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ZÁPIS  

zo 63. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru 

(VZ SOŠV), konaného dňa 4. novembra 2022 v hoteli NH Gate One 

v Bratislave 

 

Prítomní: 

Na začiatku rokovania sa prezentovalo z 92 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 129 hlasmi 

63 členov (t.j. 68 %), celkove disponujúcich 94 hlasmi, čo znamenalo 73 % všetkých hlasov. 

 

V priebehu rokovania sa neskorším príchodom plénum rozšírilo o 1 delegáta s 1 hlasom a 

prezentovalo sa z 92 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 129 hlasmi 64 členov (t.j. 69,6 %), 

celkove disponujúcich 95 hlasmi, čo znamenalo 73,6 % všetkých hlasov. 

 

Ospravedlnení členovia SOŠV: spolu 14 s 15 hlasmi - s 2 hlasmi: Anton Siažik (Slovenský zväz 

bedmintonu), s 1 hlasom: Danka Barteková (členka MOV), Ján Macko (Slovenská asociácia 

boccie), Peter Belčák (Slovenský bridžový zväz), Peter Kysel (Slovenská asociácia čínskeho 

wushu), František Drgoň (Slovenský zväz dráhového golfu), Pavol Kovalčík (Slovenská 

asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja), Róbert Kajánek (Slovenská Muay Thai 

Asociácia), Jana Maniková (Slovenská squashová asociácia), Branislav Delej (Slovenská 

spoločnosť telovýchovného lekárstva), Martina Kohlová (olympionička), Michal Martikán 

(člen SOŠV - osobnosť), Mária Jasenčáková (členka SOŠV - osobnosť), Róbert Vittek (člen 

SOŠV - osobnosť). 

 

Ďalší neprítomní členovia SOŠV: spolu 14 s 19 hlasmi - s 2 hlasmi: Peter Privara (Slovenský 

zväz cyklistiky), Igor Žiak (Slocenská skialpinistická asociácia), Tatiana Drobná (Slovenský 

šermiarsky zväz), Miloslav Mečíř (Slovenský tenisový zväz), Ján Karšňák (Slovenský 

zápasnícky zväz), s 1 hlasom: Jozef Beständig (Slovenský krasokorčuliarsky zväz), Vladimír 

Merkovský (Slovenský bowlingový zväz), Viera Sonogová (Slovenská asociácia korfbalu), 

Roman Baláž (Zväz potápačov Slovenska), František Bunta (Slovenská softballová asociácia), 

Juraj Tarr (Slovenská asociácia olympionikov), Peter Osuský (Sloven. spoločnosť olymp. 

a šport. zberateľov), Dominika Nestarcová (Špeciálne olympiády Slovensko), Stanislav 

Zátorský (Únia telovýchovných organizácií polície SR). 

 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

 

  Olympijská hymna.  

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba na úvod privítal všetkých hostí prítomných na 63. 

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 všetkých zúčastnených na valnom zhromaždení 

Slovenského olympijského a športového výboru, osobitne privítal medzi zúčastnenými ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu, Jána Horeckého, ktorého účasť označil za veľmi silný signál 
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smerom k športovému hnutiu. „Veľmi si vážim, že si našiel čas vo svojom nabitom programe a 

prišiel medzi nás na úvod nášho rokovania. Urobím všetko preto, aby sme spoločne našli cestu, 

ako zlepšiť podmienky v slovenskom športe“, uviedol. Na úvod prezident SOŠV zdôraznil aj 

dôležitosť dnešného rokovania a rozhodnutí prijímaných v športovom živote spolu so 

zodpovednosťou, ktorá s nimi prichádza. Vyjadril potešenie nad príležitosťou rokovať  

v prezenčnej forme o aktuálnych témach a o aktuálnej situácii v slovenskom športe, ale aj v tom 

zahraničnom. Na záver úvodnej reči požiadal o minútu ticha za osobnosti športového hnutia, ktoré 

nás od konania posledného valného zhromaždenia navždy opustili.   

 

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký následne predstúpil pred plénum so 

svojim príhovorom. Poďakoval sa za možnosť vystúpiť na valnom zhromaždení SOŠV a ubezpečil 

prítomných, že hoci v názve ministerstva je slovo šport až na konci, tak ho nedáva na posledné 

miesto ani on, a nesmie to tak byť ani v našej spoločnosti. Šport považuje za nevyhnutnú súčasť 

bežného života, a nie iba ako jeho prídavok, či ako exkluzivitu pre reklamu v zahraničí.    

Podstatným objemom práce rezortu a starostlivosti o ľudí v ňom sú, prirodzene, žiaci, deti, mládež, 

či študenti, a podľa jeho názoru pohľad na nich už dávno nesmie byť ako na chodiace žiacke 

knižky s nejakými predmetmi, ale musí byť holistický, ako na osobnosti, ktoré vyrastú v ľudí 

hodných všeobecnej úcty a vďačnosti. Žiaci by mali pracovať nielen na svojich kognitívnych 

schopnostiach a zručnostiach, ale aj na svojom charaktere, vytrvalosti a sebadisciplíne. “Vidím 

význam a potrebu športu byť súčasťou mentálnej a fyzickej charakterovej výbavy človeka, ktorú 

dnes potrebujú mladí ľudia, osobitne v dobe, kedy sa dospelí, ale aj deti, rapídne menej pohybujú“, 

predniesol minister školstva a dodal, že sa ako spoločnosť s touto vecou nemôžeme nezodpovedne 

zmieriť, pričom on sám sa bude snažiť robiť všetko pre to, aby nastala zmena. Ján Horecký 

spomenul aj blížiace sa 30. výročie vzniku SOŠV (19.12.2022) a prisľúbil pomoc zo strany jeho 

rezortu aj v tomto náročnom období, v ktorom sú stále citeľné dopady pandémie koronavírusu, či 

energetickej krízy a vojny na Ukrajine na šport a na podujatia, ktoré športové hnutie organizuje 

alebo sa ich zúčastňuje na domácej, či na medzinárodnej úrovni. V súvislosti s rokovaním poprial 

všetkým zúčastneným, aby športové a olympijské ideály vždy zvíťazili a aby sa kompetentní 

rozhodovali principiálne a správne, aj keď to nevedia vždy všetci prijať a stotožniť sa s tým. Zo 

svojej pozície ministra školstva, vedy, výskumu a športu ubezpečil plénum, že šport je prioritnou 

témou rezortu: „Budem sa zasadzovať za to, aby sme v spolupráci so športovým hnutím, s pánom 

splnomocnencom vlády pre mládež a šport a tiež aj s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 

republiky našli a navrhli vláde také opatrenia, vďaka ktorým sa udrží prevádzkyschopnosť 

športových arén, zimných štadiónov, plavární a všetkých športových zariadení, z dôvodu 

prebiehajúcej globálnej energetickej krízy“. Minister zakončil svoj prejav myšlienkou, že chce  

byť mužom zhody a kontinuity, a bude sa v maximálnej možnej miere snažiť za sebou zanechať 

otvorené veci a koncepty, v ktorých bude hodno pokračovať jeho nasledovníkom. 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba sa následne vrátil k milej povinnosti odovzdávania cien, 

ktorá ostala z minulého valného zhromaždenia. Prezident SOŠV Anton Siekel a čestný člen SOŠV 

Vladimír Miller odovzdali cenu Pavla Schmidta za výkon roka Zuzane Rehák Štefečekovej a zlaté 

odznaky SOŠV Ladislavovi Asványimu a Ivanovi Cibákovi. 
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BOD 2: SCHVÁLENIE PROGRAMU A ROKOVACIEHO PORIADKU 63. VZ SOŠV, 

ZÁPISNICE Z 62. VZ SOŠV 

 

  Na úvod tohto bodu generálny sekretár SOŠV Jozef Liba konštatoval, že na sekretariát 

neprišli žiadne podnety na zmenu/doplnenie programu 63. VZ SOŠV, rokovacieho poriadku a ani  

k zápisnici zo 62. VZ SOŠV. 

