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V SOŠV vnímame už dlhodobo ako našu spoločnú povin-
nosť hľadať také riešenia, ktoré súčasný alarmizujúci stav 
pomôžu zlepšiť. Situáciu sa snažíme zlepšovať nielen 
v športovom hnutí, ale aj rozhovormi a konkrétnymi 
krokmi na úrovni ministerstiev, vládnych splnomocnencov, 
vyšších územných celkov, samospráv, ale aj záujmových 
združení z oblastí cestovného ruchu či kultúry. Chceme 
byť súčasťou príprav integrovaných územných stratégií 
v jednotlivých krajoch.

Jednou z kľúčových úloh, ktoré stoja pred športovým 
hnutím, je určite príprava národnej stratégie rozvoja špor-
tu v SR do roku 2030. Je dôležité, aby v úzkej spolupráci 
s celým športovým hnutím vznikol dokument, ktorý bude 
východiskom stratégie pre oblasť športu na nadchádzajú-
ce desaťročné obdobie.

Uvedomujem si, že šport nie je jediná oblasť, ktorá si dnes 
na Slovensku vyžaduje podporu. Športová rodina však 
musí prevziať zodpovednosť a dokázať, že vie efektívne 
využívať zverené finančné prostriedky. Je dôležité vytvárať 
podmienky na športovanie detí, mládeže, športové talen-
ty, seniorov, ale aj znevýhodnených skupín obyvateľstva 
a na športovú reprezentáciu.

Ak chceme pôsobiť ako kľúčová inštitúcia v oblasti športu, 
mať prirodzenú autoritu, zastupovať záujmy športovcov 
a pomáhať im v rozvoji ich športovej kariéry, je priro-
dzené, že musíme viac angažovať širokú verejnosť do 
našich aktivít. Projektmi UKÁŽ SA!, Juniorský olympijský 
tím, Olympijský odznak všestrannosti, OVEP, Športuj 
Slovensko, Olympijský festival, SPORT (R)EVOLUTION 
či rozmanitými aktivitami Nadácie SOŠV, Klubu fair play 
a Slovenského olympijského a športového múzea sa nám 
to aj darí.

Našou samozrejmou prioritou sú športovci. Všetci vieme, 
že športová verejnosť, fanúšikovia, médiá i naši partneri 
hodnotia slovenský šport cez optiku úspechov našich 
športovcov.

V SOŠV sa snažíme byť spoločensky zodpovední. Vďaka 
výbornej spolupráci s národnými olympijskými výbormi 
z rôznych krajín sme rozbehli projekt podpory trvalej 
udržateľnosti. Aj z tohto dôvodu nedostávate túto 
hodnotiacu správu o činnosti v tlačenej podobe, ale len 
v elektronickej verzii. Podnikli sme aj ďalšie kroky, ktoré 
podporujú zelené smerovanie SOŠV.

Nedá sa urobiť všetko za krátky čas. Viaceré procesy, ktoré 
sme v poslednom období naštartovali, prinesú výsledky 
neskôr. Bolo však potrebné ich niekedy začať.

Slovenský olympijský a športový výbor v poslednom obdo-
bí ukazoval, akú silu má v našej spoločnosti profesionalita, 
tímová spolupráca a odhodlanosť. Rád by som poďakoval 
všetkým členom našej olympijskej rodiny za ich usilovnú 
a svedomitú prácu a podporu.

Anton Siekel 
prezident SOŠV

„Slovenský olympijský a športový 
výbor v poslednom období ukazo-
val, akú silu má v našej spoločnosti 
profesionalita, tímová spolupráca 
a odhodlanosť. “
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Vážení kolegovia, milí priatelia,

na začiatku posledného olympijského cyklu nikto nemo-
hol tušiť, akými dramatickými zmenami prejde šport 
na Slovensku i vo svete. Pandémia ochorenia COVID-19
 výrazne ovplyvnila celé športové hnutie i činnosť Sloven-
ského olympijského a športového výboru. Slovenský šport 
však neovplyvňovala iba pandémia. Od nášho posledného 
volebného valného zhromaždenia v novembri 2016 prešiel 
výraznými zmenami, má za sebou veľké míľniky a novinky. 
Mnohé z nich budú docenené až neskôr.

Za výrazný míľnik slovenského olympizmu pokojne môže-
me označiť dátum 7. december 2018. Vtedy sa podarilo 
naplniť našu spoločnú víziu a dlhodobý cieľ. Slovenský 
olympijský výbor sa transformoval na Slovenský olympij-
ský a športový výbor ako strešnú organizáciu slovenského 
športu, ktorá zakrátko prebrala aj niektoré kompetencie 
zaniknuvšej Konfederácie športových zväzov SR.

Musím priznať, že sme nevymysleli nič nové. Len sme 
adaptovali myšlienky zo sveta a osobitne z množstva 
európskych krajín na naše podmienky. Lepší model pre 
športový svet zatiaľ nikto nevymyslel. Diskusie o vzniku 
strešnej organizácie však neboli jednoduché. Verím, že 
prvé roky fungovania nás všetkých presvedčili, že utvore-
nie strešnej organizácie bola správna myšlienka.

Aj vďaka úsiliu SOŠV sa podarilo zriadiť funkciu štátneho 
tajomníka pre šport na MŠVVŠ SR. Ďalším významným 
počinom bolo schválenie zákona a vytvorenie Fondu 
na podporu športu, ktorý našiel podporu v celom politic-
kom spektre. Iniciovali sme aj návrh Zákona o príspevku 
za zásluhy v oblasti športu, vďaka ktorému sú dlhodobo 
finančne oceňovaní naši úspešní športovci.

Počas celého volebného obdobia sme sa spolu s kolegami 
veľa rozprávali so zástupcami zväzov, štátnej správy, samo-
správ, s funkcionármi klubov, trénermi i so samotnými 
športovcami. Dnes máme vďaka tomu dobrý prehľad 
o stave športovísk a vieme pomenovať, kde nás tlačí to-
pánka. Ubúdajú nám tréningové plochy a kvalitné športo-
viská, telocvične sú v horšom stave. Slovensko sa len 
v malom počte športov môže uchádzať o veľké svetové 

či európske šampionáty. Som preto rád, že sa aj v štáte 
začala venovať zvýšená pozornosť modernizácii infra-
štruktúry pre šport.

Všetci, ktorí sa pohybujeme v športe, sme naučení 
plánovať. Žiaľ, pandémia nám priniesla neistoty a nikto 
vopred nevedel mnohé veci naplánovať. Z minúty 
na minútu sme sa museli prispôsobiť novej situácii, 
vyrovnať sa s presunom olympijských hier v Tokiu, 
ktorých konanie ovplyvnilo celý športový kalendár. 
Prakticky pred očami sa nám rozsypal plán našich aktivít. 
Je mi veľmi ľúto, že v máji 2020 nemohol na Slovensko 
zavítať na plánovanú návštevu prezident Medzinárod-
ného olympijského výboru Thomas Bach.

Som rád, že športové hnutie sa postavilo k zložitej 
a nepredvídateľnej situácii zodpovedne. SOŠV medzi 
prvými aktívne zareagoval na bezprecedentnú zmenu 
a snažil sa v diskusiách so zástupcami štátu a Úradu 
verejného zdravotníctva SR obhajovať záujmy športu. 
SOŠV zriadil krízový štáb pre šport. Prostredníctvom 
podporného fondu „Pripravení pomáhať“ rýchlo podporil 
niektorých z najzraniteľnejších ľudí v športe – trénerov 
a odborníkov.

Šport utrpel nielen finančné straty pri organizácií profe-
sionálnych súťaží. Veľké straty poznamenali organizovaný 
šport mládeže na klubovej úrovni, školský šport, aj neor-
ganizovaný šport, ktorý je základom športových aktivít 
našej spoločnosti.

Predovšetkým riziká straty pohybových návykov v naj-
mladšej časti našej populácie môžu Slovensku do budúc-
nosti spôsobiť ďaleko väčšie a ťažko vyčísliteľné škody. 
Nie je náhoda, že v okolitých krajinách šport osobitne 
v tomto ťažkom období výrazne podporili, pretože si 
dobre uvedomovali jeho význam pre celú spoločnosť.
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Štátny tajomník pre šport a Fond na podporu športu

Potreba rozvoja športovej infraštruktúry

Utvorením strešnej organizácie dostalo športové hnu-
tie silnejší mandát, vďaka ktorému môže SOŠV lepšie 
koordinovať i komunikovať so štátom a samosprá-
vami. V slovenskom športe sa aj s výrazným pričinením 
Slovenského olympijského a športového výboru podarilo 
urobiť mnoho vecí, ktoré pomáhajú zlepšiť celkové 
postavenie športu na Slovensku. Výrazným posunom 
vpred je, že športová obec začala výraznejšie partici-
povať na správe verejných vecí a postupne nadobúda 
dôstojnejšie postavenie. Stále však existujú oblasti a 
priestor, ako túto participáciu vylepšovať a posúvať ďalej. 

Dôležitým míľnikom vo vzťahu športu a štátu bolo
utvorenie funkcie štátneho tajomníka pre šport, ktorá 
bola zriadená k začiatku roka 2019. O význame vzniku 

tejto funkcie SOŠV dlhodobo presviedčal kompetentných 
a napokon jeho úsilie slávilo úspech. V kompetenčnom 
zákone má štátny tajomník pre šport ako jediný presne 
zadefinovanú náplň svojej činnosti. 

V roku 2019 došlo k ďalším pozitívnym systémovým 
zmenám. Parlament schválil veľkým počtom hlasom, ktorý 
by stačil aj na prijímanie ústavných zmien, zákon o Fonde 
na podporu športu, prostredníctvom ktorého budú 
plynúť do športu ďalšie nemalé prostriedky mimo rozpočtu 
rezortného ministerstva. Prezidentka zákon číslo 310/2019 
Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov podpísala 4. októbra 2019, dňa 15. októbra 
2019 vyšiel tento predpis v Zbierke zákonov SR. Fond 
na podporu športu začal pôsobiť v januári 2020.

V ďalšom smerovaní športu na Slovensku silno rezonuje 
hlavne potreba rozvoja športovej infraštruktúry. Práve 
Fond na podporu športu by mal byť nástrojom pri riešení 
tejto otázky. Mal by podporovať predovšetkým obnovu 
zastaranej športovej infraštruktúry, výstavbu nových 
športovísk, ale nemal by zabúdať ani na ďalšie oblasti 
dôležité pre rozvoj športu – najmä vzdelávanie, športova-
nie mládeže, výchovu talentov, reprezentáciu Slovenska 
i šport pre všetkých. 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 
z 12. júna 2019 k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii 
športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 
2019 – 2021“ boli v rozpočte kapitoly Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 milióny eur, 
ktoré boli poskytnuté SOŠV na modernizáciu, rekon-
štrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. SOŠV ako 
strešná organizácia slovenského športového hnutia vyzval 
dňa 18. júla 2019 národné športové zväzy, subjekty územ-
nej samosprávy, športové kluby či právnické osoby, ktoré 
sú vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiava-
teľom športovej infraštruktúry, na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu 
a budovanie športovej infraštruktúry. 

Cieľom tejto výzvy na predkladanie žiadostí bolo 
zlepšiť celkový stav a kvalitu športovej infraštruktúry 
v SR jej postupnou modernizáciou, rekonštrukciou 

a budovaním. Komisia SOŠV na vyhodnocovanie žia-
dostí, vedená viceprezidentom SOŠV pre infraštruktúru 
a investície Martinom Kohútom, schválila na svojom 
zasadnutí zoznam projektov, ktoré odporučila podporiť. 
Tento návrh na svojom 286. zasadnutí dňa 3. októbra 2019 
schválil výkonný výbor SOŠV. 

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie 
športovej infraštruktúry prišlo na SOŠV takmer štyristo 
žiadostí s celkovou žiadanou sumou okolo 45 miliónov 
eur. To svedčí o skutočne zanedbanom stave slovenskej 
športovej infraštruktúry. Z tohto dôvodu na tento stav 
SOŠV upozornil aj príslušné organizácie a bude sa touto 
problematikou ďalej zaberať. V rámci pridelených financií 
Slovenský olympijský a športový výbor podporil sumou 
3 000 000 eur až 44 projektov z 33 športov! 
Minimálna výška podpory bola 10-tisíc eur. Všetky 
projekty musia byť zrealizované do konca roka 2021.

V rámci snáh pomôcť športovej infraštruktúre sa SOŠV 
prostredníctvom obchodnej spoločnosti Sport event stal 
riadnym členom občianskeho združenia (OZ) Košická 
aréna, ktoré prevádzkuje multifunkčný komplex Steel 
aréna. SOŠV získal 33,99-percentný podiel na hlasovacích 
právach v OZ Košická aréna, ktorým doposiaľ disponovali 
konatelia spoločnosti U. S. Steel Košice. Oceliarne zostá-
vajú čestným členom tohto OZ.
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DOMÁCE VZŤAHY SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO 
VÝBORU 

I. KAPITOLA

Spojili sme sa pre šport

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) je 
dnes najväčšie občianske združenie na Slovensku, 
prostredníctvom svojich členov združuje pol milióna 
športovcov. Aj preto sa výrazne angažuje v pomoci 
celému športu a jeho hlas je v spoločnosti počuť. 

Anton Siekel po zvolení za prezidenta Slovenského 
olympijského výboru (SOV) v novembri 2016 verejne 
deklaroval, že do konca roka 2018 chce dostať rozdro-
bený slovenský šport pod jednu strechu – olympijskú. 
Deviateho júna 2017 na 52. valnom zhromaždení SOV 
dostal od delegátov mandát na dobudovanie domu, 
ktorý mal pevné základy. Do transformácie SOV riešil 
agendu olympijského hnutia, aj keď sa vždy pozeral 
na šport ako celok. 

Dostať pod jednu „strechu“ všetkých tak, aby bol každý 
spokojný, nebolo od začiatku procesu jednoduché. 

Kľúčové bolo zistenie, že žiadny športový zväz SOV ako 
strešnú organizáciu neodmietol. Už v minulosti sa o vzniku 
strešnej organizácie veľa hovorilo, vždy sa z nejakého 
dôvodu zrod odložil. V druhej polovici roka 2018 však 
nadišiel správny čas a moment. Zámer podporili aj verejná 
správa i samospráva, ktoré potrebovali v oblasti športu 
dôveryhodného partnera. 

Slovenský olympijský výbor bol prirodzenou voľbou pre 
strechu športu. Vo verejnosti je dlhodobo vnímaný ako 
prirodzený líder športu, funguje, je vnímaný pozitívne. 
Na podobnom princípe fungujú národné olympijské 
výbory v 34 európskych krajinách. 

Piatok 7. decembra 2018 sa stal významným míľnikom 
v histórii olympizmu na Slovensku. Po rokoch príprav 
a nespočetných hodinách rokovaní so zástupcami 
členských subjektov, športovej obce, štátnej správy 
i samospráv sa vtedajší SOV transformoval na SOŠV. 
K historickej udalosti, ktorou sa podarilo zavŕšiť jeden 
z najdôležitejších zadefinovaných cieľov, prišlo na 
55. valnom zhromaždení SOV v Olympijskom 
tréningovom centre x-bionic® sphere v Šamoríne. 

Na schválenie zmeny Stanov SOV a s tým súvisiacej 
zmeny názvu sa vyžadovala dvojtretinová väčšina hlasov 
prítomných členov. Zo 60 prítomných členov spolu s 91 
hlasmi bolo „za“ 57 (spolu s 86 hlasmi). Proti nebol nikto, 
zdržali sa Slovenský futbalový zväz, Slovenský tenisový 
zväz a Klub športových redaktorov SSN. 

SOŠV od šamorínskeho stretnutia sa snaží vystupovať 
ako otvorená a moderná strešná organizácia, ktorá je pre 
športové hnutie platformou na komunikáciu so štátom. 
Z SOŠV sa stal legitímny zástupca slovenského športu, 
ktorý reprezentuje záujmy každého svojho člena. 
Rozdiely medzi malými a veľkými zväzmi, novými 
a starými sa v SOŠV nerobia, každý má rovnaký hlas. 
Pre zamestnancov SOŠV nebola transformácia veľká 
personálna či administratívna zmena, skôr obsahová. 

Prijatím nových Stanov SOŠV sa otvorili dvere aj 
pre ďalších členov – zástupcov neolympijských športov. 
Po tomto kroku sa postupne posilňuje autonómia 
športového hnutia na Slovensku. 
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EYOF Banská Bystrica 2022
K rýchlemu etablovaniu Slovenského olympijského 
výboru v olympijskom svete výrazne pomohli aj významné 
organizačné aktivity vrátane usporiadania IV. zimných 
európskych olympijských dní mládeže (EYOD) v roku 
1999 v Poprade a Tatrách.
 
Na ich usporiadanie nadviaže XVI. letný Európsky olym-
pijský festival mládeže 2022 v Banskej Bystrici, ktorý 
bude najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie multišportové 
podujatie usporiadané na Slovensku. 

Pôvodne právo organizovať EYOF v závere júla 2021 
získali v roku 2016 Košice. Začiatkom roka 2019 sa ho však 
vzdali a SOŠV musel nájsť nového organizátora. Po disku-
siách s viacerými mestami a samosprávami sa rozhodlo, 

že podujatie usporiada Banská Bystrica. Následne vznikla 
nezisková organizácia a kreoval sa organizačný výbor. 
Z pozície výkonného riaditeľa ho viedol Peter Korčok, 
ktorý na jeseň 2020 pre časovú zaneprázdnenosť odstúpil 
a novým výkonným riaditeľom sa stal Peter Hamaj. Pre 
koronakrízu a kolíziu s olympijskými hrami v Tokiu sa 
pôvodný termín EYOF po konzultáciách SOŠV a EOV 
posunul o rok a uskutoční sa od 24. do 31. júla 2022. 

Na EYOF 2022 v Banskej Bystrici sa predstaví viac ako 
2500 mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. 
Súťažiť budú v jedenástich športoch – atletike, 
gymnastike, plávaní, cyklistike, džude, triatlone, tenise, 
bedmintone, volejbale, basketbale a hádzanej. 

Neustála komunikácia s predstaviteľmi štátu

Dopady koronakrízy na športové hnutie

Pomoc slovenskému lyžovaniu

Ďalšou významnou právnou normou, na ktorej sa SOŠV 
v rokoch 2017 až 2021 aktívne podieľal, je Zákon o 
príspevku za zásluhy v športovej oblasti, ktorý výrazne 
zlepšil sociálnu situáciu mnohých medailistov z olympij-
ských, paralympijských a aj deaflympijských hier. 

SOŠV na dennej báze veľmi intenzívne komunikuje 
s predstaviteľmi štátu, vyšších územných celkov, aj miest 
a obcí. Všetci SOŠV vnímajú ako dôveryhodného 
partnera, ktorý sa seriózne usiluje o celkové zlepšenie 
postavenia nášho športu. SOŠV dlhodobo spolupracuje 
so združením samosprávnych krajov SK8, Združením 
miest a obcí Slovenska i s ďalšími subjektami pôsobiacimi 
v oblasti samosprávy. Samozrejmosťou je pri rokovaniach 
prepojenie oblastí športu a cestovného ruchu, ktoré sa 
významne prelínajú.

SOŠV úzko v rámci platformy „Rozvoj športu a cestov-
ného ruchu“ spolupracuje so Zväzom cestovného ruchu 
SR. Obe organizácie spoločne propagujú aktivity, ktoré 
napomáhajú rozvoju športu a cestovného ruchu, ale aj 
spolupracujú pri organizovaní i realizovaní vzdelávacích 
a športových podujatí a podporujú, či sa snažia o zvýšenie 
atraktivity a dostupnosti športu pre deti, mládež 
a seniorov. Znamená to spoluprácu aj na kľúčových 
víziách, analýzach a dokumentoch, ktoré sa pripravujú, 
resp. sú vo fáze verejného pripomienkovania na úrovni 
štátu a všetkých samospráv a úzko sa dotýkajú činnosti 
oboch organizácií.

Šport patrí k odvetviam, ktoré boli vládnymi opatreniami 
proti šíreniu koronavírusu ovplyvnené ako prvé. SOŠV 
spoločne so športovými zväzmi a v úzkej spolupráci 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
hľadal a naďalej hľadá spôsoby, ako počas koronakrízy 
pomôcť slovenskému športu. Požiadavky zo športo-
vého sektora zhrnul SOŠV do návrhu opatrení, ktoré 
komplexne zaslal rezortnému ministerstvu i príslušným 
orgánom. Návrhy SOŠV zohľadňovali špecifiká športu 
a hľadali viaczdrojové možnosti, napríklad odstránením 
neprimeraných zákonných povinností. Opatrenia zohľad-
ňovali tiež vznik či ponuku protihodnoty pre štát, ktorá 
má pozitívny a aj trvajúci charakter alebo dôsledky.

SOŠV odporučil štátu prijať príslušnú legislatívu, ktorá 
umožnila zmenu účelu čerpania financií pre rok 2020 i za-
fixovanie vybraných vstupných hodnôt pre výpočetpríspev-
ku uznanému športu i pre výber športovcov Top tímu. 

SOŠV sa aktívne na pôde ministerstva školstva i stretnu-
tiami s predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva 
SR, ministerstva zdravotníctva snažil o otvorenie športo-
vísk, aspoň pre vrcholových športovcov na individuálne 
tréningy, za dodržania prísnych hygienických opatrení. 
Jedným z výsledkov týchto snáh bol aj Dekrét kandidáta 
štartu na olympijských hrách v Tokiu i na ZOH 2022 
v Pekingu. 

SOŠV v roku 2020 inicioval vytvorenie karanténneho 
strediska pre šport v Olympijskom tréningovom centre 
x-bionic® sphere v Šamoríne. Športovci v ňom dostali 
možnosť naďalej sa pripravovať v čase protipandemických 
opatrení. Stredisko fungovalo od novembra 2020 
do 30. júna 2021 a poskytlo možnosť na tréning pre vyše 
3000 športovcov. 

Kým sa situácia v lyžiarskom hnutí neupokojí a nevyrieši, 
viaceré úlohy národného športového zväzu na seba prijal 
SOŠV. Od decembra 2020 prihlasuje reprezentantov na 
preteky, zabezpečuje financie na ich účasť na podujatiach 

a na základe poverenia od ministerstva školstva aj pri-
pravuje rozpočet na sezónu. SOŠV na seba túto úlohu 
prevzal z dôvodu, aby práva športovcov boli čo najmenej 
ohrozené. 

„V ďalšom smerovaní športu na Slovensku silno rezonuje 
hlavne potreba rozvoja športovej infraštruktúry.“



MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 
A ŠPORTOVÉHO VÝBORU 

II. KAPITOLA

Aktivity na medzinárodnej olympijskej scéne

SOŠV je aktívnym členom medzinárodného olympijského 
hnutia. Na poli medzinárodných vzťahov v období rokov 
2017 – 2021 SOŠV nadviazal na diplomaciu a politiku 
predchádzajúcich období. Nadštandardné vzťahy má 
s Medzinárodným olympijským výborom (MOV), 
Európskymi olympijskými výbormi (EOV) i s ostatnými 
členmi svetovej olympijskej rodiny. 

Dôkazom veľmi dobrých vzťahov s MOV boli aj viaceré 
prijatia najvyšších predstaviteľov SOŠV v sídle MOV 
v Lausanne a pravidelné stretnutia s prezidentom 
Thomasom Bachom. Jeho na máj 2020 plánovanú 
návštevu v Bratislave odložila koronakríza. Predstavitelia 
MOV i EOV oceňovali počas stretnutí aktivity sloven-
ského olympijského hnutia. 

Zástupcovia SOŠV sa pravidelne zúčastňovali v pozícií 
hostí a pozorovateľov na zasadnutiach Medzinárodného 
olympijského výboru. SOŠV naďalej aktívne komuniko-
val s jednotlivými oddeleniami MOV. Vďaka kvalitným 
projektom a dlhodobo dobrým vzťahom s MOV mohol 
SOŠV významne čerpať finančné zdroje na rôzne projekty 
z Olympijskej solidarity MOV. 

