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ZÁPIS 
z 57. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru, 

ktoré sa konalo 26. júna 2020 v hoteli NH Gate One v Bratislave 
 

Prítomní: 

Z 91 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 127 hlasmi bolo prítomných 73 členov (t.j. 80,2%) 

celkove disponujúcich 106 hlasmi, čo znamenalo 83,4 % všetkých hlasov. 

⮚    minister školstva, vedy, výskumu a športu SR - Branislav Gröhling  

⮚    štátny tajomník pre šport -  Ivan Husár 

⮚    poslanec Národnej rady SR - Richard Nemec 

⮚    podpredseda Fondu na podporu športu - Jaroslav Rybánsky 

⮚    ombudsman SOŠV - Ľubomír Fogaš 

⮚    1 čestný prezident a 8 čestní členovia SOŠV 

⮚    15 hostí 

⮚    35 laureátov ocenení a vyznamenaní 

⮚    15 zástupcov médií 

⮚    33 pracovníkov sekretariátu SOŠV a SOM, a.s. 

 

Ospravedlnení členovia SOŠV: spolu 18 s 21 hlasmi – s 1 hlasom:  

Matej Tóth (olympionik – predseda komisia športovcov), olympionik – člen komisie športovcov, 

olympionik – člen komisie športovcov, Michal Martikán (individuálny člen SOŠV), Miroslav 

Luberda (individuálny člen SOŠV), Jozef Stümpel (individuálny člen SOŠV), Slovenský 

krasokorčuliarsky zväz, Slovenský biliardový zväz, Slovenský bowlingový zväz, Slovenská 

asociácia čínskeho WU SHU, Slovenská squashová asociácia, Slovenský zväz vodného 

motorizmu, Kalokagatia na Slovensku, Klub slovenských turistov, Zväz potápačov Slovenska,   

s 2 hlasmi: Slovenský tenisový zväz, Slovenský zväz moderného päťboja, Slovenská rugbyová 

únia.  

 

BOD 1: OTVORENIE 

  Olympijská hymna.  

  Prezident SOŠV Anton Siekel  na úvod privítal všetkých hostí prítomných na 57. VZ SOŠV, 

pričom vyjadril potešenie zo stretnutia znovu po niekoľkomesačnej prestávke zapríčinenej 

koronakrízou. Napriek tomu, že sa v posledných týždňoch konali rôzne telekonferencie, hovoril o 

dôležitosti osobných stretnutí, ktoré športové hnutie potrebuje. Vyjadril túžbu, aby rokovanie bolo 

úspešné, diskusia prospešná, a aby sa športové hnutie zase posunulo o kúsok dopredu. Na záver 

úvodnej reči poprosil o minútu ticha pre športových funkcionárov a osobnosti, ktoré nás opustili 

odo dňa konania 56. VZ SOŠV. Ich mená boli uvedené na veľkých plátnach aj obrazovkách. 

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling následne hovoril o tom, 

že šport bude prioritou pre ministerstvo počas celého nasledujúceho obdobia. Predstavil opatrenia, 

ktorými sa bude snažiť posunúť šport dopredu. Hovoril najmä o dôležitosti investícií do športovej 

infraštruktúry v školách, mestách a obciach. Avizoval prípravy spustenia voľnočasových 

poukazov pre mládež až do výšky 700 eur na osobu, o ktorých už prebiehajú rokovania s ministrom 

financií a mali by byť dostupné v praxi od septembra 2021. Spomenul taktiež snahu o novelizáciu 

Zákona o športe a o úpravu Zákona o Fonde na podporu športu, návrhy ku ktorému by mali byť v 

medzirezortnom pripomienkovom konaní už v priebehu tohto kalendárneho roka. Verí, že bude v 

rámci debaty dostatok času na riešenie všetkých sporných otázok. 
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 BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOŠV 

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

členov SOŠV od 56. VZ SOŠV podľa údajov, ktoré do stanoveného termínu nahlásili členské 

subjekty na sekretariát SOŠV. 

 

člen SOŠV delegát na 56. VZ SOŠV delegát na 57. VZ 

SOŠV 

Slovenská basketbalová asociácia Pavel Bagin  Miloš Drgoň 

Slovenský zväz bobistov Ladislav Noskovič Martin Neštrák 

Slovenský curlingový zväz František Pitoňák Slávka Makovníková 

Slovenský futbalový zväz Jozef Kliment Peter Palenčík 

Slovenská golfová asociácia Tomáš Stoklasa Kamil Balga 

Slovenský šachový zväz Eva Repková Zdeňek Gregor 

Slovenský lukostrelecký zväz Vladimír Hurban Vladimír Bužek 

Slovenský zväz orientačných športov Milan Mazúr Andrej Patráš 

Slovenský zväz vodného lyžovania 

a wakeboardingu 

Alexander Vaško Denisa Oravcová 

Slovenský zväz florbalu Oto Divinský Helena Kunšteková 

Slovenská spoločnosť telovýchovného 

lekárstva 

Dušan Hamar Branislav Delej 

Slovenská asociácia olympionikov Dárius Rusnák Juraj Tarr 

Slovenská asociácia športu na školách Roman Králik  Marián Majzlík 

Špeciálne olympiády Slovensko Dominika Nestarcová Eva Gažová 

Slovenská softbalová asociácia Miriam Suchoňová František Bunta 

Slovenský zväz biatlonu Ondrej Kosztolányi Peter Vozár 

Slovenský zväz judo Peter Pisoň Ján Krišanda 

Slovenský zväz ľadového hokeja Vladimír Janček Martin Kohút 

Slovenská asociácia taekwondo Gabriela Ižariková Pavel Ižarik 

Slovenská asociácia motoristického 

športu 

Vojtech Ruisl Dušan Koblíšek 

  

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov Slovenského 

olympijského a športového výboru na rokovaní 57. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na 

rokovaní, ako boli predložené. 

 

 

BOD 3:  SCHVÁLENIE ZLOŽENIA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 Generálny sekretár SOV Jozel Liba informoval, že na začiatku 57. VZ SOŠV bolo 

prítomných 72 z celkového počtu 91 členov SOŠV (t.j. 79 %), celkove disponujúcich so 104 

hlasmi z celkového počtu 127 hlasov, čo znamenalo 82 % všetkých hlasov. Plénum je teda 

uznášaniaschopné. 
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  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba následne predložil návrh zloženia mandátovo-návrhovej 

komisie 57. VZ SOŠV: predseda Marián Vanderka, členovia Tatiana Drobná (Slovenský 

šermiarsky zväz), Dušan Koblíšek (Slovenská asociácia motoristického športu). Návrh bol 

schválený jednomyseľne 104 hlasmi. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 57. VZ SOŠV: 

predseda Marián Vanderka, členovia Tatiana Drobná, Dušan Koblíšek. 

 

 

BOD 4: SCHVÁLENIE PROGRAMU 57. VZ SOŠV,  ZÁPISNICE Z 56. VZ SOŠV a 

ROKOVACIEHO PORIADKU 57. VZ SOŠV 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že k elektronicky zaslanému programu 57. 

VZ SOŠV, ďalej k zápisnici z 56. VZ SOŠV, ani k rokovaciemu poriadku 57. VZ SOŠV žiadny 

člen SOŠV nepredložil písomne žiadnu pripomienku. Priamo na rokovaní s pripomienkou k 

rokovaciemu poriadku, k článku 4 bod 3, vystúpil čestný člen SOŠV a predseda Klubu športových 

redaktorov SSN Tomáš Grosmann. Konkrétne išlo o nasledujúcu vetu: „Na valné zhromaždenie 

sú pozývaní hostia a zástupcovia hromadných informačných prostriedkov, ktorých zoznam 

schvaľuje výkonný výbor”. Upozornil, že účasť novinárov na VZ výkonný výbor nikdy 

neschvaľoval a ani ju nemá prečo schvaľovať. Požiadal preto o preformulovanie daného bodu 

rokovacieho poriadku nasledovne: „Na valné zhromaždenie sú pozývaní hostia, ktorých zoznam 

schvaľuje výkonný výbor, a sú pozývaní aj zástupcovia hromadných informačných prostriedkov”. 

