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45. valné zhromaždenie SOV 

schválilo po búrlivej diskusii úpravu 

Stanov SOV, odsúhlasilo aj 

slovenskú podporu kandidatúre 
Krakova na ZOH 2022 

 
   Bratislava 27. apríla (TASR, SOV) - 

Delegáti 45. valného zhromaždenia 

Slovenského olympijského výboru (VZ 

SOV) odsúhlasili v sobotu účasť slo-

venskej výpravy na ZOH 2014 v Soči. 

Zároveň plénum odobrilo slovenskú 

podporu kandidatúre Krakova na ZOH 

2022. Na fotografii Jána Súkupa pohľad na 

predsednícky stôl počas vystúpenia pre-

zidenta SOV Františka Chmelára. 

   Slovenskú výpravu v Soči by malo tvoriť 

do 60 športovcov a predstaviť by sa mali v 

11 disciplínach šiestich športových odvetví. 

"Hokejisti splnili kritériá, biatlonisti by 

mali mať zastúpenie v počte desiatich 

športovcov, medzi lyžiarmi počítame s 

trinástimi. Nebudú chýbať zástupcovia 

krasokorčuľovania a rýchlokorčuľo-

vania, asi šesť sánkarov a bobisti by 

mali mať zastúpenie v dvojboboch aj 

štvorboboch. Som rada, že na Slo-

vensku máme športovcov, ktorí sa 

venujú svojej práci so zanietením a 

srdcom," zdôraznila vo svojom príhovore 

členka výkonného výboru SOV Janka 

Gantnerová, ktorá povedie slovenskú 

výpravu na ZOH 2014. 

 
   Na fotografii Jána Súkupa Janka Gant-

nerová pri uvedení písomného materiálu o 

príprave na ZOH 2014 v Soči. 

   Plénum podľa očakávania vyjadrilo aj 

podporu kandidatúre poľského Krakova na 
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organizáciu ZOH 2022. "Na usporiadanie 

olympiád kandidujú mestá jednotlivo, 

v tomto prípade je to Krakov. My sa 

len pripájame podporou k jeho kan-

didatúre," konštatoval prezident SOV 

František Chmelár, ktorý priznal, že 

plánujú uskutočniť prieskum verejnej 

mienky v slovenských regiónoch, ktorých 

sa v prípade spoluorganizovania budú hry 

dotýkať, teda Žilinského a Prešovského 

samosprávneho kraja. 

   V priebehu valného zhromaždenia 

delegáti schválili aj úpravu Stanov SOV, 

o ktorej mali rokovať už na predchá-

dzajúcom zasadnutí. Vášnivú debatu pred 

hlasovaním vyvolal Článok III, v ktorom sa 

hovorí o rozdelení počtu hlasov pre členov 

SOV pri hlasovaní na VZ SOV. Podľa no-

vých pravidiel zväzy, ktorých šport je 

zaradený do programu olympijských 

hier, budú mať na VZ SOV dva hlasy (s 

výnimkou zväzov dvoch odvetví jed-

ného športu, tie by mali po jednom 

hlase), ostatní po jednom. Na fotografii 

Jána Súkupa pohľad do sály počas roko-

vania. 

 

 

 

   „Čakal som takú búrlivú debatu, aj 

keď musím povedať, že nie som s ňou 

spokojný. Bohužiaľ kultúra sloven-

ského športu je taká, že pri príprave je 

aktivita nízka a potom pri schvaľovaní 

sa aktivita zvýši. Tie veci sa mohli 

vyriešiť už dávno pri príprave návrhu, 

ale tak to už chodí na Slovensku..." 

uviedol po ukončení zasadnutia prezident 

SOV František Chmelár. Ešte na začiatku 

však musel nechal prítomných hlasovať o 

ponechaní tohto bodu v programe, pretože 

Slovenský tenisový zväz (STZ) a Slovenský 

zväz cyklistiky (SZC) požiadali o jeho 

presunutie. Odvolávali sa na prebiehajúce 

konanie na Športovom arbitrážnom súde 

(CAS) v Lausanne. STZ, SZC spolu so 

Slovenským futbalovým zväzom a Slo-

venským zväzom hádzanej zaslali do 

Švajčiarska po novembrovom 44. valnom 

zhromaždení podanie proti SOV pre údajné 

nedodržanie Stanov SOV a požiadali o 

anulovanie rozhodnutí 44. VZ SOV, vrátane 

výsledkov volieb. Prítomní ich žiadosť o 

presunutie bodu nepodporili. 

