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ZÁPIS  

zo  61. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru 

(VZ SOŠV), ktoré sa konalo dňa 21. januára 2022 o 10:00 hybridnou formou 

(online / prezenčne) v priestoroch Slovenského olympijského a športového 

múzea, na prízemí Domu športu, Junácka 6, Bratislava) 
Prítomní: 

Z 92 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 128 hlasmi bolo o 10:00 prítomných 70 členov, 

celkove disponujúcich 99 hlasmi, čo znamenalo 77 % všetkých hlasov. Zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

 

Ospravedlnení členovia SOŠV: spolu 1 s 1 hlasom: Róbert Kajánek (Slovenská Muay Thai 

Asociácia) 

 

Ďalší neprítomní členovia SOŠV: spolu 13 s 14 hlasmi – s 2 hlasmi: Miloš Drgoň (Slovenská 

basketbalová asociácia), s 1 hlasom: Peter Kysel (Slovenská asociácia čínskeho WU SHU), 

Martin Kopejtko (Slovenský zväz florbalu), Ján Chovan (Zväz potápačov Slovenska), Igor 

Žiak (Slovenská skialpinistická asociácia), Richard Bohunický (Slovenská softbalová asociácia), 

Jana Maniková (Slovenská squashová asociácia), Vladimír Baluška (Národné športové 

centrum), Samuel Piasecký (Slovenská asociácia olympionikov), Eva Murková (Slovenská 

asociácia športu na školách), Peter Osuský (Slovenská spoločnosť olymp. a šport. zberateľov), 

Dominika Nestarcová (Špeciálne olympiády Slovensko) a Róbert Vittek (člen SOŠV – osobnosť 

slovenského olympijského a športového a športu). 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 

  Olympijská hymna.  

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba na úvod privítal všetkých hostí prítomných na 61. 

valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru, ktoré označil slávnostným, 

keďže jeho hlavným bodom je schválenie výpravy olympionikov na nadchádzajúce zimné 

olympijské hry v Pekingu. V rámci zaistenia ochrany zdravia všetkých účastníkov, bola táto 

konferencia vedená predovšetkým online formou. Zároveň J. Liba privítal aj vzácneho hosťa 

zhromaždenia – veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky, J. E. SUN Lijie. Na záver úvodnej reči 

poprosil o minútu ticha pre športové osobnosti a funkcionárov, ktorí nás opustili odo dňa konania 

60. VZ SOŠV. 

   

  Prezident SOŠV Anton Siekel začal svoju úvodnú reč poďakovaním zástupcovi organizátora 

ZOH – prítomnému veľvyslancovi Čínskej ľudovej republiky, kolegom na SOŠV, trénerom, 

realizačným tímom a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave slovenského tímu do 

Pekingu 2022. Zdôraznil, v akej zložitej situácii sa momentálne nachádza šport celosvetovo. O to 

väčšia výzva pre všetkých bolo urobiť maximum preto, aby slovenskí športovci odchádzali do 

dejiska hier pripravení na všetky možné okolnosti, ktoré sa dajú predvídať. SOŠV pripravil podľa 

jeho slov aj úplne špecifické opatrenia v záujme zamedzenia prípadného výskytu nákazy Covid-

19. Uviedol presvedčenie, že všetkým našim športovcom a kolegom vo výprave do Pekingu sa 

bude dariť vyhnúť komplikáciám vyplývajúcim z pandemických opatrení, či ochoreniu. „Myslím 
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si, že Slovenská republika vysiela na ZOH v Pekingu športovú výpravu, ktorá má svoje ambície. 

Vo výprave máme svoje športové želiezka v ohni, ale aj mladých športovcov, ktorí idú predviesť 

svoj športový potenciál pred veľmi silnou konkurenciou“, vyjadril sa prezident SOŠV a zároveň 

zaželal našej výprave šťastný návrat domov v zdraví, ale aj s pozitívnymi športovými výsledkami. 

Na záver svojho krátkeho príhovoru ocenil aj stretnutie so zástupcom Čínskej ľudovej republiky, 

na ktorom prebrali a zdôraznili aspekt olympijských hier, ktorý by sa mal stať výrazným 

symbolom tejto doby. „Pevne verím, že všetci športovci celého sveta sa budú môcť zúčastniť 

olympijských hier a budú môcť vyslať signál o tom, že je tu práve obdobie na to, aby sme zložili 

nielen tie reálne, ale aj pomyselné zbrane využívané často vo svojom osobnom živote a naozaj si 

užili tento športový sviatok, ktorý nie je samozrejmosťou“. Podľa jeho názoru by sme si mali 

veľmi vážiť, že Slovenská republika a jej športovci majú príležitosť a možnosť zúčastniť sa 

olympijských hier. Na záver poprial ešte raz slovenským športovcom veľa úspechov, nech sa im 

vyhýbajú akékoľvek formy zranenia a teší sa na ich skorý návrat domov.  

