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ZÁPIS  

z volebného 60. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a 

športového výboru (VZ SOŠV), ktoré sa konalo dňa 15. októbra 2021  

v hoteli NH Gate One v Bratislave 
 

Prítomní: 

Z 92 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 128 hlasmi bolo prítomných 86 členov (t.j. 93,5%), 

celkove disponujúcich 122 hlasmi, čo znamenalo 95,3 % všetkých hlasov. 

 

Hostia: 

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

⮚ Čestný prezident SOŠV - František Chmelár  

⮚ Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport - Karol Kučera 

⮚ Štátny tajomník MŠVVŠ SR pre šport - Ivan Husár 

⮚ Generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR - Peter Dedík 

⮚ Predseda správnej rady Fondu na podporu športu - Ladislav Križan 

 

 

Ospravedlnení členovia SOŠV: spolu 2 s 2 hlasmi – s 1 hlasom: Michal Martikán, Jozef 

Stümpel (individuálni členovia SOŠV) 

 

Ďalší neprítomní členovia SOŠV: spolu 4 s 4 hlasmi – s 1 hlasom: Peter Kysel (Slovenská 

asociácia čínskeho WU SHU), Ján Chovan (Zväz potápačov Slovenska), Richard Bohunický 

(Slovenská softbalová asociácia), Jana Maniková (Slovenská squashová asociácia) 

 

 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 

  Olympijská hymna.  

 

  Prezident SOŠV Anton Siekel na úvod privítal všetkých delegátov a hostí prítomných  

na 60. VZ SOŠV. Vyzdvihol dôležitosť rokovania, pretože určí smerovanie SOŠV  

na nadchádzajúce tri roky, v rámci olympijského cyklu do roku 2024, do roku konania 

olympijských hier v Paríži. Potešila ho skutočnosť, že na kandidátskych listinách sa objavuje 

väčšie množstvo žien, než v minulosti. Kandidáti, ktorí boli navrhnutí členmi SOŠV, sú podľa 

jeho názoru naozaj zodpovedné a kompetentné osoby, ktoré majú za sebou nielen športovú, ale aj 

funkcionársku minulosť. Prezident SOŠV zároveň vyjadril presvedčenie, že slovenský šport sa vie 

zjednotiť a vie vysielať našej krajine signály, ktoré sú založené na báze olympizmu a princípu 

fairplay v diskusii a v komunikácií. Poprosil ešte o minútu ticha za osobnosti svetového, ale aj 

slovenského športu, ktoré nás od konania posledného valného zhromaždenia navždy opustili.  
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  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že zmeny v zastupovaní členov na 60. VZ. 

SOŠV budú dostupné podľa údajov, ktoré do stanoveného termínu nahlásili členské subjekty na 

sekretariát SOŠV. 

 

 
člen SOŠV 

delegát na 59. VZ 

SOŠV 
delegát na 60. VZ 

SOŠV 

1. Olympionik – predseda Komisie 

športovcov Matej Tóth 

Zuzana Rehák - 

Štefečeková 

2. Slovenský zväz biatlonu Jaroslava Lauková Peter Vozár 

3. Slovenská boxerská federácia Ivana Haršányová Tomáš Kovács 

4. Slovenská gymnastická federácia Ján Novák Oľga Kyselovičová 

5. Slovenský zväz jachtingu Marián Babjak Zuzana Vargová 

6. 

Slovenská jazdecká federácia Vladimír Chovan 

Zuzana Bačiak 

Masaryková 

7. Slovenská kanoistika Ivan Cibák Richard Galovič 

8. Slovenský zväz ľadového hokeja Radoslav Peciar Miroslav Šatan 

9. Slovenský zväz moderného päťboja Ivan Boledovič Vladimír Miller 

10. Slovenská rugbyová únia Eduard Krützner Michal Mihálik 

11. Slovenská asociácia taekwondo Pavel Ižarik Gabriela Ižariková 

12. Slovenská triatlonová únia Peter Dobias Jozef Jurášek 

13. Slovenská volejbalová federácia Martin Kraščenič Marek Rojko 

14. Slovenský zväz vzpierania Ján Štefánik Pavol Mutafov 

15. Slovenský zväz florbalu Helena Kunšteková Martin Kopejtko 

16. Slovenský Národný Aeroklub 

generála M. R. Štefánika Marcela Nagyová Martin Jurovic 

17. Klub slovenských turistov Peter Dragúň Ľubo Calpoš 

18. Slovenská asociácia olympionikov Juraj Tarr Samuel Piasecký 

19. Slovenská asociácia športu na školách Marián Majzlík Eva Murková 

20. Športové centrum polície Mojmír Gaško Juraj Minčík 

21. Slovenská golfová asociácia Kamil Balga Rastislav Antala 

22. Slovenský zväz tanečných športov Petr Horáček Peter Ivanič 

23. Slovenská basketbalová asociácia Andrej Kuffa Miloš Drgoň 

24. Únia telovýchovných organizácii 

polície SR Stanislava Zátorský Ľubomír Orosz 
 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov Slovenského 

olympijského a športového výboru na rokovaní 60. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na 

rokovaní, ako boli predložené. 

 

 

BOD 2: SCHVÁLENIE PROGRAMU 60. VZ SOŠV,  ZÁPISNICE Z 59. VZ SOŠV, 

ROKOVACIEHO PORIADKU VZ SOŠV A VOLEBNÉHO PORIADKU 60. VZ SOŠV 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že k elektronicky zaslanému programu 60. 

VZ SOŠV, ďalej k zápisnici z 59. VZ SOŠV, k Volebnému poriadku 60. VZ SOŠV, ani 
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k Rokovaciemu poriadku 60. VZ SOŠV, ani jeden člen SOŠV nepredložil písomne žiadnu 

pripomienku. Následne dal generálny sekretár o všetkých dokumentoch hlasovať. Všetky boli 

schválené jednomyseľne 111 hlasmi od 78 delegátov. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu z 59. valného zhromaždenia SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo Rokovací poriadok 60. VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo Volebný poriadok 60. VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo program 60. VZ SOŠV nasledovne: 

 

1. Otvorenie Siekel  

2. Schválenie programu 60. VZ SOŠV, zápisnice z 59. VZ SOŠV,  

    Rokovacieho poriadku VZ SOŠV a Volebného poriadku 60.VZ SOŠV Liba  

3. Schválenie zloženia pracovných komisií - mandátovej, návrhovej a volebnej  

    pre 60. VZ SOŠV  Liba  

4. Výročné ocenenia za rok 2020  Liba  

5. Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXII. olympiády 2020 Tokio  Buček  

6. Príprava na ZOH Peking 2022  Buček  

7. Diskusia  

8. Správa o činnosti SOŠV za funkčné obdobie 2017 – 2021  Siekel  

9. Diskusia  

10.Prestávka  

11.Informácia mandátovej komisie  predseda mandát. komisie  

12.Informácia volebnej komisie SOŠV  predseda voleb. komisie  

13.Voľby orgánov SOŠV  

− prezident SOŠV  

− členovia VV SOŠV  

− predsedu DR SOŠV  

− členovia DR SOŠV  

− ombudsman SOŠV  

− individuálni členovia  

14.Prijatie čestných členov  Liba  

15.Správa volebnej komisie  predseda voleb. komisie  

16.Správa návrhovej komisie (uznesenie 60. VZ SOŠV)  predseda návrh. komisie 

17. Záver 

 

 

BOD 3: SCHVÁLENIE ZLOŽENIA PRACOVNÝCH KOMISIÍ - MANDÁTOVEJ, 

NÁVRHOVEJ A VOLEBNEJ PRE 60. VZ SOŠV 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba predložil nasledovný návrh zloženia mandátovo -

návrhovej komisie 60. VZ SOŠV: predseda Ľubor Halanda (člen VV SOŠV), členovia Juraj 

Minčík (Športové centrum polície) a Peter Ivanič (Slovenský zväz tanečných športov). Návrh bol 

schválený jednomyseľne 112 hlasmi od 79 delegátov. 
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 J. Liba ďalej predložil nasledovný návrh volebnej komisie 60. VZ SOŠV: predseda Zdenko 

Kríž (viceprezident SOŠV), členovia Július Dubovský (Slovenská asociácia univerzitného športu), 

Zuzana Rehák Štefečeková (zástupkyňa komisie športovcov SOŠV), Ľudmila Pástorová 

(Slovenský zväz pozemného hokeja) a Marián Jung (Slovenský zväz vodného motorizmu). Návrh 

bol schválený jednomyseľne 112 hlasmi od 79 delegátov. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 60. VZ SOŠV 

nasledovne: predseda Ľubor Halanda, členovia Juraj Minčík, Peter Ivanič. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie volebnej komisie 60. VZ SOŠV nasledovne: 

predseda Zdenko Kríž, členovia Július Dubovský, Ľudmila Pastorová, Marián Jung, Zuzana Rehák 

Štefečeková (za komisiu športovcov SOŠV). 

