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ZÁPIS  

z 58. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru 

(VZ SOŠV), konaného virtuálne prostredníctvom videokonferencie  

dňa 30. apríla 2021 
 

Prítomní: 

Z 93 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 129 hlasmi bolo prítomných 80 členov (t. j. 86 %), 

celkove disponujúcich 115 hlasmi, čo znamenalo 89,1 % všetkých hlasov. 

 

Hostia: 

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

⮚    Štátny tajomník pre šport -  Ivan Husár 

⮚    Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport - Karol Kučera 

⮚    Poslanec Národnej Rady SR - Richard Nemec 

⮚    Predseda Fondu na podporu športu – Ladislav Križan 

⮚    Podpredseda Fondu na podporu športu - Jaroslav Rybánsky 

⮚          Notár - Ivan Macák 

 

Ospravedlnení členovia SOŠV: spolu 5 s 5 hlasmi – s 1 hlasom: Helena Kunšteková (Slovenský 

zväz florbalu), Janka Stašová (osobnosti olympijského hnutia a športu), traja olympionici 

z komisie športovcov SOŠV.  

 

Ďalší neprítomní členovia SOŠV: spolu 8 s 9 hlasmi - s 2 hlasmi: Dušan Poláček (Slovenský 

zväz moderného päťboja), - s 1 hlasom: Dušan Noga (Slovenská baseballová federácia), Peter 

Kysel (Slovenská asociácia čínskeho WU SHU), Jana Maniková (Slovenská squashová 

asociácia), Ján Chovan (Zväz potápačov Slovenska), Anton Javorka (Kalokagatia na 

Slovensku), Stanislav Zátorský (Únia telovýchovných organizácií Polície SR), Jozef Stümpel 

(osobnosti olympijského hnutia a športu).  

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 

  Olympijská hymna.  

  Prezident SOŠV Anton Siekel na úvod privítal všetkých hostí prítomných na 58. valnom 

zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru konanom virtuálne prostredníctvom 

videokonferencie, pričom vyjadril ľútosť nad tým, že sa zasadnutie nemohlo konať prezenčnou 

formou v dôsledku stále pretrvajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie. Na záver úvodnej 

reči poprosil o minútu ticha pre športové osobnosti, ktoré nás opustili odo dňa konania 57. VZ 

SOŠV. Delegáti dostali ich zoznam v predstihu. 

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling vo svojom príhovore 

vyjadril presvedčenie, že sa situácia čoskoro vráti do normálu a ako športovci, ktorí často 

prekonávajú rôzne prekážky, by sme spoločne súčasnú náročnú dobu mali zvládnuť. Minister 

pripomenul vážnosť prerokovania témy slovenského lyžovania, ktorá prerástla nielen hranicu 

športového odvetvia, ale aj hranice republiky. Hovoril o snahe ministerstva vyriešiť daný spor 

zmierom, aby sa dosiahol stav, ktorý bude najlepší pre lyžiarov. Táto snaha však podľa neho 
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nebola úplne úspešná ani prostredníctvom využitia krajných zákonných možností. Zároveň však 

ministerstvo podnikalo jednotlivé kroky s veľkou opatrnosťou a dôrazom kladeným na záujmy 

športovcov. Minister vyjadril súhlas s rozhodnutím štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára ako 

aj generálneho riaditeľa sekcie športu a ubezpečil všetkých, že naďalej budú konať v medziach 

zákona a rešpektovať autonómiu občianskych združení. Podľa jeho slov ministerstvo chce taktiež 

dozerať na čestnosť v danom spore a zabrániť nekalým praktikám. Na záver všetkých uistil, že 

bude plne podporovať rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorému verí, že bude správne, 

odborné, spravodlivé a najmä v prospech slovenského lyžovania.  

  

BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOŠV 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval o zmenách v zastupovaní členov na 58. VZ 

SOŠV. 

 

člen SOV delegát na 57. VZ SOŠV delegát na 58. VZ SOŠV 

Slovenská basketbalová asociácia Miloš Drgoň Andrej Kuffa 

Slovenský zväz biatlonu Peter Vozár Jaroslava Lauková 

Slovenský zväz bobistov Martin Neštrák Zdenka Jagnešáková 

Slovenský curlingový zväz  Slávka Makovníková František Pitoňák 

Slovenský futbalový zväz  Peter Palenčík Mária Berdisová 

Slovenský zväz jachtingu Zuzana Bodnáriková Marián Babjak 

Slovenský zväz judo Ján Krišanda Pavol Krejčí 

Slovenský zväz ľadového hokeja Martin Kohút Radoslav Peciar 

Slovenská rugbyová únia Filip Kráľ Eduard Krützner 

Slovenský tenisový zväz Igor Moška Ivan Greguška 

Slovenská volejbalová federácia Martin Kraščenič Adriana Marčeková 

Slovenský krasokorčuliarsky zväz Csaba Kűrti Jozef Beständig 

Slovenská softbalová asociácia František Bunta Richard Bohunický 

Olympionik Jana Gantnerová Jakub Šimoňák 

Slovenský biliardový zväz  Michal Kuban Samuel Koniar 

Národné športové centrum Boris Čavajda Vladimír Baluška 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 

Martin Pupiš Juraj Kremnický 

Slovenská Muay Thai Asociácia Vladimír Moravčík Róbert Kajánek 

Slovenský šachový zväz  Zděnek Gregor Milan Roman 

Slovenský zväz tanečného športu Hana Švehlová Veronika Špániková 

Slovenský zväz vodného lyžovania 

a wakeboardingu 

Denisa Oravcová Alexander Vaško 

Slovenský zväz vodného 

motorizmu 

 Marián Jung 

Klub slovenských turistov  Peter Dragúň 

Slovenská lakrosová federácia  Tomáš Rydlo - nový člen 
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  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov Slovenského 

olympijského a športového výboru na rokovaní 58. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na 

rokovaní, ako boli predložené. 

 

BOD 3:  SCHVÁLENIE ZLOŽENIA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozel Liba predložil návrh zloženia mandátovej a návrhovej 

komisie 58. VZ SOŠV: predseda Róbert Petriska (Slovenská kanoistika), členovia Anton Siažik 

(Slovenský zväz bedmintonu), Juraj Turan (Slovenská asociácia frisbee). Návrh bol schválený 76 

hlasmi, pričom hlasovalo 55 delegátov a 1 sa zdržal hlasovania (1 hlas). 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 58. VZ SOŠV 

nasledovne: predseda Róbert Petriska, členovia Anton Siažik, Juraj Turan.  

 

BOD 4: SCHVÁLENIE PROGRAMU 58. VZ SOŠV, ZÁPISNICE Z 57. VZ SOŠV A 

ROKOVACIEHO PORIADKU 58. VZ SOŠV 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že k elektronicky zaslanému programu 58. 

VZ SOŠV, ďalej k zápisnici z 57. VZ SOŠV, ani k rokovaciemu poriadku 58. VZ SOŠV 

nepredložil písomne ani jeden člen SOŠV žiadnu pripomienku. Následne dal generálny sekretár 

SOŠV o všetkých dokumentoch hlasovať. Všetky boli schválené jednomyseľne 92 hlasmi od 65 

delegátov. 

 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu z 57. valného zhromaždenia SOŠV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo rokovací poriadok 58. VZ SOŠV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo program 58. 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 58. VZ SOŠV, zápisnice z 57. VZ SOŠV, rokovacieho poriadku    Liba 

5. Správa prezidenta SOŠV   Siekel 

6. Správa generálneho sekretára SOŠV    Liba 

7. Schválenie úpravy Stanov SOŠV    Liba / Hrbek 

8. Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030   Asványi/zástupca PwC 

9. Situácia v slovenskom lyžovaní  Siekel/Liba 

10. Diskusia  

11. Prestávka 

12. Výročná správa SOŠV, Sport Event, s.r.o., SOM, a.s.  

a Nadácie SOŠV za rok 2020                                                             Asványi/Czuczová/Guľáš 

13. Správa DR SOŠV za rok 2020    Mižúr 

14. Správa DR SOM, a.s. za rok 2020    Mižúr 

15. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2021  Asványi 

16. Schválenie zmeny sídla SOŠV  Asványi 

17. Informácia o žiadateľoch o členstvo v SOŠV   Líška/Hrbek 

18. Diskusia 

19. Správa mandátovej a návrhovej komisie 
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20. Záver    Siekel 
     

BOD 5: SPRÁVA PREZIDENTA SOŠV 

 

 Prezident SOŠV Anton Siekel na začiatku svojej správy označil rok 2020 rokom, ktorý 

významne poznačila epidémia Covid-19. Aj napriek tejto náročnej situácii sa však slovenským 

športovcom podarilo dosiahnuť v predchádzajúcom roku pekné úspechy. Pripomenul výborný 

výsledok našej reprezentantky Viktórie Čerňanskej, ktorá na zimných olympijských hrách 

mládeže v Lausanne získala striebornú medailu. Vyjadril taktiež lútosť nad situáciou okolo 

olympijských hier v Tokiu, keďže SOŠV bol pripravený na to, aby výpravu do Tokia zabezpečil 

štandardným spôsobom, ale po inšpekčnej návšteve Tokia v marci 2020 sa situácia zásadne a 

radikálne zmenila k horšiemu. A napokon došlo k bezprecedentnému preloženiu hier na rok 2021. 

Podľa prezidenta SOŠV bolo a bude potrebné hľadať odpoveď na otázku, ako sú jednotlivé 

oddelenia, ale aj SOŠV a šport ako celok, pripravené na nasledujúce zmeny po skončení 

pandemickej situácie. Zároveň navrhol urobiť také opatrenia, ktoré by eliminovali škody v 

maximálnom možnom rozsahu a zabezpečili kontinuitu potrebnú na progres športu na Slovensku. 