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že zmeny v zastupovaní členov na 61. VZ. 

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

sekretariát SOŠV. 

 

 
člen SOŠV 

delegát na 60. VZ 

SOŠV 
delegát na 61. VZ 

SOŠV 

1. Slovenský krasokorčuliarsky zväz Jozef Beständig Lýdia Lackovičová 

2. Slovenský zväz biatlonu Peter Vozár Maroš Badáň 

3. Slovenská gymnastická federácia Oľga Kyselovičová Ján Novák 

4. Slovenský zväz jachtingu Zuzana Vargová Marián Babjak 

5. Slovenský zväz judo Pavol Krejčí Ján Krišanda 

6. Slovenská kanoistika Richard Galovič Miroslav Haviar 

7. Slovenský zväz moderného päťboja Vladimír Miller Dušan Poláček, ml. 

8. Slovenská rugbyová únia Michal Mihálik Eduard Krützner 

9. Slovenský strelecký zväz Miloslav Benca Barbora Reichová 

10. Slovenská asociácia taekwondo Gabriela Ižariková Pavel Ižarik 

11. Slovenský zväz tanečných športov Peter Ivanič Petr Horáček 

12. Slovenský zväz vzpierania Pavol Mutafov Tomáš Chovanec 

13. Slovenská baseballová federácia Dušan Noga Mojmír Jankovič 

14. Slovenský biliardový zväz Samuel Koniar Martin Tomsa 

15. Slovenský zväz kickboxu Viliam Sabol Peter Onuščák 

16. Slovenská asociácia motoristického 

športu Dušan Koblíšek Vojtech Ruisl 

17. Slovenský Národný Aeroklub 

generála M. R. Štefánika Martin Jurovic Marcela Nagyová 

18. Kalokagatia na Slovensku Anton Javorka František Glos 

19. Klub slovenských turistov Ľubo Calpoš Peter Dragúň 

20. Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici Martin Pupiš 
Juraj Kremnický 

21. VŠC Dukla Banská Bystrica – MO 

SR Roman Benčík 
Matej Tóth 
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  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov Slovenského 

olympijského a športového výboru na rokovaní 61. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na 

rokovaní, ako boli predložené. 

 

BOD 2: SCHVÁLENIE PROGRAMU 61. VZ SOŠV,  ZÁPISNICE Z 60. VZ SOŠV A 

ROKOVACIEHO PORIADKU 61. VZ SOŠV 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že k elektronicky zaslanému programu 61. 

VZ SOŠV, ďalej k zápisnici zo 60. VZ SOŠV, ani k rokovaciemu poriadku 61. VZ SOŠV 

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

o všetkých dokumentoch hlasovať. Všetky boli schválené jednomyseľne 96 hlasmi od 68 

delegátov. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu zo 60. valného zhromaždenia SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo rokovací poriadok 61. VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo program 61. VZ SOŠV nasledovne: 

 

1. Otvorenie Siekel  

2. Schválenie programu 61. VZ SOŠV, zápisnice z 60. VZ SOŠV a  

    Rokovacieho poriadku 61. VZ SOŠV Liba  

3. Schválenie zloženia mandátovo-návrhovej komisie pre 61. VZ SOŠV         Liba  

4. Informácia o príprave na ZOH Peking 2022  Buček  

5. Schválenie výpravy SR na ZOH Peking 2022  Buček  

6. Diskusia    

7. Správa mandátovo – návrhovej komisie (uznesenia 61. VZ SOŠV)                           Barteková 

8. Záver  Siekel  

 

 

BOD 3: SCHVÁLENIE ZLOŽENIA MANDÁTOVO-NÁVRHOVEJ KOMISIE PRE 61. VZ 

SOŠV 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba predložil nasledovný návrh zloženia mandátovo -

návrhovej komisie 61. VZ SOŠV: predsedníčka Danka Barteková – viceprezidentka SOŠV, 

členovia Monika Šišková – členka VV SOŠV (olympijský šport) a Daniel Líška – člen VV SOŠV 

(neolympijský šport). Za návrh hlasovalo 64 prítomných delegátov s celkovým počtom 90 hlasov, 

pričom jeden delegát sa hlasovania zdržal.  

  

  ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 61. VZ SOŠV 

nasledovne: predsedníčka Danka Barteková, členovia Daniel Líška, Monika Šišková. 

