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ZÁPIS  

zo 62. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru 

(VZ SOŠV), konaného dňa 26. mája 2022 v hoteli NH Gate One v Bratislave 

 

Prítomní: 

Na začiatku zasadnutia z 93 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 130 hlasmi bolo prítomných 

57 členov (t.j. 61 %), celkove disponujúcich 84 hlasmi, čo znamenalo 65 % všetkých hlasov. 

 

 

Ospravedlnení členovia SOŠV: spolu 14 s 17 hlasmi: s 2 hlasmi: Rastislav Antala (Slovenská 

golfová asociácia), Ivan Greguška (Slovenský tenisový zväz),  Pavel Ižarik (Slovenská asociácia 

taekwondo), s 1 hlasom: Zuzana Rehák Štefečeková (predsedníčka komisie športovcov), Filip 

Polášek (člen komisie športovcov), Richard Varga (člen komisie športovcov), Martina 

Gogolová (členka komisie športovcov), Alexandra Longová (členka komisie športovcov), 

Martin Tomsa (Slovenský biliardový zväz), Vladimír Merkovský (Slovenský bowlingový zväz), 

Peter Chanas (Slovenský zväz psích záprahov), Peter Osuský (Sloven. spoločnosť olymp. a šport. 

zberateľov), Michal Martikán (Člen SOŠV - osobnosť), Stanislav Kropilák (Člen SOŠV - 

osobnosť). 

 

Ďalší neprítomní členovia SOŠV: spolu 13 so 16 hlasmi – s 2 hlasmi: Ivan Ivanič (Slovenská 

lyžiarska asociácia), Eduard Krützner (Slovenská rugbyová únia), Igor Žiak (Slovenská 

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

Martin Sonoga (Slovenská asociácia korfbalu), Martin Kopejtko (Slovenský zväz florbalu),  

Ján Chovan (Zväz potápačov Slovenska), František Drgoň (Slovenský zväz dráhového golfu), 

Jana Maniková (Slovenská squashová asociácia), Vladimír Ješko (Klub slovenských turistov), 

Dominika Nestarcová (Špeciálne olympiády Slovensko), Juraj Kremnický (Univerzita Mateja 

Bela v Banskej Bystrici), Stanislav Zátorský (Únia telovýchovných organizácií polície SR).  

 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 

  Olympijská hymna.  

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba na úvod privítal všetkých hostí prítomných na 62. 

valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru a požiadal prezidenta 

Slovenského olympijského a športového výboru A. Siekela o otvorenie valného zhromaždenia. 

 

  Prezident SOŠV Anton Siekel privítal ešte raz všetkých zúčastnených na výročnom valnom 

zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru, pričom ocenil možnosť sa po dlhšej 

dobe zase pravidelne stretávať a diskutovať. Vyslovil prianie, aby rokovanie prebehlo podľa 

zaužívaných zvykov, s bohatou diskusiou, pripomienkami a jednotlivými názormi. Zároveň 

poďakoval všetkým kolegom z olympijského výboru za prípravu valného zhromaždenia. Na záver 

úvodnej reči poprosil o minútu ticha za osobnosti športového hnutia, 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 62. VZ. 

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

sekretariát SOŠV. 

   

 
člen SOŠV 

delegát na 61. VZ 

SOŠV 
delegát na 62. VZ 

SOŠV 

1. Olympionik  Jakub Šimoňák Martina Gogolová 

2. Slovenský krasokorčuliarsky zväz Lýdia Lackovičová Jozef Beständig 

3. Slovenská basketbalová asociácia Miloš Drgoň Andrej Kuffa 

4. Slovenská boxerská asociácia Tomáš Kovács Boris Čavajda 

5. Slovenská gymnastická federácia Ján Novák Monika Šišková 

6. Slovenský zväz hádzanej Jaroslav Holeša Ivan Sabovik 

7. Slovenský zväz ľadového hokeja Miroslav Šatan Radoslav Peciar 

8. Slovenský zväz jachtingu Marian Babjak Zuzana Vargová 

9. Slovenský zväz judo Pavol Krejčí Ján Krišanda 

10. Slovenský zväz moderného päťboja Dušan Poláček ml. Vladimír Miller 

11. Slovenský strelecký zväz Barbora Reichová Jozef Gönci 

12. Slovenský veslársky zväz Ján Žiška Stanislava Vlčanová 

13. Slovenský zväz vzpierania Tomáš Chovanec Pavol Mutafov 

14. Slovenská lakrosová federácia Tomáš Rydlo Igor Moravčík 

15. Slovenská asociácia motoristického 

športu 
Vojtech Ruisl Dušan Koblišek  

16. Slovenský Národný Aeroklub gen. M. 

R. Štefánika 
Marcela Nagyová Miroslav Jančiar 

17. Slovenská softbalová asociácia Richard Bohunický Dušan Noga 

18. Slov. zväz vodného lyžovania a 

wakeboardingu 
Alexander Vaško Denisa Oravcová 

19. Klub slovenských turistov Peter Dragúň Vladimír Ješko 

20. Klub športových redaktorov Tomáš Grosmann Michaela Grendelová 

21. Slovenská asociácia športu na školách Eva Murková Tibor Bélik 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zmeny v zastupovaní členov Slovenského 

olympijského a športového výboru na rokovaní 62. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na 

rokovaní, ako boli predložené. 

 

 

BOD 2: SCHVÁLENIE PROGRAMU A ROKOVACIEHO PORIADKU NA 62. VZ SOŠV 

A ZÁPISNICE ZO 61. VZ SOŠV 

 

 S pripomienkou k navrhovanému programu 62. VZ SOŠV predstúpil pred plénum Ján Novák, 

ktorý navrhol presunúť pôvodný bod č.15 – „Prijatie čestných členov“ za bod č.4 z dôvodu 

dopoľudnajšieho pohrebu významnej novinárskej osobnosti športu – Mariána Šima. Generálny 

sekretár SOŠV Jozef Liba následne vyzval plénum, aby o tomto návrhu zmeny programu 

hlasovalo. Navrhovaný program bol schválený jednomyseľne 83 hlasmi od 56 delegátov.  
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 Generálny sekretár SOŠV ďalej informoval, že k zápisnici zo 61. VZ SOŠV, ani 

k rokovaciemu poriadku 62. VZ SOŠV, ani jeden člen SOŠV nepredložil žiadnu pripomienku a dal 

o daných dokumentoch hlasovať. Dokumenty boli schválené jednomyseľne 84 hlasmi od 57 

delegátov. 

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu zo 61. valného zhromaždenia SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo rokovací poriadok 62. VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo program 62. VZ SOŠV nasledovne: 

 

1. Otvorenie  Siekel  

2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku na 62. VZ SOŠV  

    a zápisnice zo 61. VZ SOŠV     Liba  

3. Schválenie zloženia pracovnej komisie - mandátovej, návrhovej  Liba  

4. Výročné ocenenia a vyznamenania za rok 2021 Liba  

5. Prijatie čestných členov  Liba  

6. Správa o činnosti SOŠV za rok 2021  Siekel  

7. Správa generálneho sekretára  Liba  

8. Hodnotenie účasti SR na ZOH 2022 Peking  Buček  

9. Diskusia  

10. Prestávka  

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

       Nadácia SOŠV za rok 2021  Asványi/Belluš/Vodáčková  

12. Správa DR SOŠV za rok 2021  Mižúr  

13. Správa DR SOM, a.s. za rok 2021  Mižúr  

14. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2022  Asványi  

15. Schválenie stratégie zaobchádzania s dlhodobým majetkom SOŠV  Asványi  

16. Správa návrhovej komisie (uznesenia 62. VZ SOŠV)   Tóth 

17. Záver 

 

 

BOD 3: SCHVÁLENIE ZLOŽENIA PRACOVNEJ KOMISIE - MANDÁTOVEJ, 

NÁVRHOVEJ 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba predložil nasledovný návrh zloženia mandátovo -

návrhovej komisie 62. VZ SOŠV: predseda Matej Tóth – člen VV SOŠV, členovia Tatiana Drobná 

– prezidentka SŠZ a Peter Vozár – prezident SZB. Za návrh hlasovalo jednomyseľne 57 

prítomných delegátov s celkovým počtom 84 hlasov.  

  

  ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 62. VZ SOŠV 

nasledovne: predseda Matej Tóth, členovia Tatiana Drobná, Peter Vozár 
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BOD 4: VÝROČNÉ OCENENIA A VYZNAMENANIA ZA ROK 2021 

 

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

SOŠV za rok 2021 a vyznamenaní SOŠV, ako ich schválil výkonný výbor SOŠV. Delegáti dostali 

v písomnej podobe charakteristiky všetkých laureátov. Prítomným laureátom odovzdali výročné 

ocenenia za rok 2021 prezident SOŠV Anton Siekel a čestný prezident SOŠV František 

Chmelár. Kvôli veľkému množstvu nominácií na jednotlivé vyznamenania SOŠV sa tentokrát na 

zasadnutí odovzdávali len vyznamenania Zlatý odznak SOŠV a Plaketa SOŠV, ktoré odovzdali 

taktiež prezident spolu s čestným prezidentom SOŠV. Ostatné vyznamenania ako Strieborný 

odznak SOŠV, Bronzový odznak SOŠV, Medaila SOŠV a Čestné uznanie SOŠV budú odovzdané 

pri iných príležitostiach. 

 

TROFEJ SOŠV za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu 

na šport a kultúru – Organizačný výbor medzinárodných cyklistických pretekov Okolo 

Slovenska  

CENA PAVLA SCHMIDTA za výkon roka v individuálnej olympijskej disciplíne – Zuzana 

Rehák Štefečeková  

CENA BOHUMILA GOLIANA za najhodnotnejší kolektívny výkon roka – štvorkajak na 500 

m (Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek)  

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

športová perspektíva – Emma Zapletalová a Zuzana Paňková  

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

vynikajúcimi výkonmi – Richard Štochl  

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

výsledky – Peter Žňava 

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

olympijskom hnutí – Helena Štiavnická a Danuše Lakatašová  

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v 

pedagogickom procese – Jaroslav Maček  

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

Štefánik 

CENA LADISLAVA CHUDÍKA za filmové dielo, propagujúce šport – Martin Kellenberger  

CENA JÁNA MRÁZA za významné aktivity v oblasti životného prostredia – Alexandra 

Madrová  

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

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

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

Ladislav Asványi, Ivan Cibák, Dušan Hamar, Ivan Jakubovič, Viliam Mjartan, Michal 

Staňo   

 

PLAKETA SOŠV - vyznamenanie osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k 

rozvoju olympizmu a športu: Juraj Droba, Peter Fiabáne, Marek Števček 
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  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 

2021 nasledovne: TROFEJ SOŠV: Organizačný výbor cyklistických pretekov Okolo Slovenska, 

CENA PAVLA SCHMIDTA: Zuzana Rehák Štefečeková, CENA BOHUMILA GOLIANA: 

štvorkajak na 500 m (Baláž, Myšák, Vlček, Botek), CENA ONDREJA NEPELU: Emma 

Zapletalová a Zuzana Paňková, CENA PAVLA DEMITRU: Richard Štochl, CENA JÁNA 

ZACHARU: Peter Žňava, CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ: Helena Štiavnická a Danuše 

Lakatašová, CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA: Jaroslav Maček, CENA MIRA 

PROCHÁZKU: Stanislav Štefánik, CENA LADISLAVA CHUDÍKA: Martin Kellenberger, 

CENA JÁNA MRÁZA: Alexandra Madrová, CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ 