  S pripomienkou k navrhovanému programu 63. VZ SOŠV predstúpil pred plénum 

viceprezident Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie (SLSA) Jiří Jeřábek, ktorý 

požiadal o vyňatie bodu č.6 – Vylúčenie člena SOŠV z programu rokovania, keďže podľa jeho 

názoru Slovenská lyžiarska a snowboardová asociácia naďalej spĺňa podmienky na členstvo 

v SOŠV podľa čl. III ods. 5 písm. c) Stanov SOŠV.  

 Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba priblížil, že SLSA aktuálne nespĺňa podmienky Stanov 

SOŠV s tým, že tejto problematike bude venovaná obsiahlejšia pozornosť v ďalšej časti zasadnutia 

a dal hlasovať o programe navrhnutom pôvodne, tak ako bol schválený VV SOŠV a zaslaný 

členom VZ SOŠV, spolu s hlasovaním o schválení zápisnice zo 62. VZ SOŠV a rokovacieho 

poriadku 63. VZ SOŠV. Všetky predložené dokumenty, vrátane programu 63. VZ SOŠV, boli 

schválené 89 hlasmi od 60 delegátov, pričom dvaja delegáti s celkovým počtom 4 hlasov boli proti. 

Z dôvodu schválenia programu jasnou nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov hlasovanie 

o zmene programu bolo bezpredmetné.  

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo zápisnicu zo 62. valného zhromaždenia SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo rokovací poriadok 63. VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo program 63. VZ SOŠV nasledovne: 

 

1. Otvorenie  Siekel  

2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku 63. VZ SOŠV, 

     zápisnice zo 62. VZ SOŠV     Liba  

3. Schválenie zloženia pracovnej komisie – mandátovo - návrhovej komisie Liba  

4. Správa prezidenta SOŠV Siekel  

5. Diskusia  

6. Vylúčenie člena SOŠV  Liba 

7. Prijatie nového člena SOŠV Liba  

8. Úprava Stanov SOŠV (článok VI bod 7 písm. s) Liba/Hrbek  

9. Diskusia    

10. Správa mandátovo - návrhovej komisie (uznesenia 63. VZ SOŠV)      predseda návrh. komisie 

11. Záver 

 

 

BOD 3: SCHVÁLENIE ZLOŽENIA PRACOVNEJ KOMISIE - MANDÁTOVEJ, 

NÁVRHOVEJ 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba predložil nasledovný návrh zloženia                    

mandátovo - návrhovej komisie 63. VZ SOŠV: predseda  Jozef Gönci – člen VV SOŠV, členovia 

Zuzana Bačiak Masaryková – Slovenská jazdecká federácia a Marián Jung – Slovenský zväz 
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vodného motorizmu. Za návrh hlasovalo jednohlasne 62 prítomných delegátov s celkovým 

počtom 93 hlasov.  

  

  ● Valné zhromaždenie schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie 63. VZ SOŠV 

nasledovne: predseda Jozef Gönci, členovia Zuzana Bačiak Masaryková, Marián Jung. 

 

 

BOD 4: SPRÁVA PREZIDENTA SOŠV 

 

  Prezident SOŠV Anton Siekel predniesol v ďalšom bode správu prezidenta Slovenského 

olympijského a športového výboru za obdobie od konania posledného valného zhromaždenia, teda 

od 26. mája 2022. Vtedy sme sa, podľa jeho slov, tešili z toho, že sme prekonali ťažké obdobie 

covidu, a trocha s obavami sme sa pozerali na vojenský konflikt na Ukrajine. Konštatoval, že 

obdobie, ktoré nás dnes čaká, bude možno ešte ďaleko náročnejšie ako to, ktoré sme prekonali. 

Dodal, že Slovenský olympijský a športový výbor je pripravený čeliť týmto výzvam. 

  V úvode svojej správy vyzdvihol dve dôležité udalosti, Európsky olympijský festival mládeže 

v Banskej Bystrici (EYOF) a súčasne valné zhromaždenie Asociácie národných olympijských 

výborov, ktorých mal možnosť sa v poslednom období zúčastniť. V súvislosti s prvým 

menovaným podujatím konštatoval, že aj napriek ťažkostiam spojenými s organizáciou tohto 

podujatia v Košiciach, sa vďaka výbornej spolupráci s mestom Banská Bystrica toto podujatie 

podarilo uskutočniť. Osobitne pozitívne vníma odozvu všetkých zúčastnených strán z krajín 

Európy. „Prostredníctvom takéhoto podujatia sa nám podarilo vybudovať nielen športovú 

infraštruktúru v meste Banská Bystrica, ale podarilo sa nám dosiahnuť aj ďaleko viac. Aktivácia 

mládeže, celková regionálna infraštruktúra mesta a predovšetkým aj propagácia Slovenska v 

zahraničí sú toho najlepším dôkazom“, hovoril prezident SOŠV o úspechoch EYOF-u.  

  Prezident strešnej organizácie športu na Slovensku ďalej informoval o kľúčových projektoch, 

ktoré sa podarilo hnutiu udržať a podporovať. Spomenul Juniorský olympijský tím, ktorý 

podporuje mladých nádejných športovcov práve v tejto zložitej etape ich športového vývoja, 

projekt Ukáž sa!, zameraný na sociálne slabších športovcov, ktorí stoja na križovatke, či budú 

môcť ďalej športovať alebo sa budú musieť vzdať svojho cieľa a sna. Nezabudol ani na projekt 

Olympijské srdce pre seniorov, ktorý si našiel veľmi pozitívnu odozvu z radov bývalých 

olympionikov, či projekt Olympijský odznak všestrannosti, ktorý sa aj za veľkej podpory 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podarilo ďalej rozvíjať a má taktiež veľmi dobrú 

odozvu. V rámci Slovenska je, podľa jeho slov, dôležitý tiež projekt Športuj Slovensko, ktorý 

takisto už tradične aktivuje mládež v mestách v rámci celého Slovenska a zároveň zapája rodiny s 

deťmi do športovania aj prostredníctvom stretnutí so športovými vzormi. 