  A. Siekel informoval o zriadení fondu „Pripravení pomáhať“, ktorého súčasťou bol aj projekt 

„Dáme to“ so zdrojmi pochádzajúcimi od marketingových partnerov SOŠV. Tento fond bol 

zriadený počas prvej vlny pandémie. „Som veľmi rád, že sa aktívne zapojili aj členovia výkonného 

výboru SOŠV, členovia správnej rady Fondu na podporu športu a množstvo ďalších funkcionárov 

v športe a v olympijskom hnutí tak, aby sme medzi prvými mohli prerozdeliť finančnú pomoc tým, 

ktorí v prvých mesiacoch najviac utrpeli. Boli to predovšetkým tréneri, boli to ľudia, ktorí sa 

venovali mládeži a ktorým zrazu tréningový proces ostal v zásade rozbitý pred ich očami“, vyjadril 

A. Siekel k rýchlej podpore športového odvetvia. Pripustil však, že takáto pomoc nemusí byť 

systémová a dostatočná, ale zároveň slúži ako gesto ostatným. Podľa slov prezidenta SOŠV by 

sme mali práve takouto spolupatričnosťou a rýchlou pomocou do budúcna postupovať aj v 

systémových riešeniach a zároveň byť pripravení na nepredvídateľné situácie. Prezident ďalej 

nezabudol oceniť prácu ľudí, ktorí boli pripravení veľmi rýchlo a veľmi presne reagovať na výzvy, 

ktoré nám táto doba priniesla a vyjadril potešenie pracovať po ich boku. A. Siekel hovoril aj 

o legislatívnych zmenách, pozastavil sa pri programovom vyhlásení vlády, do ktorého sa nedostali 

komunikované tézy zo strany športového hnutia. „Samozrejme, život prináša istým spôsobom aj 

ťažké situácie a nie vždy sa všetko podarí naplniť, ale rozhodne sme to nevzdávali. Zhodli sme sa 

na tom, že aj napriek tomu, že oblasť športu sa v programovom vyhlásení vlády ocitla v oveľa 

menšej miere, ako sme čakali, nijako to nepoznačilo našu prácu. Následne sme boli aktívnymi 

členmi pracovnej skupiny na novelizáciu zákona o športe,“ konštatoval prezident SOŠV. Vrátil sa 

taktiež k dôležitému kroku vytvorenia strešnej organizácie športu v roku 2018, čím sa podľa neho 

utvrdila autorita SOŠV. Tá sa prenáša aj do rokovaní s príslušnými zástupcami štátu a s ostatnými 

autoritami krajiny. Potvrdením toho v praxi bol aj vznik Fondu na podporu športu, ktorý bol so 

stabilným rozpočtom 20 miliónov eur na rok pripravený pomáhať tým, ktorí boli najviac postihnutí 

touto situáciou. Prezident SOŠV hovoril aj o tom, že spomínaná pomoc nebola vždy taká rýchla a 

adresná a zároveň vyslovil túžbu, aby v budúcnosti každé opatrenie, ktoré bude prijaté, sa dotýkalo 

všetkých, bez ohľadu na to, či ide o veľký, malý zväz alebo kolektívny šport. 

  Ďalej informoval aj o zriadení karanténneho centra slovenského športu v Olympijskom 

tréningovom stredisku x-bionic® sphere: „Môžem konštatovať, že to bola jedna z mála vecí, ktorá 

naozaj priniesla reálnu pomoc slovenskému profesionálnemu športu a podporila športovú prípravu 

našich olympionikov na olympijské hry v Tokiu,“ zdôraznil prezident SOŠV. Pripomenul tiež 
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dôležitosť rýchlo prijatých opatrení, pomocou ktorých sa podarilo aj ušetriť zdroje, ktoré súviseli 

či už s olympijskými hrami alebo s inými programami, ktoré mal SOŠV na minulý rok pripravené. 

Tieto zdroje ďalej mohli slúžiť ako základ pre ďalšie projekty v súvislosti so situáciou okolo 

Covid-19. 

  V ďalšej časti svojho prejavu Anton Siekel vyjadril potešenie, že SOŠV vlaňajšok využil aj 

na naštartovanie nových projektov. „Za všetky spomeniem projekty ASAP, OVEP, či RINGS, 

ktoré práve na základe spolupráce s našimi partnermi z medzinárodného prostredia majú snahu 

aplikovať moderné metódy riadenia spoločnosti a princípy, na ktorých fungujú ostatné olympijské 

výbory. To nám dáva predpoklad na to, aby sme Slovenský olympijský a športový výbor riadili 

transparentne, moderne, otvorene, na základe faktov a diskusií a na základe konsenzuálneho 

názoru.“ Ako dôležitý bod vyzdvihol aj agendu „Šport v bezpečí“, ktorú si všimol taktiež MOV a 

veľmi zarezonovala aj v očiach širokej verejnosti na Slovensku.  

  Prezident SOŠV vo svojej správe pripomenul možnosť nahliadnutia do všetkých činností 

výboru prostredníctvom výročnej správy, poskytnutej všetkým členom už pred valným 

zhromaždením SOŠV, ale využil čas aj na prezentáciu niektorých tém, ktoré sa pripravujú 

v slovenskom športe. „Jeden z veľmi dôležitých dokumentov, na ktorom sme minulý rok začali 

pracovať, bola Stratégia športu na roky 2020 až 2030. Dokument by mal byť základným pilierom 

toho, ako slovenský šport, športovci, tréneri, funkcionári a všetci, čo v ňom pracujú, vidia svoju 

budúcnosť.“ Potešila ho aj podpora zo strany ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Branislava Gröhlinga, alebo terajšieho predsedu vlády a bývalého ministra financií Eduarda 

Hegera, ktorý ho ubezpečil, že Ministerstvo financií SR je pripravené pomôcť, aby bol tento 

dokument založený na báze faktov, údajov z dôveryhodných zdrojov a prameňov, a aby výsledky, 

ktoré bude strešná organizácia športu prezentovať, boli naozaj podrobené širšej diskusii, nielen za 

účasti odborníkov zo športových rezortov. A. Siekel dúfa, že tento dokument nezostane zapadnutý 

prachom, ale bude dôležitým podkladom na presadzovanie názorov a stanovísk do ďalších diskusií 

so štátom. Prejavil radosť z možnosti diskutovať so zástupcami Útvaru hodnoty za peniaze i s 

odborníkmi zo spoločnosti PwC, ktorí možno nie sú tak zainteresovaní v športe, ale zase výborne 

ovládajú metodiku a vedia pomôcť pri vyvarovaní sa niektorých chýb, ktoré sa objavujú pri 

príprave takýchto dôležitých dokumentov. 

  Napriek množstvu personálnych zmien za posledné obdobie, ubezpečil A.  Siekel plénum, že 

so všetkými kolegami v rámci slovenského športu SOŠV úzko komunikuje a spolupracuje a snaží 

sa prenášať skúsenosti a poznatky členov SOŠV do bežnej praxe. Potešilo ho tiež, že táto 

spolupráca nie je len formálna, ale má reálne výsledky a napomáha spoločne nachádzať užitočné 

riešenia pre slovenský šport. Hoci aktuálna situácia v športe je nezávideniahodná, keďže táto 

oblasť bola a stále je jednou z najviac zasiahnutých pandémiou, prezident SOŠV povzbudil 

všetkých zúčastnených na VZ SOŠV k aktívnemu prístupu a zodpovednosti pri riešení problémov. 

  V nasledujúcej časti prezident SOŠV spomenul aj ideu presťahovania sídla SOŠV do Domu 

športu v Bratislave. Tá predstavuje symbolický akt a návrat do dôstojných priestorov, čo podľa 

jeho slov potvrdzuje aj postavenie SOŠV. Vo svojej správe hovoril prezident SOŠV o SOŠV ako 

o modernej organizácii, ktorá je založená na princípoch otvorenosti, predvídateľnosti svojich 

krokov a názorovej kontinuite. S tým úzko suvisí aj nový pripravovaný inštitút športového 

arbitrážneho súdu, ktorý by problémové situácie mohol v budúcnosti riešiť rýchlejšie, odbornejšie, 

dostupnejšie a s jednoznačným záverom.  

  Prezident SOŠV sa v rámci svojho prejavu snažil nájsť aj odpoveď na otázku, či sa SOŠV 

s výzvami týkajúcimi sa zásahov do činnosti národných športových zväzov vyrovnal najlepšie ako 

vedel, pričom ubezpečil členov, že pre to spravil maximum. „Cítim podporu zo strany športovcov 

a chcem osobitne vyzdvihnúť prácu vo výkonnom výbore SOŠV. Veľmi si vážim, že sa 
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nestretávame len formálne, ale že všetky otázky, ktoré nám prináša život priebežne riešime 

a komunikujeme.“ Prezident SOŠV vyjadril aj poďakovanie kolegom a členom olympijského 

výboru, keďže každý z nich svojou prácou prezentuje inštitúciu a práve svojimi krokmi a 

stanoviskami vytvára spoločenské prostredie na to, aby sa šport na Slovensku dostal na miesto, 

ktoré mu právom patrí. 

  Na záver svojej správy A. Siekel upriamil pozornosť na potrebu venovať sa jednotlivým 

témam v rámci programu zasadnutia, ktoré možno nie sú príjemné, ale je potrebné pri nich zaujať 

jednoznačné stanovisko, ktorému by mala predchádzať dôkladná diskusia. Následne všetkým 

poďakoval za úsilie vynaložené v roku 2020 a vyjadril túžbu, aby nás rok 2021 zastihol 

pripravenejších, a aby sa šport vrátil do nášho každodenného života, do súťaží a hlavne do škôl 

medzi deti. To je hlavnou výzvou a cieľom SOŠV. Uspieť pri ich napĺňaní sa môže sa podariť len 

spoločným úsilím všetkých zainteresovaných strán.  

 

  ● 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, pričom hneď v úvode poznamenal, že medzinárodná osobná činnosť sa v dôsledku 

pandémie takmer vytratila a preniesla sa len do online priestoru. Od uplynulého valného 

zhromaždenia sa nielen v domácom, ale hlavne v medzinárodnom športovom svete viedol boj o 

záchranu športu a športových podujatí.  

  Jozef Liba spomenul snahu Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a medzinárodných 

športových federácií vytvárať nové schémy a novú podobu športu a športových súťaží v 

postpandemickom období. „S napätím sme očakávali, akú podobu budú mať olympijské hry v 

Tokiu, ako bude vyriešená celková logistika, zdravotná starostlivosť, pobyt v olympijskej dedine 

a na štadiónoch a zároveň celkový pobyt a pohyb v Japonsku. MOV a organizačný výbor zoškrtali 

počet účastníkov mimo výpravy na minimum . Vieme, že ani zahraniční diváci nebudú môcť 

vycestovať do Japonska.“ Generálny sekretár SOŠV s ľútosťou konštatoval, že aj po intenzívnej 

komunikácií počas jesene a zimy ešte stále nie sú na 100 % známe všetky detaily a informácie 

ohľadom OH. Ubezpečil však plénum, že jeho kolegovia zo športového a medzinárodného 

oddelenia sú v plnom nasadení, keďže sú v dennom kontakte s MOV a organizačným výborom. 

Vyjadril presvedčenie, že napriek nie práve priaznivej situácii v Japonsku, kde čísla nakazených 

opäť stúpajú a v niektorých prefektúrach bol znova zavedený výnimočný stav, toto nadchádzajúce 

ťažké obdobie olympijské hnutie zvládne a zároveň sa podarí na OH kvalifikovať aj maximálnemu 

počtu športovcov. Ďalej upriamil pozornosť na prípravu ZOH 2022 v Pekingu, kde bude taktiež 

najväčším problémom nejasnosť zdravotno-bezpečnostných podmienok pri zabezpečovaní 

výpravy. 

