športu:  

  

Plaketa SOŠV  

  

Článok 4 Výročné ocenenia  

  

1. Trofej Slovenského olympijského a športového výboru sa udeľuje spravidla ako 

výročná cena významnej  domácej alebo zahraničnej osobnosti alebo inému subjektu 

športového alebo spoločenského života za aktuálny prínos v propagácii olympijského 

hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť  

2. Cena Vladimíra Černušáka je výročná cena jednotlivcom a kolektívom za propagáciu 

a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese. Udeľuje sa za 

aktívnu, pravidelnú a systematickú lektorskú činnosť a za výchovnú, vzdelávaciu a 

propagačnú činnosť v oblasti olympijskej výchovy.   

3. Cena Matyldy Pálfyovej sa každoročne udeľuje ženám za ich športové výsledky, 

aktivitu v športe a v olympijskom hnutí.     

4. Cena Pavla Schmidta je každoročným ocenením jednotlivca za najhodnotnejší 

individuálny výkon roka.  

5. Cena Bohumila Goliana je každoročným ocenením tímu za najhodnotnejší kolektívny 

výkon roka.  

6. Cena Ondreja Nepelu sa každoročne udeľuje mladému športovcovi alebo kolektívu do 

23 rokov, u ktorého sa výrazne prejaví športová perspektíva.  

7. Cena Pavla Demitru sa udeľuje každoročne za mimoriadny pozitívny prínos k 

reprezentácii Slovenskej republiky v spojení s vynikajúcimi výkonmi.  

8. Cena Jána Zacharu sa každoročne udeľuje trénerovi mládeže, ktorý dlhodobo i 

aktuálne dosahuje prenikavé výsledky v práci s mládežou.   

9. Cena Miroslava Procházku sa každoročne udeľuje za aktuálne dielo v oblasti literatúry 

a žurnalistiky, alebo za celoživotnú propagáciu športu a olympizmu prostriedkami 

literatúry a publicistiky.   

10. Cena Ladislava Chudíka sa každoročne udeľuje jednotlivcovi alebo kolektívu za 

výtvarné, dramatické, hudobné, filmové alebo architektonické dielo propagujúce šport 

a olympizmus.  
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11. Cena Jána Popluhára sa každoročne udeľuje za dlhodobé vystupovanie v duchu fair 

play, príkladný čin v duchu fair play, alebo za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok 

fair play. 

12. Cena Jána Mráza sa každoročne udeľuje za významné aktivity v oblasti ochrany a 

zveľaďovania životného prostredia.  

13. Cena Vincenta Lafka - Olympijský klub roka sa udeľuje každoročne olympijskému 

klubu, ktorý vyvíjal najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOŠV a v propagácii 

olympizmu.  

  

    

Článok 5  

  

Schvaľovanie a udeľovanie   

  

1. Právo schvaľovať čestné tituly má valné zhromaždenie SOŠV.  

2. Právo schvaľovať a udeľovať vyznamenania, trofeje, uznania a výročné ocenenia má 

výkonný výbor SOŠV.  

3. Návrhy na udelenie môžu podávať členovia SOŠV, čestní členovia SOŠV, ďalej 

orgány Slovenskej asociácie olympionikov, Slovenskej olympijskej akadémie, Klubu 

fair play, Združenia olympijských klubov a ostatné organizačné zložky a komisie 

SOŠV.  

4. Návrhy sa predkladajú na sekretariát SOŠV v stanovenom termíne a na osobitnom 

formulári.  

5. Generálny sekretár SOŠV zabezpečí organizačnú a administratívnu prípravu a 

schvaľovacie konanie.  

6. Čestné tituly, vyznamenania, trofeje, uznania a ocenenia sa odovzdávajú:  

a) na valnom zhromaždení SOŠV,  

b) na zasadnutí VV SOŠV,  

c) v sídle SOŠV, v sídle olympijského klubu, alebo v mieste bydliska,   

d) alebo pri inej vhodnej slávnostnej príležitosti alebo udalosti.  

7. Čestné tituly, vyznamenania, trofeje, uznania a výročné ocenenia odovzdáva       

prezident SOŠV, generálny sekretár SOŠV, alebo poverený viceprezident, člen VV  

SOŠV, prípadne predseda zložky alebo komisie SOŠV.  

8. Termín na podávanie návrhov na čestné tituly, vyznamenania, trofeje, uznania a 

výročné ocenenia je za rok 2019 ustanovený na 20. 3. 2020.  

9. Súčasťou tejto smernice je aj formulár na návrhy vyznamenaní a výročných  ocenení.  
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                                                                                           Anton Siekel      

      prezident SOŠV  