 

 

BOD 4: VÝROČNÉ OCENENIA ZA ROK 2020 

 

  Jozef Liba v rámci ďalšieho bodu programu prečítal zoznam laureátov výročných ocenení 

SOŠV za rok 2020 a držiteľov Zlatých odznakov SOŠV, ako ich schválil výkonný výbor SOŠV. 

Delegáti dostali v písomnej podobe charakteristiky všetkých laureátov, aj nižších stupňov 

vyznamenaní SOŠV. Prítomným laureátom odovzdali výročné ocenenia za rok 2020 prezident 

SOŠV Anton Siekel a viceprezident SOŠV Zdenko Kríž. Vzhľadom na veľký počet nominácií 

na jednotlivé vyznamenania SOŠV sa na zasadnutí odovzdávali len Zlaté odznaky SOŠV, ktoré 

odovzdali taktiež prezident s viceprezidentom SOŠV.  

 

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

športová perspektíva – Barbora Mokošová 

CENA PAVLA DEMITRU za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii SR v spojení s 

vynikajúcimi výkonmi – Ľubomír Višňovský 

CENA JÁNA ZACHARU pre trénera mládeže, ktorý dlhodobo aj aktuálne dosahuje prenikavé 

výsledky – Stanislav Kútik 

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v 

pedagogickom procese – Jozef Drenko 

CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ pre ženu za športové výsledky, aktivitu v športe a v 

olympijskom hnutí – Anna Čápová a Yvetta Macejková 

CENA MIRA PROCHÁZKU za aktuálne prenikavé dielo v oblasti žurnalistiky – Ľubomír 

Souček 

CENA LADISLAVA CHUDÍKA za filmové dielo, propagujúce šport – Pavol Barabáš 

CENA JÁNA MRÁZA za významné aktivity v oblasti životného prostredia - SPP, a. s. – 

Ekofond. 

CENA VINCENTA LAFKA - OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA pre olympijský klub, ktorý vyvíja 

najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOV a v propagácii olympizmu - Olympijský klub 

Michalovce 

 

ZLATÝ ODZNAK SOŠV za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie  -   

Jozef Bazálik, Juraj Sanitra, Jozef Slovík a Pavel Schenk. 
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  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie a odovzdanie výročných ocenení 

SOŠV za rok 2020 nasledovne: Trofej SOŠV – Zdeno Chára, Cena Pavla Schmidta – Petra 

Vlhová, Cena Ondreja Nepelu – Barbora Mokošová, Cena Pavla Demitru – Ľubomír Višňovský, 

Cena Jána Zacharu – Stanislav Kútik, Cena Vladimíra Černušáka – Jozef Drenko, Cena Matyldy 

Pálfyovej – Anna Čápová, Yvetta Macejková, Cena Mira Procházku – Ľubomír Souček, Cena 

Ladislava Chudíka – Pavol Barabáš, Cena Jána Mráza – SPP, a.s. – Ekofond, Cena Vincenta 

Lafka – Olympijský klub Michalovce. 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie a odovzdanie vyznamenaní SOŠV 

nasledovne: Zlatý odznak SOŠV – Jozef Bazálik, Juraj Sanitra, Jozef Slovík, Pavel Schenk. 

  

 

BOD 5: HODNOTENIE ÚČASTI SR NA HRÁCH XXXII. OLYMPIÁDY 2020 TOKIO 

 

  Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV a zároveň vedúci výpravy Roman 

Buček uviedol správu o účasti výpravy SR na OH v Tokiu 2020. Preloženie olympijských hier o 

rok neskôr podľa jeho slov nemá v histórii obdobu. Všetko, čo sa s odložením hier spájalo a s čím 

sa v jeho dôsledku museli vyrovnať nielen organizátori, ale aj národné olympijské výbory, bolo 

jednou z najťažších logistických operácií v mierovej histórii. Našťastie sa, ale problémy súvisiace 

s preložením hier vyriešili, a to aj napriek skutočnosti, že epidemiologická situácia vo svete sa 

oproti vlaňajšku vôbec nezlepšila. Práve naopak, niekoľko týždňov pred hrami sa vo svete začal 

šíriť nákazlivejší delta variant vírusu a nárast infikovaných v Japonsku počas hier zaznamenal 

najväčšie prírastky od vypuknutia pandémie. Niekoľko týždňov pred OH preto stále visel nad ich 

organizáciou otáznik, no napriek ťažkostiam sa podarilo usporiadateľskej krajine zorganizovať 

hry. Športový riaditeľ SOŠV si myslí, že sa im to podarilo s veľkým úspechom. Síce nedali bodku 

za pandémiou, no ukázali, že zorganizovať takéto podujatie je možné aj v súčasnej pandemickej 

situácii. Zároveň sa podľa jeho mienky rozptýlili pochybnosti aj o možnosti zorganizovania 

nadchádzajúcich zimných olympijských hier v Pekingu.  

  Na Hrách XXXII. olympiády Tokio 2020 (23.7. – 8.8.2021) reprezentovala Slovensko 

výprava so 41 športovcami v 14 z celkového počtu 33 športov, ktoré sú v programe OH.  

Predpoklady o zisku medailí naplnili športoví strelci, vodní slalomári a rýchlostní kanoisti. Zuzana 

Rehák Štefečeková ziskom zlatej medaily a zároveň utvorením svetového rekordu (125 zásahov 

terčov zo 125 možných) v trape dosiahla absolútne najhodnotnejší výkon. Vo vodnom slalome v 

kategórii K1 vybojoval Jakub Grigar striebornú medailu. Rovnaké umiestenie nečakane vybojoval 

Rory Sabbatini v golfe. V novej olympijskej disciplíne štvorkajak mužov na 500 m trati v 

rýchlostnej kanoistike získal v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek 

bronzovú medailu. 

  Na hry sa kvalifikovalo 41 slovenských športovcov, čo je najnižší počet v histórii účastí 

Slovenska na OH. Možnosť kvalifikovať sa unikla niekoľkým ďalším športovcom. Tesne za 

postupovými miestami zostali Richard Varga, Romana Gajdošová v triatlone a rýchlostná 

kajakárka Lisa-Maria Gamsjägerová. Napriek nižšej početnosti bola účasť slovenskej výpravy 

vďaka zisku štyroch medailí úspešná. Veľmi blízko k zisku medaily bola aj dvojica Zuzana Rehák 

Štefečeková a Erik Varga v trape miešaných dvojíc, keď ich v rozstrele od tretieho miesta delil 

jeden minutý terč. Matej Beňuš v C1 prehral boj o bronzovú medailu azda len jedným dotykom 

bránky. Pozitívne treba však podľa R. Bučeka hodnotiť každý výsledok, ktorým sa športovci 

priblížili k osobnému maximu. 
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  Športový riaditeľ SOŠV informoval aj o zázemí našich športovcov počas konania OH. 

