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František Chmelár bol znovu
zvolený za prezidenta SOV,
jediného protikandidáta
Jána Filca zdolal 53:21
bol na sobotňajšom 44. valnom zhromaždení SOV v bratislavskom hoteli
Gate One znovu zvolený František
Chmelár. Športovému funkcionárovi,
ktorý je na čele SOV od roku 1999,
dalo svoj hlas na volebnom valnom
zhromaždení 53 zo 77 delegátov, jeho
neúspešný protikandidát Ján Filc získal podporu 21. Na zvolenie v prvom
kole bolo potrebných 39 hlasov.

Bratislava 24. novembra (TASR + SOV)
– Za prezidenta Slovenského olympijského výboru (SOV) na ďalšie štyri
roky olympijského cyklu 2013 - 2016

http//:www.olympic.sk

František Chmelár po znovuzvolení za
prezidenta SOV v obkľúčení médií.
FOTO JÁN SÚKUP

Na valnom zhromaždení sa z 82
delegátov prezentovalo 77. Jeden hlas bol
neplatný, zo zvyšných 76 dostal Chmelár
ihneď v prvom kole dôveru na nasledujúce
štyri roky od nadpolovičnej väčšiny.

všetkých volieb. Verím tomu, že dokážeme pripraviť na základe novej
koncepcie aj nové programy, ktoré by
mali pomôcť slovenskému športu.
Koncepcia nemôže dať len mantinely,
ale poskytovať priestor. Nová strešná
organizácia už nie je pre mňa priorita.
Skôr sa chcem sústrediť na ZOH a OH,
olympijské festivaly mládeže a ďalšie
rozvojové aktivity. Strecha by však
bola
dobra.
Budeme
diskutovať
naďalej s tými, ktorí majú iné
predstavy. Ak bude ochota a dobrá
vôľa, uvedieme to do praxe," povedal
po zvolení Chmelár.

"Nepochybne je to moje posledné
funkčné obdobie," priznal František
Chmelár, ktorý sa chystá po tomto štvorročnom termíne "nasadiť" do boja o prezidentský post "svojho pripraveného človeka". "Je to jedna z mojich hlavných
úloh vytypovať si jedného alebo viacerých kandidátov a pripraviť ich na
prevzatie štafety. Lebo ak sa štafetový kolík odovzdá do nepripravených
rúk a vypadne, nasleduje diskvalifikácia," pomohol si prirovnaním z atletického prostredia.
Chmelár zastáva post šéfa SOV od
novembra 1999 (od marca 2008 sa
funkcia zmenila z predsedu na prezidenta SOV), keď vystriedal prvého
predsedu SOV profesora Vladimíra
Černušáka. Vtedy zvíťazil vo volebnom
súboji so štyrmi súpermi hneď v prvom
kole. V rokoch 2001, 2004 a 2008 bol
opätovne zvolený – už vždy bez súpera.
Za prezidenta ho navrhlo až pätnásť
športových subjektov a jeden člen výkonného výboru, Filca oficiálne navrhol
iba Slovenský zväz cyklistiky.

Momentky z volieb.

FOTO JÁN SÚKUP

Zdolaný protikandidát Ján Filc sa po
voľbách vyjadril: "Nie je to pre mňa
sklamanie. Jednoducho človek má
určitý pocit a vie, asi aká odozva prichádza na určité snaženia. Myslím si,
že je to pre mňa dobrá skúsenosť a
možno aj dobrý impulz pre pána
Chmelára a ľudí v budúcom vedení
SOV, aby svoju činnosť aktivizovali aj
tým smerom, o ktorý som sa pokúsil v
mojom príhovore a v mojich mate-

František Chmelár pred médiami prijíma
gratuláciu od svojho súpera Jána Filca.
FOTO JÁN SÚKUP

"Cítim sa veľmi dobre. Predpokladal
som približne takéto výsledky, spokojní úplne budem až po dokončení
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riáloch. Keď sa ma pýtali kolegovia,
tak som im odpovedal, že som zhruba
očakával takú asi tretinovú podporu.
Ale to neznamenalo, že by som sa
vzdal, pretože v každej spoločnosti je
potrebný aj nejaký opozičný názor,"
uviedol Ján Filc. Dlhoročný úspešný
hokejový tréner zatiaľ neprezradil, či sa
bude o post uchádzať v nasledujúcich voľbách. "To je veľmi, veľmi ďaleko. Ja
len verím, že o štyri roky budeme
všetci v plnom zdraví a budeme sa
venovať svojmu základnému koníčku,
životnému poslaniu a to je pomáhať
športu," dodal.