Následne dal generálny sekretár o všetkých dokumentoch – aj s uvedenou pripomienkou – 

hlasovať. Všetky boli schválené jednomyseľne 104  hlasmi. 

 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu z 56. valného zhromaždenia SOŠV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo s pripomienkou rokovací poriadok 57. VZ SOŠV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo program 57. VZ SOŠV nasledovne: 

1. Otvorenie  Siekel 

2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOŠV  Liba 

3. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie  Liba 

4. Schválenie programu 57. VZ SOŠV, zápisnice z 56. VZ SOŠV, rokovacieho poriadku  Liba 

5. Správa prezidenta SOŠV  Siekel 

6. Správa generálneho sekretára SOŠV  Liba 

7. Vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2019  Liba 

8. Prijatie nových členov SOŠV  Liba 

9. Diskusia 

10. Prestávka 

11. Výročná správa za rok 2019 

a) Správa SOŠV za rok 2019  Asványi 

b) Správa SOM, a.s., Sport Event za rok 2019  Asványi 

c) Správa Nadácie SOŠV za rok 2019  Guľáš 

12. Správa DR SOŠV za rok 2019  Mižúr 

13. Správa DR SOM, a.s. za rok 2019  Mižúr 

14. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2020  Asványi 
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15. Diskusia 

16. Správa mandátovej a návrhovej komisie 

17. Záver  Siekel 

    

  

BOD 5: SPRÁVA PREZIDENTA SOŠV 

  Prezident SOŠV Anton Siekel svoju správu rozdelil na dva zásadné okruhy. Prvú časť 

venoval bilancovaniu roka 2019 a v druhej časti načrtol ciele na rok 2020.  

  Najskôr vyjadril spokojnosť s naplnením cieľov, najmä s vytvorením strešnej organizácie 

slovenského športu, ktorej úlohu SOŠV začal plniť od svojej transformácie z dovtedajšieho SOV 

dňa 7. 12. 2018. Prezident SOŠV hovoril o dôležitosti udalostí, ktoré predchádzali uskutočneniu 

tohto aktu. Spomenul najmä diskusie s členmi hnutia, rozhodnutia výkonného výboru, rokovania 

s Konfederáciou športových zväzov SR, či mandát  od členov SOV, bez ktorého by k danej zmene 

nemohlo prísť. Prezident SOŠV ďalej vyzdvihol skutočnosť, že od januára minulého roka začal 

pôsobiť historicky prvý štátny tajomník pre šport, bývalý viceprezident SOŠV Jozef Gönci. Podľa 

jeho slov je táto funkcia predurčená na to, aby sa stala „premostením názorov športového hnutia 

smerom k štátnym orgánom a veľmi silným hlasom k presadzovaniu našich potrieb, myšlienok a 

odporúčaní”. 

  Anton Siekel ocenil aj vznik Fondu na podporu športu, o ktorého zriadenie sa SOŠV 

významne usiloval v rámci diskusií počas dvoch rokov.  Podľa jeho slov je funkcia fondu 

nespochybniteľná a predstavuje veľmi silný nástroj financovania slovenského športu. Ďalej 

prezident spomenul systémovú podporu športovej infraštruktúry. V tejto veci sa SOŠV po dlhých 

rokovaniach podarilo presvedčiť vládne autority, že podpora infraštruktúry v športe je prvý a 

nevyhnutný krok na to, aby sa stav v slovenskom športe zmenil k lepšiemu. Z pôvodne 

zamýšľaných 70 miliónov sa podarilo presadiť 60 miliónovú systémovú trojročnú dotáciu do 

športovej infraštruktúry, ktorú bude realizovať Fond na podporu športu. Prezident SOŠV prisľúbil 

vyvinúť maximálne úsilie, aby sa podpora športu presadzovala transparentne, adresne a 

zdôvodniteľne. Vyzdvihol prácu všetkých ľudí, ktorí svojou aktívnou účasťou v športovom hnutí 

a participáciou na riešení dôležitých otázok prispievajú k napĺňaniu cieľov organizácie. 

  Ďalšiu časť svojho príhovoru venoval prezident SOŠV informovaniu o činnosti jednotlivých 

oddelení SOŠV. V rámci športového oddelenia zhodnotil rok 2019 ako veľmi úspešný. Ako prvý 

príklad uviedol zimnú verziu Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Sarajeve, na 

ktorom naša šortrekistka Petra Rusnáková získala dve zlaté a jednu striebornú medailu a vyhlásili 

ju za najúspešnejšiu športovkyňu celého podujatia. Následne hovoril aj o medailových úspechoch 

na júnových II. európskych hrách v Minsku (výprava tam získala jednu striebornú a tri bronzové 

medaily) a na letnej verzii EYOF v Baku, kde cyklista Martin Svrček získal bronzovú medailu. 

Do kompetencie športového oddelenia patria aj projekty „Olympijský odznak všestrannosti” a 

„Juniorský olympijský tím”, ktoré dosiahli veľký úspech a vzbudili veľký záujem. SOŠV v nich 

chce pokračovať aj do budúcna. 

  Anton Siekel spomenul aj program „Športuj, Slovensko”, ktorý sa pod záštitou oddelenia 

rozvoja olympizmu organizoval  na viacerých miestach ako súčasť Olympijského dňa pre celú 

rodinu. Momentálna situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu SARS-CoV 2 síce znemožnila 

jeho tohtoročné konanie, ale po veľkom úspechu z roku 2019 zostáva v agende SOŠV. V rámci 

šírenia myšlienok olympizmu ocenil prezident SOŠV spoluprácu s olympijskými klubmi, bez 

ktorých by si nevedel predstaviť činnosť výboru. Stručne spomenul aj nové výzvy do budúcna 

a projekty, ktoré sa SOŠV bude snažiť zavádzať do praxe v nasledujúcom roku. 
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 V rámci medzinárodného oddelenia pripomenul prezident SOŠV minuloročné stretnutie s 

prezidentom MOV Thomasom Bachom, ktorého následná plánovaná návšteva Slovenska v máji 

2020 musela byť zrušená. Slovom sa zmienil aj o programe športovej diplomacie, ktorá má za 

sebou ďalší úspešný ročník, či o podpísaní memoranda s Ruskou medzinárodnou olympijskou 

univerzitou v Soči, ktoré umožňuje našim študentom študovať na jej pôde.  

  Anton Siekel hovoril aj o neľahkej úlohe získavania partnerov v rámci mediálneho a 

marketingového oddelenia a poďakoval sa tým partnerom, ktorí prejavujú dôveru v šport aj v 

tomto ťažkom období. „Bol by som rád, ak by sme sa nebáli nielen povedať to, čo v slovenskom 

športe nefunguje, ale vedeli aj načrtnúť riešenia problémov,” uviedol prezident SOŠV na margo 

zavedenia diskusných stolov spolu s Denníkom N, na ktorých sa preberajú rôzne kontroverzné 

témy. Spomenul aj vlaňajšie konferencie „Šport medzi paragrafmi” a osobitne Sport ®evolution, 

ktorá sa má stať pravidelnou súčasťou kalendára podujatí SOŠV. Vyzval členov SOŠV, aby sa 

nebáli na tejto konferencii vystúpiť so svojimi nápadmi a podnetmi.  

  Rok 2020 nazval prezident SOŠV „rokom zmeny”. Začal hodnotením faktorov, ktoré 

spôsobili, že zďaleka nie všetky plány na rok 2020 vyšli podľa predstáv. Ako prvý faktor uviedol 

pandémiu ochorenia COVID-19, ktorú nevedel nikto dopredu predpovedať, a ktorá nečakane 

zasiahla celý svet, ako aj Slovensko a SOŠV. Po februárových parlamentných voľbách zase 

nastúpili do funkcií nový minister školstva aj nový štátny tajomník MŠVVŠ SR pre šport a bolo 

prijaté programové vyhlásenie novej vlády. V dôsledku toho potreboval SOŠV viac času na 

nadviazanie novej komunikácie a na zistenie zámerov novej vlády. Ako posledný faktor A. Siekel 

pomenoval preloženie OH 2020 v Tokiu na rok 2021, ktoré vyvolalo veľa otáznikov a hlavne 

znamenalo obrovskú výzvu pre národné olympijské výbory, organizátorov podujatia, ale aj pre 

MOV, aby eliminovali veľké škody vyplývajúce z preloženia hier. 