   

 

BOD 4: INFORMÁCIA O PRÍPRAVE NA ZOH PEKING 2022 

 

  Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV Roman Buček informoval o príprave 

účasti výpravy SR na ZOH v Pekingu 2022. XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu, ktoré sa 
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uskutočnia od 4. do 20. februára 2022. Organizačné zabezpečenie účasti výpravy Slovenskej 

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

ročného odkladu letných olympijských hier boli aktivity organizátorov zimných hier na požiadanie 

národných olympijských výborov, ako aj Medzinárodného olympijského výboru v letnom období 

utlmené. Naplno sa však rozbehli  v jesennom období a momentálne vrcholia práve v týchto dňoch. 

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

vedúcich výprav, ktorá sa spravidla organizuje jeden rok pred konaním v dejisku, nemali sme tak 

ani možnosť navštíviť športoviská a priestory olympijskej dediny“, vyjadril miernu nespokojnosť 

Roman Buček a pripomenul, že je to kľúčová aktivita pre nastavenie stratégie výprav, 

zabezpečenie ubytovania, dopravy, logistiky, nevynímajúc prehliadku športovísk a ich zázemia.  

  Za počiatočný veľký problém označil vedúci výpravy SR dopravu účastníkov do dejiska 

olympijských hier, keďže komerčné letecké spoločnosti prevádzkujú iba minimum pravidelných 

liniek do Číny a do Pekingu. Organizátori hier museli preto vyzývať letecké spoločnosti, aby na 

čas konania hier sprevádzkovali do Pekingu aspoň dočasné linky. „Prostredníctvom nášho 

dodávateľa prepravných služieb sa nám podarilo zabezpečiť letenky vo všetkých termínoch, ktoré 

naše tímy požadovali. Výprava sa prepraví v skupinách letmi vždy s jedným prestupom, v 

Istanbule alebo v Dohe“, informoval R. Buček o logistike a dodal, že prvá časť výpravy odlieta už 

26. januára a tím hokejistov, ako posledná časť výpravy, dňa 2. februára. 

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

ľadovej ploche a disciplíne Big Air v snowboardingu a v akrobatickom lyžovaní. V pekingskej 

olympijskej dedine bude ubytovaný tím slovenských hokejistov, t.j. 25 hráčov plus 15 členov 

realizačného tímu. V 93 km vzdialenom horskom stredisku Jančching (Yanqing) sa uskutočnia 

súťaže v toboganových športoch, v alpskom lyžovaní a v sánkovaní. Na olympijskú dedinu v 

Jančchingu je obrovský pretlak žiadostí národných olympijských výborov o ubytovanie, no  

riaditeľ športového oddelenia SOŠV všetkých ubezpečil, že okrem ubytovacej kapacity pridelenej 

organizátorom, čo znamená počet športovcov krát dva, organizačný tím zabezpečil ubytovanie pre 

členov realizačných tímov vo vybraných hoteloch v rámci takzvanej bubliny. Tie sú vzdialené 

približne 40 minút cesty autom od olympijskej dediny. Celkovo bude v olympijskej dedine v 

Jančchingu ubytovaných 36 členov slovenskej výpravy. V približne 200 km vzdialenom centre v 

Čchang ťia-kchou (Zhangjiakou) sa uskutočnia súťaže v biatlone, v severských lyžiarskych 

disciplínach, v akrobatickom lyžovaní a snowboardingu, a aj tu bude musieť byť časť slovenskej 

výpravy ubytovaná mimo olympijskej dediny.  

  R. Buček ďalej hovoril najmä o covidovej situácii v súvislosti s olympijskými hrami. Hry sa 

uskutočnia v prísne stráženej bubline, kde nebude možný žiadny kontakt s vonkajším svetom a 

nebudú dovolené žiadne návštevy olympijskej dediny neakreditovaným osobám. V nevyhnutných 

prípadoch iba člen zastupiteľského úradu bude môcť vstúpiť do tejto bubliny na obmedzený čas 

plniť konzulárne úkony. Na tribúny nebudú môcť prísť zahraniční diváci a účasť domácich je ešte 

stále otázna. Účastníci budú musieť dodržiavať pravidlá pre zamedzenie šíreniu koronavírusu 

predpísané v príručke - PlayBook a taktiež bude prebiehať PCR testovanie všetkých účastníkov. 

Vedúci výpravy informoval plénum, že formou online porady inštruovali zástupcov jednotlivých 

športových tímov zodpovedných za dodržiavanie covid opatrení a priebežne riešia otázky a 

požiadavky súvisiace s týmito opatreniami.  