VICEPREZIDENTI SOV
SÚ ZNOVU ĽUBOR HALANDA,
IGOR NEMEČEK A VLADIMÍR MILLER,
PREDSEDA DOZORNEJ RADY SOV
BUDE NAĎALEJ MARIÁN KUKUMBERG
Veľmi dlho trvali voľby deviatich
nových členov výkonného výboru. V
prvom bloku sa volilo len z okruhu 20
kandidátov, ktorých navrhli zväzy
olympijských športov (jeden z pôvodne
navrhnutých kandidátov Ján Hyža zo
Slovenského zväzu biatlonu svoju kandidatúru pred voľbami stiahol). V prvom
kole boli vďaka získaniu nadpolovičnej
väčšiny zo 76 platných hlasovacích lístkov
zvolení doterajší viceprezidenti SOV
Ľubor Halanda (49 hlasov), Igor Nemeček (45 hlasov) a Vladimír Miller (42
hlasov).

Obaja kandidáti mali pred samotnými
voľbami šancu predniesť v krátkom prejave svoje predstavy o slovenskom športe
a plány s ním. Chmelár z 5-minútového
času, ktorý mal k dispozícii na svoju prezentáciu, využil iba polminútu a odkázal
prítomným, že "každý pozná moju
prácu, vie, čo mám za sebou a aké
mám ciele do budúcnosti". Ján Filc,
ktorý hovoril v poradí ako prvý, vo svojom
prejave uviedol: "Chýba poriadok v
slovenskom športe. Obdivujem kolegov v hnutí, ktorí to dokázali udržať
na úrovni počas rokov, no od určitého
bodu už tento systém nie je garanciou
relatívnych úspechov. Pravidlá hry sú
nevyhnutné. Je to výzva môcť byť iniciátor určitých krokov, aby si šport
zlepšil postavenie. Nemôžeme žiť z
minulých úspechov."

Vladimír Miller, Igor Nemeček aj Ľubor
Halanda (zľava) boli do výkonného výboru SOV zvolení hneď v prvom kole a následne obhájili pozície viceprezidentov SOV
na ďalšie štyri roky.
FOTO JÁN SÚKUP

________________________________
V druhom kole nadpolovičnú väčšinu
získal len Peter Korčok (50 hlasov) a v
treťom Janka Gantnerová (46 hlasov). V
druhom bloku volieb do VV SOV si
delegáti vyberali zo všetkých zvyšných
kandidátov z radov nominantov zväzov
olympijských športov, ako aj z ďalších
troch nominantov ostatných člen-ských
subjektov SOV – z nich dvaja uspeli. V
prvom kole získal nadpolovičnú väčšinu Branislav Delej (58 hlasov), v
druhom kole Daniel Líška (39 hlasov).
V treťom kole, keď sa už nevyžadovala
nadpolovičná väčšina, dos-tali najviac
hlasov Ľubor Štark (42) a Zdenko Kríž
(32).

Začiatok práce volebnej komisie na 44.
valnom zhromaždení SOV. V strede predseda komisie Ján Novák.
FOTO JÁN SÚKUP
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Novozvolený výkonný výbor Slovenského olympijského výboru: zľava Jozef
Gӧnci, Igor Nemeček, Branislav Delej, Ľubor Štark, František Chmelár, Zdenko
Kríž, Janka Gantnerová, Ľubor Halanda, Vladimír Miller, Daniel Líška a Peter
Korčok. Po nadobudnutí právoplatnosti výsledku volieb do komisie športovcov
Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktoré sa uskutočnili počas OH
v Londýne, pribudne dvanásta členka VV SOV - víťazka londýnskych volieb
a následne aj členka MOV Danka Barteková.
FOTO JÁN SÚKUP
_______________________________________________________________
Na prvom zasadnutí novozvoleného
výkonného výboru SOV boli na návrh
prezidenta SOV Františka Chmelára
za viceprezidentov schválení Ľubor
Halanda (navrhnutý Slovenskou volejbalovou federáciou), Igor Nemeček (Slovenský zväz ľadového hokeja) a Vladimír
Miller (Slovenský zväz moderného päťboja), ktorí zastávali tieto pozície aj
doteraz. Do 11-členného výkonného výboru SOV boli zvolení aj ďalší traja staronoví členovia – Janka Gantnerová
(navrhnutá Slovenskou lyžiarskou asociáciou), Ľubor Štark (Slovenský zväz
rýchlostnej kanoistiky) a Zdenko Kríž
(Slovenský stolnotenisový zväz), plus
traja noví – Peter Korčok (Slovenský
atletický zväz), Branislav Delej (Slovenská spoločnosť telovýchovného lekár-

