
Zápis 

z valného zhromaždenia Slovenskej asociácie olympionikov, ktoré sa konalo 10.augusta 

2018 na Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave 

___________________________________________________________________________ 

BOD 1: OTVORENIE 

Viceprezident SOV a člen SAO Jozef Gönci na úvod ospravedlnil neprítomnosť predsedu SAO Antona 

Tkáča. Ďalej informoval, že má plnú moc od Antona Tkáča k jeho zastupovaniu na VZ SAO. 

V stručnosti vysvetlil, ako sa zrodila myšlienka obnovy činnosti SAO a postup práce v pracovných 

skupinách pre zvolanie VZ SAO. Delegátom vysvetlil hlavný dôvod zvolania VZ SAO týkajúcich sa 

zmeny stanov v bodoch zvolávania VZ SAO a jeho uznášaniaschopnosti. 

J.Gönci predsedal VZ SAO.  

 

BOD 2: INFORMÁCIA O ZMENE V ZASTUPOVANÍ ČLENOV SAO  

Prítomní: 

Z 98 pozvaných členov SAO disponujúcich spolu 98 hlasmi bolo prítomných 12 a vyzbieraných 46 

plných moci pre zastupovanie ďalších členov SAO. (t.j. 56,84%) 

Prizvaní: bez práva hlasovanie:  

Patrik Hrbek - predseda legislatívno-právnej komisie SOV,  

Zuzana Vodáčková, asistentka prezidenta SOV, poverená pre zápis z VZ SAO. 

J. Gönci informoval delegátov o spôsobe a zmene v zastupovaní členov SAO na VZ SAO. Z dôvodu, 

aby bolo VZ SAO uznášaniaschopné, bolo nutné vyzbierať plné moci na zastupovanie členov, ktorí sa 

zasadnutia  VZ SAO nemôžu osobne zúčastniť. Členovia pracovnej skupiny oslovili všetkých členov 

SAO osobne, telefonicky, alebo korešpondenčne, podľa aktuálne platného zoznamu členov SAO. Na 

základe tohto úsilia sa podarilo zabezpečiť uznášaniaschopnosť  na VZ SAO: 

J. Gönci ďalej zdôraznil, že by malo byť ambíciou SAO  do budúcna, aby sa členská základňa rozrástla 

(podľa štatistík máme v histórii Slovenskej republike 840 olympionikov, z ktorých je žijúcich a so 

Slovenským štátnym občianstvo približne 720). 

 

BOD 3: SCHVÁLENIE PROGRAMU VZ SAO 

Jozef Gönci predložil na schválenie program VZ SAO. Uviedol, že na adresu SAO, ani na mailovú 

adresu SAO neboli zaslané žiadne pripomienky k programu. Žiadne neodzneli ani ústne, program bol 

schválený́. 

 



 

BOD 4: SCHVÁLENIE PRACOVNEJ KOMISIE, MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ 

Jozef Gönci navrhol troch členov návrhovo – mandátovej komisie: 

predseda: Slavomír Kňazovický 

členovia: Mária Mračnová, Mária Jasenčáková 

Návrh bol prijatý. 

 

Jozef Gönci dal slovo Dáriusovi Rusnákovi. Požiadal ho o predstavenie histórie SAO. 

D. Rusnák v krátkosti opísal vznik a doterajšiu činnosť SAO. Spomenul, že cieľom asociácie je 

zviditeľňovanie športovcov, ktorí reprezentovali našu krajinu na OH a ZOH a šírenie myšlienok 

olympizmu. Nosným problémom boli v minulosti financie, ktoré boli nedostatočné. D. Rusnák povedal, 

že SAO sa pokúsila o získanie sponzorov, ale ich snahy boli zastavené na Slovenskej olympijskej 

marketingovej. Podľa jeho slov Slovenský olympijský výbor neplnil úlohu, ktorou sa zaviazal SAO. 

Nepozýval olympionikov na podujatia a nezviditeľňoval ich. SAO začínalo strácať postavenie, menej 

sa stretávalo. Môžeme povedať, že SAO existuje, ale nefunguje. D. Rusnák zdôraznil, že žiadal predsedu 

SOV o pomoc, avšak SOV s členmi SAO nekomunikoval. Na záver D. Rusnák vyzdvihol dnešné 

stretnutie, do ktorého vkladá veľkú nádej v zlepšenie chodu a funkčnosti SAO. Rovnako tak ocenil 

pomoc SOV pre obnovu činnosti SAO.  

V ďalšom kroku J. Gönci vyzval návrhovo – mandátovú komisiu o prekontrolovanie plných mocí. 

Zvolený predseda Slavomír Kňazovický konštatoval, že VZ SAO je uznášaniaschopné. Osobne 

prítomných bolo na VZ SAO 12 členov a splnomocnení na zastupovanie bolo udelených 46. 

 

BOD 5: ZMENA STANOV SAO 

Piaty bod programu VZ SAO prezentoval predseda LPK SOV Patrik Hrbek. Vysvetlil, že súčasné 

stanovy sú nedostačujúce. Konštatoval, že cieľom SAO by malo byť schváliť nové stanovy, ktoré 

pomôžu praktickému fungovaniu SAO a v ktorých budú implementované ustanovenia Zákona o športe. 

Bez rešpektovania týchto ustanovení, by sa SAO do budúcna nemohla uchádzať o financie a dotácie zo 

štátnych zdrojov. Patrik Hrbek ďalej informoval, že okrem týchto drobných zmien pôvodných stanov 

už legislatívno-právna komisia SOV začala pripravovať nové znenie stanov, ktoré boli komunikované 

aj s Ministerstvom vnútra SR a prihliadajú na nové právne úpravy. 