  Počas zimných olympijských hier sa uskutočnia aj voľby do komisie športovcov a ako býva 

zvykom, bola ustanovená aj disciplinárna komisia. Pre zimné olympijské hry v Pekingu bude v 

zložení Anton Siekel - prezident Slovenského olympijského a športového výboru, Roman Buček 

- vedúci výpravy, Ivona Fialková - zástupkyňa športovcov, Matej Matys - zástupca členov 

realizačných tímov a Roman Fano - vedúci lekár výpravy.  
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  Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV považuje najbližšie dni po valnom 

zhromaždení SOŠV za mimoriadne dôležité, keďže bude potrebné úspešné zvládnutie všetkých 

krokov nevyhnutných pre vycestovanie do Číny. Spomenul aj hlavné požiadavky organizátorov - 

byť plne zaočkovaný v zmysle našich národných epidemiologických predpisov a vyhlášok, 

povinné monitorovanie zdravotného stavu 14 dní pred odletom prostredníctvom špeciálnej online 

aplikácie, absolvovanie dvoch PCR testov s negatívnym výsledkom v stanovenom čase a nakoniec 

získanie finálneho potvrdenia čínskej ambasády - udelenie tzv. zeleného zdravotného kódu. 

Z tohto dôvodu si dovolil požiadať jeho excelenciu, veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky o 

spoluprácu a súčinnosť čínskeho konzulárneho úradu v rámci vybavovania „greenhealth“ kódu, 

bez ktorého vycestovanie do Pekingu nebude možné. Aj keď mnohé otázky zo strany 

organizačného výboru nie sú zodpovedané, R. Buček skonštatoval, že k dnešnému dňu sú splnené 

všetky požiadavky organizátora. „Som presvedčený, že vzhľadom na dané možnosti, ktoré 

poskytuje organizátor hier, sme zabezpečili prijateľné podmienky pre všetkých našich 

športovcov“, dodal.  Na záver prejavu poďakoval najbližším kolegom, Zuzke Tomčíkovej a 

Borisovi Demeterovi za doterajšiu vykonanú prácu.  

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o pripravenosti účasti SR na XXIV. 

zimných olympijských hrách v Pekingu 2022. 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zloženie disciplinárnej komisie na ZOH v 

Pekingu nasledovne: Anton Siekel, Danka Barteková, členka VV SOŠV, Roman Buček, Ivona 

Fialková, Matej Matys, Roman Fano. 

 

 

BOD 5: SCHVÁLENIE VÝPRAVY SR NA ZOH PEKING 2022 

 

    Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV Roman Buček v ďalšom bode 

zasadnutia oboznámil plénum valného zhromaždenia s nomináciou slovenskej výpravy na zimné 

olympijské hry v Pekingu. K nominácii sa vyjadril aj VV SOŠV, ktorý ju vopred jednohlasne 

schválil a predložil valnému zhromaždeniu SOŠV na schválenie. Roman Buček informoval, že k 

dnešnému dňu získali slovenskí športovci 50 miesteniek. Kvalifikačný proces je prakticky 

uzatvorený a do 24. januára je potrebné do Pekingu zaslať menovité prihlášky. Všetci nominovaní 

športovci majú splnené povinnosti voči Svetovej antidopingovej agentúre, ako aj Antidopingovej 

agentúre Slovenskej republiky a proti žiadnemu z navrhovaných účastníkov nie je vedené konanie 

súvisiace s porušením antidopingových pravidiel. Následne prezentoval Roman Buček návrh 

zloženia výpravy Slovenskej republiky na XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu. 

   

 

Výprava SR pre XXIV. ZOH Peking 2022 

BIATLON       

športovci disciplína sprievod funkcia 

Matej BALOGA jednotlivci, štafeta Lukáš DAUBNER vedúci tímu a tréner 

Šimon BARTKO  jednotlivci, štafeta Tomáš KOS tréner 

Tomáš SKLENÁRIK jednotlivci, štafeta Jakub LEŠČINSKÝ tréner 

Michal ŠIMA  jednotlivci, štafeta Miloš BÁTOVSKÝ metodik, diagnostik 

Paulína FIALKOVÁ  jednotlivci, štafeta Štefan LICHOŇ servis 
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Ivona FIALKOVÁ  jednotlivci, štafeta Miha PLAHUTNIK servis 

Henrieta HORVÁTOVÁ  jednotlivci, štafeta Adam KOŠTIAL servis 

Veronika MACHYNIAKOVÁ  jednotlivci, štafeta Peter GOLIAN servis 

  

 