Slovenská výprava bola ubytovaná v Olympijskej dedine v štvrti Harumi, ktorá bola situovaná v 

dobrej dostupnosti väčšiny športovísk. Výnimkou bol len tím cestných cyklistov, ktorý vzhľadom 

na vzdialené športovisko bol ubytovaný v asi 140 km vzdialenom meste Gotemba. Za úspech 

označil R. Buček skutočnosť, že sa v spolupráci so športovými zväzmi a predovšetkým vďaka 

japonským kolegom podarilo zorganizovať aj aklimatizačné tréningové kempy. Atletický tím sa 

pripravoval v meste Urajasu a na univerzite Meikai v blízkosti Tokia, rýchlostní kanoisti mali svoj 

tábor v meste Katori asi 80 km od Tokia. K dispozícii mali uzavretý areál a veľmi dobrú 

dostupnosť na tréningový vodácky kanál. Vodní slalomári zase využili možnosť absolvovať 

tréningový kemp bezprostredne pred konaním hier organizovaný Medzinárodnou kanoistickou 

federáciou. 

  Počas hier sa uskutočnili aj voľby do komisie športovcov na obdobie august 2021 až august 

2024. Boli zvolení piati členovia, a to Zuzana Rehák Štefečeková, Matej Tóth, Richard Varga, 

Matej Beňuš a Filip Polášek. 

  Príprava účasti výpravy SR na OH sa realizovala prostredníctvom štábu SOŠV pre OH Tokio 

2020. Vzhľadom na pandemické opatrenia sa prezenčné zasadnutia štábu v rokoch 2020 a 2021 

nekonali. Komunikácia prebiehala väčšinou formou dvojstranných stretnutí so športovými zväzmi, 

v prípade potreby aj formou online stretnutí a seminárov. Pracovníci sekretariátu komunikovali s 

organizačným výborom, pripravovali podklady pre akreditačný systém, podieľali sa na príprave 

a výbere oblečenia, koordinovali leteckú prepravu, nákladnú dopravu, zabezpečovali služby v 

mieste konania hier a ďalší rad činností spojených s účasťou výpravy na hrách. Vedúci výpravy 

SR sa na záver poďakoval všetkým športovcom, členom realizačných tímov aj kolegom vo vedení 

výpravy, či kolegom zo sekretariátu a predovšetkým svojim kolegom zo športového oddelenia, 

Borisovi Demeterovi a Zuzke Tomčíkovej, keďže všetci sa podieľali na úspešnom vystúpení 

výpravy na olympiáde. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie hodnotenie účasti SR na Hrách XXXII. 

olympiády Tokio 2020. 
  

BOD 6:  PRÍPRAVA NA ZOH PEKING 2022 

 

  Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV Roman Buček informoval aj o príprave 

účasti výpravy SR na ZOH v Pekingu 2022. V poradí XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu sa 

uskutočnia od 4. do 20. februára budúceho roku a organizačné zabezpečenie účasti výpravy 

Slovenskej republiky na zimných hrách prebieha v porovnaní s predchádzajúcimi hrami odlišne. 

„Nemali sme možnosť navštíviť dejisko hier, organizačný výbor ani nezorganizoval poradu 

vedúcich výprav, ktorá sa spravidla konáva jeden rok pred konaním v dejisku, nemali sme ani 

možnosť navštíviť športoviská a priestory olympijských dedín“, vyjadril miernu nespokojnosť. 

Zdôraznil však, že napriek tomu, že informácie od organizačného výboru alebo z tlače nie sú vždy 

postačujúce, SOŠV rieši všetky úlohy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výpravy. 

  Súťaže v Pekingu sa uskutočnia v troch zónach. Peking bude dejiskom súťaží v športoch na 

ľadovej ploche a disciplíne big air v snoubordingu a v akrobatickom lyžovaní. V 93 km 

vzdialenom stredisku Jančching (Yanqing) sa uskutočnia súťaže v tobogánových športoch,  

alpskom lyžovaní a v sánkovaní. V približne 200 km vzdialenom centre v Čchang ťia-kchou 

(Zhangjiakou) sa uskutočnia súťaže v biatlone, severských lyžiarskych disciplínach, akrobatickom 

lyžovaní a v snoubordingu. Každá táto oblasť bude mať aj svoju olympijskú dedinu, takže aj naša 

výprava bude rozdelená na tri časti. 
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  Pripomenul ďalej, že dodnes nie sú oficiálne zverejnené podmienky vstupu do Číny. Pravidlá 

pre cestovanie na ZOH by organizátori mali prezentovať v najbližších dňoch. „Pravdepodobne 

koncom budúceho týždňa by mala byť publikovaná prvá príručka „Playbook 1“, v ktorej budú 

popísané všetky podmienky účasti a následne SOŠV začne organizovať transport a letenky“, 

uviedol R. Buček. Predpokladá sa, že na účasť na hrách nebude podmienkou byť zaočkovaný 

dvomi dávkami. Plne zaočkovaní však nebudú povinní absolvovať 21-dňovú karanténu. 

  V dôsledku pandemickej situácie boli v minulej sezóne zrušené testovacie súťaže. V novom 

kalendári sú termíny od októbra až do decembra tohto roku. Niektoré športy sa pripravujú na účasť 

v dejisku hier, ale podmienky na prepravu sú veľmi prísne. Organizujú sa väčšinou charterové lety 

za prísnych epidemiologických podmienok. 

  R. Buček ďalej informoval o ukončení akreditačného procesu koncom septembra, keď sa 

uzatvorili registrácie všetkých potenciálnych účastníkov. SOŠV začal rokovanie so športovými 

zväzmi o veľkosti realizačných tímov a v priebehu najbližších týždňov sa uskutočnia aj pracovné 

stretnutia k ďaľšej agende. „Predpokladáme, že na zimných hrách sa môže zúčastniť 50 

slovenských športovcov. V prípade úspešnej kvalifikácie ženského tímu v ľadovom hokeji, ktorá 

sa odohrá v novembri, je teoretická šanca, že naša výprava sa zväčší možno až k číslu 70 

športovcov“, informoval vedúci výpravy. Menovité prihlášky bude potrebné doručiť 

organizátorom do 24. januára 2022, pričom predpokladaný termín schválenia výpravy je 21. január 

2022. 

  Minulý týždeň sa v rezidencii Čínskej ľudovej republiky uskutočnilo symbolické odoslanie 

prihlášky na ZOH v Pekingu. Schválenie účasti však podlieha schváleniu valným zhromaždením, 

preto R. Buček poprosil generálneho sekretára SOŠV, aby dal schváliť účasť slovenskej výpravy 

na zimných hrách v Pekingu.  

 

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

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

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

bod 4 písm. a/, písm. b/ a písm. c/. Ide o národné športové zväzy združené v medzinárodných 

športových federáciách, ktorých šport je zaradený do programu olympijských hier, ďalej 

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

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

  Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.  

  Hlasovalo 43 delegátov, pričom návrh bol schválený 77 hlasmi, nikto nehlasoval proti a nikto 

sa pri hlasovaní nezdržal. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo účasť slovenskej výpravy na XXIV. zimných olympijských 

hrách v Pekingu 2022. 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o príprave na ZOH 2022 v Pekingu. 

 

 

BOD 7: DISKUSIA 

 

  Nikto zo zúčastnených nevyužil možnosť vystúpiť s diskusným príspevkom.  

 

 

 

 



 

8 

 

BOD 8: SPRÁVA O ČINNOSTI SOŠV ZA FUNKČNÉ OBDOBIE 2017 – 2021 

 

  Prezident SOŠV Anton Siekel predniesol správu o činnosti Slovenského olympijského a 

športového výboru za olympijský cyklus rokov 2017 - 2021. Na úvod pripomenul členom, že 

podrobnú správu rozdelenú na činnosti jednotlivých oddelení SOŠV a dôležité body, ktoré sa 

podarilo naplniť, obdržali v obsiahlom materiáli, spolu s ďalšími podkladmi k 60. VZ SOŠV.  