KLUB ROKA: Olympijský klub Kysuce. 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie udelenie vyznamenaní SOŠV nasledovne: 

ZLATÝ ODZNAK SOŠV: Ladislav Asványi, Ivan Cibák, Dušan Hamar, Ivan Jakubovič, Viliam 

Mjartan, Michal Staňo, STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: Miloslav Benca, Ján Benda, Alica 

Chládeková-Grofová, Ján Koštial, Jozef Malík, Jozef Mračna, Ladislav Mundil, Ján Stachera, 

Dušan Ťažký, Vladimír Vachalík, BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV: Katarína Adlerová, Ernest 

Caban, Valentín Cap, Róbert Erban, Andrej Hunčík, Vojtech Jurkovič, Eva Križková-Ďurišinová, 

Tibor Kišš, Ľudovít Lučanič, Róbert Molnár, Pavel Neubauer, Karol Petöcz, Róbert Petriska, 

Patrik Pollák, Ľuboš Rupčík, Elena Šmidtová, Jaromír Truksa, Peter Uríček, MEDAILA SOŠV: 

Jaroslava Abrahámová-Mihočková, Jozefína Čerchlanová, Galina Čisťjaková, Alena Damitšová, 

Marcela Erbanová, Lenka Ilavská, Marek Matiaško, Miroslav Matiaško, Ján Packa, Ľuboš 

Podstupka, Anton Šoltýs, Marián Vanderka, Jozef Turza PLAKETA SOŠV: Juraj Droba, Peter 

Fiabáne, Marek Števček ČESTNÉ UZNANIE SOŠV: Jozef Andreja, Štefan Bielik, Katarína 

Čechvalová, Zuzana Hrašková, Jaroslav Kamenský, Štefan Koľšovský, Dušan Matušík, Miroslav 

Patro, Július Valenta, Martin Zajac 

 

 

BOD 5: PRIJATIE ČESTNÝCH ČLENOV 

 

  Generálny sekretár SOŠV J. Liba v rámci ďalšieho bodu programu predniesol návrh na 

prijatie čestných členov SOŠV za príkladné zásluhy o rozvoj a úspechy olympizmu na Slovensku, 

ako ho schválil výkonný výbor SOŠV.   

 

Jozef Labuda 

 

  Zaslúžilý majster športu Jozef Labuda je bývalý dlhoročný reprezentant Československa vo 

volejbale. Bol člen strieborného družstva na olympijských hrách 1964 v Tokiu aj člen zlatého tímu 

na majstrovstvách sveta 1966 v ČSSR. Na Svetovom pohári 1965 v Poľsku vybrali do tímu hviezd 

turnaja. V čs. reprezentácii odohral spolu 125 zápasov. Vrchol športovej kariéry prežil počas 

pôsobenia v Slávii UK Bratislava. Aj skončení športovej kariéry zostal aktívny v športovom a 

olympijskom hnutí. Ako zakladajúci člen Olympijskej spoločnosti Slovenska bol v rokoch 1990 – 

1995 tajomník tejto spoločnosti, ktorá pripravila základy na ustanovenie Slovenského 

olympijského výboru v decembri 1992. V rokoch 1992 – 2001 pôsobil Jozef Labuda ako generálny 

sekretár Slovenského zväzu vodného póla. Počas tohto obdobia bol jeden z hlavných 

organizátorov dvojo juniorských majstrovstiev Európy. Dlhodobo pôsobil ako tajomník 

Slovenskej asociácie olympionikov a mal kľúčový podiel na organizovaní pravidelných stretnutí 
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olympionikov. Mimoriadne zásluhy Jozefa Labudu boli v minulosti ocenené udelením 

Strieborných kruhov SOV (2002), Zlatých kruhov SOV (2007) a Zlatého odznaku SOV (2012). 

Vlani v decembri oslávil osemdesiatku. 

 

 Ján Novák 

 

  Svoje viac než polstoročné pôsobenie v športe spojil Ján Novák so športovou gymnastikou. 

Od veku 18 rokov sa v Trnave venoval trénerskej práci s dievčatami. Neskôr viedol čs. 

reprezentáciu junioriek aj Tréningové stredisko mládeže v Trnave. Od roku 1990 bol predsedom 

slovenského a zároveň podpredsedom federálneho gymnastického zväzu. Vtedy ukončil trénerské 

pôsobenie a začal sa plne venovať funkcionárskej práci. Od roku 1993 až do apríla 2022 pôsobil 

ako predseda Slovenskej gymnastickej federácie (SGF), ktorá neskôr zastrešila všetky 

gymnastické odvetvia. Počas väčšiny tohto obdobia aj zastupoval federáciu v pléne SOV. V rámci 

SOV pôsobil aj v komisii mládeže a medzinárodnej komisii. Istý čas bol aj členom prezídia 

Konfederácie športových zväzov SR. Dlhé roky bol predseda Klubu gymnastických športov Slávia 

Trnava, aj predseda Asociácie športových klubov Slávia Trnava. Ján Novák bol hlavný organizátor 

viacerých významných medzinárodných gymnastických podujatí, vrátane tradičného Gym 

festivalu v Trnave, ako aj kongresov Medzinárodnej gymnastickej federácie a Európskej 

gymnastickej únie. V roku 2000 ho zvolili za člena riadiaceho orgánu svetovej gymnastiky – rady 

Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG). V nej pôsobil až do novembra 2021. V roku 2011 

Ján Novák dostal Strieborný odznak SOV, v roku 2014 Zlatý odznak SOV. V októbri oslávi 

sedemdesiatku. 

 

  Plénum jednomyseľne schválilo prijatie nových čestných členov SOŠV. Za hlasovalo 

prítomných 57 delegátov s celkovým počtom 84 hlasov.  

 

● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Jozefa Labudu a Jána Nováka za čestných členov 

SOŠV. 

 

BOD 6: SPRÁVA O ČINNOSTI SOŠV ZA ROK 2021 

 

  Prezident SOŠV Anton Siekel v ďalšom bode predniesol správu o činnosti Slovenského 

olympijského a športového výboru za rok 2021. Na úvod pripomenul zúčastneným členom 

valného zhromaždenia, že výročnú správu a informácie v rámci agendy pre dnešné zasadnutie 

obdržali v obsiahlom materiáli, spolu s ďalšími podkladmi k 62. VZ SOŠV.  

  A. Siekel chcel využiť túto príležitosť na obzretie sa za uplynulým rokom a taktiež aj na krátke 

zhodnotenie a vyzdvihnutie kľúčových skutočností a miľníkov. Slovenský šport musel, podľa jeho 

slov, v uplynulom roku čeliť obrovským výzvam. „Možno sa dnes cíti aj trošku unavený, ale jeho 

veľmi silnou stránkou je, že sa vždy dokáže zmobilizovať, a tak ako aj ja neľutujem svoju prácu a 

potencionálnu únavu, pretože mi dáva ďaleko viac, tak verím, že aj slovenský šport sa dokáže z 

toho uplynulého obdobia spamätať a ukáže našej krajine ďaleko viac,“ zhodnotil A. Siekel. Za 

kľúčový okamžik označil prezident SOŠV v roku 2021 vysporiadanie sa s následkami 

pandemických opatrení spôsobených pandémiou Covidu. Slovenský olympijský a športový výbor 

bol iniciátorom myšlienky zriadenia krízového štábu pre šport a aj vďaka jeho úsiliu sa podarilo 

zabezpečiť viacero činností, ktoré pomohli v týchto veľmi ťažkých obdobiach pri príprave 

slovenských športovcov či už na letné olympijské hry do Tokia, ale aj na zimné olympijské hry do 
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Pekingu. Veľmi nápomocné boli aj olympijské dekréty alebo dekréty kandidáta olympijských hier, 

ktoré zlepšili a umožnili prípravu na športoviskách, a takisto pomohli k tomu, aby slovenskí 

športovci mohli reprezentovať na olympijských hrách v Tokiu našu krajinu. Podľa slov prezidenta 

strešnej organizácie športu na Slovensku bol uplynulý rok znamením OH v Tokiu a samozrejme 

súviacich okolností, ktoré im predchádzali. Nikdy v minulosti v novodobej histórii olympijských 

hier nebolo potrebné pripraviť sa na také silné bezpečnostné opatrenia v oblasti zabezpečenia 

zdravia slovenskej výpravy ako tomu bolo práve na olympijských hrách v Tokiu. A. Siekel vyjadril 

potešenie, že sa naša výprava vrátila hlavne zdravá, ale aj úspešná. „Športovci, ktorí uspeli v Tokiu 

sú príkladom toho, že športový výsledok je sprevádzaný aj športovým príbehom a všetci ocenení 

olympijskí medailisti takýto športový príbeh za sebou majú“, komentoval vystúpenie našich 

športovcov na olympijských hrách a zároveň ocenil aj prácu kolegov na olympijskom výbore, ktorí 

sa nemalou mierou podieľali na tom, že slovenská výprava v Tokiu mohla podávať kvalitné 

športové výkony.  

  Prezident SOŠV za ďalšiu kľúčovú vec roka 2021 považuje aj pokračovanie práce na  Stratégii 

športu 2020-2030, ktorá má ambíciu, aby sa naďalej dopĺňala a mohla byť zdrojom pre všetky 

členské subjekty športového hnutia. Ďalej vyzdvihol spoluprácu, v rámci ktorej aj napriek 

obmedzeným možnostiam stretávať sa a komunikovať, cítil veľmi výraznú podporu a zdieľanie 

spoločných záujmov so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), so Združením 

samosprávnych krajov (SK8), so starostami a primátormi, s ktorými diskutoval na tému podpory 

športu v regiónoch. Spomenul aj spoluprácu s Fondom na podporu športu pri prípravách a pri 

materiáloch na podporu športovísk, či už v oblasti výziev regionálneho alebo národného 

športového významu. 

  V uplynulom období A. Siekela potešilo vzájomné pochopenie pri diskusiách so zástupcami 

štátu, aj keď, na druhú stranu, nesúhlasil s postavením slovenského športu v našej spoločnosti: „Za 

športovú agendu som neustále apeloval na to, že prijímané opatrenia v rámci športu sú 

nedostatočné a z nášho pohľadu sú málo nápomocné. Museli sme sa vysporiadať s veľmi ťažkou 

situáciou a budem veľmi rád, keď sa už nezopakuje a slovenský šport si vydobí svoje zaslúžené 

postavenie v spoločnosti“. Ako príklad uviedol stav komunikácie v okolitých krajinách a s tým 

súvisiaci pripravovaný projekt trvalej udržateľnosti, ktorý by sa mal týkať komunikácie 

s akcionármi a partnermi nielen vnútri športového hnutia. 

  Ako kľúčový okamih minulého roku spomenul prezident SOŠV aj voľby do orgánov 

Slovenského olympijského a športového výboru. Hovoril o dlhodobej podpore agendy a 

podporných projektov smerujúcich k väčšiemu zastúpeniu žien v športe. „Najlepším dôkazom 

tohto úsilia boli aj voľby, ktoré ukázali, že ženy v slovenskom športe majú potenciál sa presadiť 

v riadiacich orgánoch nielen SOŠV ale aj ďalších inštitúcií“, ocenil túto spoluprácu s novými 

kolegyňami, ktorá by mala produkovať závery a odporúčania pre členov olympijského výboru 

a pomáhať k spoločnému presadzovaniu novej vízie a koncepcie rozvoja športu na Slovensku. 