Jakub HUDÁK fyzioterapeut 

8 športovcov a 9 členov RT       

    
BOBY       

športovci disciplína sprievod funkcia 

Viktória ČERŇANSKÁ monoboby 
Zdenka 

JAGNEŠÁKOVÁ 
vedúca tímu 

    Milan JAGNEŠÁK tréner 

1 športovkyňa a 2 členovia 

RT 
      

 
   

 

LYŽOVANIE     

ALPSKÉ LYŽOVANIE 
   

športovci disciplína sprievod funkcia 

Petra VLHOVÁ  SL, GS, AC, SG Mauro PINI tréner 

Rebeka JANČOVÁ  SL, GS, SG, TE Boris VLHA tréner 

Petra HROMCOVÁ SL, GS, SG, TE Matej GEMZA tréner 

Adam ŽAMPA SL, GS, TE 
Matteo 

BALDISSARUTTI 
tréner 

Andreas ŽAMPA SL, GS, SG, TE Marco PORTA kondičný tréner 

    Bruno GRANDI servis 

    Ivana GAŠPÁREK fyzioterapeutka 

  SL slalom Ján KVASNIČKA  tréner 

  GS obrovský slalom Martin ŠTĚPÁN tréner 

  TE tímová súťaž Roman MURÍN tréner 

  AC alpská  komb. Svatopluk KOVÁŘ servis 

  
SG superobr.  

slalom 
Matej KUTLÍK tréner 

  
 

Viliam STINČÍK fyzioterapeut 

  
 

Zuzana SENČEKOVÁ členka tímu lyžovania 

5 športovcov a 14 členov RT       

    
BEŽECKÉ LYŽOVANIE 

   
športovci disciplína sprievod funkcia 

Alena PROCHÁZKOVÁ  
šprint, 10 km C, tím 

šprint, 30 km F 

s hromadným štartom 
Ján JAKUBČO 

vedúci tímu lyž. 

disciplín 



 

7 

 

Barbora KLEMENTOVÁ  
šprint, 10 km C, tím 

šprint 
Ján VALUŠKA tréner  

Peter MLYNÁR 
šprint, 15 km C, tím 

šprint 
Peter ŽIŠKA tréner  

Ján KORISTEK 

15 km C, tím šprint, 

skiatlon 15/15km C/F, 

50 km F s hromadným 

štartom 

Mateusz SZCZOTKA servis 

Kristína SIVOKOVÁ 
šprint, 10 km C, tím 

šprint 
Michal MALÁK servis 

5 športovcov a 5 členov RT       

    
SNOUBORDING 

   
športovci disciplína sprievod funkcia 

Klaudia MEDLOVÁ Slope style, Big air Matej MATYS tréner 

  
 

Lars GRUNDBERG tréner, servis 

1 športovkyňa a 2 členovia 

RT 
      

 

ĽADOVÝ HOKEJ    

športovci   sprievod funkcia 

Samuel TAKÁČ   Miroslav ŠATAN generálny manažér 

Pavol REGENDA   Oto HAŠČÁK asistent gen. manažéra 

Adrián HOLEŠINSKÝ   Zuzana CHRENKOVÁ manažérka 

Šimon NEMEC   Craig RAMSAY tréner 

Peter ZUZIN   Ján PARDAVÝ asistent trénera 

Marek ĎALOGA   Andrej PODKONICKÝ asistent trénera 

Michal KRIŠTOF   Igor ANDREJKOVIČ video analytik 

Matej TOMEK   Ján LAŠÁK tréner brankárov 

Miloš KELEMEN   Róbert BEREŠ kondičný tréner 

Branislav KONRÁD   MUDr. Pavol LAUKO lekár 

Peter ČEREŠŇÁK   Vladimír ČAVOJEC fyzioterapeut 

Marko DAŇO   Andrej FOLTÝN fyzioterapeut 

Martin MARINČIN   Rastislav LADECKÝ masér 

Miloš ROMAN   Juraj STOPKA masér 

Libor HUDÁČEK   Peter JÁNOŠÍK tlačový atašé 

Patrik RYBÁR       

Mário GRMAN       

Juraj SLAFKOVSKÝ       

Tomáš JURČO       

Peter CEHLÁRIK       

Marek HRIVÍK       

Michal ČAJKOVSKÝ       
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Martin GERNÁT       

Kristián POSPÍŠIL       

Samuel KŇAŽKO       

25 športovcov a 15 členov 

RT 
      

    
SÁNKOVANIE 

   
športovci disciplína sprievod funkcia 

Jozef NINIS jednotlivci Jozef ŠKVAREK vedúci tímu 

Marián SKUPEK jednotlivci Lukáš BROŽ hlavný tréner  

Tomáš VAVERČÁK dvojsed. sane Ján HARNIŠ  tréner a servisman 

Matej ZMIJ dvojsed. sane Rastislav DRAJNA tréner a servisman  

Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ jednotlivkyne 
Viera FINDUROVÁ 