  Za najväčší neúspech roka 2020 označil Anton Siekel malý záujem novej vlády o šport, čo sa 

ukázalo hlavne v jej programovom vyhlásení. Zároveň však vyzval štátneho tajomníka pre šport a 

celé hnutie na vzájomnú spoluprácu pri presadzovaní vlastných názorov do praxe, nezávisle od 

toho, či sa nachádzajú v programovom vyhlásení. Vo veci pomoci športovcom v čase koronakrízy, 

prezident SOŠV vyjadril sklamanie z prístupu štátnych autorít. „Mrzí ma, že hoci oblasť športu 

bola veľmi postihnutá, pomoc štátu pre šport na Slovensku sa nedá porovnať s pomocou v 

susedných, aj v mnohých ďalších európskych krajinách. Žiaľ, šport na Slovensku je na periférii 

záujmu štátu,“ uviedol. „Bude na nás, aby sme hovorili hlasno o tom, aké benefity šport prináša 

spoločnosti a aký je dôležitý. Budeme musieť viac argumentovať a prostredníctvom štátneho 

tajomníka hľadať cestu k vláde, aby sa na nás nezabudlo”. 

  V ďalšej časti hovoril o dôležitosti Fondu na podporu športu, ktorý pôsobí od začiatku roka 

2020. Aj keď fond je ešte stále na svojej štartovacej čiare – aj v dôsledku už spomínaných faktorov 

ako sú koronakríza či zmena vlády, má dôležitú funkciu v športe. Jeho náplňou je podľa zákona 

financovanie športu ako celku, vrátane štátnej športovej reprezentácie či športovej infraštruktúry 

a ďalších podstatných oblastí. 

  Prezident SOŠV konštatoval, že SOŠV ako organizácia bol od začiatku pandémie aktívny a 

pomohol celej športovej obci. „Zareagovali sme rýchlo, zriadili sme rezervný fond Pripravení 

pomáhať a spustili sme naň naviazaný projekt Dáme to!,” uviedol. Ako veľkú výzvu do budúcna 

označil prípravu dlhodobej stratégie smerovania slovenského športu, pričom každá veľká či malá 

zmena by mala byť odkomunikovaná zdola, od tej najnižšej štruktúry športového hnutia až po 

ministerstvo, a až následne aplikovaná v legislatívnom procese. 

  Veľký záväzok vidí prezident SOŠV v príprave letného EYOF 2022 v Banskej Bystrici. 

Slovensko ako krajina má na tomto veľkom podujatí možnosť pozitívne sa ukázať. Vyjadril 

prosbu, aby bola táto udalosť prioritou aj z pohľadu vlády. 
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  Rezervy vidí prezident SOŠV v spolupráci so Slovenskou asociáciou olympionikov, v ktorej 

vidí obrovský potenciál. Bude sa snažiť tieto nedostatky v roku 2020 odstrániť.   

  V záverečnej časti svojej správy ešte Anton Siekel povzbudil všetkých prítomných, aby sa 

nebáli diskutovať o témach, ktoré ich trápia a aby sa snažili spoločnou diskusiou hľadať riešenia. 

„Aby to neboli náhodné rozhodnutia individualít alebo občianskych združení, ktoré sa čas od času 

majú potrebu zapojiť do diskusie práve k téme, ktorá im vyhovuje”, vyjadril svoju prosbu. 

  Na záver sa poďakoval všetkým, ktorí participovali na všetkom, čo SOŠV v minulom období 

vykonal, najmä za ich ochotu, pomoc a spoluprácu. 

 

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

  

 

BOD 6: SPRÁVA GENERÁLNEHO SEKRETÁRA SOŠV 

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

činnosti SOŠV. V úvode poznamenal, že od uplynulého VZ SOŠV zažívame dva úplne odlišné 

polroky. Kým druhý polrok 2019 bol podľa jeho slov hektický a dynamický, prvý polrok 2020 bol 

jeho presným opakom.  

  V rámci minuloročných aktivít sa vrátil k júnovým Európskym hrám v Minsku. Počas ich 

priebehu sa uskutočnilo aj mimoriadne valné zhromaždenie Európskych olympijských výborov, v 

rámci ktorého sa diskutovalo o ďalšom smerovaní Európskych hier. Za dejisko III. európskych 

hier v roku 2023 tam bol zvolený poľský Krakov a región Malopoľska. Hovoril aj o letnej edícii 

EYOF v Baku, ktorá sa konala v júli 2019 a na ktorej sa ako pozorovatelia zúčastnili aj zástupcovia 

organizátorského tímu  EYOF 2021 v Banskej Bystrici. Na záverečnom ceremoniáli si jej primátor 

prevzal pomyselnú štafetu organizácie nasledujúceho letného EYOF.  

  Generálny sekretár vo svojej správe  spomenul aj 1. svetové plážové hry Asociácie národných 

olympijských výborov (AWBG), ktoré sa konali v októbri 2019 v katarskej Dauhe. V rámci 

podujatia sa uskutočnilo aj valné zhromaždenie Asociácie národných olympijských výborov. 

  Koncom októbra 2019 bolo valné zhromaždenie Európskych olympijských výborov vo 

Varšave. Na ňom si čestný prezident SOŠV František Chmelár prevzal najvyššie vyznamenanie 

Európskych olympijských výborov – EOC Order of Merit.  

  V druhej časti svojej správy sa Jozef Liba venoval udalostiam aktuálneho roka. „Rok 2020 

mal byť rokom olympijským, s januárovými zimnými olympijskými hrami mládeže v Lausanne 

a s letnými Hrami XXXII. olympiády v Tokiu. Zároveň sa týmto rokom mal končiť štvorročný 

olympijský cyklus”, uviedol. OH v Tokiu však museli MOV a japonskí organizátori v dôsledku 

koronakrízy odložiť o rok neskôr. 

  Generálny sekretár informoval v krátkosti o III. ZOH mládeže, ktoré sa konali v januári vo 

švajčiarskom Lausanne, ale aj na športoviskách v St. Moritzi a vo Francúzsku. Podujatie ponúklo 

nový koncept s množstvom nových inovatívnych disciplín pre mladých športovcov. Jozef Liba 

vyjadril veľkú radosť, že predsedníčkou koordinačnej komisie MOV pre III. ZOH mládeže bola 

členka MOV na Slovensku Danka Barteková.  

  Generálny sekretár SOŠV pripomenul, že vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 bolo 

zrušené alebo preložené veľké množstvo vrcholných svetových aj európskych športových 

podujatí, ako aj veľa významných športových kongresov. Neobišlo to ani najočakávanejšiu 

udalosť tohto roka, ktorou mali byť OH v Tokiu. V dôsledku toho sa z tradičného štvorročného 

olympijského cyklu stal päťročný. Na základe rozhodnutia o preložení OH v Tokiu na rok 2021 

a vzhľadom na vzniknutú termínovú kolíziu organizačný výbor EOYF 2021 a SOŠV požiadali 
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Európske olympijské výbory o presun podujatia z roku 2021 na rok 2022. Táto logická žiadosť 

bola zo strany EOV akceptovaná. 

  Generálny sekretár SOŠV vyjadril presvedčenie, že všetky udalosti, ktoré sa nemôžu 

uskutočniť v tomto roku, ako napríklad návšteva prezidenta MOV či na máj 2020 v Šamoríne 

plánovaný seminár generálnych sekretárov NOV Európy a šéfov misií európskych NOV, ako aj 

zasadnutie výkonného výboru Európskych olympijských výborov, sa budú môcť uskutočniť v 

ďalšom roku.  