Veľmi dôležitá podľa jeho názoru bola aj spolupráca a komunikácia s partnermi SOŠV, ktorí 

prejavili dôveru aj napriek extrémne komplikovanej situácii pri možnej neschopnosti v plnej miere 

dodržať pripravené projekty. Spomenul podpísanú dlhodobú spoluprácu s kľúčovým partnerom 

Tipos, ale aj nové partnerstvo s Allianzom, či ostatných verných partnerov Slovenského 

olympijského a športového výboru. Vďaka spolupráci s nimi môže olympijský výbor podporovať 

mladých športovcov v projektoch Juniorského olympijského tímu, Ukáž sa!, v Nadácii 

Slovenského olympijského a športového výberu, a taktiež bývalých olympionikov v projekte 

Srdce pre seniorov, či mnohých ďalších. 

  A. Siekel označil za jeden z pamätných okamihov minulého roku otvorenie múzea SOŠV, 

ktoré po dlhých rokoch čakania nadobudlo svoje stálu expozíciu v nových priestoroch Domu 
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športu. Vyzdvihol príležitosť presťahovať sa do krásnej modernej budovy spolu so zástupcami 

ďalších národných športových zväzov, ktoré využili túto príležitosť a dnes sídlia na spoločnej 

adrese s olympijským výborom. Krátko spomenul aj dokončenie olympijského parku v najbližšom 

období a vyzval všetkých v rámci práce v jednotlivých národných športových zväzoch, aby v 

maximálnej možnej miere podporovali či už múzeum, ale aj myšlienku, ktorá sa v ňom 

zviditeľnuje: „Nezabudnime na našu bohatú športovú históriu a zanechajme aj mladej generácii 

pozitívny odkaz, že naši športovci ako v minulosti, tak aj dnes dosahujú výkony, ktoré častokrát 

výrazne presahujú ich podporu a podmienky, ktoré majú ich športoví kolegovia v iných krajinách“. 

  Za veľmi kľúčový okamih na medzinárodnom poli považuje zvolenie Danky Bartekovej za 

členku Medzinárodného olympijského výboru. „Je to naozaj historický okamih, z ktorého bude 

Slovensko na medzinárodnom poli veľmi výrazne čerpať. Videl som, ako je na medzinárodnej 

úrovni rešpektovaná a vnímaná, a pevne verím, že jej voľba prinesie slovenskému športu práve v 

tom poli športovej diplomacie veľa prínosu“, vyzdvihol prezident slovenskej strešnej organizácie 

športu jej zvolenie.  

  Ďalšiu časť svojej správy venoval Anton Siekel poďakovaniu všetkým, ktorí pripravili 

slovenskú výpravu na zimné olympijské hry do Pekingu tak, že sa zaobišli bez akýchkoľvek 

zdravotných incidentov a že sa podarilo vrátiť výpravu naspäť aj s unikátnymi športovými 

výsledkami, ktoré dosiahla Petra Vlhová a bronzoví hokejisti. Spätnú odozvu slovenských 

najvýznamnejších športovcov a ich spoluprácu a participáciu na projektoch podpory mládeže 

označil za jasný dôkaz, že komunikácia je úspešná a je možné počítať s ich podporou nielen 

v projektoch pre mládež, ale všeobecne v komunikácií tém zo športového hnutia smerom 

k verejnosti. 

  V závere svojho prejavu poďakoval všetkým kolegom na olympijskom výbore a vyzdvihol 

ich prácu pre slovenský šport. „Slovenský olympijský a športový výbor je takou silnou 

organizáciou, akí ľudia pre ňu pracujú a veria v myšlienky pripravované na olympijskom výbore, 

ktoré vedia ďalej aj komunikovať. Pevne verím aj v to, že túto dôveru potvrdzujeme 

a komunikácia s plénom SOŠV, s čestnými členmi a celým športovým hnutím pomáha vylepšiť 

podmienky športu a aplikovať poznatky do našej práce“. Prezident SOŠV nakoniec pozval 

všetkých na diskusiu na pôde SOŠV a zakončil svoj prejav prianím, aby valné zhromaždenie 

posúdilo a prijalo výsledky práce za rok 2021, a aj týmto spôsobom vyjadrilo dôveru športovému 

výboru. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu prezidenta SOŠV o činnosti SOŠV za rok 

2021. 

 

 

BOD 7: SPRÁVA GENERÁLNEHO SEKRETÁRA 

 

   Generálny sekretár SOŠV J. Liba v úvode svojej správy informoval plénum o skutočnostiach 

z minuloročného 139. rokovania Medzinárodného olympijského výboru (MOV), kde sa na návrh 

prezidenta MOV Thomasa Bacha, bronzová medailistka z olympijských hier v Londýne 2012 a 

osem rokov členka komisie športovcov MOV, Danka Barteková, stala riadnou členkou MOV. 

Generálny sekretár jej žaželal skvelú olympijskú a diplomatickú budúcnosť a dodal, že jej členstvo 

je individuálne a podľa stanov trvá až do dovŕšenia 70. veku života. 

    J. Liba privítal možnosť opätovnej fyzickej účasti na zasadnutiach športových organizácii. 

Konkrétne menoval tohtotýždňové zasadnutie najvyššieho orgánu ENGSO a pripomenul aj, že 

začiatkom júna sa uskutoční valné zhromaždenie Európskych olympijských výborov, kde dúfa 
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a verí, že v rámci voľby najúspešnejšieho juniorského športovca Európy za zimné športy v sezónne 

2021/2022 bude zvolený kandidát SOŠV - Juraj Slafkovský. Ako dôležitú súčasť práce 

v olympijskom výbore spomenul ďalej komunikáciu s partnerskými organizáciami a inštitúciami, 

ktorými sú MOV, Asociácia národných olympijských výborov, jednotlivé olympijské výbory, 

ENGSO, medzinárodné športové federácie a mnohé ďalšie. „Už v najbližších dňoch, 13.6. až 15.6. 

sa uskutoční bilaterálne stretnutie dvoch národných olympijských výborov, slovenského a 

dánskeho v Dánsku. Jednou z jeho hlavných tém bude konzultácia projektov so zameraním na 

dlhodobú udržateľnosť, na kalkuláciu uhlíkovej stopy, na predstavenie dánskej nadácie pre kultúru 

a športové zariadenia a tak isto na uvedenie ich výkonnej zložky, Sport Event Denmark“, vyjadril 

potešenie zo spolupráce J. Liba. Ako ďalej zdôraznil, Dánsky olympijský výbor patrí medzi lídrov 

športového hnutia v Európe. V rámci komunikácie na medzinárodnej úrovni nezabudol ani na 

kanceláriu v Bruseli, ktorá je zastúpením Európskych olympijských výborov pri EÚ. 

Prostredníctvom nej je SOŠV zapojený do mnohých európskych projektov, a taktiež sa zlepšuje 

aj zapájanie do získavania grantov cez rôzne fondy, ktoré prispievajú k financovaniu projektov na 

Slovensku.  

  Hlavnou témou najbližších týždňov bude najväčšie multišportové podujatie v histórii 

Slovenska, Európsky olympijský festival mládeže (EOYF) v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční 

od 24. 7. do 30. 7. 2022. Posledný júlový týždeň bude v Banskej Bystrici 3800 zástupcov zo 48 

národných a európskych olympijských výborov súťažiť v 10 športoch. Organizačný výbor spolu 

so Slovenským olympijským športovým výborom, s mestom Banská Bystrica a národnými 

športovými federáciami pripravuje toto podujatie na najvyššej možnej úrovni. Generálny sekretár 

SOŠV hovoril, okrem iného, aj o množstve organizačných a logistických problémov, ktoré 

prinieslo presunutie EYOF-u z pôvodného dejiska, ktorým boli Košice, do 4-krát menšej Banskej 

Bystrice.  Komunikácia so štátnymi orgánmi i s niektorými organizáciami v meste Banská Bystrica 

je, podľa jeho slov, veľmi náročná a komplikuje posledné dni prípravy. „Je otázne, ako sa má do 

budúcna slovenský šport vysporiadať s otázkou usporiadania veľkých športových podujatí, keď 

podpora je minimálna. My sa nevzdávame a veríme, že pripravíme aj EYOF tak, aby sme vytvorili 

čo najlepšie podmienky pre budúce olympijské hviezdy“, uistil všetkých prítomných J. Liba. Oheň, 

ktorý sa pre túto udalosť slávnostne zapáli 31. mája pri oltári Ara Pacis v Ríme, sa na Slovensko 

prenesie 1. júna, kde sa v spolupráci s olympijskými klubmi a školami dostane do všetkých 

regiónov Slovenska tak, aby sa mohol 24. 7. vrátiť do Banskej Bystrice na slávnostné otvorenie 

festivalu. 

  Na záver svojho príhovoru poďakoval všetkým kolegom za spoluprácu, vyjadril prianie, aby  

nám šport aj naďalej prinášal radosť a pozval všetkých prítomných koncom mesiaca júl na 

Európsky olympijský festival mládeže do Banskej Bystrici. 

  
  V rámci medzinárodnej agendy vystúpila pred plénom s prejavom aj novozvolená členka 

Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková. V úvode poďakovala všetkým, ktorí ju 

podporili, aby sa mohla stať najprv členkou výkonného výboru a neskôr aj viceprezidentkou 

Slovenského olympijského a športového výboru. Je presvedčená, že to určite napomohlo aj 

úspešnej kandidatúre na členstvo v Medzinárodnom olympijskom výbore, čím sa mohla stať 

zástupkyňou MOV na Slovensku. „Plne si uvedomujem, že to je nielen veľké šťastie a úspech, ale 

aj zodpovednosť. Veľmi rada by som do budúcna pracovala pre športovú diplomaciu na Slovensku. 

Tento odbor som študovala a som jeho obrovským fanúšikom. Je to veľká príležitosť, ako športovú 

diplomaciu Slovenskej republiky posunúť na vyššiu úroveň,“ hovorila Danka Barteková, pričom 

verí, že sa jej bude dostávať podpora zo strany športového hnutia a následne budú môcť spolu 

s členmi hnutia dosiahnuť medzinárodné športové úspechy. 
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  Aktuálnym informáciám z prostredia MOV venovala jeho novozvolená členka ďalšiu časť 

svojho prejavu. Prezident Thomas Bach hovoril na poslednom zasadnutí výboru o momentálnej 

pozitívnej situácii a súvisiacej ekonomickej a politickej sile v rámci sveta športu, ktorej ale 

predchádzali veľké výzvy v podobe usporiadania dvoch edícií olympijských hier v pandemickej 

dobe. OH v Tokiu aj v Pekingu boli poznačené pandémiou a celý športový svet sa istým spôsobom 

stále spamätáva z tejto situácie. Veľký dôraz sa v štruktúrach MOV kladie aj na tému konfliktu na 

Ukrajine a vnímaného zákazu účasti ruských športovcov na podujatiach. Medzinárodný 

olympijský výbor sa podľa slov bývalej dlhoročnej členky komisie športovcov MOV snaží 

ochrániť integritu súťaže nie sankciami, ale preventívnymi opatreniami, ktorými sa má zabezpečiť, 

aby súťaže mohli pokračovať bez akýchkoľvek problémov. V otázke sankcií voči administrátorom 

danej krajiny vidí jednoznačnú odpoveď a to, že nemožno potrestať administrátorov na základe 

ich pasu, pretože toto politické gesto by mohlo byť veľmi ľahko zneužiteľné v mnohých ďalších 

prípadoch. Avšak pevne verí a dúfa, že sa situácia vráti do normálu a v športovom svete bude 

znova na prvom mieste šport a nie riešenie preventívnych opatrení a sankcií. Medzinárodný 

olympijský výbor sa zapojil aj do humanitárnej pomoci na Ukrajine. Hneď ráno 24. februára, kedy 

prišlo k napadnutiu, bol kontaktovaný národný olympijský výbor na Ukrajine a bola mu ponúknutá 

humanitárna pomoc, potrebný materiál i pomoc s transferom športovcov na bezpečné miesta. Naša 

zástupkyňa v štruktúrach MOV dodala, že nešlo o ojedinelú reakciu na danú situáciu, keďže veľmi 

podobne zareagoval medzinárodný výbor aj pri situácii v Afganistane. Je rada, že Slovenský 

olympijský výbor taktiež zareagoval a už v tomto smere koná. 