BACHÁROVÁ 
asistentka trénera 

  
 

Branislav DELEJ lekár 

5 športovcov a 6 členov RT       

    
VEDENIE VÝPRAVY 

   
meno funkcia     

Roman Buček vedúci výpravy 
  

Boris Demeter 
zástupca vedúceho 

výpravy    

Zuzana Tomčíková 
zástupca vedúceho 

výpravy, CLO   

Roman Fano vedúci lekár  
  

Ľubomír Souček 
hlavný tlačový 

atašé   

 Petra Gantnerová 
administrátor 

výpravy   

Ivan Macek 
lekár, Zhangjiakou 

(27. 1. - 9. 2.)   

Daniela Kňaze Doležalová 

lekárka, 

Zhangjiakou (9. 2.- 

20. 2.) 
  

 

Slovenský olympijský a športový výbor bude aj po schválení výpravy valným zhromaždením 

SOŠV (21.1.2022) sledovať situáciu a akceptovať miestenky dodatočne pridelené medzinárodnými 

športovými federáciami. V tejto súvislosti R. Buček požiadal plénum VZ SOŠV, aby splnomocnilo 

VV SOŠV, aby mohol pružne rozhodnúť o schválení doplnenia/zmeny nominácie v prípade 

dodatočného pridelenia miesteniek medzinárodnými športovými federáciami a po jej akceptácii 

národnými športovými zväzmi, resp. rozhodovať o schválení výmeny športovcov zo zdravotných 

dôvodov v zmysle pravidiel MOV. 
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  Generálny sekretár SOŠV J. Liba informoval, že valné zhromaždenie bude postupovať v 

zmysle stanov SOŠV, konkrétne čl. V bod 6 písm. b/ bod VIII., a teda, že do pôsobnosti valného 

zhromaždenia SOŠV patrí schvaľovať nomináciu výpravy Slovenskej republiky na olympijské 

hry. Zároveň podľa článku IV bod 7, v otázkach súvisiacich vyslovene s olympijskými hrami sa 

prihliada len na hlasy členov VV SOŠV, zástupcov právnických osôb uvedených v čl. III bod 5 

písm. a/ a členov – fyzických osôb uvedených v čl. III bod 4 písm. a/, písm. b/ a písm. c/. Ide tak 

o národné športové zväzy združené v medzinárodných 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. Návrhy boli schválené jednomyseľne, nikto nehlasoval 

proti a nikto sa pri hlasovaní nezdržal. Hlasovalo 49 delegátov s celkovým počtom 83 hlasov. 

 

  ● Valné zhromaždenie splnomocňuje výkonný výbor SOŠV, aby rozhodol o schválení 

doplnenia/zmeny nominácie v prípade dodatočného pridelenia miesteniek medzinárodnými 

športovými federáciami a po jej akceptácii národnými športovými zväzmi, resp. o schválení 

výmeny športovcov zo zdravotných dôvodov v zmysle pravidiel MOV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie slovenskej výpravy na XXIV. zimných 

olympijských hrách v Pekingu 2022.  

  ● Valné zhromaždenie schválilo na návrh príslušných športových zväzov akceptovanie 

prípadných dodatočných miesteniek pridelených slovenských športovcov na ZOH v Pekingu zo 

strany príslušných medzinárodných športových federácií. 

   

  So svojím príhovorom predstúpil následne J. E. SUN Lijie, splnomocnený veľvyslanec 

Čínskej ľudovej republiky. V úvode svojho príhovoru zaželal slovenskej výprave na zimných 

olympijských hrách jedinečný a krásny zážitok. Teší ho, že napriek stále pretrvávajúcej epidémii 

šíriaceho sa koronavírusu, organizátori prekonali počiatočné ťažkosti a dostali pod kontrolu z toho 

vyplývajúce riziká. Zimné olympijské hry prepájajú, podľa jeho slov, moderné technológie 

a informácie s ekologickou udržateľnosťou a šetrnosťou k životnému prostrediu. Čína trvá na 

usporiadaní zelených olympijských hier a vo veľkej miere využíva na športoviskách a v doprave 

nízkouhlíkovú energiu, pričom všetky športoviská spĺňajú normy pre zelené budovy a očakáva sa 

výrazné zníženie emisií. Nové technológie, ako napr. umelá inteligencia, budú taktiež sprevádzať 

účastníkov zimných olympijských hier v Pekingu. Čínsky veľvyslanec očakáva, že čínski 

fanúšikovia zimných športov sa aj prostredníctvom slovenských športovcov dozvedia opäť viac 

o športoch na ľade a snehu, ako aj o Slovensku. „Slovensko je silnou krajinou v rámci zimných 

športov a určite ho nemožno na zimných hrách podceniť“, vyjadril svoj názor veľvyslanec. Na 

záver poprial všetkým športovcom veľa šťastia a dobrých výsledkov na nasledujúcich 

olympijských hrách v Pekingu.  