   VZ SOV sa zaoberalo aj ďalšími témami. 

Na návrh prezidenta Slovenského zápas-

níckeho zväzu Františka Lengyela prí-

tomní vyjadrili podporu zachovaniu zá-

pasenia v olympijskom programe. Exeku-

tíva MOV zápasenie nedávno vyradila zo 

zoznamu tzv. kľúčových športov na OH 

2020. „Vo svetovej federácii už došlo k 

zmenám. Verím, že nové vedenie 

spraví všetko preto, aby tento šport 

ostal na olympijských hrách,“ uviedol 

prvý muž slovenského olympizmu. 

   Bez akýchkoľvek problémov prešiel aj 

návrh rozpočtu na rok 2013. SOV počíta 

s vyrovnaným balíkom vo výške 

1.599.850 eur. Vlani SOV hospodáril 

s celkovými príjmami aj výdavkami vo výš-

ke 2.122.849 eur. „Rozpočet je vyrov-

naný, no nižší ako v roku 2012. Je to 

spôsobené tým, že v tomto roku nie sú 

olympijské hry. Zo schváleného roz-

počtu však budeme platiť časť vý-

davkov spojených s olympiádou v 

Soči,“ spresnila predsedníčka ekonomickej 

komisie SOV Janka 

Gantnerová, ktorá 

predkladala oba ekono-

mické materiály. 

   V závere prijalo plé-

num za nového čest-

ného člena SOV naj-

staršieho slovenského 

olympionika, 90-ročné-

ho Jana Matochu, účastníka kanoistických 

súťaží OH 1948 a 1952, dlhoročného re-

prezentanta ČSR, úspešného trénera a 

držiteľa Ceny fair play SOV za rok 1995 (na 

fotografii TASR). 
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SOV si slávnostne pripomenul 

svoje 20-ročné jubileum, prezident 

SOV F. Chmelár oficiálne podpísal 

slovenskú prihlášku na ZOH 2014 

 

   Bratislava 27. apríla (SOV, TASR) – 

Prezident Slovenského olympijského 

výboru František Chmelár za asi-

stencie zjazdára Adama Žampu v 

sobotu oficiálne podpísal slovenskú 

prihlášku na XXII. zimné olympijské 

hry v roku 2014 v Soči. Stalo sa tak pri 

príležitosti slávnostného pripomenutia 

20. výročia vzniku SOV. 

 

   S prihláškou v ruke František Chmelár, 

vľavo Adam Žampa.    FOTO JÁN SÚKUP 

   František Chmelár počas slávnostnej 

udalosti zároveň zhodnotil úspechy slo-

venských olympionikov za uplynulú dvad-

saťročnicu. „Za vznik SOV ďakujeme 

vzniku Slovenskej republiky. Vďaka 

tomu sa nám otvorili dvere do sveta. 

Slovensko sa zatiaľ zúčastnilo na 

piatich letných olympiádach, na kto-

rých sme získali 24 cenných kovov. Z 

piatich zimných olympijských hier 

máme štyri medaily. Dvakrát sme 

absolvovali olympijské hry mládeže, 

na ktorých naši športovci získali spolu 

sedem medailí. Pravidelne vysielame 

výpravy na európske olympijské fes-

tivaly mládeže. Máme tiež tisíce či 

desaťtisíce účastníkov našich súťaží a 

podujatí pre deti a mládež, vrátane 

umeleckých a vedomostných súťaží,“ 

vymenoval prezident a dodal, že SOV si za 

ten čas dokázal nájsť svoje pevné miesto v 

olympijskej rodine. „Myslíme si, že za tie 

roky prejavil SOV slušnú života-

schopnosť. Určite patríme k 30 - 40 

najživotaschopnejším olympijským vý-

borom na svete. Staráme sa o deti, 

mládež a ich rovnovážny vývoj, roz-

šírili sme naše aktivity do nevídanej 

šírky a hĺbky. Želám si, aby aj na-

sledujúce 20. výročie bolo také úp-

rimné a bohaté na prácu, ako bola táto 

,dvadsiatka'. “ 

   Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident 

Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, 

ktorý po krátkom vystúpení odovzdával 

spoločne s F. Chmelárom vyznamenania 

Slovenského olympijského výboru výz-

namným osobnostiam slovenského olym-

pijského hnutia a športu. V príhovore nad-

viazal na svojho predrečníka a vyzdvihol 

najmä kúzlo športu spájať ľudí bez roz-

dielov. „Dúfam, že sa teraz nikoho ne-

dotknem, ale želal by som si, aby vo 
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všetkých športoch vládla taká atmos-

