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ZÁPIS  

z 59. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru 

(VZ SOŠV) konaného dňa 1. júla 2021 

 
 

Prítomní: 

Z 93 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 129 hlasmi bolo prítomných 48 členov (t. j. 51,6 %), 

celkovo disponujúcich 74 hlasmi, čo znamenalo 57,4 % všetkých hlasov. 

 

Hostia: 

⮚    Generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ SR - Peter Dedík  

⮚          Antidopingová agentúra SR - Tomáš Pagáč    

⮚          Ombudsman SOŠV - Ľubomír Fogaš 

⮚          Zväz slovenského lyžovania - Igor Vlha 

⮚          Zväz slovenského lyžovania - Jana Palovičová 

⮚          Kontrolór SOŠV - Ján Mižúr 

 

Ospravedlnení členovia SOŠV: spolu 14 so 16 hlasmi – s 2 hlasmi: Anton Siažik (Slovenský 

zväz bedmintonu), Eduard Krützner (Slovenská rugbyová únia) - s 1 hlasom: Ján Magdoško 

(Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz), Peter Belčák (Slovenský bridžový zväz), František Drgoň 

(Slovenský zväz dráhového golfu), Helena Kunšteková (Slovenský zväz florbalu), Róbert 

Kajánek (Slovenská Muay Thai Asociácia), Alexander Vaško (Slovenský zväz vodného 

lyžovania), Danka Barteková (členka MOV), piati olympionici z komisie športovcov SOŠV.  
 

Ďalší neprítomní členovia SOŠV: spolu 31 s 39 hlasmi - s 2 hlasmi: Zdenka Jagnešáková 

(Slovenský zväz bobistov), František Pitoňák (Slovenský curlingový zväz), Kamil Balga 

(Slovenská golfová asociácia), Jaroslav Holeša (Slovenský zväz hádzanej), Daniel Líška 

(Slovenský zväz karate), Miloslav Benca (Slovenský strelecký zväz), Pavel Ižiarik (Slovenská 

asociácia taekwondo), Adriana Marčeková (Slovenská volejbalová federácia) - s 1 hlasom: 

Dušan Noga (Slovenská baseballová federácia), Jozef Beständig (Slovenský krasokorčuliarsky 

zväz), Richard Bohunický (Slovenská softbalová asociácia), Samuel Koniar (Slovenský 

biliardový zväz), Ján Macko (Slovenská asociácia boccie), Vladimír Merkovský (Slovenský 

bowlingový zväz), Peter Kysel (Slovenská asociácia čínskeho WU SHU), Martin Sonoga 

(Slovenská asociácia korfbalu), Peter Lazar (Slovenská motocyklová federácia), Dušan 

Koblíšek (Slovenská asociácia motoristického športu), Marcela Nagyová (Slovenský Národný 

Aeroklub generála M. R. Štefánika), Jana Maniková (Slovenská squashová asociácia), Ján 

Chovan (Zväz potápačov Slovenska), Peter Chanas (Slovenský zväz psích záprahov), Igor Žiak 

(Slovenská skialpinistická asociácia), Anton Javorka (Kalokagatia na Slovensku), Peter Dragúň 

(Klub slovenských turistov), Juraj Tarr (Slovenská asociácia olympionikov), Marián Majzlík 

(Slovenská asociácia športu na školách), Michal Martikán (osobnosti olympijského hnutia 

a športu), Jozef Stümpel (osobnosti olympijského hnutia a športu), Miroslav Luberda (osobnosti 

olympijského hnutia a športu) Janka Stašová (osobnosti olympijského hnutia a športu). 

 

 

 



 

2 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 

  Olympijská hymna.  

  Prezident SOŠV Anton Siekel na úvod privítal všetkých hostí prítomných na 59. valnom 

zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru, pričom vyjadril potešenie  

z osobného stretnutia po niekoľkomesačnej prestávke zapríčinenej pandemickou situáciou. 

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 posunula športové hnutie zase o kúsok vpred. 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba následne skonštatoval na základe prezenčnej listiny 

uznášaniaschopnosť VZ SOŠV a pristúpil k ďalšiemu bodu zasadnutia. 

 

 

BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SOŠV 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval o zmenách v zastupovaní členov na 59. VZ 

SOŠV. 

 

člen SOŠV delegát na 58. VZ SOŠV delegát na 59. VZ SOŠV 

Slovenská boxerská federácia Tomáš Kovács Ivana Haršányová 

Slovenský zväz biatlonu Jaroslava Lauková  Peter Vozár 

Slovenský zväz vzpierania Ján Štefánik Tomáš Chovanec 

Slovenská jazdecká federácia 

 

Zuzana Bačiak 

Masaryková 

Vladimír Chovan 

 

Slovenský stolnotenisový zväz 

 

Zdenko Kríž 

 

Anton Hamran 

 

Slovenský zväz moderného päťboja 

 

Dušan Poláček st. 

 

Ivan Boledovič 

 

Slovenský zväz kickboxu 

 

Peter Onuščák 

 

Viliam Sabol 

 

Prešovská univerzita Prešov - 

Fakulta športu 

Pavel Ružbarský Lenka Tlučáková 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 

Juraj Kremnický  Martin Pupiš 

Únia telovýchovných organizácií 

Polície SR 

Stanislav Zátorský Ľubomír Orosz 

Slovenský zväz tanečného športu Veronika Špániková Petr Horáček 

 

Športové centrum polície 

 

Juraj Minčík 

 

Mojmír Gaško 

 

Slovenská asociácia fitnes, 

kulturistiky a silového trojboja 

Boris Mlsna Veronika Véghová 

Slovenská lakrosová federácia Tomáš Rydlo Igor Moravčík 
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  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov Slovenského 

olympijského a športového výboru na rokovaní 59. 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 59. VZ SOŠV: predseda Martin Kohút (viceprezident SOŠV), členovia Ján Žiška 

(Slovenský veslársky zväz), Viliam Sabol (Slovenský zväz kickboxu). Návrh bol schválený 71 

hlasmi, pričom hlasovalo 46 delegátov, nikto nebol proti a nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 59. VZ SOŠV 

nasledovne: predseda Martin Kohút, členovia Ján Žiška, Viliam Sabol.  

 

 

BOD 4: SCHVÁLENIE PROGRAMU 59. VZ SOŠV, ZÁPISNICE Z 58. VZ SOŠV A 

ROKOVACIEHO PORIADKU 59. VZ SOŠV 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že k zaslanému programu 59. VZ SOŠV, 

ďalej k zápisnici z 58. VZ SOŠV, ani k rokovaciemu poriadku 59. VZ SOŠV nepredložil písomne 

ani jeden člen SOŠV žiadnu pripomienku. Rovnako tak ani na sekretariát SOŠV nebola doručená 

žiadna pripomienka. Následne dal generálny sekretár SOŠV o všetkých dokumentoch hlasovať. 

Hlasovalo 46 delegátov, pričom návrh bol schválený 69 hlasmi, proti hlasoval 1 delegát s dvomi 

hlasmi a nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

 ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu z 58. valného zhromaždenia SOŠV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo rokovací poriadok 59. VZ SOŠV. 

 ● Valné zhromaždenie schválilo program 59. 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 59. VZ SOŠV, zápisnice z 58. VZ SOŠV, rokovacieho poriadku  Liba 

5. Správa prezidenta SOŠV         Siekel  

6. Informácia o pripravenosti účasti SR na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020   Buček 

7. Schválenie výpravy SR na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020    Buček 

8. Schválenie Disciplinárnej komisie SOŠV na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020  Buček 

9. Situácia v slovenskom lyžovaní            Siekel/Liba 

10. Diskusia  

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie 

12. Záver            Siekel 
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BOD 5: SPRÁVA PREZIDENTA SOŠV 

   

  Prezident SOŠV Anton Siekel na začiatku svojej správy informoval predovšetkým 

o prípravách na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020, ktorým bude venovaná aj hlavná časť 59. VZ 

SOŠV. Zároveň poďakoval celému tímu a všetkým členom, ktorí sa na prípravách účasti 

slovenskej výpravy aktívne podieľali a podieľajú. Nezabudol taktiež vyjadriť želanie športových 

očakávaní, ktoré by potešili slovenských fanúšikov.  

  Prezident SOŠV ďalej v rámci svojej správy informoval o prípravách viacerých dôležitých 

dokumentov pre slovenský šport. Prioritu má príprava dlhodobej koncepcie rozvoja športu na 

obdobie do roku 2030, ktorej súčasťou budú aj materiály a dokumenty zamerané na dlhodobú 

trvalú udržateľnosť, environmentálne otázky, ale aj konkrétne kroky k nastaveniu moderných 

a transparentných procesov fungovania organizácie a hnutia. Príprava a implementácia týchto 

dokumentov a agendy má podporu aj zo strany MOV a EOV. Anton Siekel vyjadril presvedčenie 

o ich budúcich prínosoch a inšpirácii pre ďalšie športové organizácie.  

  V ďalšej časti svojho prejavu prezident SOŠV informoval členov SOŠV o prípravách nových 

reprezentatívnejších priestorov v Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave. Pôjde tak o návrat 

olympijského výboru po 19 rokoch do budovy, v ktorej pôvodne po svojom založení sídlil. Veľkou 

výhodou je taktiež, že Slovenské olympijské a športové múzeum získa konečne svoju prvú stálu 

expozíciu. Anton Siekel zároveň pri tejto príležitosti pozval všetkých členov SOŠV na návštevu 

nových priestorov, a vyzval ich, aby ich predstavili fanúšikom slovenského športu, či aktívne 

využívali na organizáciu seminárov, besied, tlačových konferencií, či prezentácií a naplnili ich tak 

ľuďmi, ktorí majú radi šport.  

 Prezident SOŠV pripomenul tiež situáciu v slovenskom lyžovaní, ktorej bude venovaný aj 

samostatný bod zasadnutia. Vyjadril sklamanie, že sa vytrácajú pravidlá slušnosti, transparentnosti 

a argumentovania na báze faktov. Každý v športe si však musí byť vedomý svojich tvrdení 

a výrokov, a nemôže svojvoľne a nepravdivo osočovať druhých. Takéto konanie musí športové 

hnutie spoločne odmietnuť. Následne zdôraznil, že princípy Olympijskej charty a ochrana 

športovcov sú základom pre činnosť SOŠV a od týchto metód SOŠV neustúpi. 

 Na záver svojej správy A. Siekel poďakoval všetkým členom SOŠV za spoluprácu 

v poslednom období. 

 

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

 

 

BOD 6: INFORMÁCIA O PRIPRAVENOSTI ÚČASTI SR NA HRY XXXII. OLYMPIÁDY 

TOKIO 2020 

 

  Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV a zároveň vedúci výpravy SR na Hrách 

XXXII. olympiády Tokio 2020 Roman Buček informoval VZ SOŠV o prípravách účasti SR na 

Hry XXXII. olympiády Tokio 2020. Ako zdôraznil, do otvorenia hier zostávajú posledné 3 týždne  

a celý tím vstupuje do finálnej fázy príprav.  

  Program hier aj po ich ročnom odklade zostáva nezmenený. V Tokiu sa uskutoční 339 súťaží 

v 50 športových odvetviach. Súťažiť bude viac ako 11 000 športovcov v sprievode viac ako 6000 

členov ich realizačných tímov. Ako však Roman Buček poznamenal, veľkosť podujatia bude 

výrazne okresaná. Organizátori neumožnia prítomnosť zahraničných divákov a značne 

zredukovali aj počet akreditovaných účastníkov a hostí.  
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  Slovensko bude mať v Tokiu s veľkou pravdepodobnosťou jednu z najmenších výprav 

v histórii účastí na OH. Kvalifikačný proces bol ukončený 29. júna. K dňu valného zhromaždenia 

slovenskí športovci vybojovali 34 miesteniek. Takmer s istotou možno očakávať, že krátko po 

rokovaní VZ SOŠV pribudnú do zoznamu účastníkov atléti, nakoľko Svetová atletika má zverejniť 

úspešných kvalifikantov práve v dnešný deň. Ako ďalej informoval vedúci výpravy, teoretická 

šanca na pridelenie miesteniek je ešte v procese prerozdelenia inými krajinami odmietnutých 

miesteniek. Týka sa to odvetví a disciplín, v ktorých naši športovci tesne zaostali za postupovými 

miestami.    