SOŠV aktívne komunikoval aj s Európskymi olympijskými 
výbormi a Asociáciou národných olympijských výborov. 

Prejavmi úspešnej slovenskej olympijskej diplomacie bolo 
aj pôsobenie Danky Bartekovej v komisii športovcov 
Medzinárodného olympijského výboru. Počas mandátu 
sa zúčastnila na zasadnutiach MOV, Európskych olym-
pijských výborov, na Fórach športovcov. Bola členkou 
viacerých komisií MOV, pracovala v exekutíve Svetovej 
antidopingovej agentúry, ako historicky najmladšia 

predsedníčka komisie MOV zodpovedala za činnosť koor-
dinačnej komisie pre III. zimné olympijské hry mládeže 
v Lausanne 2020. Účastníci Hier XXXII. olympiády ju 
v Tokiu nezvolili do funkcie na ďalšie funkčné obdobie. 
Svojím pôsobením v štruktúrach MOV si získala uznanie 
celého olympijského sveta. 

Na prácu Františka Chmelára v exekutíve EOV nadviazal 
v rokoch 2017 až 2021 generálny sekretár SOŠV Jozef 
Liba. Slovensko tiež reprezentuje Slovensko v komisii 
MOV pre rovnosť príležitostí, podieľal sa na koordinácii 
príprav Európskych hier 2019 v Minsku a je členom koor-
dinačnej komisie Európskych hier 2023 v Malopoľsku, bol 
vedúci hodnotiacej komisie EOV pre zimný a letný EYOF 
2017 v Györi a v Sarajeve. Členkou komisie športovcov 
Európskych olympijských výborov je Jana Daubnerová, 
členkou komisie EOV pre kultúru a dedičstvo je Ivana 
Motolíková. 
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Semináre pre národné olympijské výbory a Slovenský 
dom v Pjongčangu

Slovensko má v olympijskom svete dobré meno aj vďaka 
organizovaniu rôznych medzinárodných podujatí. 
Európske olympijské výbory pridelili Slovensku seminár 
šéfov misií a generálnych sekretárov národných 
olympijských výborov z Európy, ktorý sa mal konať
 v roku 2020 v Šamoríne. Z európskeho pohľadu mal byť 
veľmi významný, keďže mal byť aj predregistračným pre 
organizátorov olympijských hier v Tokiu. Pre pandémiu 
koronavírusu sa však seminár presunul na záver roka 2021.

V októbri 2017 sa konalo v Šamoríne aj stretnutie pred-
staviteľov sedemnástich národných olympijských výborov 
z krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Následne bol 
SOŠV hostiteľom marketingového seminára MOV, 
na ktorom sa v Šamoríne zúčastnilo 70 marketingových 
riaditeľov národných olympijských výborov i generálna 
sekretárka Asociácie národných olympijských výborov 
Gunilla Lindbergová. Marketingové semináre MOV vznikli 

ako nová iniciatíva v rámci Agendy 2020 a v Šamoríne sa 
konal úplne prvý takýto seminár. SOŠV ho hostil aj 
v roku 2018, tentoraz sa zúčastnilo už 140 marketingových 
riaditeľov NOV. 

Počas olympijských hier je významným bodom na budo-
vanie medzinárodných stykov Slovenský dom v dejisku 
podujatia. Tradícia sa začala na Hrách XXVI. olympiády 
v Atlante 1996. V roku 2018 nechýbal Slovenský dom ani 
na zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Na Hrách 
XXXII. olympiády opatrenia na zabránenie šírenia korona-
vírusu neumožnili pripraviť ďalší dom, aj keď v pôvodných 
plánoch figuroval. Dom v Pjongčangu vďaka pozitívnemu 
ohlasu slúžil aj na stretnutia predstaviteľov slovenského 
olympijského hnutia s členmi MOV, medzinárodných 
športových federácií, či na bilaterálne rokovania s inými 
národnými olympijskými výbormi, ale aj na prezentáciu 
slovenskej histórie, športu, kultúry a gastronómie.

„ SOŠV aktívne komunikoval s Európskymi olympijskými 
výbormi a Asociáciou národných olympijských výborov.“



Nadväzovanie a udržiavanie bilaterálnych vzťahov

Členstvo v ENGSO

SOŠV je veľmi aktívny pri nadväzovaní a udržiavaní 
bilaterálnych vzťahov s partnermi z rôznych oblastí. 
V poslednom čase medzi významné aktivity patrili podpis 
memoranda o spolupráci s Ukrajinským olympijským 
výborom či s Ruskou medzinárodnou olympijskou 
univerzitou v Soči, ktorá umožňuje študentom navrhnu-
tým SOŠV zisk štipendia na štúdium na tejto univerzite 
s cieľom získania titulu MSA.

SOŠV podpísal v predošlých rokoch aj memorandum 
o spolupráci s Japonským olympijským výborom, ktoré 
formálne uľahčilo spoluprácu medzi športovými federá-
ciami na obidvoch stranách. Dôležitým memorandom 
v rámci slovenskej diplomacie bol podpis memoranda 
o spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR), ktoré umož-
ňuje SOŠV prezentáciu v rámci pôsobnosti MZVEZ SR 
a rovnako je základom pre podporu medzinárodných 
aktivít športového prostredia. 

V spolupráci s Českým olympijským výborom pod gesciou 
Vysokej školy ekonomickej v Prahe organizuje SOŠV 
od roku 2017 projekt Športová diplomacia. Program 
je určený nielen pre športovcov, ktorí zvažujú ďalšie 
uplatnenie v športovom prostredí, ale aj ľuďom už v ňom 
pôsobiacim, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových 
znalostí a schopností. Účastníci sa vzdelávajú v oblastiach, 
ako sú organizácia a financovanie športu, manažment 
a marketing, športová diplomacia a ďalšie oblasti 
potrebné na činnosť v športových organizáciách.

SOŠV sa v novembri 2020 stal členom združenia 
Európskych mimovládnych športových organizácií 
(ENGSO). Členskú základňu ENGSO tvorí 37 národných 
športových konfederácií, národných olympijských a 
paralympijských výborov a ďalších športových organizácií 
z 33 európskych krajín. ENGSO vďaka tomu predstavuje 
silný hlas organizovaného športu v Európe. SOŠV využije 
svoje členstvo pri napĺňaní svojho poslania všestranne 
prispievať k rozvoju športu v Slovenskej republike a v 
Európe. Riaditeľka medzinárodného oddelenia SOŠV 
Petra Gantnerová pôsobí v poradnom orgáne ENGSO      

v záležitostiach, týkajúcich sa Európskej únie.

Slovenský olympijský a športový výbor sa zároveň aktívne 
zapája do projektov s rôznymi partnermi z celej Európy 
v rámci programov Erasmus+, čím tiež posilňuje svoje 
medzinárodné postavenie.

V rámci dvojročného tréningového programu SUCCESS 
získalo certifikáty a nevyhnutné znalosti a vedomosti 
osem žien pracujúcich v športe. Program v rámci iniciatívy 
Erasmus+ riadil Chorvátsky olympijský výbor. 



ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ
III. KAPITOLA

Účasť na zimných olympijských hrách, na hrách 
olympiády, na OH a ZOH mládeže

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018

HRY XXXII. OLYMPIÁDY TOKIO 2020

Medzi prioritné oblasti činnosti Slovenského olympijské-
ho a športového výboru patrí organizačné zabezpečenie 
účasti slovenských výprav na vrcholných medzinárod-
ných podujatiach. SOŠV pravidelne vysiela výpravy na 
hry olympiád a zimné olympijské hry, Európske hry, 
olympijské hry mládeže, zimné olympijské hry mládeže, 
letné i zimné Európske olympijské festivaly mládeže. 

Do kompetencií SOŠV patrí aj zabezpečenie výprav na 
Svetové plážové hry (ich premiéra bola v roku 2019) a po 
zániku Konfederácie športových zväzov v ďalšom období 
aj na Svetové hry v neolympijských športoch.

Činnosti súvisiace s organizáciou účasti Slovákov na 
významných podujatiach zabezpečovalo športové oddele-
nie SOŠV. Zároveň organizovalo semináre pre účastníkov 
vrcholných podujatí, na ktorom sa sprostredkovali 
športovcom a členom ich realizačných tímov najnovšie 
informácie z dejísk. 

SOŠV zabezpečil pre športové časti každej výpravy 
dopravu do a následne i z dejiska podujatia, potrebné 
akreditácie, organizoval zraz účastníkov pred odletom, 

distribúciu všetkých informácií, oficiálneho oblečenia, 
propagačných a iných predmetov i vybavoval rôzne 
administratívne náležitosti. Zároveň športové oddelenie 
SOŠV zabezpečovalo a prerozdeľovalo finančnú podporu 
z Olympijskej solidarity MOV na športovú prípravu 
vybraných športovcov. 

Významnú úlohu v štruktúrach SOŠV má komisia športov-
cov, ktorej predsedom bol v uplynulom olympijskom cykle 
olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth. 

Komisia vo svojich stanoviskách pri riešení nezhôd medzi 
športovcami a športovými zväzmi zastávala cestu riešenia 
predovšetkým v prospech športovcov, pri riešení spo-
rov iniciovala angažovanie ombudsmana. Zástupcovia 
komisie sa zúčastňovali na podujatiach a konferenciách 
organizovaných Medzinárodným olympijským výborom 
a Európskymi olympijskými výbormi. Predseda komisie 
športovcov sa zúčastňoval na zasadnutiach výkonného 
výboru SOŠV, keďže je člen VV SOV ex officio. Komisia 
športovcov mala svojho nominanta aj v dozornej rade 
SOŠV. 

Na XXIII. zimných olympijských hrách v Pjongčangu 
(9. – 25. februára) reprezentovala Slovensko výprava s 56 
športovcami. Štartovali v siedmich z celkového počtu 15 
športových odvetví, ktoré sú v programe ZOH. Z našich 
športovcov „do hry“ zasiahlo 54 športovcov. Na ZOH 
štartovali športovci z 92 krajín. Až na jednu všetky 
výpravy vyslali príslušné národné olympijské výbory. 
Keďže Ruský olympijský výbor MOV v decembri suspen-
doval za dôkazy o štátom riadenom dopingu v krajine, 
olympionikov z Ruska pozval MOV na meno a súťažili ako 
olympijskí športovci v Ruska (OŠR). 

Na ZOH 2018 sa zúčastnilo 2930 športovcov (z toho 42 
percent žien), čo je historický rekord. Absolvovali 102 
medailových disciplín.

Spomedzi účastníckych krajín sa šesť na ZOH zúčastnilo 
po prvý raz – Ekvádor, Eritrea, Kosovo, Malajzia, Nigéria 
a Singapur. Medailovú bilanciu krajín, ktorá je neoficiálna, 
na ZOH 2018 vyhrali Nóri. Získali 39 medailí, z toho 14 
zlatých, rovnaký počet strieborných a 11 bronzových. 
Nórsko tesne predstihlo Nemecko s bilanciou 14-10-7. 
Tretí skončili Kanaďania s bilanciou 11-8-10. Medaily 
získali športovci z 30 krajín. 

Slovenská výprava na posunutých Hrách XXXII. olympiády 
v Tokiu so 41 športovcami bola na OH doteraz najmenšia 
od našej samostatnej premiéry v Atlante 1996. Dosiahla 
tiež doteraz najnižší počet tzv. diplomovaných umiestení, 
teda v prvej osmičke. Na druhej strane, naša medailová 
zbierka (zlato, dve striebra a bronz) hodnotou prevýšila 
bilanciu z Atlanty 1996 aj z Londýna 2012. A mali sme 
zastúpenie v 13 športoch, čo je viac než v Londýne, aj v Riu 
2016.

Medzi 205 účastníckymi krajinami a olympijským tímom 
utečencov sa Slovensko v tokijskom medailovom rebríčku 
delilo o 50. miesto, pričom aspoň z jedného cenného kovu 
sa tešilo rekordných 93 výprav.

V Tokiu sa znovu potvrdilo, má Slovensko má stále tri 
takmer „tutové“ medailové športy – športovú streľbu, 
vodný slalom a rýchlostnú kanoistiku. Ich zástupcovia 
sa postarali o sedem z ôsmich našich umiestení v prvej 
osmičke, aj o tri zo štyroch medailí. Zo streľby zlato získala 

v trape Zuzana Rehák Štefečeková, z vodného slalomu 
striebro Jakub Grigar v K1 a v rýchlostnej kanoistike bronz 
štvorkajak na 500 m v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, 
Erik Vlček a Adam Botek.

K prakticky tradičnej trojici našich „naj“ športov sa hneď 
pri prvej účasti slovenského reprezentanta na OH neča-
kane pridal aj golf. Samozrejme, strieborný golfista Rory 
Sabbatini, ktorý pochádza z JAR a mohol nás reprezen-
tovať len vďaka manželstvu so Slovenkou, nie je naším 
„domácim“ produktom. 

Olympijská víťazka v streľba na trap Zuzana Rehák 
Štefečeková bola najstaršia žena v našej výprave (je 
narodená v januári 1984). Je zároveň aj našou historicky 
najstaršou olympijskou víťazkou aj medailistkou medzi 
ženami. Nielenže získala zlato, ale v kvalifikácii utvorila 
absolútny svetový rekord (trafila všetkých 125 terčov!) 
a vo finále olympijský. Zlato pridala k dvom striebrom – 
z Pekingu 2008, resp. z Londýna 2012.
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Slovenská bilancia jednej zlatej a dvoch strieborných 
medailí, plus dvoch piatych miest, bola najhodnotnejšia 
v histórii našej účasti na ZOH. O všetky naše medaily sa 
postarala Anastasia Kuzminová, víťazka na 12,5 km 
s hromadným štartom a strieborná na 15 km aj v stíhačke 
na 10 km. S celkovou bilanciou 3 zlatých a 3 strieborných 
medailí sa dostala na čelo rebríčka našich najúspešnejších 
olympionikov pred vodnoslalomárskych bratov Petra 
a Pavla Hochschornerovcov (3-0-1). V individuálnych 
disciplínach je aj najúspešnejšia žena v histórii biatlonu na 
ZOH a zároveň prvá, ktorá si vybojovala medailu v každej 
zo štyroch individuálnych disciplín.

O ďalšie dve slovenské individuálne bodované umiestenia 
na ZOH 2018 sa postarali takisto ženy. Kým pre biatlo-
nistku Paulínu Fialkovú bolo piate miesto na 15 km (a k 
tomu ešte aj podiel na senzačnom piatom mieste ženskej 
štafety na 4×6 km, v ktorej s ňou boli aj Ivona Fialková, 
Terézia Poliaková a samozrejme Kuzminová – od bron-
zovej medaily naša kvarteto delilo len 21 sekúnd) mierne 
nad plán a bola s ním na výsosť spokojná, zjazdárku Petru 
Vlhovú takisto piate miesto v alpskej kombinácii príliš 
neuspokojilo. Výsledok v disciplíne, ktorú išla na veľkej 
súťaži prvý raz, len trochu zmenšil sklamanie z 13. miesta 
v slalome, v ktorom mala netajené medailové ambície.
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1.  Anastasia Kuzminová               biatlon            12,5 km s hromadným štartom

2.  Anastasia Kuzminová               biatlon            15 km

2.  Anastasia Kuzminová               biatlon            Stíhacie preteky na 10 km

5.  Paulína Fialková                biatlon            15 km

5.  Kuzminová, P. Fialková, I. Fialková, Poliaková       biatlon            Štafeta 4×6 km

5.  Petra Vlhová                 zjazdové lyžovanie           alpská kombinácia
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Strieborný golfista Rory Sabbatini je dokonca ročník 1976. 
Najstarší člen našej výpravy na OH 2020 sa stal zároveň 
naším najstarším medailistom v olympijskej histórii. 
K striebru sa vyšvihol zo 17. miesta fantastickým výkonom 
počas posledného dňa turnaja, keď utvoril rekord ihriska 
v Kasumigaseki.

Medzi našich historických rekordérov sa zaradil aj kajakár 
na hladkej vode Erik Vlček. Ako prvý Slovák vôbec si 
pripísal už šiestu olympijskú účasť. Navyše ju ozdobil už 
štvrtou medailou ako člen posádky štvorkajaka. 

1.  Zuzana Rehák Štefečeková              športová streľba            trap

2.  Jakub Grigar                 vodný slalom             K1

2.  Rory Sabbatini                golf             muži

3.  Baláž, Myšák, Vlček, Botek              rýchlostná kanoistika K4  500 m

4.  Zuzana Rehák Štefečeková, Erik Varga            streľba             mix trap

6.  Matej Beňuš                 vodný slalom            C1

7.  Patrik Jány                 streľba             vzduchová puška 60

8.  Jana Špotáková, Marián Kovačócy              streľba             mix trap

1.  Emanuela Luknárová                           kanoistika – slalom            K1

2.  Katarína Pecsuková                 kanoistika – šprint             K1

3.  Emanuela Luknárová                kanoistika – slalom  C1

5.  Alex Barto                džudo    do 81 kg

6.  Ľubomír Kubiš               atletika             chôdza na 5000 m 

6.  Sebastián Cabala                vzpieranie             do 69 kg 

7.  Oliver Murcko                  atletika             200 m

7.  Slovensko                futsal             turnaj chlapcov

8.  Andrej Paulíny                 atletika             1500 m 

8.  Tamara Potocká                 plávanie             50 m motýlik 
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III. OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE BUENOS AIRES 2018

III. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE LAUSANNE 2020

Na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires súťažilo 
3998 mladých olympionikov vo veku od 14 do 18 rokov 
z 206 krajín sveta v 32 športových odvetviach počas 12 
súťažných dní. Prvýkrát v histórii bola dosiahnutá rodová 
rovnosť účastníkov. Oproti OHM 2014 v Nankingu 
pribudli 4 nové olympijské športy tanečný šport, kolies-
kové korčuľovanie, karate a športové lezenie. 
V posledných dvoch spomenutých malo zastúpenie aj 
Slovensko. Takisto pribudli aj 4 nové odvetvia – kiteboar-
ding, BMX freestyle, plážová hádzaná a futsal. 

Výprava SR sa vrátila domov so zbierkou troch medailí – 
po jednej zlatej, striebornej i bronzovej. O zlato i bronz 
sa vo vodnom slalome na hladkej vode (v K1, resp. v C1) 
zaslúžila Emanuela Luknárová, ktorá sa vďaka tomu 
zároveň stala historicky najúspešnejšou slovenskou

 

športovkyňou na OH mládeže. Striebornú medailu 
do zbierky pridala v šprinte K1 Katarína Pecsuková.

Slovenskí športovci dosiahli v Buenos Aires aj viacero 
ďalších popredných umiestení. Najbližšie k medaile bol 
z ostatných džudista Alex Barto, ktorý prehral zápas 
o bronz. Atléti obsadili tri miesta v prvej osmičke – šieste 
chodec Ľubomír Kubiš, siedme Oliver Murcko, ktorý 
v behu na 200 m výrazne zlepšil slovenský dorastenecký 
rekord, a ôsme Andrej Paulíny v behu na 1500 m.

V plávaní si vo finále na 50 m motýlik zaplávala Tamara 
Potocká, ktorá v semifinále utvorila slovenský juniorský 
rekord. Slovenský rekord dosiahol aj vzpierač Sebastián 
Cabala, ktorý skončil šiesty síce len zo šiestich pretekárov, 
medzi nimi však bol najmladší. 

V dňoch 9. – 22. januára 2020 sa konali v poradí III. 
zimné olympijské hry mládeže vo švajčiarskom Lausanne. 
Slovensko na podujatí reprezentovalo 49 športovcov 
v desiatich individuálnych (zjazdové lyžovanie, bežecké 
lyžovanie, biatlon, snoubording, skialpinizmus, 
sánkovanie, boby, šortrek, akrobatické lyžovanie, skikros) 

a jednom kolektívnom športe (hokej). Slovenskí zástupco-
via sa zúčastnili aj na súťaži v úplne novej disciplíne 
v hokeji 3 na 3 miešaných družstiev hráčov z rôznych 
krajín. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 1800 športovcov 
z 89 krajín. Na ZOHM v Lausanne získali medaily 
športovci z 34 krajín.
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V Lausanne 2020 získala monobobistka Viktória 
Čerňanská striebro, hokejový tím dievčat bronz. 
Z hokejového turnaja 3×3 miešaných tímov sme na 
Slovensko priviezli dve bronzové a dve strieborné medaily, 
tie sa však do medailovej bilancie krajín nepočítajú. 
V Lausanne na olympijské medaily siahali aj ďalší 
slovenskí športovci. Zjazdová lyžiarka Rebeka Jančová 
skončila v alpskej kombinácii na štvrtom mieste, 
pričom od medailovej radosti ju delili len dve stotiny 

sekundy. Zlatá šortrekistka z EYOF 2019 v Sarajeve 
Petra Rusnáková bodovala aj v nabitej svetovej konku-
rencii. V disciplíne na 1000 m obsadila piate a na 500 m 
šieste miesto. Dobrý výkon podalo aj naše duo sánkarov 
Vratislav Varga s Metodom Majerčákom, ktorí na dvoj-
sedadlových saniach obsadili piatu priečku. V rovnakej 
disciplíne Bianka Petríková s Nikolou Trembošovou 
skončili siedme. Nemôžeme opomenúť ani ôsme priečky 
Jančovej v super-G a biatlonistky Emy Kapustovej.

2.  Viktória Čerňanská                boby             monoboby

3.  Slovensko                 ľadový hokej             turnaj dievčat

4.  Rebeka Jančová                zjazdové lyžovanie  alpská kombinácia

5.  Petra Rusnáková                šortrek    1000 m

5.  Metod Majerčák, Vratislav Varga             sane             dvojice

6.  Petra Rusnáková                 šortrek             500 m

7.  Nikola Trembošová, Bianka Petríková             sane             dvojice

8.  Rebeka Jančová                zjazdové lyžovanie            super-G

8.  Ema Kapustová                biatlon   6 km

2.  Ján Volko                            atletika             100 m

3.  Baláž, Vlček, Botek, Zalka              rýchlostná kanoistika            K4 500 m

3.  Mariana Petrušová                rýchlostná kanoistika  K1 5000 m

3.  Andrej Csemez                box    do 75 kg

4.  Juraj Tužinský               streľba             vzduchová pištoľ 60 

4.  Barbora Balážová, Lukáš Pištej              stolný tenis             miešaná štvorhra 

5.  Matúš Strnisko                  box             do 81 kg

5.  Peter Gelle, Adam Botek               rýchlostná kanoistika            K2 1000 m

5.  Ivana Mládková                  rýchlostná kanoistika        K1 500 m 

5.  Jang Wang                  stolný tenis             dvojhra

6.  Ivana Mládková                  rýchlostná kanoistika  K1 200 m

6.  Zuzana Rehák Štefečeková              streľba    trap

6.  Slavomír Michňák              športová gymnastika            kôň s držadlami  

7.  Patrik Jány                 streľba             VzPu 60 

7.  Erik Varga                  streľba             trap

7.  Milan Randl                džudo             do 90 kg

7.  Miroslava Kopúňová               karate             do 68 kg  

8.  Veronika Sýkorová               streľba             skeet 
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Účasť na ďalších olympijských podujatiach

II. EURÓPSKE HRY MINSK 2019

Na EH súťažilo 4082 športovcov z 50 európskych krajín 
v 200 disciplínach v 23 športových odvetviach pätnástich 
športov. V slovenskej výprave bolo 75 športovcov, 
z ktorých 70 súťažilo v 13 športoch. Účasť športovcov 
na EH bola možná iba po splnení kvalifikačných kritérií 
stanovených európskymi športovými federáciami. Takmer 
vo všetkých športoch (výnimkou bola predovšetkým 
atletika) sa na štarte zišla absolútna európska špička, 
v džude a boxe mali súťaže EH zároveň status európskych 
šampionátov.