 

 

BOD 6: DISKUSIA 

 

  V rámci tohto bodu nevyužil nikto zo zúčastnených možnosť prihlásiť sa o slovo 

s diskusným príspevkom.  

 

 



 

10 

 

BOD 7: SPRÁVA MANDÁTOVO-NÁVRHOVEJ KOMISIE (UZNESENIA 61. VZ SOŠV) 

   

  Predsedníčka mandátovej a návrhovej komisie 61. VZ SOŠV Danka Barteková predložila 

návrh uznesení 61. VZ SOŠV, ktorý bol schválený. Za hlasovalo 63 delegátov s počtom hlasov 

88, pričom dvaja delegáti sa hlasovania zdržali.   

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo uznesenia zo 61. VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej a návrhovej komisie zo 61. 

VZ SOŠV. 
 
 
 

BOD 8: ZÁVER 

  

  Prezident SOŠV Anton Siekel na záver poďakoval všetkým za účasť na 61. valnom 

zhromaždení SOŠV a zagratuloval Romanovi Bučekovi k menovaniu do funkcie vedúceho 

slovenskej výpravy na ZOH Peking 2022. Zároveň poprial všetkým kolegom, ktorí pocestujú do 

Pekingu, športovcom a ich realizačným tímom, aby sa im darilo a aby sa hlavne v zdraví vrátili 

domov. Tým, ktorí zostávajú olympijské hry sledovať doma, zaželal prezident SOŠV pekný 

športový zážitok a veľa  radosti zo športových výkonov našich športovcov. „Teším sa na stretnutie 

s Vami v podobe osobného kontaktu, ktorý mi veľmi chýba a veľmi pekne ďakujem za to, že ste 

si dnes našli čas, prihlásili sa a spoločne sme mali možnosť schváliť zloženie slovenského tímu na 

olympijské hry do Pekingu 2022“, zakončil prezident SOŠV 61. valné zhromaždenie SOŠV.  

 

 

 

 

 

V Bratislave, 1. februára 2021 

  

 

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

 

 

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

zo 61. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru 

(VZ SOŠV), konaného dňa 21. januára 2022 v online podobe 

  

61. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 
 

A.    SCHVAĽUJE: 

1. Program 61. valného zhromaždenia SOŠV. 

2. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 60. VZ SOŠV nasledovne: predsedníčka Danka 

Barteková, členovia Daniel Líška, Monika Šišková. 

3. Zápisnicu zo 60. valného zhromaždenia SOŠV. 

4. Rokovací poriadok 61. VZ SOŠV. 

5. Zloženie slovenskej výpravy na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu 2022 

nasledovne: 

ŠPORTOVÉ ČASTI VÝPRAVY 

BIATLON – športovci (8): Matej Baloga, Šimon Bartko, Tomáš Sklenárik, Michal Šima (všetci 

súťaže jednotlivcov a štafeta), Paulína Fialková, Ivona Fialková, Henrieta Horvátová, Veronika 

Machyniaková (všetky súťaže jednotlivkýň a štafeta), sprievod (9): Lukáš Daubner (vedúci tímu a 

tréner), Tomáš Kos, Jakub Leščinský (tréneri), Miloš Bátovský (metodik a diagnostik), Štefan 

Lichoň, Miha Plahutnik, Adam Koštial, Peter Golian (servismani), Jakub Hudák (fyzioterapeut) 

BOBY – športovci (1): Viktória Čerňanská (monoboby), sprievod (2): Zdenka Jagnešáková 

(vedúca tímu), Milan Jagnešák (tréner) 

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - športovci (5): Adam Žampa (slalom, obrovský slalom, miešané tímy), 

Andreas Žampa (slalom, obrovský slalom, super-G, miešané tímy), Petra Vlhová (slalom, 

obrovský slalom, alpská kombinácia, super-G), Rebeka Jančová, Petra Hromcová (obe slalom, 

obrovský slalom, super-G, miešané tímy), sprievod (14): Mauro Pini, Boris Vlha, Matej Gemza, 

Matteo Baldissarutti, Ján Kvasnička, Martin Štěpán, Roman Murín, Matej Kutlík (tréneri), Marco 

