
 

 
kona

 
Program
 
Bod 1_z
Prípravn
vedenú 
- na prá
- člen pr
- zástup
- hlas, p
pričom 
nasledo

- p
h

- c
j
 

Uznesen
Národn
uznášan
_______
Bod 2_z
Národná
príloha 
zaviedla
 
Uznesen
Členovi
ZA:   
_______
Bod 3_z
Predsed
zaslaný 
prítomn
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   

z

aného dňa 

m:  Podľa 

zápisnice: 
ná volebná
v štruktúre 

ávnická osob
redsedníctv

pca športovc
pripočítaný 

potvrdzuje
vne:  
prítomných
hlasovať,  
celkový poč
je 36 hlasov

nie č.1/202
ná riaditeľ
niaschopné
__________
zápisnice: 
á riaditeľka
pozvánky d

a do zápisu:

nie č.2/202
ia VVZ ŠO

70 
__________
zápisnice: 

dníctvo pred
členom ŠO

ná pri schvál

nie č.3/202
OS schválil

70 

z 29. Valn
Špeci

15.06.2021

pozvánky 

á komisia k
- organizác

ba/delegát,  
va/delegát 
cov/delegát 
delegátovi z
e jej správ

h je 57 členo

čet hlasov p
v. 

1 rokovaci
ľka, pover
é. Počet prí
__________

a, predstavi
dňa 24.5. 2
: 

1 rokovaci
OS schválili

 
__________

dložilo návr
OS ako príl
lení a zavie

1 rokovaci
lo Volebný

 

Z á
ného voleb
iálne olym

, o 10.30 ho
v

konštatuje, 
cií a v štrukt

za reprezent
vnosť, poč

ov s právom

prítomných

eho progra
rená veden
ítomných č
__________

la Program
2021. Prípra

eho progra
 Program 2
PROTI:
__________

rh Volebnéh
oha pozván
dla do zápis

eho progra
 poriadok p
PROTI:

p i s n 
bného zh

mpiády Sl

od. v hoteli
v Bratislav

že overila 
túre identifi

ntáciu v Abu
čet hlasov

m hlasovať 

h členov je

amu 
ním VVZ 
lenov je 57

__________

m 29. VVZ 
avná volebn

amu 
29. VZ ŠOS

__________

ho a Rokov
nky dňa 24.
su: 

amu 
pre toto VV

i c a  
romažden
lovensko(

i Bratislava
ve 

predloženú
ikácie počtu

u Dahbi,  
a uznášan

z celkového

70 hlasov, p

ŠOS kon
7 s počtom h
__________

ŠOS, ktorý
ná komisia 

S, konanéh
0 

__________

vacieho pori
.5. 2021. Pr

VZ ŠOS ko
0 

nia (VVZ
ŠOS), 

a, na ul. Seb

ú prezenčnú
u hlasov v ro

niaschopnos

o počtu 78 č

pričom nad

štatovala, 
hlasov 70. 

__________

bol zaslan
bola prítom

ho dňa 15.6.
ZDRŽA

__________

iadku pre to
rípravná vo

onané dňa 1
ZDRŽA

Z) 

beríniho 17

ú listinu de
ozlišovaní: 

sť Volebné

členov s prá

dpolovičná 

že VVZ 

__________

ný členom Š
mná pri sch

.2021. 
AL SA:      

__________

oto VVZ, k
olebná komi

15.6. 2021. 
AL SA:      

765/9  

elegátov, 

ého VZ 

ávom 

väčšina 

ŠOS je 

____ 

ŠOS ako 
hválení a 

0  
_______ 

ktorý bol 
isia bola 

 
0        



 

_______
Bod 4_z
Predsed
komisie
Veronik
za člen
zápisu: 
 
Uznesen
VVZ ŠO
Sedláčk
ZA:   
_______
Bod 5_z
Správu 
Nestarc
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 6_z
Správu 
zodpove
 
Uznesen
VVZ ŠO
hrách K
ZA:   
_______
Bod 7_z
Národná
schválen
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 8_z
Ekonóm
odkomu
nepredn
spoločn
následn

__________
zápisnice: 

dníctvo navr
e, ktorú schv
ka Sedláčko
nky Volebn

nie č.4/202
OS schváli
kovú a Ingr

70 
__________
zápisnice: 
o činnosti

ová za mark

nie č.5/202
OS zobralo

70 
__________
zápisnice: 
o zabezpe

edná za špo

nie č.6/202
OS zobralo
Kazaň 2022

70 
__________
zápisnice: 
á riaditeľka
nie. 

nie č.7/202
OS schválil

70 
__________
zápisnice: 

mka Jarmila
unikovaní c
niesla ešte 
nosť SOM s
ne upozornil

__________

rhlo za člen
válilo Preds
ová a Ingrid
ej a Mand

1 rokovaci
ilo za členo
rid Smutnú

 
__________

i ŠOS pre
keting. 