Slovenskí športovci vybojovali dovedna štyri cenné kovy   

a v medailovej bilancii krajín sa umiestnili na 37. mieste. 
V atletike v individuálnom hodnotení behu na 100 m 
získal Ján Volko striebornú medailu, v rýchlostnej 
kanoistike mužská posádka štvorkajaku na 500 m trati 
(Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek) 
bronzovú. Rovnaký kov získali Mariana Petrušová v kajaku 
jednotlivkýň na 5 km a Andrej Csemez v boxe v hmotnost-
nej kategórii do 75 kg. 

Slovensko obsadilo až 37. miesto spomedzi 43 krajín, 
ktoré sa v Minsku mohli pochváliť medailovým ziskom 
(z celkového počtu 50 zúčastnených).

2.  Viktória Čerňanská                boby             monoboby

3.  Slovensko                 ľadový hokej             turnaj dievčat

4.  Rebeka Jančová                zjazdové lyžovanie  alpská kombinácia

5.  Petra Rusnáková                šortrek    1000 m

5.  Metod Majerčák, Vratislav Varga             sane             dvojice

6.  Petra Rusnáková                 šortrek             500 m

7.  Nikola Trembošová, Bianka Petríková             sane             dvojice

8.  Rebeka Jančová                zjazdové lyžovanie            super-G

8.  Ema Kapustová                biatlon   6 km
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XIII. ZIMNÝ EYOF ERZURUM 2017

V poradí XIII. zimný olympijský festival mládeže sa 
uskutočnil v dňoch 12. – 18. februára 2017 v tureckom 
Erzurume. Na EYOF Erzurum štartovalo takmer 700 
športovcov z 34 európskych krajín. Pod nižší počet 
štartujúcich krajín sa podpísal výnimočný stav v Turecku, 
spôsobený najmä pokusom o prevrat v júli 2016 
a niekoľko teroristických útokov v mesiacoch pred 
podujatím. Svoju účasť odrieklo 7 krajín (Rakúsko, 
Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Belgicko 
a na poslednú chvíľu aj Nemecko a Lotyšsko) a viacero 

krajín sa muselo zaobísť bez športovcov, ktorí práve 
z tohto dôvodu odmietli cestovať do Turecka. Dvadsať 
slovenských športovcov súťažilo v individuálnych špor-
tových odvetviach (alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, 
skoky na lyžiach, biatlon, snoubording, krasokorčuľovanie 
a šortrek), ďalších dvadsať sa predstavilo v hokejovom 
turnaji. 

Slovenská republika získala na XIII. zimnom EYOF jednu 
bronzovú medailu, ktorú vybojovali hokejisti. 

XIV. LETNÝ EYOF GYÖR 2017

Na XIV. letnom EYOF v Maďarskom Győri, ktorý sa konal 
od 23. do 30. júla 2017, mala výprava Slovenskej republiky 
zastúpenie v 7 športoch (atletika – 14, cyklistika – 6, džudo 
– 9, gymnastika – 3, rýchlostná kanoistika – 6, plávanie – 
12, tenis – 4). Výpravu SR tvorilo spolu 79 členov, z toho 
54 športovcov (25 chlapcov, 29 dievčat) vo veku 14 až 17 
rokov. Olympijským ambasádorom výpravy SR bol Erik 
Vlček. Slovenská republika získala na XIV. letnom EYOF 

v Győri spolu 10 medailí, z toho 7 z rýchlostnej kanoistiky 
(1× zlato, 3× striebro, 3× bronz), 2 z džuda (1× striebro, 
1× bronz) a 1 z atletiky (bronz) a v celkovej medailovej 
bilancií obsadila 21. miesto. Letný EYOF v Győri môžeme 
považovať za najúspešnejší EYOF v histórií účinkovania 
SR na týchto podujatiach. V Maďarsku štartovalo takmer 
3500 športovcov z 50 európskych krajín. 

3.  Slovensko                 ľadový hokej             turnaj chlapcov

5.  Jakubčová, Šafáriková, Jaroščák, Mažgút             zjazdové lyžovanie  paralelný slalom tímov

7.  Sandra Trusová                šortrek             1500 m

8.  Haidelmeierová, Horvátová, Sklenárik, Ottinger    biatlon             miešané štafety

8.  Silvia Hugecová                krasokorčuľovanie  dievčatá
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1.  Lucia Valová, Eduard Strýček                          rýchlostná kanoistika            C2 mix 200 m 

2.  Lucia Valová                rýchlostná kanoistika            C1 500 m

2.  Jakubisová, Seregiová, Hvojník, Németh             rýchlostná kanoistika  K4 mix 500 m

2.  Denis Turac                džudo    do 90 kg

2.  Lucia Valová               rýchlostná kanoistika            C1 200 m 

3.  Martin Hvojník, Richard Németh              rýchlostná kanoistika     K2 500 m 

3.  Andrej Paulíny                  atletika             1500 m

3.  Nina Geršiová                džudo             do 70 kg

3.  Martin Hvojník                  rýchlostná kanoistika        K1 200 m 

3.  Martin Hvojník, Richard Németh              rýchlostná kanoistika        K2 200 m

4.  Eduard Strýček                  rýchlostná kanoistika  C1 200 m

4.  Eduard Strýček, Lucia Valová              rýchlostná kanoistika        C2 mix 500 m

5.  Jaroslav Greguš               atletika             hod diskom 

5.  Romana Čisovská                tenis             dvojhra 

5.  Lukáš Palovič                tenis             dvojhra 

5.  Romana Čisovská, Eszter Méri              tenis             štvorhra 

5.  Nikoleta Trníková               plávanie             200 m prsia   

7.  Karolína Seregiová               rýchlostná kanoistika        K1 500 m

7.  Romana Jakubisová                rýchlostná kanoistika        K1 200 m 

7.  Jakubisová, Seregiová, Hvojník, Németh             rýchlostná kanoistika        K4 mix 200 m

7.  Dávid Sikora                cyklistika             hromadný štart

7.  Marek Havlík                atletika             400 m  

8.  Richard Németh                rýchlostná kanoistika        K1 500 m
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XIV. ZIMNÝ EYOF SARAJEVO 2019

XV. LETNÝ EYOF BAKU 2019

SVETOVÉ PLÁŽOVÉ HRY DAUHA 2019

Vďaka zisku dvoch zlatých a dvoch strieborných medailí, 
o ktoré sa postarali rýchlokorčuliarky na krátkej dráhe 
Petra Rusnáková (víťazka na 500 aj 1000 m a druhá na 
1500 m) a Lucia Filipová (druhá na 500 m), Slovensko 
obsadilo v medailovom rebríčku výprav 46 národných 
olympijských výborov vynikajúce siedme miesto. Treba 
však uviesť aj to, že spomedzi ostatných našich športov-
cov sa do prvej desiatky prebojovala už len biatlonistka 
Barbora Horniaková v pretekoch na 10 km. Hodno 
vyzdvihnúť aj osobný bodový rekord krasokorčuliarky 
Emy Doboszovej, či umiestenia zjazdárov Jána Sanitrára 
a Silvie Strachanovej v slalome i biatlonistky Michaely 
Hubačovej na 6 km zhodne v prvej tretine štartového 
poľa. Sklamaní umiestením, ale nie výsledkami, mohli 
byť naši mladí hokejisti, ktorí z troch zápasov prehrali len 
jeden (1:2 s Fínskom), jeden vyhrali v riadnom čase a jeden 
po predĺžení, ale napriek tomu obsadili až 5. miesto zo 6 
tímov.

Zimný EYOF v Sarajeve a Východnom Sarajeve bol pre 
Slovensko z hľadiska zisku medailí historicky najúspeš-
nejší. Na predchádzajúcich 13 zimných EYOF získali 
Slováci dohromady šesť medailí (1-0-5), pričom až zo 
siedmich podujatí sa vrátili bez cenného kovu. Teraz si 
však naša výprava vybojovala hneď štyri medaily (2-2-
0). Hodnota našej medailovej zbierky prevýšila dokonca 
aj hodnotu zbierok na každom z doterajších 14 letných 
EYOF, odkiaľ sa pritom Slováci vždy vrátili aspoň s jednou 
medailou.

Petra Rusnáková sa stala najúspešnejšou účastníčkou 
celého podujatia a zároveň aj historicky najúspešnejšou 
slovenskou športovkyňou na letných aj zimných EYOF 
(v minulosti EYOD).

Na XV. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže 
(EYOF) v Baku 21. – 27. júla 2019 súťažilo 45 slovenských 
športovcov. Domov sa vrátili len s jednou bronzovou 
medailou. Rovnako chudobnú bilanciu predtým Slováci 
na letnom EYOF dosiahli len dvakrát – v Esbjergu 1999 
a v Trabzone 2011.

O jedinú medailu – bronzovú – sa v cestných pretekoch 
s hromadným štartom zaslúžil cyklista Martin Svrček. 

Slovensko medzi 48 účastníckymi krajinami obsadilo 
v medailovom rebríčku až 36. miesto. V behu na 200 m 
skončila na 4. mieste Viktória Foster, ktorá bola šiesta na 
stovke, a v behu na 800 m bol rovnako tesne za pódiom 
Filip Revaj. Medzi najlepšiu osmičku sa prebojovala aj 
tenistka Salma Drugdová, zápasníčka Anna Polláková, 
atlétka Lucia Šišoláková, džudisti Samuel Ret a Viktor 
Ádam, skokan do diaľky Adam Hriň a plavec František 
Jablčník. 

Prvé Svetové plážové hry sa uskutočnili v katarskej Dauhe. 
V 14 disciplínach 13 športových odvetví súťažilo 1237 
športovcov z 97 krajín, z toho 33 z Európy. So ziskom 
siedmich zlatých medailí bolo najúspešnejšou krajinou 
Španielsko. Slovensko reprezentovali štyria športovci 
v troch športových odvetviach (diaľkovom plávaní, 
akvatlone a karate). Ani jeden z nich neskončil v prvej 

osmičke, najlepšie umiestnenie dosiahol Marek Pavúk 
v akvatlone (18. pozícia). Pôvodne sa hry mali uskutočniť 
v San Diegu na Mission Beach. V júni 2019 organizátori 
oznámili, že z dôvodu nedostatku financií hry neusporia-
dajú a po rokovaniach s potenciálnymi kandidátmi 
na usporiadanie ich preložili do katarskej Dauhy. 

1.  Petra Rusnáková                 šortrek             500 m

1.  Petra Rusnáková                 šortrek             1000 m

2.  Petra Rusnáková                 šortrek             1500 m

2.  Lucia Filipová                  šortrek             500 m

5.  Slovensko                hokej   turnaj chlapcov

8.  Barbora Horniaková               biatlon   10 km
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3.  Martin Svrček                             cestná cyklistika            preteky s hromad. štartom 

4.  Viktória Forster                atletika             200 m

4.  Jakubisová, Seregiová, Hvojník, Németh             atletika   800 m

5.  Denis Turac                zápasenie     voľný štýl do 46 kg 

5.  Lucia Valová               tenis             dvojhra dievčat 

6.  Martin Hvojník, Richard Németh              atletika       100 m 

7.  Andrej Paulíny                  džudo             nad 90 kg

7.  Nina Geršiová                džudo             do 81 kg

7.  Martin Hvojník                  atletika         2000 m prekážky 

8.  Martin Hvojník, Richard Németh              plávanie         400 m polohové preteky

8.  Eduard Strýček                  atletika   diaľka
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OBLASŤ ROZVOJA OLYMPIZMU
IV. KAPITOLA

Olympizmus je životná filozofia oslavujúca a vyvážene 
spájajúca telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Symbolika pia-
tich prepletených kruhov, predstavujúca spojenie všetkých 
trvalo obývaných svetadielov, vyjadruje jednotu ľudstva, 
potrebu vzájomného rešpektu a pomoci pri riešení 
globálnych problémov. Šport má spájať, nemá rozdeľovať. 

Olympizmus chce prostredníctvom športu prispievať 
k výchove človeka, ktorý dokáže zveľaďovať seba a najmä 
telesnú a duševnú čistotu a krásu. Popri tom rozvíja 
kultúrne dedičstvo a vo svete presadzuje mier, toleranciu, 
rovnosť, slobodu, priateľstvo a spoluprácu. Túto snahu 
predstavujú najmä princípy kalokagatie, ekecheirie 
(nadväzuje na antickú tradíciu posvätného olympijského 
prímeria), solidarity, univerzality a fair play, ktoré sa 
prostredníctvom uplatňovania princípov Olympijskej 
charty majú aplikovať v činnosti olympijského hnutia. 

Slovenský olympijský a športový výbor patril aj v predchá-
dzajúcich rokoch medzi krajiny s vyspelým programom 
rozvojových aktivít olympijského hnutia a s mnohými 
propagačnými aktivitami, čo oceňovali aj čelní predsta-
vitelia Medzinárodného olympijského výboru. Pre 
viaceré národné olympijské výbory sú slovenské aktivity 
inšpiratívne. 

Vďaka realizácii aktivít na poli olympizmu sa SOŠV darí 
napĺňať jeho poslanie. Aj slovenská verejnosť priaznivo 
vníma pôsobenie SOŠV v spoločnosti. V porovnaní s 
ostatnými športovými organizáciami oceňuje najmä 
mnohostrannosť jeho cieľov i činnosti. Vyššiu spoločenskú 
autoritu vníma SOŠV aj vo vzťahu k obchodným partne-
rom a k predstaviteľom štátu, aj keď tradície olympizmu 
na Slovensku sú stále pomerne mladé a krehké. 

Už dlhé roky je jednou zo základných oblastí, na ktoré 
sa SOŠV orientuje, komplexný Program olympijskej 
výchovy, ktorý je určený predovšetkým pre deti a mládež. 
V jeho rámci vyšlo množstvo publikácií a plagátov, zame-
raných na šírenie olympijskej osvety najmä na školách. 
Jeho súčasťou je okrem špeciálneho projektu OVEP aj

vydávanie publikácií s olympijskou tematikou, ktoré 
dopĺňajú plagáty a ďalšie materiály. Výchovná hodnota 
dobrého príkladu je nenahraditeľná – vyhľadávať kladné 
vzory pre deti a mládež je cieľom viacerých oddelení SOŠV.

Jedným zo slovenských unikátov sú regionálne olym-
pijské kluby, ktoré pôsobia v 25 mestách a regiónoch 
krajiny. Zabezpečujú pravidelné stretnutia olympionikov 
a prívržencov olympizmu, propagujú olympijské idey 
a históriu olympizmu, organizujú rôzne podujatia od 
besied, športových súťaží až po oslavy Olympijského dňa 
a spolupracujú so školami i s centrami voľného času. Kluby 
participujú na vedomostných súťažiach o olympizme 
a výrazne sa angažujú aj v realizácii ďalších projektov 
SOŠV. Činnosť klubov zastrešuje Združenie olympijských 
klubov SR, ktoré pôsobí organizačná zložka Slovenského 
olympijského výboru. Jednotlivé kluby však sú občian-
skymi združeniami.

Myšlienky olympizmu v spoločnosti šíria aj jednot-
livé komisie SOŠV. Vysoké medzinárodné uznanie má 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových 
zberateľov, medzi ktorých patria aj mnohí úspešní 
filatelisti.

Významnú úlohu pri rozvíjaní olympizmu a férového prí-
stupu k životu hrá Klub fair play SOŠV, ktorý pravidelne 
udeľuje výročné ceny fair play a podieľa sa na viacerých 
zmysluplných výzvach.

Mladí ľudia sa o myšlienkach olympizmu dozvedajú aj 
prostredníctvom rôznych vedomostných a umeleckých 
súťaží. 

Bohatú činnosť vyvíja aj Slovenská olympijská akadémia 
a oddelenie olympizmu SOŠV. Rovnako ako Klub fair play 
SOŠV aj akadémia je organizačnou zložkou SOŠV bez 
právnej subjektivity. Pôsobenie na poli rozvoja olympizmu 
dopĺňa Slovenská asociácia olympionikov, ktorá sa ako 
občianske združenie venuje predovšetkým starostlivosti 
o olympionikov.
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MARKETINGOVÉ AKTIVITY SOŠV
V. KAPITOLA

Marketingové aktivity, reklamnú a agentúrnu činnosť 
pre Slovenský olympijský a športový výbor zabezpečuje 
jeho marketingové oddelenie a Slovenská olympijská 
marketingová, a. s. Všetky tieto aktivity sú kontinuálne 
zamerané na podporu vnímania SOŠV ako modernej, 
otvorenej, transparentnej a sympatickej značky, ktorá 
prináša radosť zo športu a je lídrom v oblasti marketingo-
vej komunikácie športu ako takého. Zároveň podporujú 
vnímanie SOŠV ako strešnej organizácie pre šport na 
Slovensku, ktorá systematicky pracuje na podpore športu 
a športovcov všetkých vekových a výkonnostných kategó-
rií po celý rok, nielen počas podujatí Medzinárodného 
olympijského výboru. Tento koncept má inšpirovať ľudí 
k športovým aktivitám, podnietiť ich záujem o šport a 
zdravý životný štýl a predstaviť im hodnoty olympizmu, 
olympijského hnutia a zdieľať s nimi emócie, ktoré môžu 
zažiť jedine pri športe a športovaní.

SOŠV aj v rokoch 2017 až 2021 pokračoval vo vytváraní 
konkurencieschopných a atraktívnych projektov pre 
zadefinované cieľové skupiny SOŠV (médiá, partnerov 
i potenciálnych partnerov). Okrem komunikácie vyššie 
uvedených cieľov tieto projekty poskytovali aj platformu 
pre podporu športovcov a vyzývali verejnosť k stotožneniu 
sa s ich úspechmi aj neúspechmi a vytvárali širokú olympij-
skú a športovú komunitu. Pod hlavičkou Slovenského 
olympijského tímu sa vytvárala široká platforma, v ktorej 
boli zahrnutí špičkoví športovci, ktorí sa pripravovali na 
olympijské hry, členovia Juniorského olympijského tímu

 nádejných mladých športovcov, ale aj aktivity a podujatia 
pre mládež a deti až po širokú verejnosť. 

Pre tieto aktivity sa vytvoril dlhodobý strešný komu-
nikačný koncept SME JEDEN TÍM, ktorý mal za cieľ 
inšpirovať širokú verejnosť k športovým aktivitám, 
podnietiť jej záujem o šport a zdravý životný štýl a pred-
staviť jej hodnoty olympizmu, olympijského a športového 
hnutia. Koncept mal tiež za cieľ komunikovať, že šport 
samotný ako aj olympijské hnutie nie je iba záležitosťou 
vrcholových športovcov, ale je tu naozaj pre všetkých.

SOŠV prostredníctvom SOM udeľoval jednotlivým sub-
jektom právo používať olympijskú symboliku a označenia 
Projektový partner, Mediálny partner, Dodávateľ, Partner, 
Hlavný partner, Generálny partner a Exkluzívny partner 
SOŠV, resp. Slovenského olympijského tímu. Svojim part-
nerom poskytol aj reklamnú činnosť.

Dlhodobo je exkluzívnym partnerom SOŠV národná 
lotériová spoločnosť Tipos, generálnymi partnermi sú 4F 
a Toyota. SOŠV úzko počas posledných rokov spolupraco-
val aj so spoločnosťami Billa, SPP, Slovenská sporiteľňa, 
Kooperatíva, Dôvera, Allianz, Zlatý Bažant 0,0%, CZ 
Slovakia, Matador Group či STRABAG. 

Medzi najväčšie marketingové projekty patrili v predoš-
lom období Olympijský festival, akcie Športuj Slovensko 
či konferencia SPORT (R)EVOLUTION. 



MEDIÁLNA, PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ 
ČINNOSŤ SOŠV

VI. KAPITOLA

Slovenský olympijský a športový výbor sa v predošlých 
rokoch aktívnou komunikáciou snažil popularizovať šport, 
pohybové aktivity i slovenských športovcov. Popritom 
prezentoval aj vlastné aktivity a propagoval vlastné 
projekty, resp. projekty Nadácie SOŠV. Využíval na to 
klasické i nové médiá. 

Cieľom mediálnych aktivít SOŠV je držať krok s moder-
nými komunikačnými trendmi a osloviť najmä mladú 
generáciu, pre ktorú sa konzumácia nových médií stáva 
primárnou. SOŠV aktívne komunikuje s rôznymi cieľo-
vými skupinami a komunitami, ktoré sú hybnými silami 
športového sveta.

Popularizácii športu a športovcov sa SOŠV venuje predo-
všetkým prostredníctvom vlastnej obsahovej činnosti 
na svojej webovej stránke a na sociálnych sieťach. Úzko 
spolupracuje s mediálnymi partnermi, vďaka ktorým 
mohol využívať priestor v rôznych typoch médií.

Dlhodobo sú mediálnymi partnermi SOŠV vydavateľ-
stvá Šport Press (denník Šport), FPD Media (denník 
Nový čas, cas.sk, Break), MAFRA Slovakia (denník 

Hospodárske noviny, hnonline.sk, Eurotelevízia, Rytmus 
života), Our Media (denník Pravda, pravda.sk), Albatros 
Group (časopisy Golf Revue, Automagazín, Women 
Magazín) i audiovizuálne mediálne domy RTVS a Fun 
rádio. Do roku 2020 bolo mediálnym partnerom vyda-
vateľstvo NMH (denník Plus 1 deň, týždenník Plus 7 dní, 
pluska.sk, sport24.sk), od roku 2021 je partnerom N Press 
(dennikn.sk). 

V spolupráci s mediálnymi partnermi vznikajú desiatky 
textov, ktoré vychádzajú v printových i online médiách. 
Predstavujú sa v nich projekty a aktivity SOŠV a zároveň 
sa nezabúda ani na predstavenie partnerov slovenských 
olympionikov. 

SOŠV každoročne organizuje viacero tlačových besied, 
resp. brífingov. Na štvrťročnej báze sa konal v predošlých 
rokoch formát Time-out s prezidentom, v rámci ktorého 
sa poprední predstavitelia slovenského športu vyjadrovali 
a diskutovali o rôznych dôležitých otázkach športového 
života na Slovensku. 

Neodmysliteľnou súčasťou mediálnych aktivít je aj vydá-
vanie rôznych publikácií či zborníkov na témy olympizmu 
a športu. Z najväčších podujatí – olympijské hry, zimné 
olympijské hry, Európske hry – SOŠV pripravuje pravi-
delne reprezentatívne knižné pamätnice.

Mediálne oddelenie úzko spolupracuje so SOŠV – 
Slovenským olympijským a športovým múzeom (SOŠM) 
na príprave obsahovej stránke jeho projektov a výstav, 
osobitne jeho pripravovanej stálej expozície. Na druhej 
strane pri mediálnej činnosti pre SOŠV môžu autori textov 
využívať aj veľmi bohatý fotoarchív SOŠM.

Na viaceré komunikačné aktivity SOŠV reagujú aj partneri 
a snažia sa ich využívať aj v prospech svojich značiek. 
Hlavným cieľom však je zvyšovanie celkového povedomia 
o SOŠV, budovanie brandu a efektná i originálna prezen-
tácia partnerov. Mediálny tím SOŠV ponúka divákom 
i čitateľom množstvo jedinečného a autentického mate-
riálu, ku ktorému sa v klasických médiách nedostanú. 

SOŠV v posledných rokoch kladie dôraz na nové médiá. 
Z roka na rok rastie komunita, ktorá sleduje aktivity 
Slovenského olympijského tímu na sociálnych sieťach 
Facebook a Instagram, na ktorých pribúdajú stovky 
rôznych príspevkov. Rovnako živá je aj oficiálna stránka 
SOŠV www.olympic.sk. 

Dôležitým prvkom pri rozvíjaní povedomia o slovenskom 
športe je jeden z najmladších formátov, ktoré SOŠV 

produkuje – Olympijský podcast. Je to zároveň príťažlivý 
reklamný priestor pre partnerov, keďže na Slovensku 
existuje len veľmi málo špecializovaných podcastov 
so športovou tematikou.

Do portfólia mediálnych internetových videoformátov 
SOŠV patria či patrili Olympijský magazín, Za piatimi 
kruhmi a Debaty o športe.