  V nasledujúcej časti príhovoru predstavila D. Barteková  Agendu 2020+5, ktorá by mala určiť 

smerovanie v športovej diplomacii na nasledujúce roky a zároveň nahrádza doteraz platnú Agendu 

2020, schválenú v roku 2014 v Monaku. Nová agenda sa opiera o päť najdôležitejších tém. Prvou 

témou je solidarita, ktorá sa týka zodpovednosti Medzinárodného olympijského výboru aj za 

nešportové témy, ale taktiež solidarita smerom k súčastiam alebo partnerom v rámci 

medzinárodného olympijského hnutia.  „Medzinárodný olympijský výbor denne minie 4,2 milióna 

amerických dolárov na podporu jednotlivých partnerov, čo je 90 percent príjmov MOV. Tieto 

finančné prostriedky sú distribuované naspäť do športového hnutia“,  informovala D. Barteková o 

investíciách na rozvoj olympizmu vo svete.  

  Ďaľšou ústrednou témou agendy 2020+5 je digitalizácia, ktorá úzko súvisí aj s olympijskými 

hrami v Tokiu a v Pekingu, ktoré boli bez fanúšikov a bez ľudského kontaktu. Digitálny obsah z 

olympijských hier si pozrelo viac ako tri miliardy svetovej populácie, čo podľa novozvolenej 

členky MOV znamená, že olympijské kruhy sú ešte stále relevantné, dokážu osloviť aj mladú 

generáciu a prinášajú spoločnosti radosť a nadšenie. „Myslím si, že nám to ukazuje cestu, ako si 

nájsť svojich fanúšikov, aj keď nie naživo, tak prostredníctvom digitálnych sietí všade vo svete“.  

  Trvalá udržateľnosť ako ďalšia veľmi významná téma by, podľa slov D. Bartekovej, nemala 

byť vnímaná len ako ekologická, ale aj týkajúca sa ľudských zdrojov, výchovy nových 

dobrovoľníkov, či výchovy nových partnerov, s ktorými bude možno dlhodobo spolupracovať. 

„Som nesmierne rada, že aj my na Slovensku sme podnikli fantastické kroky k tomu, aby sme boli 

udržateľní a aby sme ekológiu vnímali ako súčasť našej zodpovednosti. Ako olympijský výbor 

máme fantastickú udržateľnú budovu, a taktiež stratégiu, ktorej dodržiavaním poukážeme na to, 

že aj šport môže byť lídrom v oblasti trvalej udržateľnosti“, vyjadrila spokojnosť s plnením tohto 

cieľa v rámci SOŠV.  

  Ďalšou oblasťou novej agendy MOV je kredibilita, čiže schopnosť byť dôveryhodným pre 

partnerov v politike. Medzinárodný olympijský výbor musí byť auditovaný, musí splniť všetky 

podmienky integrity a mal by byť aj naďalej určitým modelom a spoločenským vzorom pre ostatné 

sektory spoločenského života. 
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  V neposlednom rade spomenula Danka Barteková ekonomickú a finančnú odolnosť, ktorá je 

nesmierne dôležitá najmä v dobe, kedy je športové hnutie po dvoch pandemických olympijských 

hrách s novými opatreniami, ktoré boli pre športovcov, ale aj fanúšikov zásadné. Olympijský 

výbor to ale, podľa jej slov, zvládol aj vďaka podpore lokálnych partnerov a organizačných 

výborov.  

  Na záver svojho prejavu veľmi pekne poďakovala za pozornosť a ešte raz všetkým 

zúčastneným pripomenula, že ju teší úspech športovej diplomacie na Slovensku a bude veľmi rada, 

ak sa bude môcť nejakým spôsobom aktívnejšie zapájať do medzinárodného športového diania 

v rámci jednej veľkej športovej rodiny. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu generálneho sekretára SOŠV. 

   

    

BOD 8: HODNOTENIE ÚČASTI SR NA ZOH 2022 PEKING 

 

  Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV Roman Buček predniesol hodnotiacu 

správu účasti výpravy SR na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu. ZOH v Pekingu boli 

podľa záverečnej reči prezidenta MOV Thomasa Bacha bezpečné a veľkolepé, športoviská boli 

skutočne skvelé, organizácia výnimočná a podpora národných olympijských výborov zo strany 

organizátorov neúnavná.  

  Po prvýkrát sa stalo, že športovci cestovali do úplne neznámeho prostredia. Z dôvodu prísnych 

pandemickych opatrení organizátori rok pred hrami zrušili mnohé testovacie súťaže a neumožnili 

žiadnu návštevu športovísk ani olympijských dedín. V poradí 24. zimné olympijské hry sa 

uskutočnili v prísne strážených bublinách vo všetkých troch olympijských dedinách. Kontakt so 

svetom bol absolútne vylúčený, prísne dodržiavaná nulová tolerancia voči Covidu však fungovala. 

Medzi účastníkmi hier z dvoch miliónov vykonaných testov odchytili 437 pozitívnych prípadov, 

z toho na športovcov a členov realizačných tímov pripadala približne polovica. Z dôvodu 

pozitivity preukázanej bezprostredne pred odletom našej výpravy muselo sedem členov výpravy 

odložiť termíny odletu a z pôvodne nominovaných účastníkov jeden športovec a jeden člen 

realizačného tímu nemoholi vycestovať a boli nahradení. 

  Súťažna atmosféra na tribúnach bola, podľa názoru R. Bučeka, veľmi skromná, pretože do 

Pekingu nemohli vycestovať zahraniční diváci. Ukázalo sa však, že pre športovú verejnosť sú hry 

aj napriek tomu mimoriadne zaujímavé. Cez digitálne aplikácie, streamovacie kanály a YouTube 

sledovalo zimné hry o 58 percent viac divákov ako tomu bolo pred štyrmi rokmi v Pjongčangu. 

Fanúšikovia poslali športovcom 47 miliónov virtuálnych povzbudzujúcich pozdravov, ktoré boli 

počas súťaží zobrazované na obrazovkách športovísk. Do Pekingu sa kvalifikovalo 50 športovcov, 

z toho presná polovica v ľadovom hokeji a sprevádzalo ich 61 členov realizačných tímov, vrátane 

vedenia výpravy.  

  Vystúpenie športovcov považuje riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV za 

úspešné, keďže Petra Vlhová vybojovala zlatú medailu v alpskom lyžovaní v slalome a tím 

hokejistov historicky prvú medailu v kolektívnom športe. Vďaka týmto umiestneniam si 

Slovensko v medailovom rebríčku krajín delilo 21. miesto s Belgickom a Českom. V prvej desiatke 

vybojovali naši športovci 3 umiestnenia. K uvedeným medailovým umiestneniam pridala Paulína 

Fialková desiate miesto v stíhacích pretekoch v biatlone. Väčšina umiestnení sa však nachádza v 

druhej polovici výsledkovej listiny. Slováci si na zimných olympijských hrách pripísali dovedna 

50 klasifikovaných umiestnení. V prvej tretine štartového poľa sa okrem tímu hokejistov umiestili 

zjazdárka Petra Vlhová v slalome aj v obrovskom slalome, biatlonistka Paulína Fialková v 
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stíhacích pretekoch na 10 km, zjazdári Adam Žampa aj Andreas Žampa v obrovskom slalome, 

plus Adam Žampa v slalome. 

  Napriek skutočnosti, že do programu neustále pribúdajú nové disciplíny (v roku 2002 bolo v 

programe 78 disciplín a v roku 2022 v Pekingu 109), našim športovcom sa nedarí do nich 

kvalifikovať, s výnimkou súťaže v monobobe žien. Počet športovcov zúčastnených na ZOH od 

hier vo Vancouvri v roku 2010, kde sa zúčastnilo 73 športovcov, klesá. V Soči 2014 nás 

reprezentovalo 62 športovcov, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu 55 a teraz už len 50. 

  Roman Buček  však skonštatoval aj to, že vo výprave bolo viacero individuálnych športovcov, 

ktorí v období pred konaním hier neboli zaradení do skupiny vybraných športovcov v žiadnom z 

rezortných športových stredísk alebo čerpali z nich iba obmedzenú podporu. Prípravu mali 

zabezpečenú v rámci svojich finančných a materiálnych možností iba s čiastočnou podporou 

športových zväzov, v podstate v amatérskych podmienkach. V ich prípade už vybojovanie si účasti 

na ZOH môže byť vrcholom ich snaženia a je potrebné pozitívne hodnotiť každé umiestnenie, 

ktoré získali po podaní výkonu na hranici osobného maxima.  

    R. Buček zakončil svoj prejav poďakovaním všetkým športovcom a členom realizačných 

tímov za intenzívnu a dobrú spoluprácu, a taktiež svojim kolegom, Borisovi Demeterovi, Zuzke 

Tomčíkovej a Petre Gantnerovej, ktorí majú veľký podiel na úspešnom vystúpení slovenskej 

výpravy.  

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie hodnotenie účasti Slovenskej republiky na XXIV. 

zimných olympijských hrách v Pekingu 2022. 

 

 

BOD 9: DISKUSIA 

 

 S diskusným príspevkom predstúpil pred plénum prezident Slovenského zväzu kanoistiky 

Miroslav Haviar. Jeho cieľom bolo poukázať na skutočnosť, kde sa momentálne nachádza v jeho 

vnímaní slovenský šport. Pre hodnotenie si vybral kritérium počtu medailí na počet obyvateľov na 

posledných 10 olympiádach. Do porovnania zahrnul okolité krajiny, ktoré majú zhruba podobnú 

veľkosť, konkrétne Českú republiku, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko. Naša krajina 

obsadila v tomto porovnaní posledné miesto, pričom v Česku, v Maďarsku, v Chorvátsku a v 

Rakúsku majú odhadom dvojnásobné množstvo medailí. Slovinsko je s veľkým náskokom v tomto 

pomyselnom rebríčku prvé. „Keďže sme najslabší, tak sa dá zamyslieť kvôli čomu. Ani v jednej z 

týchto krajín nemajú žiaden Top tím (dnes Team Slovakia), nemajú financovanie športu na základe 

popularity a nemajú vôbec taký zložitý systém organizácie a financovania vrcholového športu ako 

máme my“, vyjadril sa M. Haviar a apeloval na členov SOŠV,  aby sa všetci spolu snažili pohnúť 

racionálnejším a efektívnejším smerom.  

 

  ● Valné zhromaždenie uložilo výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa podnetmi z diskusie. 