féra ako v ľadovom hokeji. Šport sku-

točne dokáže zjednotiť ľudí. Ak budete 

jednotní, dosiahnete výsledky, ak nie, 

nedosiahnete," povedala hlava štátu. 

 

   Prezident SR Ivan Gašparovič pri odo-

vzdávaní Zlatého odznaku SOV Rudolfovi 
Stančekovi, v pozadí prezident SOV Fran-
tišek Chmelár blahoželá novému čestnému 
členovi SOV Janovi Matochovi takisto k 

Zlatému odznaku SOV.     FOTO JÁN SÚKUP 

   Naopak, pred-

seda komisie špor-

tovcov SOV Jozef 

Gönci (na snímke 

Jána Súkupa) upo-

zornil na odvrátenú 

stránku a nie práve 

ideálne podmienky 

pre športovcov. 

   Čestný predseda SOV Vladimír Čer-

nušák, ktorý stál na čele SOV od jeho 

vzniku 19. decembra 1992 do augusta 

1999 v krátkom príhovore vyzdvihol, že 

začínajúci SOV mohol nadviazať na 

predchádzajúcu prácu množstva olympij-

ských činovníkov a Olympijskej spoločnosti 

Slovenska, ktorá pôsobila od apríla 1990. 

„Na olympijských hrách aj pri množ-

stve rôznych aktivít Slovenský olym-

pijský výbor plne dokázal opod-

statnenosť svojej existencie. Do ďal-

ších rokov mu želám, aby pokračoval v 

nastúpenej ceste,” dodal. Vladimír Čer-

nušák na pravej strane na snímke Jána 

Súkupa pri krste publikácie „Slovenské 

olympijské memorabílie“ v spoločnosti Iva-

ny Motolíkovej zo SOV) 

 

   V rámci programu slávnostného pripo-

menutia 20. výročia vzniku SOV uviedli do 

života dve publikácie - Naše olympijské 

začiatky od autorky Márie Mračnovej a 

Slovenské olympijské memorabílie ko-

lektívu autorov na čele s Branislavom 

Delejom. 

   Na slávnosti sa uskutočnilo aj odovz-

danie šeku na 6000 EUR, čo je suma, 

ktorou Nadácia Jeden tím podporí 

štyroch mladých nádejných športov-

cov. Z tejto podpory nadácie, na ktorej 

správe participuje aj SOV, budú profitovať 

triatlonistka Ivana Kuriačková, bedmin-

tonistka Martina Repiská, bežec na ly-

žiach Andrej Segeč a rýchlokorčuliarka na 

krátkej dráhe Alica Porubská. Predseda 

správnej rady nadácie Jozef Liba odovzdal 

symbolický šek členke správnej rady a 

patrónke mladých športovcov Danke Bar-

tekovej (obaja na snímke Jána Sú-

kupa).
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   Súčasť slávnosti bolo aj odovzdávanie 

výročných ocenení SOV za rok 2012 a 

množstva vyznamenaní SOV. Charakte-

ristiky všetkých laureátov sú zverejnené na 

www.olympic.sk. 

 

VÝROČNÉ OCENENIA SOV 

ZA ROK 2012 

   Udeľujú sa od roku 2003, vždy s plat-

nosťou za predošlý rok. Teraz pribudlo jed-

no nové ocenenie – Cena Bohumila Goliana 

a do názvu doterajšieho ocenenia Olym-

pijský klub roka pribudlo, že je to Cena 

Vincenta Lafka. Nie každý rok sú udelené 

všetky výročné ocenenia SOV. Za rok 2012 

bolo udelených 12 výročných ocenení. 

Sedem z nich si laureáti prevzali priamo na 

slávnosti. 

   Cena Vladimíra Černušáka (za pro-

pagáciu a šírenie olympijských myšlienok 

najmä v pedagogickom procese): Eva 

Murgáčová 

 

   Eve Murgáčovej odovzdal ocenenie sa-
motný Vladimír Černušák, čestný predseda 
SOV (na snímke Jána Súkupa). 