  Na záver sa generálny sekretár SOŠV poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastňovali na 

medzinárodných aktivitách SOŠV a vzorne ho reprezentovali či už v tomto roku alebo v rokoch 

minulých a rovnako ďakoval za aktívny prístup. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu. 

 

 

BOD 7: VYZNAMENANIA A OCENENIA SOŠV ZA ROK 2019  

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba oznámil rozhodnutie o udelení diplomu MOV Žena 

a šport za rok 2019. 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 2019 Zdenke 

Letenayovej. Diplom jej odovzdali prezident SOŠV Anton Siekel a členka MOV na Slovensku 

Danka Barteková. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie odovzdanie Diplomu Medzinárodného 

olympijského výboru Žena a šport Zdenke Letenayovej. 

 

  Jozef Liba ďalej prečítal zoznam laureátov výročných ocenení SOŠV za rok 2019 a 

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

podobe charakteristiky všetkých laureátov. Prítomným laureátom odovzdali výročné ocenenia za 

rok 2019 aj vyznamenania prezident SOŠV Anton Siekel a členka MOV na Slovensku Danka 

Barteková. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2019 

nasledovne: TROFEJ SOŠV: Anastasia Kuzminová, CENA PAVLA SCHMIDTA: Petra Vlhová, 

CENA BOHUMILA GOLIANA: hokejbalisti Slovenska, CENA ONDREJA NEPELU: Petra 

Rusnáková, CENA PAVLA DEMITRU: Robert Vittek, CENA JÁNA ZACHARU: Vladimír 

Daňo, CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ: Věra Čamborová, CENA MIROSLAVA 

PROCHÁZKU: Eugen Magda, CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA: František Seman, CENA 

LADISLAVA CHUDÍKA: Jozef Harangozó a Petr Horáček, CENA VINCENTA LAFKA – 

OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA: Trnavský olympijský klub. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie vyznamenaní SOŠV nasledovne: 

ZLATÝ ODZNAK SOŠV: Miroslav Haviar, Peter Chudý, STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: 

Vladimír Bezdíček, Anton Gajdoš, Jozef Hrčka, Jaroslav Klus, Irena Mikócziová-Bosá, Milan 

Oršula, Anna Pasiarová, Zdeněk Simonides, Juraj Sinay, Alexander Slafkovský st., Janka Stašová, 

Ján Súkup, Peter Tarcala, BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV: Viktor Bielik, Eduard Földvári, Ján 

Greguška, Pavol Jurčík, Branislav Koniar, Miroslav Konôpka, Ján Kriško, Tomáš Kuťka, Anton 

Pospíšek, Tatiana Švecová, Miroslav Tomášik, Zuzana Wisterová, MEDAILA SOŠV: Andrej 
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Csemez, Milan Dvorščík, Mária Ďurišinová, Renáta Kasalová-Maňáková, Mariana Petrušová, 

Miloslav Roľko, Andrea Stranovská, Jana Velďáková, Dana Velďáková, Ján Volko, ČESTNÉ 

UZNANIE SOŠV: Gustáv Argaj, Janka Fričová, Rudolf Roučka, Július Sokol, Pavel Ševčík. 

 

 

BOD 8: PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV SOŠV   

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

žiadostí o prijatie do SOŠV: 

1. Únia telovýchovných organizácií Polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) 

2. Slovenská lakrosová federácia 

  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 SOŠV 

výkonný výbor SOŠV odporúča na prijatie dve športové organizácie. Členovia SOŠV prijali 

postupne jednomyseľne 104 hlasmi obidve organizácie za členov SOŠV. Prezident SOŠV Anton 

Siekel následne zástupcom novoprijatých členov odovzdal dekrét ako symbol prijatia do SOŠV. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Únie telovýchovných organizácií Polície SR 

(UNITOP SR) a Slovenskej lakrosovej federácie za členov SOŠV. 

 

 

BOD 9: DISKUSIA 

  Právnik SOŠV Patrik Hrbek, ktorý je aj člen pracovnej skupiny pre prípravu Zákona a športu 

na MŠVVŠ SR, vyjadril názor, že aktuálne platný zákon ukladá športovým zväzom množstvo 

byrokratických povinností. „Veríme, že tento zákon môže byť stručnejší, jasnejší, prehľadnejší a 

hlavne viac v prospech športu, ako je v súčasnej podobe. V dôsledku toho by sa športové 

organizácie mohli viac sústrediť na vlastnú činnosť v oblasti športu, ktorá je zmyslom ich 

existencie,” zaznelo z jeho úst. Vyjadril taktiež prísľub, že SOŠV aj on ako člen pracovnej skupiny 

sa budú snažiť robiť všetko, čo je v rámci legislatívnych nástrojov v ich silách, aby nedošlo k 

znevýhodneniu národných športových zväzov a športových organizácií. „O budúcnosti športu by 

mali viac rozhodovať odborníci so skúsenosťami z praxe, než právnici od stola,“ dodal na záver. 

 

  Predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny informoval, že hlavne vďaka úsiliu 

regionálnych olympijských klubov sa podarilo už takmer finalizovať projekt osadzovania 

pamätných tabúľ olympijských medailistov zo Slovenska predovšetkým na základných školách, 

ktoré navštevovali. Uviedol, že drvivá väčšina tabúľ je uý umiestnených v priestoroch, kde plnia 

svoj  účel. Z 86 tabúľ olympijských medailistov sa doteraz podarilo osadiť 83. Za prácu pri 

realizácii tohto projektu sa poďakoval najmä olympijským klubom, ktorých na Slovensku 

momentálne pôsobí už 25. Najnovšie do ich rodiny pribudol komárňanský. 

 

  Na vystúpenie právnika SOŠV Patrika Hrbeka, ale aj na kritiku postoja štátu k športu v čase 

koronakrízy z úst prezidenta SOŠV v jeho správe reagovala šéfka pracovnej skupiny pre prípravu 

Zákona o športe, právnička Zuzana Zajíčková. Vyjadrila sa, že nie je rozhodujúce, že je 

v Programovom vyhlásení vlády SR málo slov o športe. Pripomenula, že nedávno bola prijatá malá 

novela Zákona o športe, ktorá reagovala na niektoré objektívne problémy, vyvolané koronakrízou. 

Upozornila, že výška príspevkov pre národné športové zväzy sa napriek koronakríze neznížila. 

Zdôraznila aj to, že zo zákona vyplýva garantovaná suma príspevku pre jednotlivé zväzy, ktorá 

nemôže byť nižšia ako v minulom roku. Vyhlásila, že nesúhlasí s alarmizmom o nadmernej 
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byrokracii. Zdôraznila tiež, že kontrola v súčasnosti zlyháva. „Aj pri zjednodušení zákona musí 

byť kontrola, hlavne zdola.” Na záver svojho vystúpenia upozornila na fakt, že zväzy majú istým 

spôsobom garantované peniaze od štátu, takže by mali mať voči štátu aj nejaké povinnosti. 

 

  Prezident SOŠV Anton Siekel vzápätí reagoval, že podľa neho je alarmizmus namieste. 

Rovnako si to myslí množstvo ľudí zo športového hnutia, ktorí ho denne navštevujú. Zdôraznil, že 

rozhodne by sa nemal zľahčovať význam Programového vyhlásenia vlády SR. „V minulosti 

komunita právnikov aplikovala do Zákona o športe vlastné videnie. S tým nesúhlasím. Očakávam, 

že právnici budú implementovať podnety zo športovej obce do legislatívnej reči,“ povedal ďalej a 

poprosil Zuzanu Zajíčkovú, aby ho pozvala na najbližšie zasadnutie pracovnej skupiny, na ktorom 

by rád prezentoval svoj pohľad. 