1 rokovaci
o na vedom

 
__________

ečení účast
ort a vzdeláv

1 rokovaci
o na vedom
2. 

 
__________

a predložila 

1 rokovaci
lo Rozpoče

 
__________

a Kotekov
celej správy

správu za
s.r.o. vo svo
l Národnú r

__________

nov Volebne
sedníctvo pe
d Smutná. Č
átovej kom

eho progra
ov Volebnej
ú. 
PROTI:
__________

dložila Nár

eho progra
mie Správu o

PROTI:
__________

ti na SZH
vanie Martin

eho progra
mie Správu

PROTI:
__________

návrh Rozp

eho progra
et ŠOS na r
PROTI:
__________

á predložil
y člen preds
a spoločnos
ojej agende 
iaditeľku ŠO

__________

ej a Mandát
er – rollam

Členky Prípr
misie, po od

amu 
j a mandát

__________

árodná riad

amu 
o činnosti Š

__________

H SO Kaza
na Gogolov

amu 
u ŠOS o zab

__________

počtu na ro

amu 
rok 2021. 

__________

la správu 
sedníctva p
sť SOM s
nemá a ted
OS Evu Ga

__________

tovej komis
dňa 23.5. 2

ravnej voleb
dhlasovaní 

tovej komis

0 
__________

iteľka ŠOS

ŠOS za rok
0 

__________

aň 2022 pr
vá. 

bezpečení ú

0 
__________

ok 2021 a zá

0 
__________

o hospodá
pán Ivan Štu
s.r.o., tá in
a ju účtovn

ažovú, že bo

__________

sie, členov P
2021 v zlož
bnej komisi
zvolená ko

sie Janu Lo

ZDRŽA
__________

S Eva Gaž

ky 2020 a 20
ZDRŽA

__________

redložila šp

účasti na S

ZDRŽA
__________

ároveň vyzv

ZDRŽA
__________

árení SOŠ 
ubňa upozo
nformovala 

ne nespravuj
od 8 má poj

__________

Prípravnej v
žení: Jana L
ie prijali no
omisia zavi

owinski, V

AL SA:  
__________

žová  a D

021. 
AL SA:      

__________

športová ria

Svetových z

AL SA:      
__________

vala členov

AL SA:      
__________

za rok 20
ornil ekonó

a pána Štu
je. Pán Ivan
jednávať vo

_______ 

volebnej 
owinski, 

omináciu 
iedla do 

Veroniku 

     0  
____ 

Dominika 

 0        
_______ 

aditeľka, 

zimných 

 0        
_______ 

v na jeho 

 0        
_______ 

020. Po 
ómku, že 
ubňu, že 
n Štubňa 
o svojom 



 

obsahu 
VVZ pr
správa 
dodatoč
spracov
Predsed
s právom
uzávierk
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 9_z
Národná
zhromaž
Volebná
zápisu, 
hlasova
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 10_
Preziden
ŠOS.  
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 11_
Z dôvod
Volebne
zmenu 
popolud
Volebná
hlasova
na 57 a
komisie
hlasova
 
Uznesen

aj o správe 
redstavená. 
spoločnost

čného schvá
vaní v zákon
dníčka Vole
m hlasovať
ku za rok 20

nie č.8/202
OS schválil

70 
__________
zápisnice: 
á riaditeľka
ždenia ŠOS
á komisia k
že počas ro

ať z 57 na 58

nie č.9/202
OS schvaľu

70 
__________
_zápisnice:
ntka ŠOS 

nie č.10/202
OS schvaľu

71 
__________
_zápisnice:
du neprítom
ej a Mandát
programu, 

dňajšej časti
á a Mandát

ania o zmen
a počet hla
e požiadala 
acím právam

nie č.1/202

o hospodár
Národná ri

ti SOM s.
álenia bude
ne stanoveno
ebnej a M
ť, aby hla
020. 