Kontakt s verejnosťou udržiava SOŠV aj prostredníctvom 
newsletterov Olympijské @ktuality. Dostáva ich viac 
ako 20-tisíc ľudí pravidelne každý týždeň. Od roku 2020 
pribudla aj samostatná verzia pre funkcionárov a zástup-
cov športových zväzov a federácií s „odborným“ obsahom. 
V nej sú informácie zo sveta športovej politiky, diplomacie 
a olympizmu. 

Mediálne partnerstvá

Projekty a aktivity

Komunikačné aktivity
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Pri prezentácii aktivít a podpore športovcov sa nezabúda 
ani na klasické formáty v médiách. Dvakrát do roka vydá-
va SOŠV vlastný reprezentatívny časopis Olympic.sk, 
na ktorom sa venuje vážnym i lifestylovým témam, či 
predstaveniu rôznych športovcov, aj prezentácii vlastných 
projektov. Na kvalitnom papieri zároveň prezentuje aj 
svojich partnerov a podporovateľov. Medzi autormi textov 

a fotografií v časopise sú špičkoví športoví žurnalisti, resp. 
fotoreportéri.

Pravidelne raz za mesiac (vždy prvý pondelok v mesiaci) 
do konca roka 2020 vychádzala v Hospodárskych novi-
nách príloha Sme jeden tím, ktorá prezentovala aktuálne 
aktivity SOŠV i jeho zložiek.



Mediálne oddelenie zastrešuje aj dlhodobý projekt 
Virtuálnej siene slávy olympionikov zo Slovenska, 
ktorý sa postupne realizuje od roka 2019 a jeho realizácia 
je rozplánovaná na šesť rokov.

Cieľom projektu Virtuálnej siene slávy olympionikov 
zo Slovenska je prostredníctvom videoprofilov s využitím 
archívnych filmových materiálov v prvom rade z olym-
pijských hier postupne predstaviť verejnosti všetkých 
olympijských medailistov zo Slovenska – od uhorskej éry, 
cez československú až po súčasnú slovenskú.

Vďaka výbornej spolupráci s autorom a tvorcom projektu 
Stanislavom Štefánikom a vďaka finančnej podpore 
Olympijskej solidarity Medzinárodného olympijského 

výboru sa projekt v roku 2020 rozrástol o videoprofily 
ďalších 16 olympijských medailistov, v roku 2021 pribudlo 
ďalších 28 športovcov. Celkove sa tak prostredníctvom 
stránky www.olympic.sk možno slovom i obrazom 
zoznámiť s príbehmi už dovedna 59 našich olympijských 
medailistov, čiže už skoro dve tretiny z celkového 
počtu 90. 

Pri realizácii projektu sa využíva obrazový materiál 
predovšetkým z Olympijskej multimediálnej knižnice 
MOV (TOML), ale aj z RTVS a z filmových archívov 
na Slovensku aj v Česku, ako i z fotografického archívu 
SOŠV – Slovenského olympijského a športového múzea 
(SOŠM).

Virtuálna Sieň slávy olympionikov zo Slovenska 
ČINNOSŤ NADÁCIE SOŠV
VII. KAPITOLA

Nadácia Slovenského olympijského a športového 
výboru častokrát supluje kompetentné subjekty a snaží 
sa aspoň čiastočne poskytnúť podporu, ktorú mnohí 
potrebujú. Od svojho vzniku prešla nadácia množstvom 
zmien, v jej radoch sa vystriedalo niekoľko predsedov 
a členov správnej rady. Členmi správnej rady boli a sú 
mnohé významné osobnosti slovenského športu, medai-
listi a účastníci olympijských hier, podporovatelia športu. 

V uplynulom päťročnom období prešla činnosť Nadácia 
SOŠV postupnými krokmi k lepšiemu, čo sa prejavilo aj 
v náraste prostriedkov, ktorými disponuje, ale aj v úspeš-
nej realizácii nových projektov. Postupne sa rozširovalo 
portfólio projektov. 

Nadácia SOŠV v posledných štyroch rokoch podporuje 
mladých športovcov pri rozbehu ich vrcholových kariér 
prostredníctvom projektu Juniorský olympijský tím. 
Jeho súčasťou je aj teambuilding mladých športovcov 
pod názvom JOT Games. Nadácia každoročne vypisuje 
aj grantový program „Ukáž sa!“, v ktorom aj na základe 
hlasovania verejnosti prerozdeľujú finančné prostriedky 
medzi talenty i kolektívy do 18 rokov z celého Slovenska. 
Projekt Ukáž sa! nie je určený len pre vrcholových 
športovcov. 

V čase koronakrízy rozbehla Nadácia SOŠV grantový 
program „Dáme to!“ pre športových odborníkov, ktorí sa 
nevzdali a napriek obmedzeniam sa ďalej venovali svojim 
zverencom. Spolu s SOŠV zároveň zriadila aj rezervný 
fond Pripravení pomáhať, z ktorého finančne podporila 
aj lekárov v prvej línii boja proti pandémii koronavírusu. 

Nadácia nezabúda ani na bývalých úspešných športovcov, 
ale aj trénerov vo vyššom veku, pre ktorých pravidelne 
organizuje pobyty v kúpeľoch. Niektorým poskytuje aj 
finančnú pomoc. 

Významnými aktivitami sú pravidelné výzvy na podporu 
darcovstva krvi, ktoré sa konajú po celom Slovensku. 
Zapája sa do nich široká verejnosť, ale aj športovci, ktorí 
propagujú darovanie najvzácnejšej tekutiny a pozývajú 
darcov do staníc Národnej transfúznej služby. 

Do nadačných kampaní darovania krvi sa zapojilo takmer 
30-tisíc darcov, vďaka čomu sa zachránili stovky ľudských 
životov. V rokoch 2017 až 2021 podporila Nadácia SOŠV 
športovcov, trénerov prostredníctvom rôznych projektov 
sumou vo výške 305 650 EUR. Rôznu formu podpory 
v tomto období dostalo aj 53 bývalých športovcov a olym-
pionikov v seniorskom veku.



SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ 
A ŠPORTOVÉ MÚZEUM 

VIII. KAPITOLA

Slovenské olympijské a športové múzeum (ďalej SOŠM) 
aj v rokoch 2017 až 2021 pokračovalo v zabezpečovaní 
a vykonávaní základných odborných činností v stanove-
nom rozsahu za podmienok určených všeobecne záväz-
nými predpismi alebo predpismi stanovenými  zriaďova-
teľom. Zameriavalo sa najmä na získavanie predmetov 
kultúrnej hodnoty ako zbierkových predmetov, ich 

odbornú evidenciu, odbornú správu a zabezpečenie. 
Na základe ich vedeckého skúmania využívalo informačnú 
a výpovednú hodnotu predmetov, budovalo vedomostný 
systém múzea a poskytovalo vybrané verejné služby. 
Pomáhalo rozvíjať odbornú, metodickú a dokumentačnú 
činnosť v oblasti olympijského hnutia a športu 
na Slovensku.

Organizačnou zložkou Slovenského olympijského 
a športového výboru je od 7. decembra 2018. Aj keď 
múzeum vzniklo už v roku 1985, prvú stálu výstavnú sieň 
získalo až v roku 2021. Po otvorení zrekonštruovaného 
Domu športu sa priestory stálej expozície pod názvom 
Výstavna sieň prof. Vladimíra Černušáka otvorili od 
23. júna 2021. Počas letných mesiacov bolo múzeum ešte 
v skúšobnej prevádzke, od jesene 2021 by malo nabehnúť 
na pravidelnú činnosť. 

Okrem výstav sa v múzeu konali a budú konať aj tlačové 
besedy či rôzne konferencie. 

V roku 2020 bolo SOŠM nominované za výstavu 
„90 rokov ľadového hokeja na Slovensku“ na prestížnu 

cenu v kategórii výstava, ktorú udeľuje časopis Pamiatky 
a múzeá.

Reprezentačným, poradným a iniciatívnym orgánom 
múzea je kuratórium, ktorého členov vymenúva prezi-
dent SOŠV z radov externých spolupracovníkov SOŠV, 
významných predstaviteľov vedy, kultúry, umenia, 
školstva, športu, spoločenského a verejného života. 
Poradným orgánom SOŠM je múzejná rada. Zameriava 
sa na odborné posudzovanie krátkodobých, strednodo-
bých a dlhodobých výstavných a vedecko-výskumných 
programov a projektov. Múzejná rada odporúča 
na schválenie zriaďovateľovi ročný plán odbornej činnosti 
múzea. Členov Múzejnej rady menuje a odvoláva 
zriaďovateľ múzea. 

SOŠM má v odbornej správe Pamätník olympionikov
 umiestnený na Národnom cintoríne v Martine. Je určený 
nežijúcim olympionikom z olympijských hier 

a symbolickým prejavom vďaky občanov Slovenskej 
republiky výnimočným športovcom za reprezentáciu 
krajiny.

Odhaľovanie tabúľ slovenských olympijských medailistov 
slúži nielen na vyzdvihnutie našich mimoriadne úspeš-
ných športových reprezentantov, ale aj ako motivácia pre 
dnešnú mladú generáciu. 

Na naplnení projektu sa výdatne podieľajú regionálne 
olympijské kluby. Takýmto spôsobom sú vyzdvihnutí 
žijúci aj zosnulí medailisti pochádzajúci zo Slovenska, 
ktorí získali cenné kovy na olympijských hrách najprv 
vo farbách Uhorska, potom Československa a napokon 
Slovenskej republiky. Ide spolu o 90 osobností, z toho 
63 žijúcich a 27 zosnulých. 

Práve z dôvodu zacielenia na mladú generáciu sú 

miestom osadenia pamätných tabúľ predovšetkým 
základné školy, na ktoré títo medailisti chodili. 
V prípade, že niekdajšie školy už neexistujú, tabule sa 
osadzujú zvyčajne na mestských, miestnych či obecných 
úradoch v miestach, kde medailisti dlho žili, či významne 
pôsobili.

SOŠV výrobu pamätných tabúľ realizoval v spolupráci 
s kremnickou mincovňou. Prvé dve pamätné tabuľky 
našich olympijských medailistov osadili v piatok 19. júla 
2019, odvtedy rozmiestnili desiatky týchto tabúľ po celom 
Slovensku. Zatiaľ sa nezrealizovalo osadenie tabule na 
základnej škole v ruskom Ťumeni, ktorú navštevovala 
Anastasia Kuzminová.

V zbierkach múzea sa k 31. decembru 2020 nachádza 
v prvostupňovej evidencii zapísaných a elektronicky 
spracovaných systémom BACH spracovaných 28 469 
predmetov zbierkovej povahy v celkovej hodnote 448 
205,083 €. Vo fotoarchíve je evidovaných 28 951 jedno-
tiek v hodnote 2993,8 €. V knižnici je evidovaných 13 047 
knižničných jednotiek v celkovej hodnote 11 243,425 €. 

SOŠM naďalej pokračovalo aj v prevádzkovaní a činnosti 
Stálej expozície dejín lyžovania na Slovensku, ktorá je 
umiestnená v Kremnici, kde boli inštalované v rokoch 2017 
až 2021 viaceré výstavné projekty. 

Prvá stála expozícia

Pamätník olympionikov

Pamätník olympionikov

Zbierkový fond
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ČINNOSŤ OMBUDSMANA SOŠV
IX. KAPITOLA

Ombudsman SOŠV sa pri svojej činnosti v olympijskom 
hnutí riadil Štatútom ombudsmana, ktorý výkonný výbor 
SOŠV schválil 12. októbra 2016. Na 51. valnom zhromaž-
dení SOV bol 26. novembra 2016 do funkcie ombudsmana 
schválený 96 hlasmi Ľubomír Fogaš. 

V súlade s obsahom Štatútu ombudsmana sledoval napĺ-
ňanie olympijských myšlienok, dohliadal na dodržiavanie 
olympijských princípov a stal sa prostredníkom pri riešení 
niektorých sporov. Vo svojej činnosti pôsobí ako ochranca 
práv členov SOŠV, ktoré im zaručujú Olympijská charta 
i Stanovy SOŠV vrátane ďalších predpisov SOŠV a prin-
cípy demokratického právneho štátu v záležitostiach 
vyplývajúcich z pôsobenia a konania orgánov členských 
subjektov SOV. 

Zjednodušene možno konštatovať, že činnosť ombud-
smana je podľa schválených predpisov predovšetkým 
orientovaná na: 
1.  Ochranu práv členov SOŠV 
2. Dohľad nad pôsobením orgánov členských subjektov 
     nášho hnutia v duchu zásad princípov demokratického 
     právneho  štátu 
3. Riešenie niektorých sporov, najmä tých, ktoré sa 
     dotýkajú  ochrany pred diskrimináciou, obťažovaním, 
     šikanou a zneužívaním v športe. 

Posledná z uvedených kompetencií vyplýva zo Smernice 
o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou 
a zneužívaním v športe (ďalej iba “Smernica“).

Napriek tomu, že značnú časť aktivít ombudsmana sprevá-
dzala pandémia  COVID-19, bolo mu doručených celkom 
sedem podnetov a sťažností a to najmä po vydaní už 
citovanej Smernice. S ohľadom na skutočnosť, že konanie 
pred ombudsmanom je neverejné, je možné uviesť iba 
všeobecné informácie.

Z hľadiska štruktúry obsahového zamerania podnetov 
a sťažností možno konštatovať, že predmetom konania 
za účasti ombudsmana boli dva spory. Žiada sa uviesť, že 
činnosť ombudsmana je založená na vôli strán podrobiť sa 

tomuto druhu konania. Práve preto musí byť ombudsman 
nestrannou autoritou pri skúmaní skutkového stavu veci 
a vedení konania. 

V prvom z uvedených konaní za účasti Slovenskej 
lyžiarskej asociácie a Hlavného kontrolóra športu boli 
predmetom sporu otázky Stanov SLA. Keďže Stanovy SLA 
boli podľa viacerých stanovísk v rozpore s demokratic-
kými princípmi vyjadrenými v právnych normách, dospeli 
strany k zhodným záverom, ktoré adresovali Konferencií 
SLA v podobe odporúčaných zmien v Stanovách SLA. 
Tieto závery boli konferenciou prijaté. 

Druhý spor je ešte živý, týka sa SLA a novovzniknutého 
ZSL. 

Za celé volebné obdobie ombudsmana bola doručená 
jedna sťažnosť člena Slovenského olympijského a športo-
vého výboru. Táto však neobsahovala žiadne informácie 
o porušovaní jeho práv ako člena SOŠV. Bola vyhodnotená 
ako podnet v zmysle čl. 2 ods. 2 Štatútu a na základe nej 
bolo začaté konanie vo veci diskriminácie na základe veku.
Tretiu kategóriu vecí napadnutých pred ombudsmanom 
boli sťažnosti týkajúce sa rôznych foriem diskriminácie, 
obťažovania či šikany. 

„ Ombudsman sleduje napĺňanie 
olympijských myšlienok, dohliada 
na dodržiavanie olympijských prin-
cípov a stáva sa prostredníkom pri 
riešení niektorých sporov.“

Dva prípady sa týkali sexuálneho obťažovania, z toho 
jeden (išlo o mladistvú osobu) sa skončil začatím trest-
ného stíhania trénera. Prieťahy v konaní orgánov činných 
v trestnom stíhaní spôsobili, že obžaloba bola podaná 
až po približne dvoch rokoch. Poškodenú už v trestnom 
konaní zastupuje advokát. Prípad ďalej sledujeme.
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Každý má právo venovať sa slobodne športu a s ním súvi-
siacim činnostiam bez diskriminácie akéhokoľvek druhu, 
v prostredí bez úmyselného násilia a v duchu olympijských 
ideálov. V Smernici uvedená zásada predpokladá uplat-
ňovanie zásady rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na 
rasu, pohlavie, vek, príslušnosť k národnosti, jazyk, vieru 
a náboženstvo, politické presvedčenie, majetok alebo 
rod. Citované práva sú zakotvené v Ústave Slovenskej 
republiky.

V súvislosti s prijatou Smernicou, citovanou vyššie, 
ombudsman rieši tri podnety. Prvý z nich sa týka nevhod-
ného/diskriminačného konania v otázke rešpektovania 
zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k pohlaviu. 
Športovci predstavujú významnú časť potenciálne dotknu-
tých osôb, ktorá je takýmto konaním často ohrozená. 
Prípad považujeme za uzavretý.

Ombudsman eviduje dve sťažnosti, ktoré naznačujú, 
že v činnosti niektorých členov SOŠV sa objavili signály 
o porušovaní zásady rovnakého zaobchádzania, alebo 
šikany. Jedná sa o nerovnaké zaobchádzanie s ohľadom 
na vek a diskrimináciu či vytváranie psychického nátlaku 
až násilia. Po rokovaniach s vecne príslušnými orgánmi 
našich členov a konkrétnymi dotknutými osobami budú 
výsledky zverejnené. 

Ombudsman bude i naďalej vyvíjať aktivity smerujúce 
k tomu, aby: 
i.    potenciálne dotknuté osoby vedeli negatívne javy 
       v našom hnutí identifikovať; nemali obavy tieto 
       negatívne javy ohlásiť; 
ii.   neboli za ohlásenie takýchto negatívnych javov 
       prenasledovaní a sankcionovaní;
iii.  boli prípady podozrenia nezávisle prešetrené a 
iv.   v prípade ich potvrdenia boli prijaté primerané 
       opatrenia na ich elimináciu a sankcionovanie.



EKONOMIKA SOŠV 
X. KAPITOLA

Hospodárenie Slovenského olympijského a športového 
výboru v rokoch 2017 až 2021 bolo postavené na princípe, 
aby reálne vynaložené výdavky boli kryté reálnymi zdrojmi 
financovania. Tento princíp sa podarilo napĺňať. 
Po uzávierke účtovníctva za predchádzajúci rok bol na 
VZ SOŠV každoročne predkladaný reálny obraz hospo-
dárenia, vychádzajúci z účtovníctva, formou, ktorú nám 
predpisuje Zákon o športe.

V období rokov 2017 až 2021 prebiehalo financovanie 
výdavkov jednotlivých aktivít z dvoch hlavných zdrojov – 
z dotácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a z vlastných finančných prostriedkov, 
ktoré tvorili financie z Medzinárodného olympijského 
výboru a z vlastnej marketingovej činnosti prostredníc-
tvom spoločnosti Slovenská olympijská marketingová, 
a. s. 

Výsledky hospodárenia zverejňovali Slovenský olympijský 
a športový výbor, Slovenská olympijská marketingová, 

Sport Event, s. r. o. i Nadácia Slovenského olympijského 
a športového výboru každoročne v rozsiahlych výročných 
správach. Uverejnené sú na webe SOŠV v sekcii zverej-
nenia. Po kliknutí na odkaz sú vo výročnej správe, ktorú 
schvaľovalo každoročne valné zhromaždenie, k dispozícii 
kompletné ekonomické ukazovatele vrátane účtovných 
závierok. Prehľad výročných správ je aj súčasťou 
prílohy číslo 10. 

Účtovné závierky SOŠV a jeho dcérskych spoločností 
i výročne správy boli každoročne podrobované nezávis-
lému auditu. Jeho výsledkom bolo, že účtovná závierka 
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie SOŠV ku koncu každého 
kalendárneho roka a výsledku hospodárenia SOŠV 
za uvedené obdobia v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Každoročne bolo účtovníctvo a hospodárenie SOŠV 
predmetom kontrol dozornej rady SOŠV. Svoje správy 
predkladala dozorná rada a kontrolór SOŠV na valných 
zhromaždeniach SOŠV. 
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Prehľad hospodárenia SOŠV a SOM, a. s.

MŠVVŠ SRSOŠV, MOV, 
MARKETING, INÉ

45 % 55 % 
ZDROJE 

FINANCOVANIA 
VÝDAVKOV SOŠV 

V ROKOCH 
2017 – 2020

* stav k 31. 7. 2021

SOŠV

SOM, a. s.

Náklady

Náklady

Výnosy

Výnosy

Výnosy MŠVVŠ SR

2017

2017

2 191 906 € 

1 610 587 € 

2 531 887 € 

1 622 355 € 

1 159 234 € 

2018

2018

4 524 336 € 

2 366 844 € 

4 440 217 € 

2 387 585 € 

2 569 399 € 

2019

2019

SOŠV, MOV, MARKETING, iné

2021*

2021*

3 574 023 € 

2 291 819 € 

1 829 511 € 

578 697 € 

4 101 437 € 

2 349 598 € 

2 372 555 € 

9 025 069 € 45 %

2 387 279 € 

617 440 € 

1 787 366 € 

MŠVVŠ SR

2020

2020

SPOLU

SPOLU

SPOLU

5 985 433 € 

2 856 439 € 

18 105 209 € 

9 704 386 € 

10 855 972 € 55 %

6 420 221 € 

2 627 860 € 

2 967 418 € 

19 881 041 € 

19 881 041 € 

9 604 838 € 

10 855 972 € 
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ČINNOSŤ DOZORNEJ RADY SOŠV 
A KONTROLÓRA SOŠV

XI. KAPITOLA

Predsedom dozornej rady SOŠV (DR SOŠV) bol od 53. 
valného zhromaždenia SOŠV od januára 2018 Ján Mižúr. 
Dovtedajší predseda Marián Kukumberg na svoju funkciu 
koncom roka 2017 rezignoval. Väčšinu posledného olym-
pijského cyklu boli členmi dozornej rady aj Ján Karšňák, 
Tibor Hubík a Jakub Šimoňák, ktorý po ZOH 2018 
nahradil ako zástupca komisie športovcov SOŠV Milana 
Jagnešáka. V zmysle platných legislatívnych predpisov 
Ján Mižúr zastával ako predseda DR aj funkciu kontrolóra 
SOŠV.

Predseda DR SOŠV sa pravidelne aktívne zúčastňoval 
na rokovaniach výkonného výboru SOŠV, dozeral na 
ich priebeh a zapájal sa aj do prerokovávaných bodov 
programu. Viackrát, predovšetkým po vypuknutí pandé-
mie koronavírusu, inicioval aj stretnutia s výkonným 
riaditeľom a právnikom SOŠV na aktuálne témy.

DR SOŠV rokovala podľa potreby, zväčša mala dve 
zasadnutia ročne. Riešila sa na nich najmä ekonomická 
a legislatívna oblasť činnosti SOŠV. Dozorná rada upozor-
nila na drobné nedostatky, ktoré ekonomické oddelenie 
SOŠV odstránilo. Aj na základe viacerých konzultácií 
s ekonomickým oddelením strešnej organizácie sa dosia-
hol stav, na základe ktorého sa dá identifikovať každý 
jeden výdavok podľa miesta jeho vzniku a porovnať ho 
s naplánovanými čiastkami na daný projekt.

Dozorná rada pravidelne prerokovávala Výročné správy 
SOŠV i návrhy rozpočtov SOŠV na jednotlivé roky. 
Členovia dozornej rady sa každý rok stotožnili so závermi 
audítora k účtovnej uzávierke, ako aj s návrhom na vys-

poriadanie výsledku hospodárenia SOŠV k 31. decembru 
daného roka.

Na svojom zasadnutiach sa DR SOŠV zaoberala aj organi-
začnou štruktúrou SOŠV. DR SOŠV sa v roku 2020 zao-
berala aj predĺžením mandátu volených orgánov SOŠV. 
Vyjadrila názor, že vzhľadom na to, že OH boli výnimočne 
preložené z roku 2020 na rok 2021, mandát prezidenta, 
výkonného výboru aj ombudsmana SOŠV by mal pokra-
čovať a voľby by sa mali uskutočniť počas jesene 2021.

DR SOŠV a ani jej predsedovi v priebehu rokov 2017 až 
2020 nebol doručený žiaden podnet na riešenie. 
V roku 2021 dostala dozorná rada tri podnety týkajúce sa 
problematiky slovenského lyžovania. DR SOŠV nezistila 
po kontrole žiadne porušenia legislatívnych predpisov. 
O záveroch šetrení informovala hlavnú kontrolórku 
športu. Záverečné správy DR SOŠV prerokoval aj výkonný 
výbor SOŠV.