  A. Siekel následne poďakoval za spoluprácu každému, ktorý svojou mierou prispieva k tomu, 

aby šport na Slovensku získal znovu zdravé sebavedomie, chýbajúce v posledných rokoch. 

Osobitne vzdal vďaku bývalému štátnemu tajomníkovi Ivanovi Husárovi za spoluprácu s 

olympijským výborom, a za všetky úspešné veci, ktoré sa im spolu podarilo dosiahnuť. Prezident 

SOŠV ďalej upriamil pozornosť aj na Slovenské olympijské a športové múzeum, ktoré počas 

uplynulých mesiacov nabehlo na plnú prevádzku a našlo si aj v radoch národných športových 

zväzov veľmi dobrú spätnú väzbu. Jeho návštevnosť, a vôbec využitie týchto priestorov na 

rozličnú formu prezentácii, či tlačových konferencií, potvrdzuje správnosť tohto rozhodnutia. Váži 

si aj reálny záujem o návštevu Slovenského olympijského a športového múzea z radov ostatných 

národných olympijských výborov zo zahraničia. V krátkosti vyzdvihol aj projekt v spolupráci s 

Európskym olympijským výborom (EOV), v rámci ktorého absolvovali pracovnú návštevu 
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Dánskeho olympijského výboru. Spolupráca komunálnej sféry, športového hnutia a štátu v Dánsku 

sú,  podľa jeho názoru, optimálnym príkladom toho, ako by mohol šport fungovať aj na Slovensku. 

  Prezident strešnej organizácie športu spomenul vo svojom prejave aj prípravu novely zákona 

o športe a jej pripomienkovacie konanie: „Určite budeme ešte napäto sledovať, ako sa táto novela 

bude ďalej vyvíjať a aký bude mať potencionálny záver, a budeme veľmi radi, ak budeme môcť 

naše stanoviská konzultovať a komunikovať tak, ako to zaznelo aj z úst pána ministra“.  A. Siekel  

následne ocenil aj úspechy našich športovcov na svetových hrách v Birminghame, pričom 

vyzdvihol úspešnú reprezentáciu našej krajiny aj v kategóriách, ktoré možno nie sú až také 

populárne, ale zaslúžia si našu pozornosť a podporu. Pozoruhodným úspechom bolo, podľa jeho 

názoru, takisto ocenenie Juraja Slafkovského, ktorý získal cenu Piotra Nurowského za druhé 

miesto v pravidelnej ankete EOV. Slovenský olympijský a športový výbor má veľmi dobré meno 

a veľmi dobrú reputáciu aj smerom k podpore ukrajinských športovcov a prezident SOŠV mal tú 

česť obdržať z rúk Sergeja Bubku ocenenie a uznanie za túto pomoc. Vďaka bola počuť rovnako 

z radov ukrajinských športovcov počas ich prezentácie na Európskom olympijskom festivale.  

  Anton Siekel poukázal na nespochybniteľný význam širokého uplatnenia športu ako súčasti 

verejnej politiky Slovenskej republiky: „Je nevyhnutne dôležité aktivovať mládež k pohybu, 

najmä kvôli zdravotným dôsledkom v kontexte civilizačných chorôb, boja proti obezite, či 

duševnému zdraviu. Nie celá spoločnosť vníma tento charakter športu ako veľmi dôležitý a 

sústreďuje sa skôr na to, že šport je istá forma zábavy. Z toho dôvodu by podľa niektorých názorov 

malo teraz množstvo súťaží dôvod počkať, keďže nie sú až také prioritné, práve v kontexte iných 

udalostí, s ktorými sa svet a Európa borí. Preto by som chcel tento mýtus vyvrátiť“. Vecná diskusia, 

ktorá je založená na argumentoch, faktoch a dátach, by k tomu mala, podľa jeho vyjadrenia, 

pomôcť. Na tento účel by mal slúžiť aj dokument Stratégia športu 2020 – 2030, kde by prezidenta 

potešili dlhoočakávané kroky nevyhnutné na začatie napĺňania jednotlivých kapitol Stratégie. Ako 

príklad uviedol Fond na podporu športu, v súvislosti s ktorým poďakoval jeho predstaviteľom za 

skvelú spoluprácu. Spomenul aj jeho začiatky z roku 2016, kedy sa ocitol v programovom 

vyhlásení vlády, a napriek očakávaným krokom zo strany rezortu muselo iniciatívu prevziať 

športové hnutie, teda aj zásluhou práce SOŠV a zväzov Fond v súčasnosti existuje. „Dnes môže 

niekto spochybňovať samotný legislatívny proces a ja súhlasím s tým, že toto nie je tá 

najsprávnejšia cesta. Veľmi nerád by som suploval kompetencie a zodpovednosť niekoho iného, 

ale na druhej strane, je našou povinnosťou nečakať so založenými rukami a v prípade, že taká 

iniciatíva neprichádza a my máme riešenia, mali by sme ich predstavovať a zároveň apelovať na 

všetkých zúčastnených“, hovoril A. Siekel o spôsobe, akým je možné očakávať výsledky, ktoré 

dnes Fond pre celú športovú obec prináša. Zároveň zdôraznil, že Fond už dnes napĺňa základné 

poslanie, ktorým je financovanie športovej infraštruktúry, aj v rámci pomoci v prípade súčasne 

veľmi aktuálnej situácie plynovej a energetickej krízy.  

  Prezident SOŠV by v ďalšom období uvítal postupné jasné rozdelenie kompetencií a úloh pre 

správne naplnenie takého strategického dokumentu, akým je koncepcia rozvoja športu. Cieľom by 

malo byť podľa jeho slov pochopenie jednotlivých zodpovedností všetkých zúčastnených strán, 

vzájomný rešpekt a ukázanie správneho prístupu k riešeniu problémov aj pre ostatné strany 

spoločnosti. Je si istý, že diskusia a výmena názorov je veľmi dôležitá, zdravá, a je aj motorom 

vpred, no takisto poukázal na základné kritéria, ktoré by mali byť charakteristické práve pre šport 

a nepatrí k nim žiadna polemika. „Dodržiavanie pravidiel, udržiavanie rešpektu, ctenie si 

dokumentov, zákonov a predpisov, by sme mali uplatňovať ako v športe, tak aj v našich životoch 

a v našej praxi“, zdôraznil prezident SOŠV A. Siekel. Zároveň podporil možnosť diskusie 

a výmeny názorov aj na dnešnom rokovaní, no pri dodržiavaní práve týchto princípov.  
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  Na záver svojho prejavu vyzdvihol dôležitosť formálnych stretnutí, pričom verí, že slovenský 

šport si bude ďalej upevňovať svoje postavenie v spoločnosti aj v budúcich týždňoch a mesiacoch. 

Považuje za povinnosť hnutia budovať prostredníctvom športu našu krajinu krok za krokom 

k lepšiemu. Poďakoval za pozornosť a požiadal generálneho sekretára SOŠV o pár slov týkajúcich 

sa Letného európskeho olympijského festivalu mládeže v Banskej Bystrici. 