  Ako ďalej v rámci tohto bodu odznelo, od otváracieho ceremoniálu nás delia posledné tri 

týždne. Bude to obdobie intenzívnej práce na plnení povinností, ktoré v prípade týchto hier mnohé 

ešte nepoznáme.  

V zvláštnej dobe, v ktorej aktuálnej žijeme sa sekretariát SOŠV musel a musí vysporiadať so 

špecifickými úlohami. Počas roka prebiehala intenzívna komunikácia s ÚVZ SR o zmiernení 

dopadov protiepidemických opatrení na prípravu olympionikov, ich cestovanie, organizovanie 

tréningov a prípravných súťaží. Do vyhlášok upravujúcich pravidlá počas pandémie sa spoločným 

úsilím spolu s MŠVVŠ podarilo zahrnúť dekrét kandidáta účasti na OH. 

SOŠV koordinoval očkovanie potenciálnych účastníkov výpravy. Veľká vďaka patrí vedeniu 

Nemocnice sv. Michala za pomoc a spoluprácu. Záujem športovcov a členov realizačných tímov 

o očkovanie bol veľký a podarilo sa zaočkovať všetkých záujemcov. Nezaočkovaných bude vo 

výprave iba niekoľko. A to len z vážnych a opodstatnených dôvodov. Aj keď sa na zaočkovaných 

účastníkov hier nebudú vzťahovať žiadne úľavy, krajiny k očkovaniu členov výprav pristupovali 

s mimoriadnou vážnosťou. Odhaduje sa, že na hrách bude viac ako 80% účastníkov zaočkovaných. 

MOV neustále pripomína potrebu očkovania a vyzýva národné olympijské výbory, aby vyvinuli 

maximálne úsilie a zabezpečili očkovanie čo najväčšieho počtu členov výprav. MOV a firma Pfizer 

BionTech po vzájomnej dohode ponúkli národným olympijským výborom vakcíny na zaočkovanie 

členov svojich delegácií. SOŠV v rámci tejto ponuky o vakcíny požiadal, a realizujú sa kroky, aby 

počet vakcín použitých pre športovcov bol vrátený do národného systému očkovania.  

Okrem bežných úloh, akými sú akreditácie účastníkov, zabezpečenie leteckej dopravy osôb 

a športového materiálu, športové oddelenie SOŠV plnilo a priebežne plní pribúdajúce pokyny 

a podmienky organizačného výboru hier súvisiace s udržaním bezpečných hier pre športovcov, ale 

i pre domácich obyvateľov.  Najväčšia pozornosť je však venovaná meniacim sa protiepidemickým 

opatrenia. Od februára, keď organizačný výbor hier spolu s MOV vydal prvú príručku 

protiepidemických opatrení, tzv. Playbook, sa opatrenia neustále sprísňujú. V jej treťom vydaní sú 

podrobne popísané povinnosti, ktoré budú musieť dodržiavať všetci účastníci výpravy. Ako 

poznamenal Roman Buček, podmienky v dejisku hier budú mimoriadne obmedzujúce. Pobyt a 

pohyb športovcov bude limitovaný na olympijskú dedinu a športovisko. Opustenie tejto bubliny, 

podľa najnovších informácií, nebude možné ani po 14 dňoch karantény.   

Agenda proticovidových opatrení je pomerne rozsiahla. Na požiadanie organizačného výboru 

boli vo výprave SR určené osoby – tzv. Covid liaison officeri – kontakté osoby, ktoré členov 

výpravy informujú, usmerňujú a zároveň koordinujú úlohy, súvisiace s proticovidovými 

opatreniami, zadané organizačným výborom. Tieto osoby budú musieť byť v nepretržitom 

kontakte s organizačným výborom a zároveň aj s členmi výpravy. Budú kontrolovať dodržiavanie 

opatrení vo výprave, a tiež informovať organizačný výbor o potenciálnych rizikách výskytu nákazy 

vo výprave.  

Na budúci týždeň SOŠV pripravuje pre účastníkov online inštruktáž o povinnostiach, ktoré ich 

čakajú pred odchodom zo Slovenska a po príchode do Tokia, a tiež pokyny k inštalovaniu 

požadovaných mobilných aplikácií. (OCHA, COCOA). So spoločnosťami Medirex a Agellab 
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koordinuje SOŠV povinné testovanie účastníkov PCR testami. Organizátori vyžadujú absolvovať 

2 testy v priebehu 96 hodín pred odletom. Na portáli SOŠV boli spustené online registrácie na 

testovanie. Zraz účastníkov pred odchodom bude zo ŠH Mladosť. Odvozy na letisko do Viedne 

budú mať účastníci zabezpečené. V najbližších dňoch dostanú účastníci na podpis zmluvy o účasti 

so zakotvenými povinnosťami a právami, ako aj formulár aktualizované podmienky účasti od 

MOV a organizačného výboru. Oblečenie výpravy dodáva firma 4F, ktorá dodáva oblečenie pre 

výpravy SOŠV od roku 2019. Oficiálne bolo oblečenie predstavené 3. júna pri príležitosti 50 dní 

do otvorenia Hier XXXII. olympiády Tokio 2020. 

Výprava bude rozdelená na 3 časti. Najväčšia časť výpravy bude ubytovaná v olympijskej 

dedine v Harumi, na prieniku dvoch hlavných zón športovísk – zóny dedičstva a zóny zálivu. 

Účastníci chodeckých disciplín sa po krátkom pobyte v Tokiu presunú do Sappora – odlúčeného 

dejiska chodeckých súťaží a maratónskeho behu. Organizátori predpokladajú, že v Sappore môže 

byť o 6 stupňov menej než v horúcom a vlhkom Tokiu. Tím cyklistov bude ubytovaný v hoteli 

Clad, v blízkosti Fuji Speedway, dejiska cyklistických cestných súťaží.  

SOŠV tiež naďalej pokračuje v príprave predsúťažných tréningových kempov. Konkrétne ide 

o tréningové kempy pre atlétov v meste Urajasu, vzdialenom asi 15 km od olympijskej dediny a pre 

rýchlostných kanoistov v Katori city, vzdialenom približne 80 km od olympijskej dediny.  

Ako ďalej zdôraznil vedúci výpravy, hostiteľské japonské mestá ako aj národné olympijské 

výbory doposiaľ zrušili takmer 80 prípravných tréningových kempov. Komunikácia s japonskými 

partnermi SOŠV je momentálne dobrá a smeruje k tomu, že sa kempy zrealizujú. Bez ich 

zorganizovania by SOŠV nedokázalo vyhovieť požiadavkám športových zväzov na zabezpečenie 

požadovaného počtu členov realizačných tímov a ich počet by bol kriticky nízky. Japonskí 

hostitelia sú však povinní v kempoch zabezpečiť prísne protiepidemické opatrenia. Ide o rovnaké 

opatrenia, aké budú platiť v olympijskej dedine. Po identifikovaní dvoch covid pozitívnych členov 

ugandskej výpravy japonská vláda včera ohlásila, že bude revidovať manuály hostiteľských miest 

a pripravuje sprísnenie protiepidemických opatrení. 

Na záver tohto bodu rokovania riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV Roman 

Buček informoval, že počas registrácie potenciálnych účastníkov do tzv. longlistu boli zoznamy 

športovcov priebežne poskytované Antidopingovej agentúre SR.  Agentúra  podľa plánu 

antidopingových kontrol priebežne vykonávala kontroly potenciálnych účastníkov hier. Ako jednu 

zo základných podmienok účasti na hrách Antidopingová agentúra SR potvrdila, že všetci 

nominovaní športovci majú v zmysle kódexu WADA splnené povinnosti a môžu byť nominovaní 

na OH.  

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o pripravenosti účasti SR na Hry 

XXXII. olympiády Tokio 2020. 

 

 

BOD 7: SCHVÁLENIE VÝPRAVY SR NA HRY XXXII. OLYMPIÁDY TOKIO 2020 

 

    Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV a zároveň vedúci výpravy SR na 

Hrách XXXII. olympiády Tokio 2020 Roman Buček predložil VZ SOŠV návrh zloženia výpravy 

SR na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020. 

Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval, že v zmysle Stanov SOŠV v otázkach 

súvisiacich vyslovene s olympijskými hrami sa prihliada len na hlasy členov VV SOŠV, zástupcov 

právnických osôb uvedených v čl. III bod 5 písm. a/ a členov – fyzických osôb uvedených v čl. III 

bod 4 písm. a/, písm. b/ a písm. c/. Ide tak o národné športové zväzy združené v medzinárodných 
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športových federáciách, ktorých šport je zaradený do programu olympijských hier, ďalej prezidenta 

SOŠV počas výkonu svojej funkcie, člena MOV v Slovenskej republike a zástupcov športovcov 

v maximálnom počte 5, ktorí sú delegovaní komisiou športovcov SOŠV. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Hlasovalo 33 delegátov, pričom návrh bol schválený 49 hlasmi, nikto nehlasoval proti a nikto 

sa pri hlasovaní nezdržal. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo výpravu SR na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 

v nasledovnom zložení: 
 

ŠPORTOVCI 

ATLETIKA: Matej Tóth, Michal Morvay (obaja chôdza na 50 km M), Marcel Lomnický (hod 

kladivom M), Emma Zapletalová (400 m pret. Ž), Ján Volko (100 m a 200 m M*), Martina 

Hrašnová* (hod kladivom Ž), Miroslav Úradník* (chôdza na 20 km M), Mária Katerinka Czaková* 

(chôdza na 20 km Ž), Gabriela Gajanová* (800 m Ž). Poznámka: Športovci označení * sú v 

kvalifikačnom rebríčku k 30. júnu na postupových miestach) 

 

ŠPORTOVÁ STREĽBA: Erik Varga, Marián Kovačócy (obaja trap M aj mix trap), Juraj Tužinský 

(vzduchová pištoľ 10 m), Patrik Jány (vzduchová puška M, ľubovoľná malokalibrovka 3x40 M), 

Zuzana Rehák Štefečeková, Jana Špotáková (obe trap Ž aj mix trap), Danka Barteková (skeet Ž)  

 

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Peter Gelle (K1 M 1000 m), Samuel Baláž, Adam Botek (obaja 

K2 M na 1000 m a K4 M na 500 m), Denis Myšák, Erik Vlček (obaja K4 M na 500 m) 

 

VODNÝ SLALOM: Jakub Grigar (K1 M), Matej Beňuš (C1 M), Eliška Mintálová (K1 Ž), Monika 

Škáchová (C1 Ž) 

 

STOLNÝ TENIS: Wang Jang (dvojhra M), Ľubomír Pištej (miešaná štvorhra): Barbora Balážová 

(dvojhra Ž, miešaná štvorhra) 

 

TENIS: Norbert Gombos (dvojhra M), Filip Polášek, Lukáš Klein (štvorhra M) 

 

CESTNÁ CYKLISTIKA: Peter Sagan (preteky s hromadným štartom M), Juraj Sagan (preteky 

s hromadným štartom M, časovka M) 

 

BEDMINTON: Martina Repiská (dvojhra Ž) 

 

BOX: Andrej Csemez (do 75 kg M) 

GOLF: Rory Sabbatini (jednotlivci M) 

 

LUKOSTREĽBA: Denisa Baránková (olympijský luk Ž) 
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ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: Barbora Mokošová (viacboj Ž) 

 

ZÁPASENIE – VOĽNÝ ŠTÝL: Boris Makojev (do 86 kg M) 

 

SPRIEVOD VÝPRAVY 

VEDENIE: Roman Buček (vedúci výpravy), Boris Demeter (zástupca vedúceho), Zuzana 

Tomčíková (administrátor), Ľubomír Souček (tlačový atašé), Roman Fano (vedúci lekár), Daniela 

Kňaze Doležalová (CLO, kontaktná osoba pre opatrenia proti COVID-19), Zdeněk Ďuriš 

(fyzioterapeut, 19. – 28. 7.), Róbert Caro (fyzioterapeut, 27. 7. – 9. 8.) 