 

  Podpredseda Fondu na podporu športu Jaroslav Rybanský, nedávno poverený jeho vedením, 

informoval o činnosti fondu. Spomenul nový Zákon o športe, ktorý priniesol nový zdroj peňazí 

cez odvody z lotériových hier. Navyše dnes prostredníctvom Fondu na podporu športu prichádza 

každoročne zo zákona 20 miliónov eur na podporu športu. Keďže fond začal pôsobiť len v januári, 

bolo potrebné na jeho plné fungovanie pripraviť zhruba tridsať smerníc. Na tento účel správna 

rada fondu v období do prepuknutia koronakrízy zasadala dvakrát mesačne namiesto zákonnej 

povinnosti stretnutia raz mesačne. A hoci zákon o fonde počítal s využitím prostriedkov na jeho 

činnosť v šiestich oblastiach, zahŕňajúcich aj podporu profesionálneho a vrcholového športu, 

štátnu športovú reprezentáciu, podporu športu pre všetkých aj športu zdravotne znevýhodnených, 

v polovici mája došlo k zmene filozofie vnímania činnosti fondu, podľa ktorej má Fond na podporu 

športu podporovať najmä investície do športovej infraštruktúry. „Koncom júla by sme mali 

zverejniť prvú výzvu na podporu infraštruktúry,“ avizoval Rybanský a dodal, že najbližší pondelok 

sa uskutoční zasadnutie správnej rady fondu, na ktoré boli pozvaní aj prezident SOŠV a štátny 

tajomník pre šport. 

 

  Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová spochybnila názor šéfky pracovnej skupiny pre 

prípravu Zákona o športe Zuzany Zajíčkovej, že kontrola je neúčinná. „V športe sa za posledných 

päť rokov kontrola v rámci dodržiavania legislatívnych pravidiel posunula výrazne dopredu,” 

uviedla. Vyjadrila názor, že každý, kto hovorí, že kontrola je neúčinná, to tvrdí len preto, že 

nepozná, akým spôsobom športová obec v skutočnosti pracuje. „Kontrolóri sú vzdelávaní 

pravidelne a chcú v dobrej viere viesť športové zväzy k dodržiavaniu pravidiel a k tomu, aby 

nenastali žiadne nedostatky,“ konštatovala. Na záver dodala, že víta akékoľvek návrhy, ktorými 

by sa dalo do budúcnosti pomôcť kontrolórom. 

 

  Čestný člen SOŠV, bývalý predseda Slovenského združenia telesnej kultúry, prezident 

Konfederácie športových zväzov SR aj riaditeľ Športovej centra polície Marián Kukumberg 

upozornil, že celý čas sa na pléne hovorí o Zákone o športe a o kontrole športových subjektov, ale 

vôbec nie o podstate – teda o samotnej športovej činnosti a o problémoch klubov. „Bol som v 

skupine, ktorá pripomienkovala Zákon o športe. Žiaľ, jeho tvorcovia naše pripomienky 

neakceptovali. Na rozdiel od minulosti teraz máme strechu športu, ale nemám pocit, že by sa 

zmenil spôsob komunikácie. Dúfam, že dnes bude diskusia iná,” uviedol. Zároveň dodal, že 

nesúhlasil s kontrolou, ale nie preto, že by bola nežiaduca. „Prečo sú športovci posudzovaní ako 

zlodeji? Mestá a obce majú oveľa viac peňazí ako športové spolky, ale nie sú zďaleka natoľko 

zviazané kontrolou. Športová obec s množstvom členov má veľmi vážny spoločenský mandát, aby 

si nás štát všímal,” zdôraznil. Na záver vyzval všetkých, aby sa snažili postupovať spoločne a 
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zdôraznil, že štát by mal komunikovať predovšetkým so SOŠV ako so strešnou organizáciou 

slovenského športu. 

 

  Viceprezident SOŠV a šéf Slovenského atletického zväzu Peter Korčok v krátkosti 

informoval o preložení XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v 

Banskej Bystrici z roku 2021 na rok 2022 v dôsledku vzniknutej termínovej kolízie po preložení 

OH v Tokiu na budúci rok. „Rok navyše nám v prípravách môže výrazne pomôcť. Rokujeme teraz 

s útvarom Hodnota za peniaze o uvoľnení financií na EYOF,” povedal šéf organizačného výboru. 

„Snažíme sa, aby toto najvýznamnejšie mládežnícke podujatie a najväčšie multišportové podujatie 

v histórii Slovenska dopadlo úspešne. Som veľmi rád, že štátny tajomník pre šport aj ministerstvo 

školstva nám vyjadrujú podporu,” dodal na záver. 

 

  ● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami 

z diskusie.      Z: VV SOŠV  T: priebežne 

 

 

BOD 10: PRESTÁVKA 

 

 

BOD 11: VÝROČNÁ SPRÁVA SOŠV/SOM/SPORT EVENT/NADÁCIE SOŠV ZA ROK 

2019 

  Výročnú správu SOŠV za rok 2019, a v jej rámci aj Správu Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s. a Sport Event, s.r.o., za rok 2019 ako aj Správu Nadácie SOŠV za rok 2019, 

dostali členovia SOŠV v predstihu v elektronickej podobe. Na 57. VZ SOŠV ju ústnym 

komentárom uviedol výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi. Audit výročnej správy vykonala 

spoločnosť PricewaterhouseCoopers. Audítor udelil čistý výrok pre všetky uvedené organizácie. 
  „Z pohľadu fungovania SOŠV bol uplynulý rok transformačný. Zmenil sa názov, vizuálna 

identita, spustilo sa nové webové sídlo a zaviedli sa nové projekty. Sekretariát SOŠV v roku 2019 

zamestnával 29 pracovníkov a organizačná štruktúra pozostávala z deviatich oddelení. Počas roka 

vzniklo právne a marketingové oddelenie, informoval výkonný riaditeľ o organizačnej štruktúre 

SOŠV.   

  Slovenská olympijská marketingová, a.s., sa predovšetkým sústredila na predaj olympijskej 

symboliky,  uzatváranie projektových partnerstiev a na marketingovú činnosť. Spoločnosť Sport 

Event, s.r.o., ktorá bola založená koncom júna 2019, prebrala na seba úlohu zabezpečiť 

organizáciu sprievodných podujatí k olympijským hrám v Tokiu 2020, ktoré boli neskôr v 

dôsledku pandémie COVID-19 preložené. Ambíciou spoločnosti do budúcna je zabezpečiť 

organizáciu podujatí SOŠV a ponúknuť tieto služby aj členskej základni. 

 

  G. Asványi ďalej spomenul, že v uplynulom roku SOŠV zabezpečoval účasť slovenskej 

výpravy na štyroch významných multišportových podujatiach: zimnom Európskom olympijskom 

festivale mládeže v Sarajeve, Európskych hrách v Minsku, letnom Európskom olympijskom 

festivale mládeže v Baku a na Svetových plážových hrách ANOV v Dauhe. V rámci mediálnej 

činnosti SOŠV zabezpečoval vydanie dvoch čísiel časopisu Olympic.sk, vydanie knižnej 

pamätnice k Európskym hrám Minsk 2019 aj každomesačnej prílohy Sme jeden tím v HN, ako aj 

organizáciu série stretnutí s médiami pod názvom Time-out s prezidentom. Výkonný riaditeľ 

informoval aj o náraste návštevnosti na novom webovom sídle SOŠV s novým dizajnom a s 

bohatou funkcionalitou, ktorá za rok vzrástla zo 110 000 na 250 000. 
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  Gábor Asványi poukázal na nové projekty ako Olympijský odznak všestrannosti a „Športuj, 

Slovensko“, venované vzdelávaniu a rozvíjaniu olympizmu a športu na Slovensku, ako aj na 

projekty Juniorský olympijský tím a „Ukáž sa!“, ktorý sa realizuje v spolupráci s Nadáciou SOŠV. 

  Uznesením vlády SR č. 285 z 12. júna k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej 

infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021 sa SOŠV stal prijímateľom finančných 

prostriedkov na tento účel vo výške 3 miliónov eur. Na základe tejto skutočnosti SOŠV 18. júla 

vypísal otvorenú celoštátnu výzvu. Zapojilo sa do nej celkovo 396 žiadateľov, ktorí žiadali na 

svoje projekty spolu 45 miliónov eur. Komisia zriadená na tento účel vybrala 44 žiadostí z 33 

športov, ktoré odsúhlasil výkonný výbor SOŠV v októbri 2019. 