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba v ďalšej časti stručne uviedol základné informácie o 

organizácii EYOF Banská Bystrica, ktorý sa uskutočnil v dátume 24. 7. až 30. 7. 2022. Letný 

európsky olympijský festival mládeže v Banskej Bystrici sa považuje za zatiaľ najväčšie               

multišportové podujatie v histórii samostatného Slovenska. Daný projekt sa pripravoval už od roku 

2015, kedy Slovenský olympijský a športový výbor prvýkrát prišiel s touto myšlienkou, a po 

dohode a spolupráci s mestom Košice podali kandidatúru, po ktorej sa v roku 2016 stali Košice 

hostiteľským mestom pre EYOF 2021. J. Liba považuje za veľký míľnik hlavne skutočnosť, že 

prvýkrát v histórii slovenského športu bolo v roku 2018 športové podujatie súčasťou 

programového vyhlásenia vlády. Následné uznesenie vlády potom finančne podporilo tento 

projekt čiastkou 12 miliónov eur na organizačné zabezpečenie a 6 miliónov eur na investičné 

zabezpečenie. Bohužiaľ, v roku 2019 muselo podujatie opustiť mesto Košice, no nakoniec sa 

hostiteľstva ujalo mesto Banská Bystrica, kde vznikol silný, kompetentný a nadšený organizačný 

výbor. Generálny sekretár SOŠV spomenul vo svojom prejave aj jednu, v dnešnej dobe možno 

unikátnu, ale zároveň potešujúcu správu, a to, že rozpočet, ktorý sa prijal v roku 2017 pre toto 

podujatie, sa aj napriek ťažkej situácii podarilo dodržať. Je toho názoru, že takto zvládnuté 

podujatie nám ukázalo, že aj na Slovensku sme pripravení a schopní urobiť podujatia podobného 

rozmeru, pričom pri spoločnej práci existuje možnosť prezentovať Slovensko aj pri ďalších 

budúcich podujatiach obdobného charakteru. „Preto aj v dnešnej dobe pracujeme nielen na 

záverečnej správe pre vás a pre vládu Slovenskej republiky ohľadom tohto podujatia, ale zároveň 

pracujeme aj na štúdii uskutočniteľnosti ďalšieho obdobného podujatia v horizonte do roku 2030“, 

informoval J. Liba a myslí si, že by bolo vhodné využiť potenciál a znalosti, ktoré organizačný tím 

nadobudol. Následne pozval k rečníckemu pultu výkonného riaditeľa EYOF 2022 Petra Hamaja, 

aby v stručnosti informoval o celom projekte. 

 

  Výkonný riaditeľ EYOF 2022 Peter Hamaj na úvod predstavil základné čísla, ktoré sa 

podarilo dosiahnuť v rámci organizácie podujatia. Súťažilo sa v desiatich športoch, celkovo na 

trinástich športoviskách a využívali sa aj štyri tréningové športoviská. Na podujatí sa zúčastnilo 

48 krajín z celej Európy a 2 252 športovcov, pričom pomer chlapcov a dievčat sa po prvýkrát 

podarilo naplniť 50 na 50. K úspešnému chodu hier napomáhalo až 1 030 dobrovoľníkov. Bol 

vytvorený jedinečný koncept EYOF parku na Štiavničkách, kedy 5 športov bolo dostupných 

chôdzou na jednom mieste. V rámci infraštruktúry mesta Banská Bystrica bola celková investícia 

do rekonštrukcie viac ako 10 miliónov eur. Podarilo sa zrekonštruovať atletický štadión v Banskej 

Bystrici, zimný štadión v Banskej Bystrici, krytú plaváreň v Banskej Bystrici, športovú halu 

v Detve, športovú halu Dukla Banská Bystrica a čiastočnou rekonštrukciou prešli aj vonkajší bazén 

na plážovom kúpalisku, športová hala v Badíne a takisto telocvičňa Univerzity Mateja Bela. 

Vďaka EYOF-u sa podarilo organizačnému výboru nakúpiť aj športové vybavenie, náradie a 

náčinie pre športové zväzy v sume viac ako 700 tisíc eur. V rámci stravovania bol postavený 

veľkokapacitný stravovací stan, v ktorom sa počas týždňa konania podujatia vydalo okolo 135 000 

jedál a mal kapacitu 1 100 sedadiel. V rámci ubytovania využil organizačný výbor kapacity 15 

internátov a 11 hotelov a penziónov v rámci Banskej Bystrice a regiónu. Z hľadiska zabezpečenia 

dopravy bolo využívaných 30 autobusov a boli vytvorené tri nové linky v rámci Banskej Bystrice 
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a jedna nová linka vo Zvolene. Peter Hamaj považuje za jedinečný úspech oblasť náboru 

dobrovoľníkov, kedy sa podarilo do systému zaregistrovať 2 379 dobrovoľníkov aj vďaka podpore 

programu Erasmus + z Európskej únie. Vyzdvihol aj spoluprácu so Slovenskou antidopingovou 

agentúrou, ktorá vykonala 168 odberových vzoriek. Tie boli následne vyhodnocované 

v laboratóriu vo Viedni a nepotvrdil sa ani jeden pozitívny nález. Ošetrených športovcov v rámci 

podujatia bolo 126, medzi nimi nebol žiadny závažný úraz. Bolo odovzdaných 749 medailí počas 

120 medailových ceremoniálov. Medaily boli vyrobené v mincovni Kremnica a symbolizovali 

srdce, ako stred Európy a stred Slovenska - Banskú Bystricu. V oblasti marketingu sa podarilo 

zabezpečiť 22 komerčných partnerov a až 700 tisíc divákov sledovalo živé prenosy prenášané zo 

všetkých športovísk. Celkovo navštívilo športoviská až 150 000 divákov počas šiestich dní súťaží. 

V rámci mediálneho zabezpečenia bolo akreditovaných 109 novinárov z 37 krajín. Riaditeľ EYOF 

Banská Bystrica informoval aj o zabezpečení vyššej bezpečnosti na podujatí. Podieľalo sa na tom 

1 182 osôb a 198 nainštalovaných bezpečnostných kamier, čo výrazne napomohlo tomu, že 

podujatie bolo z hľadiska bezpečnosti vyhodnotené Európskym olympijským výborom ako veľmi 

dobre zabezpečené. Počas podujatia bol realizovaný aj školský program, na ktorom sa zúčastnilo 

46 slovenských a 28 zahraničných škôl. V súvislosti s negatívnym vplyvom podujatia na životné 

prostredie vytvoril organizačný tím hier oddelenie, ktoré malo na starosť udržateľnosť. Podľa slov 

riaditeľa sa aplikovali viaceré prvky udržateľnosti do všetkých oddelení. Za zmienku stojí výsadba 

viac ako 600 stromov v spolupráci s vojenskými a mestskými lesmi, či osadenie vtáčích búdok 

v meste a regióne. Odpad, ktorý pochádzal zo stravovacieho stanu vyrobil 6,25 MWh elektrickej 

energie a vyseparovalo sa celkovo až 44 ton odpadu. Napriek všetkým negatívnym vplyvom 

sprevádzajúcich prípravy podujatia sa podarilo dodržať celkový rozpočet v sume 15,7 milióna, 

ktorý bol nastavený ešte v roku 2017.  