1 rokovaci
lo Správu o

 
__________

a predložila
S. 
konštatoval
okovania bo
8 a počet hl

1 rokovaci
uje Výročn

 
__________
: 
Zuzana Šte

21 rokovac
uje Správu

 
__________
: 
mnosti Kon
tovej komis
kde plánov

i programu.
tová komisi

ne programu
sov sa zme
všetkých č

m zodpovedn

1 mimo rok

rení za spolo
aditeľka Ev
.r.o. bude 
e zabezpeče
om termíne

Mandátovej
sovali za 

eho progra
o hospodár
PROTI:
__________

a Návrh Vý

la a predsed
odu 9 progr
asov sa zme

eho progra
nú správu Š
PROTI:
__________

efečeková p

cieho progr
 prezidentk
PROTI:
__________

ntrolóra ŠO
sie vyzvala č
vaný rokov
 
ia konštatov
u VVZ ŠOS
enil z počtu

členov VVZ
ne a neodch

kovacieho p

očnosť SOM
va Gažová n

členom V
ený per – r
e, t.j. do 30.6

komisie Ja
prednesenú

amu 
rení ŠOS a

__________

ýročnej spr

dníčka Vol
ramu VVZ 
enil z počtu

amu 
ŠOS a SOM

__________

predložila S

ramu 
ky a Výkon

__________

OS pána JU
členov VVZ

vaný bod č

vala a jej p
S sa zmenil
u 71 na 67

Z ŠOS s prá
hádzali poča

programu

M s.r.o. a po
následne inf
VVZ zaslan
rollam až p
6.2021.  
ana Lowin
ú správu o

účtovnú uz
0 

__________

ávy ŠOS a

lebnej a M
ŠOS sa zm

u 70 na 71.

M s.r.o. za r
0 

__________

Správu pre

nného orgá
0 

__________

UDr. Rebra 
Z ŠOS s prá
. 11 progra

predsedníčk
l počet dele
7. Predsedn
ávom hlasov
as volebnéh

ožiadal ju, a
formovala V
ná elektron
po jej fináln

ski následn
o hospodáren

závierku ŠO
ZDRŽA

__________

a SOM, s.r.o

andátovej k
menil počet d

ok 2020. 
ZDRŽA

__________

zidenta a V

nu / Predse
ZDRŽA

__________

na VVZ 
ávom hlasov
amu presun

a uviedla d
egátov s prá
níčka Voleb
vať, aby pr

ho rokovania

aby bola tát
VVZ o tom
nicky a pro
nom ekono

ne vyzvala
ení ŠOS a 

OS za rok 2
AL SA:  

__________

o. členom 

komisie uv
delegátov s

AL SA:  
__________

Výkonného

edníctva ŠO
AL SA:  

__________

ŠOS, preds
vať, aby od
nú ako prvý

do zápisu, ž
ávom hlasov
bnej a Man
ristupovali k
a z miestno

o správa 
m, že celá 

oces jej 
omickom 

a členov 
účtovnú 

2020. 
     0     

_______ 

Valného 

iedla do 
s právom 

     1     
_______ 

o orgánu 

OS. 
     0     

_______ 

sedníčka 
dsúhlasili 
ý bod v 

že počas 
vať z 58 
ndátovej 
k svojím 
sti. 

    

   

    



 

VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 12_
Správu 
Jarmila 
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 13_
Kontrol
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 14_
Národná
ŠOS. N
preziden
Predsed
kandida
Predsed
a dala h
 
Uznesen
VVZ Š
v 1.kole
ZA:   
_______
Bod 15_
Národná
podľa j
predstav
komisie
Predsed
navrhov
 
Kandidá
na funk
 
Uznesen

OS schvaľu
67 

__________
_zápisnice:
audítora k 
Koteková. 

nie č.11/202
OS schvaľu

71 
__________
_zápisnice:
lór ŠOS pre

nie č.12/202
OS schvaľu

71 
__________
_zápisnice:
á riaditeľka

Národná ria
nta/preziden

dníčka Vole
atúrou. Nom
dníčka Vole
hlasovať kto

nie č.13/202
ŠOS schvál
e s počtom 

67 
__________
_zápisnice:
á riaditeľka
jednotlivýc
vila kandid
e vyzvala ka
dníčka Vol
vaného kand