  Výkonný riaditeľ SOŠV informoval aj o hospodárení SOŠV v roku 2019. Celkové príjmy 

SOŠV boli vo výške 4 101 437 EUR, celkové náklady boli 3 574 023 EUR. Hospodárenie sa 

skončilo so ziskom vo výške 527 415 EUR. Na vysvetlenie, ide o účtovný zisk, ktorý 

nepredstavuje výšku voľných prostriedkov na účtoch SOŠV. Zisk vznikol štandardným postupom 

viažucim sa k účtovaniu nákladov súvisiacich so zabezpečením výpravy SR na olympijských hrách 

v Tokiu. To znamená, že záväzky boli uhradené, ale vstúpia do nákladov až po konaní OH. 

Aktuálne sú vedené ako náklady budúcich období. Predmetný zisk z hospodárskej činnosti navrhol 

výkonný výbor SOŠV previesť na účet Neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

  Slovenská olympijská marketingová, a.s., sa v uplynulom roku zameriavala na marketingové 

a obchodné aktivity SOŠV, t.j. na predaj olympijskej symboliky, iniciovanie projektových a 

mediálnych partnerstiev, ako aj na realizáciu projektov a mediálnych kampaní. Najvýznamnejší 

partneri SOŠV v uplynulom roku boli spoločnosti TIPOS,  4F, Toyota, ZP Dôvera, BILLA, 

Kooperativa, Slovenská sporiteľňa, Matador, Granden a X-bionic sphere. Predaj olympijskej 

symboliky sa silno viazal k spolupráci s ambasádormi SOŠV. V uplynulom roku sa spolupracovalo 

s 20 športovcami. Celková výška prostriedkov vyčlenená na tento účel bola 207 861 EUR. V roku 

2018 to bola suma 167 273 EUR a v roku 2017 176 500. 

  V hospodárení Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., v roku 2019 príjem predstavoval 

2 349 598 EUR. Z toho bol hotovostný predaj olympijskej symboliky vo výške 1 157 685  EUR. 

Na porovnanie v roku 2018 to bolo 773 474 EUR a v roku 2017 len 643 415 EUR. Náklady boli 

2 335 983 EUR. Z tejto sumy bola odplata za používanie olympijskej symboliky pre SOŠV 462 

864 EUR. Hospodársky výsledok bol zisk vo výške 13 616 EUR. Valné zhromaždenie SOM, a.s., 

rozhodlo sumu 12 254 EUR presunúť na účet Nerozdelených ziskov minulých rokov a sumu 1 362 

EUR do tvorby rezervného fondu. 

 

  Spoločnosť Sport Event, s.r.o., venovala svoje úsilie príprave projektu Pripravení na Tokio. 

Jeho ambíciou je počas olympijských hier v Tokiu priniesť olympijskú atmosféru na Slovensko, 

inšpirovať ľudí k športovým aktivitám a zdieľať s nimi emócie. Projekt sa skladá z podprojektov 

Športuj, Slovensko, Olympijský festival a Slovenský dom v Tokiu.  

  V hospodárení Sport Event, s.r.o., v roku 2019 príjmy spoločnosti dosiahli 40 000 EUR a 

náklady 39 975 EUR. Spoločnosť tak vykázala zisk 25 EUR. Príjmy pochádzali zo SOM, a. s. 

Náklady sa viazali prevažne k odplate realizačného tímu. 

  Na záver sa G. Asványi poďakoval všetkým kolegom za odvedený kus práce a rovnako 

všetkým, ktorý sa podieľali na príprave výročnej správy.    

  

 Súčasťou Výročnej správy SOŠV je aj správa Nadácie SOŠV za rok 2019, ktorú ústne uviedol 

predseda jej správnej rady Dušan Guľáš. Na úvod zhodnotil rok 2019 ako veľmi úspešný, a to 

hlavne vďaka znásobeniu príjmu nadácie, ktorej činnosť prebiehala v súlade s jej štatútom. 
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Poďakoval sa prezidentovi SOŠV ako aj všetkým členom nadácie. Vyzdvihol spoluprácu so SOM 

a.s. V rámci Nadácie sa za posledný rok podarilo vyzbierať necelých 200-tisíc eur, čo ju podľa jej 

predsedu radí už k významnejším nadáciám. Nie všetky vyzbierané finančné prostriedky sa 

podarilo prerozdeliť. Poukázalo sa len vyše 70-tisíc a zo zvyšku sa vytvorila finančná rezerva. Tá 

prišla vhod hlavne na začiatku tohto roka, keď bolo treba podporiť športovcov postihnutých 

pandémiou. 

  D. Guľáš prezentoval ďalší ročník projektu „Ukáž sa!“, čo je nosný projekt Nadácie SOŠV 

určený pre mládež. Minulý rok bolo pri jeho realizácii prerozdelených 65 tisíc eur, pričom finančné 

prostriedky si rozdelilo 12 individuálnych finalistov a 6 kolektívov. Predsedu Nadácie SOŠV teší 

hlavne nárast počtu interakcií na webovej stránke, na ktorej sa hlasuje o rozdelení financií pre 

finalistov. Všetky parametre návštevnosti stránky sa od roku 2016 strojnásobili. 

  V súvislosti s projektom Olympijská kvapka krvi vo viacerých mestách napriek určitým 

obmedzeniam spolu darovalo krv okolo 120 darcov. Všetkým darcom sa predseda D. Guľáš 

srdečne poďakoval. 

  V rámci projektu Olympijské srdce pre seniorov Nadácia SOŠV udelila poukazy 10 bývalým 

olympionikom, ktorí v termíne od 9. do 15. septembra 2019 absolvovali liečebné pobyty 

v Kúpeľoch Dudince. Na záver svojej správy ešte informoval o vydarenej aukcii v rámci 

konferencie Sport (r)evolution, kde sa podarilo vydražiť skoro 80-tisíc eur predajom podpísaných 

tričiek, dresov a rakiet úspešných športovcov.  

 

  Výročnú správa SOŠV za rok 2019 a v jej rámci aj Správu Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s. za rok 2019, správu Sport Event, s.r.o. za rok 2019 a Správu Nadácie SOŠV 

za rok 2019 schválili delegáti 57. VZ SOŠV jednomyseľne, za hlasovalo všetkých 54 prítomných 

členov SOŠV s celkovým počtom 77 hlasov. Plénum bolo uznášaniaschopné, keďže celkový počet 

hlasov dosiahol 61 %. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu Slovenského olympijského a športového 

výboru, SOM, a.s., Sport Event, s.r.o. a Nadácie SOŠV za rok 2019. 

 

 

BOD 12: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOŠV ZA ROK 2019   

  Správu dozornej rady SOŠV za rok 2019 predložil jej predseda Ján Mižúr. Uviedol, že DR 

SOŠV v roku 2019 pracovala v zložení: Ján Mižúr ako predseda a Ján Karšňák, Tibor Hubík a 

Jakub Šimoňák ako členovia dozornej rady. V zmysle platných legislatívnych predpisov Ján Mižúr 

zastával funkciu kontrolóra SOŠV. 

  V roku 2019 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 DR SOŠV sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach VV SOŠV, na ktorých sa 

aktívne zapájal do diskusie. Okrem toho iniciatívne rokoval s výkonným riaditeľom a s právnikom 

SOŠV o aktuálnych témach činnosti SOŠV. Kontrolórovi SOŠV v priebehu roka nebol doručený 

žiaden podnet na riešenie. Kontrolór priebežne kontroloval obsahy zápisov jednotlivých orgánov 

SOŠV a ich zverejnenie. Na rokovaní dozornej rady dňa 27. 11. 2019 sa kontrolovala 

hospodárnosť, efektívnosť a účel použitia finančných prostriedkov na zahraničné pracovné cesty. 