  Peter Hamaj na záver zhrnul prínosy, ktoré EYOF priniesol regiónu. Podľa jeho názoru sú 

nimi najmä propagácia a zvýšenie cestovného ruchu aj do budúcnosti, rozvoj dobrovoľníctva 

vytvorením širokej databázy dobrovoľníkov pre šport, zvýšenie zamestnanosti, zlepšenie 

športovej infraštruktúry v regióne, ďalšie vyvolané investície, ktoré boli v Banskej Bystrici a v 

regióne spojené s prípravou podujatia, a takisto zavedenie nových zásad a princípov udržateľnosti 

v regióne. Ďalej sú to motivácia mládeže pre šport, ale aj zvýšenie kvalifikácie športových 

profesionálov, ktorí sa na podujatí zúčastnili zo športových zväzov alebo zo zahraničia.  

EYOF bol naozaj veľkým prínosom ako pre Banskú Bystricu, tak aj celkovo pre Slovensko. Na 

záver poďakoval olympijskému výboru za možnosť zúčastniť sa na tomto naozaj výnimočnom 

projekte, poďakoval sa aj Petrovi Korčokovi, ktorý bol práve na začiatku projektu a dlhodobo zaň 

bojoval, a rovnako adresoval slová vďaky aj všetkým športovým zväzom, ktoré sa podieľali na 

organizácii podujatia, pretože urobili naozaj profesionálnu prácu. Rozlúčil sa so želaním, aby sa 

takéto podujatie na Slovensku znova niekedy uskutočnilo.  

 

  Členka Medzinárodného olympijského výboru a viceprezidentka SOŠV Danka Barteková sa 

kvôli pracovnej ceste nemohla rokovania zúčastniť osobne, ale poslala krátky videopozdrav s 

informáciami o svojich aktivitách. Od posledného príhovoru, ktorý mala na májovom zasadnutí 

výboru chcela referovať o dvoch udalostiach, a to o rozhovore s prezidentom Medzinárodného 

olympijského výboru Thomasom Bachom, ktorý absolvovala  13. septembra a následnej sérii 

rozhovorov prezidenta s národnými olympijskými výbormi a športovcami. Druhou udalosťou, 

o ktorej chcela informovať plénum, je zasadnutie Asociácie národných olympijských výborov, 

ktoré sa uskutočnilo v Soule v Južnej Kórei, a na ktorom sa osobne zúčastnila.  

  V rámci spomínaného rozhovoru mali členovia medzinárodného spoločenstva pripravené tri 

témy, ktoré rozoberali s prezidentom Bachom. Prvou témou bol rámcový dokument o ľudských 
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právach, ktorý MOV prijal. D. Barteková to považuje za historickú udalosť, pretože MOV má 

prvýkrát právne zakotvený prístup k ľudským právam. Druhou témou diskusie s prezidentom bola 

finančná situácia, ktorá nás čaká v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Bohužiaľ, po období covidu 

sa ekonomiky sveta spamätávajú len veľmi ťažko, pričom sa, samozrejme, očakáva, že aj šport 

bude poznačený tým, ako ekonomiky trpia. Je jasné, že nás čaká obdobie, kedy budeme musieť 

šetriť, ale členka MOV apelovala na prítomných, aby neprestali stále pripomínať úlohu športu 

v spoločnosti, a to, akú úlohu má šport pri obnovovaní zdravia, obnovovaní kolektívov detí a 

vývoja mládeže u nás na Slovensku. Ako tretiu tému spomenula účasť ruských a bieloruských 

športovcov na medzinárodných podujatiach, ktorá potom rezonovala aj na zasadnutí Asociácie 

národných olympijských výborov v Soule. „Ak som mala v septembri pocit, že prezident, a takisto 

aj medzinárodná komunita začala diskutovať o tom, akým spôsobom je možné ruských a 

bieloruských športovcov začleniť do komunity a začať pozývať na medzinárodné podujatia, tak 

situácia sa počas októbrového zasadnutia v Soule radikálne zmenila“. Z jej pohľadu čelíme 

nevyriešiteľnej dileme a nesmierne náročnému problému, pretože z ľudského hľadiska, 

samozrejme všetci uznávame, že športovci, ktorí sú poznačení týmto rozhodnutím nemôžu za to, 

aká je politická situácia, a z princípu univerzality a jednoty Medzinárodného olympijského výboru 

by mali byť pozývaní na podujatia. Na druhej strane, v súvislosti s touto náročnou politickou 

situáciou prezident Bach na zasadnutí v novembri priznal, že ešte nie je ten správny čas, aby sme 

sa rozprávali o tom, ako športovcov pozývať. D. Barteková hovorila aj o konkrétnych dôvodoch. 

Prvým je integrita súťaží a ešte stále ochrana toho, aby sme nemuseli sankcionovať súťažiacich 

a športovcov, ktorí odmietli nastúpiť z politických dôvodov proti športovcom z Ruska 

a Bieloruska. Ďalším je skutočnosť, že aj jednotlivé národné výbory musia reflektovať na situáciu, 

a vlády dávajú jasné stanovisko voči účasti Rusov a Bielorusov na zasadnutiach. „Je to 

nevyriešený a náročný problém, ktorý, žiaľ, najviac poznačí Európu najmä počas európskych hier, 

ktoré budú budúci rok. Ja pevne dúfam, že my, Slováci, si vyhraníme stanovisko a budeme sa 

správať tak, aby bola zachovaná nielen jednota a integrita športu v čo najväčšej možnej miere, ale 

aby sme sa držali aj princípov olympizmu, a to je samozrejme univerzálnosť športu a šport nad 

politickými princípmi“, ukončila svoj videopríhovor členka MOV Danka Barteková.  

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu prezidenta SOŠV, v jej rámci aj správu o 

organizácii XVI. letného EYOF Banská Bystrica 2022 a správu členky MOV na Slovensku 

 

 

BOD 5: DISKUSIA 

 

  S diskusným príspevkom predstúpil pred plénum čestný člen SOŠV Kamil Haťapka, ktorý 

ocenil prejav ministra školstva, vedy, výskumu a športu Jána Horeckého a verí, že svoje slová aj 

naplní. Podľa jeho názoru má školstvo veľký rozsah prác a problémov, preto navrhuje, aby vzniklo 

Ministerstvo športu a prezident SOŠV by bol zároveň jeho ministrom. „Hovorím to preto, že od 

začiatku vzniku Slovenskej republiky, kedy som zhodou okolností vstúpil aj do politiky, som sa 

snažil, aby Ministerstvo športu vzniklo. Myslím si, že šport a mládež by si skutočne zaslúžili svoje 

vlastné ministerstvo, tak ako to je v mnohých iných krajinách Európy“, odkázal na záver svojho 

prejavu.  