  A. Siekel chcel využiť túto príležitosť na obzretie sa za uplynulým obdobím a na krátke 

zhodnotenie a vyzdvihnutie významných momentov. Podľa jeho slov je zložité vybrať si len jednu 

udalosť, preto spomenul hneď niekoľko dôležitých bodov. „Či to bol inštitút Fondu na podporu 

športu, o ktorý sme ako športové hnutie veľmi bojovali, a ktorý sa podarilo zriadiť, zavŕšenie 

dlhodobého procesu zjednotenia slovenského športu v decembri 2018 pod strešnú organizáciu 

SOŠV v spolupráci s Konfederáciou športových zväzov, alebo snaha o zriadenie funkcie štátneho 

tajomníka pre šport či iné oblasti, ťažko mi vyzdvihnúť jednu z nich na úkor ostatných“. Za to 

všetko poďakoval kolegom zo sekretariátu a členom výkonného výboru SOŠV, pretože ich práca 

sa sústredila na ďaleko širšie spektrum, ako je možné v daný časový priestor hodnotiť. 

Prezident SOŠV ďalej konštatoval, že SOŠV spravil maximum pre to, aby zabezpečil všetky 

svoje činnosti, ktoré vyplývajú zo stanov. Zabezpečil v maximálnej možnej miere prípravu našich 

olympijských tímov, či už na ZOH v Pjongčangu 2018, aj na ostatné podujatia končiac OH v Tokiu. 

Túto úlohu nepovažoval za jednoduchú, avšak sa podarilo rýchlo reagovať na zmeny, ktoré 

priniesla situácia s pandémiou ochorenia COVID-19. Vyzvihol aj úspešné splnenie jednej 

z hlavných predsavzatých úloh, a to zjednotenie slovenského športového hnutia pod jednu strechu 

tak, aby SOŠV mohol komunikovať s ostatnými partnermi s mandátom, ktorý pochádza od jeho 

členov.  

  V ďalšej časti A. Siekel zhodnotil prácu jednotlivých úsekov SOŠV. V rámci ekonomického 

oddelenia adresoval slová vďaky jeho riaditeľke Ivete Lednickej a jej tímu, pretože sa im podarilo 

splniť úlohy od manažmentu SOŠV. Dnes je organizácia nastavená aj do budúcna tak, aby mohla 

byť z pohľadu cashflow, financií a rozpočtov stabilizovaná a prezentovaná aj ďalším subjektom 

SOŠV. „SOŠV má veľmi dobre stanovené vnútorné interné procesy, kontrolu nákladov, či 

plánovanie rozpočtov. Projekty, ktoré pripravujeme a následne vyhodnocujeme, môžeme 

považovať aj z pohľadu auditov a našich interných smerníc za veľmi profesionálne. Môžu slúžiť 

aj ako vzor pre ostatné organizácie“, uviedol.   

  V pasáži hodnotenia činnosti športového oddelenia sa odvolal na správu jeho riaditeľa 

Romana Bučeka. Zdôraznil náročnosť organizovania účasti výpravy na OH. „Nie každý z nás si 

dokáže aj uvedomiť rozsah činností, ktoré musí športové oddelenie práve pri príprave nášho tímu 

na olympijské hry zabezpečovať, aj v kontexte pandemických zmien a neustále meniacich sa 

opatrení“.  

  Poďakoval sa aj Ivane Motolíkovej z oddelenia rozvoja olympizmu za to, že so svojím tímom 

prináša nové projekty. Práve ňou vedené oddelenie bude podľa jeho slov do budúcna tým, na 

ktorom bude možné činnosť SOŠV stavať. Projekty, ktoré už boli štandardné, ako napr. 

Olympijský deň, sa obohatili o množstvo projektov, ktoré majú za cieľ posmeliť predovšetkým 

mládež k poznávaniu športu a k neskoršiemu pravidelnému aplikovaniu získaného vzťahu k športu 

vo svojich životoch. 

  Prezident SOŠV si nesmierne váži aj prácu riaditeľky oddelenia medzinárodných vzťahov 

Petry Gantnerovej.,: „To, aké máme dnes vzťahy v zahraničí, samozrejme nie je iba jej zásluha, 

ale je to predovšetkým ona, kto vedie množstvo stretnutí na medzinárodnej úrovni, komunikuje s 

našimi partnermi v zahraničí. Veľmi sa teším z toho, že SOŠV pokračuje vo veľmi vysokom 

štandarde v rámci našich konzultácii s ostatnými partnerskými národnými olympijskými výbormi, 
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čo nie je to samozrejmosť“. Prezident SOŠV dodal, že ho veľmi teší, že dnes aj kolegovia z okolia 

vnímajú SOŠV nielen ako seriózneho partnera, ale dokonca ako inštitúciu, z ktorej si berú príklad. 

  Poďakoval sa aj Patrikovi Hrbekovi z právneho oddelenia za prípravu množstva podkladov 

pre členov SOŠV, keď potrebovali právnu pomoc alebo konzultáciu. „Častokrát ho vídavam v 

práci sedieť dlho a nie je to preto, lebo je tak vysoko finančne ohodnotený, ale preto, lebo ho táto 

práca baví a tak, ako aj ostatní kolegovia, ju robí s veľkým zanietením a s veľkým športovým 

srdcom“, dodal prezident.  

  Ocenil aj prácu oddelenia marketingu za to, že sa im nielenže podarilo nájsť nových partnerov, 

ale tiež  udržať si súčasných, čo nie je vôbec jednoduché. Potvrdzuje to skutočnosť, že spoločnosť 

TIPOS má záujem predĺžiť spoluprácu so SOŠV na ďalšie tri roky s opciou na následné ďalšie dva 

roky. Podľa názoru A.Siekela to prináša do programov a projektov výboru potrebnú stabilitu a je 

to aj najlepší dôkaz toho, že partneri olympijského hnutia oceňujú jeho prácu a komunikáciu.   

  Vyzdvihol takisto prácu Zuzany Vodáčkovej z Nadácie SOŠV, pretože športové projekty, 

ktoré zastrešuje, sú dnes už naozaj známe aj v celom športovom hnutí, čo vidno na ich odozve. 

„Veľmi sa teším na každé stretnutie, nielen v rámci Nadácie, ale predovšetkým so športovcami. 

Či už s tými, ktorí ukončili športovú kariéru alebo s mladými športovými talentami, ktoré 

podporujeme v projektoch ako Juniorský olympijský tím alebo v projekte UKÁŽ SA!“. 

  Prezident SOŠV ocenil aj Zdenku Letenayovú, ktorá vedie Slovenské olympijské a športové 

múzeum . Poďakoval sa každému na sekretariáte, kto pracuje v rámci štruktúr SOŠV, robí svoju 

prácu zodpovedne a robí ju s veľkým zanietením. „V uplynulom olympijskom cykle som mal 

niekoľkokrát možnosť presvedčiť sa, že je skutočne pre mňa česť a radosť s nimi spolupracovať“, 

dodal na ich adresu. 

  Pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia všetkých orgánov SOŠV sa ich členom 

poďakoval za odvedenú prácu a komunikáciu pri hľadaní riešení, ktoré častokrát neboli 

jednoduché. Prejavil potešenie, že v diskusiách, kde nebol vždy jednotný názor všetkých členov 

na vec, zároveň cítil vzájomný rešpekt a pochopenie pre stanoviská druhej strany. Taktiež je rád, 

že diskusie prebiehali vždy v prospech veci a nie s presadzovaním si nejakých osobných sympatií 

alebo stanovísk. „Chcel by som poďakovať čestnému prezidentovi Františkovi Chmelárovi 

a mojim poradcom Vladimírovi Millerovi, Márii Mračnovej a Zdenkovi Krížovi za každé 

stretnutie, ktoré som mal možnosť s nimi absolvovať. Sú to ľudia, ktorí pracovali v športe dlhé 

roky. Nám všetkým pomáhali ujasniť si stanoviská a názory a čerpať z ich poznatkov“, povedal.  

  Anton Siekel sa pozrel aj do budúcnosti v súvislosti s víziou pôsobenia SOŠV v 

nadchádzajúcom období: „Sme pripravení na veľké zmeny, ktoré nás čakajú? Na situáciu, ktorá 

sa vyznačuje tým, že je veľmi nestabilná? Verím, že áno. Sme ďaleko viac pripravení pokračovať 

v tom, čo sme začali. Nič z toho, čo som spomenul, nepovažujem za ukončený proces, ba práve 

naopak, za ďalší, niekedy menší, niekedy väčší krok smerom k zlepšovaniu podmienok v športe“. 

