Noví viceprezidenti SOV: Peter Korčok,
Jozef Gӧnci a Zdenko Kríž
Nový prezident SOV Anton Siekel v utorok prvý raz viedol rokovanie výkonného
výboru SOV. FOTO JÁN SÚKUP
BRATISLAVA 29. novembra (SOV) – Na svojom prvom rokovaní, historicky už
s poradovým číslom 258, sa v utorok 29. novembra v sídle Slovenského olympijského výboru
(SOV) na Kukučínovej 26 v Bratislave zišiel nový výkonný výbor SOV, zvolený na
sobotňajšom 51. valnom zhromaždení SOV. Jeho rokovanie premiérovo viedol
novozvolený prezident SOV Anton Siekel.
Z dvanástich členov súčasnej exekutívy bolo na úvodnom rokovaní prítomných desať,
ospravedlnili sa len členka MOV Danka Barteková a predseda komisie športovcov SOV
Matej Tóth. Na rokovaní sa zúčastnil už v pozícii čestného prezidenta SOV František
Chmelár, ktorý do minulej soboty stál na čele SOV plných 17 rokov.
Najvyšší predstaviteľ SOV Anton Siekel navrhol na posty viceprezidentov SOV predsedu
Slovenského atletického zväzu Petra Korčoka, päťnásobného olympionika a dvojnásobného
bronzového medailistu z OH v športovej streľbe Jozefa Gӧnciho a predsedu Slovenského
zväzu stolného tenisu Zdenka Kríža. Členovia VV SOV prítomní na rokovaní
jednomyseľne schválili návrhy Antona Siekela. Popoludní sa k nemu písomnou formou
súhlasne vyjadrili aj zvyšní dvaja členovia VV SOV, ktorí na zasadnutí chýbali.
Z nových viceprezidentov má najbohatšie skúsenosti z pôsobenia v exekutíve SOV
funkcionársky veterán Zdenko Kríž, ktorý vo februári dovŕši dvadsať rokov nepretržitého
členstva vo VV SOV. Jozef Gӧnci tam pôsobil predošlých osem rokov ako zástupca komisie
športovcov a Peter Korčok začal svoje druhé štvorročné obdobie. Vo funkcii viceprezidenta
SOV budú všetci traja pôsobiť premiérovo.
Obsah náplne pôsobenia viceprezidentov bude trochu odlišná, než v predchádzajúcom období.
Peter Korčok bude mať na starosti celú športovú oblasť (vrátane zimných športov)
a komunikáciu s členskými zväzmi SOV, Jozef Gӧnci individuálnych členov SOV z radov
olympijských a športových osobností, aj oživenie Slovenskej asociácie olympionikov
a Zdenko Kríž rozsiahlu oblasť rozvoja olympizmu.

Momentka z prvého zasadnutia nového výkonného výboru SOV. FOTO JÁN SÚKUP

Výkonný výbor SOV poveril prezidenta Antona Siekela prípravou novej organizačnej
štruktúry SOV. Dôjde aj k zmene Stanov Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM),
a.s., k rozšíreniu jej dozornej rady a k personálnym zmenám v orgánoch SOM, a.s.
Členovia exekutívy SOV schválili rozšírenie počtu členov výpravy SR na zimný Európsky
olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý sa uskutoční vo februári 2017 v tureckom
Erzuzume. Na októbrovom zasadnutí ešte predošlého VV SOV bol schválených 37
športovcov, 20-členný sprievod a 1 rozhodca, čiže spolu 58 ľudí, ale na základe požiadavky
Slovenskej lyžiarskej asociácie VV SOV teraz schválil pridanie troch športovcov a jedného
trénera. Na zimnom EYOF 2017 v Erzurume by teda Slovensko mala reprezentovať 62členná výprava so 40 športovcami (29 chlapcov a 11 dievčat) a s 22-členným sprievodom.
Výkonný výbor SOV ďalej schválil návrh na udelenie výročného ocenenia
Medzinárodného olympijského výboru Ženy a šport za rok 2017 dvojnásobnej
olympijskej víťazke vo vodnom slalome Elene Kaliskej.
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