 

        Z: VV SOŠV  T: priebežne 

 

 

BOD 10: PRESTÁVKA 
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BOD 11: VÝROČNÁ SPRÁVA SOŠV, SPORT EVENT S.R.O., SOM A.S., NADÁCIE 

SOŠV ZA ROK 2021 

 

  Výročnú správu SOŠV za rok 2021, a v rámci nej aj správu Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s. a Sport Event, s.r.o. za rok 2021, ako aj Správu Nadácie SOŠV za rok 2021, 

dostali členovia SOŠV vopred v podkladoch na dnešné zasadnutie a je tiež dostupná 

v elektronickej podobe na webovom sídle SOŠV. Audit výročnej správy vykonala spoločnosť 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Auditor udelil čistý výrok pre všetky uvedené organizácie. Na 

62. VZ SOŠV najprv výročnú správu SOŠV a následne aj výročnú správu spoločnosti Sport Event, 

s.r.o uviedol ústnym komentárom výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi.  

  V prvej časti svojho vystúpenia hovoril o projektoch a činnostiach, ktoré súviseli s 

jednotlivými oddeleniami Slovenského športového a olympijského výboru. Za hlavnú udalosť 

týkajúcu sa športového oddelenia v minulom roku označil organizáciu a zabezpečenie výpravy 

slovenskej reprezentácie na olympijských hrách v Tokiu, ktorých sa zúčastnilo 41 športovcov a 

reprezentovali Slovensko v štrnástich športoch. Športové oddelenie taktiež zastupovalo lyžiarske 

hnutie v medzinárodnom hnutí v rámci prípravy nominácií pre súťažnú sezónu 2020/2021. 

Mediálne oddelenie vytváralo obsah na webovom sídle, zabezpečovalo spravodajstvo, či už na 

olympijských hrách v Tokiu alebo na olympijskom festivale v Šamoríne. V spolupráci s mediálnou 

a edičnou komisiou podporovalo viacero knižných publikácií a pripravovalo dve vydania časopisu 

Olympic.sk. V spolupráci s marketingovým oddelením pripravilo aj vyhodnotenie ankety 

Športovec roka 2021. Právne oddelenie vykonávalo podporu orgánom SOŠV, to znamená 

výkonnému výboru, dozorným radám, valnému zhromaždeniu a jednotlivým komisiám. Za jeden 

zo strategických dokumentov minulého roku považuje G. Asványi etický kódex SOŠV. Právne 

oddelenie zároveň monitorovalo a riešilo porušenia olympijskej symboliky a pripomienkovalo 

všetky dôležité návrhy zákonov, predovšetkým v súvislosti so zákonom o športe a zákonom o 

činnosti Fondu na podporu športu. Výkonný riaditeľ SOŠV vyzdvihol ďalej aj prácu 

marketingového oddelenia, ktoré zabezpečuje významné financovanie pre Slovenský olympijský 

a športový výbor a tvorí takto silný pilier pre fungovanie celého olympijského a športového výboru. 

Oddelenie olympizmu v sťažených podmienkach minulý rok organizovalo Olympijský deň, 

tentokrát formou online webinárov a výtvarných súťaží, do ktorého sa zapojilo vyše 32 000 

účastníkov z jednotlivých škôl. Do projektu Vykročme za zdravím sa zapojilo okolo 600 cvičiacich 

a do projektu Olympijský odznak všestrannosti sa zapojilo 2 797 žiakov 6. ročníka zo 125 škôl, 

pre ktorých sa organizovalo aj finále v Šamoríne. Ako ďalšie činnosti tohto oddelenia spomenul 

G. Asványi podporu Združenia olympijských klubov, klubu Fair play, participáciu na projektoch 

ako ASAP, Medzinárodné fórum na posilnenie žien v športovej diplomacii a podporu 

organizačného výboru EYOF Banská Bystrica. 

  Výkonný riaditeľ SOŠV následne vo svojom prejave poukázal na ďalšiu dôležitú udalosť 

minulého roka, ktorou bolo vybudovanie stálej expozície Výstavnej siene prof. Vladimíra 

Černušáka v priestoroch múzea SOŠV. „Slovenské olympijské a športové múzeum sa otvorilo 

minulý rok o tomto čase a dnes už prevádzkujeme múzeum prakticky bez problémov pre verejnosť 

aj pre subjekty SOŠV. Realizovalo sa tam viacero významných projektov, ako napríklad  

konferencia Sport Revolution“, informoval G. Asványi. Spomenul ďalej aj projekt modernizácie, 

rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry, z ktorého bolo realizovaných viacero 

úspešných projektov športovej infraštruktúry. Ďalším významným projektom bol projekt Stratégie 

športu 2020-2030, ktorý pozostával z dvoch dokumentov. Prvou fázou bola analýza súčasného 

stavu športu na Slovensku a druhou fázou bola tvorba samotnej vízie a koncepcie športu na 

Slovensku do roku 2030. Ako posledný veľký projekt minulého roka zdôraznil G. Asványi 
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podporu vybraných športových projektov a športových subjektov - športovcov z prostriedkov 

nadácie SPP. Išlo o dlhodobý  a významný projekt. Výkonný riaditeľ SOŠV poďakoval touto 

cestou  nadácii SPP za finančnú podporu slovenského športu.   

  Druhú časť svojho prejavu venoval Gábor Asványi ekonomickým dátam. Výnosy 

Slovenského olympijského a športového výboru za rok 2021 boli vo výške 6 362 494 eur, náklady 

činili 6 562 586 eur, pričom sa dosiahla účtovná strata vo výške 200 092,48 eur. „Bavíme sa o 

účtovnej strate a nie finančnej, teda netýka sa stavu financií a záväzkov. Táto strata je ovplyvnená 

účtovaním výdavkov a vyskladnením materiálov v priamej súvislosti s olympijskými hrami v 

Pekingu a taktiež s olympijskými hrami v Tokiu, keďže niektoré výdavky, ktoré boli realizované 

ešte v roku 2020, vstúpili do nákladov až v roku 2021, kedy sa olympijské hry konali“, predniesol 

vysvetlenie výkonný riaditeľ SOŠV. Hodnota dlhodobého majetku SOŠV sa zvýšila približne o 

50 000 eur a celkové záväzky k 31. 12. 2021 boli v hodnote 620 092 eur. Tieto záväzky súvisia 

najmä so SOM, a.s. a nákupom zimného oblečenia pre zimnú olympiádu v Pekingu a zimný EYOF 

vo Vuokatti. G. Asványi uistil plénum, že dané záväzky boli pod kontrolou a nevytvárajú žiadny 

problém pre hospodárenie Slovenského olympijského a športového výboru. Taktiež dodal, že tento 

hospodársky výsledok bol prerokovaný na dozornej rade SOŠV aj na výkonnom výbore SOŠV a 

obidva subjekty odsúhlasili, že poputuje na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

období. Tiež uviedol, že ako účtovná závierka, tak aj Výročná správa SOŠV boli auditované a 

správa nezávislého audítora je súčasťou celej Výročnej správy SOŠV. 

  Následne G. Asványi požiadal plénum SOŠV, aby súhlasilo s tým, že účtovná strata 

z hospodáranie SOŠV za rok 2021 vo výške 200 092,48 € bude preúčtovaná na účet 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a pripojil tento návrh k návrhom uznesení. 

Rovnako tak požiadal plénum SOŠV, aby odsúhlasilo správu audítorskej spoločnosti 

PricewaterhouseCoopers  Slovensko, s.r.o., ktorá vykonala audit hospodárenia SOŠV v roku 2021. 

  G. Asványi pokračoval ďalej výročnou správou spoločnosti Sport Event, s.r.o., ktorá taktiež 

spadá pod Slovenský olympijský a športový výbor. Táto spoločnosť bola založená pred dvoma 

rokmi a jej hlavná činnosť mala byť zabezpečenie športových podujatí pre Slovenský olympijský 

a športový výbor. Tieto činnosti mali byť potom ponúknuté aj športovým zväzom alebo 

organizačným výborom, ktoré organizujú významné podujatia. V roku 2020 kvôli problémom 

s presunutím olympiády, a tým pádom aj celého projektu Olympijského festivalu musel byť jej 

chod utlmený  a v roku 2021 nevykazovala významnú činnosť. Výnimkou bola činnosť súvisiaca 

s jej členstvom v občianskom združení Košická aréna, ktorá prevádzkuje multifunkčný komplex 

športovej arény. „SOŠV získal 33,99 % podiel na hlasovacích právach, ktoré mali doposiaľ 

konatelia spoločnosti U.S. Steel Košice. Oceliarne avšak naďalej zostávajú v občianskom združení 

čestným členom“, informoval o situácii výkonný riaditeľ olympijského výboru. Ďalej vysvetlil, že 

SOŠV bol aj kvôli minuloročnej ťažkej situácii v športovom prostredí oslovený, aby vstúpil do 

tohto občianskeho združenia, a tak stabilizoval situáciu. Mal tiež pomôcť tejto významnej 

športovej a národnej infraštruktúry, ktorá je dôležitá pre organizovanie rôznych významných 

športových podujatí na Slovensku.  

  Na záver svojho príhovoru výkonný riaditeľ SOŠV zosumarizoval výnosy a náklady 

spoločnosti, ktoré vytvorili účtovnú stratu vo výške 3 490 eur: „Výnosy spoločnosti boli nulové a 

náklady súviseli len s auditom a s účtovnými operáciami. Boli pokryté v hotovostných zostatkoch, 

ktoré mala táto spoločnosť ešte pred začiatkom roka“. Poďakoval ešte za pozornosť a predal slovo 

Borisovi Bellušovi z marketingového oddelenia.  

 

  Výročnú správu Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. predniesol Boris Belluš. Na úvod 

oznámil zúčastneným na valnom zhromaždení, že tak, ako je Slovenský olympijský a športový 
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výbor strešnou organizáciou pre všetky športy, tak aj SOM, a.s. sa snaží byť modernou a 

transparentnou organizáciou, ktorá vymýšľa a vytvára nové projekty zaujímavé pre partnerov, s 

ktorými sa snaží uzatvárať najmä dlhodobé partnerstvá. Hovoril o olympijských kruhoch a celej 

symbolike s tým spojenej, ktorá je chránená zákonom a SOM, a.s. je jediná organizácia, ktorá 

s ňou môže obchodovať: „V spojení s kruhmi prinášame úsilie a atraktívne sa snažíme rozvíjať 

šport vo forme rôznych projektov, ktoré približujú športové podujatia najmä mládeži“. Podľa jeho 

slov sa v rámci organizácie snažia jednotlivé partnerstvá a balíky alokovať aj na športovcov, 

s ktorými do určitej miery vytvoria ambasádorský vzťah. S danou značkou následne tento vzťah 

rozvíjajú, či už vo forme spotu, projektu, alebo online kampane. „Najväčším svetovým podujatím 

minulého roka boli olympijské hry v Tokiu, a preto aj mediálna kampaň SOM, a.s. niesla názov 

Pripravení na Tokio“, informoval B. Belluš, pričom dodal, že daná kampaň má pod sebou viacero 

projektov, medzi ktoré patria projekty 100 dní do Tokia alebo Krokuj Slovensko, ktorý bol 

alternatívou k projektu Športuj Slovensko. Následne predstavil samotný Olympijský festival, 

ktorý mal priniesť olympijskú atmosféru z Tokia na Slovensko: „Sprevádzalo ho viac ako 30 tisíc 

unikátnych návštevníkov a vyše 200 výstupov v médiách, ktoré sme zaznamenali. Konalo sa aj 

vítanie olympionikov, tlačové besedy a rôzne zapojenia športových zväzov, ktorým sa týmto 

chcem aj poďakovať“. Návštevníci si, podľa jeho slov, mohli prísť za nulový poplatok vyskúšať 

jednotlivé športové náčinie, športovo a kultúrne sa vyžiť, a taktiež aj stretnúť ambasádorov a 

športové legendy. Riaditeľ marketingu neopomenul ani projekty druhej polovice roka po 

olympiáde a olympijskom festivale: „Snažíme sa prinášať aj nové vedomosti a možnosti pre širokú 

verejnosť, ale aj pre športovú odbornú verejnosť vo forme konferencie Sport revolution, ktorá sa 

minulý rok presunula do priestorov nášho novootvoreného Slovenského olympijského a 

športového múzea so sídlom na Junáckej 6“. Následne informoval o 11 diskusných blokoch, 20 

rečníkoch a viac ako 519 návštevníkoch, ktorí boli pripojení online.  