 

   K mikrofónu pristúpil aj prezident Slovenského atletického zväzu a predseda Komisie SOŠV 

pre rozvoj športu Peter Korčok. Vo svojom diskusnom príspevku sa ešte vrátil k téme EYOF-u a 

zagratuloval a poďakoval organizačnému výboru na čele s Petrom Hamajom, ale takisto aj 
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primátorovi mesta Banská Bystrica Jánovi Noskovi, prezidentovi SOŠV Antonovi Siekelovi 

a všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto krásneho športového sviatku. Aj podľa jeho názoru nebolo 

naozaj jednoduché spojiť všetky zložky samosprávy, ministerstiev či zväzov k tomu, aby sa 

podarilo niečo takéto zorganizovať. Prínosy podujatia vidí P. Korčok nielen v dobudovaní 

športovej infraštruktúry, ale najmä v skúsenostiach organizačného tímu. „Môžem povedať, že toto 

bolo najväčšie podujatie v histórii, ktoré sme na dráhe organizovali. Doteraz sme nemali ani 

športovú infraštruktúru, a o dva roky, aj vďaka EYOF-u, budeme organizovať Majstrovstvá 

Európy do 18 rokov, čo je veľká výzva pre Slovenský atletický zväz“, pričom vyslovil 

presvedčenie, že zväz to zvládne najmä vďaka nazbieraným skúsenostiam. Je si vedomý, že v 

tomto smere ešte musia na zväze urobiť kus práce, aj spolu s ďalšími organizátormi podujatia 

vrátane Ministerstva, aby sa nemuseli strachovať o finančné hľadisko takéhoto podujatia. Benefity 

organizácie takýchto podujatí rád uvidí aj v ďalších športoch v blízkej dobe. 

 

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

 

        Z: VV SOŠV  T: priebežne 

 

BOD 6: VYLÚČENIE ČLENA SOŠV 

 

  V bode vylúčenia Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie z SOŠV sa slova ujal 

vedúci právneho oddelenia SOŠV, Patrik Hrbek. Na úvod zdôraznil, je si vedomý, že ľudia v 

rámci športového hnutia musia byť už touto témou – situáciou v slovenskom lyžovaní unavení, 

keďže ide už o piate valné zhromaždenie zaoberajúce sa touto problematikou. Je presvedčený, že 

prínosnejšie by bolo môcť sa zaoberať témami, akými sú zákon o športe, výpočet príspevku 

uznaného športu, či udržateľnosť športovej infraštruktúry, hlavne v tejto dobe energetickej krízy. 

Vedúci právneho oddelenia oboznámil plénum, prečo je tento bod tak dôležitý, aby musel byť 

zaradený do programu, a aký je aktuálny reálny a skutkový právny stav. Informoval, že spolu s 

najlepšími odborníkmi na športové právo v rámci Slovenska vypracovali jasné a vecné stanovisko 

k danému problému, ktoré bolo zaslané jednotlivým subjektom SOŠV pred samotným zasadnutím 

a zverejnené v Informačnom systéme športu.  

  Podľa slov P. Hrbeka je aktuálny právny stav nasledovný: „Plénum tak, ako je zložené valné 

zhromaždenie, nie je aktuálne v súlade s Olympijskou chartou. Konkrétne ide o pravidlo 28 bod 

1, ktoré aj napriek tomu, že je pružné a umožnilo nám rozšíriť plénum aj o viacerých zástupcov 

neolympijských uznaných športov, stanovuje jednu prísnu podmienku. Tou je, že členom pléna 

musí byť ten národný športový zväz, ktorý je uznaný medzinárodnou športovou federáciou, 

riadiacou šport zaradený do programu olympijských hier. Zväz slovenského lyžovania (ZSL) je 

členom  Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) a je aj uznaný zo strany Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, čo je zrejmé aj zo zaslaných podkladov, či už osvedčenia o uznaní za 

národný športový zväz alebo afilácie zo strany FIS. Z toho zároveň vyplýva, že aktuálne Slovenská 

lyžiarska a snowboardová asociácia (SLSA) tieto podmienky jednoznačne nespĺňa“. Následne 

doplnil, že Slovenský olympijský a športový výbor môže akceptovať v pléne v rámci Olympijskej 

charty pre každý druh športu len jeden národný športový zväz, ktorý je členom príslušnej 

medzinárodnej športovej federácie, riadiacej šport zaradený do olympijského programu. 

  Vedúci právneho oddelenia ďalej požiadal delegátov, aby tento stav pomohli dať do poriadku 

a hnutie mohlo byť naozaj v súlade s Olympijskou chartou, ako najzákladnejším a veľmi 

podstatným predpisom celého športu, ktorým sa všetky federácie v športe riadia. Zároveň 

informoval o žalobe, ktorú Slovenská lyžiarska asociácia podala na Slovenský olympijský a 
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športový výbor. Súd túto žalobu zamietol. Nakoniec požiadal delegátov o dôveru pri hlasovaní 

a napravení tejto zložitej situácie.   

 

  O slovo sa následne v rámci tohto bodu prihlásil viceprezident Slovenskej lyžiarskej 

a snowboardovej asociácie (SLSA) Jiří Jeřábek. Podľa jeho názoru neboli všetky doteraz 

zaznamenané informácie úplne presné a stanovisko legislatívno - právnej komisie vôbec nebralo 

do úvahy čl. III ods. 5 písm. c) Stanov SOŠV. V ňom je uvedené, že členom SOŠV môžu byť aj 

ďalšie národné športové zväzy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa svojou činnosťou dobrovoľne 

podieľajú na plnení úloh olympijského hnutia a na rozvoji športu v Slovenskej republike. 

Informoval plénum, že Slovenská lyžiarska a snowboardingová asociácia dnes síce nedisponuje 

štatútom národného športového zväzu, ale v tomto smere bola podaná správna žaloba, kde správny 

súd stále prebieha a zatiaľ nerozhodol. Svoj prejav zakončil otázkou, prečo by naďalej nemohla 

pokračovať v členstve aj Slovenská lyžiarska a snowboardová asociácia, hoci nie je národným 

športový zväzom. 

 

  Na tento podnet reagoval právnik SOŠV Patrik Hrbek s odôvodnením, že v rámci predpisov 

Olympijskej charty a Stanov SOŠV nemôže mať SOŠV súčasne dvoch členov zastrešujúcich 

rovnaký šport nachádzajúci sa v programe olympijských hier, a tým je lyžovanie. Zväz 

slovenského lyžovania, ktorý je členom Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) a uznaným 

národným športovým zväzom, tento šport zastrešuje.  

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba dal následne o danom bode hlasovať. Za vylúčenie 

Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie zo SOŠV hlasovalo 47 delegátov s celkovým 

počtom 69 hlasov, proti boli 2 členovia so súčtom 4 hlasy a zdržalo sa 9 delegátov s celkovým 

počtom 13 hlasov. Plénum schválilo vylúčenie Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie 

zo SOŠV. 
 

● Valné zhromaždenie schválilo vylúčenie Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie 

zo SOŠV. 

 

BOD 7: PRIJATIE NOVÉHO ČLENA SOŠV 

 

  Vedúci právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek na začiatku ďalšieho bodu rokovania najprv 

poďakoval plénu za prejavenú dôveru v predchádzajúcom hlasovaní a nápravu daného nesúladu. 