stva) a Daniel Líška (Slovenský zväz karate), ktorí nahradia Máriu Mračnovú (už
nekandidovala), Richarda Galoviča a
Jozefa Bazálika. Komisia športovcov
SOV ako člena výkonného výboru ex
officio nominovala Jozefa Gӧnciho,
ktorého jej členovia nedávno opätovne
zvolili za svojho predsedu.
B. Delej (zároveň šéf spoločnosti Olympijských a športových zberateľov) je historicky prvý lekár a D. Líška zase vôbec
prvý zástupca neolympijského športového
zväzu, ktorí boli zvolení do VV SOV.
Prvé riadne zasadnutie novozvoleného
VV SOV sa uskutoční už vo štvrtok 29.
novembra. Na ňom by si členovia exekutívy mali rozdeliť kompetencie a zodpovednosť za jednotlivé oblasti.
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Za predsedu dozornej rady SOV bol
znovu zvolený Marián Kukumberg (bol
navrhnutý Slovenským streleckým zväzom), ktorý Dáriusa Rusnáka (Slovenská asociácia olympionikov) zdolal 43:31.
Za člena dozornej rady SOV bol spomedzi 9 kandidátov v druhom kole zvolený Ján Mižúr (Slovenský zväz orientačných športov), ktorý získal 46 zo 69
platných hlasov.

Za čestných členov SOV boli na
záver rokovania prijatí Mária Mračnová a Ján Grexa. Obaja si následne
prevzali Zlaté odznaky Slovenského
olympijského výboru. Ján Grexa a
Mária Mračnová na fotografiách Jána Súkupa na konci predchádzajúceho stĺpca.
Vo funkcii generálneho sekretára
SOV na ďalšie štvorročné obdobie bol
naďalej potvrdený Jozef Liba.
PLÉNUM ZHODNOTILO
AJ VYSTÚPENIE VÝPRAVY
NA OH V LONDÝNE
Valné zhromaždenie sa zaoberalo na
svojom 44. zasadnutí aj ďalšími témami.
SOV vyhodnotil účasť slovenskej výpravy
na Hrách XXX. olympiády v Londýne.
"Slovenská výprava zaostala za očakávaním zisku aspoň jednej zlatej
medaily. Londýn 2012 neznamenal
prudký výkonnostný pád, ale pokračovanie poklesu. Napriek tomu, že
niektoré krajiny majú systémovo i
finančne oveľa lepšie zabezpečený
šport, aj Nórsko, Fínsko, Rakúsko či
Belgicko museli ustúpiť z pozícií. Na
druhej strane mimoriadne úspešné
bolo Maďarsko a polepšili si aj Dánsko či Česká republika," uviedol k
ústnom komentári k rozsiahlej písomnej
správe dosluhujúci viceprezident SOV pre
letné športy a vedúci našej londýnskej
výpravy Ľubor Halanda (na snímke).

Marián Kukumberg bol znovu zvolený na
čelo dozornej rady SOV. FOTO JÁN SÚKUP

Za piatich individuálnych členov
SOV z radov siedmich osobností olympijského hnutia a športu boli hneď v
prvom kole zvolení (hlasovalo 69 členov
SOV) Janka Stašová (53 hlasov), Katarína Ráczová, Andrej Glatz (obaja 52
hlasov), Mária Jasenčáková (50 hlasov)
a Jozef Golonka (42 hlasov). S výnimkou Glatza zvyšní štyria pôsobili ako individuálni členovia SOV aj v predchádzajúcom olympijskom cykle.

Generálny sekretár SOV Jozef Liba v
komentári k Správe o činnosti SOV v
olympijskom cykle 2009 - 2012, ktorá
bola spracovaná vo forme plnofarebnej
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88-stranovej brožúry formátu A4, stručne
sumarizoval
najpodstatnejšie výsledky
štvorročného
pôsobenia
Slovenského
olympijského výboru a celej bohatej a
pestrej činnosti, ktorú ako národný
olympijský výbor zastrešuje. Ako obrovský úspech slovenského olympizmu osobitne vyzdvihol zvolenie strelkyne Danky Bartekovej do komisie športovcov
Medzinárodného olympijského výboru
(MOV), ktoré po definitívnom potvrdení
volebných výsledkov bude znamenať aj jej
členstvo v samotnom MOV až do skončenia OH 2020. Na snímkach Jána Súkupa
zo 44. VZ SOV Jozef Liba pri vystúpení a
Danka Barteková, ktorá bola na pléne zatiaľ len ako hosť.

MINISTER ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
DUŠAN ČAPLOVIČ VYZDVIHOL
ŠTVORROČNÉ PÔSOBENIE SOV
Na úvod diskusie na 44. VZ SOV vystúpil ako hosť minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Od svojho aprílového nástupu do funkcie
sa zúčastnil na dvoch z troch valných
zhromaždení SOV. Takýto záujem rezortného ministra zodpovedného za šport a
rokovanie najvyššieho slovenského olympijského orgánu je úplne nebývalý. "Aj v
budúcnosti mienim takto aktívne komunikovať s predstaviteľmi olympijského hnutia,” poznamenal minister na
úvod a konštatoval, že zhruba tretina jeho
ministerských aktivít sa týka oblasti
športu.