Porta (kondičný tréner), Viliam Stinčík, Ivana Gašpárek (fyzioterapeuti), Svatopluk Kovář 

(servisman), Zuzana Senčeková  (členka tímu) 

BEH NA LYŽIACH – športovci (5): Peter Mlynár (šprint, 15 km klasicky, tímový šprint), Ján 

Koristek (15 km klasicky, tímový šprint, skiatlon 15+15 km, 50 km voľne s hromadným štartom), 

Alena Procházková (šprint, 10 km klasicky, tímový šprint, 30 km voľne s hromadným štartom), 

Barbora Klementová (šprint, 10 km klasicky, tímový šprint), Kristína Sivoková (šprint, 10 km 

klasicky, tímový šprint), sprievod (5): Ján Jakubčo (vedúci tímu), Ján Valuška, Peter Žiška (tréneri), 

Mateusz Szczotka, Michal Malák (servismani) 

SNOUBORDING - športovkyňa (1): Klaudia Medlová (slopestyle, big air), sprievod (2): Matej 

Matys (tréner), Lars Grundberg (tréner a servisman) 

ĽADOVÝ HOKEJ - športovci (25): Patrik Rybár, Branislav Konrád, Matej Tomek (brankári), 

Marek Ďaloga, Martin Marinčin, Peter Čerešnák, Mário Grman, Michal Čajkovský, Martin Gernát, 

Šimon Nemec, Samuel Kňažko (obrancovia), Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Michal Krištof, 

Marko Daňo, Miloš Roman, Juraj Slafkovský, Tomáš Jurčo, Peter Cehlárik, Marek Hrivík, Kristián 

Pospíšil, Samuel Takáč, Pavol Regenda, Adrián Holešinský, Peter Zuzin (útočníci), sprievod (15): 

Miroslav Šatan (generálny manažér), Oto Haščák (asistent generálneho manažéra), Zuzana 

Chrenková (manažérka), Craig Ramsay (tréner), Ján Pardavý, Andrej Podkonický (asistenti 
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trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (video analytik), Róbert Bereš (kondičný 

tréner), Pavol Lauko (lekár), Vladimír Čavojec, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Rastislav Ladecký, 

Juraj Stopka (maséri), Peter Jánošík (tlačový atašé) 

SÁNKOVANIE - športovci (5): Jozef Ninis, Marián Skupek (jednotlivci), Tomáš Vaverčák, Matej 

Zmij (dvojsedadlové sane), Katarína Šimoňáková (jednotlivkyne), sprievod (6): Jozef Škvarek 

(vedúci tímu), Lukáš Brož (hlavný tréner), Ján Harniš, Rastislav Drajna (tréneri a servismani), 

Viera Findurová-Bachárová (asistentka trénera), Branislav Delej (lekár) 

VEDENIE VÝPRAVY (8) - vedúci výpravy: Roman Buček, zástupcovia vedúceho výpravy: Boris 

Demeter, Zuzana Tomčíková (zároveň CLO – covid liaison officer), vedúci lekár: Roman Fano, 

hlavný tlačový atašé: Ľubomír Souček, administrátorka výpravy: Petra Gantnerová, ďalší lekári: 

Ivan Macek, Daniela Kňaze Doležalová 

6. Na návrh príslušných športových zväzov akceptovanie prípadných dodatočných miesteniek 

pridelených slovenských športovcov na ZOH v Pekingu zo strany príslušných medzinárodných 

športových federácií. 

7. Uznesenia zo 61. VZ SOŠV. 

 

B.    BERIE NA VEDOMIE: 

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

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

2. Informáciu o pripravenosti účasti SR na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu 

2022. 

3. Zloženie disciplinárnej komisie na ZOH v Pekingu nasledovne: Anton Siekel, Danka 

Barteková, členka VV SOŠV, Roman Buček, Ivona Fialková, Matej Matys, Roman Fano. 

4. Správu mandátovej a návrhovej komisie zo 61. VZ SOŠV. 

  

C.      SPLNOMOCŇUJE: 

1. Výkonný výbor SOŠV, aby rozhodol o schválení doplnenia/zmeny nominácie v prípade 

dodatočného pridelenia miesteniek medzinárodnými športovými federáciami a po jej akceptácii 

národnými športovými zväzmi, resp. o schválení výmeny športovcov zo zdravotných dôvodov 

v zmysle pravidiel MOV. 

 

 

V Bratislave 21. januára 2022  

 

Danka Barteková (predsedníčka mandátovej a návrhovej komisie), Daniel Líška, Monika Šišková 

(členovia mandátovej a návrhovej komisie) 

 