át na člena
kciu zástupc

nie č.14/202

uje zmenu 
 

__________
: 
účtovnej zá

21 rokovac
uje Správu

 
__________
: 
dložil Správ

21 rokovac
uje Správu

 
__________
: 
a pristúpila
aditeľka pre
ntky : Domi
ebnej a Ma

minovaná sv
ebnej a Man
o je za to aby

21 rokovac
lilo na po
hlasov 67  

 
__________
: 
a predstavila
ch funkčný
dátsku listin
aždého kand
ebnej a M
didáta/tku o

a Predsedníc
cu športovc

21 rokovac

programu.
PROTI:
__________

ávierke za r

cieho progr
 audítora Š
PROTI:
__________

vu kontroló

cieho progr
 kontrolóra
PROTI:
__________

a k ďalšiem
edstavila ná
iniku Nesta
andátovej k
voju kandida
ndátovej ko
y prezidento

cieho progr
zíciu prez

PROTI:
__________

a návrhy jed
ých pozícií
nu na jedno
didáta/tku č
andátovej 

osobitne v sú

ctva Špeciá
cov: Peter IŠ

cieho progr

. 

__________

rok 2020 p

ramu 
ŠOS. 

__________

óra za rok 20

ramu 
a ŠOS. 

__________

mu bodu Pr
ávrh a ozn

arcovú, ako j
komisie vy
atúru prijala
omisie  vyh
om ŠOS bo

ramu 
zidenta/ pr

__________

dnotlivých
. Predsedn

otlivé pozíc
i súhlasí so 
komisie 
úlade s roko

álnych olym
IŠPOLD s p

ramu 

0 
__________

prečítala v z

0 
__________

020. 

0 
__________

ogramu, kt
námila navr
jedinú navr

yzvala kand
a.  
hlásila Voľb
ola pani Dom

rezidentky 

0 
__________

kandidátov
níčka Vole
cie. Predsed

svojou kan
následne d

ovacím a vo

mpiád Sloven
počtom návr

ZDRŽA
__________

zastúpení ek

ZDRŽA
__________

ZDRŽA
__________

torým boli 
rhnutú kand
rhovanú kan
didátku či 

by na prezi
minika Nest

pani Dom

ZDRŽA
__________

v na členov 
bnej a M

dníčka Vole
ndidatúrou.  
dávala hlas
olebným por

nsko  
rhov:28 

AL SA:  
__________

konómka Š

AL SA:  
__________

AL SA:  
__________

voľby do 
didátku na 
ndidátku. 

súhlasí so

identa/ prez
tarcová. 

miniku Nes

AL SA:  
__________

Predsedníc
Mandátovej 

ebnej a Man

sovať za 
riadkom ŠO

     0     
_______ 

OS pani 

     0 
_______ 

     0 
_______ 

orgánov 
pozíciu 

o svojou 

zidentku 

starcovú 

     4 
_______ 

tva ŠOS 
komisie 

ndátovej 

každého 
OS.  



 

VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 16_
 
Kandidá
na funk
 
Uznesen
VVZ ŠO
s počtom
ZA:   
_______
Bod 17_
 
Kandidá
na fun
Macejk
 
Uznesen
VVZ ŠO
prof. Y
ZA:   
_______
Bod 18_
 
Kandidá
na funk
západ: M
 
Uznesen
VVZ Š
znevýho
ZA:   
_______
Bod 19_
 
Kandidá
na funk
východ:
 
Uznesen
VVZ Š
znevýho

OS schválil
71 

__________
_zápisnice:

átka na člen
kciu rodinný

nie č.15/202
OS schválil
m hlasov 7

71 
__________
_zápisnice:

átka na člen
nkciu odbo
ková s počto

nie č.16/202
OS schváli
vettu Mace

70 
__________
_zápisnice:

átka na člen
kciu pre ro
Mária Billí

nie č.17/202
ŠOS schvá
odnením M

70 
__________
_zápisnice:

átka na člen
kciu pre ro
: Erika Boč

nie č.18/202
ŠOS schvá
odnením E

lo na pozíc
 

__________
: 

na Predsed
ý príslušník

21 rokovac
lo na pozíc
1.     