Predseda DR SOŠV ako kontrolór SOŠV komunikoval 
s riadnymi členmi SOŠV a riešil aktuálnu problematiku 
týchto subjektov.

Kontrolór priebežne kontroloval obsahy zápisov jednot-
livých orgánov SOŠV ako aj ich zverejnenie. Zúčastnil sa 
aj na organizovaných školeniach kontrolórov, ktoré boli 
zabezpečované hlavnou kontrolórkou športu.

Predseda DR SOŠV Ján Mižúr každoročne predkladal 
valnému zhromaždeniu SOŠV správy o činnosti, ktoré 
plénum následne schválilo.

42    SPRÁVA O ČINNOSTI SOŠV SPRÁVA O ČINNOSTI SOŠV    43



AKTIVITY 
A PROJEKTY 
—



OLYMPIJSKÝ DEŇ 

Celý svet každoročne 23. júna zdieľa radosť zo športu, 
zapája sa do športových aktivít a zjednocuje sa v duchu 
olympijských hodnôt. Olympijský deň je vynikajúcim 
prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli 
zdravý a aktívny život. Je oveľa viac ako len športové 
podujatie.  

Olympijský deň je oslavou olympizmu i životnej filozofie, 
vyvážene spájajúcej telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spája 
šport s kultúrou a výchovou a snaží sa o utvorenie spôsobu 
života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, 
výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní 
základných etických princípov. 

Olympijský deň celosvetovo vyhlasuje Medzinárodný 
olympijský výbor pri príležitosti osláv výročia jeho vzniku 
(23. 6. 1894). Olympijský deň sa prvýkrát vo svete konal 
v roku 1948. Na základe motta „Uč sa, hýb sa, objavuj!“ 
organizuje SOŠV každoročne športové, kultúrne a vzde-
lávacie aktivity po celom Slovensku. Vďaka podpore 
olympijských klubov, škôl či športových subjektov sa 

každý rok darí zorganizovať široká paleta podujatí a akti-
vít, ktoré dôstojným spôsobom pripomínajú nesmrteľnú 
olympijskú myšlienku. 

Každoročne je hlavný program sústredený okolo 
23. júna. SOŠV zahrňuje do rámca Olympijského dňa 
všetky podujatia, ktoré organizujú olympijské kluby, školy 
i rôzne inštitúcie v mesiacoch máj a jún. Na viacerých 
miestach podporujú oslavy Olympijského dňa aktívnou 
účasťou úspešní olympionici a športovci. Vybraným 
školám a inštitúciám pomáha SOŠV aj materiálne. 

V rokoch 2018 a 2019 sa v rámci Olympijského dňa konalo 
viac ako 600 podujatí, do ktorých sa zapojilo vždy vyše 
100-tisíc účastníkov. Olympijský deň bol v tých rokoch 
najmasovejšia športová aktivita na Slovensku. V rokoch 
2020 a 2021 výrazne ovplyvnil podujatia Olympijského 
dňa koronavírus. Napriek tomu sa uskutočnilo množstvo 
akcií, ktoré organizovali predovšetkým regionálne 
olympijské kluby. 

Počet ľudí zapojených do podujatí Olympijského dňa

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

2017 31 356

2018 118 746

2019 127 000

2020

2021

6 906

32 000

Počet podujatí v rámci Olympijského dňa

0 100 200 300 400 500 600 700

2017 67

2018 600

2019 691

2020

2021

45

247



OLYMPIJSKÝ 
ODZNAK 
VŠESTRANNOSTI 
Pohyb je pre mladých ľudí veľmi dôležitý. Už v mla-
dom veku sa získavajú potrebné zručnosti a vzťah 
k pohybovým aktivitám. Prostredníctvom projektu 
Olympijského odznaku všestrannosti chce Slovenský 
olympijský a športový výbor zvýrazniť dôležitosť 
športovania ako najdôležitejšieho preventívneho 
prostriedku zdravej spoločnosti. 

Hlavným cieľom projektu je všestranný rozvoj pohybo-
vých schopností žiakov. Vďaka OLOV je možné utvoriť 
si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej 
populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže 
na Slovensku so zahraničím.

Projekt Olympijský odznak všestrannosti je realizovaný 
v školách a je zameraný na podporu všestranného 
pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný 
projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách 
a osemročných gymnáziách počas školského roka. Pilotný 
ročník v školskom roku 2019/20 sa stretol s pozitívnym 
ohlasom. Od ďalšieho školského roka sa OLOV stal 
Národným športovým projektom. V olympijskom
 odznaku všestrannosti ide o komplexnú kombináciu 
disciplín, ktoré sú zamerané na testovanie všetkých 
kondičných pohybových schopnosti – rýchlosti, sily aj 
vytrvalosti. Testovacie batérie sa skladajú zo šiestich 
disciplín (člnkový beh 10×5 m, výdrž v zhybe, vytrva-
lostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do 
diaľky znožmo z miesta a hod 2 kg medicinbalom vzad). 
Disciplíny sa vyberali tak, aby zahŕňali všetky pohybové 

schopnosti, ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, 
rýchlosť a vytrvalosť. Žiaci musia absolvovať všetky 
športové disciplíny, ktoré sú na udelenie odznakov 
nevyhnutné. Učiteľ so žiakmi môže počas školského roku 
realizovať disciplíny Odznaku všestrannosti niekoľkokrát.

Projekt Olympijský odznak všestrannosti je určený 
primárne pre 6. ročníky základných škôl. Na veľkosti školy 
nezáleží. Zapojiť sa môžu malé i veľké so stovkami žiakov. 
U detí sa využíva ich prirodzená súťaživosť. Získať môžu 
tri úrovne odznakov – bronzový, strieborný a zlatý. 
Namerané hodnoty z jednotlivých disciplín učitelia 
vkladajú do informačného systému, ktorý je postavený 
na rovnakej platforme ako systém testovania žiakov 
realizovaný MŠVVŠ SR. 

Projekt je rozdelený na dve nezávislé časti. Celoročná je 
súťaž jednotlivcov, popri nej však beží aj postupová súťaž 
družstiev i celých škôl – od okresných až po celoslovenské 
kolo. Premiérové sa uskutočnilo v závere septembra 2021 
v Šamoríne. 

Na konci školského roka sa vyhodnocujú všetky subjekty 
zapojené do projektu Olympijský odznak všestrannosti – 
žiaci, učitelia, školy, okresy, kraje a olympijské kluby, 
olympionici. 

Partnermi SOŠV v projekte sú Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Národné športové centrum 
i Slovenská asociácia športu na školách. 
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JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM – 
PODPORA MLADÝCH TALENTOV

Dôležitou prioritou SOŠV je podpora športovcov, 
najmä olympionikov. Aby si však Slovensko vycho-
valo novú generáciu úspešných slovenských
reprezentantov, je nevyhnutné podchytiť si už dnes 
mládežníckych športovcov, ktorí preukazujú svoj 
talent a majú za sebou výsledky.

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci 
s Nadáciou SOŠV od roku 2018 zostavuje z výsledkovo 
medzinárodne najúspešnejších mládežníckych športovcov 
za predošlých dvanásť mesiacov Juniorský olympijský 
tím (JOT). Cieľom programu, na ktorý je každoročne 
vyčlenených zopár desiatok tisíc eur, je podporovať 
mladých športovcov v dorasteneckom či juniorskom veku 
v rozvoji ich športovej kariéry a vytvoriť im na to vhodné 
podmienky. 

Každý slovenský športový zväz môže do Juniorského 
olympijského tímu navrhnúť maximálne dvoch 

športovcov. Návrhy posúdi najprv športové oddelenie 
SOŠV a potom športová rada Slovenského olympijského 
a športového výboru, ktorá vyberá perspektívnych 
mladých športovcov z letných aj zimných odvetví. 
Hlavným kritériom pri posudzovaní a výbere adeptov je 
medzinárodná úspešnosť mladých talentov na vrcholných 
podujatiach ich vekovej kategórie v predchádzajúcom 
roku.

Vybraným  športovcom poskytuje Nadácia SOŠV počas 
jedného roka finančnú dotáciu vo výške 2400 eur či 
výživové doplnky. Okrem finančnej podpory vo forme 
štipendia získa športovec zaradený do Juniorského 
olympijského tímu aj ďalšie benefity vrátane prezentácie 
mladého talentu v televíziách, tlačených i on-line médiách 
či konzultácie s mentálnym trénerom. Slovenský olympij-
ský a športový výbor pre členov Juniorského olympijského 
tímu pripravuje aj teambuildingy s olympionikmi JOT 
Games, ktoré sa pravidelne konajú v Šamoríne. 



Viktória Čerňanská (boby), Benjamín Maťašeje 
(džudo), Nikoleta Trníková (plávanie), Ema Kapustová 
(biatlon), Maroš Machán (lukostreľba), Zuzana 
Dobiašová (hokej), Vratislav Varga (sánkovanie), 
Metod Majerčák (sánkovanie), Adela Vlasáková 
(karate), Natália Tomčová (bedminton), Filip Stanko 
(vodný slalom), Giovanni Slanec (taekwondo), Anna 
Poláková (zápasenie), Matej Nemčovič (športová 
gymnastika), Alex Maruška (džudo), Adam Štelcl 
(karate), Matej Današ (rýchlostná kanoistika), Peter 
Benjamin Privara (tenis), Filip Revaj (atletika), 
Viktória Forster (atletika), Romana Čisovská (tenis).

Nikoleta Trníková (plávanie), Martin Svrček (cyklisti-
ka), Ema Kapustová, Barbora Horniaková (obe biat-
lon), Alex Barto, Nina Geršiová, Benjamín Maťašeje 
(všetci džudo), Ema Labošová, Filip Delinčák (obaja 
stolný tenis), Zuzana Paňková (vodný slalom), Viktória 
Čerňanská (boby), Lucia Filipová (rýchlokorčuľovanie 
na krátkej dráhe), Marián Skupek (sánkovanie), Peter 
Benjamín Privara (tenis), Viktória Forster, Filip Revaj 
(obaja atletika), Petra Horváthová (moderná gymna-
stika), Lukáš Filip (streľba), Peter Kuric (športové 
lezenie), Romana Čisovská (tenis), Michaela Čukanová, 
Roman Hrčka (obaja karate), Eva Hanicová (snoubor-
ding), Peter Stolárik (rýchlostná kanoistika).

Samuel Jaroš (snoubording), Emanuela Luknárová 
(vodný slalom), Jessica Triebeľová (box), Romana 
Čisovská (tenis), Gabriela Briškárová (taekwondo), 
Katarína Pecsuková (rýchlostná kanoistika), Ľubomír 
Kubiš, Andrej Paulíny (obaja atletika), Štefan 
Michalička (dráhová cyklistika), Zoja Zimnikalová, 
Adi Gyurík (karate), Alex Barto, Nina Geršiová (obaja 
džudo), Zsuzsana Molnárová (zápasenie), Oliver 
Okuliar (ľadový hokej), Sebastian Cabala, Nikola 
Seničová (obaja vzpieranie), Vanesa Hocková 
(športová streľba), Kristína Jesenská (triatlon). 

Nikola Seničová (vzpieranie), Kristína Jesenská (triat-
lon), Jessica Triebeľová (box), Andrej Paulíny (atletika), 
Nina Geršiová, Denis Turac (obaja džudo), Vanesa 
Hocková (športová streľba), Samuel Revúcky (zjaz-
dové lyžovanie), Adam Černek (plávanie), Zsuzsanna 
Molnárová (zápasenie), Eliška Mintálová (vodný 
slalom), Samuel Jaroš (snoubording), Matúš Štoček 
(cyklistika), Jozef Hušla (sánkovanie), Adam Štiffel, 
Jakub Popelka (obaja veslovanie), Tatiana Kukuľková 
(stolný tenis), Lucia Halušková (ľadový hokej), 
Gabriela Gajanová (atletika), Mia Tarcalová (bedmin-
ton), Matúš Jedinák (rýchlostná kanoistika).

JUNIORSKÉ OLYMPIJSKÉ TÍMY
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GRANTOVÝ PROGRAM UKÁŽ SA! 

Grantový program Nadácie SOŠV Ukáž sa! má 
v portfóliu projektov Nadácie SOŠV už niekoľkoročnú 
tradíciu. Cieľom programu je podporovať mladých 
talentovaných športovcov od 13 do 18 rokov alebo 
juniorské športové kolektívy, a to s prihliadnutím na 
ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. 

V Ukáž sa! sa už prerozdelilo 320-tisíc eur, ktoré pomohli 
k splneniu mnohých športových snov. Okrem finančnej 
podpory finalisti programu získavajú i priestor na prezen-
táciu v médiách Slovenského olympijského a športového 
výboru. 

Pri jednotlivých projektoch záleží SOŠV, ako aj Nadácii 
SOŠV, na tom, aby „išli s dobou“ a zasiahli cieľovú 
skupinu v prostredí, ktoré jej nie je cudzie a považuje ho 
za samozrejmosť. Práve preto grantový program Ukáž sa! 
v roku 2020 presunuli do online prostredia. 

SOŠV i Nadácia SOŠV sa aj takto snažia športovcom už 
od juniorského veku vštepovať základy práce so sociál-
nymi sieťami, ktoré sú v dnešnej dobe často nevyhnutnou 
súčasťou profesionálnej kariéry športovca. V rámci vzdelá-
vania v oblasti sociálnych médií pre súťažiacich pripravili 
aj e-book „social media gramotnosti“, ktorý nehovorí len 
o pozitívnych stránkach verejného online života, ale aj 
o tých temnejších. 

Suma podpory v eurách
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2016 → Ukáž sa! 75 žiadostí 12 finalistov 30 000 €

2017 → Ukáž sa! 116 žiadostí 12 finalistov 30 000 €

2018 → Ukáž sa! 168 žiadostí 18 finalistov 60 000 €

2019 → Ukáž sa! 204 žiadostí 18 finalistov 60 000 €

2020 → Ukáž sa!

2021 → Ukáž sa!

301 žiadostí

223 žiadostí

35 finalistov

25 finalistov

46 000 €

34 000 €



PRIPRAVENÍ NA TOKIO

Slovenský olympijský a športový výbor sa dlhodobo 
usiluje vrátiť šport do hry na všetkých jeho úrovniach 
od detí cez mládež, rodiny až po seniorov. Aj z tohto 

dôvodu usporiadal v rámci koncepti Pripravení na 
Tokio akcie ako Olympijský festival, Športuj Slovensko 
či Krokuj Slovensko.  

Olympijské hry boli pre Slovákov oveľa bližšie ako 
kedykoľvek predtým. Atmosféru najväčšieho športového 
sviatku priniesol do Šamorína od 23. júla do 8. augusta 
2021, teda v čase Hier XXXII. olympiády v Tokiu, 
Olympijský festival. Pre návštevníkov bolo pripravených 
17 dní športovania, kvalitnej zábavy i dobrého jedla. 

Rezort x-bionic® sphere v Šamoríne sa počas letných 
prázdninových dní premenil na veľký olympijský areál. 
Slovenská športová akcia leta so zameraním na celé rodiny 
priniesla návštevníkom pocity, ktoré prežívajú návštevníci 
olympijských hier. 

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) získal 
od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 
licenciu na využívanie rovnakých vizuálov, ktoré budú 
na športoviskách v Tokiu. 

Voľba areálu x-bionic® sphere v Šamoríne za dejisko 
festivalu bola prirodzená. Rezort je oficiálnym 
Olympijským tréningovým centrom a ponúka športoviská 
pre množstvo rôznych športov. Záujemci z celého 
Slovenska môžu stráviť v Šamoríne počas Olympijského

festivalu aj príjemnú dovolenku a skombinovať zaujímavý 
program s oddychom. 

Slovenský olympijský a športový výbor pripravil pre 
návštevníkov počas olympijských dní bohatý program 
od predpoludnia až do neskorého večera. Každý deň 
boli súťaže o rôzne veci, bohatý sprievodný kultúrny 
program vrátane zaujímavých koncertov. Na Olympijský 
festival zavítali nielen úspešní športovci z minulosti, ale 
po návrate z Tokia viedli do Šamorína aj kroky súčasných 
olympionikov. 

Jedným z motívov usporiadania festivalu bol návrat detí 
k športovaniu. Mnohé atrakcie boli určené pre najmlad-
ších, ktorí nemali veľa možnosti rozvíjať svoje pohybové 
aktivity. Návštevníci sa dozvedeli aj viac o olympizme, 
dostali možnosť zistiť, v ktorom športe sú dobrí. 

Predkrmom pre nadšencov športu pred olympijskými 
hrami i Olympijským festivalom bol Farebný beh 
Slovenského olympijského tímu, na ktorom sa Bratislava 
zafarbila do olympijských farieb. Na Farebnom behu 
sa zúčastnilo takmer 500 aktívnych bežcov z celého 
Slovenska. 

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL

Olympijský festival v číslach

30 000 unikátnych 
návštevníkov

vyše 200 rôznych 
výstupov v médiách

130 hodín aktívneho 
športového vyžitia

60 ks 
vyprodukovaných 
in-house článkov 
s poďakovaním 

partnerom

20+ olympionikov, 
ktorí z Tokia prišli 

do Šamorína

33 častí 
Olympijského 

magazínu 
odvysielaného

 na RTVS

3 tokijské medaily, 
ktoré poctili festival 

svojou účasťou

11 hodín kultúrneho 
programu 

26 športových 
zväzov

15 plnohodnotných 
festivalových dní



ŠPORTUJ SLOVENSKO

Projekt Športuj Slovensko je z tohto pohľadu ďalšou 
dôležitou súčasťou stratégie SOŠV, ktorej cieľom je 
poukazovať na dôležitosť športu a pohybových aktivít pre 
širokú verejnosť. Cieľom je motivovať deti, mládež a celé 
rodiny k športu aj prostredníctvom úspešných športovcov. 

Športuj Slovensko prinieslo pred vypuknutím pandémie 
do jednotlivých miest dni plné športu, zábavy i zdravého 
súťaženia. Nechýbala identifikácia športových talentov, 
autogramiáda olympionikov a bohatý kultúrny program. 
Všetko smerovalo k naplneniu jedného cieľa – podpory 
detí, mládeže i celých rodín v športových a pohybových 
aktivitách. V rámci základného konceptu sa jednotlivé 
programy snažili utužovať pozitívny vzťah rodín s deťmi 
k športu. Najvýznamnejšou ambíciou bolo, aby sa šport 
v rodinách stal súčasťou ich života.

Organizátori sa počas teplých dní jari a začiatku leta sa 
sústredili v súťažných disciplínach primárne na atletiku 
a cyklistiku, súčasťou je aj Beh olympijských nádejí. 
Registračné poplatky zo súťažných disciplín putovali 
Nadácii SOŠV na podporu mladých talentovaných 
športovcov. Okrem športových aktivít projekt „Športuj 

Slovensko“ propagovalo športové zväzy, či jednotlivé 
športy ako basketbal, box, futbal, atletika, bikros či 
biatlon.

V roku 2020 sa projekt Športuj Slovensko mal rozšíriť 
do ôsmich krajských miest a konať sa mala aj zimná 
verzia na Štrbskom Plese. Pomyselná olympijská štafeta 
mala putovať z východu na západ od Prešova cez Košice, 
Banskú Bystricu, Žilinu, Trenčín, Nitru, Trnavu do 
Bratislavy. Pandemická situácia v krajine však neumožnila 
v ôsmich slovenských mestách usporiadať celodňový 
program pre celé rodiny. 

Čiastočnou náhradou projektu Športuj Slovensko bol 
v spolupráci s RTVS program Športuj doma, Slovensko, 
ktorý sa vysielal počas pracovných dní. Do cvičení pre 
verejnosť sa zapojili viacerí poprední slovenskí športovci. 
Súčasťou programu boli aj výzvy, ktorých splnenie bolo 
ocenené. SOŠV sa aj týmto programom snažil upriamovať 
pozornosť fakt, že nedostatočná fyzická aktivita je jeden 
z hlavných rizikových faktorov globálnej úmrtnosti. Šport 
a fyzické aktivity totiž prispievajú k zdraviu a predstavujú 
možno najlacnejší prostriedok pre zdravú spoločnosť. 

Športuj Slovensko 2019 v číslach

14 000 návštevníkov 42 stanovíšť

3200 prihlásených detí 
do súťažných disciplín 

262 780 eur AVE 
mediálna hodnota 



PROGRAM ASAP

Tlak Európskej únie na zavádzanie trvalo udržateľných 
opatrení trvá už dlhší čas a sektor športu sa mu 
nemôže vyhnúť. Sprísnenie požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť budov od januára 2021 je len jeden 
z príkladov toho, čomu všetkému sa bude musieť aj 
slovenský šport prispôsobovať.

Udalosti roka 2020 poukazujú na zreteľnú zraniteľnosť 
globálneho športu, ako aj na jeho otáznu udržateľnosť 
do budúcnosti. Pandémia koronavírusu sa pridala 
k dlhotrvajúcim klimatickým zmenám a k ďalším sociál-
nym a ekonomickým výzvam, ktoré ešte viac zosilnili 
naliehavosť problematiky trvalo udržateľného rozvoja. 
Šport a pohybová aktivita by mali mať v rámci 
udržateľného rozvoja na Slovensku svoje nespo-
chybniteľné miesto.

Problematika trvalej udržateľnosti rezonuje už dlhšie 
obdobie aj v olympijskom hnutí a predstavuje jeden 
z jeho základných pilierov. Popri dôveryhodnosti a mládeži 
predstavuje trvalá udržateľnosť súčasť Olympijskej 
agendy 2020 Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV). Ten má v tomto ohľade vypracovanú aj vlastnú 
stratégiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorá vychádza z 
cieľov (SDGs) definovaných v Agende 2030 Organizácie 
spojených národov (OSN).

Príklad MOV nasledovalo v tomto ohľade už niekoľko 
národných olympijských výborov (NOV) aj medzinárod-
ných športových federácií (MŠF). Dánsky, fínsky, nemec-
ký, ale napríklad aj španielsky NOV majú vytvorené 
vlastné stratégie a podobne ako v prípade MOV sa pri 
ich tvorbe tiež usilujú o naplnenie vybraných cieľov 
v rámci Agendy 2030. Z medzinárodných športových 
federácií, ktoré sa vydali podobným smerom, sa 
v tomto duchu angažujú napríklad Svetová atletika 
či Medzinárodná jachtárska federácia. 

SOŠV ako líder športového hnutia na Slovensku má 
v úmysle tiež reagovať na tieto globálne výzvy a prispieť 
svojím vlastným dielom k naplneniu cieľovAgendy 2030 
na Slovensku prostredníctvom budovania slovenského 
športu v duchu trvalo udržateľných princípov. Prvým 
krokom v tejto súvislosti je účasť SOŠV na medzinárodnom 
projekte ASAP (As sustainable as possible), ktorý 

je iniciovaný Českým olympijským výborom a je 
financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom programu 
Erasmus+. Na projekte sa zúčastňujú aj NOV Maďarska, 
Fínska, Nemecka a Dánska. Zmyslom projektu ASAP je 
nadviazať na iniciatívy niektorých športových organizácií 
a rozšíriť strategický prístup k trvalo udržateľnému 
rozvoju aj medzi ďalších členov olympijského hnutia.

Účelom projektu je spojiť dohromady NOV, ktoré majú 
bohaté skúsenosti s aplikáciou trvalo udržateľných 
opatrení (tzv. mentorské NOV), s NOV, ktoré v tomto 
ohľade zaostávajú a môžu profitovať z ich skúseností 
(tzv. učiace sa NOV). V rámci projektu ASAP dostal SOŠV 
príležitosť spolupracovať s Národným olympijským 
výborom a športovou konfederáciou Dánska (DIF) 
pri príprave svojej vlastnej stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja a jej následnej aplikácie do praxe. SOŠV verí, 
že ako strešná organizácia slovenského športu dokáže 
prostredníctvom tejto stratégie pôsobiť na svojich členov 
ako dôveryhodný príklad a sprostredkovateľ trvalo 
udržateľných zmien v celom sektore športu na Slovensku.