  Následne upozornil aj na nadchádzajúce výzvy v ďalších troch rokoch, ktoré budú takisto 

nejakou mierou poznačené pandemickou situáciou vo svete. Hovoril o športe ako o jednej z aktivít, 

ktorú hnutie obhajuje a bude za ňu bojovať na základe silných a pevných argumentov, faktov, 

analýz či štúdií. Tie budú podľa jeho názoru pomocnou rukou pri predstúpení pred partnerov s tým, 

prečo sú žiaduce zdroje na financovanie športu, a prečo je šport dôležitý pre celú krajinu. „Práve na 

to nám bude slúžiť aj Stratégia rozvoja športu na roky 2020 - 2030, na ktorej stále pracujeme a 

ktorá má byť určitým milníkom a sprievodným materiálom k našim ďalším krokom“.  

  Hovoril aj o pripravenosti pokračovať v reforme organizácie. SOŠV je dnes podľa prezidenta 

SOŠV modernou športovou organizáciou, ktorá má zabehnutý systém riadenia a môže byť 

príkladom pre ostatných v tom, akým spôsobom možno samostatne a na základe autonómnych 

prvkov riadiť slovenský šport. 
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  A. Siekel informoval aj o prijatí nového pracovníka do tímu, ktorý bude mať na starosti 

prípravu a následnú analýzu dát v súvislosti s možným čerpaním európskych fondov, 

štrukturálnych fondov z Bruselu či z Medzinárodného olympijského výboru alebo z iných 

možných potenciálnych zdrojov pre športové organizácie. 

  Pripomenul aj preňho významné oblasti presadzovania spoločenskej zodpovednosti, prijatie 

etického kódexu SOŠV, projekt Šport v bezpečí, či podporu zvýšenia zastúpenia žien v športe. „Sú 

to možno pre niekoho drobné, ale zároveň veľmi dôležité kroky, ktorými sa snažíme prezentovať 

slovenský šport ako veľmi významnú spoločenskú aktivitu, ktorá si zaslúži svoj priestor a svoju 

podporu“. Prezident SOŠV vyjadril potešenie z toho, že Slovenský olympijský a športový výbor 

má práve v tejto oblasti plány do budúcna. Bol by veľmi rád, ak by sa posilnila marketingová 

značka SOŠV a takisto rozšírila komunikácia o ďalšie veľmi moderné formy prostredníctvom 

sociálnych sietí a ďalších priestorov. 

  V tejto súvislosti pripomenul projekt každoročnej konferencie SPORT (R)EVOLUTION, 

ktorá je takisto veľmi vhodným a osvedčeným spôsobom ako komunikovať aktuálne témy v 

slovenskom športe. Pristavil sa krátko aj pri otázke týkajúcej sa neriešenia problémov a sporov, 

následkom ktorých sa museli prijímať v minulosti nepopulárne kroky: „Bol by som veľmi rád, 

keby nový výkonný výbor SOŠV pripravil návrh a plénum ho podporilo a rozhodlo o tom, že by 

SOŠV zastrešil a pripravil športový rozhodcovský súd na báze dobrovoľného pristúpenia 

jednotlivých členov olympijského výboru, ale so snahou riešiť častokrát vypuklé problémy, ktoré 

sa vlečú roky, rýchlejšie a s jasným výsledkom predtým, akoby sa z nich stali problémy, ktoré už 

rieši celá spoločnosť“.  

  Anton Siekel sa pokúsil zhrnúť okrem mandatórnych úloh, ktoré SOŠV v nasledujúcom 

období čakajú, aj úlohy týkajúce sa rozvoja športovej infraštruktúry a potreby pokračovania v 

komunikácii s komunálnou sférou. „Tá poskytuje hnutiu do budúcna veľkú stabilitu v jeho 

krokoch a rozhodnutiach, pretože šport sa vykonáva práve na dedinách či mestách. V dôsledku 

toho sú pre nás poznávanie sa a komunikácia so zástupcami samosprávy na úrovni vyšších 

územných celkov, primátorov a starostov veľmi dôležité. Teším sa, že okrem memoranda so 

Združením samosprávnych krajov (SK8) podpíšeme onedlho aj memorandum so  Združením miest 

a obcí Slovenska (ZMOS). Bude to v nasledujúcom období veľmi dôležitá agenda SOŠV“. 

  Prezident strešnej organizácie športu na Slovensku spomenul aj symbolicky jeden z prvých 

dokumentov, ktorý podpisoval po nástupe do funkcie v roku 2017, ktorým bolo memorandum o 

spolupráci so Slovenským paralympijským výborom. Teší ho, že táto spolupráca pokračuje dodnes 

a prináša očakávané výsledky, akými sú spoločná komunikácia v rámci slovenského športu, 

stieranie rozdielov medzi zdravotne znevýhodnenými a ostatnými športovcami, komunikácia so 

zástupcami štátu, ale aj s ostatnými zástupcami iných rezortov a spoločenských organizácií.  

  Prezident SOŠV vyjadril snahu pokračovať v rozbehnutých projektoch ako UKÁŽ SA!, 

Juniorský olympijský tím, Olympijský odznak všestrannosti, či projekt Olympijský festival, 

z ktorých každý má svoj význam a svoju cieľovú skupinu. „Moje osobné emócie sú asi najviac 

spojené s projektom „Športuj, Slovensko“, kde som stretol množstvo rodičov s deťmi, ktorí za 

mnou prišli a vraveli, že presne takéto akcie by radi videli v kalendári častejšie. Stretnutie 

s olympionikmi a spojenie súťažnej formy so zábavou na podujatí by mohlo motivovať deti a aj 

rodičov k tomu aby začali, alebo prípadne pokračovali v športe“. 

  Taktiež by chcel pokračovať v pravidelnej komunikácii s členmi a čestnými členmi 

olympijského výboru a s každým, kto má záujem o dialóg o tom, akým spôsobom formovať a 

smerovať slovenský šport v nasledujúcich rokoch. Prezident SOŠV vyzdvihol aj komunikáciou s 

medzinárodným hnutím, s národnými olympijskými výbormi nielen v Európe, ale aj v širšom 

horizonte: „Ich skúsenosti nás posúvajú a ich stanoviská a názory na našu prácu sú nám častokrát 
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merítkom a smerovaním toho, či našu prácu robíme dobre a ako sa kroky, ktoré sa snažíme 

aplikovať, osvedčili inde“. Myslí si, že je to aj príležitosť, ako sa vyvarovať chýb a prípadne 

zbytočných rozhodnutí, ktoré by mohli byť obmedzujúce. 

  Prezident SOŠV by chcel pokračovať aj v aktivitách pre športovcov. Je podľa neho dôležité 

snažiť sa zamerať nielen na organizovaný vrcholový šport, ale naozaj na každého, kto má šport 

rád a kto sa prostredníctvom športu hýbe a robí niečo aj sám pre seba. V súvislosti s organizovaním 

medzinárodných podujatí je hrdý na SOŠV, pôsobiaci ako organizácia, ktorá vie pripraviť a  

komunikovať o medzinárodných podujatí, ktoré by sa mali na Slovensku uskutočniť. Organizácia 

medzinárodných podujatí na Slovensku má svoj význam a hodnotu a je to niečo, čo by si do 

budúcna zaslúžilo prehľadný a transparentný proces aj z hľadiska financovania.  

  Na záver prezident SOŠV vyslovil myšlienku, ktorú by rád používal aj do budúcna ako motto 

organizácie: „Určite dokážeme sami ísť rýchlejšie, ale určite dokážeme spolu zájsť ďalej“. 

Následne Anton Siekel vyjadril túžbu, aby novozvolené orgány SOŠV dokázali zdieľať podobné 

myšlienky a hodnoty a vieru, že prípadné korekcie a zmeny, ktoré sa môžu vyskytnúť, budú všetky 

v prospech nielen členov SOŠV, ale predovšetkým v prospech športu ako takého.  