  Boris Belluš v rámci spoločenskej zodpovednosti za deti a mládež spomenul ďalej aj projekty 

ako Juniorský olympijský tím a Ukáž sa!. „Juniorský olympijský tím je zostavený z výberu 

najväčších nádejí športu, ktoré podporujeme nielen finančne, ale zabezpečujeme aj podporu vo 

forme mentálneho koučingu, či rôznych vzdelávacích aktivít, ktoré jednotlivo podávame na 

sústredení YOT games. Ukáž sa! je projekt podporujúci mladé talenty, ktoré sa nachádzajú v 

nepriaznivej situácii“. Za cieľ SOM v roku 2022 si jej riaditeľ stanovil pozdvihnúť latku a priniesť 

šport bližšie k mládeži. Na záver poďakoval športovým zväzom za zapojenie sa do všetkých 

spomínaných projektov.  

 

  Činnost a aktivity Nadácie SOŠV v rok 2021 odprezentovala na 62. VZ SOŠV riaditeľka 

Nadácie SOŠV Zuzana Vodáčková. V uplynulom roku Nadácia SOŠV v súvislosti so 

schváleným rozpočtom a nadačnou listinou realizovala 4 dlhodobé projekty, pričom bol do jej 

portfólia zaradený aj projekt Nádej pre šport, ktorý je zameraný na deti z marginalizovaných 

rómskych komunít. „Počas roka dostávame aj množstvo individuálnych žiadostí, ktoré sa snažíme 

zaraďovať do našich grantových schém, prípadne ich podporovať jednorazovo. Príbehy, ktoré 

čítame nás vo väčšine prípadov chytajú za srdce“, hovorila o množstve projektov Z. Vodáčková a 

dodala, že tak, ako je už pri všetkých organizáciách zvykom, aj rozpočet Nadácie SOŠV má svoje 

limity. Deklarovala ale, že všetky financie, ktoré získavajú od partnerov a donorov, sú do 

posledného centu poslané na dobrú vec - na podporu a rozvoj športu. Za hlavný projekt Nadácie 

SOŠV označila organizáciu Juniorského olympijského tímu, ktorý má úspešne za sebou už svoj 

štvrtý ročník: „Tím je zostavený z minimálne 20 športovcov, ktorí sú vybraní na základe návrhov 

zo športových zväzov v olympijských športoch a následne športová rada SOŠV na základe 

stanovených kritérií vyberá tých najlepších. Pre nich organizujeme aj teambuilding YOT 
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games.“ Dôležitou iniciatívou, podľa jej slov, je aj projekt Ukáž sa!, do ktorého každoročne, už 6 

rokov, zaraďujú v rámci Nadácie SOŠV minimálne 25 športovcov, ktorých sa snažia podporiť v 

rozvoji svojho športového talentu. Projekt je zameraný hlavne na deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Spomedzi ostatných projektov vyzdvihla riaditeľka nadácie Olympijskú kvapku krvi a 

Olympijské srdce pre seniorov, či projekt Nádej pre šport, kde boli nápomocné aj športové zväzy. 

„V projekte boli vybrané štyri deti z rómskej komunity, ktoré sme sa snažili podporiť na ich 

športovej ceste v spolupráci s trénermi a rovnako im pomôcť aj v škole či v rodine“, informovala 

Z. Vodáčková o pilotnom ročníku projektu. Na záver svojho prejavu poďakovala všetkým 

podporovateľom, ale aj športovcom, ktorí aktívne participujú na projektoch Nadácie SOŠV 

a zaviazala sa, že v budúcnosti spravia všetko preto, aby bol šport neodmysliteľnou súčasťou 

všetkých detí, ich rodičov, ale aj seniorov.   

 

  Výročnú správu SOŠV za rok 2021 a v jej rámci aj správu Slovenskej olympijskej 

marketingovej, a.s. za rok 2021, správu Sport Event, s.r.o. za rok 2021 a správu Nadácie SOŠV za 

rok 2021 schválili delegáti 62. VZ SOŠV jednomyseľne bez pripomienok. Za hlasovalo všetkých 

54 prítomných delegátov SOŠV s celkovým počtom 78 hlasov.  

 

  Valné zhromaždenie SOŠV schválilo prevedenie straty z hospodárenia SOŠV za rok 2021 vo 

výške 200 092,48 EUR na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Za 

hlasovalo jednomyseľne všetkých 54 prítomných delegátov SOŠV s celkovým počtom 78 hlasov. 

 

  Rovnako tak plénum SOŠV schválilo správu audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers  

Slovensko, s.r.o., ktorá vykonala audit hospodárenia SOŠV v roku 2021. Za hlasovalo všetkých 

54 prítomných delegátov SOŠV s celkovým počtom 78 hlasov. 

 

  Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi zároveň navrhol schváliť spoločnosť 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora aj pre nasledujúce obdobie v roku 2022. 

Návrh schválili všetci delegáti 62. VZ SOŠV jednomyseľne bez pripomienok. Za hlasovalo 

všetkých 54 prítomných delegátov SOŠV s celkovým počtom 78 hlasov.  

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu SOŠV, SOM, a. s., Sport Event, s. r. o., a 

Nadácie SOŠV za rok 2021. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo prevedenie straty z hospodárenia SOŠV za rok 2021 vo 

výške 200 092,48 EUR na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo správu audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers  

Slovensko, s.r.o., ktorá vykonala audit hospodárenia SOŠV v roku 2021. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo audítora na obdobie roku 2022 spoločnosť 

PricewaterhouseCoopers  Slovensko, s.r.o. 

 

 

BOD 12: SPRÁVA DR SOŠV ZA ROK 2021 

 

  Správu dozornej rady SOŠV za rok 2021 predložil jej predseda Ján Mižúr. Uviedol, že tak 

ako celá športová obec, tak aj kontrolná činnosť bola v minulom roku ovplyvnená pandémiou 

koronavírusu Covid-19. Dozorná rada SOŠV aj v roku 2021 pracovala prevažne v online priestore. 

Dňa 15.10.2021 bolo na Valnom zhromaždení SOŠV zvolené nové zloženie dozornej rady. Jej 
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predsedom sa opätovne stal Ján Mižúr a členmi Ján Karšňák a Boris Čavajda. V zmysle platných 

legislatívnych predpisov Ján Mižúr plnil aj funkciu kontrolóra SOŠV.  

  Dozorná rada SOŠV mala v sledovanom období celkom dve zasadnutia, na ktorých sa riešila 

hlavne ekonomická a legislatívna oblasť činnosti SOŠV. Prvé zasadnutie bolo uskutočnené dňa 

30.3.2021. Na tomto zasadnutí sa prerokovala Výročná správa SOŠV za rok 2020, ako aj návrh 

rozpočtu SOŠV na rok 2021. Toto boli dva hlavné materiály, s ktorými sa členovia dozornej rady 

podrobnejšie zaoberali. Riešila sa aj problematika činnosti SOŠV už v nových priestoroch Domu 

športu na Junáckej ul. 6, kde sa obsadili dve poschodia, ôsme a deviate, a na prízemí sa umiestnili 

priestory múzea SOŠV. Členovia dozornej rady sa stotožnili so závermi auditora k účtovnej 

uzávierke za rok 2020, ako aj s návrhom na vysporiadanie výsledku hospodárenia SOŠV k 

31.12.2020. Aj na tomto rokovaní rezonovali otázky spojené s preložením OH v Tokiu z 

pôvodného termínu na rok 2021 a s tým súvisiace zmeny operatívneho zabezpečenia činností. 

Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2021 sa taktiež musel viackrát prerábať a meniť a prispôsobiť 

aktuálnym podmienkam. Predseda dozornej rady sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí výkonných 

výborov SOŠV, dozeral na ich priebeh a aktívne sa zapájal do prerokovávaných bodov programu. 

Viaceré zasadnutia sa uskutočnili on-line formou. Okrem toho iniciatívne viackrát rokoval s 

výkonným riaditeľom a právnikom SOŠV o aktuálnych témach činnosti SOŠV. Kontrolór 

priebežne kontroloval obsahy zápisov jednotlivých orgánov SOŠV, ako aj ich zverejnenie. 

Zúčastnil sa aj organizovaných školení kontrolórov, ktoré boli zabezpečované hlavnou 

kontrolórkou športu. Druhé zasadnutie Dozornej rady SOŠV sa uskutočnilo dňa 9.12.2021. Na 

tomto zasadnutí sa rokovalo o príprave ročnej účtovnej uzávierky za rok 2021, ako aj zabezpečení 

prác súvisiacich s prípravou inventarizácie majetku SOŠV k 31.12.2021. Prerokoval sa aj 

pripravovaný prvý návrh rozpočtu SOŠV na rok 2022, ktorý už bol zostavovaný na základe nového 

využívaného softwaru a vychádzajúci z úrovne jednotlivých oddelení v rámci platnej organizačnej 

štruktúry strešnej organizácie.  

  Dozorná rada SOŠV obdržala v priebehu roka 2021 dva podnety, ktoré sa týkali problematiky 

Slovenskej lyžiarskej asociácie. Prvý podnet, ktorý podala Slovenská lyžiarska asociácia, sa týkal 

overenia procesnej a formálnej správnosti postupu SOŠV pri zasadnutiach 58. a 59. VZ SOŠV a 

súvisiacich hlasovaní, druhý podnet bol podaný prezidentom SOŠV a týkal sa preverenia 

dodržiavania Olympijskej charty, Stanov SOŠV, Etického kódexu MOV a ďalších predpisov a 

smerníc SOŠV a všeobecne záväzných právnych predpisov SR zo strany SOŠV. Dozorná rada sa 

podrobne zaoberala uvedenými podnetmi a skonštatovala, že nedošlo k porušeniu platných a 

účinných predpisov zo strany SOŠV a v žiadnom prípade nedošlo k manipulácii zo strany 

zodpovedných osôb. Všetky hlasovania prebehli slobodne, demokraticky a v súlade s platnou 

úpravou.  

  Dozorná rada SOŠV na svojom poslednom zasadnutí dňa 26.4.2022 prerokovala ročnú 

účtovnú uzávierku SOŠV za rok 2021 aj so záverečnou správou audítora a so závermi v nich 

uvedenými súhlasila. Súhlasila aj s návrhom na vysporiadanie výsledku hospodárenia SOŠV k 

31.12.2021 a bez pripomienok aj s aktualizovaným návrhom rozpočtu SOŠV na rok 2022. 

Odporučila VV SOŠV zaoberať sa problematikou využitia dlhodobého majetku SOŠV. 

  Predseda dozornej rady SOŠV Ján Mižúr sa na záver svojho prejavu poďakoval zástupcovi 

športovcov ex officio v DR SOŠV, Jakubovi Šimoňákovi, za doterajšiu spoluprácu a na základe 

predneseného návrhu komisie športovcov odporučil plénu prijatie Richarda Vargu za nového člena 

ex officio v DR SOŠV. 