 

   Cena Jána Zacharu (pre trénera 

mládeže, ktorý dlhodobo i aktuálne do-

sahuje najprenikavejšie výsledky v práci s 

mládežou): Martin Zvalo 

    Martin Zvalo na slávnosti nebol prítomný. 

 

   Cena Matyldy Pálfyovej (pre ženu za 

športové výsledky, aktivitu v športe a v 

olympijskom hnutí): Milada Nedavaš-

ková 

 

   Milade Nedavaškovej odovzdal ocenenie 

viceprezident SOV pre olympizmus Vla-
dimír Miller (na snímke Jána Súkupa). 

 

   Cena Pavla Schmidta (udeľuje sa 

jednotlivcovi za najhodnotnejší individuál-

ny výkon roka): Zuzana Štefečeková 

   Zuzana Štefečeková na slávnosti nebola 

prítomná. 

 

   Cena Ondreja Nepelu (pre mladého 

športovca do 23 rokov, u ktorého sa 

výrazne prejavila športová perspektíva): 

Petra Vlhová 

 

   Petre Vlhovej odovzdala ocenenie členka 
VV SOV a prezidentka Slovenskej lyžiar-
skej asociácie Janka Gantnerová (na sním-

ke Jána Súkupa). 

   Cena Pavla Demitru (za mimoriadny 

pozitívny prínos k reprezentácii Slovenskej 

republiky v spojení s vynikajúcimi vý-

konmi): Martina Moravcová 

   Martina Moravcová na slávnosti nebola 
prítomná. 

http://www.olympic.sk/
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   Cena Miroslava Procházku (za ce-

loživotnú propagáciu športu a olympizmu 

prostriedkami fotopublicistiky): Ján Súkup 

 

   Jánovi Súkupovi ocenenie odovzdal člen 
VV SOV a predseda mediálnej a edičnej 
komisie SOV Zdenko Kríž (na snímke 

Jakuba Súkupa). 

 

   Cena Ladislava Chudíka (za výtvarné 

dielo propagujúce šport a olympizmus): 

Jozef Jankovič 

 

   Jozefovi Jankovičovi ocenenie odovzdal 
viceprezident SOV pre letné športy Ľubor 

Halanda (na snímke Jána Súkupa). 

 

   Cena Jána Popluhára (za celoživotné 

pôsobenie v súlade s princípmi humaniz-

mu): Anton Urban 
   Anton Urban na slávnosti bol prítomný, ale 

ocenenie si prevezme 21. mája v Bojniciach na 
slávnosti fair play, kde sa budú odovzdávať aj 
ocenenia Klubu fair play SOV za rok 2012. 

   Cena Jána Mráza (udeľuje sa za výz-

namné aktivity v oblasti ochrany a zve-

ľaďovania životného prostredia): Olym-

pijský klub Vysoké Tatry 

 

   Zástupkyni Olympijského klubu Vysoké 
Tatry Viere Klimkovej ocenenie odovzdal 
predseda environmentálnej komisie SOV 

Juraj Bobula (foto Ján Súkup). 

   Cena Vincenta Lafka – Olympijský 

klub roka (pre olympijský klub, ktorý 

vyvíjal najvýraznejšie aktivity pri plnení 

úloh SOV a v propagácii olympizmu): 

Olympijský klub Prievidza 

 
   Predsedovi OK Prievidza Vladimírovi Re-
vickému (v strede) a podpredsedovi klubu 

Petrovi Tichému (vľavo) ocenenie odovz-
dal predseda Združenia olympijských 
klubov SR Ivan Čierny (foto Ján Súkup). 