V rámci zosúladenia zloženia pléna SOŠV s Olympijskou chartou predstavil ďalší bod, ktorým 

bolo prijatie nového člena SOŠV, konkrétne Zväzu slovenského lyžovania. Žiadosť o členstvo 

spolu s uznaním zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport SR v zmysle Zákona o 

športe, a rovnako tak aj s afiláciou zo strany Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS boli všetkým 

subjektom zaslané pred 63. VZ SOŠV a zverejnené v Informačnom systéme športu.  

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba dal následne o danom bode hlasovať. Za prijatie Zväzu 

slovenského lyžovania ako člena SOŠV hlasovalo 57 delegátov s celkovým počtom 84 hlasov, 

proti bol 1 člen s 2 hlasmi a zdržali sa 2 delegáti s celkovým počtom 3 hlasov. Plénum schválilo 

prijatie Zväzu slovenského lyžovania za člena SOŠV. 

 

● Valné zhromaždenie schválilo prijatie Zväzu slovenského lyžovania do SOŠV. 
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BOD 8: ÚPRAVA STANOV SOŠV (ČLÁNOK VI BOD 7 PÍSM. S) 

 

  Riaditeľ právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek v tomto bode rokovania oboznámil plénum 

s potrebnou úpravou Stanov SOŠV, ktorej návrh bol zaslaný členským subjektom s dostatočným 

časovým predstihom. Informoval o potrebe reagovať na novelu zákona o Fonde na podporu športu, 

ktorá nariadila organizáciám menujúcim členov Správnej rady Fondu na podporu športu, aby 

upravili v svojich zakladajúcich predpisoch informáciu, ktorý orgán je kompetentný na to, aby 

navrhoval týchto zástupcov. Táto zmena sa týka okrem SOŠV aj Slovenského zväzu ľadového 

hokeja a Slovenského futbalového zväzu. V rámci úpravy Stanov bola, tým pádom, len doplnená 

informácia, že túto kompetenciu má v SOŠV jeho výkonný výbor, ako tomu bolo aj doposiaľ: „Na 

základe čl. VI ods. 7 písm. s) Výkonný výbor schvaľuje návrh kandidátov SOŠV na podpredsedu a 

dvoch členov správnej rady Fondu na podporu športu“. 

 

  Za úpravu Stanov SOŠV hlasovalo jednohlasne 60 delegátov s celkovým počtom 88 hlasov.  

 

  ● Valné zhromaždenie schválilo úpravu Stanov SOŠV. 

 

BOD 9: DISKUSIA 

 

  V druhej časti diskusie predstúpil pred plénum ako prvý prezident Slovenskej motocyklovej 

federácie Peter Lazar. V krátkosti vyjadril nesúhlas s výsledkom prieskumov záujmu o šport, 

ktoré majú vplyv na výšku štátneho príspevku uznaným športom. Slovenská motocyklová 

federácia má, podľa jeho slov, okolo 1 200 členov v šiestich motocyklových disciplínach, 

organizuje seriál Majstrovstiev Slovenska a seriál pohárových súťaží, kde v tomto roku 

zorganizovali 94 podujatí vrátane Majstrovstiev sveta v motocykloch Enduro. V rámci zväzu 

zorganizovali taktiež Grand Prix Challenge na plochej dráhe, ktorý bol po niekoľkých rokoch opäť 

vysielaný aj v priamom prenose Slovenskej televízie, a zároveň sa im v tomto roku podarilo dostať 

dvoch športovcov vďaka ich výborným výsledkom do Top tímu. P. Lazar je presvedčený, že tak 

dôležitý prieskum, podľa ktorého sa má financovať slovenský šport, nemôže byť adekvátny, 

ak pozostáva z troch otázok a osloví okolo 1 050 ľudí. „Slovenská motocyklová federácia týmto 

spôsobom prišla približne o 11 % podpory a oproti prieskumu v roku 2018 sme v obidvoch 

ukazovateľoch klesli o viac ako 50 percent“, nesúhlasil s vykonaným prieskumom prezident 

Slovenskej motocyklovej federácie. Zároveň Požiadal Slovenský olympijský a športový výbor, 

aby mu venovali väčšiu pozornosť, keďže má naozaj veľký dopad na financovanie slovenského 

športu. 

 

  Na slová Petra Lazara nadviazal v ďalšom diskusnom príspevku aj Ján Magdoško zo 

Slovenského zväzu rýchlokorčuľovania. Zúčastnených delegátov oboznámil s agendou zväzu. 

„Rýchlokorčuliarsky zväz združuje medzi inými inline alpine, inline speed, speed skating, či 

skateboard, čo je aj olympijský šport, kde náš športovec Richard Tury bojuje o miestenku  na OH 

do Paríža. V neposlednom rade spomeniem aj inline hokejistov, ktorí teraz zo Slovenského zväzu 

ľadového hokeja prakticky prešli pod kolieskové korčuľovanie“. Ján Magdoško je toho názoru, že 

formulácia, ktorá sa objavila v prieskumoch záujmu o šport: „Aké populárne je na Slovensku 

kolieskové korčuľovanie?“, nie je správna, pretože veľa ľudí si kolieskové korčuľovanie spája len 

s voľnočasovým fitness korčuľovaním. Myslí si, že je absolútne nespravodlivé voči športom ako 

inline hokej, inline speed, či skateboard, že sú brané ako športové odvetvie v rámci kolieskového 



 

12 

 

korčuľovania, keďže je medzi nimi priepastný rozdiel. Dal podnet smerom k hnutiu, aby sa začalo 

vážne zapodievať touto otázkou.  

 

  Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval VZ SOŠV, že sekretariát SOŠV pracuje na 

príprave možnosti hlasovania na ďalších zasadnutiach elektronicky. Ivan Galamboš zo 

spoločnosti, ktorá takýto systém poskytuje následne predstavil delegátom online hlasovanie, ktoré 

využívajú v súčasnosti už aj niektoré národné športové zväzy. Tento elektronický systém má 

pomôcť zrýchliť a zefektívniť hlasovania na jednotlivých zasadnutiach. 

 

  V druhej časti diskusie sa o slovo opäť prihlásil aj viceprezident Slovenskej lyžiarskej 

a snowboardovej asociácie Jiří Jeřábek. Žiadal o zapracovanie svojho príspevku do zápisnice 63. 

VZ SOŠV. Rovnako žiadal o overenie skutočnosti, že podľa schváleného rokovacieho poriadku v 

prípade odvolávania členov, by malo prebiehať tajné hlasovanie a na účely tajného hlasovania 

mala byť zvolená volebná komisia, čo sa podľa jeho slov nestalo.  

 

  Na jeho slová v krátkosti zareagoval právnik SOŠV Patrik Hrbek. Vysvetlil skutočnosť, že 

tajné hlasovanie sa týka len voľby a odvolávania členov orgánov SOŠV, akými sú napríklad 

členovia dozornej rady, či výkonného výboru. Vylúčenie členov SOŠV je upravené samostatne v 

Stanovách SOŠV. Hlasovanie, či už pri prijímaní alebo vylúčení člena je verejné. Stanovy SOŠV 

tak poznajú dva režimy, ktoré si nemožno zamieňať, a to prijímanie a vylúčenie člena SOŠV, ktoré 

sa uskutočňujú verejne a naopak voľba a odvolávanie, ktoré sa týkajú funkcií ako napríklad 

prezident alebo predseda dozornej rady, a ktoré sa uskutočňujú tajne. 