Stratégia SOŠV, ktorú výkonný výbor SOŠV schválil na 
svojom zasadnutí 9. septembra 2021, sa zameriava na 
päť kľúčových oblastí – pracovné prostredie, podujatia, 
infraštruktúra, vzdelávanie a komunikácia. Tieto oblasti 
boli definované na základe analýzy stavu vnútorného 
fungovania organizácie a jeho aktivít a podujatí. 
Jedinečná príležitosť spolupracovať s DIF a čerpať z jej 
bohatých skúseností s aplikáciou trvalo udržateľných 
opatrení bola tiež dôležitým faktorom pri stanovovaní 
zamerania cieľov stratégie s ohľadom na to, aby boli 
realizovateľné aj v slovenských podmienkach. Zároveň sa 
zohľadňovala aj skutočnosť, aby ciele stratégie reflektovali 
environmentálnu, sociálnu aj ekonomickú dimenziu trvalej 
udržateľnosti a korešpondovali so šiestimi prioritnými 
oblasťami definovanými slovenskou Radou vlády pre 
Agendu 2030.

Slovenské športové hnutie je na začiatku tejto cesty, 
ktorá môže byť sprevádzaná nezdarmi, rozpakmi či 
pochybnosťami. Po prijatí stratégie vo výkonnom výbore 
je však jasné, že nepochybne ide o dlhodobý proces, 
v ktorom treba byť trpezlivý a vytrvalý, aby sa dostavili 
pozitívne výsledky. 
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VZDELÁVACÍ PROGRAM 
O OLYMPIJSKÝCH HODNOTÁCH OVEP 

Telesná aktivita a šport sú výrazným prínosom pre 
zdravie, pohodu a rozvoj mládeže. Vzdelávací program 
o olympijských hodnotách OVEP uznáva jedinečný 
potenciál športu ako edukačného a komunikačného 
nástroja. Predstavuje praktický súbor vzdelávacích 
zdrojov určených na inšpiráciu.

Slovensko sa prostredníctvom Slovenského olympijského 
a športového výboru zapojilo do Vzdelávacieho 
programu o olympijských hodnotách OVEP (z anglic-
kého Olympic Values Education Program), ktorý spustil 
Medzinárodný olympijský výbor. Cieľom je inšpirovať 
mladú generáciu k správnemu morálno-etickému 
správaniu prostredníctvom športu. 

Využívanie olympijských športových tradícií a ich 
základných hodnôt sa používa ako pozadie výučbových 
príležitostí. Integruje šport a telesnú výchovu do kultúr-
neho a vzdelávacieho rámca. Zvyšuje relevantnosť 
a zmysluplnosť vzdelávania a rozvíja zručnosti skupín 
i jednotlivcov v skupine i mimo nej. 

Slovenský olympijský a športový výbor vyškolil lektorov 
olympijskej výchovy a programu OVEP. Lektori zapojení 
do programu OVEP majú k dispozícii špeciálne publikácie, 
ktorých licencovaným vlastníkom je Medzinárodný 
olympijský výbor. Z nich môžu pri výučbe čerpať lektori i 
pedagógovia. Set publikácií zahŕňa štyri brožúry formátu 
A4 s názvami: Základy vzdelávania olympijských hodnôt, 
Realizácia PLAYbook OVEP, Pracovné listy a Plán 

workshopu OVEP. Všetky tieto publikácie sú aj širokej 
verejnosti dostupné cez webovú stránku SOŠV. 

Pandémia koronavírusu prinútila zmeniť stratégiu progra-
mu OVEP. SOŠV v spolupráci s organizačným výborom 
EYOF Banská Bystrica 2022 pripravil bohatú paletu 
on-line aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. 
Webináre sa zameriavajú na oblasť olympijských hodnôt, 
fair play, antidopingu, výživy i environmentálnej výchovy. 

Zvolená forma online aktivít sa osvedčila. Na webináre 
sa len počas prvého štvrťroka zaregistrovalo takmer 
2000 účastníkov z radov žiakov a študentov základných 
a stredných škôl, ako aj pedagógov, trénerov či peda-
gogických pracovníkov centier voľného času. Viac 
ako 1100 zo zaregistrovaných sa pripojilo k viacerým 
webinárom, ich prítomnosť nebola len jednorazová.

S projektami a programom OVEP sa SOŠV podarilo 
osloviť základné i stredné školy z  celého Slovenska. 
Prechod do online prostredia umožnil aj zvýšenie počtu 
adresátov celého programu. Veľkému záujmu sa tešili 
webináre z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré 
SOŠV organizuje v spolupráci s občianskym združením 
Planet Lover. Zamerané boli na rôzne aktivity trvalej 
udržateľnosti. Ich cieľom bolo vzdelávať účastníkov, 
inšpirovať ich a rozvíjať ich schopnosti v oblasti ochrany 
životného prostredia, zlepšovania života a udržateľnosti. 
Na webinári pri príležitosti Dňa Zeme, 22. apríla, sa 
zúčastnili takmer dve stovky účastníkov.



PODPORA POHYBOVÝCH AKTIVÍT 
PRE SENIOROV

Telesná aktivita a pohyb hrajú významnú úlohu počas 
celého života každého človeka. V najširšom chápaní 
podmieňujú život, umožňujú sebestačnosť, samostat-
nosť, rozvíjajú fyzickú zdatnosť a majú vplyv 
na ďalšie funkcie. Pohybové aktivity podporujú 
fyzické a psychické zdravie až do vysokého veku. 

Fyzické aktivity je možné vykonávať počas celého života, 
nezáleží pri nich na veku. SOŠV sa snaží motivovať 
k pohybu aj seniorov a podporuje ich aktívny postoj 
k svojmu životu a zdraviu. Zmeny spôsobené starobou 
nie sú prekážkou pri robení telesnej činnosti, len je 
nutné vyššiemu veku cvičenie prispôsobiť. Aj na to myslí 
Slovenský olympijský a športový výbor pri projekte 
Vykročte za zdravím, ktorý sa podieľa na spoločenskom 
živote človeka prostredníctvom rôznorodých pohybových 
aktivít. Určené sú hlavne ženám v produktívnom 
a seniorskom veku. Obsahom projektu sú pravidelné 
pohybové cvičenia, ktoré si našli medzi olympijskými 
aktivitami v regiónoch stabilné miesto.

Od vzniku v roku 2013 sa projekt Vykročte za zdravím 
teší čoraz väčšej popularite. Zapája sa doň viacero 
regionálnych olympijských klubov. Pravidelne minimálne 
dvakrát do týždňa cvičí po celom Slovensku 600 cvičeniek 
a cvičencov. Súčasťou Vykročte za zdravím sú semináre 
pre lektorky, ale aj pre samotných cvičiacich. 

Projekt Vykročte za zdravím sa vďaka spolupráci 
so Sokolskou úniou Slovenska rozšíril aj o pohybové 
a hromadné skladby. Viaceré cvičenky sa vďaka tomu 

zúčastnili v lete 2018 aj na XVI. všesokolskom zraze 
k 100. výročiu vzniku Československa v Prahe, na ktorom 
sa predstavilo 15-tisíc „sokolov“ z osemnástich štátov. 

Nadácia Slovenského olympijského a športového 
výboru (NSOŠV) zasa v spolupráci s Kúpeľmi Dudince 
každoročne  vyzýva bývalých olympionikov, účastníkov 
majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a trénerov 
olympionikov, aby sa prihlásili do projektu Olympijské 
srdce pre seniorov. V jeho rámci desať žiadateľov získa 
poukaz na liečebný pobyt. 

Cieľ projektu je aspoň takouto formou odmeniť špor-
tovcov a trénerov, ktorí Slovensko reprezentovali 
na európskych a svetových športových podujatiach. 
Okrem ozdravného prínosu je projekt vyhľadávaný aj 
z dôvodu možnosti stretnutia športových legiend, ktoré 
sa častokrát nevideli od obdobia ukončenia ich aktívnej 
kariéry. Na liečebných pobytoch sa zúčastnili napríklad 
Jozef Golonka, Mária Mračnová, Janka Gantnerová, 
František Kunzo, Anton Švajlen, Mária Jasenčáková, 
Štefan Pipa, Stanislav Kropilák, Ľubomíra Iľanovská, 
Dárius Rusnák, Naďa  Miklošová, Viera Klimková, 
Miroslava Kertiová Jánošíková, ale mnohí ďalší naši 
poprední športovci, ako aj niektorí tréneri.

SOŠV významne spolupracuje s Jednotou dôchodcov 
Slovenska pri organizovaní a zabezpečovaní aj ďalších 
pohybových aktivít seniorov. SOŠV predovšetkým 
materiálne podporuje športové aktivity Olympiády 
seniorov, ktoré v slovenských regiónoch pravidelne 
organizuje Jednota dôchodcov Slovenska. 

Počet aktívnych účastníkov Vykročte za zdravím
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OLYMPIJSKÁ KVAPKA KRVI 
A #ŠPORTOVÁ KRV

Krv vnímame ako niečo samozrejmé a bežné. Nikdy 
nevieme, kedy môžeme byť závislí na transfúzii. 
Vtedy budeme dúfať, že sa nájde hrdina – darca krvi. 
Vzácnej tekutiny nikdy nie je dosť. Aj športová rodina 
chce pomáhať.  

Slovenský olympijský a športový výbor i Nadácia 
SOŠV pravidelne motivujú športovcov i fanúšikov, aby 
pomáhali pri záchrane ľudských životov. Na aktivitu 
Olympijská kvapka krvi nadviazala v roku 2020 kampaň 
#Športovákrv, v ktorej sa spojili olympionici s para-
lympionikmi a spoločne motivovali všetkých v náročnej 
koronavírusovej dobe darovať krv a pomáhať pri záchrane 
ľudských životov. Zároveň športovou výzvou „Darujme 
krv, vyhráme všetci!“ chceli ukázať aj jednotu športového 
hnutia. 

Súčasťou kampane Nadácie SOŠV a SPV boli aj výzvy 
medzi darcami, športovcami i verejnosťou. Každý 
darca mohol odovzdať symbolickú loptičku s výzvou 
na darovanie prostredníctvom sociálnych sietí ďalším 
trom ľuďom. Vďaka tejto štafete pribudlo na Slovensku 
viacero nových darcov krvi. Symbolickú loptičku s výzvou 
darovať krv prostredníctvom sociálnych sietí dostali aj 
viaceré významné osobnosti, medzi darcami nechýbal ani 
prezident SOŠV Anton Siekel. 

Projekt Olympijská kvapka krvi pripravuje Nadácia SOŠV. 
Cieľom kampane je pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv 
na záchranu svojho života. Akciu pravidelne podporujú 
osobnou účasťou mnohí olympionici. V rámci darovania 
krvi sa organizujú rôzne sprievodné aktivity, medzi ktoré 
patrí aj stretnutie s olympionikmi. Do Olympijskej kvapky 
krvi, ktorá sa koná na rôznych miestach Slovenska, sa 
zapájajú stovky dobrovoľných darcov. 

Počty darcov v kampaniach Olympijská kvapka krvi
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Členovia SOŠV v uplynulom 
olympijskom cykle

Od 57. valného zhromaždenia SOŠV, ktoré sa uskutoč-
nilo 26. júna 2020, do konca olympijských hier v Tokiu 
mal SOŠV spolu 93 členov – z toho 81 právnických 
a 12 fyzických osôb. Celé 93-členné plénum SOŠV tak 
disponovalo dovedna 129 hlasmi. 

Národné federácie olympijských športov, ktorých 
šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných 
vykonávacích predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna 
medzinárodná športová federácia, majú na valnom 
zhromaždení SOŠV po dva hlasy. Týka sa to spolu 
36 federácií, ktoré disponujú dovedna 72 hlasmi.

Vo dvoch olympijských športoch je situácia, že šport 
riadený jedinou medzinárodnou federáciou má na 
Slovensku dva zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto

jedného olympijského športu. Ide o slovenské federácie 
krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne 
zastrešené ISU), resp. bejzbalu a softbalu (medzinárodne 
zastrešené WBSC). Tieto federácie majú na valnom 
zhromaždení SOŠV po jednom hlase, čiže spolu 4 hlasy.

Všetci  členovia z radov fyzických osôb majú po jednom 
hlase /spolu 12/, takisto ako všetci ostatní členovia SOŠV 
/športové federácie neolympijských športov, aj ďalšie 
občianske združenia, inštitúcie a organizácie – spolu 41/.

Od prvého volebného valného zhromaždenia SOŠV 
po Hrách XXXII. olympiády už nebude členkou VZ SOŠV 
Danka Barteková, ktorej uplynul mandát  v komisii 
športovcov MOV i v MOV. Vzhľadom na zmeny olympij-
ského programu spomedzi olympijských športov vypadlo 
karate, ale zaradí sa medzi nich tanečný šport. 

– Olympijské športové federácie, ktoré majú po 2 hlasy 
(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný 
reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; spolu 36 olym-

pijských športových federácií, z ktorých každú zastrešuje 
jedna medzinárodná federácia – spolu majú 
vo VZ SOŠV 72 hlasov)

– Olympijské športové federácie, ktoré majú po 1 hlase 
(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný 
reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; spolu 4 olympijské 

športové federácie, z ktorých vždy po dve zastrešuje 
jedna medzinárodná federácia – spolu majú na VZ SOŠV 
4 hlasy)

– Športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (vo valnom 
zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezen-

tant, ktorý sa môže obmieňať – spolu majú na VZ SOŠV 
24 hlasov)

Poznámka: Slovenský zväz karate, Slovenská baseballová federácia a Slovenská softbalová asociácia po skončení olympijských hier v Tokiu sa zaradili 
medzi športové federácie neolympijských športov. V novom olympijskom cykle bude medzi federáciami olympijských športov Slovenský zväz 
tanečných športov.

Poznámka: Slovenský zväz tanečných športov sa po OH v Tokiu zaradil medzi športové federácie olympijských športov. 

Slovenská jazdecká federácia
Slovenský zväz judo
Slovenský zväz ľadového hokeja
Slovenský lukostrelecký zväz
Slovenská lyžiarska asociácia
Slovenský zväz moderného päťboja
Slovenský zväz pozemného hokeja
Slovenský zväz sánkarov
Slovenský stolnotenisový zväz
Slovenský strelecký zväz
Slovenský šermiarsky zväz
Slovenská asociácia taekwondo

Slovenský tenisový zväz
Slovenská triatlonová únia
Slovenský veslársky zväz
Slovenská federácia volejbalu
Slovenský zväz vzpierania
Slovenský zápasnícky zväz
Slovenský zväz karate
Slovenská rugbyová únia
Slovenský horolezecký spolok JAMES
Slovenská kanoistika
Slovenská plavecká federácia
Slovenská gymnastická federácia

Slovenský atletický zväz
Slovenská basketbalová asociácia
Slovenský zväz bedmintonu
Slovenský zväz biatlonu
Slovenský zväz bobistov
Slovenská boxerská federácia

Slovenský curlingový zväz
Slovenský cyklistický zväz
Slovenský futbalový zväz
Slovenská golfová asociácia
Slovenský zväz hádzanej
Slovenský zväz jachtingu

Slovenská asociácia čínskeho wu-šu
Slovenský biliardový zväz
Slovenský šachový zväz
Slovenský zväz orientačných športov
Slovenský zväz tanečných športov
Slovenský zväz vodného lyžovania
Slovenský zväz vodného motorizmu
Zväz potápačov Slovenska
Slovenský bowlingový zväz
Slovenská squashová asociácia
Slovenský zväz florbalu
Slovenská asociácia frisbee
Slovenská asociácia motoristického športu

Slovenská asociácia boccie (boccia a boule lyonnaise)
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja
Slovenská asociácia korfbalu
Slovenská motocyklová federácia
Slovenská Muay Thai Asociácia
Slovenská skialpinistická asociácia
Slovenský bridžový zväz
Slovenský Národný Aeroklub generála M. R. Štefánika 
(letecké športy)
Slovenský zväz dráhového golfu
Slovenský zväz kickboxu
Slovenský zväz psích záprahov
Slovenská lakrosová federácia

Slovenský krasokorčuliarsky zväz
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

Slovenská baseballová federácia
Slovenská softbalová asociácia. 

Aktuálny zoznam členov SOŠV aj s počtom hlasov 
/ po 59. VZ SOŠV

Prezident SOŠV 
/ má individuálny mandát; vo VZ SOŠV má 1 hlas

Členovia SOŠV – športové federácie olympijských 
športov / spolu 40

Členovia SOŠV – športové federácie neolympijských 
športov / spolu 25
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– Inštitúcie, občianske združenia a organizácie, ktoré 
majú po jednom hlase (vo valnom zhromaždení SOŠV 

ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže 
obmieňať – spolu majú na VZ SOŠV 15 hlasov)

– sú členmi SOŠV ako fyzické osoby, ktoré majú po 1 hlase 
(ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského 

cyklu 2016 – 2020 – spolu majú na VZ SOŠV 5 hlasov)

– sú členmi SOŠV ako fyzické osoby, ktoré majú po 1 hlase 
(ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia

do komisie športovcov SOŠV; komisia na každé VZ SOŠV 
deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich 9 členov – spolu 
majú 5 hlasov)

(má individuálny mandát; vo VZ SOŠV má 1 hlas)
Danke Bartekovej zanikol mandát po Hrách XXXII. olympiády v Tokiu. 

Slovenská asociácia univerzitného športu
Športové centrum polície
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica
Národné športové centrum
Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva
Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta telesnej 
výchovy a športu
Prešovská univerzita Prešov – Fakulta športu
Klub športových redaktorov SSN
Kalokagatia na Slovensku

Slovenská asociácia olympionikov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových 
zberateľov
Slovenská asociácia športu na školách
Špeciálne olympiády Slovensko
Klub slovenských turistov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Únia telovýchovných organizácií Polície Slovenskej 
republiky

Michal Martikán
Mária Jasenčáková
Miroslav Luberda

Janka Stašová
Jozef Stümpel
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Členovia SOŠV – ďalšie občianske združenia, inštitúcie 
a organizácie / spolu 16

Členov SOŠV ex officio – člen MOV / 1
Zloženie výkonného výboru SOŠV 
(od volebného 51. valného zhromaždenia SOV, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra 2016)

Členov SOŠV – významné osobnosti olympijského hnutia 
a športu / spolu 5

Členov SOŠV – zástupcovia športovcov delegovaní 
komisiou športovcov SOŠV / spolu 5

Výkonný výbor Slovenského 
olympijského a športového výboru 

VV SOŠV je najvyšší výkonný orgán medzi jeho valnými 
zhromaždeniami (čl. VI, bod 1). VV SOŠV má jedenásť 
členov. Tvorí ho prezident SOŠV, ex officio zástupca 
komisie športovcov SOŠV a ďalší členovia; člen VV SOŠV 
ex officio nad stanovený limit je člen MOV v SR. Každý 
člen VV SOŠV má na zasadnutiach VV SOŠV jeden hlas. 
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta 
SOŠV. Rozhodnutia VV SOŠV sa prijímajú verejným 
hlasovaním, pokiaľ VV SOŠV hlasovaním nerozhodne inak 
(čl. VI, bod 2). Trvanie mandátu viceprezidentov a členov 
VV SOŠV je na obdobie do konania najbližšieho valného 
zhromaždenia po ukončení hier ďalšej olympiády, resp. do 

zvolenia nových členov (čl. VI, bod 3). Vzhľadom 
na pandemickú situáciu a posun olympijských hier 
na rok 2021 sa automaticky presunul aj mandát členov 
VV SOŠV do prvého valného zhromaždenia SOŠV 
po skončení olympijských hier v roku 2021. 

Na zasadnutí VV SOŠV sa s hlasom poradným môžu 
zúčastňovať: čestný člen MOV, čestný prezident SOŠV, 
predseda alebo ním poverený člen dozornej rady SOŠV 
a generálny sekretár SOŠV. Podľa potreby môžu byť 
na zasadnutie VV SOŠV prizývané ďalšie osoby (čl. VI, 
bod 5).

PRÍLOHA 2

Anton Siekel 
prezident SOŠV

Peter Korčok 
viceprezident SOŠV

Zdenko Kríž
viceprezident SOŠV

Jozef Gönci 1

viceprezident SOŠV
Martin Kohút 2

viceprezident SOŠV

Poznámka: 1  vzdal sa 3. januára 2019    2  od 3. októbra 2019, členom VV SOŠV sa stal 26. apríla 2019



Ľubor Halanda 
člen SOŠV

Monika Šišková 
člen SOŠV

Jozef Jurášek
člen SOŠV

Marián Vanderka
člen SOŠV

Daniel Líška
člen SOŠV

Matej Tóth 1

člen SOŠV

Robert Petriska
člen SOŠV

Danka Barteková 2

člen SOŠV

Poznámka: 1  člen VV SOŠV ex officio ako zástupca komisie športovcov SOŠV    2  členka VV SOŠV ex officio z titulu členstva v MOV

– čestný prezident SOŠV František Chmelár
– generálny sekretár SOŠV Jozef Liba

– výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi
– predseda dozornej rady SOŠV Ján Mižúr.

Zvolili ju 26. novembra 2016, jej funkčné obdobie v súlade 
so Zákonom o športe trvá päť rokov. Predsedom DR sa 
26. novembra 2016 stal Marián Kukumberg, ktorý na 
svoju funkciu 19. decembra 2017 abdikoval a  26. januára 
2018 ho po voľbách nahradil Ján Mižúr. Predseda dozornej 

rady je zároveň kontrolór SOŠV a zúčastňuje sa pravidelne 
na zasadnutiach výkonného výboru SOŠV. Ďalšími 
členmi dozornej rady sú Ján Karšňák, Tibor Hubík, Jakub 
Šimoňák. DR SOŠV zasadá podľa stanov dvakrát ročne.

Ľubomíra Fogaša do tejto funkcie zvolili 26. novembra 2016, jeho pôvodne štvorročné funkčné obdobie predĺžili 
na 57. VZ SOŠV v júni 2020 do novembra 2021. 

Na zasadnutiach VV SOŠV sa s hlasom poradným môžu 
zúčastňovať: 

Dozorná rada SOŠV

Ombudsman SOŠV
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Valné zhromaždenia SOŠV v uplynulom 
olympijskom cykle  

52. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV, HOTEL NH GATE ONE, 
BRATISLAVA, 9. JÚNA 2017

Jarné valné zhromaždenie SOV sa na rozdiel od minulosti 
konalo neskôr – v predošlých rokoch bývalo už v aprílo-
vom termíne. Posun zhruba o poldruha mesiaca neskôr 
oproti zvyklostiam si vyžiadala príprava obsiahlej výročnej 
správy SOV o činnosti za rok 2016, ktorá vyplýva zo 
Zákona o športe. 

Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojej správe informoval 
o iniciatívach a aktivitách SOV za šesť mesiacov (od zvole-
nia nových orgánov SOV), o kľúčových organizačných 
a štrukturálnych zmenách v organizácii v uvedenom 
období, aj o ďalších zámeroch. Tento sumár rozdelil do 
piatich tematických oblastí: 1) športový manažment, 2) 
financovanie športu a legislatíva, 3) športový marketing 
a PR, 4) športová diplomacia, 5) rozvoj olympizmu 
a vzdelávania. V rámci svojej správy prezident SOV 
Anton Siekel predložil aj víziu transformácie Slovenského 
olympijského výboru na strešnú organizáciu slovenského 
športu. Opieral sa pritom o množstvo diskusií, ktoré 
absolvoval s predstaviteľmi športových zväzov, aj 
o anketu, ktorú SOV nedávno realizoval medzi svojimi 
členmi. Plénum poverilo prezidenta a výkonný výbor 
SOV vytvorením pracovnej skupiny na prípravu procesu 
zastrešenia slovenského športu pod SOV, ktorý by sa 
v prípade zavŕšenia tohto procesu transformoval aj na 
organizáciu reprezentujúcu slovenský šport voči štátu. 
Delegáti 52. VZ SOV zároveň poverili prezidenta SOV 
aj vedením rokovaní o utvorení štátneho orgánu pre šport 
aspoň na úrovni štátneho tajomníka pre šport. 