 

  Správa DR SOŠV bola schválená bez pripomienok jednomyseľne, za hlasovalo všetkých 54 

prítomných členov SOŠV s celkovým počtom 78 hlasov. 
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  ● Valné zhromaždenie schválilo správu dozornej rady SOŠV za rok 2021. 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie členstva Jakuba Šimoňáka v dozornej 

rade SOŠV ako nominanta komisie športovcov SOŠV a členstvo Richarda Vargu v dozornej rade 

SOŠV ako nominanta komisie športovcov SOŠV. 

 

 

BOD 13: SPRÁVA DR SOM, A.S. ZA ROK 2021 

 

  Správu dozornej rady SOM, a.s., za rok 2021 predložil Ján Mižúr. Dozorná rada SOM, a. s. 

mala v roku 2021 dve zasadnutia, na ktorých sa riešila hlavne ekonomická a právna oblasť jej 

činnosti. Z dôvodu pandemických opatrení sa zasadnutia konali online formou. Prvé zasadnutie sa 

uskutočnilo dňa 30.3.2021. Na tomto zasadnutí sa prerokovala Výročná správa SOM, a. s. za rok 

2020, ako aj návrh rozpočtu na rok 2021. Podrobnejšie sa hodnotili jednotlivé projekty, ktoré sa 

zabezpečovali v spolupráci s jednotlivými partnermi SOM, a. s.. Konštatoval, že v oblasti príjmov 

došlo zo strany podporovateľov k určitým výpadkom financií, nakoľko nie všetky naplánované 

projekty sa mohli realizovať na 100 %.  

  Druhé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 9.12.2021, ktoré sa zaoberalo prípravou uzávierky za rok 

2021 a prerokoval sa aj prvý návrh rozpočtu SOM, a. s. na rok 2022. Boli vyhodnotené aj projekty, 

ktoré sa uskutočnili v roku 2021. Veľký ohlas mal projekt olympijského festivalu Tokio 2020, 

ktorý sa uskutočnil počas odložených hier letnej olympiády v Šamoríne a zúčastnilo sa ho okolo 

30 000 návštevníkov. Úspešný bol aj projekt Krokuj Slovensko, Športuj doma a už tradičné online 

podujatie v rámci akcie Sport ®evolution, o ktoré bol veľký záujem aj v roku 2021.  

  Na zasadnutí Dozornej rady SOM, a. s. dňa 26.4.2022 sa podrobnejšie prerokovala Výročná 

správa SOM, a. s. za rok 2021, ako aj návrh rozpočtu SOM, a. s. na rok 2022. K dispozícii boli aj 

správa od audítora a účtovná závierka SOM, a. s. za rok 2021 spolu s daňovým priznaním. 

Členovia dozornej rady sa stotožnili so záverečnou správou audítora a so závermi v nich 

uvedenými súhlasila. Súhlasili aj s návrhom na vysporiadanie výsledku hospodárenia SOM, a. s. 

za rok 2021. Prerokovala sa aj problematika v súvislosti s využitím priestorov v bývalom sídle na 

Kukučínovej ulici. Členovia dozornej rady odporučili VV SOŠV, aby sa touto problematikou 

zaoberal. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu dozornej rady SOM, a.s., za rok 2021. 
  

 

BOD 14: SCHVÁLENIE ROZPOČTU SOŠV NA ROK 2022 

 

  Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2022 a rozpočtu SOM a.s., na rok 2022 predložil výkonný 

riaditeľ SOŠV Gábor Asványi. V prvom rade informoval o navrhovanom rozpočte SOŠV, ktorý 

bol prerokovaný na zasadnutiach dozornej rady a výkonného výboru a bol odsúhlasený výkonným 

výborom SOŠV najskôr dňa 15. januára, a neskôr bola schválená aj jeho aktualizácia pred 

zasadnutím valného zhromaždenia SOŠV dňa 5. mája 2022. Rozpočet bol zostavený na 

predpoklade pohybu disponibilných finančných prostriedkov a vyrovnaného hospodárenia, 

ignoruje pritom niektoré účtovné procesy, čo však podľa názoru výkonného výboru nemá vplyv 

na vypovedaciu hodnotu plánovaného hospodárenia. 

  Výdaje sú usporiadané v rozpočte podľa jednotlivých oddelení, potom podľa prevádzkových 

výdajov a ostatných úloh sekretariátu a na záver podľa prevádzkových nákladov orgánov SOŠV. 
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Príjmy sú rozdelené podľa zdroja na príspevok zo štátneho rozpočtu, medzinárodné príspevky a 

príjmy z obchodnej činnosti SOM, a.s. a iných príjmov.  

   V rámci rozpočtu SOŠV sú celkové navrhované príjmy vo výške 5 032 380 eur, celkové 

plánované výdaje vo výške 5 222 530 eur a predpokladaný výsledok hospodárenia predstavuje 

zisk v sume 9 850 eur. Výkonný riaditeľ SOŠV ďalej zhodnotil, že plánovaný rozpočet je nižší 

ako v roku 2021 približne o 1,6 milióna eur, ale táto suma nemá výpovednú hodnotu, nakoľko 

výška rozpočtu je závislá od výšky príspevkov, ktoré sú z roka na rok iné v závislosti od 

športových a iných realizovaných projektov.  

  G. Asványi následne  odprezentoval plánované výdaje SOŠV podľa oddelení. Predpokladané 

výdaje športového oddelenia predstavujú sumu 1 602 000 eur (32% celkových nákladov), 

predpokladané výdaje oddelenia rozvoja olympizmu predstavujú sumu 251 100 eur (5%  

celkových nákladov), medzinárodné oddelenie má plánované výdaje vo výške 455 040 eur (9% 

celkových nákladov), predpokladané výdaje IT oddelenia predstavujú sumu 86 700 eur (2% 

celkových nákladov), plánované výdaje mediálneho oddelenia činia 84 000 eur (2% percentá 

celkových nákladov), predpokladané výdaje marketingového oddelenia predstavujú sumu 62 500 

eur (1% celkových nákladov), predpokladané výdaje múzea predstavujú sumu 32 900 eur (menej 

ako 1% percento celkových nákladov), predpokladané výdaje právneho oddelenia sú v sume 26 

800 eur (menej ako 1% celkových nákladov), predpokladané výdaje na prevádzku a ostatné úlohy 

Slovenského olympijského a športového výboru sú 2 375 490 eur (47% celkových nákladov), 

pričom 40 % z tejto sumy sú predpokladané výdaje na osobné náklady zamestnancov vo výške 

950 000 eur (19% celkových nákladov) a ďalších 14 % percent z tejto sumy sú predpokladané 

výdaje na prenájom a lízing kancelárskych skladových a parkovacích miest v budove Domu športu 

vo výške 343 200 eur (7% celkových nákladov). Predpokladané výdaje na prevádzkové náklady 

orgánov Slovenského olympijského a športového výboru predstavujú sumu 46 000 eur (menej ako 

1 % celkových nákladov).  

  Výkonný riaditeľ SOŠV informoval aj o vybraných predpokladaných príjmoch. 

Predpokladané príjmy pochádzajúce zo štátneho rozpočtu predstavujú sumu 3 314 497 eur (66% 

celkových príjmov), predpokladané príjmy z medzinárodných štruktúr pochádzajúce 

predovšetkým z programu Olympijskej solidarity MOV sú v sume 1 212 883 eur (24 % celkových 

príjmov) a predpokladané príjmy z obchodnej činnosti Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. 

a iných príjmov by mali byť vo výške 505 000 eur (10% celkových príjmov). 

  Za možné riziká rozpočtu označil G. Asványi naplnenie príjmových predpokladov 

naviazaných na pokrytie nákladov pre vyplatenie odmien za dosiahnuté výsledky športovcov a 

realizačných tímov za zimné olympijske hry v Pekingu 2020 vo výške 188 000 eur z vlastných 

zdrojov SOŠV. Plánovanie týchto výdajov, podľa jeho slov, do veľkej miery ovplyvňuje aj 

manažment disponibilných finančných prostriedkov. Ako príklad uviedol situáciu v prípade 

nákladov na zabezpečenie historicky najväčšej výpravy reprezentácie Slovenska na podujatie 

EYOF v Banskej Bystrici, na ktoré sa nepodarilo získať extra finančný príspevok, pričom len 

úhrada účastníckeho poplatku predstavuje 150 000 eur. Napriek tomu vyzdvihol ochotu 

Ministerstva školstva financovať a podporiť ostatné športové projekty v roku 2022. Je presvedčený 

o tom, že sa vďaka aktívnemu prístupu vedenia a prijatými opatreniami podarí v plnej miere 

naplniť predstavený rozpočet, a preto navrhol valnému zhromaždeniu SOŠV jeho schválenie. 

  

  Výkonný riaditeľ SOŠV pokračoval vo svojom prejave predstavením rozpočtu pre Slovenskú 

olympijskú marketingovú, a.s. na rok 2022, ktorý bol taktiež zostavený na predpoklade pohybu 

disponibilných finančných prostriedkov a vyrovnaného hospodárenia. 
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  Predpokladané výdaje SOM, a.s. predstavujú sumu 1 663 408 eur a predpokladané príjmy sú 

v sume 1 670 460 eur, z čoho vyplýva, že plánovaný výsledok hospodárenia je zisk v sume 7 052 

eur. Plánované výdaje súvisiace s odplatou za právo obchodovať s olympijskou symbolikou sú 

455 000 eur (27 % celkových nákladov) a predpokladané náklady na prevádzku Výstavnej siene 

prof. Černušáka činia 189 060 eur (11% celkových nákladov). Predpokladané príjmy 

pochádzajúce od partnerov SOŠV sú 780 tisíc eur (47% celkových príjmov), plánované príjmy od 

projektových partnerov predstavujú sumu 152 000 eur (9% celkových príjmov) a predpokladané 

príjmy pochádzajúce z bartrových spoluprác sú v sume 370 060 eur (22% celkových príjmov).  

Na záver vyjadril presvedčenie, že sa v plnej miere podarí naplniť predstavený rozpočet 

Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. a navrhol valnému zhromaždeniu zobrať predmetné 

informácie na vedomie ako súčasť rozpočtu SOŠV. 

 

  Rozpočet SOŠV bol schválený v predloženej podobe jednomyseľne a bez pripomienok. Za 

hlasovalo 54 prítomných členov SOŠV s celkovým počtom 77 hlasov. 

 

 ● Valné zhromaždenie schválilo rozpočet SOŠV na rok 2022. 

 

 

BOD 15: SCHVÁLENIE STRATÉGIE ZAOBCHÁDZANIA S DLHODOBÝM 

MAJETKOM SOŠV  

 

  Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi predsúpil pred plénum aj v bode schválenia stratégie 

zaobchádzania s dlhodobým majetkom SOŠV. Ten sa týka významného majetku, ktorý Slovenský 

olympijský a športový výbor prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Slovenská olympijská 

marketingová má, a tým je štvorpodlažná budova na Kukučínovej ulici 26 s celkovou výmerou 

693 metrov štvorcových. Z toho 558 m² sú kancelárie s príslušenstvom a 133 m² je rozloha 

suterénu. Dlhodobým nájomcom priestorov je po presťahovaní SOŠV do nových priestorov na 

Junáckej ulici Slovenská golfová asociácia. Nájom začal v roku 2011, odkedy bola prenajímaná 

najskôr jedna kancelária o rozmere 30 m² a neskôr po odchode SOŠV z budovy ďalšie dve menšie 

kancelárie s rozmerom 17 m² a 9 m². Toto riešenie podľa názoru G. Asványiho a aj celého 

športového výboru neprinášalo úžitok, keďže tri poschodia zostali prázdne. Preto sa voľné 

kancelárske priestory ponúkli na prenájom. Ponuka bola samozrejme adresovaná aj na športové 

zväzy, no napriek viacerým záujemcom sa priestory počas uplynulých 11 mesiacov nepodarilo 

prenajať. Za hlavnú príčinu malého záujmu označil výkonný riaditeľ SOŠV nedostupnosť 

vlastných parkovacích miest, pričom verejná parkovacia politika mesta spoplatňuje státie v lokalite 

sumou 1,50 € na hodinu, respektívne 1 500 eur ročne na jedno auto pre právnické osoby. 