 

   Cena Bohumila Goliana (pre tím za 

najhodnotnejší kolektívny výkon roka): 

družstvo mužov SR v ľadovom hokeji 
   Zástupca družstva hokejistov SR na slávnosti 
nebol prítomný. 
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VYZNAMENANIA SOV 

   Zlatý odznak SOV 

(za výnimočný prínos pre 

olympijské hnutie a šport): 

Rudolf Čillík, František 

Jarušek, Walter Marx 

st., Tibor Mikuš, Rudolf 

Stanček, Michal Šoltýs 

 

   Zlatý odznak SOV si na slávnosti 

prevzali: v popredí František Jarušek, na 
pódiu zľava Jan Matocha, Rudolf Čillík, 
Rudolf Stanček, Walter Marx st., Tibor 

Mikuš a Michal Šoltýs.     FOTO JÁN SÚKUP 

 

 Strieborný odznak SOV 

(za výrazný prínos pre 

olympijské hnutie a šport): 

Jozef Bazálik, Miroslav 

Haviar, Marián Kafka, 

Karol Mihok, Jozef Mi-

kula, Tibor Sýkora 

    

   Strieborný odznak SOV si na slávnosti 

prevzali: zľava Jozef Bazálik, Marián Kafka, 
Miroslav Haviar, Tibor Sýkora, Jozef Mikula 
a Karol Mihok. FOTO JÁN SÚKUP 

 

Bronzový odznak SOV 

(za dlhodobú prácu a prí-

nos pre rozvoj olym-

pijského hnutia a športu): 

Ondrej Brúzik, Ján Jun-

ger, Pavel König, Ivan 

Labanský, Ladislav 

Mundil, Eva Murková, 

Michal Staňo, Tibor 

Vasiľko, Ján Volný 

 

   Bronzový odznak  SOV si na slávnosti 
prevzali: zľava Ivan Labanský, Pavel Kö-

nig, Ondrej Brúzik, Ladislav Mundil, Eva 
Murková, Michal Staňo, Ján Volný a Tibor 

Vasiľko, chýbal len Ján Junger.  

   FOTO JÁN SÚKUP 

 

   Medaila SOV 

(za úspešnú reprezen-

táciu na hrách olym-

piády a zimných olym-

pijských hrách): 

Renáta Jakubčáková-

Hiráková, Mikuláš Kr-

náč, Martina Luptáková-Gyurcsi, Ľud-

mila Melicherová, Róbert Ruffíni, Ma-

rián Vanderka 

   Plaketa SOV 

(za výrazné prispievanie 

k rozvoju olympizmu 

a športu): 

Anton Hamran, Miroslav 

Hazucha, Libor Hodoň, 

Alexander Keppert, Du-

šan Kutlík, Jaroslav 

Lieskovský, Ivan Luknár, Milan Mertoš, 

Milan Novosad, Dušan Obuch, Ján 

Piaček, Vojtech Potočný, Igor Sitár, 

Juraj Straka, Pavel Šteliar, Milan 

Toman, Ján Víťazka 
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  Čestné uznanie SOV 

(za dlhodobú aktivitu 

pri šírení olympizmu):  

Jozef Barborka, An-

na Blahutová, Stani-

slav Hulita, Dušan Kollár, Roman Krá-

lik, Mária Marcibálová, Vojtech Mar-

cibál, Ján Novotný, Ján Peteja, Jozef 

Péter, Ján Štefánik, Jozef Ugróczy 

 

SOV vydal k svojmu jubileu publikáciu 

Márie Mračnovej „Naše olympijské 

začiatky“ s podtitulom „Od OSS k SOV“ 
 BRATISLAVA 28. 

apríla (SOV) – 

V rámci sláv-

nostného pri-

pomenutia 20. 

výročia vzniku 

Slovenského 

olympijského 

výboru bola uve-

dená do života 

publikácia SOV k 

tomuto jubileu 

s názvom „Naše 

olympijské za-

čiatky“ a s pod-

titulom „Od Olympijskej spoločnosti 

Slovenska k Slovenskému olympij-

skému výboru“ (od OSS k SOV). Autorka 

Mária Mračnová, v rokoch 1990 – 1995 

predsedníčka bývalej OSS a v rokoch 1992 

– 2008 podpredsedníčka, resp. viceprezi-

dentka SOV pre olympijské aktivity, neskôr 

pre olympizmus a až do novembra 2012 

členka výkonného výboru SOV, v nej zdo-

kumentovala to, čo predchádzalo vzniku 

SOV 19. decembra 1992, ako aj ďalšie dva 

roky, počas ktorých OSS pôsobila paralelne 

so SOV. Publikáciu spracoval a redakčne 

upravil Ľubomír Souček. 

   Olympijská spoločnosť Slovenska 

vznikla 6. apríla 1990 v Bratislave, čiže 

ešte v období bývalého Československa. 