Neboli zistené nedostatky. Kontrolór SOŠV komunikoval s riadnymi členmi SOŠV a riešil 
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aktuálnu problematiku týchto subjektov. Iniciatívne sa zúčastnil aj na školení, ktoré organizovala 

hlavná kontrolórka športu. Aj na základe viacerých konzultácií s ekonomickým oddelením strešnej 

organizácie sa dosiahol v sledovanom období stav, na základe ktorého sa dá identifikovať každý 

jeden výdavok podľa miesta jeho vzniku a porovnať ho s naplánovanými čiastkami na daný 

projekt. Dozorná rada SOŠV na svojom poslednom zasadnutí dňa 2. 6. 2020 prerokovala výročnú 

správu SOŠV za rok 2019 aj so záverečnou správou audítora. So závermi v nich uvedenými 

súhlasila. Takisto prerokovala aj aktualizovaný návrh rozpočtu SOŠV na rok 2020 a nemala k 

nemu žiadne pripomienky. 

  V rámci tohto bodu zasadnutia J. Mižúr upozornil na skutočnosť, že z dôvodu krízového stavu 

sa DR SOŠV zaoberala aj predĺžením mandátu volených orgánov SOŠV. Vyjadril názor, že 

vzhľadom na to, že OH boli výnimočne preložené z roku 2020 na rok 2021, mandát prezidenta, 

výkonného výboru aj ombudsmana SOŠV by mal pokračovať a voľby by sa mali uskutočniť 

v novembri roka 2021. V Stanovách SOŠV (čl. V bod 5) sa uvádza:  „Po ukončení hier olympiády 

zvolá prezident volebné valné zhromaždenie, do pôsobnosti ktorého patrí najmä: a) schvaľovať 

výročnú správu o činnosti SOŠV za olympijský cyklus, b) voliť tajným hlasovaním I) prezidenta 

SOŠV, II) členov výkonného výboru SOŠV, a to v počte a podľa kľúča určeného týmito stanovami, 

III) významné osobnosti slovenského olympijského hnutia a športu, najmä z radov vynikajúcich 

športovcov – olympionikov, v maximálnom počte 5 osôb, IV) ombudsmana SOŠV. Volebné VZ 

SOŠV sa spravidla musí uskutočniť v termíne do štyroch rokov po predchádzajúcom volebnom 

valnom zhromaždení, t. j. v rovnakom kalendárnom mesiaci. V odôvodnených prípadoch môže 

VZ SOŠV svojim uznesením posunúť termín volieb do orgánov SOŠV až do 3 mesiacov po 

uplynutí stanoveného 4-ročného obdobia. Vo výnimočných prípadoch môže VZ SOŠV svojim 

uznesením schváliť posun dátumu volieb tak, aby sa uskutočnili najneskôr do 1 roka od ukončenia 

riadneho funkčného obdobia orgánov SOŠV, t.j. najneskôr do 5 rokov po predchádzajúcom 

volebnom valnom zhromaždení.“ V tomto zmysle z uvedených dôvodov a vzhľadom na 

výnimočnú situáciu, ktorá spôsobila presunutie OH, navrhol kontrolór SOŠV o tomto bode 

hlasovať. 

  Správa DR SOŠV bola schválená bez pripomienok jednomyseľne, za hlasovalo všetkých 54 

prítomných členov SOŠV s celkovým počtom 77 hlasov. Rovnako jednomyseľne bez pripomienok 

s celkovým počtom 77 hlasov bolo schválené aj predĺženie mandátu prezidenta SOŠV, výkonného 

výboru SOŠV a ombudsmana SOŠV zo 4 rokov na 5 rokov v zmysle Stanov SOŠV. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo správu dozornej rady Slovenského olympijského a 

športového výboru za rok 2019, predloženú Jánom Mižúrom. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo vzhľadom na výnimočné okolnosti v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 a preloženia Hier XXXII. olympiády v Tokiu z roku 2020 na rok 2021 posun 

termínu volieb do orgánov SOŠV podľa čl.V, bodu 5 Stanov SOŠV z novembra 2020 na november 

2021, čo znamená predĺženie mandátu prezidenta SOŠV, výkonného výboru SOŠV a 

ombudsmana SOŠV zo 4 rokov na 5 rokov. 

  

 

BOD 13: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOM, A.S., ZA ROK 2019   

  Správu dozornej rady SOM, a.s., za rok 2019 predložil Ján Mižúr. Uviedol, že v DR SOM 

v roku 2019 pracovala v zložení: Ján Mižúr ako predseda a Štefan Rosina, Jozef Jurášek a Ľubomír 

Halanda ako jej členovia. 

  Dozorná rada SOM, a. s., mala za toto obdobie dve zasadnutia, na ktorých sa zaoberala hlavne 

ekonomickou a legislatívnou oblasťou jej činnosti. Bolo konštatované, že príjmy SOM, a.s., sa 
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v porovnaní s minulými obdobiami výrazne zvýšili, čo bolo pozitívne pre viaceré podporné 

projekty, hlavne na podporu mladých talentovaných športovcov. Na jednom zo zasadnutí SOM a. 

s. sa riešila oblasť financovania projektov smerovaných na blížiace sa OH v Tokiu. Bola 

prerokovaná aj oblasť spolupráce s jednotlivými médiami, propagujúcimi aktivity strešnej 

organizácie. Riešili sa aj jednotlivé zdroje príjmov, ako aj dodržiavanie zásad na používanie 

olympijskej symboliky. 

  Na poslednom zasadnutí SOM, a. s., dňa 2. 6. 2020 sa podrobnejšie prerokovala výročná 

správa SOM a. s. za rok 2019 ako aj návrh rozpočtu SOM a. s. na rok 2020. K dispozícii boli aj 

správa od audítora a účtovná závierka SOM a. s. za rok 2019, spolu s daňovým priznaním. 

Členovia dozornej rady sa stotožnili so záverečnou správou audítora a s ich závermi súhlasili. 

  Správa bola schválená bez pripomienok jednomyseľne. Za hlasovalo všetkých 54 prítomných 

členov SOŠV s celkovým počtom 77 hlasov. 

   

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu dozornej rady Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s., za rok 2019, predloženú Jánom Mižúrom. 

 

 

BOD 14: SCHVÁLENIE ROZPOČTU SOŠV NA ROK 2020 

  Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2020, rozpočtu SOM, a.s., na rok 2020 a spoločnosti Sport 

Event, s.r.o., na rok 2020 predložil výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi. Informoval o tom, že 

rozpočty všetkých spomenutých organizácií boli pôvodne predložené a schválené na januárovom 

zasadnutí VV SOŠV, ale v dôsledku pandémie bolo potrebné rozpočty prispôsobiť aktuálnym 

podmienkam a nechať znovu schváliť na májovom zasadnutí VV SOŠV.  

   V rámci rozpočtu SOŠV sú predpokladané celkové príjmy vo výške 9 931 771 eur. 

Predpokladané príspevky zo štátneho rozpočtu tvoria celkove 6 067 557 eur. Z toho zhruba 3 

milióny sa viažu k projektu infraštruktúry a zhruba 1,6 milióna k projektu zabezpečenia účasti 

výpravy SR na OH v Tokiu. 

  Ďalšia významná časť plánovaných príjmov sa viaže k ostatným príspevkom, ktoré sú v 

značnej miere spojené so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel. Príjmy z 

medzinárodných olympijských štruktúr sa kalkulujú vo výške 857 504 EUR a predpokladaná 

odplata za právo používať olympijskú symboliku od dcérskej spoločnosti SOM, a.s., vo výške 310 

000 eur. 

  Predpokladané celkové náklady v rozpočte SOŠV na rok 2020 sú vo výške 9 914 567 eur. Z 

tejto sumy je na činnosť športového oddelenia vyčlenených 1 604 410 eur, na marketingové 

oddelenie 780 650 eur, na oddelenie rozvoja olympizmu 429 920 eur, na novozaložené IT 

oddelenie 129 600 eur, na medzinárodné oddelenie 121 220 eur, na múzejnú činnosť 78 895 eur, 

na mediálne oddelenie 44 200, na projekt športovej infraštruktúry a na projekt súvisiaci so 

spoluprácou so SPP 5 415 690 eur. Predpokladaný hospodársky zisk predstavuje 17 204 EUR. 