O prípravách na ZOH 2018 informoval športový riaditeľ 
SOV Roman Buček. Valné zhromaždenie formálne „posvä-
tilo“ štart našej výpravy v Pjongčangu, čím len potvrdilo 
akceptáciu našej prihlášky, zaslanej na Medzinárodný 
olympijský výbor (MOV) už v apríli (uzávierka potvrdenia 
prihlášok bola 9. mája).

VZ SOŠV schválilo výročnú správu SOV bez pripomienok, 

takisto ako aj správu dozornej rady SOV. Súčasťou 
výročnej správy SOV bola aj správa o hospodárení za 
minulý rok. V roku 2016 Slovenský olympijský výbor 
hospodáril s rozpočtom s príjmovou časťou vo výške 
4 034 675 eur a s výdavkami vo výške 3 965 728 eur. 
Štátne dotácie tvorili až 64 % percent príjmov, na čom sa 
dominantne podpísal fakt, že išlo o olympijský rok a že cez 
SOV bola poukázaná aj štátna dotácia na Slovenský dom 
v Riu de Janeiro počas OH 2016. V rámci výdavkov boli 
viac než dve tretiny rozpočtu použité v rámci športového 
oddelenia. Plénum okrem toho schválilo aj rozpočet SOV 
na rok 2017. Ten je koncipovaný ako vyrovnaný, s predpo-
kladanými príjmami aj výdavkami vo výške 2 505 277 eur. 
Pokiaľ ide o príjmy, zo štátnych dotácií sa kalkuluje 
celková suma 1 370 997 eur, z fondov MOV, resp. Európ-
skych olympijských výborov 717 992 eur a z vlastného 
marketingu SOV formou transferu zo SOM, a. s., spolu 
416 288 eur. Jednoznačne najvyššie výdavky sú plánované 
v súvislosti s činnosťou športového oddelenia SOV, 
pričom suverénne najvyššia suma (663 000 eur) sa viaže 
na zabezpečenie účasti na ZOH v Pjongčangu. V súvislosti 
s týmto účelom sa veľká väčšina platieb musí realizovať už 
v priebehu tohto roka.

V programe rokovania bola aj slávnostnejšia časť. Za 
nových čestných členov SOV plénum jednomyseľne 
prijalo významného športového funkcionára s osobitným 
zameraním činnosti na atletiku a mládež Antona Javorku 
a nestora slovenskej športovej žurnalistiky, už 90-ročného 
Jozefa Kšiňana. Okrem nich si diplom čestného člena SOV 
prevzal aj Vladimír Miller, ktorý nepretržite 24 rokov 
pôsobil v exekutíve SOV. 

Odovzdanie tohto, aj ďalších vyznamenaní a výročných 
ocenení SOV, ako aj výročnej trofeje MOV, sa však na 
rozdiel od minulosti neuskutočnilo v rámci valného 
zhromaždenia, ale až na slávnostnej večeri v ten istý deň 
na rovnakom mieste – aj v prítomnosti predsedu Národnej 

PRÍLOHA 3
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V doplňujúcich voľbách jedného člena dozornej rady 
SOŠV jediný kandidát Tibor Hubík získal 81 z 89 
odovzdaných platných hlasov. VZ SOŠV zobralo na 
vedomie, že novým členom dozornej rady SOŠV ex officio 
z titulu nominácie komisiou športovcov (KŠ) SOŠV sa stal 
sánkarský účastník ZOH 2018 Jakub Šimoňák (predtým 
bol v dozornej rade za KŠ SOŠV bobista Milan Jagnešák). 
Počas ZOH v Pjongčangu bol Šimoňák do komisie 

zvolený ako jeden z troch nových zástupcov zimných 
olympionikov – spoločne s biatlonistom Pavlom Hurajtom 
a so zjazdárkou Janou Gantnerovou.

54. valné zhromaždenie SOŠV malo aj slávnostnú 
časť – odovzdávanie výročných ocenení SOŠV za rok 
2017, vyznamenaní SOŠV a diplomu Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) Žena a šport.

53. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, HOTEL GATE ONE, 
BRATISLAVA, 26. JANUÁRA 2018

55. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, ŠAMORÍN, 
7. DECEMBRA 2018

56. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, HOTEL NH GATE ONE, 
BRATISLAVA, 26. APRÍLA 2019

54. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, HOTEL NH GATE ONE, 
BRATISLAVA, 27. APRÍLA 2018

rady SR Andreja Danka. Zoznam všetkých vyznamenaných 
a ocenených účastníci 52. VZ SOV len vzali na vedomie.
Na 52. valnom zhromaždení SOV sa zúčastnilo 57 z cel-
kového počtu 77 členov. Prítomní disponovali 87 hlasmi 
z celkového počtu 113. Ako čestný člen SOV sa na rokovaní 
zúčastnil aj bývalý prezident Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič. V rámci diskusie vystúpili napríklad 

čestný prezident SOV František Chmelár, všetci traja 
viceprezidenti SOV Peter Korčok, Jozef Gönci a Zdenko 
Kríž, podpredseda rady ministra školstva pre šport Ján 
Krišanda, aj viacero členov SOV, čestný člen SOV Kamil 
Haťapka, ale aj minister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Peter Plavčan a hlavná kontrolórka športu Alica 
Fisterová.

53. VZ SOŠV schválilo zloženie slovenskej výpravy 
na ZOH 2018 v Pjongčangu. Do výpravy pod vedením 
Romana Bučeka bolo schválených 56 športovcov 
a 65-členný sprievod, na zloženie sľubu výpravy do rúk 
prezidenta ST bola schválená bežkyňa na lyžiach Alena 
Procházková a do funkcie vlajkonosičky na otváracom 
ceremoniáli zjazdárka Veronika Velez Zuzulová.

VZ SOŠV zobralo na vedomie finančné ocenenie 
športových výkonov reprezentantov SR olympijský 
cyklus 2017 – 2020, ktoré schválil výkonný výbor SOŠV. 
V porovnaní s predošlým olympijským cyklom došlo 
k určitému navýšeniu prémií – v individuálnych 
disciplínach sa za umiestenia na 1. – 8. mieste sú odmeny 
vo výške 50-tisíc – 40-tisíc – 30-tisíc – 20-tisíc, 15-tisíc, 
10-tisíc, 8-tisíc a 6-tisíc eur. V prípade medailistov boli 

doterajšie odmeny o 5-tisíc eur nižšie. V kolektívnych 
športoch je odmena pre každého člena družstva 
(športovca) v prípade umiestenia na 1. – 6. mieste 
stanovená na 15-tisíc, 13-tisíc, 11-tisíc, 9-tisíc, 6-tisíc 
a 4-tisíc eur. Z uvedených odmien pre individuálne aj 
kolektívne športy uhradí 50 % SOŠV z vlastných zdrojov 
a očakáva sa, že ďalších 50 % bude takisto ako v minulosti 
hradených z dotácií MŠVVaŠ SR.

Za nového predsedu dozornej rady SOŠV (po odstúpení 
Mariána Kukumberga) bol zvolený Ján Mižúr, za ktorého 
hlasovalo 50 členov SOŠV, za jeho súpera Ivana Gregušku 
6. Keďže Ján Mižúr bol predtým vo funkcii člena DR SOŠV, 
jeho zvolenie za predsedu vyvolalo uvoľnenie miesta 
jedného člena rady a následné doplňujúce voľby, ktoré sa 
konali na 54. VZ SOŠV.

Uskutočnilo sa po prvý raz v histórii mimo Bratislavy –
 v rezorte x-bionic sphere v Šamoríne. 55. VZ SOŠV 
schválilo návrh úpravy Stanov SOŠV vrátane zmeny názvu 
organizácie na Slovenský olympijský a športový výbor 
(SOŠV). Rozšírený názov vyjadruje rozšírenie organizácie, 
ktorá pod svoje krídla môže prijať nových členov. Ku zme-
ne došlo po bezmála 26 rokoch existencie SOŠV. Na 
začiatku rokovania vystúpil splnomocnenec vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, ktorý 
uvítal proces utvorenia strešnej organizácie slovenského 
športu. Pri hlasovaní o transformácii SOV na SOŠV boli 
za predložený návrh zo 60 prítomných členov (spolu 
91 hlasov) dovedna 57 členovia (s 86 hlasmi), zdržali 
sa Slovenský futbalový zväz, Slovenský tenisový zväz 
a Klub športových redaktorov SSN (spolu s 5 hlasmi). 
Ich zástupcovia v diskusii vysvetľovali, prečo sa zdržali 
podpory návrhu. K novým stanovám a k novému názvu, 
ku ktorému neboli žiadne pripomienky, pribudol aj 
nový emblém (logo) organizácie, takisto schválený 
bez pripomienok.

Do radov členských subjektov SOŠV je po úprave stanov 

možné prijať aj tie slovenské zväzy neolympijských 
športov, ktoré sa doteraz nemohli stať členmi SOŠV. 
Upravené znenie bodu  11 čl. I (Základné ustanovenia) 
v Stanovách SOŠV má po 55. VZ SOŠV túto podobu: 
„Olympijské a športové hnutie v Slovenskej republike 
tvoria národné športové zväzy, ktorých športy sú 
zaradené do programu hier olympiády a zimných 
olympijských hier, národné športové zväzy, ktorých 
strešné medzinárodné federácie sú uznané MOV 
a ktorých športy nie sú zaradené v programe olympij-
ských hier, ďalšie národné športové zväzy uznané 
MŠVVaŠ SR, a členovia všetkých vyššie uvedených 
zväzov, členovia komisia športovcov SOŠV, členovia 
MOV v Slovenskej republike, významné osobnosti 
športu, olympijské kluby, ďalšie zložky SOŠV a ďalšie 
športové, kultúrne alebo výchovno-vzdelávacie 
organizácie a inštitúcie, ktoré sa dobrovoľne podieľajú 
na plnení úloh olympijského a športového hnutia.“

V rámci 55. VZ SOŠV sa uskutočnilo aj odovzdanie 
výročných ocenení fair play za rok 2018 a diplomu 
Medzinárodného výboru fair play.

Na úvod rokovania sa uskutočnilo dodatočné odovzda-
nie striebornej medaily z olympijských hier 2008 
v Pekingu zápasníkovi Davidovi Musuľbesovi. Získal 
ju po dodatočnej diskvalifikácii pôvodného víťaza 
voľnoštýliarskej kategórie do 120 kg, jeho semifinálového 
premožiteľa, Uzbeka Tajmazova za doping. Z poverenia 
prezidenta MOV Thomasa Bacha odovzdala medailu 

Davidovi Musuľbesovi členka MOV Danka Barteková 
spolu s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom.

VZ SOŠV schválilo návrh úpravy Stanov SOŠV doplnením 
marketingového emblému Slovenského olympijského 
a športového výboru. Charta MOV povoľuje národným 
olympijským výborom na používanie v rámci svojho 

V jeho úvode bol za čestného člena SOŠV prijatý 
prezident Konfederácie športových zväzov SR a bývalý 
dlhoročný predseda dozornej rady SOŠV Marián 
Kukumberg. Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojej 
správe znovu potvrdil ambíciu SOŠV byť lídrom procesu 
utvorenia strešnej organizácie slovenského športu a 
poďakoval sa všetkým zväzom, ktoré už oficiálne podporili 
snahu SOŠV po transformácii zastrešiť slovenský šport. 
Uviedol, že SOŠV bude v krátkom čase prezentovať návrh 
stanov strešnej organizácie a všetky zväzy požiadal o jeho 
aktívne pripomienkovanie.

Podľa oficiálneho hodnotenia slovenskej účasti na ZOH 
2018 v Pjongčangu dosiahol objem celkových výdavkov, 
súvisiacich so zabezpečením účasti našej výpravy na ZOH 
a so samotnou účasťou (vrátane odmien), celkove 
1 863 241 eur, pričom z vlastných zdrojov SOŠV bola 
takmer polovica celkovej sumy (vyše 925-tisíc eur). Vyše 
977-tisíc eur bola celková výška štátnych dotácií. Rozpočet 
SOŠV za rok 2017 podľa predloženej správy dosiahol 
príjmy v celkovej výške viac než 2,53 milióna eur, výdavky 
dosiahli celkove viac než 2,191 milióna eur, účtovný zisk 
bol takmer 340-tisíc eur. Schválený rozpočet SOŠV 
na rok 2018 počítal s celkovými príjmami vo výške takmer 
3,7 milióna eur. Náklady boli kalkulované v rovnakej výške.
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odobralo štatút národného športového zväzu, a Zväz 
slovenského lyžovania, ktorý sa uchádza o členstvo 
v SOŠV aj v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS). 
Plénum SOŠV neschválilo uznesenie o ZSL ako organizácii 
zodpovednej za lyžovanie na Slovensku.

Členovia SOŠV schválili Výročnú správu o činnosti SOŠV 
za predošlý rok, vrátane správy o hospodárení SOŠV. 
Jednoznačne bola schválená aj správa dozornej rady 
SOŠV. V správach prezidenta Antona Siekela a generál-
neho sekretára Jozefa Libu výrazne rezonovalo, ako veľmi 
ovplyvnila činnosť celej organizácie, ako aj spoločností, 
ktorých zriaďovateľom je SOŠV, pandémia nového 
koronavírusu a ochorenia COVID-19.

Pandémia spôsobila zmenu plánov činnosti prakticky 
všetkých oddelení SOŠV. Účastníci 58. VZ SOŠV mali 
v rámci samostatného bodu programu možnosť zoznámiť 
sa s výsledkami prvej fázy Stratégie slovenského športu 
2030, ktorá sa zamerala na analýzu súčasného celkového 
stavu v oblasti športu na Slovensku.

Plénum takmer stopercentnou väčšinou hlasov (len jeden 

delegát sa zdržal) schválilo rozpočet SOŠV na rok 2021.

Ten počíta s príjmami vo výške 7 382 103 eur, výdavkami 
7 334 580 eur a s predpokladaným ziskom 47 523 eur.
Bez problémov bola schválená aj úprava Stanov SOŠV. 
V rámci navrhovaných zmien najzásadnejšie predstavujú 
limitácia maximálneho počtu funkčných období 
v orgánoch SOŠV a stanovenie vekového limitu na 
kandidovanie do orgánov SOŠV. Tieto návrhy vyplývajú 
z princípov správneho riadenia športu a odporúčaní 
Medzinárodného olympijského výboru (MOV). 
Dôležitými novinkami sú aj zavedenie Etického kódexu 
SOŠV a zriadenie etickej komisie SOŠV.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo zmenu sídla SOŠV 
a dlhodobý prenájom priestorov zrekonštruovaného 
Domu športu na Junáckej ulici 6 v Bratislave. 

Z dôvodu protipandémiových opatrení, stále limitujúcich 
stretávanie väčšieho počtu osôb, zo zvyčajného programu 
jarného zasadnutia najvyššieho orgánu SOŠV vypadol 
tradičný bod – odovzdávanie vyznamenaní SOŠV 
a výročných ocenení za rok 2020.

57. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, BRATISLAVA, HOTEL NH 
GATE ONE, 26. JÚNA 2020

58. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, BRATISLAVA, HOTEL NH 
GATE ONE, 30. APRÍLA 2021

59. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, BRATISLAVA, HOTEL NH 
GATE ONE, 1. JÚLA 2021

teritória dva emblémy: jeden inštitucionálny a druhý 
použiteľný v rámci uznania národného olympijského 
tímu a pre marketingové účely. Jozef Liba pripomenul 
zúčastneným, že na 55. VZ SOŠV bol podaný návrh na 
schválenie súčasného loga SOŠV, ktoré je štylizované 
do štátneho znaku a olympijských kruhov. Po diskusiách 
navrhol SOŠV prijatie aj druhého emblému doplneného 
o názov krajiny, ktorý by bol viac rozpoznateľný hlavne 
v zahraničí. SOŠV by tak mohol používať dve logá 
súčasne, pôvodné inštitucionálne logo a nové logo 
doplnené o názov „Slovakia“ v spodnej časti emblému. 

Tento návrh padol podľa Jozefa Libu z dôvodu, že bez 
súhlasu exekutívy MOV nemožno modifikovať pôvodné 
inštitucionálne logo. Nové logo bolo medzitým už odpre-
zentované v zahraničí a stretlo sa s pozitívnymi reakciami, 
keďže názov krajiny, ktorý pribudol na emblém, slúži 
k lepšiemu rozpoznaniu symbolu najmä pre verejnosť 
z iných krajín.

V rámci 56. VZ SOŠV sa uskutočnilo aj odovzdanie 
vyznamenaní a ocenení za rok 2018.

S niekoľkotýždňovým posunom, zapríčineným korona-
krízou, sa 57. valné zhromaždenie SOŠV uskutočnilo 26. 
júna 2020. Pôvodne sa malo konať 6. mája. Na rokovaní 
sa z 91 riadnych členov so 127 hlasmi zúčastnilo 72 členov 
so 104 hlasmi, čiže uznášaniaschopnosť dosiahla 82 
percent. Na 57. VZ SOŠV bolo jednomyseľne schválené 
predĺženie mandátu prezidenta SOŠV, výkonného výboru 
SOŠV aj ombudsmana SOŠV zo 4 rokov na 5 rokov, teda 
až do novembra 2021. Vynútili si to výnimočné okolnosti 
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, ktoré zaprí-
činili preloženie Hier XXXII. olympiády v Tokiu 
z roku 2020 na rok 2021. Nezmenilo sa funkčné obdobie 
kontrolóra a dozornej rady SOŠV, ktoré bolo už dávnejšie 
stanovené ako päťročné. Za normálnych okolností by sa 
volebné valné zhromaždenie SOŠV konalo v novembri 
2020, teda po skončení OH v Tokiu, ako to ukladajú 
Olympijská charta aj Stanovy SOŠV. Nastali však 
výnimočné okolnosti s preložením OH. Podľa čl. V, bodu 
5 Stanov SOŠV preto bolo možné predĺžiť dĺžku trvania 
mandátu orgánov SOŠV o jeden rok.

Za nových členov SOŠV boli jednomyseľne prijatí Únia 
telovýchovných organizácií Polície SR (UNITOP SR) a 
Slovenská lakrosová federácia. Tým sa počet členov SOŠV 
zvýšil na 93, spolu disponujú 129 hlasmi. 

Na 57. VZ SOŠV sa odovzdávalo množstvo vyznamenaní 
a výročných ocenení SOŠV za rok 2019. Väčšina laureátov 
si ich prevzala osobne. Riaditeľka SOŠV – Slovenského 
olympijského a športového múzea Zdenka Letenayová 
prevzala diplom Medzinárodného olympijského výboru 
Žena a šport.

Na 57. VZ SOŠV sa aj veľa diskutovalo o aktuálnych 
dôležitých témach slovenského športu, schvaľovali sa 
výročné správy i rozpočty jednotlivých spoločností.  
V porovnaní s väčšinou valných zhromaždení v minulosti 
bola diskusia na 57. VZ SOŠV bohatšia a chvíľami aj 
konfrontačná. Jablkom sváru sa stalo posudzovanie 
právnických zásahov do legislatívy stanovujúcej 
povinnosti športových subjektov.

58. VZ SOŠV sa vzhľadom na pandémiovú situáciu po 
prvý raz v histórii uskutočnilo v online podobe. Zúčastnilo 
sa na ňom 80 členov SOŠV s úhrnným počtom 115 hlasov, 
čo znamenalo 89-percentnú účasť (z celkove 93 členov 
SOŠV s úhrnným počtom 129 hlasov).

Najväčšia pozornosť sa na zasadnutí najvyššieho orgánu 
SOŠV sústredila na situáciu v slovenskom lyžovaní. V ňom 
proti sebe stoja dve organizácie – Slovenská lyžiarska 
asociácia (SLA), ktorá je členom SOŠV, ale Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR jej v decembri 2020 

Hlavným bodom 59. VZ SOŠV bolo schválenie nominácie 
slovenskej výpravy na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020. 
Plénum SOŠV jednomyseľne schválilo nomináciu 39 
športovcov, z toho účasť 5 atlétov na základe rebríčkov 
má v priebehu štvrtka potvrdiť Svetová atletika.

VZ SOŠV poverilo 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. 

Plénum schválilo aj disciplinárnu komisiu SOŠV na Hry 
XXXII. olympiády Tokio 2020 v nasledovnom zložení: 
Anton Siekel (prezident SOŠV), Jozef Liba (generálny 

sekretár SOŠV), Danka Barteková (zástupkyňa 
športovcov), Roman Buček (vedúci výpravy) a Andrej 
Wiebauer (zástupca trénerov).

Plénum SOŠV tiež na rokovaní vyjadrilo súhlas, aby Zväz 
slovenského lyžovania (ZSL) rokoval s Medzinárodnou 
lyžiarskou federáciou (FIS) o členstve. Za bolo 47 
delegátov, proti 4, zdržalo sa 19.

Počas končiaceho sa funkčného obdobia orgánov SOŠV 
sa uskutočnilo 48 zasadnutí výkonného výboru SOŠV. 
Jedno zasadnutie bolo mimoriadne, dve sa konali formou 
online konferencie, keďže osobné stretnutie neumožnila 
protipandemické opatrenia. 