„Poloprázdna budova negeneruje dostatočné príjmy na krytie všetkých nákladov súvisiacich 

s prevádzkou, preto zaťažuje rozpočet, a zároveň budova takýmto spôsobom dlhodobo chátra“, 

spomenul G. Asványi dôvody na možný predaj budovy a dodal, že ak by k niečomu takému v 

budúcnosti prišlo, môžu sa finančné prostriedky z predaja využiť efektívnejšie.  

  Následne ale uviedol, že sa v posledných týždňoch podarilo nájsť seriózneho záujemcu o 

dlhodobý prenájom celej budovy. Tým by bolo občianske združenie Sloboda k výchove a 

predmetom nájmu by bola prevádzka menšej školy. Táto škola už dlhodobo pôsobí na trhu 

vzdelávania a hľadá nové väčšie priestory z dôvodu zvýšeného dopytu po službách, ktoré ponúka. 

Záujemca má podľa slov výkonného riaditeľa SOŠV záujem prenajať si budovu na päť rokov s 

opciou na ďalšie obdobie, pričom si všetky režijné služby prepíše na seba a bude ich platiť 
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samostatne. Toto riešenie by prispelo k minimálnej administratívnej záťaži pre Slovenský 

olympijský a športový výbor a jeho spoločnosti. Stavebné úpravy súvisiace s prenájmom chce  

hradiť z vlastných prostriedkov. To sa týka predovšetkým výmeny okien pre lepšiu zvukovú 

izoláciu zo strany cesty, zateplenia strechy a prerobenia toaliet, pričom po uplynutí doby prenájmu 

by samozrejme tieto stavebné úpravy prešli do majetku SOM, a.s. Navrhovaná mesačná odplata 

za prenájom budovy bez režijných nákladov je 4 200 eur plus DPH, čo je ročne príjem na úrovni 

vyše 50 000 eur. Zároveň by od roku 2024 začala platiť aj inflačná doložka, čo znamená, že podľa 

inflácie by sa navyšoval nájom až do výšky 5 percent. Začiatok prenájmu je navrhnutý na 

september 2022 s tým, že priestor sa sprístupní už v polovici júna, aby sa realizovali spomínané 

pracovné úpravy. G. Asványi následne pripomenul pred plénom, že ak sa prenájom odsúhlasí, 

musí sa vypovedať nájomná zmluva so Slovenskou golfovou asociáciou a poznamenal, že v tomto 

prípade išlo o veľmi korektnú a bezproblémovú spoluprácu, za ktorú boli v rámci výboru vďační. 

  Z vyššie uvedených dôvodov následne navrhol valnému zhromaždeniu schváliť stratégiu 

zaobchádzania s dlhodobým majetkom SOŠV, ktorá spočíva v transparentnom prenájme 

priestorov budovy na Kukučínovej ulici 26 za podmienok, že výnosy z tejto činnosti budú z 

dlhodobého hľadiska generovať minimálne príjmy, aby nezaťažovali rozpočet SOŠV a zabezpečia 

jeho plynulú správu a nevyhnutné opravy. Z toho plynie uzatvorenie dlhodobého prenájmu budovy 

predmetnému záujemcovi za predstavených podmienok. 

 

  Návrh stratégie zaobchádzania s dlhodobým majetkom SOŠV bol schválený jednomyseľne a 

bez pripomienok. Za hlasovalo 53 prítomných členov SOŠV s celkovým počtom 75 hlasov.  

 

● Valné zhromaždenie schválilo stratégiu zaobchádzania s dlhodobým majetkom SOŠV. 

 

 

BOD 16: SPRÁVA NÁVRHOVEJ KOMISIE (UZNESENIA 62. VZ SOŠV)  

 

  Predseda mandátovej a návrhovej komisie 62. VZ SOŠV Matej Tóth predložil návrh 

uznesení 62. VZ SOŠV, ktorý bol schválený jednomyseľne bez pripomienok. Za hlasovalo 54 

prítomných delegátov s počtom hlasov 74. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej a návrhovej komisie zo 62. 

VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo uznesenia zo 62. VZ SOŠV. 

 

 

BOD 17: ZÁVER 

 

  Prezident SOŠV Anton Siekel na záver poďakoval všetkým za účasť na 62. valnom 

zhromaždení SOŠV, na ktorom sa znova vyskytla príležitosť poďakovať mnohým členom 

športového hnutia za ich doterajšiu prácu prostredníctvom ocenení. Veľmi ho potešila účasť na 

valnom zhromaždení SOŠV a taktiež možnosť stretnutia s ľudmi, ktorých prácu v športe si veľmi 

váži. Ich činnosť je, podľa jeho slov, dôkazom toho, že ich zaujíma športové hnutie, stále majú čo 

povedať a odovzdať športovému hnutiu a prostredníctvom aj menej formálnych diskusií je 

možnosť sa s nimi podeliť o novinky vo svete športu. „Pevne verím, že budete využívať všetky 

možnosti, ktoré vám Slovenský olympijský a športový výbor je schopný ponúknuť. Je to 
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predovšetkým zastupovanie v orgánoch Fondu na podporu športu či komunikácia so štátom a 

ďalšími inštitúciami v našej krajine. Robíme to preto, aby sme podporili šport a aby sme tlmočili 

naše spoločné stanoviská“, obrátil sa na delegátov VZ SOŠV a zároveň ich poprosil, aby aj oni 

podporovali Slovenský olympijský a športový výbor ako inštitúciu. Je presvedčený, že je to veľmi 

dôležité a vidí to práve na účastiach na pracovných stretnutiach, na valných zhromaždeniach, 

v diskusiach, či v Olympijskom a športovom múzeu. 

Na záver ešte vyzval prítomných k vzájomnej komunikácii a pomoci, pričom vyjadril 

presvedčenie, že verí, že slovenský šport sa po covidovej dobe dostane do lepšej formy a budúce 

projekty hnutia budú športovo úspešné. 

 

 

 

V Bratislave, 7. júna 2022 

 

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

 

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

zo 62. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru 

(VZ SOŠV), konaného dňa 26. mája 2022 

  

62. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 
 

A.    SCHVAĽUJE: 

1. Program 62. valného zhromaždenia SOŠV. 

2. Rokovací poriadok 62. valného zhromaždenia SOŠV. 

3. Zápisnicu zo 61. valného zhromaždenia SOŠV. 

4. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 62. VZ SOŠV nasledovne: predseda Matej Tóth, 

členovia Tatiana Drobná, Peter Vozár 

5. Výročnú správu SOŠV, SOM, a. s., Sport Event, s. r. o., a Nadácie SOŠV za rok 2021. 

6. Prevedenie straty z hospodárenia SOŠV za rok 2021 vo výške 200 092,48 EUR na účet 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

7. Správu audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá vykonala 

audit hospodárenia SOŠV v roku 2021. 

8. Audítora na obdobie roku 2022 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 

9. Správu dozornej rady SOŠV za rok 2021. 

10. Rozpočet SOŠV na rok 2022. 

11. Stratégiu zaobchádzania s dlhodobým majetkom SOŠV. 

12. Prijatie Jozefa Labudu a Jána Nováka za čestných členov SOŠV. 

13. Uznesenia zo 62. VZ SOŠV. 

 

B.    BERIE NA VEDOMIE: 

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

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

2. Udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2021 nasledovne: 

TROFEJ SOŠV: Organizačný výbor cyklistických pretekov Okolo Slovenska,  

CENA PAVLA SCHMIDTA: Zuzana Rehák Štefečeková,  

CENA BOHUMILA GOLIANA: štvorkajak na 500 m (Baláž, Myšák, Vlček, Botek),  

CENA ONDREJA NEPELU: Emma Zapletalová a Zuzana Paňková,  

CENA PAVLA DEMITRU: Richard Štochl,  

CENA JÁNA ZACHARU: Peter Žňava 

CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ: Helena Štiavnická a Danuše Lakatašová,  

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA: Jaroslav Maček,  

CENA MIRA PROCHÁZKU: Stanislav Štefánik,  

CENA LADISLAVA CHUDÍKA: Martin Kellenberger,  

CENA JÁNA MRÁZA: Alexandra Madrová,  

CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA: Olympijský klub Kysuce. 

3. Udelenie vyznamenaní SOŠV nasledovne: 
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ZLATÝ ODZNAK SOŠV: Ladislav Asványi, Ivan Cibák, Dušan Hamar, Ivan Jakubovič, Viliam 

Mjartan, Michal Staňo, 

STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: Miloslav Benca, Ján Benda, Alica Chládeková-Grofová, Ján 

Koštial, Jozef Malík, Jozef Mračna, Ladislav Mundil, Ján Stachera, Dušan Ťažký, Vladimír 

Vachalík, 

BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV: Katarína Adlerová, Ernest Caban, Valentín Cap, Róbert Erban, 

Andrej Hunčík, Vojtech Jurkovič, Eva Križková-Ďurišinová, Tibor Kišš, Ľudovít Lučanič, 

Róbert Molnár, Pavel Neubauer, Karol Petöcz, Róbert Petriska, Patrik Pollák, Ľuboš Rupčík, 

Elena Šmidtová, Jaromír Truksa, Peter Uríček, 

MEDAILA SOŠV: Jaroslava Abrahámová-Mihočková, Jozefína Čerchlanová, Galina 

Čisťjaková, Alena Damitšová, Marcela Erbanová, Lenka Ilavská, Marek Matiaško, Miroslav 

Matiaško, Ján Packa, Ľuboš Podstupka, Anton Šoltýs, Marián Vanderka, Jozef Turza 

PLAKETA SOŠV: Juraj Droba, Peter Fiabáne, Marek Števček 

ČESTNÉ UZNANIE SOŠV:  Jozef Andreja, Štefan Bielik, Katarína Čechvalová, Zuzana 

Hrašková, Jaroslav Kamenský, Štefan Koľšovský, Dušan Matušík, Miroslav Patro, Július 

Valenta, Martin Zajac 

4. Správu prezidenta SOŠV o činnosti SOŠV za rok 2021.  

5. Správu generálneho sekretára SOŠV. 

6.  Hodnotenie účasti Slovenskej republiky na XXIV. zimných olympijských hrách 

v Pekingu 2022. 

7. Správu dozornej rady SOM, a. s., za rok 2021. 

8. Ukončenie členstva Jakuba Šimoňáka v dozornej rade SOŠV ako nominanta komisie 

športovcov SOŠV a členstvo Richarda Vargu v dozornej rade SOŠV ako nominanta komisie 

športovcov SOŠV. 

9.  Správu mandátovej a návrhovej komisie zo 62. VZ SOŠV. 

  

 

C.      UKLADÁ: 

1. Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa podnetmi z diskusie. 

     Z: VV SOŠV     T: priebežne 

 

 

V Bratislave 26. mája 2022  

 

 

Matej Tóth (predseda mandátovej a návrhovej komisie), Tatiana Drobná, Peter Vozár (členovia 

mandátovej a návrhovej komisie) 

 
   

 