  V druhej časti svojho prejavu sa Jozef Liba venoval situácii v Európskych olympijských 

výboroch, v ktorých sa po júnovom úmrtí Janeza Kocjančiča funkcie prezidenta dočasne, do 

volebného zhromaždenia v júni tohto roku, ujal viceprezident Niels Nygaard. Momentálne sú na 

funkciu prezidenta dvaja kandidáti – súčasný zastupujúci prezident Niels Nygaard z Dánska a 

Spyros Capralos z Grécka. Dobrou správou bolo podľa generálneho sekretára SOŠV vyhovenie 

žiadosti o preloženie Európskeho olympijského festivalu mládeže v Banskej Bystrici na rok 2022 

pre priamy časový konflikt s olympijskými hrami v Tokiu, čo poskytlo organizátorom rok navyše 

na kvalitnejšiu prípravu podujatia. 
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 V rámci online stretnutí za posledné obdobie spomenul generálny sekretár SOŠV zasadnutie 

MOV v marci 2021. Pripomenul, že videokonferencie, ktoré načrtli, aký postup bude MOV 

aplikovať smerom k zabezpečeniu olympijských hier v Tokiu, a aj predostreli vyhliadky do 

postpandemického obdobia, sa konali s účasťou prezidenta MOV Thomasa Bacha na jeseň 2020 

a počas jari 2021. Jozef Liba v krátkosti informoval aj o minuloročnom valnom zhromaždení 

ENGSO, na ktorom bol SOŠV prijatý za riadneho člena, a o konferencii Európska športová 

platforma, takisto pod organizáciou ENGSO, ktorej cieľom bolo predstavenie členských subjektov 

a ich projektov v oblasti športu. Prezentoval aj potešujúcu informáciu, že sa na základe memoranda 

podpísaného medzi SOŠV a Ruskou medzinárodnou olympijskou univerzitou ponúka SOŠV 

možnosť získania štipendia na jednoročný program Master in Sport Administration pre 

akademický rok 2021/22. Vyjadril presvedčenie, že niektorý z členských subjektov zareaguje na 

takúto výzvu a SOŠV bude môcť poslať svojho zástupcu na štúdium na túto univerzitu, ktorá má 

v olympijskom prostredí veľkú prestíž. 

 Na záver vyjadril generálny sekretár SOŠV myšlienku dôležitosti každodennej komunikácie 

s partnerskými organizaciámi  a inštitúciami, ktorými sú  MOV, ANOV, EOV, MŠF, NOV a 

mnohé ďalšie, aj keď zatiaľ len v online priestore. Poďakoval sa za spoluprácu a svoju správu 

ukončil s víziou, že šport sa čoskoro vráti do normálu, aby všetkým opäť prinášal radosť.  

 

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

 

BOD 7: SCHVÁLENIE ÚPRAVY STANOV SOŠV 

 

  Právnik SOŠV Patrik Hrbek predstavil na valnom zhromaždení SOŠV návrh zmien Stanov 

SOŠV, ktoré vzišli z pripomienok v rámci činnosti SOŠV, sekretariátu a odporúčaní 

Medzinárodného olympijského výboru. Spísané úpravy boli viackrát prediskutované na 

zasadnutiach výkonného výboru SOŠV a bola im venovaná patričná diskusia a pozornosť. Tieto 

návrhy boli aj vopred zaslané na pripomienkovanie všetkým členom SOŠV. P. Hrbek uviedol, že 

návrh týchto zmien bol taktiež zaslaný na konzultáciu aj na MOV, ktorý ich odoboril, a 

následne jednotlivé návrhy predstavil: 

 

• Zjednotenie názvoslovia a skratiek použitých v Stanovách SOŠV 

• Štylistické a gramatické úpravy, oprava pisárskych chýb  

• Zmena sídla SOŠV   

• Zohľadnenie zmien v predpisoch a dokumentoch MOV, na ktoré Stanovy SOŠV odkazujú 

• Aktualizácie o nové formáty hier, nové zložky SOŠV  

• Sprehľadnenie niektorých ustanovení Stanov SOŠV 

• Zakotvenie etického kódexu a etickej komisie do sústavy predpisov a orgánov SOŠV 

• Limitácia maximálneho počtu funkčných období SOŠV a stanovenie vekového limitu pre 

kandidovanie do orgánov SOŠV . 

 

  Následne dal informoval, že tieto zmeny vyplývajú z princípov správneho riadenia športu 

a odporúčaní MOV a po odsúhlasení budú Stanovy SOŠV zaslané na registráciu na Ministerstve  

vnútra SR. Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že nakoľko k  dňu VZ SOŠV neboli 

zaslané žiadne ďalšie písomné pripomienky, môže plénum pristúpiť k hlasovaniu o schválení 

úpravy Stanov SOŠV tak, ako boli prednesené. Úprava Stanov SOŠV bola schválená 92 hlasmi 

od 66 delegátov. 
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  ● Valné zhromaždenie schválilo úpravu Stanov SOŠV. 

 

BOD 8: PREZENTÁCIA ZÁVEROV PRVEJ FÁZY TVORBY STRATÉGIE ŠPORTU 

2030  

 

  Úvodné slovo k prezentácii záverov analýzy súčasného stavu športu na Slovensku predniesol 

výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi. Analýza je súčasťou tvorby dlhodobej stratégie športu 

na Slovensku do roku 2030, ktorú sa SOŠV podujal vytvoriť v spolupráci s partnerskou 

organizáciou MOV, spoločnosťou PwC. 

  G. Asványi informoval o záveroch analýzy, z ktorých sa dá usúdiť, že postavenie športu na 

Slovensku nie je, napriek priaznivým výsledkom v mnohých oblastiach, na rovnakej úrovni, ako 

to je v porovnateľných krajinách. „Analýza v tomto smere bližšie rozoberá kľúčové oblasti, na 

ktoré je potrebné sa zamerať. Závery z nej sú zásadné pre správne zadefinovanie východísk a 

tvorbu dlhodobej stratégie športu na Slovensku do roku 2030,“ zhodnotil účel tohto zisťovania. G. 

Asványi ďalej spomenul aj to, že predmetná analýza bude postavená na relevantných a otvorených 

dátach, ktoré budú posudzované na národnej a medzinárodnej úrovni, pri aplikácii všeobecne 

uznávaných metód a pri participácii širokého spektra odborných autorít. Výsledný dokument by 

mal SOŠV predstaviť najneskôr v septembri a mal by sa zaoberať optimálnym dlhodobým 

smerovaním športu na Slovensku v jeho kľúčových oblastiach. Zároveň bude obsahovať konkrétne 

riešenia pre dosiahnutie vytýčených cieľov. 

  Výkonný riaditeľ SOŠV sa poďakoval všetkým, ktorí sa na tomto procese podieľali, vrátane 

viacerých športových organizácií a športových odborníkov. Slová vďaky adresoval aj Ministerstvu 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fondu na podporu športu za konštruktívny dialóg a 

pripomienkovanie materiálu.  

 

  Závery analýzy prvej fázy tvorby stratégie športu 2030 prezentoval manažér spoločnosti PwC 

Boris Husár. Pri tvorbe analýzy hovoril o troch kľúčových faktoch, ktorými sú zmapovanie 

súčasnej situácie v športe z rôznych pohľadov, identifikovanie pozitívnych a problematických 

oblastí súčasného stavu a podporenie týchto zistení faktami a dátami. Jedným zo záverov bolo, že 

na Slovensku chýba systematická štátna podpora zdravého životného štýlu, najmä pre chýbajúcu 

športovú infraštruktúru. Pre budúci pozitívny vývoj je dôležitá jasná stratégia rozvoja športu pre 

všetkých. Pozitívnym zistením však bolo, že napriek nízkej úrovni finančných prostriedkov 

vstupujúcich do športu, dokáže slovenský šport generovať násobne vyššie príjmy do slovenskej 

ekonomiky. V rámci vzdelávania a športu sa považujú za prioritné oblasti pre rozvoj podľa 

záverov analýzy nedostatočný počet trénerov a odborníkov a nedostatočné materiálovo-technické 

zabezpečenie škôl. Ďalším faktom vyplývajúcim z prezentácie bolo, že aj pri pozitívnom trende 

rastu finančných prostriedkov vstupujúcich do športu je úroveň financovania výrazne pod 

priemerom krajín EÚ.  

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie prezentáciu záverov prvej fázy tvorby 

Stratégie športu 2030. 

 
 

BOD 9: SITUÁCIA V SLOVENSKOM LYŽOVANÍ  

 

 Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba na úvod tohto bodu informoval delegátov a hostí, že sa 

nedávno uskutočnilo zmierovacie rokovanie za okrúhlym stolom, na ktorom sa zúčastnili 



 

9 

 

zástupcovia Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) a SOŠV. 

Tieto rokovania však neboli úspešné. Informoval, že všetci účastníci boli uzrozumení, že na 

valnom zhromaždení SOŠV sa uskutoční diskusia k tejto závažnej téme. 

 Prezident SOŠV Anton Siekel začal svoj prejav s upriamením pozornosti na napätie v 

lyžiarskom hnutí a zároveň s vyjadrením túžby, „aby sme sa poučili z predchádzajúcich situácií a 

nehľadali vinníka sporu, ale aby sme sa sústredili na to, ako túto situáciu čo najlepšie vyriešiť v 

prospech športu a najmä jednotlivých športovcov.“ Prezident SOŠV vyjadril znepokojenie 

z napätej situácie, ktorá v slovenskom lyžovaní pretrváva. Koncom minulého roka bol odňatý 

štatút národného športového zväzu SLA a Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) bola 

informovaná zo strany MŠVVaŠ SR, že zástupcom slovenského lyžovania už viac nie je SLA. FIS 

následne zareagovala a oslovila SOŠV, aby dočasne prevzal pozíciu zástupcu Slovenska. A. 

Siekela potešila reakcia zainteresovaných strán, ktoré postupne prijali pozvanie diskutovať za 

účelom nájdenia kompromisu, vrátane zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, štátneho tajomníka pre šport, generálneho riaditeľa sekcie športu, členov ZSL aj SLA i 

osobností slovenského lyžovania. Podľa jeho názoru, valné zhromaždenie SOŠV, ako najvyšší 

orgán SOŠV, by si malo vypočuť zainteresované strany a ich fakty a nakoniec zaujať k tejto 

situácii stanovisko. Priznal, že vzhľadom na množstvo rôznych šíriacich sa informácií nie všetci 

zástupcovia zo slovenského športového hnutia sú presne oboznámení s tým, aká je naozajstná 

situácia v slovenskom lyžovaní. Preto si myslí, že je vhodné, aby obe strany počas rokovania 

dostali príležitosť predložiť svoje argumenty a poukázali na to, čo je pre nich dôležité. Prezident 

SOŠV zároveň odmietol akékoľvek mediálne informácie o diskriminácii jedného člena 

olympijského výboru na úkor iného, keďže SOŠV postupoval presne podľa svojich stanov, 

interných predpisov a Olympijskej charty. „Ako prvé sme túto situáciu prediskutovali v našich 

interných odborných zložkách - na športovej rade a športovom oddelení. Našou prvoradou úlohou 

bolo zabezpečiť ochranu práv športovcov. Vzápätí sme podali informáciu na výkonný výbor 

SOŠV a pozvali sme zástupcov ZSL, aby nám oni sami predstavili svoje argumenty a svoju 

víziu.“ A. Siekel informoval, že cieľom SOŠV bolo pochopiť, či je ZSL pripravený sa vôbec 

uchádzať o členstvo v SOŠV, v medzinárodných štruktúrach a či má všetky predpoklady na to, 

aby takúto veľmi zodpovednú úlohu na seba prevzal. Možno skonštatovať, že v súčasnosti 

neexistuje žiadna legislatívna prekážka, smernice a stanovy tejto organizácie sú v súlade s 

legislatívnymi predpismi SR a že disponuje personálnym, technickým aj organizačným vybavením 

na to, aby sa o členstvo vo FIS mohla uchádzať. 