Napriek tomu, že v českej časti spoločného 

štátu narazili slovenské snahy v tom čase 

na značné nepochopenie a odsúdenie spo-

jené s obvineniami z nacionalizmu, poda-

rilo sa jej rozvinúť vcelku bohatú a pestrú 

činnosť. OSS postavila predovšetkým v ob-

lasti rozvoja olympizmu pevné základy, na 

ktorých potom mohol bezproblémovo po-

kračovať SOV. Z jej iniciatívy začali naprí-

klad vznikať regionálne olympijské kluby, 

spočiatku ešte koncipované ako kluby 

olympionikov. Tie sa zakrátko začali oz-

načovať ako „predĺžené ruky“ slovenskej 

olympijskej centrály v Bratislave a po-

stupne sa rozrastali. Dnes ich pôsobí už 

dvadsať. 

   Mária Mračnová stála od začiatku pô-

sobenia OSS v roku 1990 v centre slo-

venského olympijského diania. Naplno za-

žila aj búrlivé reakcie z českej strany, keď 

sa OSS ešte v čase existencie ČSFR pre-

menovala 22. septembra 1990 na Slo-

venský olympijský výbor. Pod tlakom 

z Prahy, ktorý sa mohol oprieť aj o nesú-

hlasné stanoviská prezidenta a generál-

neho riaditeľa Medzinárodného olympij-

ského výboru (MOV), sa o niekoľko mesia-

cov neskôr SOV musel nedobrovoľne vrátiť 

k pôvodnému názvu OSS. Na svoj plno-

hodnotný národný olympijský výbor si Slo-

váci museli počkať až do decembra 1992. 

K plnoprávnemu uznaniu SOV za ná-

rodný olympijský výbor Slovenskej r-

publiky došlo 24. septembra 1993 na 

101. zasadnutí MOV v Lausanne. OSS 

ukončila svoje pôsobenie v januári 

1995 a 18. februára 1995 sa všetky jej 

dovtedajšie zložky a komisie včlenili do 

SOV, pod ktorého „strechou“ plynule po-

kračovali vo svojeju predchádzajúcej práci. 

   Prezident SOV František Chmelár 

v predhovore publikácie napísal, že „vďa-

ka prvej a jedinej predsedníčke OSS 

Márie Mračnovej a jej výbornej schop-

nosti si mnohé pamätať a ešte viac za-

znamenať, uzrel svetlo sveta hodno-

verný dokument tých čias“. V  bohato 

ilustrovanej brožúre „Naše olympijské 

začiatky“ sú na 76 plnofarebných stra-

nách formátu A5 zosumarizované všetky 
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kľúčové udalosti a fakty nielen z obdobia, 

keď sa na Slovensku rodilo uvedomelé a 

samostatne organizované olympijské hnu-

tie (aj keď rešpektujúce dominantné po-

stavenie Československého olympijského 

výboru), ale aj z obdobia prvých olym-

pijských krokov v rámci už samostatnej 

Slovenskej republiky. 

   Prílohy brožúry, ktorá pokrýva doteraz 

málo zmapované obdobie, tvoria prvé 

Stanovy Olympijskej spoločnosti Sloven-

ska, zoznam členov výkonného výboru 

OSS v rokoch 1990 – 1995, ako aj uz-

nesenie ustanovujúceho I. zasadnutia 

Slovenského olympijského výboru z 19. 

12. 1992, v ktorom sa konštatovalo, že 

„Olympijská spoločnosť Slovenska 

vykonala za dvaapol roka svojej čin-

nosti záslužnú prácu na poli orga-

nizovania olympizmu na Slovensku a 

stáva sa riadnym členom Slovenského 

olympijského výboru s právnou 

subjektivitou.” 

   Publikáciu „Naše olympijské začiatky” 

uviedla do života odtlačením dvoch his-

torických okrúhlych pečiatok spred viac než 

22 rokov (jednej s nápisom Olympijská 

spoločnosť Slovenska a druhej, nikdy ne-

použitej s dočasným nápisom Slovenský  

olympijský výbor) bronzová medailistka v 

streľbe z OH 2012 Danka Barteková, 

ktorá sa víťazstvom v londýnskych voľbách 

do komisie športovcov MOV postarala o 

historický diplomatický úspech slovenského 

olympizmu. 