 

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

 

        Z: VV SOŠV  T: priebežne 

  

 

BOD 10: SPRÁVA NÁVRHOVEJ KOMISIE (UZNESENIA 63. VZ SOŠV)  

 

  Predseda mandátovej a návrhovej komisie 63. VZ SOŠV Jozef Gönci predložil návrh 

uznesení 63. VZ SOŠV, ktorý bol schválený bez pripomienok. Za hlasovalo 58 prítomných 

delegátov s počtom hlasov 85, pričom jeden delegát s 2 hlasmi sa zdržal hlasovania. 

 

  ● Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej a návrhovej komisie zo 63. 

VZ SOŠV. 

  ● Valné zhromaždenie schválilo uznesenia zo 63. VZ SOŠV. 

 

 

BOD 11: ZÁVER 

 

  Prezident SOŠV Anton Siekel na záver poďakoval všetkým za účasť na 63. valnom 

zhromaždení SOŠV, a zároveň sa chcel podeliť o emócie, ktoré vždy cíti pri stretnutí s celým 

športovým hnutím. Hovoril o obrovskej zodpovednosti, ale aj o rešpekte k inštitúcii, ktorú 

reprezentuje. Cíti aj veľmi silnú mieru dôvery a súčasne záväzok voči celej športovej verejnosti. 

Spolu s kolegami sa snaží na olympijskom výbore robiť všetko preto, aby program rokovania, 

materiály, preberané témy a závery, ktoré prinášajú, boli dobre formulované a pochopené. Pevne 
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dúfa, že tento štandard, ktorý má dnes Slovenský olympijský a športový výbor vo svojej DNA, 

bude vzorom aj pre ostatné inštitúcie. „Verím, že aj vy, ako zástupcovia národných športových 

zväzov alebo iných športových organizácií, cítite podobnú zodpovednosť pred vašou členskou 

základňou a robíte všetko preto, aby ste dobre reprezentovali šport, ktorý zastupujete, a aby ste 

napĺňali prejavenú dôveru“,  pripomenul prezident zástupcom športov ich poslanie.  

  Podľa jeho názoru urobili na SOŠV maximum úsilia preto, aby situácia v slovenskom lyžovaní 

bola vyriešená v rámci ich lyžiarskeho hnutia, a preto vôbec nie je šťastný, že na 63. VZ SOŠV sa 

bude musieť so Slovenskou lyžiarskou a snowboardovou asociáciou rozlúčiť a poďakovať jej za 

spoluprácu: „Vôbec ma to neteší, nie sú to naši nepriatelia, sú to, naopak, kolegovia zo športu a 

mrzí ma, ak majú pocit, že by Slovenský olympijský a športový výbor bol voči nim, ale nedokážem 

to napraviť inak, ako faktami a vecnou diskusiou“. Podľa názoru A. Siekela si malo predovšetkým 

slovenské lyžovanie spraviť poriadok vo svojom športe bez cudzej pomoci tak, ako by malo to byť 

štandardom. SOŠV musel tým pádom len vykonať dané kroky na zosúladenie právneho stavu so 

stavom reálnym. Prezident následne poprial Zväzu slovenského lyžovania, aby mal naďalej na 

pamäti, že záujem o športovcov a o šport by mal byť nadradený záujmom funkcionárov a záujmu 

organizácie ako takej. 

  Za veľmi dôležitý krok v nadchádzajúcom období považuje prezident strešnej organizácie 

športu na Slovensku snahu o zriadenie športového arbitrážneho súdu, ktorý by práve podobným 

situáciám mohol predchádzať. Následne sa ešte vrátil k prezentácii Európskeho olympijského 

festivalu mládeže a poďakoval všetkým športovcom, dobrovoľníkom a každému, kto prispel 

akýmkoľvek dielom k tomuto úspešnému podujatiu, na ktoré je nesmierne hrdý a ktoré nás veľmi 

dobre prezentuje aj v zahraničí. Prezident SOŠV A. Siekel by veľmi rád v nasledujúcom období 

diskutoval o témach, ktoré športovú obec naozaj trápia, akými sú financovanie slovenského športu, 

naplnenie Stratégie športu, športová infraštruktúra, či Fond na podporu športu. „Nemôžeme si 

dovoliť čakať na to, že by sa tieto veci pohli samé, bez našej aktívnej účasti, preto ešte raz 

oceňujem aj účasť ministra školstva, vedy, výskumu a športu na dnešnom úvode rokovania“. 

Prezident SOŠV okrem toho ocenil aj účasť poslanca Richarda Nemca a generálneho riaditeľa 

sekcie športu Petra Dedíka.   

 Na záver svojho prejavu poprial všetkým zúčastneným, aby sa tešili zo športu, aby ich práca, 

ktorú robia v rámci svojej organizácie napĺňala a aby sa spolu stretávali s úsmevom na tvári. 

Ctených hostí zároveň prezident SOŠV pozval aj na ďalší ročník konferencie Sport revolution, 

ktorá sa uskutoční dňa 16. novembra i na prvý ročník neformálneho vianočného posedenia v Dome 

športu. Na záver prezident SOŠV opätovne poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

V Bratislave, 18. novembra 2022 

 

 

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

 

 

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

zo 63. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru 

(VZ SOŠV), konaného dňa 4. novembra 2022 

  
 

63. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 
 

A.    SCHVAĽUJE: 

1. Program 63. valného zhromaždenia SOŠV. 

2. Rokovací poriadok 63. valného zhromaždenia SOŠV. 

3. Zápisnicu zo 62. valného zhromaždenia SOŠV. 

4. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 63. VZ SOŠV nasledovne: predseda Jozef    

Gönci, členovia Zuzana Bačiak Masaryková, Marián Jung. 

5. Vylúčenie Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie zo SOŠV. 

6. Prijatie Zväzu slovenského lyžovania do SOŠV. 

7. Úpravu Stanov SOŠV. 

8. Uznesenia zo 63. VZ SOŠV. 

 

B.    BERIE NA VEDOMIE: 

1. Správu prezidenta SOŠV, v jej rámci aj správu o organizácii XVI. letného EYOF Banská 

Bystrica 2022 a správu členky MOV na Slovensku. 

2.  Správu mandátovej a návrhovej komisie zo 63. VZ SOŠV. 

  

 

C.      UKLADÁ: 

1. Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa podnetmi z diskusie. 

     Z: VV SOŠV     T: priebežne 

 

 

 

 

V Bratislave 4. novembra 2022  

 

Jozef Gönci (predseda mandátovej a návrhovej komisie), v. r. 

Zuzana Bačiak Masaryková, Marián Jung (členovia mandátovej a návrhovej komisie), v. r. 

 

 


