
  
 

 

 

 

Milý olympionik, 

 

 

                Slovenský olympijské hnutie pri príležitosti 25 výročia svojho vzniku myslí na 

svojich olympionikov, občanov Slovenskej republiky, ktorí reprezentovali Slovenskú republiku 

(SR), Československú republiku (ČSR), Československú socialistickú republiku (ČSSR) alebo 

Česko-slovenskú federatívnu republiku (ČSFR) na olympijských hrách. 

                Olympionik – OLY, je pojem, ktorý v spoločnosti zanecháva tie najkrajšie 

spomienky. Privilégium s tým spojené si za roky tvrdej športovej prípravy a Vaše športové 

úspechy určite zaslúžite. Svojím jedinečným športovým príbehom ste sa stali inšpiráciou pre 

mnohé generácie. Máte mimoriadnu schopnosť využívať silu a neutralitu športu v prospech 

spoločnosti a jeho jedinečný potenciál na podporu sociálnej súdržnosti. Vaše skúsenosti 

a poznatky zohrávajú dôležitú úlohu v procese osvety športu a olympizmu na Slovensku.                

                Ako člena Slovenskej asociácie olympionikov „ďalej SAO“, by sme Vás preto radi 

oslovili s myšlienkou obnovy jej činnosti. SAO je združením športovcov – účastníkov 

olympijských hier s pôsobnosťou na celom území SR. 

                V samotnej histórii SAO nastal moment, kedy sa jej činnosť utlmila a v procese jej 

obnovy je treba vynaložiť spoločné úsilie všetkých jej členov - olympionikov. Zmeny v 

stanovách SAO a nastavenia funkčného delegačného kľúča potvrdili plnou mocou predseda 

SAO p. Antona Tkáča „splnomocniteľ“ a podpredseda SAO p. Stanislav Kropilák 

„splnomocniteľ“, ďalej viceprezident SOV Jozef Gönci – splnomocnenec, Patrik Hrbek a 

Viktor Karel/splnomocnenci – členovia legislatívno-právnej komisie SOV . 

                                                     

 

Všetky materiály týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia a zmien v stanovách SAO sú 

dostupné na:  

 

https://www.olympic.sk/userfiles/files/Stanovy_SAO.pdf 

 
(Stanovy nie sú prílohou pozvánky. Šetríme životné prostredie, ďakujeme za pochopenie.) 

V prípade, že žiadate o zaslanie stanov a ich zmien, žiadosť pošlite na mail adresu: sao@olympic.sk, alebo na 

korešpondenčnú adresu: SAO, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava) 
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POZVÁNKA 

 

Vážení členovia SAO, 

Pozývame Vás na valné zhromaždenie Slovenskej asociácie olympionikov, ktoré sa uskutoční 

dňa 10.augusta (piatok) 2018 o 10.00 h v aule Fakulty telesnej výchovy a športu UK 

v Bratislave, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 42e98/9, 814 69 Bratislava-Staré 

Mesto-Bratislava 

 

Program VZ SAO: 

1. Privítanie                       

2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SAO        

3. Schválenie programu VZ SAO                                                                                     

4. Schválenie zloženia mandátovej komisie                                                                

5. Zmena stanov SAO         

6. Správa návrhovej komisie   

7. Rôzne 

8. Záver          

 