 

  Generálny sekretár Jozef Liba dal hlasovať o správe prezidenta SOŠV za končiaci sa 

olympijský cyklus. Delegátmi ju jednomyseľne schválili. Za hlasovalo všetkých 79 prítomných 

delegátov s celkovým počtom 115 hlasov, pričom nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo správu o činnosti SOŠV za funkčné obdobie 2017 – 2021. 

 

   

BOD 9: DISKUSIA  

 

 Nikto zo zúčastnených nevyužil možnosť vystúpiť s diskusným príspevkom.  

 

 

BOD 10: PRESTÁVKA 

 

BOD 11: INFORMÁCIA MANDÁTOVEJ KOMISIE 

 

   Predseda mandátovej a návrhovej komisie 60. VZ SOŠV Ľubor Halanda informoval 

plénum o počte delegátov na 60. VZ SOŠV. Z pozvaných 92 delegátov s celkovým počtom hlasov 

128 bolo prítomných 86 delegátov s počtom hlasov 122. Vyplýva z toho, že plénum je 

uznášaniaschopné, kedže percentuálny podiel hlasov prítomných delegátov je 95,3 %.  

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu mandátovej a návrhovej komisie 60. 

VZ SOŠV. 

   

BOD 12: INFORMÁCIA VOLEBNEJ KOMISIE SOŠV 

 

  Predseda volebnej komisie 60. VZ SOŠV Zdenko Kríž informoval, že v zmysle schváleného 

programu 60. valného zhromaždenia SOŠV sa pristupuje k bodom súvisiacim s voľbami do 

orgánov SOŠV. Konštatoval, že voľby sa budú riadiť volebným poriadkom, ktorý bol schválený 

v bode č. 2 a  zoznamy kandidátov na jednotlivé funkcie boli doručené všetkým delegátom 

v stanovených termínoch. Informoval aj o skutočnosti, že kandidátku skontroloval a schválil 
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výkonný výbor SOŠV na svojom zasadnutí dňa 7. 10. 2021, pričom všetci navrhnutí kandidáti 

splnili požiadavky na zaradenie do volieb.  

 

  Na jednotlivé pozície sa prihlásil nasledovný počet kandidátov: 

• prezident SOŠV: 1 kandidát 

• členovia VV SOŠV: 20 kandidátov 

• predseda DR SOŠV: 1 kandidát  (pôvodne dvaja kandidáti, ale nomináciu Jiřího Jeřábka 

Slovenská skialpinistická asociácia v predvečer rokovania stiahla)  

• členovia DR SOŠV: 6 kandidátov  

• ombudsman SOŠV: 1 kandidát 

• individuálni členovia SOŠV: 8 kandidátov  

 

 Z. Kríž ďalej informoval, že princípy a spôsob voľby sú podrobne definované vo volebnom 

poriadku a na úvod zdôraznil niektoré najdôležitejšie informácie. Volebné obdobie prezidenta, 

členov výkonného výboru a individuálnych členov SOŠV je do konca tohto olympijského cyklu, 

teda na 3 roky. Ombudsman je volený v duchu Stanov SOŠV na štyri roky, predseda a členovia 

dozornej rady až na päť rokov. Všetky voľby sú tajné. Na funkciu prezidenta, predsedu dozornej 

rady a ombudsmana SOŠV môžu byť voľby dvojkolové, ako bolo schválene vo volebnom 

poriadku. Voľby členov výkonného výboru SOŠV sú jednokolové v dvoch celkoch. V prvom 

celku sa volí päť členov výkonného výboru SOŠV, ktorých nominovali zväzy olympijských 

športov, v zmysle požiadavky na zachovanie olympijskej väčšiny. V druhom celku sa volia 

kandidáti z neolympijských športov, resp. z iných organizácií, ku ktorým budú priradení aj 

neúspešní kandidáti z prvého celku volieb. V tomto celku sa volia štyria členovia VV SOŠV. 

Druhé kolo by mohli mať tieto voľby len vtedy, keď dvaja alebo viac kandidátov na poslednom 

postupovom mieste dostane rovnaký počet hlasov. Do druhého kola postupujú iba kandidáti s 

rovnakým počtom hlasov. Podobný postup je aj pri voľbe členov dozornej rady a pri voľbe 

individuálnych členov SOŠV. 

 Predseda volebnej komisie upozornil na to, že hlasovacie lístky dostanú delegáti podľa 

jednotlivých členských subjektov pred každým hlasovaním. Následne označia krížikom 

kandidátov, ktorým dávajú svoj hlas. Počet volených pozícií sa oznámi pred každou voľbou. Platný 

je iba ten lístok, na ktorom je počet označených kandidátov do požadovaného čísla, pričom v 

prípade vyššieho počtu označených kandidátov ako je počet volených miest je listok neplatný. 

Rovnako je hlasovací lístok neplatný aj v prípade dopísania mena iného kandidáta alebo ak je inak 

znehodnotený. Prázdny lístok hodený do hlasovacej urny je platný hlasovací akt, ktorý sa počíta 

ako zdržanie sa hlasovania.  

  Následne Z. Kríž zopakoval aj hlasovací manuál. Právo voliť mali všetci aktuálni 92 členovia 

SOŠV, z ktorých je 81 právnických osôb a 11 fyzických osôb. Spolu disponujú 128 hlasmi, ale na 

60. VZ SOŠV sa reálne zúčastňuje 86 členov SOŠV spolu so 122 hlasmi. Prvá skupina športových 

zväzov olympijských športov má 36 delegátov, ktorí disponujú 72 hlasmi a druhá skupina 

športových zväzov olympijských športov s dvoma delegátmi má 2 hlasy. Športové zväzy 

neolympijských športov uznané Medzinárodným olympijským výborom majú 27 delegátov 

disponujúcich 27 hlasmi. Slovenské športové organizácie, ktoré sú členmi SOŠV, disponujú 16 

hlasmi. Prezident SOŠV disponuje jedným hlasom, 5 osobností slovenského športového 

a olympijského hnutia disponuje 5 hlasmi a 5 členov komisie športovcov SOŠV disponuje rovnako 

5 hlasmi. Uvedený prehľad spolu s jednotlivými hlasmi je aj prílohou volebného poriadku.  
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  Pred plénum predstúpil Jiří Jeřábek s otázkou, či stiahnutie jeho kandidtúry na predsedu 

dozornej rady SOŠV bolo v súlade s internými predpismi SOŠV. Generálny sekretár SOŠV spolu 

s prezidentom SOŠV sa vyjadrili, že stiahnutie kandidatúry zobrali na vedomie a je právoplatné, 

na základe komunikácie s právnickým subjektom, ktorý ho aj navrhol ako kandidáta. Tým bola 

Slovenská skialpinistická asociácia, ktorá návrh stiahla.   

 

 Predseda volebnej komisie SOŠV následne poprosil členov volebnej komisie, aby začali 

rozdávať jednotlivé hlasovacie lístky, pričom ich prevzatie bude riadne označené.  

 

 ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu volebnej komisie 60. VZ SOŠV. 

 

 

BOD 13: VOĽBY ORGÁNOV SOŠV  

 

  Predseda volebnej komisie Zdenko Kríž postupne oznámil výsledky jednotlivých volieb, 

osobitne po každom hlasovaní a následnom zrátaní hlasov volebnou komisiou. Ako prvé prebehli 

voľby prezidenta SOŠV.  

 

  Za prezidenta SOŠV bol bez súpera zvolený doterajší prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý na 

čele organizácie stojí od novembra 2016. Pred jeho voľbou sa prezentovalo 86 členov, 

disponujúcich spolu 122 hlasmi. A. Siekel získal 108 z celkového počtu 122 odovzdaných hlasov 

(spolu 64 od 32 členov s 2 hlasmi a 44 od členov s 1 hlasom), zdržali sa 4 členovia s 2 hlasmi a 6 

členovia s 1 hlasom. Znovuzvolený prezident SOŠV vystúpil pred plénum a v krátkosti sa 

poďakoval.  