 

ATLETIKA: Martin Pupiš (vedúci tímu), Peter Žňava (tréner, 400 m prek. Ž), Claudia Hládiková 

(fyzioterapeut), Libor Charfreitag (tréner, hod kladivom M), Naďa Bendová* (trénerka, 100 a 200 

m), Róbert Kresťanko* (tréner, 100 a 200 m), Matej Spišiak (tréner, chôdza), Rudolf Lukáč* 

(tréner hod kladivom Ž), Vladimír Gubrický (vedúci tréningového kempu), Pavol Hajmássy (lekár), 

Denis Freudenfeld (fyzioterapeut) 

 

ŠPORTOVÁ STREĽBA: Branislav Slamka (tréner, trap), Marco Innocenti (tréner, skeet), 

Miroslav Marko (tréner, pištoľ), Zoltán Baláž (tréner, puška), Wilbert Recabarren (lekár), Patrícia 

Vargová Compelová (fyzioterapeut) 

 

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Filip Petrla (vedúci tímu), Peter Likér (tréner K4), Andrej 

Wiebauer (tréner K4), Radovan Šimočko (tréner K1), Ladislav Máriási (lekár), Csaba Zalka 

(asistent trénera), Igor Viszlai (masér, akreditácia A), Jana Šmidáková (fyzioterapeut, akreditácia 

A), Michal Buček (kuchár, bez akreditácie, funkcie vykonáva v tréningovom kempe) 

 

VODNÝ SLALOM: Lukáš Giertl (vedúci tímu, tréner), Peter Škantár (tréner), Tomáš Mráz 

(tréner), Stanislav Gejdoš (tréner), Peter Cibák ml. (tréner), Tomáš Martikán (videotechnik, masér), 

Pavel Belička (fyzioterapeut) 

 

STOLNÝ TENIS: Jaromír Truksa (vedúci tímu, tréner), Peter Šereda (tréner) 

 

TENIS: Tibor Tóth (vedúci tímu, tréner Gombosa), Leoš Friedl (tréner Poláška), Dávid Olasz 

(kondičný tréner), Pavel Šmela (kondičný tréner a fyzioterapeut, akreditácia A, 23. - 27.7.) 

 

CESTNÁ CYKLISTIKA: Ján Valach (vedúci tímu), Maroš Hlad (masér), Ján Bachleda 

(mechanik), Branislav Delej (lekár) 

 

BEDMINTON: Michal Matejka (tréner) 

 

BOX: Pavol Hlavačka (vedúci tímu, tréner), Tomáš Kovács (tréner) 
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GOLF: Martina Sabbatini Štofaníková (vedúca tímu, trénerka), Rastislav Antala (caddie) 

 

LUKOSTREĽBA: Vladimír Hurban ml. (tréner) 

 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: Martin Zvalo (tréner) 

 

ZÁPASENIE VOĽNÝM ŠTÝLOM: Erik Cap (vedúci tímu, tréner), Achsarbek Makojev (tréner, 

akreditácia A, 30. – 31. 7.) 

 

  ● Valné zhromaždenie poveruje výkonný výbor SOŠV rozhodnúť o akceptácii prípadných 

dodatočne pridelených miesteniek a taktiež o zmenách v nominácii členov výpravy, ktoré môžu 

nastať po jej schválení z dôvodu nepredvídateľných okolností. 

 

 

BOD 8: SCHVÁLENIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SOŠV NA HRY XXXII. 

OLYMPIÁDY TOKIO 2020 

 

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV a zároveň vedúci výpravy SR na Hrách 

XXXII. olympiády Tokio 2020 Roman Buček predložil v nasledujúcom bode zasadnutia VZ 

SOŠV obsadenie disciplinárnej komisie SOŠV na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 

v nasledujúcom zložení Anton Siekel, Jozef Liba, Danka Barteková, Roman Buček, Andrej 

Wiebauer. 
  V zmysle Stanov SOŠV VV SOŠV na obdobie trvania olympijských hier menuje 

disciplinárnu komisiu na riešenie porušení ustanovení Olympijskej charty, Stanov SOŠV, Etického 

kódexu MOV, Svetového antidopingového kódexu, opatrení proti manipulácii priebehu a 

výsledkov súťaží alebo iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcim z 

medzinárodných predpisov a rozhodnutí, alebo na riešenie porušenia zmlúv so SOŠV členmi 

slovenských výprav. 

  VZ SOŠV túto informáciu berie na vedomie.  

 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zloženie disciplinárnej komisie SOŠV na Hry 

XXXII. olympiády Tokio 2020: Anton Siekel, Jozef Liba, Danka Barteková, Roman Buček, 

Andrej Wiebauer.  

 

 

BOD 9: SITUÁCIA V SLOVENSKOM LYŽOVANÍ  

 

 Prezident SOŠV Anton Siekel informoval delegátov valného zhromaždenia, že cieľom tohto 

bodu rokovania je snaha vyriešiť komplikovanú situáciu, v ktorej sa slovenské lyžovanie 

nachádza. „Dovolím si krátku úvahu. Táto situácia nevznikla zo dňa na deň, má svoju históriu, má 

svoj priebeh a pevne verím, že bude mať aj svoje riešenie. Celú dobu sa Slovenský olympijský a 

športový výbor a kolegovia, ktorí v ňom pracujú, snažia o to, aby sa cestou konštruktívneho 

dialógu, cestou pozitívnej diskusie, hľadali všetky možné prieniky, ktoré by vedeli zblížiť a spojiť 

slovenské lyžovanie. Nemáme žiadny iný úmysel, chceme len pomôcť slovenskému športu a 
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slovenskému lyžovaniu,“ zdôraznil prezident SOŠV. Pripomenul taktiež stretnutie osobností 

slovenského lyžovania, ktoré sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši, a z ktorého bolo cítiť 

zúfalstvo z nemohúcnosti okolo tejto situácie. Prezident SOŠV taktiež vyjadril nutnosť reagovať 

na niektoré informácie, ktoré sú prezentované, a preto postupne zhrnul jednotlivé fakty a tie kroky, 

ktoré sa uskutočnili do tejto chvíle od poverenia Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) v 

záujme ochrany práv slovenských športovcov. Všetky kroky sú plne v súlade so Stanovami SOŠV 

a Olympijskou chartou. SOŠV navyše v súlade so svojimi stanovami, ako aj Olympijskou chartou 

koná a vykonal všetky kroky k tomu, aby obidva tábory zblížil. Žiaľ ako vidieť, nie je to možné, 

alebo v tejto situácii nič nenasvedčuje tomu, že by sa za posledné 2 mesiace postúpilo v hľadaní 

riešenia napriek snahe dopredu. Bude preto potrebné prijať určité rozhodnutie čo ďalej. Anton 

Siekel zároveň skonštatoval, že by bol rád, aby dostal príležitosť aj prezident Slovenskej lyžiarskej 

asociácie, prípadne hostia zo Zväzu slovenského lyžovania a mali možnosť odpovedať delegátom 

na ich otázky. Posledné hlasovanie nevyznelo tak, že návrh uznesenia bol väčšinou odmietnutý, 

ako bolo niektorými prezentované. Práve naopak, viacerí členovia SOŠV sa zdržali a hlasovanie 

ukázalo, že plénum SOŠV potrebuje viac informácií a potrebuje sa rozhodnúť kompetentne a 

zodpovedne. Prezident SOŠV vyjadril túžbu, aby prijaté uznesenie dalo signál, že „športové hnutie 

si vie svoje problémy komunikovať vnútorne, vie prijímať stanoviská, akokoľvek môžu byť ťažké 

a nepopulárne, ale je to vždy v rámci toho, čo tvorí športové hnutie a to princíp dodržiavania 

pravidiel, princíp rešpektu „športovému“ súperovi a uplatňovanie princípov, ktoré nás šport naučil 

aj v našej dennodennej praxi, so slušnosťou, s rešpektom, bez používania zavádzajúcich 

informácií, ktoré by v našej práci nemali čo robiť.“ Záverom Anton Siekel vyzval všetkých, aby 

sa nebáli o týchto otázkach hovoriť. Za týmto účelom SOŠV pripraví jasný a prehľadný etický 

kódex, ktorý pomenuje pravidlá správania sa. Etická komisia zároveň napomôže, aby nezávisle a 

objektívne posudzovala možné prípadné spory a výklady Stanov SOŠV, Olympijskej charty alebo 

iných právnych predpisov, ktoré sa týkajú činnosti SOŠV a hnutia. Následne prezident SOŠV 

poďakoval a vyzval všetkých delegátov SOŠV na ich stanoviská, názory a otázky k tejto 

problematike.  

 

Prezident Slovenského zväzu tanečného športu Petr Horáček konštatoval, že „náš šport nie je ani 

veľký, ani pilierový, olympijským bude až od Paríža 2024. S tematikou lyžovania máme veľmi 

málo spoločné a priznám sa, nebyť posledných dvoch zasadnutí tohto pléna, asi by nás úprimne 

zimné športy v podstate vôbec nezaujímali. Nakoľko však dlhé roky zastupujem svoj šport v 

medzinárodných športových štruktúrach, vrátane Svetovej federácie tanečného športu, nedá mi 

dnes sa minimálne neozvať. Ja som do minulého razu vôbec nechápal a trochu som asi aj 

poprehliadal niektoré veci. Vôbec som netušil, v čom je problém dvoch lyžiarskych federácií. 

Potom som si však splnil domácu úlohu, naštudoval som si z webu reglement FIS a myslím si, že 

tohto sa môžeme a asi budeme musieť držať. My tu dnes nemáme rozhodovať, kto je lepší, horší, 

prijať, neprijať. My máme len vrátiť situáciu do normálu a postarať sa o to, aby športovci, v tej či 

onej podobe, mali možnosť športovať a mali konformný stav. Pravidlá FIS podľa toho, čo som 

našiel, hovoria, že ministerstvo školstva je ten orgán, podľa našej legislatívy, ktorý má rozhodnúť 

a Slovenský olympijský športový výbor má potvrdiť toto rozhodnutie. O nič iné dneska nejde. Ja 

by som bol veľmi rád, keby sme toto posunuli, nie kvôli nám, ale kvôli tým športovcom, a vrátili 

situáciu do normálu alebo do nejakého korektného stavu. A hovorím tak preto, lebo sám som 

nedávno bol svedkom v našej svetovej organizácii, veľmi podobnej situácie, keď sa do tejto 

situácie dostala estónska federácia tanečného športu. Takéto určité „bezvládie“ trvá už takmer rok 

a pol a ich vynikajúci reprezentanti, mnohí majstri sveta, nemôžu športovať a majú obrovské 

problémy s financovaním. Považoval som za povinnosť v tomto duchu vystúpiť.“  
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Následne sa o slovo prihlásil prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie Ivan Ivanič, ktorý sa 

vyjadril, že napriek prípravám na olympijské hry rozumie prezidentovi SOŠV, ako aj plénu SOŠV, 

