Čestní členovia SNSŠS od roku 1998 do roku 2013
Za úspechy v športoch SNSŠS, či za mimoriadne záslužnú organizačnú činnosť v SNSŠS boli na
jednotlivých zasadnutiach Pléna boli ocenení titulom a postavením Čestný člen SNSŠS 9 za
funkcionársku a organizačnú prácu a 8 za úspenú reprezentáciu spĺňajúcich prijaté kritéria :
Plénum SNSŠS 1998
- Veľkú podporu pri masovom rozvoji urobila ÚNSS a jej predseda RNDr. Branislav Mamojka.
Pomohli pri podpore turistiky a kolkov, ale aj šachu a okrajovo aj bežeckého a zjazdového lyžovania.
Veľkú iniciatívu urobila p. Pétiova a p. Mamojka pri organizačnom a finančnom zaistení ME 1998 v
kolkoch za čo im patrí poďakovanie. Kopčík navrhol prijať Mamojku za čestného člena SNSŠS
(pamätný diplom a preukaz čestného člena).
Uz. P1/98 - prijatie p. Mamojku za čestného člena SNSŠS a to pri kolkárskom turnaji v
Košiciach alebo pri slávnostnom otvorení 3. ME v Lz v Krompachoch.
T: január 1999
Z: predsedníctvo VV SNSŠS predseda a g.s. SNSŠS

Plénum SNSŠS 2000:
Uz. P 1-2000 - čestným členom SNSŠS sa stane športovec, ktorý získal 1 zlatú medailu
z PH alebo 2 zlaté medaily z MS alebo 3 zlaté z ME a ešte získal aj iné medaily z PH, MS
či ME, aby ich počet, v každej z troch variant, bol min. 5.
Termín: od Pléna 2000 Zodpovední: g. s. SNSŠS, predsedovia ŠTK
Anton Sluka (19) - maratón PH 1992 - 2. miesto
- majster sveta v maratóne - Berlín 1994
- majster Európy v maratóne - Valencia 1995
- maratón PH 1996 - 1. miesto
- maratón PH 2000 - 2. miesto
- 4 medaily z ME 93, ME 97, MS 98 a ME 99
Štefan Kopčík (29) - ZPH 1998 4 medaily: Lz - 3. miesto DH a SG, 2. m. GS a SL
- MS 1998 v NS - majster sveta - Santander
- ME 1999 v Lz - majster Európy v zjazde B1-B2
- ME 1999 v NS - 2x majster Európy
- 8 medáil: NS ME 95, 97 a 99, Lz ME 97 a MS 2000
- KNS ME 98 -majster Európy v družstvách
Vysvetlenie skratiek: A - atletika, C - cyklistika, G - goalball, K - kolky, Lb - lyžovanie
bežecké, Lz - lyžovanie zjazdové, P -plávanie, Š - šach, AST - aplikovaný stolný tenis,
NS - netradičná streľba, To - torball, T - turistika, PH - paralympijské hry
Uz. P 2-2000 Plénum schválilo prijatie za čestných členov SNSŠS p. Antona Sluku a
Ing. Štefana Kopčíka za ich športové úspechy zodpovedajúce kritériám schváleným uz.
P 1-2000.
Plénum SNSŠS 2008
Uz. P-3/08 Plénum prijalo jednohlasne za čestných členov SNSŠS členov zdravotnošportovej komisie MUDr: Luptákovú, Zváča, Horvátha, Budinského, Bohma a Slepčana.
T: od 29.11.2008
Z: Plénum SNSŠS

Plénum SNSŠS 2010
Uznesenie-2: Plénum schválilo prijatie čestných členov: Za funkcionársku a organizačnú činnosť
pre kolky pán Kolbaský Jozef (18/1), za športové výkony lyžiarov na Paralympijských hrách r. 2010
Krako, Farkašová a navádzači Juraj Medera a Natália Šubrtová a dodatočne navádzačka p. Kopčíka
Ing. Renata Radová (rod. Karamanová), 19 delegátov s HR.

Plénum SNSŠS 2012
Uznesenie-P17-2012: DHR Pléna schvaľujú obsah návhov uznesení prečítaných p. Evou
Bučovou a prikazujú jej ich dovzdať p. Štefanovi Blažovi, poverujú p. Štefana Blaža aby ku nim
pridal svoje poznámky a výsledky volieb, ktoré mu odovzdá p. Harčárová, spracoval ich do
wordu a odovzdal ich g.s. Ing. Štefanovi Kopčíkovi, poverujú g.s. Štefana Kopčíka
zapracovaním návrhov uznesení, poznámok a výsledkov volieb do zápisnice Pléna a túto po
dokončení nechaloveriť p. Bučovej a p. Blažovi.

Plénum vzalo na vedomie návrh na čestných členov SNSŠS funkcionára p. Blaža a športovca
p. R. Kopčíka (streľba), ktorých ocenenie mal pre nedostatok času doriešiť VV SNSŠS.
Na VV SNSŠS 8.12.2012 prijaté uznesenie:
Uznesenie VV SNSŠS 2/12-10:
VV SNSŠS schvaľuje úpravu diplomov pre ocenených členov Blaža a R. Kopčíka a poveruje
g. s. skrátiť ich texty, upraviť formu, zadať ich výrobu a a vo vhodnom termíne odovzdať
menovaným.
T: do 28.2.2013
Rozšírené zasadnutie Predsedníctva VV SNSŠS prijalo uznesenie:
•

Predseda SNSŠS na úvod ocenil dvoch čestných členov SNSŠS,
schválených Plénom SNSŠS 2012, Róberta Kopčíka a Štefana Blaža za
dlhoročnú úspešnú činnosť pre SNSŠS, pamätnými diplomami v
krabičkach za potlesku prítomných.

Uz. Pr. VV 2/2013 Predsedníctvo schvaľuje stručné spracovanie zápisu zo
zasadnutia p. Mgr. Štefanom Blažom a kontrolou zápisnice spracovanou
predsedom p. Jozefom Kolbaským.
Predsedníctvo berie na vedomie ocenenie schválených čestných členov SNSŠS
Plénom SNSŠS 2012 Štefana Blaža a Róberta Kopčíka a oneskorenú úlohu VV
SNSŠS 8.12.2012 pre prerábanie textov diplomov a ich výrobu a považuje uz. VV
za splnené.
Dovoľujem si upozorniť, že Ing. Štefanovi Kopčíkovi bolo čestné členstvo v SNSŠS schválené za
jeho športové úspechy v rokoch 1995 až 2000.
Za úspešnú reprezentáciu a propagáciu SR v januári 2014 od prezidenta SR p. Gašparoviča
prevzal štátne vyznamenanie – Rád Ľudovíta Štúra III. triedy.
Za dlhoročnú funkcionársku a organizačnú prácu bol v roku 2013 ocenený rezortným
vyznamenaním ministra MŠVVaŠ SR p. Čaploviča - Čestné uznanie prof. Karola Stráňaia – za
celoživotné pôsobenie v oblasti športu.
Od SNSŠS za rozvoj a riadenie športov 24 rokov, s výbornou ekonomikou bez pokuty pre SNSŠS
i napriek mnohým kontrolám, ocenený nebol.