 
__________
: 

na Predsed
rníčky na 

om návrhov

21 rokovac
lo na pozíc
ejkovú  s po

 
__________
: 

na Predsed
ozvoj športu
íková s počt

21 rokovac
álilo na p

Máriu Billík
 

__________
: 

na Predsed
ozvoj športu
čeková s poč

21 rokovac
álilo na p

Erika Boček

iu zástupca
PROTI:
__________

dníctva Špec
k zástupcu š

cieho progr
ciu rodinný

PROTI:
__________

dníctva Špec
šport osô

:28 

cieho progr
ciu odborní
očtom hlas
PROTI:
__________

dníctva Špec
u detí a ml
tom návrho

cieho progr
ozíciu roz

kovú s počt
PROTI:
__________

dníctva Špec
u detí a ml
čtom návrh

cieho progr
ozíciu roz

ková  s počt

a športovco

__________

ciálnych oly
športovcov:

ramu 
ý príslušník

__________

ciálnych oly
ôb s intelek

ramu 
ík na šport

sov 70     

__________

ciálnych oly
ládeže s int
ov:28 

ramu 
zvoj  špor
tom hlasov 

__________

ciálnych oly
ládeže s int
hov:1 

ramu 
zvoj  špor
tom hlasov

ov Peter Išp
0 

__________

ympiád Slo
: Alena Išp

k  zástupcu

0 
__________

ympiád Slo
ktuálnym z

t osôb s int

0 
__________

ympiád Slo
telektuálnym

rtu detí a
70     
0 

__________

ympiád Slo
telektuálnym

rtu detí a
v 70      

pold s počto
ZDRŽA

__________

vensko 
oldová s po

 športovcov

ZDRŽA
__________

vensko 
znevýhodne

elektuálny

ZDRŽA
__________

vensko  
m znevýhod

mládeže 

ZDRŽA
__________

vensko  
m znevýhod

mládeže 

om hlasov 
AL SA:  

__________

očtom návrh

v Alenu Išp

AL SA:  
__________

ením: prof.

ym znevýho

AL SA:  
__________

dnením pre

s intelekt

AL SA:  
__________

dnením pre

s intelekt

71     
     0 

_______ 

hov:28 

poldovú 

     0 
_______ 

f. Yvetta 

odnením 

     1 
_______ 

e región 

tuálnym 

     1 
_______ 

e región 

tuálnym 



 

ZA:   
_______
Bod 20_
 
Kandidá
na funk
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 21_
 
Kandidá
pre obla
 
Uznesen
VVZ ŠO
ZA:   
_______
Bod 22_
 
Kandidá
ako špo
 
Uznesen
VVZ ŠO
hlasov 7
ZA:   
_______
Bod 23_
 
Kandidá
na funk
Duchoň
 
Uznesen
VVZ Š
Miriam
ZA:   
_______
Bod 24_
 
Kandidá
na pozíc

70 
__________
_zápisnice:

átka na člen
kciu biznis, 

nie č.19/202
OS schválil

71 
__________
_zápisnice:

átka na člen
asť médií: A

nie č.20/202
OS schválil

71 
__________
_zápisnice:

átka na člen
ortová osobn

nie č.21/202
OS schváli
70     

70 
__________
_zápisnice:

átka na člen
kciu odborn
ňová s počto

nie č.22/202
ŠOS schvál
m Duchoňov

71 
__________
_zápisnice:

átka na člen
íciu právnik

 
__________
: 

na Predsed
marketing:

21 rokovac
lo na pozíc

 
__________
: 

na Predsed
Alena Herib

21 rokovac
lo na pozíc

 
__________
: 

na Predsed
nosť: Zuza

21 rokovac
ilo na pozíc

 
__________
: 

na Predsed
ne spôsobil
om návrhov

21 rokovac
lilo na poz
vú s počtom

 
__________
: 

na Predsed
k:  JUDr. Ja

PROTI:
__________

dníctva Špec
: Kristína T

cieho progr
iu biznis –
PROTI:
__________

dníctva Špec
banová s po

cieho progr
iu media A
PROTI:
__________

dníctva Špec
na-Rehák Š

cieho progr
ciu športov

PROTI:
__________

dníctva Špec
lej osoby pr
v:28 

cieho progr
zíciu odbor
m hlasov 71
PROTI:
__________

dníctva Špec
ana Černák

__________

ciálnych oly
Tischer s po

ramu 
marketing

__________

ciálnych oly
očtom návr

ramu 
Alenu Herib

__________

ciálnych oly
Štefečeková

ramu 
vá osobnosť

__________

ciálnych oly
re osoby s

ramu 
rník na os
1     
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