že túto tému považujú za nutné vyriešiť. Zareagoval najskôr na P. Horáčka a konštatoval, že zo 

stanov FIS, ako aj z komunikácie s novým prezidentom FIS vyplýva, že ministerstvo sa vyjadrí a 

deklaruje väčšinu a množstvo lyžiarov. V Informačnom systéme športu sa podľa I. Ivaniča 

nachádza 4320 lyžiarov v SLA a 244 lyžiarov v ZSL, čo je podľa neho základný diametrálny 

rozdiel. Odkázal taktiež na to, že vnútorné spory sa majú riešiť vnútorne. Prezident SLA 

informoval, že do ZSL odišlo len približne 15 až 25 % športovcov. Všetci ostatní športovci sú v 

SLA. Ako ďalej informoval I. Ivanič „včera prebehla hlavná konferencia Slovenskej lyžiarskej 

asociácie. Samozrejme, to zanechalo aj nejaké stopy, vymenilo sa, teda odišlo 7 členov alebo bolo 

odvolaných 7 členov jedenásťčlenného predsedníctva. Moja osoba dala k dispozícii svoju pozíciu 

tiež, avšak delegáti to jednoznačne odmietli. Na toto zasadanie boli pozvaní aj zástupcova SOŠV 

a ZSL, avšak neprišli.“ Následne vyjadril presvedčenie, že lyžiari si túto situáciu majú vyriešiť 

medzi sebou. I. Ivanič ďalej informoval, že sa momentálne preveruje celá situácia aj vo FIS a je 

možné, že bývalý prezident porušil stanovy FIS tým, že bez rozhodnutia podnikol istý druh 

obmedzenia a poveril SOŠV prihlasovaním pretekárov. Prezident SLA ďalej zdôraznil, že „ja 

tomu rozumiem, že do tej druhej asociácie odišla víťazka Svetového pohára, naša top pretekárka, 

asi jediná, ktorá má vysoké percento nádeje, že pre Slovenskú republiku vyjazdí medailu. Ja jej 

držím palce, dúfam, že všetko toto nebude mať nijaký dopad na jej osobu a že sa v Pekingu budeme 

tešiť z medailí, ktoré očakávame, ale toto je politická záležitosť a ja si dovolím povedať jednu vec, 

keď zástupcovia 8000 členov SLA včera dali výzvu, výzva patrí SOŠV, výzva patrí aj všetkým 

politickým a športovým inštitúciám, aby rešpektovali rozhodnutia, rešpektovali rozhodnutia 

našich vnútorných orgánov.“ Následne vyzval na otázky a doplnil, aby sa nevytváral precedens a 

počkalo sa do rozhodnutia súdov, ktoré majú byť podľa I. Ivaniča do polovice októbra.  

 

Na tvrdenia I. Ivaniča zareagoval prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý zdôraznil, že členstvo SLA 

v SOŠV nebolo spochybnené, nebolo ani predmetom diskusií, nebolo nijakým krokom otvorené 

a zdôraznil taktiež ďalšiu skutočnosť, že ako spomenul aj prezident SLA, je potrebné rešpektovať  

rozhodnutie FIS, ktorá má jediné legitímne právo rozhodnúť, kto má byť členom FIS. Nie SOŠV, 

ani SLA, ale valné zhromaždenie FIS bude o tejto otázke rozhodovať v čase kedy uzná za vhodné. 

V prípade ak príde z FIS informácia, že pozastavené členstvo SLA je obnovené, tak ho SOŠV bude 

plne rešpektovať. Prezident SOŠV zároveň pogratuloval I. Ivaničovi k opätovnému zvoleniu do 

funkcie, zároveň ho požiadal, aby diskusiu, ktorá sa vedie na rokovaní bola vedená na báze 

slušnosti a na báze faktov a argumentov. Preto z tohto dôvodu prezident SOŠV informoval, že 

pozvánka, ktorú spomínal I. Ivanič a ktorá prišla na SOŠV neinformovala v žiadnom prípade o tom, 

že by malo ísť o  rokovanie, na ktorom sa mala riešiť situácia v slovenskom lyžovaní. Pozvánka 

bola na konferenciu SLA, pričom v programe nebola ani zmienka o tom, že by sa mala viesť 

diskusia na tému stav v slovenskom lyžovaní. Zároveň A. Siekel otvorene vyzval prezidenta SLA 

I. Ivaniča, aby uviedol aké kroky spravil za tieto dva mesiace, aby túto situáciu vyriešil, nakoľko 

nevidieť úprimný úmysel a reálnu snahu situáciu vyriešiť. Prezident SOŠV následne pripomenul 

snahu, ponúknutú pomoc a spoluprácu SOŠV pri vyriešení situácie. Na záver skonštatoval, že: 

“každý prezident, každý predseda národného športového zväzu, v ktorom by odišla početná členská 

základňa, by sa mal zamyslieť sám nad sebou a nehľadať vinníka všade okolo seba. Zlý FIS , ktorý 

nám pozastavil členstvo, zlý olympijský výbor, preto lebo koná ako koná, zlé ministerstvo preto 

lebo všetci majú chyby iba SLA je subjektom, ktorý žiadne nedostatky vo svojej práci nevidí. Je to 

pre mňa veľmi zarážajúce a myslím, že to nie je dobrý signál nielen pre športovú verejnosť, ale ani 
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pre nás ako delegátov SOŠV. Kroky pán Ivanič a Vaše šírenie neprávd hraničia podľa mňa s 

porušovaním stanov SOŠV a Olympijskej charty, pričom na tieto dokumenty Vy často odkazujete.“   

 

Prezident SLA I. Ivanič reagoval a povedal, že pre SLA je podstatné, že na pozvanie, o ktorom sa 

tu hovorí nereagoval SZL. Ďalej poznamenal, že výzvu pre SOŠV urobila SLA ako celok a bola 

prijatá 100% hlasmi delegátov a podľa neho nie je v rozpore s Olympijskom chartou. 

 

Prezident SOŠV A. Siekel v krátkosti reagoval. Zdôraznil, že nechce, aby bol dialóg vedený len 

medzi nimi dvomi. Ako informoval plénum SOŠV, v spomínanej výzve pre SOŠV sa klamlivo 

uvádza, že voči uzneseniu z posledného VZ SOŠV prevažná väčšina členov SOŠV vyjadrila 

nesúhlas, čo nie je pravda. Takisto sa vo výzve uvádza, že z posledného zasadnutia zverejneného 

na webových stránkach SOŠV neinformoval o výsledku hlasovania, čo je zásadné klamstvo. Výzva 

taktiež obsahuje obvinenie, že „zodpovedné osoby na SOŠV nie je nám známe či zámerne, vedome, 

dlhodobo a opakovane skresľujú niektoré zásadné skutočnosti“, čo prezident SOŠV zásadne 

odmieta. Anton Siekel následne zdôraznil: „Ja vám garantujem, že ani jeden pracovník 

Slovenského olympijského športového výboru nemá žiadny iný bočný úmysel, ako čo najviac 

pomôcť športovcom združeným v akejkoľvek organizácii, akejkoľvek. Či sa jedná o SLA, ZSL, 

prípadne inú organizáciu. Takže neexistujú žiadne osobné, ani iné motívy.“ Následne odovzdal 

slovo ďalším diskutujúcim. 

 

O slovo sa prihlásil člen VV SOŠV a dekan FTVŠ UK v Bratislave Marián Vanderka, ktorý 

zdôraznil, že je potrebné riešiť danú situáciu na základe objektívnych faktov. Požiadal, aby bolo 

vyjasnené, ktorá organizácia má viac členov, nakoľko prevládajú rozdielne informácie. Ako 

konštatoval: „Prezident SLA informoval, že väčšinu má SLA, ja mám informácie také, že viac 

členov má ZSL. Som členom VV SOŠV a situáciu v slovenskom lyžovaní riešime na každom 

zasadnutí. Prihlasovanie na súťaže má, žiaľ, na starosti Slovenský olympijský a športový výbor, čo 

veľmi všetky jeho oddelenia zaťažuje.“ Zhodnotil, že keď MŠVVaŠ SR raz povie, že SLA nemá 

väčšinu športovcov, tak má na to asi objektívne dôkazy. M. Vanderka následne požiadal I. Ivaniča, 

aby oznámil, ako dopadlo rozhodnutie vo veci žaloby, ktorú SLA podala a o ktorej informoval na 

poslednom zasadnutí. Na záver M. Vanderka skonštatoval, že rozhodnutie MŠVVaŠ SR je jasné 

a VZ SOŠV by ho malo potvrdiť.  

 

Prezident SLA I. Ivanič reagoval na M. Vanderku a povedal, že dáta v ISŠ sa odlišujú nakoľko 

podľa neho: „SLA má 4008 členov, 4230 lyžiarov. Čiže v informačnom systéme športu nie sú 

členovia, lebo tam nepatria, lebo nie sú odborníci a športovci. Čiže to sú tie dva pojmy, ktoré lietajú 

po svete.“ Súd má podľa neho čas rozhodnúť do polovice októbra. Na MS a MSJ v uplynulej zimnej 

sezóne štartovalo 24 športovcov SLA a len 12 ZSL. 

 

Následne sa o slovo prihlásila Jana Palovičová zo Zväzu slovenského lyžovania. Po svojom 

krátkom predstavení, priblížila niektoré číselné fakty. Konštatovala, že: „celkový počet členov, 

ktoré vyprodukovalo lyžovanie je 897 v informačnom systéme športu a z toho odišlo zo SLA 525 

športovcov. A z toho istého počtu vychádza aj počet klubov, pričom SLA má počet klubov 85 v 

ISŠ a ZSL má počet klubov 107. Riadne zaevidovaných, ktoré majú svoje identifikačné číslo. 

Takže 107 oproti 85. Športovci, ktorí boli vyslaní na významné medzinárodné podujatia, túto 

sezónu - to je Svetový pohár, Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá sveta juniorov, tak ZSL vyslalo 

31 a SLA 25. Keby sme hovorili o reprezentácii, tak hovoríme o tom, že reprezentácia 2020/2021, 

tak u nás je 25 športovcov zaevidovaných a v SLA je 23, presné mená, žiadne iné klamania, žiadne 
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iné veci. O členoch sa nebudem baviť, lebo tých viem len koľko máme my, ktorí majú každý 

identifikačné číslo a zaplatené členské, ich je 4011.“ Následne poprela aj informácie o tom, že zo 

SLA odišlo len 10 až 15 %, pričom podľa nej je toto číslo väčšie. Taktiež informovala o tom, že v 

ZSL sú zastúpené všetky športy. Podľa nej SLA zavádza aj v tom, že tvrdí, že má 123 klubov, 

pričom na členskej schôdzi bolo zastúpených len 57 klubov. J. Palovičová rovnako reagovala na 

obvinenie z porušenia pravidiel bývalého prezidenta FIS, ktoré spomenul I. Ivanič. Nikto na FIS 

by si podľa nej nedovolil porušiť žiadne pravidlá a nieto ešte pán Kasper, ktorý pracoval 45 rokov 

vo FIS. FIS podľa nej dodržuje pravidlá, ktorými je viazaný. Kongres FIS sa bude podľa nej 

zaoberať slovenským lyžovaním, keď bude mať všetky potvrdenia a dokumenty. Na záver J. 

Palovičová skonštatovala: „Myslím si, že sme plne pripravení, sme profesionáli a zárukou je 

čistota a schopnosť. Myslím si, že ak máte nejaké otázky, pokojne Vám ich zodpoviem. Dúfam, 

že som Vám predstavila aj svoju osobu, ktorá je zárukou toho, že kde sa ten šport bude robiť, to 

čo ma naučil môj otec, myslím si, že ho veľa ľudí pozná tu a takto by som chcela to ukončiť. 