 

V ďalšej časti volieb, v prvom celku volieb do výkonného výboru SOŠV, v ktorom sa volilo 

len z okruhu nominantov zväzov olympijských športov, uspeli piati z počtu 16 uchádzačov o 

členstvo v exekutíve, z toho štyria olympionici. Hlasovalo 85 členov SOŠV, ktorí odovzdali 84 

platných lístkov, dokopy so 120 hlasmi (36 lístkov bolo od dvojhlasových a 48 od jednohlasových 

členov). 

Najviac hlasov (105 zo 120 možných) získala bronzová olympijská medailistka v strelbe 

Danka Barteková, ktorá v rokoch 2013 – 2021 (až do skončenia OH v Tokiu) počas svojho 

pôsobenia v Medzinárodnom olympijskom výbore bola členkou VV SOŠV ex officio. Teraz sa do 

exekutívy vráti už ako jej riadna členka. Zo všetkých kandidátov mala zároveň najviac nominácií, 

do VV SOŠV ju navrhlo až osem subjektov. 

Okrem nej boli v prvom kole zvolení doterajší viceprezident SOŠV a šéf Slovenského 

atletického zväzu Peter Korčok (69), trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia 

Kuzminová (68), doterajší člen VV SOŠV a predseda Slovenského zväzu karate Daniel Líška (44) 

a olympijský víťaz v atletike, nový riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica 

Matej Tóth (40). 

Ďalší v poradí boli: Miroslav Šatan (38), Jozef Gönci (35), Monika Šišková (34), Marek Rojko 

(30), Boris Bergendi (22), Branislav Delej (20), Jozef Jurášek (18), Mária Berdisová (17), Anton 

Pacek (14), Rastislav Antala a Tomáš Kovács (obaja 11). 

 

V druhom celku volieb do výkonného výboru SOŠV, v ktorom išlo o zvolenie zvyšných 

štyroch členov výkonného výboru SOŠV, hlasovalo 85 členov SOŠV. Platné lístky odovzdali 84 
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členovia spolu so 121 hlasmi (36 dvojhlasových a 49 jednohlasových). Do zvolenej štvorice sa 

dostali výlučne zástupcovia olympijských športov, medzi nimi ďalší dvaja olympionici. 

Najvyšší počet hlasov v tomto celku získal bývalý špičkový hokejista, dnes prezident 

Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan (53). Okrem neho boli zvolení doterajšia 

členka VV a zároveň generálna sekretárka Slovenskej gymnastickej federácie Monika Šišková (49), 

bývalý viceprezident SOŠV a dvojnásobný olympijský medailista v športovej streľbe Jozef Gönci 

(38) a prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko (36). 

V druhom celku volieb do VV SOŠV pod čiarou zostali Marián Vanderka (32 hlasov), Boris 

Bergendi, Alica Fisterová (obaja po 30), Jozef Jurášek (22), Branislav Delej, Boris Mlsna (obaja 

po 21), Mária Berdisová (16), Anton Pacek (15), Tomáš Kovács (14), Rastislav Antala (12) a 

Michaela Kovácsová (11).  

 

Do jedenásťčlenného výkonného výboru patria ešte prezident SOŠV Anton Siekel a ex officio 

ako predsedníčka komisie športovcov SOŠV Zuzana Rehák Štefečeková. Hneď po voľbách sa 

uskutočnilo krátke stretnutie nového výkonného výboru SOŠV. Chýbala na ňom len Monika 

Šišková, ktorá bola v tom čase na MS v športovej gymnastike v Tokiu. Prvé riadne zasadnutie 

novozvoleného VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra 2021. 

 

Vo voľbách predsedu dozornej rady SOŠV mali byť pôvodne dvaja kandidáti, ale napokon 

bez súpera zvíťazil doterajší predseda Ján Mižúr zo Slovenského zväzu orientačných športov. 

Získal 113 hlasov zo 120, keď 4 členovia SOŠV sa zdržali a 2 hlasy boli neplatné. Nomináciu jeho 

protikandidáta Jiřího Jeřábka Slovenská skialpinistická federácia v predvečer rokovania stiahla. 

 

Za dvoch nových členov dozornej rady SOŠV spomedzi šiestich kandidátov boli zvolení Boris 

Čavajda (71 hlasov) a doterajší člen Ján Karšňák (49). Pod čiarou zostali Vladimír Gubrický (37), 

Petr Horáček (30), Milan Roman (25) a Radoslav Peciar (7). Členom DR SOŠV ex officio za 

komisiu športovcov je jej podpredseda olympionik Jakub Šimoňák. 

 

Za ombudsmana SOŠV bol bez súpera znovu zvolený skúsený právny expert Ľubomír Fogaš, 

ktorý získal až 115 hlasov zo 120. 

 

Posledná voľba na 60. VZ SOŠV patrila individuálnym členom SOŠV z radov osobností 

slovenského športu. Z osmičky kandidátov uspela pätica dlhoročných popredných športových 

reprezentantov: džudista Jozef Krnáč (88 hlasov), basketbalista Stanislav Kropilák (79), sánkarka 

Mária Jasenčáková, vodný slalomár Michal Martikán (po 72) a futbalista Róbert Vittek (56). Pod 

čiarou zostali bývalá gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová (41), bývalý zápasník Miroslav 

Luberda (35) a člen správnej rady Fondu na podporu športu Miroslav Dráb (14). 

 

Predseda volebnej komisie na záver volieb zagratuloval zvoleným členom a poďakoval za 

priebeh volieb. 
 

  ● Valné zhromaždenie zvolilo Antona Siekela za prezidenta SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie zvolilo Danku Bartekovú, Petra Korčoka, Anastasiu Kuzminovú, 

Daniela Líšku, Mateja Tótha, Miroslava Šatana, Moniku Šiškovú, Jozefa Gönciho a Mareka Rojka 

za členov výkonného výboru SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie zvolilo Jána Mižúra za predsedu dozornej rady SOŠV a kontrolóra 

SOŠV. 
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  ● Valné zhromaždenie zvolilo Borisa Čavajdu a Jána Karšňáka za členov dozornej rady 

SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie zvolilo Ľubomíra Fogaša za ombudsmana SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie zvolilo Jozefa Krnáča, Stanislava Kropiláka, Michala Martikána, 

Máriu Jasenčákovú a Róberta Vitteka za individuálnych členov SOŠV. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie nomináciu zástupcov komisie športovcov do 

orgánov SOŠV: jej predsedníčky Zuzanu Rehák Štefečekovú do výkonného výboru SOŠV a 

podpredsedu Jakuba Šimoňáka do dozornej rady SOŠV. 
 
 

BOD 14: PRIJATIE ČESTNÝCH ČLENOV 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval o ďaľšom bode rokovania - prijatí čestných 

členov SOŠV. Čestné členstvo sa udeľuje domácim osobnostiam za mimoriadne a vynikajúce 

zásluhy v oblasti športu a olympizmu, resp. za dlhodobú angažovanosť v konkrétnych činnostiach 

a orgánoch SOŠV. Každý schválený čestný člen SOŠV zároveň obdrží Zlatý odznak SOŠV. Na  

návrh VV SOŠV predstavil J. Liba zoznam nasledujúcich kandidátov:  

 

  ĽUBOR HALANDA - Bývalý vynikajúci volejbalista, neskôr tréner a dlhoročný popredný 

volejbalový i olympijský funkcionár. 

 NATÁLIA HEJKOVÁ - Bývalá výborná basketbalistka a historicky najúspešnejšia trénerka 

v ženskom basketbale na Slovensku. 

  ZDENKO KRÍŽ - Bývalý všestranný športovec, a potom veľa rokov športový novinár je jeden 

z najvýznamnejších slovenských športových a olympijských funkcionárov. 

  BENJAMÍN LEITNER - Bývalý predseda federálneho biatlonového zväzu i predsedom 

Slovenského zväzu biatlonu (SZB). 

  IGOR NEMEČEK - Bývalý hokejista a tréner, v minulosti dlhoročný generálny sekretár 

a následne prezident SZĽH. 