 

 
   Autorka publikácie „Naše olympijské za-
čiatky” Mária Mračnová s jej „krstnou ma-
mou” Dankou Bartekovou.  
                                          FOTO JÁN SÚKUP

 

Zberateľský príspevok 

k jubileu SOV – kniha 

„Slovenské olympijské 
memorabílie” 

   BRATISLAVA (zk) - Ku gratulantom 

Slovenskému olympijskému výboru 

k 20. výročiu jeho vzniku sa ne-

tradičným spôsobom pripojila aj Slo-

venská spoločnosť olympijských 

a športových zberateľov (SSOŠZ). Au-

torský kolektív pod vedením predsedu 

SSOŠZ Branislava Deleja vydal publi-

káciu „Slovenské olympijské memo-

rabílie“, ktorá mapuje uplynulých dvadsať 

rokov olympijského zberateľstva na Slo-

vensku. 

   Kvintetu spoluautorov knihy „Slovenské 

olympijské memorabílie“ v zložení Bra-

nislav Delej, 

Vojtech Jan-

kovič, Zdenko 

Kríž, Marián 

Linder a Peter 

Osuský sa po-

darilo z viace-

rých prameňov skompletizovať zberateľské 

olympijské artefakty z oblasti filatelie, 

odznakov, numizmatiky i medailí. Vznikla 

tak jedinečná zbierka, akú reálne zatiaľ nik 

nevlastní. Toto dielko, o ktoré sa pričinili aj 

fotograf Ján Súkup a grafik Peter Buček, 

sa zrodilo aj vďaka pomoci a pochopeniu 



 10 

Slovenskej olympijskej marketingovej 

a.s., Slovenskej pošty a Mincovne 

Kremnica. 

   Kniha „Slovenské olympijské me-

morabílie“ je vďačný darček nielen pre 

jubilujúci Slovenský olympijských výbor, 

ale aj pre každého zberateľa olympijských 

memorabílií. V neposlednom rade je to aj 

užitočný príspevok do slovenskej olym-

pijskej histórie. Na fotografii Jána Súkupa 

zľava jeden z autorov knihy Peter Osuský, 

čestný predseda SOV Vladimír Černušák, 

bývalá podpredsedníčka SOV pre olym-

pizmus Mária Mračnová, designovaná 

členka MOV Danka Barteková a ďalší dvaja 

z päťčlenného autorského kolektívu – Voj- 

tech Jankovič a Zdenko Kríž. Hlavný 

zostaviteľ Branislav Delej a ďalší spolu-

autor Marián Linder na slávnosti chýbali. 

 

 

SOV vydal v elektronickej podobe 
zborník z nedávnej medzinárodnej 

konferencie „Život a dielo Pierra 
de Coubertin - olympizmus v praxi“ 

 
   Bratislava 25. apríla (SOV) – Slovenský 

olympijský výbor vydal v elektronickej 

podobe zborník z nedávnej medziná-

rodnej konferencie Slovenskej olym-

pijskej akadémie na tému „Život a 

dielo Pierra de Coubertin - olympizmus 

v praxi“. Konferencia sa konala v prie-

storoch bratislavského hotela DoubleTree 

by Hilton 11. marca 2013. Elektronický 

zborník obsahuje príspevky od 16 autorov 

a má 77 strán. 

   Na konferencii sa zúčastnili a s referátmi 

vystúpili aj významní zahraniční hostia - 

prezident Medzinárodného výboru Pierra de 

Coubertin, podpredseda Medzinárodného 

výboru fair play UNESCO a člen komisie 

Medzinárodného olympijského výboru pre 

vzdelávanie a kultúru Norbert Müller, 

praprasynovec zakladateľa novovekých 

olympijských hier Yvan de Navacelle de 

Coubertin a podpredseda Českého olym-

pijského výboru pre olympizmus František 

Kolář. Spektrum prednášateľov dopĺňali 

významné osobnosti zo Slovenska, medzi 

ktorými boli napríklad predseda Trnav-

ského samosprávneho kraja a zároveň 

predseda združenia samosprávnych krajov 

SK8 Tibor Mikuš, slovenský športový his-

torik Ján Grexa, či pedagóg Fakulty te-

lesnej výchovy a športu František Se-

man. 

   Zborník si môžete stiahnuť v sekcii Pu-

blikácie na stránke SOV pod zložkou 

Olympijská výchova. 
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