Venujme sa deťom, venujme sa mládeži, aby sme tu mohli aj iné roky sedieť. Ďakujem.“ 

 

K tomuto bodu sa ako ďalší v poradí prihlásil prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan 

Šulek, ktorý na úvod ocenil úspechy, ktoré dosiahol tím okolo Petry Vlhovej a konštatoval: „Ja si 

neviem osobne predstaviť, že ak by si Martina Moravcová ako historicky najúspešnejšia plavkyňa 

našla nejaký iný zväz, našla by si iných ľudí a vytvorila by ďalší zväz, že by som proti nej bojoval, 

pretože ak by odišli viacerí športovci z nášho zväzu do ich zväzu, tak naozaj by som asi zutekal aj 

ako prezident a nebojoval by som ďalej, pretože premôcť alebo bojovať s niekým, kto naozaj má 

vo svete výsledky a má úspechy, je ťažké. Čo som však chcel povedať je, že na rozdiel od našej 

medzinárodnej federácie FINA, má FIS podmienku, že MŠVVaŠ SR musí potvrdiť to, že súhlasí 

s tým, aby ten nový člen bol začlenený do FIS, a takisto SOŠV, ktorá si nemôže bez súhlasu VZ 

SOŠV dovoliť tento súhlas udeliť. My tu nejdeme rozhodovať o tom, že kto bude prijatý do FIS, 

lebo o tom rozhodne FIS. Ale my vlastne len ideme dať súhlas na to, aby Slovenský olympijský a 

športový výbor mohol posunúť túto organizáciu ZSL do ďalšieho kola, kde sa už prakticky 

rozhodne o tom, kto bude prijatý či pôvodný zväz alebo ZSL. Takže za mňa len toľko. Ďakujem.“ 

 

Následne sa o slovo prihlásil generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ SR Peter Dedík, ktorý 

zareagoval na niektoré informácie. Na úvod poďakoval SOŠV za komunikáciu a spoluprácu v tejto 

zložitej situácii v slovenskom lyžovaní. MŠVVaŠ SR a SOŠV niekoľko mesiacov veľmi úzko 

spolupracujú na tom, aby sa v aktuálnej patovej situácii v čo najväčšej miere pomohlo športovcom, 

lyžiarom. Ako spomenul P. Dedík, aktuálne sa tieto organizácie zaoberajú tým, akým spôsobom 

zabezpečiť financovanie športovcov na najbližšie obdobie. Následne generálny riaditeľ sekcie 

športu MŠVVaŠ SR zareagoval na danú diskusiu: „Vrátim sa, ale úplne niekam na začiatok tohto 

procesu a ako už naznačil pán Šulek, tak keďže pri prijatí lyžiarskej asociácie do FIS sa vyžaduje 

kladné stanovisko a podporné stanovisko ministerstva, čo už bolo aj v minulosti realizované, tak 

pokiaľ sa tie podmienky za akých bolo to stanovisko vtedy vydané dramatickým spôsobom zmenia 

a oni sa dramatickým spôsobom zmenili, tak bolo nie našou iniciatívou, ale našou povinnosťou, 

že ten súhlas a to podporné stanovisko, ktoré sme v danej dobe dali už dnes nie je úplne reálne. 

Takže my sme len upozornili FIS na to, v prvom rade, že tie pomery členskej základne aktívnych 

športovcov sa výrazným spôsobom zmenili. Čo sa týka tých čísiel, ktoré tu padajú sprava zľava, 

už verím, že dnes sa v tom málokto dokáže zorientovať. My sme už na predošlé valné 

zhromaždenie predložili presný sumár dát v jednotlivých dátumoch, kedy boli tieto informácie 

prezentované vychádzajúc z informačného systému a z povinností jednotlivých organizácií 

napĺňať tento informačný systém. Takže ja nebudem sa tomu venovať nejako dopodrobna, ale je 
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zrejmé, že určite ten stav nie je 8000 alebo 4000 voči 200. Takže naozaj nejdem teraz do detailov 

možno upresním len tú informáciu, ktorú prezentovala pani Palovičová ohľadom tej členskej 

základne. Vám všetkým tieto dáta budú zrejmé, keďže naposledy keď sa predkladal zoznam 

aktívnych športovcov do 23 rokov, tak to bolo ešte v septembri v roku 2019. Vtedy Slovenská 

lyžiarska asociácia predložila zoznam približne 900 aktívnych športovcov a keď sa dnes pozrieme, 

kde sa nachádza týchto 900 športovcov, ktorých nikto nevie spochybniť, lebo veď na základe toho 

bol vypočítaný príspevok uznanému športu v podstate dnes už na viacero rokov, tak dnes tí 

športovci sú viac na strane ZSL. Takže to dokumentuje to, že pomer 4000 a 200 asi nebude úplne 

korektne prezentovaný. Ale hovorím, my sme presné dáta z informačného systému prezentovali 

už v minulosti. Poslednú informáciu, ktorú ešte poviem, je k rozhodnutiu súdu, aby to bolo jasné. 

K tej žalobe, ktorú spomínal pán Ivanič, tak súd nerozhodol doposiaľ o žalobe samej, ale rozhodol 

iba o žiadosti o vydanie predbežného opatrenia na pozastavenie účinnosti toho rozhodnutia 

ministerstva o zrušení štatútu národného športového zväzu a túto žiadosť o vydanie tohto opatrenia 

súd zamietol. Takže ďalej samozrejme sa bude rozhodovať na súde o tej žalobe ako takej, ale táto 

časť bola zamietnutá. To je za mňa všetko. Ďakujem.“ 

 

K tomuto bodu následne vystúpil čestný prezident SOŠV František Chmelár, ktorého 

znepokojuje daná situácia, nakoľko hrozí, že na ďalších ZOH nebude mať SR kto reprezentovať.  

F. Chmelár sa otvorene pýtal do davu: „Kde máme snoubordistov, okrem Medlovej? Kde máme 

akrobatov? Kde máme skokanov na lyžiach? Kde máme bežcov, okrem Procházkovej? S kým 

pôjdeme na zimné olympijské hry, čo si myslíte? Ak slovenský lyžiar chce uspieť, musí si hľadať 

cestu, inú cestu ako je SLA a to trvá už 15 rokov. A kde bolo SLA doteraz? Prečo sa oháňa nejakými 

číslami, ktoré nikto nevie overiť? Prečo nemáme dať šancu novej organizácii, ktorá úplne 

prirodzene vznikla, pretože jednoducho si potrebuje riešiť podmienky pre svojich členov, pre 

svojich lyžiarov? Nebyť Igora Vlhu, tak nemáme ani Vlhovú. Tak kam to smerujeme?“ Podľa 

čestného prezidenta SOŠV je potrebné dať šancu druhej organizácií, ktorá sa ukazuje ako 

progresívna, aby mohli komunikovať s FIS a nech rozhodne FIS, kto je tá správna organizácia.  

 

Následne sa o slovo prihlásil Igor Vlha, ktorý zdôraznil, že na dnešnom stretnutí nie je kvôli Petre 

Vlhovej, ale kvôli tomu, že má túžbu a snahu pomôcť mládeži, žiakom a juniorom, aby nezažívali 

to, čo zažíval on, aby si nemuseli brať úver, aby s nimi bolo komunikované a mali zabezpečené 

vhodné podmienky na športovanie. Ďalej sa opýtal pána Ivaniča koľkokrát sa stretol s Petrou 

Vlhovou. Zdôraznil, že k tomu neprišlo ani raz za 10 rokov. Následne I. Vlha požiadal delegátov 

VZ SOŠV, aby na dnešnom zasadnutí rozhodli, a aby posunuli danú záležitosť ďalej, aby sa mládež, 

juniori, žiaci nemuseli zadlžovať a mohli sa pripravovať vo vhodných podmienkach. 

 

Do diskusie sa ďalej zapojil predseda Slovenskej jazdeckej federácie Vladimír Chovan, ktorý 

informoval, že Slovenská jazdecká federácia má veľmi podobnú štruktúra ako SLA, nakoľko  

zastupujeme viacero disciplín, z ktorých ale samozrejme len jedna alebo dve sú tými hlavnými. Na 

druhej strane však menším disciplínam vo zväze neuberajú vážnosť, nakoľko občas aj v týchto 

disciplínach vedia športovci dosiahnuť na európsky úspech. Ako ďalej zdôraznil V. Chovan, 

pozorne už zopár rokov sleduje dianie v slovenskom lyžovaní a celú túto situáciu vníma ako 

vyvrcholenie nejakého procesu, pričom vie, že funkcionárska robota nie je jednoduchá, avšak na 

prvom mieste majú a musia byť športovci. Zastáva preto názor, že úlohou dnešného rokovania je 

postaviť sa za to „aby sme urobili z nášho pohľadu aspoň to minimálne morálne, čo je naša 

povinnosť - utvoriť lyžiarom priestor, aby sa mohli uchádzať o členstvo vo FIS, aby mohli s FIS 

komunikovať. To považujem za našu povinnosť.“ Ako ďalej dodal, čakanie na rozhodnutie súdu 
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nepovažuje za vhodné, nakoľko súdy u nás rozhodujú veľmi dlho. „Nemyslím si a považujem to 

za zavádzanie, ako funkcionár teraz hovorím, počkajme na rozhodnutie súdu, veď všetci vieme, aj 

u nás súdy trvali viac ako dva, dva a pol roka, čiže to je nezmysel. Tým pádom eliminujeme 

možnosti tým športovcom. Ako Slovák, keď sa pozerám, že najlepšia športovkyňa minulého roka, 

víťazka svetového pohára, nemá dnes financovanie, lebo je pozastavené členstvo národného 

športového zväzu. Páni, veď to všetci robíme, Vaša jediná povinnosť bola to, aby ste boli uznaní 

ako národný športový zväz, ak ste to nezvládli, to hocikto z nás, nemáme tam čo robiť. Už ste tam 

nemali byť. To je to druhé, čo mi na tom vadí a to posledné snáď, my musíme sa starať o to, aby 

sme procesné veci, ktoré sú nastavené v legislatíve a to ministerstvo školstva a tá legislatíva, ktorá 

je vo FIS, aby sme ju podporili. Pevne verím, že umožníme teda lyžiarom, aby sa mohli uchádzať 

o členstvo vo FIS, a aby mohli úplne normálne športovať, aby si to naozaj riadili sami. Ďakujem 

pekne.“ 

 

O slovo sa ďalej prihlásil opäť I. Ivanič, ktorý zareagoval na P. Dedíka k spomínanému 

rozhodnutiu. Ako informoval „to opatrenie v odôvodnení nebolo prijaté preto, lebo ministerstvo 

zaručilo súdu, že rýchlo to rozhodnúť netreba, lebo športovci sú zabezpečení. Takže ja stále verím, 

že to aj tak bude a športovci zabezpečení budú. Napriek tomu, ako ste aj povedal, v tej veci 

samotnej to aj pokračuje ďalej a uvidíme, ako to dopadne. To je asi všetko, lebo takto vyznelo, že 

ako keby niečo sa rozhodlo proti niekomu, tak sa ešte určite nestalo. A ja by som chcel, keď tie 

čísla skutočne sa tu hádžu krížom-krážom a málokto tomu rozumie. Podľa výpovedí ministerstva 

je záväzný Informačný systém športu. Boli sme o tom presvedčení, dostali sme mail v januári, že 

to treba dať do poriadku. Ak je teda vôľa predsedníctva vysvietiť tieto dva linky na aktuálny 

informačný systém športu, kde to je tak ako to je. To je všetko.“ 

 

K slovu sa prihlásil Tomáš Chovanec, prezident Slovenského zväzu vzpierania, ktorý požiadal 

o odpoveď prečo jedna organizácia bráni druhej niečo vykonať. 

 

Prezident SLA I. Ivanič požiadal o upresnenie, v čom bráni tej druhej organizácii?  

 

Prezident Slovenského zväzu vzpierania Tomáš Chovanec doplnil, že prečo SLA bráni tejto novej 

organizácii, aby rokovala s FIS? 