 

  Plénum VZ SOŠV jednomyseľne schválilo prijatie nových čestných členov SOŠV. Za návrh 

hlasovalo všetkých 74 prítomných delegátov s počtom hlasov 106. Kandidáti prebrali dekréty 

čestných členov SOŠV a Zlatý odznak SOŠV z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela a čestného 

prezidenta Františka Chmelára. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo prijatie čestných členov SOŠV, spojené s udelením Zlatého 

odznaku SOŠV: Ľubor Halanda, Natália Hejková, Zdenko Kríž, Benjamín Leitner a Igor 

Nemeček. 

 

 

BOD 15: SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE 

   

  Predseda volebnej komisie Zdenko Kríž v rámci správy volebnej komisie 60. VZ SOŠV 

zosumarizoval výsledky a priebeh jednotlivých volieb volebného 60. VZ SOŠV. Správa bola 

schválená jednomyseľne a bez pripomienok. Za hlasovalo všetkých 72 aktuálne prítomných 

delegátov s počtom hlasov 103. Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. 
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  ● Valné zhromaždenie schválilo správu volebnej komisie 60. VZ SOŠV. 

 

 

BOD 16: SPRÁVA NÁVRHOVEJ KOMISIE (UZNESENIE 60. VZ SOŠV) 

 

  Predseda mandátovej a návrhovej komisie 60. VZ SOŠV Ľubor Halanda predložil návrh 

uznesení 60. VZ SOŠV, ktorý bol schválený jednomyseľne a bez pripomienok. Za hlasovalo 

všetkých 72 aktuálne prítomných delegátov s počtom hlasov 103. Nikto sa nezdržal a nikto nebol 

proti návrhu. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo správu mandátovej a návrhovej komisie - uznesenia zo 60. 

VZ SOŠV. 
 
 

BOD 17: ZÁVER 

  

  Prezident SOŠV Anton Siekel si na záver, predtým ako sa ujal slova, splnil milú povinnosť a  

odovzdal Zdenkovi Krížovi ocenenie, ktoré nemohol prebrať počas plnenia si svojich povinností 

vo volebnej komisii. 

  Prezident SOŠV následne v krátkosti zhodnotil priebeh 60. valného zhromaždenia SOŠV.  

V prvom rade sa poďakoval všetkým členom orgánov a komisií SOŠV, ktorí pracovali 

v uplynulom päťročnom olympijskom cykle, za odvedenú prácu a činnosť pre slovenský šport. 

Pevne verí, že aj novozvolené orgány prenesú na seba pocit zodpovednosti voči delegátom 

a všetkým pracujúcim v slovenskom športe tak, aby nové a priebežne zverené úlohy a povinnosti 

mohli so cťou komunikovať pri odovzdaní svojich mandátov. 

  „Teším sa na spoluprácu a že sa nám podarilo to, o čo sme sa snažili. Posunuli sme sa smerom 

k rovnoprávnosti v zastúpení vo výkonnom výbore SOŠV“, vyjadril sa prezident SOŠV 

k výsledkom volieb a dodal, že je rád silnej nominácii delegátov na jednotlivé funkcie. Výsledkom 

toho je, podľa jeho slov, vytvorenie vyváženého tímu vo výkonnom výbore SOŠV, ako aj v 

dozornej rade SOŠV. Vyjadril aj potešenie z pokračujúcej spolupráce s ombudsmanom SOŠV. 

Podľa prezidenta SOŠV je dôležité v nasledujúcom období dokázať, že dôveru, ktorú dostal on 

sám, ako aj ostatní zvolení členovia, je nutné naplniť. Zdôraznil, že sa o to bude snažiť priebežne 

v komunikácii, na pracovných stretnutiach s členmi SOŠV, s členmi výkonného výboru SOŠV, 

s rezortom a so všetkými zainteresovanými stranami.  

 

 

V Bratislave, 15. októbra 2021 

  

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV, v.r. 

 

Overil: Anton Siekel, prezident SOŠV, v.r. 
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UZNESENIA 

z volebného 60. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru  

(VZ SOŠV), konaného dňa 15. októbra 2021 v hoteli NH Gate One v Bratislave 

  

60. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 

 

A.    SCHVAĽUJE: 

1. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 60. VZ SOŠV nasledovne: predseda Ľubor 

Halanda, členovia Juraj Minčík, Peter Ivanič. 

2. Zloženie volebnej komisie 60. VZ SOŠV nasledovne: predseda Zdenko Kríž, členovia 

Július Dubovský, Ľudmila Pastorová, Marián Jung, Zuzana Rehák Štefečeková (za komisiu 

športovcov SOŠV). 

3. Program 60. valného zhromaždenia SOŠV. 

4. Zápisnicu z 59. valného zhromaždenia SOŠV. 

5. Rokovací poriadok 60. VZ SOŠV. 

6. Volebný poriadok 60. VZ SOŠV. 

7. Účasť slovenskej výpravy na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu 2022. 

8. Správu o činnosti SOŠV za funkčné obdobie 2017 – 2021.  

9. Prijatie čestných členov SOŠV, spojené s udelením Zlatého odznaku SOŠV: Ľubor 

Halanda, Natália Hejková, Zdenko Kríž, Benjamín Leitner, Igor Nemeček. 

10. Správu volebnej komisie 60. VZ SOŠV. 

11. Správu mandátovej a návrhovej komisie - uznesenia zo 60. VZ SOŠV. 

B.    BERIE NA VEDOMIE: 

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

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

2. Udelenie a odovzdanie výročných ocenení SOŠV za rok 2020 nasledovne: Trofej SOŠV – 

Zdeno Chára, Cena Pavla Schmidta – Petra Vlhová, Cena Ondreja Nepelu – Barbora 

Mokošová, Cena Pavla Demitru – Ľubomír Višňovský, Cena Jána Zacharu – Stanislav 

Kútik, Cena Vladimíra Černušáka – Jozef Drenko, Cena Matyldy Pálfyovej – Anna 

Čápová, Yvetta Macejková, Cena Mira Procházku – Ľubomír Souček, Cena Ladislava 

Chudíka – Pavol Barabáš, Cena Jána Mráza – SPP, a.s. – Ekofond, Cena Vincenta Lafka – 

Olympijský klub Michalovce. 

3. Udelenie a odovzdanie vyznamenaní SOŠV nasledovne: Zlatý odznak SOŠV – Jozef 

Bazálik, Juraj Sanitra, Jozef Slovík, Pavel Schenk. 

4. Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXII. olympiády Tokio 2020. 

5. Informáciu o príprave na ZOH 2022 v Pekingu. 

6. Nomináciu zástupcov komisie športovcov do orgánov SOŠV: jej predsedníčky Zuzanu 

Rehák Štefečekovú do výkonného výboru SOŠV a podpredsedu Jakuba Šimoňáka  

do dozornej rady SOŠV. 

7.      Informáciu mandátovej a návrhovej komisie 60. VZ SOŠV. 

8.      Informáciu volebnej komisie 60. VZ SOŠV. 
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C.      VZ VOLÍ: 

1. Antona Siekela za prezidenta SOŠV. 

2. Danku Bartekovú, Petra Korčoka, Anastasiu Kuzminovú, Daniela Líšku, Mateja Tótha, 

Miroslava Šatana, Moniku Šiškovú, Jozefa Gönciho a Mareka Rojka za členov výkonného 

výboru SOŠV. 

3. Jána Mižúra za predsedu dozornej rady SOŠV a kontrolóra SOŠV. 

4. Borisa Čavajdu a Jána Karšňáka za členov dozornej rady SOŠV. 

5. Ľubomíra Fogaša za ombudsmana SOŠV. 

6. Jozefa Krnáča, Stanislava Kropiláka, Michala Martikána, Máriu Jasenčákovú a Róberta 

Vitteka za individuálnych členov SOŠV. 

  

 

 

V Bratislave 15. 10. 2021  

 

Ľubor Halanda (predseda mandátovej a návrhovej komisie), Juraj Minčík, Peter Ivanič (členovia 

mandátovej a návrhovej komisie) 

 