 Prezident SOŠV zároveň ubezpečil delegátov, že VZ SOŠV nemá dať odpoveď na otázku, či 

prijať alebo neprijať nového člena SOŠV, ale má vyslať jasný signál pre FIS, či ZSL spĺňa všetky 

legislatívne predpisy SR a SOŠV na to, aby sa o členstvo vo FIS mohol vôbec uchádzať. Skôr, ako 

odovzdal slovo zainteresovaným stranám, požiadal všetkých o zodpovednosť pri rozhodovaní 

a vyjadril túžbu, aby SOŠV prijal konzistentné a nemenné stanovisko, a tým čiastočne napravil 

poškodené renomé, ktoré sa momentálne slovenskému športu na úrovni lyžovania dostáva.  

 

 Podľa názoru štátneho tajomníka Ivana Husára bola nespokojnosť členov v SLA dlhodobá, 

a to nielen v rámci alpských disciplín, ale aj bežeckých klubov, ktoré rovnako vyzývali prezidenta 

a viceprezidenta SLA na odstúpenie z funkcií. Hovoril aj o ambícii stretnúť sa so zástupcami SLA 

za prítomnosti hlavnej kontrolórky Alice Fisterovej a snahách dozvedieť sa o všetkých 

relevantných faktoch, na čo zástupcovia SLA nereagovali. Takisto k žiadnym úspešným záverom 

neprispelo ani spomínané nedávne zmierovacie stretnutie na SOŠV. Vo svojom prejave I. Husár 

spomenul aj problémy s hospodárením pre podozrenia na netransparentné financovanie, ktorého 

sa mala SLA dopustiť pred pár rokmi, čoho výsledkom je, že musí vrátiť do štátnej kasy 126-tisíc 
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eur. „1. decembra 2020 sme na základe zistených faktov a poznatkov konštatovali a poslali list 

Medzinárodnej lyžiarskej asociácii FIS, ktorým sme podporili vznik členstva a afiliáciu nového 

subjektu, ktorý má záujem reprezentovať slovenské lyžovanie,“ vyjadril sa štátny tajomník 

a dodal, že je povinnosťou štátu, aby vo verejnom záujme zaujal stanovisko k tejto situácii. Ivan 

Husár prezentoval aj snahu v celom procese minimalizovať medializáciu a vyjadrenia za štát, 

pretože v žiadnom prípade sa nechce prikláňať na jednu alebo druhú stranu. Na základe faktov a 

dát z informačného systému, v ktorom sú zväzy podľa zákonnej normy povinné do 10 dní od zmien 

aktualizovať všetky informácie, boli podľa jeho slov na ministerstve nútení odobrať SLA štatút 

národného športového zväzu a tento stav dodnes trvá. Taktiež sa vyjadril aj k nepríjemnej situácii, 

keď musel spolu s generálnym riaditeľom sekcie športu Petrom Dedíkom podať trestné oznámenie 

na SLA pre napadnutia za nedodržiavanie zákonov a ďalšie nepravdivé tvrdenia. 

 Na záver vyjadril I. Husár rešpekt voči autonómii športových zväzov. Na ministerstve 

investovali, podľa jeho slov, veľmi veľa času a úsilia, aby sa oba subjekty dohodli a nie sú nadšení 

aktuálnou situáciou. Poďakoval ešte Janke Gantnerovej, Romanovi Bučekovi, novému riaditeľovi 

Národného športového centra Vladimírovi Baluškovi a samozrejme celému tímu SOŠV, že sa v 

komplikovaných zimných mesiacoch postarali o elitných lyžiarov a že zabezpečili bezproblémový 

chod sezóny.  

 

  Za Slovenskú lyžiarsku asociáciu prezentoval stanovisko jej prezident Ivan Ivanič. Na úvod 

sa ohradil voči slovám štátneho tajomníka pre šport a konštatoval, že SLA je dlhodobo 

poškodzovaná osobnými a komerčnými záujmami, a  spomínaný problém tkvie podľa neho niekde 

úplne inde. Mrzí ho taktiež spôsob, akým bol za pomoci štátneho tajomníka pre šport 1. 12. 2020 

poslaný list na FIS so stanoviskom, že ZSL je jediným zástupcom slovenského lyžovania a má 

viac lyžiarov, čo podľa jeho názoru nie je pravda. Informoval, že k 30. 4. 2021 má v informačnom 

systéme SLA stále 80 % zo všetkých lyžiarov. „Hovoríte o nevstupovaní športu do politiky, 

neangažovaní sa a neoovplyvňovaní, pričom evidujeme tri listy, ktoré boli odoslané na FIS a vo 

všetkých troch jasne zaujímate stanovisko. V tomto bode porušujete všetky pravidlá Olympijskej 

charty a rôzne medzinárodne akceptované dohody,“ vyjadril znepokojenie nad situáciou I. Ivanič. 

Zdôraznil, že FIS v liste zaslanom 1. 4. 2021 potvrdila, že SLA je jediným lyžiarskym zväzom 

zastupujúcim Slovensko a kým nebude známe právoplatné rozhodnutie zo súdu, nebude riešiť túto 

situáciu. Zároveň poďakoval SOŠV, ktorý za SLA prebral práva prihlasovať pretekárov na preteky 

konané pod záštitou FIS. Prezident SLA sa ďalej snažil vyvrátiť obvinenia z netransparentného 

používania štátnych zdrojov, kde podľa jeho slov došlo len k technickému pochybeniu 

administratívneho charakteru. Dodal, že proces tvorby auditorskej správy stále prebieha. Na záver 

predniesol názor, že nevstupovanie štátnych orgánov do integrity športu je elementárnym 

základom a poďakoval sa za pozornosť. 

 

  Viceprezident Zväzu slovenského lyžovania Ladislav Smolen v úvode poďakoval za 

možnosť predniesť vlastnú verziu vnímania aktuálnej situácie. Ako hlavný dôvod vzniku ZSL 

uviedol dlhotrvajúci spor hnutia s vedením SLA. „Uvedomenie si skutočnosti, že budeme musieť 

pracovať pre tých istých ľudí, v tom istom prostredí, s tými istými službami, preverilo našu 

trojročnú prípravu,“ hovoril o nezlepšujúcej sa situácii v pôvodnom lyžiarskom hnutí. ZSL chce 

byť podľa jeho slov organizácia 21. storočia, ktorá by mohla vďaka moderným technológiám 

a inováciám posunúť slovenské lyžovanie vpred a vystavať silnejšie hnutie. ZSL chce ponúknuť 

alternatívu, ktorá vracia hnutie späť ku športu, jeho hodnotám a skutočne ho rozvíja. L. Smolen sa 

neobáva toho, že by táto snaha, ak by sa podarila, mohla spôsobiť precedens a možno až rozklad 

iných športových zväzov. FIS má totiž podľa jeho tvrdenia vo svojom reglemente jednoznačne 
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určujúcu podmienku, že práve rezortné ministerstvo športu danej krajiny (MŠVVaŠ SR) ako 

jediný správny orgán určuje, kto je zástupcom danej krajiny v organizácii FIS. Potrebné je aj 

potvrdenie a odporúčanie národného olympijského výboru. Viceprezident ZSL sa ďalej ohradil 

voči tvrdeniu, že sú čisto zjazdárskou organizáciou, keďže hnutie je od začiatku budované pre 

všetky lyžiarske disciplíny. „Rukolapný dôkaz, že dokážeme už dnes suplovať činnosť národného 

športového zväzu je skutočnosť, že napriek ťažkej pandemickej situácii sme zrealizovali 

vzdelávací kurz inštruktorov lyžovania v spolupraci s univerzitami,“ informoval o jednej 

z mnohých aktivít nového združenia lyžiarov. Svoj prejav zakončil s nádejou, aby sme nezažili 

koniec lyžovania na Slovenku a poprosil o podporu organizácie, v ktorej existuje nádej, že naše 

deti budú lyžovanie opäť milovať.  

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o situácii v slovenskom lyžovaní. 

 

BOD 10: DISKUSIA 

 

 Úvodné slovo v rámci diskusie predniesol prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý sa snažil 

zareagovať na jeden z bodov programu valného zhromaždenia SOŠV, situáciu okolo slovenského 

lyžovania, ktorého prerokovanie pokladá za veľmi dôležité. Považuje taktiež za legitímne, aby 

každá zainteresovaná strana prezentovala svoje stanovisko a povinnosťou SOŠV je zaujať k nim 

postoj, a po všetkých diskusiách nájsť kompromis a jednoznačný výstup, ktorý sa bude tlmočiť 

športovému hnutiu, ale aj celej verejnosti. Je toho názoru, že ak nie sú žiadne prekážky, ktoré by 

mali byť diskriminujúce, tak SOŠV by malo prijať rozhodnutie a odpovedať na otázku, či Zväz 

slovenského lyžovania je organizáciou, ktorá je pripravená uchádzať sa o členstvo v štruktúrach 

FIS. A. Siekel zareagoval aj na otázku od prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky Petra Privaru, 

ktorého zaujímalo, že ak FIS čaká na rozhodnutie súdu v prípade SLA, prečo nepočká SOŠV 

rovnako na právoplatné rozhodnutie súdu. „Áno, toto je takisto jeden z možných krokov. Môžeme 

čakať a môžeme dúfať, že toto rozhodnutie túto situáciu čo najskôr vyrieši. Čakali sme však príliš 

dlho, vyvíjali viaceré snahy o zmier a nič sa nestalo. Táto situácia by nevznikla, keby v štruktúrach 

SLA boli mechanizmy, ktoré by jej vedeli predísť,“ odpovedal na otázku prezident SOŠV. 