 

I. Ivanič mu objasnil, že ZSL rokuje s FIS a SLA tomu nebráni, nakoľko na to nemá dosah. Ako 

ďalej dodal „my sme jednoducho člen, tak organizácie Slovenského olympijského športového 

výboru ako aj FIS a trváme na tom, že pokiaľ neporušíme stanovy a neudeje sa niečo, čo by bolo 

dôvodom nejakej zmeny tak vychádzame z toho. Toto je umelo vyrobený problém, to je všetko, to 

je môj názor a je o tom presvedčená obrovská skupina, ktorí sú, ktorým predsedám a musím hájiť 

ich záujmy a budem hájiť ich záujmy. Čiže tu nejde o to, ja nikomu v ničom nebránim. Ja si myslím, 

že sme zakladateľom tohto pléna, tak ako tu sedíme, spoluzakladateľskou organizáciou. Akurát si 

nárokujeme, že by sme mali byť ako takí rešpektovaní bez politického vplyvu, bez umelých tvrdení. 

V liste pána Husára, pán Dedík je tu, môže mu to podať, z 1.12., keď sa spustila celá kauza, bolo 

tvrdenie, že nie sme my už členom FIS. O 7 mesiacov neskôr sme naďalej členom FIS, sme naďalej 

dominantnou športovou lyžiarskou organizáciou a za 7 mesiacov silného nátlaku aj mediálneho sa 

na veciach nič nezmenilo. Ja jednoducho, ani to nie je nič osobné, ani proti plénu, ani proti pánovi 

prezidentovi, on si to možno tak vysvetlil. Ja len tvrdím, že sme my, sme jedna rodina tak ako tu 

sme a musíme sa navzájom rešpektovať a nie prijímať impulzy, ktoré jednak nikdy neboli dokázané, 

vždy sú len mediálne vytvárané a bránim sa tomu, ja osobne aj s bývalým vedením, aj s aktuálnym 
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prezidentom som komunikoval na túto tému. A ja som nikdy nepovedal, že ak sa dokáže niečo tak 

proste odídeme. Jednoduché. Vôbec nejde o nejaké bránenie sa niekomu, niečomu. Tu ide o regule, 

spravodlivosť a ide o to, že mantinely poznajú hokejisti a všetci športovci. A góly sa mimo týchto 

mantinelov nemôžu dávať a už vôbec nie z ekonomických dôvodov alebo z rasistických pohnútok 

alebo politických. Toto je v Olympijskej charte a ja to bránim a naši členovia sú toho názoru.“ 

 

Prezident Slovenského zväzu vzpierania Tomáš Chovanec doplnil, že o čo by prišlo SLA keby už 

nebolo členom FIS? 

 

Prezident SLA I. Ivanič ho informoval, že: „titul národnej športovej federácie, asociácie je 

uzákonený a ten nám bol odobratý. Voči tomu sa bránime, lebo aj tu sme toho názoru, že to nebolo 

v poriadku, ale národná lyžiarska asociácia naďalej sme, lebo sme člen FIS a tam chceme aj zostať, 

lebo sme o tom presvedčení, že tam patríme. To je jednoduchá odpoveď.“ 

 

Do diskusie sa prihlásil ombudsman SOŠV Ľ. Fogaš, ktorý informoval členov SOŠV, že: „nie je 

to prvýkrát, čo lyžiari majú problém, ktorý si sami vo vnútri nedokážu vyriešiť. Už som sa ako 

ombudsman týmto problémom zaoberal aj vtedy som mal dojem, že to je súťaž čísiel, preťahovanie 

športovcov, rôzne informácie, ktoré sa šírili krížom krážom. Až potom za súčinnosti aj členov 

vtedajšieho Slovenského olympijského výboru sa predsa len podarilo urobiť nejaký krok, ktorý 

smeroval k tomu, že sa pomery vo vnútri SLA zdemokratizujú, a že sa vytvorí predpoklad pre to, 

aby naozaj existoval jediný reprezentant lyžiarskych športov a že to bude fungovať. Zdá sa, že 

problém pretrváva. Odpustite mi to, ale príde mi to podobné ako keď jediná športová organizácia, 

ktorá v bývalom Československu, neskoršie na Slovensku existovala, sa postupne začala rozpadať 

a tak nič iné nezostávalo len sa obzrieť odkiaľ prichádzame a nájsť nejakú cestu. Preto dnes existuje 

Slovenský olympijský a športový výbor, lebo pre štátnu správu, teda pre ministerstvo nemôže 

existovať neviem koľko partnerov, ktorí sa budú dožadovať prerozdeľovania nejakých finančných 

prostriedkov a súčasne bude existovať nejaká vnútorná súťaž vo viacerých športových zväzoch, z 

ktorých vlastne pre štátnu správu ani jeden nebude vierohodný. Prepáčte mi, ale preto si myslím, 

že je čas položiť si otázku, ak teda sa neviete vo vnútri nijako dohodnúť, lebo ja som ešte žiadne 

argumenty okrem tých, ktoré poznám z médií nepočul. Som ochotný byť súčinný pri hľadaní toho 

základného problému a pokúsiť sa veci posunúť. Ak to inak nie je možné, otázka stojí tak, či naozaj 

nestojí tej členskej základni, jednej aj druhej vybudovať strešnú organizáciu nanovo. Odpustite mi 

ten kacírsky postoj, ale možno že to stojí za to. Možno že keby obidve SLA i ZSL sa dohodli len 

na tom, že zorganizujeme nanovo vybudovanie jednej strešnej organizácie, čo znamená bol by od 

klubov smerom hore. Ponúka sa urobiť úplne nové transparentné čisté stanovy a jednoducho 

ponúknuť aj FIS, aj nám teda tomuto, tejto organizácii jednu demokraticky zvolenú štruktúru, ktorá 

bude všetkých reprezentovať. Myslím, že nikomu nepomôže, ak bude tento spor dlhodobo 

pretrvávať. Ono je to tak, že súdy trvajú dlho, ale ja nie som za to, aby sme ich predbiehali. 

Nakoniec som profesne procesualista civilný a nebolo by to dobré. Ale celkom určite, keď sa nájde 

východisko, existuje inštitút späťvzatia žaloby, čo môže zase všetko urýchliť. Existuje aj možnosť 

nájsť dočasné riešenie s konečným riešením pre jednu strešnú organizáciu. Odporúčam vám preto, 

ak to je možné zamyslieť sa nad takouto myšlienkou, proste nevybiť sa v súbojoch, ktoré v 

konečnom dôsledku nepovedú k tomu, že bude nám jasné, kto kam patrí. Ak by ste si mysleli, že 

ja môžem byť na tej ceste nejako nápomocný, som pripravený samozrejme hľadať opäť východiská 

a debatovať tak s pánom Ivaničom, ten už pozná môj štýl práce pri tom prvom riešení, ako aj s 

vami samozrejme, lebo nemôže to takto zostať. Sami vieme, ako to dopadlo so SZTK. Tiež sa to 

postupne rozpadalo, až sa to rozložilo. Nemôže to takto dlhodobo byť najmä preto, lebo je zimná 
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olympiáda a ja som telom aj dušou pri všetkých olympijských športovcoch, pretože si myslím, že 

si zaslúžia, aby vedeli kam patria. Ďakujem.“ 

 

O slovo sa prihlásil predseda Slovenského veslárskeho zväzu Ján Žiška, ktorý poznamenal, že 

všetci členovia pléna SOŠV sú súčasťou tohto problému už dlhší čas a všetci sú už z toho unavení. 

Informácie, ktoré plénum má sú len čiastkové, avšak kriticky vníma fabulovanie zo strany I. 

Ivaniča, ktorý podáva informácie tak ako sa hodia. Navyše, ak z organizácie odíde najlepšia 

športovkyňa Slovenska, tak je potrebné zhodnotiť, že niečo v SLA asi funguje zle a mať 

sebareflexiu. J. Žiška zároveň požiadal vedenie SOŠV, aby pripravilo jednoduchý prehľad čísiel, 

pretože čísla, ktoré sú definované z jednej alebo z druhej strany sú navzájom rozporované. Z tohto 

dôvodu je potrebné vedieť, koľko lyžiarov je evidovaných na ministerstve školstva. Osobne však 

vyjadril názor, že považuje organizáciu na čele s prezidentom Ivaničom za nedôveryhodnú.  

 

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara informoval, že zväz cyklistiky má podobnú 

štruktúru ako SLA s viacerými olympijskými športami.  Za týmto účelom vytvorili a dali do stanov 

odvetvové riadenie, pričom každé odvetvie má svoj určitý podúčet. Zároveň tak P. Privara 

nadviazal na návrh pána ombudsmana SOŠV, ktorý povedal, že riešením by mohla byť jedna 

strešná organizácia. V takejto organizácii by mohla byť nastavená určitá autonómia jednotlivých 

športov v nej združených. Zároveň by sa tým nevytváral precedens do budúcna o odtrhnutí sa 

určitej skupiny od zväzu.    

 

K tomuto bodu rokovania zareagovala opäť Jana Palovičová zo Zväzu slovenského lyžovania, 

ktorá informovala, že podľa nej sú čísla jasné. Ďalej poznamenala: „Aktívny športovec 897 ich 

vyprodukovalo hnutie a 525 odišlo do ZSL. Tak ja si myslím, že toto číslo je jasné. Takisto s 

klubmi som to povedala. Musím sa opraviť, v jednej veci som nebola presná a to je včerajšia 

konferencia. Tam bolo 57 delegátov, ale len 35 z klubov. A spýtam sa napríklad pána Privaru, kto 

je delegátom na konferencii u Vás? Zástupca klubu. Každý zväz má svoje stanovy a ja som 

hovorila o tom, že klub je základ pre širokú základňu. Klub je základ pre všetko a treba si ho ctiť 

a vážiť. Ako je možné, že na členskej schôdzi, ktorá deklaruje, že má 123 klubov, jedna je plus 

dcérska spoločnosť SLA, mal zastúpenie 35 klubov? To je demokracia? To je zástupca klubu? 

Takéto sú stanovy v SLA. My máme 107 klubov, ktoré majú každé identifikačné číslo. Môžete si 

to osvedčiť a overiť. Toto nie sú fabulované čísla, toto sú skutočné čísla. Každý hovorí Petra 

Vlhová, áno je samostatná jednotka, ale aj Petra potrebuje za sebou silný zväz, aby vedela, že v 

tom cieli má niekoho. My skutočne máme širokú základňu detí. Dieťa je u nás na prvom mieste. 

Takže ja si myslím, že základ je v tých kluboch, základ je v širokej základni a hlavne je potom 

podpora aj tých juniorov.“ Ďalej poznamenala, že nápad pána Fogaša je možno správny, ale ide o  

odďaľovanie na mesiace a mesiace. Navyše športovci podľa nej z tejto organizácie odišli a nebudú 

sa s ňou chcieť opäť spájať. Na záver požiadala členov SOŠV: „My to potrebujeme rozriešiť a 

preto Vás prosím, aby ste sa dneska k tomu vyjadrili. Sú rôzne demokratické voľby, môže byť 

hlasovanie, môže byť niečo, posunúť a dať šancu a nech sa FIS rozhodne. To je môj návrh. Poďme 

robiť šport.“ 

 

O slovo sa následne prihlásil predseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES Anton Pacek, 

ktorý povedal, že sa prikláňa k návrhu, ktorý už na minulom zasadnutí spomenul J. Liba a vyslovil 

ho Ľ. Fogaš, nakoľko podľa neho iná cesta ani nie je, pretože tie názorové rozdiely sú také 

obrovské, že nie je možné prikloniť sa k jednej alebo druhej asociácii.  
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Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval o komunikácii so stranou FIS, aby informácie 

boli kompletné. Ako zdôraznil: „Pán Ivanič na začiatku povedal, že ten problém vznikol preto, 

lebo olympijský výbor sa dohodol s FIS. To chcem dementovať, SOŠV sa s nikým nedohadoval. 