Plénum neschválilo nové Stanovy
SOV podľa plánu, pretože sa k nim vyskytlo viacero pripomienok. Tie boli natoľko dôležité, že text nových stanov sa
prepracuje a na hlasovanie pôjde až na
nasledujúcom valnom zhromaždení, plánovanom na jar 2013.
Slovenský olympijský výbor dal s
podporou Olympijskej solidarity MOV a
partnerov z privátnej sféry spracovať
podrobný audit celkového financovania športu na Slovensku. Delegáti
44. valného zhromaždenia SOV dostali
v podobe brožúry výťah najpodstatnejších
údajov z približne 200-stranovej analýzy,
ktorú spracovala spoločnosť KPMG. V
rámci diskusie ju stručne predstavil managing partner spoločnosti KPMG Ľuboš
Vančo. Kompletnú analýzu SOV poskytne
ako podkladový materiál najvyšším ústavným činiteľom a ministrovi školstva.

Minister Dušan Čaplovič pri vystúpení na
44. VZ SOV.
FOTO JÁN SÚKUP

Prítomných predstaviteľov športových
zväzov, ktoré poberajú štátne dotácie,
Dušan Čaplovič upozornil, že v žia-
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dostiach niektorých, ktoré tohto roku podpisoval, nenašiel informácie o tom, aký
objem z týchto dotácií chcú použiť na
prípravu mládeže. „Do budúcnosti očakávam od zväzov smerovanie väčšieho objemu dotácií na mládež. Takisto od nich očakávam vyrovnané
hospodárenie. Nechceme investovať
do tých, ktorí majú deficit,“ povedal.
Konštatoval, že v oblasti štátneho financovania jednotlivých oblastí, teda aj športu, bude nevyhnutné definovať priority,
pretože prostriedky v žiadnom prípade
nepostačujú na financovanie všetkého.

Na margo analýzy financovania športu
na Slovensku, ktorú dal SOV spracovať
spoločnosti KPMG, minister Dušan Čaplovič konštatoval: „Je veľmi cenná a
zisteniami v nej sa budeme musieť
v budúcnosti zaoberať.“ Na záver svojho vystúpenia vyslovil nádej, že novému
vedeniu SOV sa podarí zjednotiť slovenský
šport pod jednou strechou a prispieť aj
k prijatiu nového moderného zákona o
športe.
Riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ Ladislav
Čambal následne informoval o príprave
koncepcie športu s názvom „Slovenský
šport 2020“. Tá má nadviazať na Národný program rozvoja športu, ktorý sa
realizoval v rokoch 2001 – 2010. Na
príprave koncepcie sa podieľal aj Slovenský olympijský výbor a predstavitelia
niektorých ďalších športových spolkov.
"Jej príprava vyplýva z programového vyhlásenia vlády. Ako povedal
minister Čaplovič, kým nebude prijatá
koncepcia, nebude ani strešná organizácia, ani zmena financovania. Snažíme sa jej textáciu dotiahnuť do konečnej podoby. Tretieho decembra sa
za prítomnosti všetkých najvyšších
ústavných činiteľov uskutoční záverečná odborná diskusia. Dovtedy sa
skončí medzirezortné pripomienkové
konanie a budú zapracované aj zaujímavé podnety z verejnej diskusie," informoval sekčný šéf ministerstva
Ladislav Čambal. Už 12. decembra 2012
by sa koncepcia športu mala dostať na
program rokovania vlády SR.

Minister Dušan Čaplovič na 44. VZ SOV
v spoločnosti čestného predsedu SOV Vladimíra Černušáka. FOTO JÁN SÚKUP

Minister Dušan Čaplovič ocenil štvorročné pôsobenie Slovenského olympijského výboru, medzi nimi aj veľmi
bohaté portfólio aktivít v rámci rozvoja olympizmu, ktoré smerujú najmä
k mládeži. Konkrétne zmienil Olympijské
festivaly detí a mládeže Slovenska, Olympijský deň, tohtoročnú celoslovenskú
olympijskú
štafetu
s posolstvom
OH
v Londýne, Olympijský odznak všestrannosti a ďalšie aktivity v rámci napĺňania
komplexného Programu olympijskej výchovy SOV, aj v oblasti šírenia fair play či
ochrany životného prostredia. „Teší ma,
že odozva projektov Slovenského
olympijského výboru je veľká. To je
výsledok činnosti, ktorú si všetci
želáme,“
uviedol
a vyzdvihol
prácu
množstva obetavých dobrovoľných funkcionárov, ktorú niektorí novinári nezaslúžene dehonestujú.

Ladislav Čambal.
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FOTO JÁN SÚKUP

Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií
aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na:

http://www.olympic.sk
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