 

 Prezident Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja Boris Mlsna vystúpil 

v diskusii s príspevkom kritizujúcim niektoré aktivity a vzťahy v slovenskom športe. „Mám pocit, 

že v športe narástol formalizmus a byrokracia, športové zväzy riešia skôr účtovníctvo a legislatívu 

ako výsledky svojich športovcov a rozvoj športu. Neprehľadné pravidlá navrhnuté skupinkou 

nikým nevolených právnych aktivistov vedú k rôznym právnym sporom, z ktorých v konečnom 

dôsledku profitujú len oni.“ Vyjadril znepokojenie nad niektorými ľudmi v rámci športového 

hnutia, ktorí reálne nikoho nezastupujú, ale sú hlasnými kritikmi práce zväzov, obviňujú ich a 

priamo ohrozujú samotnú existenciu zväzov. Ako príklad uviedol situáciu, kde v rámci svojho 

zväzu rieši väčšinu pracovného času odpovedaním na rôzne podania, námietky a odpory. Podľa 

jeho slov potom štát na základe týchto podnetov posiela jednu kontrolu za druhou. Kriticky sa 

vyjadril aj k advokátovi, ktorý zastupuje tri kluby v spore proti zväzu, o ktorom povedal, že ako 

asistent poslanca NR SR sa snaží na ministerstve školstva ovplyvňovať mienku proti Slovenskej 

asociácii fitnes, kulturistiky a silového trojboja. „Zasahovanie tohto bývalého plavca do súťažných 

pravidiel fitnes, čo prezentoval okrem iného aj v pseudo-odbornom článku, som pocítil dokonca 

pri osobnom stretnutí s najvyššími predstaviteľmi sekcie športu, kde mi bolo povedané, že máme 

poslať na schválenie pravidlá súťaží a súťažné disciplíny. Následne začal hlavný kontrolór športu 

kontrolu asociácie za roky 2018 a 2019, ktorá trvá tak dlho, že to takmer zabránilo ísť našim 
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športovcom na ME.“ B. Mlsnovi sa nepáčilo ani výberové konanie na post hlavného kontrolóra 

športu, ktoré sa konalo bez väčšej účasti športovej obce a nebolo k dispozícii žiadne online 

vysielanie. Podľa jeho názoru bol problém aj v tom, že hlavný kontrolór športu bol zvolený aj 

napriek januárovému vyjadreniu NKÚ, z ktorého vyplynulo, že pripravovanou novelou Zákona 

o športe sa má táto pozícia zrušiť.  

 Na záver ešte upozornil na skutočnosť, že Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového 

trojboja musela na športovom portáli ministerstva doplniť veľké množstvo údajov a upozorňuje 

všetkých, aby vo vlastnom záujme porovnali svoje poskytnuté informácie s povinne 

zverejňovanými informáciami. 

 

 Prezident SLA Ivan Ivanič pokračoval v diskusii reakciou na otázku zástupcu Slovenského 

zväzu cyklistiky Petra Privaru prečo SOŠV nepočká na právoplatné rozhodnutie súdu. Hovoril 

o prebiehajúcich procesoch v trestnoprávnom konaní, ktoré budú rozhodnuté v krátkej dobe. 

Apeloval na plénum SOŠV, aby nespôsobilo konaním chaos, pretože si myslí, že rozhodnutie súdu 

bude podľa všetkého zahrňovať opatrenie, ktoré vráti situáciu do obdobia pred 1. 12. 2020. 

 

 Do diskusie sa prihlásil aj Igor Patraš zastupujúci na valnom zhromaždení Slovenský zväz 

orientačných športov. Predniesol otázku, či prijatím nového člena sa nespôsobí ešte väčší chaos. 

Priznal sa, že si vypočul obidve strany , ale nedokázal by s istotou povedať, kde je pravda. Rozumie 

obidvom stranám, ale vyjadril pochybnosť nad smerovaním v rámci vyriešenia tejto otázky. 

 

  Prezident SOŠV Anton Siekel reagoval na svojich predrečníkov a znova zdôraznil, že SOŠV 

neprijíma v deň konania valného zhromaždenia SOŠV za člena Zväz slovenského lyžovania, ale 

je len pripravený zaujať stanovisko smerom k FIS. Ako reakciu na slová prezidenta SLA, p. 

Ivaniča, povedal: „Budeme rešpektovať toto rozhodnutie súdu a nijako neovplyvní rozhodovaníe 

SOŠV týkajúce sa členstva v SOŠV. Ak by súd rozhodol napríklad tak, že by sa situácia vrátila do 

stavu pred rozhodnutím ministerstva, tak sa nič nezmení na situácii v SOŠV ani v slovenskom 

športe, keďže toto stanovisko obdrží aj FIS, a všetko bude pokračovať tak ako bolo 

doteraz.“ Znovu predniesol jedinú relevantnú otázku, či je, alebo nie je Zväz slovenského 

lyžovania pripravenou organizáciou na zastupovanie slovenského lyžovania. Na záver dodal, že 

rešpektuje zodpovednosť každej organizácie, ktorá k tomuto bodu bude dávať stanovisko a 

s maximálnou vážnostou aj prípadné rozhodnutie súdu. 

 

  Zástupca SLA Ivan Ivanič ešte raz v krátkosti reagoval na slová prezidenta SOŠV. Myslí si, 

že akékoľvek doporučenie môže túto situáciu ovplyvniť a je problematické. Informoval plénum o 

vykonávacích ustanoveniach k pravidlám č. 27 a 28 Olympijskej charty: „Je nutné podať dôkaz 

o tom, že národné federácie, ktoré sú členmi NOV, vykonávajú vo svojom štáte a na 

medzinárodnej úrovni konkrétnu skutočnú a trvalú športovú činnosť, a to vo všetkých odvetviach. 

NOV môže uznať len jednu národnú federáciu pre každý šport.“ Nepáči sa mu, že sa vytvára 

priestor pre národné inštitúcie, aby rozhodli o niečom, čo im neprináleží. Vyzval preto plénum, 

aby tento bod programu nechal na prerokovanie po termíne 5. 6. 2021, keď FIS s novým vedením 

rozhodne. Na záver ešte vyslovil myšlienku, že ak sa poskytne doporučenie novému hnutiu, bude 

to znamenať precendens, ktorý sa potom môže každému zväzu vrátiť neskôr ako bumerang. 

 

  Na slová prezidenta SLA následne reagoval Ivan Husár, ktorý povedal nasledovné: „FIS 

nezaujíma, kto má na Slovensku štatút národného športového zväzu, pretože sme len jedna z mála 

krajín, ktorá niečo takéto v zákone má. Súdny proces pravdepodobne bude, ale ten sa týka 



 

13 

 

len oprávnenosti aktu odobratia štatútu národného športového zväzu. My sme v liste z 1. 12. 2020 

len odporučili FIS, že nový subjekt je schopný zastupovať slovenské lyžovanie.“ 

   

  Do diskusie sa prihlásil aj viceprezident ZSL Ladislav Smolen, ktorý konfrontoval prezidenta 

SLA Ivana Ivaniča so skutočnosťou, že SLA je jediná športová organizácia, ktorá v histórii 

slovenského športu stratila, dokonca dvakrát, štatút národneho športového zväzu a spôsobilosť 

prijímateľa finančných prostriedkov z verejných zdrojov, čo o niečom svedčí. Na záver dodal, že 

rozumie, rešpektuje a váži si hodnoty a princípy Olympijskej charty.  

 

  Za Slovenský zväz biatlonu sa k problému v rámci lyžovania na Slovensku vyjadrila bývalá 

slovenská olympionička Jaroslava Lauková. Rovnako ako jej predrečníci, aj ona vyslovila 

sklamanie zo súčasnej situácie, ktorá nevznikla nedávno, ale jej korene siahajú podľa nej do 

obdobia pár rokov dozadu. Hovorila aj o kríze, ktorou si prešiel aj Slovenský zväz biatlonu pred 

dvomi rokmi, a preto je podľa jej názoru najdôležitejšie, aby sa v slovenských zväzoch združovali 

aktívni športovci, pretože ich poslaním má byť mládež, ktorá je budúcnosťou slovenského športu. 

Vo svojom prejave podporila ZSL aj pre ich aktivitu v oblasti športovania mládeže. Hovorila aj so 

zástupcami klubov bežeckého lyžovania, ktorí taktiež vyjadrili nespokojnosť so SLA. Vyjadrila 

presvedčenie, že kde niečo nefunguje, tam je potrebná zmena.  

 

 K diskusii sa pridal aj vládny splnomocnenec pre šport Karol Kučera. Konštatoval, že stav, 

v ktorom sa lyžiarske hnutie na Slovensku momentálne náchádza, je žiaľ najpravdepodobnejšie 

dôsledkom práve práce SLA a inak by sa zrejme táto situácia nemusela riešiť. Vyjadril názor, že 

ak SOŠV a ministerstvo školstva vyhodnotili ako potrebné prerokovať tento bod programu, tak 

určite nie je namieste to kritizovať. Práve naopak, podľa jeho slov by sme mali byť všetci len radi, 

ako dopadla Petra Vlhová a že na ňu táto situácia nemala žiadny dopad. Za to poďakoval všetkým 

zainteresovaným, ktorí tomuto napomohli.   

 

  Záverečných pár slov v rámci diskusie predniesol predseda komisie športovcov SOŠV Matej 

Tóth. Poďakoval za možnosť vyjadriť sa k aktuálnej situácii okolo slovenského lyžovania. Myslí 

si, že dnes nie je namieste rozhodovať, kto je dobrý a kto zlý, ale plénum by si malo splniť určitú 

formálnu požiadavku, ktorú od neho očakáva FIS. A tou požiadavkou je odsúhlasenie, či Zväz 

slovenského lyžovania spĺňa podmienky, aby mohol zastupovať lyžiarov.  

 

 

  ● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami 

z diskusie. 

        Z: VV SOŠV  T: priebežne 

 

 

BOD 11: PRESTÁVKA 

 

 

BOD 12: VÝROČNÁ SPRÁVA SOŠV, SPORT EVENT, S.R.O., SOM, A.S. A NADÁCIE 

SOŠV ZA ROK 2020 

 

  Výročnú správu SOŠV za rok 2020 a v jej rámci aj VS Slovenskej olympijskej marketingovej, 

a.s. a Sport Event, s.r.o., ako aj VS Nadácie SOŠV za rok 2020 dostali členovia SOŠV už vopred 
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pred rokovaním. Dostupná bola v elektronickej podobe aj na webovom sídle SOŠV. Na 58. VZ 

SOŠV ju ústnym komentárom uviedol a priblížil výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi. Audit 

výročnej správy vykonala spoločnosť PricewaterhouseCoopers. Auditor udelil čistý výrok pre 

všetky uvedené organizácie. 

  Činnosť orgánov v minulom roku prebiehala podľa stanov a smerníc SOŠV. Uskutočnilo sa 

jedno valné zhromaždenie, v poradí 57., a to dňa 26. 6. 2020 v Bratislave, na ktorom boli prijatí 

dvaja noví členovia, konkrétne Únia telovýchovných organizácií Polície SR a Slovenská lakrosová 

federácia. Valné zhromaždenie SOŠV sa ďalej v minulom roku uznieslo, že termín volieb do 

orgánov sa z dôvodu preloženia OH presúva o jeden kalendárny rok. Výkonný riaditeľ SOŠV ďalej 

informoval aj o zmenách v rámci organizačnej štruktúry. Organizačná štruktúra SOŠV pozostávala 

v roku 2020 z deviatich oddelení, pričom pribudli dve nové oddelenia, právne oddelenie a IT 

oddelenie a zároveň sa hospodárska správa zlúčila s ekonomickým oddelením. 