FIS požiadal Slovenský olympijský a športový výbor, aby vstúpil do tejto problematiky, aby 

slovenskí športovci mali možnosť sa zúčastniť na podujatiach počas sezóny, lebo keby to 

Slovenský olympijský a športový výbor neprevzal na seba, tak naši športovci na čele s Petrou 

Vlhovou sa nezúčastnia žiadnych podujatí, ani majstrovstiev sveta. Nemali by sme byť na čo 

hrdí.“ Ďalej J. Liba poznamenal, že FIS čaká na informáciu od ministerstva a národného 

olympijského výboru. Z SOŠV aktuálne nikoho nevylučujeme, ani nikoho neprijímame. Len by 

sme mali vyslať nejaký signál smerom k FIS ohľadom prístupových rokovaní a komunikácií alebo 

nie. Ak to nevykonáme tento stav bude trvať naďalej, tak ako tu bolo spomínané. To znamená, že 

toto je dnešná situácia a pred SOŠV znie len otázka, čo ďalej, čo chce plénum. Ako ďalej 

informoval, viackrát bolo v rámci diskusie spomenuté hlasovanie, aby Zväz slovenského 

lyžovania, mohol rokovať s FIS alebo túto informáciu neposunieme ďalej. SOŠV nerieši smerom 

k FIS aktuálne nič iné, ako je prihlasovanie a zastupovanie športovcov na medzinárodnej lyžiarskej 

scéne.  

 

Následne vystúpil prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý zhrnul informácie, ktoré odzneli v rámci 

diskusie k tomuto bodu. Ako zdôraznil, ak by plénum najvyššieho orgánu SOŠV na rokovaní 

nerozhodlo, otvorila by sa diskusia o tomto bode na najbližšom zasadnutí, pretože SOŠV nemôže 

suplovať dlhodobo národný športový zväz, s čím súvisí aj rozvoj daného športu. SOŠV nemá 

aparát a orgány na to, aby plnil tieto činnosti národného športového zväzu dlhšiu dobu. Ide o veľmi 

náročnú a špecifickú situáciu, vzhľadom na to, že SOŠV nedisponuje potrebnými voľnými 

kapacitami, ktoré by vykonávali jednotlivé činnosti popri svojich bežných povinnostiach okolo 

príprav na OH a ZOH. Nejde len o prihlasovanie na súťaže, ale o širší rozsah povinností, prípravu, 

rozvoj športu, komunikáciu s členmi a pod. Toto provizórium by sa malo skončiť, pretože sa 

čoskoro blížia ZOH v Pekingu. Ako ďalej prezident SOŠV informoval, za uplynulé dva mesiace 

nezbadal ani minimálny krok k nejakému konsenzu. SOŠV od začiatku vyzýval všetky strany na 

to, aby sa dohodli. Boli realizované aj viaceré snahy o dosiahnutie tohto cieľa. Ako zdôraznil, FIS 

neurobí žiadne ľahkovážne rozhodnutia, ani čo sa týka zrušenia suspendácie, ani čo sa týka 

prijímania nových členov. Má najviac informácií, sú tam všetko odborníci na lyžovanie a keď sa 

raz rozhodnú, tak bude to fundované rozhodnutie tých najväčších autorít medzinárodného 

lyžovania. Z tohto dôvodu by podľa prezidenta SOŠV malo plénum SOŠV o rozhodnutí rokovať 

a neodkladať ho, nakoľko to nevníma ako správnu cestu.  

 

K bodu sa prihlásil Ivan Boledovič, delegát Slovenského zväzu moderného päťboja, ktorý vyjadril 

súhlas s prezidentom SOŠV, že v danej veci ide o čas. Zároveň konštatoval, že odznel síce počas 

diskusie zaujímavý návrh, aby sa vytvorila tretia nová organizácia, avšak tento návrh nepovažuje 

za správny, keďže ešte nikto nedal šancu ZSL. Ako ďalej poznamenal: „Máme tu SLA, za 10 

rokov bolo tu poukázané, že kde sú lyžiari, kde sú skokani, úplne sa vytratili niektoré odvetvia, v 

niektorých súťažiach sa Slováci nemajú šancu dostať na medzinárodné podujatia. Takže prečo 

nedať šancu novému združeniu, ktoré vzniklo na základe, nie samé od seba, ale už predtým sa 

snažili dohodnúť so SLA. Je to väčšina športových odborníkov, ktorí boli členmi SLA, ale stanovy 

SLA im neumožnili sa realizovať tak, ako majú šancu teraz v tom novom združení. Takže to je 

jedno, že ide o čas, aby keď nedostanú prostriedky, na to doplatia oddiely a výkonnostný šport, 

mládežnícky šport , ako povedal pán Vlha. To je jedna vec čo som chcel spomenúť, že ide o čas, 

treba sa vyjadriť. A druhá ako kontrolóra mi napadla otázka, že pán prezident spomenul, že je SLA 
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je suspendovaná, ale člen SOŠV je národný športový zväz a podľa zákona o športe - národný 

športový zväz je ten, ktorý je členom medzinárodnej federácie v danom športe. Tak ja sa len chcem 

spýtať, či keď je niekto suspendovaný ako člen medzinárodnej federácie, či môže potom hlasovať, 

dajme tomu aj v tejto veci, keď ide oňho na pléne Slovenského olympijského a športového výboru? 

To ma ako kontrolóra len zaujíma, že v stanovách Slovenského olympijského a športového výboru 

toto nie je nejako rozobraté.“   

 

Prezident SOŠV Anton Siekel v krátkosti reagoval na predrečníka. Ako poznamenal, SLA je stále 

platným členom SOŠV, pokiaľ plénum, ktoré tu sedí, neprijme iné stanovisko hlasovaním. Takže 

aj prípadná suspendácia vo FIS nemá vplyv na členstvo SLA v SOŠV a musí sa o ňom rozhodovať. 

 

O slovo sa následne prihlásil predseda Slovenskej jazdeckej federácie Vladimír Chovan, ktorý 

podal návrh v mene Slovenskej jazdeckej federácie, aby plénum VZ SOŠV hlasovalo o návrhu, 

aby Zväz slovenského lyžovania bol schválený ako zväz, ktorý spĺňa všetky požiadavky, ktoré boli 

zadefinované a na základe toho, aby sa im umožnilo rozhodnutím rokovať s FIS. 

 

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval že je najskôr potrebné hlasovať v pléne VZ 

SOŠV o návrhu, či bude pripustený na hlasovanie a následne hlasovať o samotnom znení 

predneseného návrhu.  

 

Prezident SOŠV Anton Siekel ho pre upresnenie doplnil, že je nutné najskôr hlasovať, či 

prednesený návrh členovia VZ SOŠV schvália a následne druhé hlasovanie bude o samotnom texte 

vyhlásenia, ktoré olympijský výbor zašle na FIS. 

 

Po tomto upresnení a informáciách sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu Vladimíra Chovana zo 

Slovenskej jazdeckej federácie o pripustení hlasovania o danom bode. Za návrh o pripustení 

hlasovania hlasovalo kladne 29 delegátov s celkovým počtom 45 hlasov, 2 delegáti celkovo s 3 

hlasmi hlasovali proti návrhu a 11 delegátov so 16 hlasmi sa zdržalo.  

 

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že návrh bol schválený a pristúpilo by sa do 

druhého kola, v rámci ktorého by sa hlasovalo o samotnom návrhu. 

 

Do diskusie sa prihlásil prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ján Novák, ktorý ocenil 

návrh ombudsmana SOŠV, aby sa snažil spojiť tieto dve organizácie a tie by sa mali vyjadriť, či je 

na ich strane vôľa a či pristúpia k spoločnému rokovaniu. 

 

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba ho doplnil, že v týchto rokovaniach medzi organizáciami by 

sa malo pokračovať, plénum im to však nevie direktívne prikázať. Jozef Liba vyzval ombudsmana 

SOŠV, aby také stretnutie inicioval. 

 

Následne sa pokračovalo v hlasovaní o danom bode.  

 

Prezident SOŠV Anton Siekel z dôvodu, aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam 

interpretácie, tak prečítal celé znenie navrhovaného uznesenia v znení: „Valné zhromaždenie 

SOŠV schvaľuje na základe vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky stanovisko Slovenského olympijského a športového výboru pre Medzinárodnú lyžiarsku 
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federáciu (FIS) s odporúčaním uznania Zväzu slovenského lyžovania za organizáciu zodpovednú 

za lyžovanie na Slovensku.”  

 

Následne sa pristúpilo k samotnému hlasovaniu. Za tento návrh hlasovalo 29 delegátov s celkovým 

počtom 47 hlasov, proti tomuto návrhu hlasovali 3 delegáti celkovo so 4 hlasmi a 13 delegátov s 

19 hlasmi sa zdržalo.  

 

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že uznesenie bolo schválené a otvoril posledný 

bod zasadnutia a tým bola diskusia. 

 

● Valné zhromaždenie schválilo 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. 

 

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

 

BOD 10: DISKUSIA  

 

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba otvoril posledný bod zasadnutia, ktorým bola diskusia. 

 

V rámci diskusie vystúpil so svojim príspevkom ako prvý viceprezident SOŠV a prezident 

Slovenského atletického zväzu Peter Korčok, ktorý informoval: „Chcel by som po tomto vážnom 

bode, o ktorom sme dlho diskutovali o situácii v slovenskom lyžovaní, ktorý sa posunul ďalej, 

prejsť k tomu podstatnému kvôli čomu sme sa tu dnes stretli a naozaj významnému dňu pre 

Slovenský olympijský športový výbor a to je nominácia športovcov na XXXII. olympijské hry v 

Tokiu. Chcem pogratulovať pánovi Bučekovi za to, že sa stal vedúcim výpravy, aj keď početne 

najmenšej v histórii Slovenska. Čaká ho asi najťažšia misia, ktorú kedy mal, pretože tá situácia v 

Tokiu a v Sappore a v podstate celom Japonsku bude veľmi, veľmi náročná. Takže prajem mu veľa 

síl a samozrejme aj úspechov, ktoré sme vždy pri nomináciách na takéto významné podujatia 

spomínali. Verím, že naša výprava bude aj úspešná. Na posledných olympijských hrách, na ktorých 

som mal tú česť byť vedúcim výpravy a spolu s R. Bučekom sme tú športovú časť celú manažovali,  

sme získali 2 zlaté a 2 strieborné medaily. Teraz pri počte 39 športovcov to nebude jednoduché, 

ale verím, že máme potenciál športovcov na to, aby tí športovci, ktorých tam vysielame, prišli späť 

na Slovensko ako úspešní. Takže gratulujem všetkým športovcom, gratulujem všetkým členom 

realizačných tímov, že boli nominovaní na najvýznamnejšie športové podujatie na svete.“ Zároveň 

vo svojej reči P. Korčok upozornil aj na zmenšujúci sa počet kvalifikovaných športovcov, pričom 

spomenul taktiež blížiace sa ZOH, na ktorých rovnako hrozí jedna z najmenších výprav SR. Z tohto 

dôvodu vyzval a poprosil aj zástupcov MŠVVaŠ SR, aby bolo vyvinuté maximálne úsilie, aby sa 

tento pretrvávajúci trend podarilo zvrátiť.  