Zasadnutia výkonného výboru SOŠV 
v uplynulom olympijskom cykle

258. VV SOV 29. november 2016

259. VV SOV 15. december 2016

260. VV SOV 26. január 2017

261. VV SOV 2. marec 2017

262. VV SOV 6. apríl 2017

263. VV SOV 4. máj 2017

264. VV SOV 1. jún 2017

265. VV SOV 29. jún 2017

266. VV SOV 7. september 2017

267. VV SOV 5. október 2017

268. VV SOV 9. november 2017

269. VV SOV 7. december 2017

270. VV SOV 19. december 2017

271. VV SOŠV 11. január 2018

272. VV SOŠV 22. január 2018

273. VV SOŠV 7. marec 2018

274. VV SOŠV 12. apríl 2018

275. VV SOŠV 3. máj 2018

276. VV SOŠV 21. jún 2018

277. VV SOŠV 6. september 2018

278. VV SOŠV 17. október 2018

279. VV SOŠV 6. december 2018

280. VV SOŠV 10. január 2019

281. VV SOŠV 7. február 2019

282. VV SOŠV 7. marec 2019

283. VV SOŠV 17. apríl 2019

284. VV SOŠV 16. máj 2019

285. VV SOŠV 5. september 2019

286. VV SOŠV 3. október 2019

287. VV SOŠV 7. november 2019

288. VV SOŠV 3. december 2019

289. VV SOŠV 16. december 2019 / mimor. zasadnutie

290. VV SOŠV 6. február 2020

291. VV SOŠV 5. marec 2020

292. VV SOŠV 9. apríl 2020 / online 

293. VV SOŠV 7. máj 2020 / online

294. VV SOŠV 4. jún 2020 

295. VV SOŠV 6. august 2020

296. VV SOŠV 3. september 2020

297. VV SOŠV 1. október 2020 

298. VV SOŠV 5. november 2020

299. VV SOŠV 3. december 2020

300. VV SOŠV 7. január 2021

301. VV SOŠV 4. február 2021

302. VV SOŠV 4. marec 2021

303. VV SOŠV 8. apríl 2021

304. VV SOŠV 3. jún 2021

305. VV SOŠV 9. september 2021
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Zloženie rád, zložiek a komisií SOŠV 
a Nadácie SOŠV  

KOMISIA PRE ROZVOJ ŠPORTU

Predseda: Peter Korčok (viceprezident SOŠV pre športy, 
prezident SAZ)

Členovia: za SOŠV Roman Buček (športový riaditeľ), 
za SVŠ riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík, riaditeľ ŠCP 
Juraj Minčík a riaditeľ NŠC (zastupujúcim bol 
J. Mižúr), Miroslav Šatan (SZĽH), Jaroslav Holeša 
(SZH), Miloš Drgoň (SBA), Martin Kraščenič (SVF), 
za zimné olympijské športy Peter Vozár (SZB), Jozef 
Škvarek (SSZ), za letné olympijské športy Ivan Cibák 
(Slov. kanoistika), Ján Krišanda (SZJ, podpredseda rady 
ministra ŠVVŠ pre šport), Ivan Šulek (SPF), Anton Siažik 
(SZBe), za neolympijské športy Oto Divinský (SZF), 
Daniel Líška (SZK, predseda komisie neolympijských 
športov SOŠV)

Tajomník: Patrik Hrbek

KOMISIA PRE ROZVOJ OLYMPIZMU SOŠV

Predseda: Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV 
pre olympizmus)

Členovia: Pavel Ružbarský (SOA, vzdal sa členstva 
v komisii k 31. 12. 2020), Martina Gogolová Kohlová 
(komisia športovcov SOŠV), Dagmar Rajčanová 
(environmentálna komisia SOŠV), Monika Šišková 
(komisia SOŠV pre ženy a šport), Katarína Ráczová 
(KFP SOŠV), Zdenka Letenayová (SOŠM), Ivan Čierny 
(ZOK SR), Michal Martikán (SAO), Ivana Motolíková, 
Vladimír Miller, Silvia Remiašová, Igor Kováč (oddelenie 
olympizmu SOŠV)

PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ 
OLYMPIJSKEJ AKADÉMIE

Predsedníčka: Elena Malíková 
Podpredseda: František Seman 

Členovia: Vladimír Miller (olympijská a športová 
výchova a vzdelávanie), Zdenka Letenayová (podpora 
olympijského a športového dedičstva), Ľubomír Souček 
(dokumentačno-informačná a edičná činnosť), Jordana 
Palovičová (kultúra a šport), Eva Corticelli (rozvoj, 
inovácie, komunikácia a spolupráca), Anton Siekel 
(prezident SOŠV), František Chmelár (čestný prezident 
SOŠV)

KOLÉGIUM KLUBU FAIR PLAY SOŠV 

Predsedníčka: Katarína Ráczová (národná amasádorka 
Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play, členka VV 
Európskeho hnutia fair play, olympionička v šerme)
Podpredsedníčka: Janka Stašová (olympionička 
v hádzanej)

Členovia: Tatiana Švecová (zástupkyňa ZOK SR, 
riaditeľka ŠG v Košiciach), Eva Lysičanová, Andrea 
Ristová (zástupkyňa o. z. Kalokagatia), Samuel Roško 
(zástupca Slovenského paralympijského výboru), Peter 
Buček, Miroslav Tomášik a Zuzana Wisterová (KŠR SSN, 
žurnalisti)

PRÍLOHA 5
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KOMISIA NA TVORBU ZBIEROK 
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 
A ŠPORTOVÉHO MÚZEA

Predseda: Vladimír Turčan (archeológ Slovenského 
národného múzea v Bratislave)

Členovia: Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOŠV), 
Magdaléna Bekessová (riaditeľka Podtatranského 
múzea v Poprade), Elena Kurincová (historička Múzea 
mesta Bratislava), Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV 
pre olympizmus), Darina Salátová (lektorka, správkyňa 
depozitára, SOŠM – Stála expozícia dejín lyžovania na 
Slovensku v Kremnici)

Tajomník: Viliam Karácsony (pracovník SOŠV – SOŠM)

LEGISLATÍVNO-PRÁVNA KOMISIA 
SOŠV

Predseda: Patrik Hrbek  

Členovia: Marcel Blažo, Tomáš Gábriš, Viktor Karel, 
Matúš Štulajter, Igor Šumichrast, Oliver Pravda, Ivan 
Syrový, Alexander Riabov

LEKÁRSKA A ANTIDOPINGOVÁ 
KOMISIA SOŠV

Predseda: Roman Fano

Členovia: Monika Bartošová (lekárka basketbalovej 
reprezentácie, SSTVL), Ján Berec (predseda zdravotnej 
komisie SVF), Žaneta Csáderová (riaditeľka ADA SR), 
Branislav Delej (predseda SSTVL), Milan Gašpárek 
(fyzioterapeut Physio-Medical, s. r. o.), Ján Grauzel 
(športový traumatológ Sportclinic, s. r. o.), Pavol 
Hajmássy (reprezentačný lekár SAZ), Ivan Macek 
(infektológ a pediater, lekár jun. repr. kanoistiky 
na divokej vode), Andrea Švrčková (predsedníčka 
zdravotnej komisie SZĽH), Vladimír Vachalík 
(internista, lekár VŠC Dukla Banská Bystrica)

Tajomník: Roman Buček (športový riaditeľ SOŠV)

MEDIÁLNA A EDIČNÁ KOMISIA 
SOŠV  

Predseda: Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV pre 
olympizmus)

Členovia: Ladislav Antal (TASR), Svetlana Barátová 
(RTVS/SRo), Gabriel Bogdányi (Slovenská atletika), 
Tomáš Grosmann (predseda KŠR SSN), Ivan Janko 
(RTVS/STV – šport), Richard Fides (Grape PR), Zdenka 
Letenayová (SOŠV – SOŠM), Peter Pašuth (Grape PR, 
dlhodobý externý spolupracovník SOŠV), Stano Ščepán 
(voľný novinár), Marián Šimo (voľný novinár), Boris 
Vanya (Sme), Dana Galicová (SOŠV – nové médiá), 
prizývaný Stanislav Krško (SOŠV – nové médiá)

Tajomník: Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho 
oddelenia SOŠV)

KOMISIA ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV 
SOŠV

Predseda: Jozef Liba (generálny sekretár SOŠV). 

Členovia: Danka Barteková (členka MOV a zástupkyňa 
KŠ SŠV), Elena Mallicková (MZVaEZ SR), Adriana 
Mickovičová (MŠVVaŠ SR), Ivan Štulajter (Katedra 
medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská 
Bystrica), Ľubor Halanda (člen VV SOŠV, SVF), 

Anna Kirnová (SAZ), Ivor Lehoťan (SZB), Miroslav 
Haviar (Slovenský zväz kanoistiky), zástupca 
neolympijských športov Daniel Granec (Slovenský zväz 
florbalu), Alfons Juck (expert)

Tajomníčka: Petra Gantnerová (riaditeľka 
medzinárodného oddelenia SOŠV)

KOMISIA SOŠV PRE ŽENY A ŠPORT  

Predsedníčka: Monika Šišková (členka VV SOŠV)

Členovia: Mária Mračnová (zástupkyňa ZOK SR), 
Anna Jašeková (členka OK Bratislava, vzdala sa členstva 
v komisii), Klára Urbanová (novinárka), Angelika Révész 
(zástupkyňa ZOK SR), Oľga Kyselovičová (katedra 
gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave), Igor Machajdík 
(NŠC), Lenka Tlučáková (Katedra športovej edukológie 
a humanistiky Fakulty športu Prešovskej univerzity), Jana 
Labudová (Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK 
v Bratislave)

ENVIRONMENTÁLNA KOMISIA SOŠV

Predsedníčka: Dagmar Rajčanová

Členovia: Alica Kučerová (Slovenská agentúra životného 
prostredia), Milan Boroš (Štátna ochrana prírody SR), 
Jaroslav Kompán (Katedra telesnej výchovy a športu 
UMB v Banskej Bystrici), Kateřina Javorská (pedagogička 
na Akadémii umení v Banskej Bystrici), Adam Lehocký 
(športový moderátor TV Markíza), Alexandra Longová 
(olympionička v lukostreľbe)

ZDRUŽENIE OLYMPIJSKÝCH KLUBOV SR  

Predseda: Ivan Čierny

Členovia: Mária Jasenčáková (OK Vysoké Tatry), Jozef 
Uchaľ (OK Michalovce), Viliam Mjartan (OK Spiš), 
Jaroslav Klus (OK Kysuce), Roman Králik (OK Liptova), 
Michal Staňo (OK Žilina), Vladimír Revický (OK 
Prievidza), Miroslav Luberda (OK Košice), René Pucher 
(OK regiónu Prešov), Imrich Kováč (OK Banská Bystrica), 
Jaroslav Žingor (OK Lučenec), Mária Mračnová (OK 
Bratislava), Oto Bača (OK trenčianskeho regiónu), Peter 
Peciar (OK regiónu Nitra), Ján Godál (Trnavský OK), 
Peter Rácek (OK okresu Nové Zámky), Csaba Orosz 
(OK Žitného ostrova), František Révész (OK A. Szoko-
lyiho Šahy), Elena Šmidtová (OK Turiec), Štefan 
Belvončík (OK Orava), Juraj Králik (OK Gemer), Silvia 
Kompanová (OK Horná Orava), Marián Kapusta (OK 
Tríbeč Topoľčany), Eva Muranská (OK Piešťany)

KURATÓRIUM SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA

Predseda: František Chmelár (čestný prezident SOŠV)

Členovia: Ladislav Asványi (viceprezident SAZ), Gábor 
Asványi (výkonný riaditeľ SOŠV), Miroslav Cipár 
(výtvarník), Peter Čanecký (vedúci katedry scénografie 
DF VŠMU Bratislava), Dušan Čaplovič (historik, poslanec 
NR SR), Peter Hyross (riaditeľ Mestského múzea 
v Bratislave), Peter Maráky (historik, múzejník, pedagóg 
FiF UK Bratislava), Peter Osuský (podpredseda SSOŠZ, 
poslanec NR SR), Radoslav Ragač (generálny riaditeľ 
sekcie kultúrneho dedičstva MK SR)

Tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOŠV – 
SOŠM)

MÚZEJNÁ RADA SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA

Predseda: Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV 
pre olympizmus)

Členovia: Miroslav Bobrík (historik, pedagóg STU 
Bratislava), Tomáš Černák (historik, pedagóg na FiF 
UK Bratislava), Branislav Delej (predseda SSOŠZ), 
Zuzana Kollárová (archivárka Štátneho archívu v 
Prešove – pracovisko Poprad), Iveta Géczyová (riaditeľka 
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi), Ján Holko 
(dôchodca, historik ľadového hokeja, člen od 9. 9. 2020), 

Jan Lomíček (vedúci oddelenia dejín telesnej výchovy 
a športu, HM Národní museum Praha, ČR), Igor 
Machajdík (historik, Národné športové centrum), Ivana 
Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV), 
František Seman (historik, pedagóg FTVŠ UK Bratislava), 
Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia SOŠV).

Tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOŠV – 
SOŠM) 
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KOMISIA NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV 
SOŠV  

Predseda: Daniel Líška (člen VV SOŠV, zástupca bojových 
športov – karate)

Členovia: zástupcovia loptových športov Dušan 
Noga (bejzbal), Daniel Granec (florbal), zástupcovia 
precíznych športov Samuel Koniar (biliard), František 
Jablonický (šach), zástupca silových športov Boris 
Mlsna (kulturistika, fitnes a silový trojboj), zástupcovia 
moderných športov Juraj Turan (frisbee), Denisa 
Oravcová (vodné lyžovanie), zástupca tanečných športov 
Stanislav Kočiš

Tajomník: Dušan Noga (bejzbal)

KOMISIA ŠPORTOVCOV SOŠV

Predseda: Matej Tóth (atletika)

Členovia: Danka Barteková (streľba – členka ex officio 
z titulu členstva v komisii športovcov MOV), Janka 
Daubnerová (biatlon – členka ex officio z titulu členstva 
v komisii športovcov EOV), Richard Varga (triatlon), 
Richard Nagy (plávanie), Zuzana Rehák Štefečeková 
(streľba), Martina Gogolová (rýchlostná kanoistika), 
Jana Gantnerová (zjazdové lyžovanie), Jakub Šimoňák 
(sánkovanie), Pavol Hurajt (biatlon), Michal Martikán 
(vodný slalom – nominovaný prezidentom SOŠV, zároveň 
individuálny člen SOŠV ako osobnosť)

Tajomník: Boris Demeter (SOŠV)

OLYMPIJSKÉ OCENENIA

VÝROČNÁ TROFEJ MOV

2017 Šport bez hraníc: Tomáš Kovács

OCENENIE MOV ŽENY A ŠPORT 

2017 Jana Labudová
2018 Marianna Némethová-Krajčírová
2019 Zdenka Letenayová 
2020  Mária Mračnová

OCENENIA FAIR PLAY

DIPLOM EFPM 

2018 Kalokagatia (medzinárodná olympiáda detí 
 a mládeže)

ĎAKOVNÝ LIST CIFP 

2017 Marek Hladík (za príkladný čin v duchu 
 fair play)

TROFEJ SOŠV
ocenenie významnej osobnosti alebo organizácie 
za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia 
a prehlbovaní jeho vplyvu na šport a kultúru

2016 Matej Tóth
2017 Ivan Čierny
2018 Vojenské športové centrum Dukla 
 Banská Bystrica 
2019  Anastasia Kuzminová
2020 Zdeno Chára

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA  
ocenenie za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok 
najmä v pedagogickom procese

2016 Marián Kafka
2019 František Seman
2020 Jozef Drenko

ORGÁNY SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ 
MARKETINGOVEJ, A.S.  

Predstavenstvo SOM, a. s.: 
Predseda: Gábor Asványi (do 1. 10. 2020), Kristína 
Czuczová (od 2. 10. 2020)
 
Podpredseda: Daniel Líška
Členka: Zuzana Tomčíková
Dozorná rada: Ján Mižúr, Štefan Rosina, Jozef Jurášek, 
Ľubor Halanda

ORGÁNY SPORT EVENT S.R.O. 

Konatelia spoločnosti Sport Event, s. r. o.:
Anton Siekel – vznik funkcie od 25. 6. 2019
Jozef Liba – vznik funkcie od 25. 6. 2019
Gábor Asványi – vznik funkcie od 25. 6. 2019 
do 19. 10. 2020

ORGÁNY NADÁCIE SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU  

Správca nadácie: Anton Siekel

Správna rada: predseda Dušan Guľáš, členovia Zuzana 
Rehák Štefečeková, Ľubor Halanda, Juraj Minčík, 
Martina Gogolová, Katarína Ráczová, Jaroslav 
Rybanský, Marek Kaňka, Pavol Mutafov

Revízorka: Mária Jasenčáková

Administratíva: Zuzana Vodáčková (riaditeľka Nadácie 
SOŠV, asistentka prezidenta SOŠV).

Najvýznamnejšie medzinárodné 
vyznamenania a ocenenia Slovákov 
2017 – 2021

Výročné ocenenia SOŠV za obdobie 
rokov 2017 – 2021

PRÍLOHA 6

PRÍLOHA 7

Poznámka: Výročné ocenenia sa udeľujú za predchádzajúci rok
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ČESTNÍ ČLENOVIA SOŠV 
prijatí v rokoch 2017 až 2021

Anton Javorka 
(prijatý na 52. VZ SOŠV dňa 9. júna 2017)
Jozef Kšiňan 
(prijatý na 52. VZ SOŠV dňa 9. júna 2017)
Marián Kukumberg 
(prijatý na 54. VZ SOŠV dňa 27. apríla 2018)
Tomáš Grosmann 
(prijatý na 56. VZ SOŠV dňa 26. apríla 2019)

DRŽITELIA VYZNAMENANÍ SOŠV
ZLATÝ ODZNAK SOŠV

2017 Anton Javorka, Jozef Kšiňan, František   
 Hrúzik, Štefan Pipa
2018 Marián Kukumberg, Daniel Kuzmin
2019 Tomáš Grosmann, Marián Šimo, Otokar 
 Urban, Pavol Mlynár.
2020 Miroslav Haviar, Peter Chudý
2021 Jozef Bazálik, Juraj Sanitra, Pavel Schenk, 
 Igor Nemeček

Čestné tituly a vyznamenania SOŠV
PRÍLOHA 8

CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ 
ocenenie pre ženy za športové výsledky, aktivitu 
v športe a olympijskom hnutí

2016 Anna Blahutová, Jana Kuťková
2017 Veronika Velez Zuzulová
2018 Eva Repková 
2019 Věra Čamborová
2020 Anna Čápová, Yvetta Macejková

CENA PAVLA SCHMIDTA  
ocenenie za výkon roka v individuálnej olympijskej 
disciplíne

2016  Ladislav a Peter Škantárovci
2017 Peter Sagan 
2018  Anastasia Kuzminová 
2019 Petra Vlhová
2020  Petra Vlhová

CENA ONDREJA NEPELU 
ocenenie pre mladého športovca do 23 rokov, u ktorého 
sa výrazne prejavila športová perspektíva

2016 Andrej Málek
2017 Ján Volko
2018 Viktor Gažík, Soňa Stanovská
2019 Petra Rusnáková
2020  Barbora Mokošová 

CENA MIRA PROCHÁDZKU   
ocenenie za aktuálne prenikavé dielo v oblasti literatúry 
a žurnalistiky, alebo za celoživotnú propagáciu športu 
a olympizmu prostriedkami literatúry a žurnalistiky

2016  Stanislav Ščepán
2017 Jozef Hrušovský
2018 Ján Grexa, František Morvai
2019 Eugen Magda
2020 Ľubomír Souček

CENA LADISLAVA CHUDÍKA  
ocenenie za výtvarné, dramatické, hudobné, 
filmové alebo architektonické dielo propagujúce 
šport a olympizmus

2019 Jozef Harangozó, Petr Horáček
2020  Pavol Barabáš 

CENA JÁNA MRÁZA    
ocenenie za významné aktivity v oblasti životného 
prostredia

2020 SPP, a. s., EkoFond

CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ 
KLUB ROKA   
ocenenie pre olympijský klub, ktorý vyvíja najvýraznejšie 
aktivity pri plnení úloh SOŠV a v propagácii olympizmu

2016 Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy
2017 Olympijský klub Michalovce
2018 Olympijský klub Turiec 
2019 Trnavský olympijský klub
2020 Olympijský klub Michalovce
 

CENA PAVLA DEMITRU     
ocenenie za mimoriadny prínos k reprezentácii SR 
v spojení s vynikajúcimi výkonmi

2016 Veronika Velez Zuzulová 
2017  Ján Ďurica 
2019 Róbert Vittek
2020 Ľubomír Višňovský

CENA BOHUMILA GOLIANA 
ocenenie pre tím za najhodnotnejší kolektívny výkon

2016 Družstvo futbalistov SR do 21 rokov 
2017 Družstvo futbalistov SR do 21 rokov 
2018 Hliadka vodných slalomárov 3×C1 
 (Slafkovský, Martikán, Beňuš)
2019 Hokejbalisti SR 

CENA JÁNA ZACHARU  
udeľuje sa trénerovi mládeže, ktorý dlhodobo i aktuálne 
dosahuje prenikavé výsledky v práci s mládežou

2016 Róbert Valuch
2017 Gejza Vass
2018 Pavel Slouka 
2019  Vladimír Daňo
2020 Stanislav Kútik

CENA JÁNA POPLUHÁRA 
za dlhodobé vystupovanie v duchu fair play, príkladný 
čin v duchu fair play, alebo za aktívne šírenie a propagáciu 
myšlienok fair play

2016  Peter Mráz
2017 Miroslav Šatan
2019 Jozef Jankech
2020 Štefan Svitko
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2019-03/vyrocna-sprava-2017.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2019-04/Výročná správa SOŠV za rok 2018_1.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2020-06/Výročná správa SOŠV 2019.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2021-04/VS 2020 web.pdf

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SOŠV 

https://www.olympic.sk/zverejnenia

ZÁPISY Z VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ SOŠV

https://www.olympic.sk/zverejnenia

ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ DOZORNEJ RADY

https://www.olympic.sk/zverejnenia

Zverejnenia
PRÍLOHA 9STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV 

2017 Tomáš Grosmann, Marián Linder, 
 Ľubor Štark, Peter Tichý
2018 Ivan Kováč, Timotej Zuzula
2019 Janka Gantnerová-Šoltýsová, Ján
 Magdoško, Ladislav Mundil, Ladislav 
 Wawra, Otakar Žilavý, Jaroslav Žingor
2020 Vladimír Bezdíček, Anton Gajdoš,
  Jozef Hrčka, Jaroslav Klus, Irena 
 Mikócziová-Bosá, Milan Oršula, Anna 
 Pasiarová, Zdeněk Simonides, Juraj Sinay, 
 Alexander Slafkovský st., Janka Stašová, 
 Ján Súkup, Peter Tarcala
2021 Stanislav Kropilák, Alexander Dénes, 
 Július Šupler, Juraj Tóth, Dušan Šimočko st.,
  Ivor Lehoťan, Július Nyarjas, Štefan 
 Katušák, Jozef Paršo

BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV 

2017 Peter Buček, Július Černický, Libor Charfreitag 
 st., Dušan Gabáni, Gabriela Hanuláková,  
 Imrich Kováč, Mária Marcibalová, Dušan 
 Sliva, Ján Štefánik
2018 Branislav Antala, Ladislav Asványi, Eva 
 Charfreitagová, Eduard Čordáš, Ján Godál, 
 Anton Hamran, Vladimír Hnáth, Tomáš  
 Kampmiller, Oľga Kyselovičová, Jan Liška, 
 Ján Longa, Vladimír Mihočko, Ján Novotný, 
 Imrich Ozorák, Daniel Pauko, Dušan Ťažký, 
 Jozef Tománek, Miroslav Ľuberda, Dušan 
 Moravčík, Ján Valach 
2019 Marta Brúderová, Jozef Kačica, Anna Kirnová, 
 Igor Kováč, Vladimír Mezencev, Peter Šabo, 
 Milan Vranka, Peter Tichý
2020 Viktor Bielik, Eduard Földvári, Ján Greguška, 
 Pavol Jurčík, Branislav Koniar, Miroslav 
 Konôpka, Ján Kriško, Tomáš Kuťka, Anton 
 Pospíšek, Tatiana Švecová, Miroslav Tomášik, 
 Zuzana Wisterová
2021 Gabriela Hochschornerová, Naďa Bendová, 
 Katarína Bergendiová, Jozef Jančovič, 
 Miroslav Bobrík, Peter Privara, Miroslav 
 Klima, Peter Benedik, Mária Čamborová, Jozef 
 Bardoň, Juraj Králik, Peter Hanák, Pavol 
 Komár, Jozef Hanušovský, Jana Kuťková, 
 Róbert Kresťanko, Marián Michalík, Zdeněk 
 Michna, Laurens Divald, Jiří Mikoláš, Dušan 
 Poláček ml., Valentina Popovová, Peter 
 Rácek, Ján Solčáni, Michal Zeman, Csaba 
 Orosz, Tomáš Gurský, Marián Vajda, 
 Ján Žiška, Ladislav Petráš, Dušan Radolský, 
 Jana Pavlovičová, Zdeněk Chára, Jaroslav 
 Koprda, Jozef Uchal, Milan Foľta, František 
 Šulc, Roman Benčík, Pavol Szikora, Vendelín 
 Kvetan, Juran Nemec

MEDAILA SOŠV

2017 Katarína Beňušková – Lamrichová, Marta 
 Pernišová-Pösová, Martin Tešovič
2018 Pavol Blažek, Paulína Fialková, Ivona Fialková, 
 Jozef Ninis, Terézia Poliaková, Alena  
 Procházková, Petra Vlhová
2019 Jana Daubnerová-Gereková, Martina 
 Halinárová-Jašicová, Božena Miklošovičová-
 Štrbáková, Ingrid Potisková-Holkovičová, 
 Emanuela Luknárová, Katarína Pecsuková

2020 Andrej Csemez, Milan Dvorščík, Mária 
 Ďurišinová, Renáta Maňáková-Kasalová, 
 Miloslav Roľko, Mariana Petrušová, Andrea 
 Stranovská, Ján Volko, Dana Velďáková, Jana 
 Velďáková
2021 Ján Pardavý, Ivan Hudač, Vladimír Sirvoň, 
 Andrea Kuklová, Viktória Čerňanská, Jozef 
 Kucej, Libor Charfreitag ml., Ján Záhončík, 
 Soňa Mihoková 

PLAKETA SOŠV

2017 Ján Nosko
2018 Milan Lajčiak, Ladislav Noskovič, Ján Pečo I., 
 Branislav Prieložný, Pavol Tolnay
2019 Ladislav Čambal, Martin Ferenčík, Eugen 
 Laczo, Karol Mičieta, Emil Preisach, Darina 
 Salátová
2021 Pavol Bečarik, Pavol Baculík
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