P. Hrbek následne predstavil návrh zmien súčasných stanov SAO: 

Článok 6, bod 1: valné zhromaždenie SAO ako najvyšší orgán, ktorý sa zvoláva najmenej jedenkrát za 

kalendárny rok. Pôvodne bolo spravidla raz za cyklus olympiády 



Členovia SAO jednohlasne s týmto návrhom súhlasili. 

Článok 6, bod 2: VZ SAO je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičný väčšina členov SAO. Ak 

VZ SAO nie je uznášaniaschopné ani polhodinu po oznámenom začiatku zasadnutia VZ SAO, na prijatie 

rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hladov prítomných členov SAO, avšak predmetom 

rokovania VZ SAO môže byť iba program uvedený v pozvánke na VZ SAO. O. V takom prípade o 

otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu uvedenom v pozvánke, môže VZ SAO prijať len odporúčania 

a stanoviská. Minimálny počet fyzicky prítomných členov SAO na zasadnutí VZ SAO musí byť vždy aspoň 

dvadsať.  

Členka SAO Jana Gantnerová dala návrh, aby nebol určený počet členov, ale ich pomer. Navrhla 1/5. 

Dárius Rusnák navrhol ako vhodnejší, pre zabezpečenie uznášaniaschopnosti pomer 1/10 všetkých 

členov. Ostatní členovia súhlasili. 

Odsúhlasená podoba ustanovenia: 

Článok 6, bod 2: VZ SAO je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičný väčšina členov SAO. Ak 

VZ SAO nie je uznášaniaschopné ani polhodinu po oznámenom začiatku zasadnutia VZ SAO, na prijatie 

rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hladov prítomných členov SAO, avšak predmetom 

rokovania VZ SAO môže byť iba program uvedený v pozvánke na VZ SAO. O. V takom prípade o 

otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu uvedenom v pozvánke, môže VZ SAO prijať len odporúčania 

a stanoviská. Minimálny počet fyzicky prítomných členov SAO na zasadnutí VZ SAO musí byť vždy aspoň 

1/10 všetkých členov SAO.  

Článok 6, bod 4:Mimoriadne VZ SAO sú oprávnení zvolať: najmenej 1/3 členov SAO, výbor SAO alebo 

predseda SAO. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SAO a noví členovia orgánov SAO na 

ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne VZ SAO je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SAO. 

S uvedeným návrhom všetci jednohlasne súhlasili. 

Článok 6, bod 6: V odôvodnených prípadoch môžu orgány SAO prijímať rozhodnutia hlasovaním “per 

rollam”, t.j. písomne mimo zasadnutia orgánov SAO s využitím IT prostriedkov. 

S týmto návrhom súhlasili všetci členovia SAO.  

Po predstavení návrhu nových stanov J. Gantnerová otvorila článok 6, bod 7 (Prevádzku SAO 

organizačne a administratívne zabezpečuje sekretár SAO, ktorý je v stave pracovníkov SOV), s ktorého 

znením nesúhlasí. J. Gantnerová navrhuje tento bod vyškrtnúť zo stanov. Tento návrh sa stretol v pléne 

s pozitívnou odozvou. 

Všetci členovia odsúhlasili odstránenie článku 6, bodu 7 zo Stanov SAO.  

Na záver 5. bodu programu došlo k hlasovaniu, kde všetci členovia SAO jednohlasne súhlasili so 

zmenami stanov SAO a ich kompletnou podobou. 



 

BOD 6: SPRÁVA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

Uznesenia Valného zhromaždenia SAO 

VZ SAO: 

1. Berie na vedomie informácie J. Gönciho a D. Rusnáka o doterajšej činnosti SAO a plánoch do 

budúcna. 

2. Berie na vedomie zmeny v zastupovaní členov SAO. 

3. Berie na vedomie zloženie mandátovej – návrhovej komisie v nasledujúcom zložení: 

             predseda: Slavomír Kňazovický, 

             členovia: Mária Mračnová, Mária Jasenčáková 

4. Schvaľuje zmenu stanov s pripomienkami. 

5. Poveruje Jozefa Gönciho utvorením pracovnej skupiny pre vypracovanie nových stanov SAO. 

6. Ukladá predložiť zmenu stanov na Ministerstvo vnútra SR na registráciu (Zodpovedná osoba: 

Jozef Gönci) 

7. Poveruje Jozefa Gönciho osloviť Slovensku olympijskú marketingovú a.s. so žiadosťou 

o podporu aktivít SAO 

Uznesenia boli odsúhlasené jednohlasne.  

 

BOD 7: RÔZNE 

Členka SAO Jana Gantnerová otvorila debatu o titule Oly. V oslovení, ktoré bolo súčasťou pozvánky 

na VZ SAO bolo nesprávne uvedené, že ide o pojem, avšak označenie Oly je predovšetkým titul 

olympionikov. Jozef Gönci reagoval, že v tomto prípade nie je OLY za menom, ale za oslovením 

olympionik a je možné si túto formuláciu v liste olympionikom vyložiť aj inak. Dôležitý však je obsah 

listu, ktorý bol súčasťou pozvánky, kde je olympionikovi vyjadrená patričná úcta.  

 

V Bratislave 10.8.2018 

Slavomír Kňazovický (predseda mandátovej a návrhovej komisie) 

Mária Mračnová, Mária Jasenčáková (členovia mandátovej – návrhovej komisie) 

 

Jozef Gonci: Predsedajúci valného zhromaždenia Slovenskej asociácie olympionikov: 

 