 

O slovo sa následne prihlásil viceprezident SOŠV Martin Kohút, ktorý nadviazal ešte na prijaté 

uznesenie ohľadom ZSL a skonštatoval, že komplikované vzťahy v slovenskom lyžovaní 

neprospievajú samotnému športu a znižujú jeho hodnotu. M. Kohút ďalej poprosil všetky 

zainteresované strany, aby si našli k sebe cestu, diskutovali a našli vnútornú silu prekonať to všetko 

zlé a pokračovali v tom, aby sme Vlhových mali čo najviac.  
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Čestný prezident SOŠV František Chmelár rovnako pogratuloval všetkým nominovaným 

a zaželal slovenskej výprave na olympijských hrách veľa úspechov. Zároveň vyzval na to, aby 

problematike slovenského lyžovania bola venovaná aj naďalej patričná pozornosť, nakoľko je 

dôležité, aby bolo urobené maximum v prospech slovenských lyžiarov. Na záver svojej reči ocenil 

vysokú úroveň značenia turistických chodníkov na Slovensku, ktoré možno označiť za svetový 

unikát. Na tomto značení sa podieľa obrovské množstvo dobrovoľníkov a  čestný prezident SOŠV 

vyzdvihol ich činnosť. Zároveň navrhol, aby sa overilo, či je možné zaradiť značkovanie 

turistických chodníkov na Slovensku do kultúrneho dedičstva štátu, nakoľko ide o nehmotné 

kultúrne dedičstvo, na ktoré môžeme byť pyšní.  

 

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara v rámci diskusie informoval o potrebe 

riešiť otázku návratu slovenských reprezentantov zo zahraničia, aby nemuseli byť počas 

prebiehajúcej sezóny v karanténe.  

 

Na tento návrh zareagoval generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ SR Peter Dedík, ktorý 

informoval, že režim dekrétov a výnimiek pre športovcov by mal ostať zachovaný. Ako ďalej 

zdôraznil, bude však potrebné počkať na znenie samotnej vyhlášky. MŠVVaŠ SR bolo vyzvané, 

aby doložilo, čo navrhuje ponechať zachované. V tomto duchu navrhlo, aby všetko išlo 

v pôvodnom režime s výnimkou, že sa bude vyžadovať potvrdenie o zaočkovaní alebo PCR test 

a antigénové testy nebudú postačovať.  

 

Na záver tohto bodu rokovania vystúpila riaditeľka marketingového oddelenia SOŠV Kristína 

Czuczuová, ktorá informovala členov SOŠV o príprave Olympijského festivalu, ktorého cieľom 

je priniesť atmosféru olympijských hier na Slovensko a priblížiť ich slovenským fanúšikom. Po 

tomto predstavení srdečne pozvala všetkých členov SOŠV na jeho návštevu. Ako zdôraznila, 

v prípade otázok alebo návrhov je k dispozícii.   

 

  ● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami 

z diskusie. 

         

          Z: VV SOŠV  T: priebežne 

 

 

BOD 11: SPRÁVA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE  

 

   Predseda mandátovej a návrhovej komisie 59. VZ SOŠV Martin Kohút predložil návrh 

uznesení 59. VZ SOŠV. M. Kohút následne prečítal kompletný návrh uznesení 59. VZ SOŠV. 

   Návrh uznesení 59. VZ SOŠV bol schválený. Hlasovalo 42 prítomných delegátov s 

celkovým počtom 67 hlasov, z ktorých za návrh uznesení bolo 40 delegátov s celkovým počtom 

64 hlasov, proti nebol žiadny delegát a zdržali sa 2 delegáti s celkovým počtom 3 hlasov. 

   Uznesenia z 59. VZ SOŠV boli schválené.  

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo uznesenia z 59. VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej a návrhovej komisie 59. VZ 

SOŠV. 
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BOD 12: ZÁVER 

  

  Prezident SOŠV Anton Siekel na záver 59. VZ SOŠV poďakoval všetkým za účasť a veľmi 

zaujímavú diskusiu. Zároveň poprial celej slovenskej výprave veľa šťastia a úspechov na 

blížiacich sa olympijských hrách v Tokiu. Anton Siekel tiež opätovne pozval všetkých členov 

SOŠV na návštevu Olympijského festivalu a Slovenského olympijského a športového múzea 

v Dome športu. Zastavil sa tiež ešte veľmi krátko pri situácii v slovenskom lyžovaní a potvrdil, že 

prijaté rozhodnutie je len prvým krokom a SOŠV bude naďalej vykonávať svoju úlohu, tak ako 

doteraz zodpovedne a s ohľadom na záujmy športovcov. Na záver prezident SOŠV poprial 

všetkým delegátom pekné leto a poďakoval sa za rokovanie. 

 

 

 

V Bratislave, 14. júla 2021 

  

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV 

 

 

Overil: Anton Siekel, prezident SOŠV 
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UZNESENIA 

z 59. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru  

(VZ SOŠV), konaného dňa 1. júla 2021 

  

 

59. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 

 

A.    SCHVAĽUJE: 

1. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 59. VZ SOŠV nasledovne:  

predseda Martin Kohút, členovia Ján Žiška, Viliam Sabol. 

2. Program 59. valného zhromaždenia SOŠV. 

3. Zápisnicu z 58. valného zhromaždenia SOŠV. 

4. Rokovací poriadok 59. VZ SOŠV. 

5. Výpravu SR na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 v nasledovnom zložení: 

ŠPORTOVCI 

 

ATLETIKA: Matej Tóth, Michal Morvay (obaja chôdza na 50 km M), Marcel Lomnický (hod 

kladivom M), Emma Zapletalová (400 m pret. Ž), Ján Volko (100 m a 200 m M*), Martina 

Hrašnová* (hod kladivom Ž), Miroslav Úradník* (chôdza na 20 km M), Mária Katerinka Czaková* 

(chôdza na 20 km Ž), Gabriela Gajanová* (800 m Ž). Poznámka: Športovci označení * sú v 

kvalifikačnom rebríčku k 30. júnu na postupových miestach) 

 

ŠPORTOVÁ STREĽBA: Erik Varga, Marián Kovačócy (obaja trap M aj mix trap), Juraj Tužinský 

(vzduchová pištoľ 10 m), Patrik Jány (vzduchová puška M, ľubovoľná malokalibrovka 3x40 M), 

Zuzana Rehák Štefečeková, Jana Špotáková (obe trap Ž aj mix trap), Danka Barteková (skeet Ž)  

 

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Peter Gelle (K1 M 1000 m), Samuel Baláž, Adam Botek (obaja 

K2 M na 1000 m a K4 M na 500 m), Denis Myšák, Erik Vlček (obaja K4 M na 500 m) 

 

VODNÝ SLALOM: Jakub Grigar (K1 M), Matej Beňuš (C1 M), Eliška Mintálová (K1 Ž), Monika 

Škáchová (C1 Ž) 

 

STOLNÝ TENIS: Wang Jang (dvojhra M), Ľubomír Pištej (miešaná štvorhra): Barbora Balážová 

(dvojhra Ž, miešaná štvorhra) 

 

TENIS: Norbert Gombos (dvojhra M), Filip Polášek, Lukáš Klein (štvorhra M) 
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CESTNÁ CYKLISTIKA: Peter Sagan (preteky s hromadným štartom M), Juraj Sagan (preteky 

s hromadným štartom M, časovka M) 

 

BEDMINTON: Martina Repiská (dvojhra Ž) 

 

BOX: Andrej Csemez (do 75 kg M) 

 

GOLF: Rory Sabbatini (jednotlivci M) 

 

LUKOSTREĽBA: Denisa Baránková (olympijský luk Ž) 

 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: Barbora Mokošová (viacboj Ž) 

 

ZÁPASENIE – VOĽNÝ ŠTÝL: Boris Makojev (do 86 kg M) 

 

SPRIEVOD VÝPRAVY 

 

VEDENIE: Roman Buček (vedúci výpravy), Boris Demeter (zástupca vedúceho), Zuzana 

Tomčíková (administrátor), Ľubomír Souček (tlačový atašé), Roman Fano (vedúci lekár), Daniela 

Kňaze Doležalová (CLO, kontaktná osoba pre opatrenia proti COVID-19), Zdeněk Ďuriš 

(fyzioterapeut, 19. – 28. 7.), Róbert Caro (fyzioterapeut, 27. 7. – 9. 8.) 

 

ATLETIKA: Martin Pupiš (vedúci tímu), Peter Žňava (tréner, 400 m prek. Ž), Claudia Hládiková 

(fyzioterapeut), Libor Charfreitag (tréner, hod kladivom M), Naďa Bendová* (trénerka, 100 a 200 

m), Róbert Kresťanko* (tréner, 100 a 200 m), Matej Spišiak (tréner, chôdza), Rudolf Lukáč* 

(tréner hod kladivom Ž), Vladimír Gubrický (vedúci tréningového kempu), Pavol Hajmássy (lekár), 

Denis Freudenfeld (fyzioterapeut) 

 

ŠPORTOVÁ STREĽBA: Branislav Slamka (tréner, trap), Marco Innocenti (tréner, skeet), 

Miroslav Marko (tréner, pištoľ), Zoltán Baláž (tréner, puška), Wilbert Recabarren (lekár), Patrícia 

Vargová Compelová (fyzioterapeut) 

 

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Filip Petrla (vedúci tímu), Peter Likér (tréner K4), Andrej 

Wiebauer (tréner K4), Radovan Šimočko (tréner K1), Ladislav Máriási (lekár), Csaba Zalka 

(asistent trénera), Igor Viszlai (masér, akreditácia A), Jana Šmidáková (fyzioterapeut, akreditácia 

A), Michal Buček (kuchár, bez akreditácie, funkcie vykonáva v tréningovom kempe) 

 

VODNÝ SLALOM: Lukáš Giertl (vedúci tímu, tréner), Peter Škantár (tréner), Tomáš Mráz 

(tréner), Stanislav Gejdoš (tréner), Peter Cibák ml. (tréner), Tomáš Martikán (videotechnik, masér), 

Pavel Belička (fyzioterapeut) 
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STOLNÝ TENIS: Jaromír Truksa (vedúci tímu, tréner), Peter Šereda (tréner) 

 

TENIS: Tibor Tóth (vedúci tímu, tréner Gombosa), Leoš Friedl (tréner Poláška), Dávid Olasz 

(kondičný tréner), Pavel Šmela (kondičný tréner a fyzioterapeut, akreditácia A, 23. - 27.7.) 

 

CESTNÁ CYKLISTIKA: Ján Valach (vedúci tímu), Maroš Hlad (masér), Ján Bachleda 

(mechanik), Branislav Delej (lekár) 

 

BEDMINTON: Michal Matejka (tréner) 

 

BOX: Pavol Hlavačka (vedúci tímu, tréner), Tomáš Kovács (tréner) 

 

GOLF: Martina Sabbatini Štofaníková (vedúca tímu, trénerka), Rastislav Antala (caddie) 

 

LUKOSTREĽBA: Vladimír Hurban ml. (tréner) 

 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: Martin Zvalo (tréner) 

 

ZÁPASENIE VOĽNÝM ŠTÝLOM: Erik Cap (vedúci tímu, tréner), Achsarbek Makojev (tréner, 

akreditácia A, 30. – 31. 7.) 

 

6.     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. 

7. Uznesenia z 59. VZ SOŠV. 

  

B.    BERIE NA VEDOMIE: 

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

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

2.         Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela. 

3.         Informáciu o pripravenosti účasti SR na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020. 

4. Zloženie disciplinárnej komisie SOŠV na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020: Anton 

Siekel, Jozef Liba, Danka Barteková, Roman Buček, Andrej Wiebauer.  

5. Informáciu o situácii v slovenskom lyžovaní. 

6.         Správu mandátovej a návrhovej komisie 59. VZ SOŠV. 
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C.      VZ POVERUJE: 

1.         Výkonný výbor SOŠV rozhodnúť o akceptácii prípadných dodatočne pridelených 

miesteniek a taktiež o zmenách v nominácii členov výpravy, ktoré môžu nastať po jej 

schválení z dôvodu nepredvídateľných okolností. 

 

D. VZ UKLADÁ: 

1.           Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami z diskusie. 

                                                 Z: VV SOŠV                      T: priebežne 

  

V Bratislave 1. 7. 2021  

Martin Kohút (predseda mandátovej a návrhovej komisie), Ján Žiška, Viliam Sabol (členovia 

mandátovej a návrhovej komisie) 

 

 