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

činnosti športového oddelenia  jedno významné multišportové zimné podujatie, zimné olympijské 

hry mládeže v Lausanne 2020, ktoré sa uskutočnili 9. – 22. 1. 2020. Slovensko na podujatí 

reprezentovalo 49 športovcov a získalo jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. V rámci 

mediálnej činnosti sa SOŠV podieľal na tvorbe obsahu webového sídla Olympic.sk, organizoval 

tlačové konferencie a projekty Timeout s prezidentom SOŠV a počas roka pripravoval prílohu 

Hospodárskych novín pod názvom Sme jeden tím. Prezentoval aj činnosť právneho oddelenia, 

ktoré okrem bežnej činnosti súvisiacej so zabezpečením právnej agendy sekretariátu SOŠV,  

pripomienkovalo návrh zmien Zákona o športe, zúčastňovalo sa na príprave Integrovaných 

územných stratégií krajov SR, participovalo na príprave koncepcie rozvoja športu 2030 a 

pripravovalo rozhodcovský súd pre šport. Nezabudol informovať ani o práci 

medzinárodného oddelenia a oddelenia olympizmu, ktoré v minulom roku zabezpečovalo tradičné 

podujatia, Olympijský deň 2020 i projekt Vykročte za zdravím. Organizoval sa aj pilotný projekt 

Olympijského odznaku všestrannosti, do ktorého sa zapojilo 1828 žiakov, a vzdelávací projekt 

OVEP, ktorý je zameraný na propagáciu olympijských hodnôt. Tím marketingového oddelenia 

zabezpečoval v úzkej spolupráci so Slovenskou olympijskou marketingovou projekty Športuj 

doma, Slovensko, Sport (R)evolution,  Športovec roka 2020 a inicioval Program športovej 

žurnalistiky a projekt Zdravensko. Taktiež informoval o aktuálnych štatistikách na sociálnych 

sieťach, podcastových médiách a o náraste návštevnosti na webovom sídle, kde má návštevnosť z 

roka na rok výrazne stupajúci trend. 

  Následne výkonný riaditeľ SOŠV informoval o hospodárení SOŠV v roku 2020. „Celkové 

výnosy SOŠV boli vo výške 6 420 221 eur a celkové náklady boli 5 985 433 eur. Hospodárenie 

skončilo so ziskom vo výške 434 787 eur. Zisk bol ovplyvnený nákupom materiálu predovšetkým 

na olympijské hry v Tokiu, ktoré sa neuskutočnili, a materiálom, ktorý používa oddelenie rozvoja 

olympizmu. Následne G. Asványi požiadal plénum SOŠV, aby súhlasilo s tým, že účtovný zisk 

bude preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, a pripojil tento 

návrh do uznesení.  

  

  G. Asványi prezentoval aj sumár hospodárenia spoločnosti Sport Event, s.r.o., v roku 2020. 

Príjmy spoločnosti boli 45 001 eur a náklady 44 593 eur. Spoločnosť tak vykázala zisk 408 eur. 

Informoval o skutočnosti, že spoločnosť Sport Event bola založená v roku 2019 za účelom 

organizovania športových a kultúrnych podujatí, predovšetkým projektov Športuj Slovensko, 

Olympijský festival a Slovenský dom v Tokiu. Keďže sa tieto podujatia minulý rok neuskutočnili, 

tak 1. 8. 2020 hlavná činnosť spoločnosti Sport Event prešla na Slovensku olympijskú 
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marketingovú, a.s., a budúcnosť smerovania obchodných aktivít tejto spoločnosti bude závislá od 

vývoja športových a kultúrnych aktivít v budúcnosti. 

 

  Výročnú správu SOM, a.s. predniesla jej riaditeľka Kristína Czuczová. V úvode spomenula 

výrazný negatívny a trvácny dopad pandemickej situácie na slovenský šport, a tým pádom aj na 

činnosť Slovenskej olympijskej marketingovej spoločnosti, ktorá vykázala za rok 2020 finančnú 

stratu. „Napriek týmto skutočnostiam však spoločnosť naďalej vykazovala činnosť a pokračovala 

v dobre nastavenej stratégii. Naďalej sme vytvárali nové projekty, ktoré približujú šport k čo 

najväčšej cieľovej skupine ľudí, flexibilné a efektívne projekty dôležité v tomto nestabilnom 

období a takisto sme uzatvárali partnerstvá, ktoré dávajú zmysel a z ktorých profitujú obe 

strany,“ zhodnotila riaditeľka SOM, a.s.. Vyzdvihla osobitne projekty Sport (R)evolution, ktorý 

bol jednou z prvých virtuálnych konferencií na Slovensku, Zdravensko, podporujúci zdravý 

životný štýl a každoročne konaný galavečer Športovec roka. Zdôraznila, že bolo dôležité 

pokračovať vo všetkých projektoch napriek aktuálnej situácii, aby olympijské kruhy 

symbolizujúce hnutie naďalej rezonovali medzi aktuálnymi aj potencionálnymi partnermi. K. 

Czuczová poďakovala aj všetkým spolupracujúcim športovcom za ich aktivity a komunikáciu na 

sociálnych sieťach, čo v dnešnom marketingovom svete pokladá za nesmierne dôležité. 

V krátkosti následne informovala aj o aktivitách na Facebooku, Instagrame, a aj o Olympijskom 

podcaste a newsletteri, ktoré považuje za veľmi dôležité platformy práve pre partnerov. Na záver 

svojho vystúpenia všetkých srdečne pozvala na Olympijský festival do Šamorína počas trvania 

olympijských hier a vyjadrila presvedčenie, že rok 2021 bude končiť v lepšej finančnej kondícii 

ako ten minulý. 

 

  Súčasťou výročnej správy SOŠV je aj správa Nadácie SOŠV za rok 2020, ktorú ústne uviedla 

jej riaditeľka Zuzana Vodáčková. Rok 2020 bol podľa jej slov aj pre Nadáciu SOŠV náročným. 

Nadácia sa musela prispôsobiť vzniknutej situácii a podniknúť kroky, ktoré by udržali jej 

dlhoročné aktivity a zároveň podporili tých, ktorí to najviac potrebujú. „Správna rada Nadácie 

SOŠV dostávala počas roka množstvo žiadostí o podporu, o ktorých rozhodovala na pravidelných 

zasadnutiach. V roku 2020 sa členovia správnej rady stretli celkom desaťkrát, prevažne 

prostredníctvom online stretnutí. Jedinou zmenou v správnej rade bolo odstúpenie Jána Barcziho 

a následne menovanie nového člena Mareka Kaňku zo spoločnosti Tipos,“ informovala Zuzana 

Vodáčková.  

  V roku 2020 nadácia prerozdelila takmer 170-tisíc eur, z ktorých viac ako 100-tisíc išlo na 

podporu mládeže v nosných projektoch Ukáž sa! a Juniorský olympijský tím. Okrem mládeže sa 

nadácia podieľala aj na podpore trénerov a bývalých olympionikov v seniorskom veku. 

  Projekt Juniorský olympijský tím, ktorý je jedným z najdôležitejších projektov strešnej 

organizácie športu, bol v roku 2020 presunutý do portfólia projektov Nadácie SOŠV. Juniori, 

nominovaní zväzmi a vybraní na základe medzinárodnej úspešnosti, boli podporení sumou 57 600 

eur. Okrem finančného grantu sa mohli tešiť z koučingu, výživových doplnkov, medializácie a 

teambuildingu JOT Games. 

  Z. Vodáčková upriamila pozornosť aj na projekt Ukáž sa, ktorý je zameraný na športujúcu 

mládež a pri ktorom sa prihliada na sociálne zázemie talentov, ktoré je najdôležitejším aspektom 

pri rozhodovaní o podpore. „Snažíme sa motivovať deti, ktoré nemajú vytvorené vhodné 

podmienky a cez projekt ich finančne podporiť. V roku 2020 sme okrem 35 finalistov zostavili aj 

druhé kolo projektu, v ktorom sme finančne podporili ďalších 16 športovcov.“ 

  Riaditeľka Nadácie hovorila aj o pandémii koronavírusu, ktorá ich donútila zmeniť všetky 

plány a zamerať sa na pomoc tým, ktorí zostali doma bez príjmu, odkázaní na pomoc iných. 
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„Nadácia v spolupráci so svojim zriaďovateľom SOŠV okamžite zriadila Rezervný fond, ktorého 

začiatočný vklad bol tvorený z vlastných zdrojov nadácie. K iniciatíve sa pridali aj zamestnanci 

SOŠV, dodávatelia, členovia správnej rady Fondu na podporu športu a mnohí ďalší. Vďaka 

dostatočným zdrojom mohli byť už zakrátko od vzniku fondu podporení lekári v prvej línii. Ďalšia 

pomoc smerovala k trénerom, ktorí boli zo športového hnutia zasiahnutí najviac.“ 

  Projekty Olympijská kvapka krvi a Olympijské srdce pre seniorov nezrušili tradíciu a napriek 

pandémii sa uskutočnili i v roku 2020. Podpora darcovstva krvi prebiehala cez dve celoslovenské 

kampane Športová krv a Každá kvapka krvi sa počíta, ktoré zmobilizovali tisícky darcov krvi. Krv, 

ktorá chýbala na operačných sálach či pri dialýzach, bola aj vďaka spolupráci Nadácie SOŠV, 

Slovenského paralympijskeho výboru, Národnej transfúznej služby SR a dobrovoľných darcov 

krvi darovaná tým, ktorým zachránila život. 

 

  Výročnú správa SOŠV za rok 2020 a v jej rámci aj správu Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s., za rok 2020, správu Sport Event, s.r.o., za rok 2020 a Správu Nadácie SOŠV 

za rok 2020 schválili delegáti 58. VZ SOŠV. Hlasovalo 63 prítomných delegátov SOŠV 

s celkovým počtom 93 hlasov, pričom za bolo 92 hlasov a jeden delegát sa zdržal hlasovania (1 

hlas).  