  Rozpočet SOM, a.s., na rok 2020 kalkuluje celkové predpokladané príjmy vo výške 2 841 932 

eur a náklady vo výške 2 841 089 EUR. 

  Dopady pandémie ochorenia COVID-19 sa najviac dotkli fungovania spoločnosti Sport 

Event, s.r.o., ktorá mala realizovať aktivity naviazané na OH v Tokiu. V dôsledku toho došlo k 

rozhodnutiu fungovanie spoločnosti utlmiť dovtedy, kým sa opätovne nerozbehne organizácia 

sprievodných podujatí k OH. Tento fakt sa odzrkadlil aj na plánovanom rozpočte. Celkové 

plánované príjmy činia 45 000 eur a náklady 39 106 eur. 

  Rozpočet bol schválený v predloženej podobe jednomyseľne, za hlasovalo všetkých 54 

prítomných členov SOŠV s celkovým počtom 77 hlasov. 
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  ● Valné zhromaždenie schválilo rozpočet SOŠV na rok 2020. 

 

 

BOD 15: DISKUSIA 

  Predseda DR SOŠV Ján Mižúr upriamil pozornosť na kontrolnú činnosť v praxi. „Na strane 

štátu stoja profesionáli, pričom na strane športovej inštitúcie sú zväčša dobrovoľní funkcionári, 

ktorí musia podľa Zákona o športe zodpovedať za naplnenie všetkých legislatívnych požiadaviek. 

Páčil sa mi príspevok hlavnej kontrolórky športu, ktorá povedala, že kontrola nemá byť na to, aby 

„dusila“, ale aby pomáhala,” povedal a vyslovil presvedčenie, že by bolo lepšie namiesto 

prijímania rozhodnutí zväzom častejšie podať pomocnú ruku. Väčšina subjektov je zahltená 

administratívnymi povinnosťami pričom zhruba 20 až 25 menších športových zväzov túto činnosť 

vykonáva len jedným pracovníkom,” dodal predseda DR SOŠV.  

  Na záver odporučil niektorým organizáciám, ktoré majú veľmi nízko stanovené členské 

príspevky, aby ich prehodnotili. Tým by si mohli vytvoriť podľa jeho slov aj nejaké vlastné zdroje 

a nemuseli by čakať len na príspevky od štátu. 

 

  ● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami 

z diskusie. 

        Z: VV SOŠV  T: priebežne 

 

  

BOD 16: SPRÁVA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 57. VZ SOŠV 

  Predseda mandátovej a návrhovej komisie 56. VZ SOŠV Marián Vanderka predložil návrh 

uznesení 57. VZ SOŠV, ktorý bol schválený jednomyseľne a bez pripomienok. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo uznesenia z 57. VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej a návrhovej komisie 57. VZ 

SOŠV. 

 
 

BOD 17: ZÁVER 

  Prezident SOŠV Anton Siekel sa na záver poďakoval všetkým za účasť a za veľmi zaujímavú 

diskusiu. Ubezpečil všetkých, že v takejto forme dialógu sa bude aj naďalej pokračovať. „Dve 

slová, ktorá by mali rezonovať pri našej práci, sú zodpovednosť za to, čo robíme a rešpekt k 

názorom iných, aj keď sú odlišné,” dodal prezident SOŠV. Vyjadril potešenie z účasti ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a taktiež pána poslanca NR SR 

Richarda Nemca. Na záver prezident SOŠV zaželal všetkým veľa pracovných a športových 

úspechov. 

 

V Bratislave, 6. júla 2020 

  

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV 

 

Overil: Anton Siekel, prezident SOŠV 
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UZNESENIE 

z 57. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru, 

konaného 26. júna 2020 v hoteli NH Gate One v Bratislave 

 

57. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 
A. SCHVAĽUJE:  

1. Program 57. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru. 

2. Zápisnicu z 56. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru. 

3. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 57. valného zhromaždenia SOV nasledovne: 

 predseda Marián Vanderka, členovia Tatiana Drobná, Dušan Koblíšek. 

4. Prijatie Únie telovýchovných organizácií Polície SR (UNITOP SR) a Slovenskej 

 lakrosovej federácie za členov SOŠV. 

5. Výročnú správu Slovenského olympijského a športového výboru, SOM, a.s., Sport Event, 

 s.r.o. a Nadácie SOŠV za rok 2019. 

6. Správu dozornej rady SOŠV. 

7. Vzhľadom na výnimočné okolnosti v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a preloženia 

Hier XXXII. olympiády v Tokiu z roku 2020 na rok 2021 posun termínu volieb do orgánov 

SOŠV podľa čl. V, bodu 5 Stanov SOŠV z novembra 2020 na  november 2021, čo znamená 

predĺženie mandátu prezidenta SOŠV, výkonného výboru SOŠV a ombudsmana SOŠV zo 4 

rokov na 5 rokov. 

8. Rozpočet SOŠV na rok 2020. 

9. Uznesenia z 57. VZ SOŠV. 

 

B. SCHVAĽUJE S PRIPOMIENKOU: 

1.     Rokovací poriadok 57. VZ SOŠV. 

 

C. BERIE NA VEDOMIE: 

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

 57. 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: Miroslav Haviar, 

 Peter Chudý, STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: Vladimír Bezdíček, Anton Gajdoš, Jozef 

 Hrčka, Jaroslav Klus, Irena Mikócziová-Bosá, Milan Oršula, Anna Pasiarová, Zdeněk 

 Simonides, Juraj Sinay, Alexander Slafkovský st., Janka Stašová, Ján Súkup, Peter Tarcala, 

BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV: Viktor Bielik, Eduard Földvári,  Ján Greguška, Pavol Jurčík, 

Branislav Koniar, Miroslav Konôpka, Ján Kriško, Tomáš Kuťka, Anton Pospíšek, Tatiana 

Švecová, Miroslav Tomášik, Zuzana Wisterová, MEDAILA SOŠV: Andrej Csemez, Milan 

Dvorščík, Mária Ďurišinová, Renáta Kasalová-Maňáková, Mariana Petrušová, Miloslav 
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Roľko, Andrea Stranovská, Jana Velďáková, Dana Velďáková, Ján Volko, ČESTNÉ 

UZNANIE SOŠV: Gustáv Argaj, Janka Fričová, Rudolf Roučka, Július Sokol, Pavel Ševčík. 

5. Udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2019 nasledovne: TROFEJ SOŠV: Anastasia 

 Kuzminová, CENA PAVLA SCHMIDTA: Petra Vlhová, CENA BOHUMILA 

 GOLIANA: hokejbalisti Slovenska, CENA ONDREJA NEPELU: Petra Rusnáková,  CENA 

PAVLA DEMITRU: Robert Vittek, CENA JÁNA ZACHARU: Vladimír Daňo, CENA 

MATYLDY PÁLFYOVEJ: Věra Čamborová, CENA MIROSLAVA PROCHÁZKU: Eugen 

Magda, CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA: František Seman, CENA LADISLAVA 

CHUDÍKA: Jozef Harangozó a Petr Horáček, CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ 

KLUB ROKA: Trnavský olympijský klub. 

6. Odovzdanie Diplomu Medzinárodného olympijského výboru Žena a šport Zdenke 

 Letenayovej. 

7. Správu dozornej rady SOM, a.s. 

8. Správu mandátovej a návrhovej komisie 57. VZ SOŠV. 

 

D. VZ UKLADÁ: 

1. Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami z diskusie. 

       Z: VV SOŠV   T: priebežne 

 

 

V Bratislave 26. 6. 2020  

 

Marián Vanderka (predseda mandátovej a návrhovej komisie), Tatiana Drobná, Dušan Koblíšek 

(členovia mandátovej a návrhovej komisie) 

 
 

 