 

 ● Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu Slovenského olympijského a športového 

výboru vrátane správy  o hospodárení a výročných správ SOM, a.s., Sport Event, s.r.o., a Nadácie 

SOŠV za rok 2020. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo prevedenie zisku z hospodárenia SOŠV v roku 2020 vo 

výške 434 787 eur na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

BOD 13: SPRÁVA DR SOŠV ZA ROK 2020   

  

  Správu dozornej rady SOŠV za rok 2020 predložil jej predseda Ján Mižúr. Uviedol, že DR 

SOŠV v roku 2020 pracovala v nezmenenom 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 2020 mala DR SOŠV v súlade so stanovami SOŠV dve zasadnutia, na ktorých sa riešila 

hlavne ekonomická a legislatívna činnosť SOŠV. Prvé zasadnutie bolo uskutočnené až po prvom 

uvoľnení opatrení, dňa 2. 6. 2020. Na tomto zasadnutí sa prerokovala výročná správa SOŠV za rok 

2019, ako aj návrh rozpočtu SOŠV na rok 2020. Toto boli dva hlavné materiály, s ktorými sa 

členovia dozornej rady podrobnejšie zaoberali. Členovia dozornej rady sa stotožnili so závermi 

auditora k účtovnej uzávierke za rok 2019, ako aj s návrhom na vysporiadanie výsledku 

hospodárenia SOŠV k 31. 12. 2019. Aj na tomto rokovaní rezonovali otázky spojené s preložením 

OH v Tokiu z pôvodného termínu na rok 2021, a s tým súvisiace zmeny v zabezpečení činností. 

Viaceré projekty sa z uvedeného dôvodu museli presunúť do roku 2021 a niektoré sa zabezpečovali 

v online priestore.  

 Kontrolór SOŠV informoval plénum, že na tomto zasadnutí sa zaoberali aj zmenou 

organizačnej štruktúry SOŠV, ku ktorej došlo aj z dôvodu pandemickej situácie. Návrh rozpočtu 

SOŠV na rok 2020 sa tiež musel viackrát prerábať a meniť a prispôsobiť aktuálnym podmienkam. 

Predseda dozornej rady sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach výkonných výborov SOŠV, 

dozeral na ich priebeh a aktívne sa zapájal do prerokovávaných bodov programu. Okrem toho 

iniciatívne viackrát rokoval s výkonným riaditeľom a právnikom SOŠV o aktuálnych témach 

činnosti SOŠV. Kontrolórovi SOŠV v priebehu roka nebol doručený žiaden podnet na riešenie. 
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Kontrolór priebežne kontroloval obsahy zápisov jednotlivých orgánov SOŠV ako aj ich 

zverejnenie. Zúčastnil sa aj na organizovaných školeniach kontrolórov, ktoré boli zabezpečované 

hlavnou kontrolórkou športu. Členovia dozornej rady pozitívne vnímali aj prijatú novelizáciu 

Zákona o športe, ktorá umožnila až 80 % výdavkov v športových organizáciách minúť podľa 

vlastných rozhodnutí riadiacich orgánov.  

 Druhé zasadnutie dozornej rady SOŠV sa uskutočnilo 11. 12. 2020 a bolo zabezpečené 

zmiešanou formou, online aj fyzicky, v sídle strešnej organizácie. Na tomto zasadnutí sa rokovalo 

o príprave výročnej správy za rok 2020, ako aj zabezpečení prác na inventarizácii majetku SOŠV 

k 31. 12. 2020, na ktorej sa začalo pracovať už v priebehu mesiaca november. Ďalej bolo členmi 

dozornej rady SOŠV konštatované, že nie všetky finančné prostriedky naplánované na rok 2020 sa 

stihnú aj minúť v sledovanom období. Prerokoval sa aj pripravovaný prvý návrh rozpočtu SOŠV 

na rok 2021, ktorý už bol zostavovaný na základe nového využívaného softvéru a vychádzajúci z 

úrovne jednotlivých oddelení v rámci platnej organizačnej štruktúry strešnej organizácie.   

  Na záver J. Mižúr upozornil na skutočnosť, že dozorná rada SOŠV na svojom poslednom 

zasadnutí dňa 30. 3. 2021 prerokovala výročnú správu SOŠV za rok 2020 aj so záverečnou správou 

auditora a so závermi v nich uvedenými súhlasila. Súhlasila aj s návrhom na vysporiadanie 

výsledku hospodárenia SOŠV k 31. 12. 2020. Dozorná rada SOŠV prerokovala aj aktualizovaný 

návrh rozpočtu SOŠV na rok 2021 a nemala k nemu žiadne pripomienky. 

 

  Správa DR SOŠV bola schválená bez pripomienok jednomyseľne, za hlasovalo všetkých 63 

prítomných členov SOŠV s celkovým počtom 94 hlasov. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo správu dozornej rady SOŠV za rok 2020. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo správu auditorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers  

Slovensko, s.r.o., ktorá vykonala audit hospodárenia SOŠV v roku 2020. 

 

BOD 14: SPRÁVA DOZORNEJ RADY SOM, A.S., ZA ROK 2020   

  

  Správu dozornej rady SOM, a.s., za rok 2020 predložil Ján Mižúr. Dozorná rada SOM a.s., 

mala z dôvodov súvisiacich s pandémiou koronavírusu Covid-19 v roku 2020 len jedno zasadnutie, 

na ktorom sa riešila hlavne ekonomická a legislatívna oblasť jej činnosti. Na tomto zasadnutí sa 

prerokovala výročná správa SOM, a.s., za rok 2019, ako aj návrh rozpočtu na rok 2020. 

Podrobnejšie sa hodnotili jednotlivé projekty, ktoré sa zabezpečovali v spolupráci s jednotlivými 

partnermi SOM, a.s.. Veľký ohlas mal projekt JOT (Juniorský olympijský tím) 2019, ktorý bol 

mediálne prezentovaný RTVS. Tento projekt pokračuje aj v roku 2020. Predseda dozornej rady 

však musel konštatovať, že v oblasti príjmov došlo zo strany podporovateľov k určitým výpadkom 

financií, nakoľko nie všetky projekty bolo možné realizovať a presunuli sa na plnenie do roku 

2021. Ďalším úspešným projektom, ktorý sa zabezpečoval online formou bola akcia Sport 

(R)evolution, o ktorú bol veľký záujem a zaznamenala viac ako 650 návštevníkov. Viaceré 

projekty v súvislosti s OH v Tokiu sa však museli presunúť do roku 2021.  

     V závere informoval J. Mižúr o skutočnosti, že na zasadnutí dozornej rady SOM, a.s., dňa 30. 

3. 2021 sa podrobnejšie prerokovala výročná správa SOM, a.s. za rok 2020 ako aj návrh rozpočtu 

SOM, a.s. na rok 2021. K dispozícii boli aj správa od audítora a účtovná závierka SOM, a.s. za rok 

2020 spolu s daňovým priznaním. Členovia dozornej rady sa stotožnili so záverečnou správou  

audítora a so závermi v nich uvedenými súhlasili. Súhlasili aj s návrhom na vysporiadanie 

výsledku hospodárenia SOM a. s. za rok 2020. 
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  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu dozornej rady SOM, a.s. 

 

BOD 15: SCHVÁLENIE ROZPOČTU SOŠV NA ROK 2021 

 

  Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2021, návrh rozpočtu SOM, a.s. na rok 2021 a spoločnosti Sport 

Event, s.r.o. na rok 2021 predložil výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi. V úvode informoval 

o navrhovanom rozpočte, ktorý bol prerokovaný na zasadnutiach dozornej rady SOŠV a 

výkonného výboru SOŠV a je navrhnutý tak, aby generoval hospodársky zisk. Tento zisk môže 

slúžiť aj ako rezerva na dofinancovanie prípadných projektov, ktoré sa rozhodne SOŠV počas roka 

realizovať. G. Asványi navrhol, že spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., by mala 

byť auditorom aj pre nasledujúce obdobie v roku 2021 a tento bod navrhol pridať aj do uznesení 

VZ SOŠV. 

   V rámci rozpočtu SOŠV sú celkové navrhované príjmy vo výške 7 382 103 eur, celkové 

plánované výdaje vo výške 7 334 580 eur a plánovaný zisk vo výške 47 523 eur. Čo sa týka 

príjmov, tak predpokladané príspevky zo štátneho rozpočtu činia 4 921 182 eur a reprezentujú 

67 % príjmov rozpočtu SOŠV, medzinárodné príjmy sú naplánované na 1 114 921 eur. Ostatné 

príjmy sú naplánované vo výške 788 000 eur a súvisia so spoluprácou s SPP. Marketingové príjmy 

sú príjmy zo spoločnosti Slovenská olympijská marketingová a sú naplánované vo výške 558 000 

eur. 

  Príjmy súvisiace so zabezpečením účasti reprezentácie na OH v Tokiu sú vo výške 830 315 

eur a príjmy na zabezpečenie výpravy na zimné olympijské hry v Pekingu vo výške 740 000 eur. 

Príspevok, ktorý sa v prvom štvrťroku použil na zabezpečenie účasti na vrcholových podujatiach 

v lyžovaní, bol vo výške 135 000 eur a príspevok na projekt OLOV vo výške 100 000 eur.  

  Výkonný riaditeľ SOŠV následne prezentoval aj plánované výdaje podľa oddelení SOŠV.  

   Záverom ešte G. Asványi pripomenul členom SOŠV, že podrobný rozpočet dostali aj do 

podkladov k zasadnutiu a poďakoval za pozornosť.  

   

  Rozpočet bol schválený v predloženej podobe, hlasovalo 66 prítomných členov SOŠV 

s celkovým počtom 96 hlasov, za bolo 95 hlasov, pričom jeden delegát sa zdržal (1 hlas). 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo rozpočet SOŠV na rok 2021. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo auditora na obdobie roku 2021, spoločnosť 

PricewaterhouseCoopers  Slovensko, s.r.o. 

 

 

BOD 16: SCHVÁLENIE ZMENY SÍDLA SOŠV 

 

  Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi predstavil v ďalšom bode zasadnutia základné údaje 

o novom navrhovanom sídle SOŠV, ktorým by sa mala stať zrekonštruovaná budova Domu športu 

na Junáckej ulici 6 v Bratislave. Ako dôvody pre zmenu sídla prezentoval moderné 

reprezentatívnejšie priestory, v ktorých sa bude aplikovať princíp trvalej udržateľnosti, a takisto 

lepšiu dostupnosť, čo sa týka parkovacích miest a ďalších benefitov. Ako dôležité uviedol, že nové 

sídlo bude okrem administratívnych priestorov zahŕňať aj stálu expozíciu Slovenského 

olympijského a športového múzea, ktorá sa bude nachádzať na prízemí budovy Domu športu. 

Administratívne priestory sa budú nachádzať na 9. a 10. nadzemnom podlaží a k týmto priestorom 

bude prináležať aj sklad a vnútorné aj vonkajšie parkovacie miesta. 
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  Ďalej G. Asványi informoval o skutočnosti, že SOŠV má s prenajímateľom dohodnutý 

dlhodobý prenájom a predstavil ďalšie bližšie podrobnosti a následne návrh uznesenia k tomuto 

bodu: „Valné zhromaždenie schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi 

prenajímateľom Domom športu SR a Slovenskou olympijskou marketingovou, a.s. ako nájomcom, 

ktorou si Slovenská olympijská marketingová prenajme v súbore stavebných objektov označených 

ako Dom športu, nachádzajúcich sa na Junáckej ulici v Bratislave, administratívne priestory, 

parkovacie státia a skladové priestory na dobu 10 rokov.“  

  Tento návrh bol prerokovaný na zasadnutí výkonného výboru SOŠV, dňa 8. 4. 2020 a 

výkonný výbor SOŠV odsúhlasil predloženie tohto návrhu na valné zhromaždenie SOŠV. 

 

  Zmena sídla SOŠV a dlhodobý prenájom priestorov SOŠV v Dome športu na Junáckej ulici 

6 v Bratislave bol schválený v predloženej podobe, hlasovalo 68 prítomných delegátov s celkovým 

počtom 98 hlasov, pričom za bolo 93 hlasov, proti 1 hlas a delegáti s počtom hlasov 4 sa zdržali. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zmenu sídla SOŠV a dlhodobý prenájom priestorov SOŠV 

v Dome športu na Junáckej ulici 6 v Bratislave. 

 

BOD 17: INFORMÁCIA O ŽIADATEĽOCH O ČLENSTVO V SOŠV 

 

  Nasledujúci bod zasadnutia predstavil právnik SOŠV Patrik Hrbek, ktorý zároveň 

ospravedlnil z neúčasti pri tomto bode VZ SOŠV Daniela Líšku, predsedu komisie pre prijímanie 

nových členov do SOŠV a člena výkonného výboru SOŠV. 

 „K dnešnému dňu evidujeme viaceré žiadosti o členstvo v Slovenskom olympijskom a 

športovom výbore. Bohužiaľ, stanovy v súčasnosti neumožňujú, aby sme tieto žiadosti predložili 

na schválenie plénu. Ide o organizácie, ktoré na Slovensku a v zahraničí dosahujú veľmi pekné 

športové výsledky a napomáhaju rozvoju zdravého životného štýlu, rozvoju pohybových aktivít a 

zastrešujú v rámci svojich aktivít veľké množstvo slovenských športovcov,“ ozrejmil situáciu 

prítomným delegátom P. Hrbek. Následne požiadal VZ SOŠV, aby v prípade ak je záujem členov 

SOŠV o prijatie ďaľších športových organizácií do strešnej organizácie, aby poverilo výkonnný 

výbor SOŠV zaoberať sa prípravou kritérií v podobe smernice a následnou úpravou stanov SOŠV 

tak, aby pri dodržaní všetkých pravidiel Olympijskej charty umožňovali prijať za členov aj 

organizácie, ktoré v súčasnosti nespĺňajú všetky kritériá na prijatie do SOŠV. 

  Aby nevznikli zbytočné rozpory, P. Hrbek upozornil ešte plénum SOŠV, že v rámci tohto 

bodu nebude na zasadnutí aktuálne prijímaný ani vylučovaný žiadny člen, ale ide len 

o predstavenie spektra žiadateľov o členstvo v SOŠV plénu SOŠV.  

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o záujemcoch o členstvo v SOŠV. 

 

BOD 18: DISKUSIA 

 

 V rámci diskusie k druhej časti programu valného zhromaždenia SOŠV vystúpil so svojim 

príspevkom Karol Cagáň, prezident Slovenskej asociácie elektronických športov. Elektronické 

športy podľa jeho slov samé o sebe nepredstavujú vo väčšine prípadov pohyb ani fyzickú aktivitu, 

ale slúžia ako nástroj na pritiahnutie mladých ľudí k ostatným športom. Informoval o úspešných, 

už dlhšie trvajúcich spoluprácach s viacerými športovými zväzmi, ktorých výsledky sú veľmi 

prijateľné. „Pozeráme sa na to ako na príležitosť, ako pomôcť a prispieť olympijskému hnutiu 

k tomu, aby bol v užšom kontakte s mladými ľudmi,“ dodal na záver.  
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 Prostredníctvom skupinovej online diskusie položil Karol Žiak otázku, či je možnosť 

kancelárskeho sedenia v Dome športu. „Áno, určite sú ešte niektoré voľné priestory podľa 

dostupných informácií, ale treba kontaktovať správcu budovy,“ odpovedal na otázku generálny 

sekretát SOŠV J. Liba.  

 

  ● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami 

z diskusie. 

        Z: VV SOŠV  T: priebežne 

 

  

BOD 19: SPRÁVA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 58. VZ SOŠV 

 

  Predseda mandátovej a návrhovej komisie 58. VZ SOŠV Róbert Petriska predložil návrh 

uznesení 58. VZ SOŠV. Zároveň oznámil, že o 12:20, keď sa začalo čiastočne aj hlasovanie 

a schvaľovanie, bolo prítomných 60 delegátov s počtom hlasov 88, z čoho vyplýva, že plénum 

bolo a stále je uznášaniaschopné. 

 

  S pripomienkou sa prihlásil o slovo Branislav Delej, prezident Slovenskej spoločnosti 

telovýchnovného lekárstva. Vyjadril sa k bodu slovenského lyžovania, ktoré sa nachádzalo v 

predloženom uznesení podľa jeho názoru bez ukončenia diskusie a predchádzajúceho hlasovania. 

Prezentoval nesúhlas aj s bodom týkajúcim sa poverenia výkonného výboru SOŠV prípravou 

kritérií a úpravou Stanov SOŠV tak, aby mohli prijať za členov SOŠV aj športové organizácie, 

ktoré v súčasnosti nespĺňajú všetky kritériá na prijatie do SOŠV.  

  Pridal sa k nemu aj prezident SLA, Ivan Ivanič, ktorý navrhol hlasovať o spomínaných dvoch 

bodoch samostatne.  

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba následne vyzval plénum na hlasovanie o schválení 

pôvodného bodu č. 12: Valné zhromaždenie schvaľuje na základe vyjadrenia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovisko SOŠV pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu 

(FIS) s odporúčaním uznania Zväzu slovenského lyžovania za organizáciu zodpovednú za 

lyžovanie na Slovensku. 

  

  Tento samostatný bod nebol delegátmi SOŠV schválený, keďže hlasovalo 68 prítomných 

delegátov s celkovým počtom 99 hlasov, pričom za bolo 40 hlasov, proti 18 hlasov a zdržali sa 

delegáti s celkovým počtom 41 hlasov. Tým pádom vypadol z uznesení VZ SOŠV. 

 

  Hlasovalo sa dodatočne aj o bode C: Valné zhromaždenie poveruje výkonný výbor SOŠV 

prípravou kritérií a úpravou Stanov SOŠV tak, aby pri dodržaní všetkých pravidiel a ustanovení 

Olympijskej charty umožňovali prijať za členov SOŠV aj športové organizácie, ktoré v súčasnosti 

nespĺňajú všetky kritériá na prijatie do SOŠV. 

 

  Ani tento bod nebol plénom SOŠV schválený, keďže hlasovalo 69 prítomných delegátov s 

celkovým počtom 100 hlasov, pričom za bolo 57 hlasov, proti 14 hlasov a zdržali sa delegáti 

s celkovým počtom 29 hlasov.  
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  Predseda mandátovej a návrhovej komisie, Róbert Petriska, prečítal návrh uznesení 58. VZ 

SOŠV, z ktorého boli vyradené dva vyššie spomínané body.  

 

  Upravený návrh uznesení 58. VZ SOŠV bol schválený. Hlasovalo 67 prítomných delegátov s 

celkovým počtom 97 hlasov, z ktorých za bolo 90 hlasov, proti 1 hlas a zdržali sa delegáti 

s celkovým počtom 6 hlasov. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo uznesenia z 58. VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej a návrhovej komisie 58. VZ 

SOŠV. 
 

 
 

BOD 20: ZÁVER 

  

  Prezident SOŠV Anton Siekel sa na záver 58. VZ SOŠV poďakoval všetkým za účasť a veľmi 

zaujímavú diskusiu. Zastavil sa ešte veľmi krátko pri situácii v slovenskom lyžovaní a potvrdil, že 

SOŠV bude naďalej vykonávať svoju úlohu tak ako doteraz, zodpovedne a s ohľadom na záujmy 

športovcov. „Budeme samozrejme informovať športovú verejnosť aj Medzinárodnú lyžiarsku 

federáciu o záveroch z dnešného rokovania a pevne verím, že situácia v slovenskom lyžovaní aj v 

športe na Slovensku sa zlepší a my všetci spoločne sa budeme snažiť k tomu v maximálnej možnej 

miere prispieť.“ Na záver ešte vyjadril túžbu, aby nasledujúce rokovanie bolo už v prezenčnej 

forme a poďakoval za rokovanie. 

 

 

 

V Bratislave, 12. mája 2021 

  

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV 

 

 

Overil: Anton Siekel, prezident SOŠV 

  



 

22 

 

UZNESENIA 
z 58. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru 

(VZ SOŠV), konaného virtuálne prostredníctvom videokonferencie  

dňa 30. apríla 2021 

58. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 

A.    SCHVAĽUJE: 
1.          Program 58. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru. 
2.          Zápisnicu z 57. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru. 
3.          Rokovací poriadok 58. VZ SOŠV. 
4.          Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 58. VZ SOŠV nasledovne: predseda Róbert  

Petriska, členovia Anton Siažik, Juraj Turan. 
5.          Výročnú správu Slovenského olympijského a športového výboru, vrátane správy   

o hospodárení a výročných správ SOM, a.s., Sport Event, s.r.o., a Nadácie SOŠV za rok 

2020. 
6.          Prevedenie zisku z hospodárenia SOŠV v roku 2020 vo výške 434 787 EUR na účet 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
7.           Správu dozornej rady SOŠV za rok 2020. 
8.           Správu auditorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers  Slovensko, s.r.o., ktorá 

vykonala audit hospodárenia SOŠV v roku 2020. 
9.           Auditora na obdobie roku 2021 spoločnosť PricewaterhouseCoopers  Slovensko, s.r.o. 
10.       Rozpočet SOŠV na rok 2021. 
11.       Úpravu Stanov SOŠV. 
12.       Zmenu sídla SOŠV a dlhodobý prenájom priestorov SOŠV v Dome športu na Junáckej     

ulici 6 v Bratislave. 
13.    Uznesenia z 58. VZ SOŠV. 

B.    BERIE NA VEDOMIE: 
1.          Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského a športového výboru na 

rokovaní 58. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené. 
2.          Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela. 
3.          Správu generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu. 
4.          Informáciu o situácii v slovenskom lyžovaní. 
5.          Prezentáciu záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030. 
6.          Informáciu o záujemcoch o členstvo v SOŠV. 
7.          Správu dozornej rady SOM, a.s. 
8.          Správu mandátovej a návrhovej komisie 58. VZ SOŠV. 

 C.     VZ UKLADÁ: 
1.           Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami z diskusie. 
                                                 Z: VV SOŠV                      T: priebežne 

V Bratislave 30. 4. 2021  

Róbert Petriska (predseda mandátovej a návrhovej komisie), Anton Siažik, Juraj Turan 

(členovia mandátovej a návrhovej komisie) 


