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Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej SOŠV)
je občianske združenie, ktoré riadi olympijské hnutie v Slovenskej republike a má postavenie a oprávnenie národného
olympijského výboru (NOV) podľa Olympijskej charty
a v súlade s ňou.
SOŠV vznikol na ustanovujúcom zasadnutí v Bratislave dňa
19. decembra 1992. Ministerstvo vnútra SR ho zaregistrovalo
20. januára 1993. SOŠV sa stal jedným z dvoch nástupcov
Československého olympijského výboru (ČSOV), ktorý
oficiálne ukončil svoju činnosť 27. marca 1993.
Na zasadnutí exekutívy Medzinárodného olympijského
výboru (MOV) dňa 16. marca 1993 v Atlante bol SOŠV
provizórne uznaný ako jeden z dvoch nástupcov ČSOV. Jeho
riadne uznanie za plnoprávneho člena medzinárodnej olympijskej rodiny schválilo 101. zasadnutie MOV 24. septembra
1993 v Monte Carle.
Legislatívny rámec činnosti a povinností Slovenského olympijského a športového výboru vymedzuje Zákon č. 440/2015
Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
SOŠV je samostatná právnická osoba s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Ochraňuje svoju autonómnosť, ako aj autonómnosť svojich členov a špecifické postavenie športu v spoločnosti pred vplyvmi administratívnej,
politickej, právnej, náboženskej, národnostnej, rasovej alebo
ekonomickej povahy, ktoré by mohli brániť plneniu princípov
a ustanovení Olympijskej charty, ako aj Stanov SOŠV.

Identifikácia organizácie:
Názov organizácie:

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ
A ŠPORTOVÝ VÝBOR 			
(ďalej SOŠV)- od 7. 12. 2018
SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
(ďalej SOV) – do 6. 12. 2018
Právna forma:
občianske združenie
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Siekel 			
– prezident SOŠV
PaedDr. Jozef Liba 			
– generálny sekretár
Vznik:
19. december 1992
IČO:
308 11 082
DIČ :
2020888529
Bankové spojenie:
Tatra banka a. s.
SK07 1100 0000 0026 2702 3539
Sídlo organizácie:
Kukučínova 26, 838 08 Bratislava
Komunikačné údaje: tel. +421 2 492 561 01 (sekretariát)
E–mail:
office@olympic.sk
Webová stránka :
www.olympic.sk
Základné dokumenty: Stanovy, Olympijská charta
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Poslanie SOŠV
Poslanie SOŠV je všestranne prispievať k rozvoju športu v SR,
šíriť a popularizovať základné princípy a hodnoty olympizmu,
rozvíjať olympijské dedičstvo, a tak prostredníctvom športu
prispievať k harmonickému rozvoju človeka, k vzájomnému
porozumeniu a priateľstvu medzi národmi a k prehlbovaniu
mierového spolužitia.
Medzi úlohy SOŠV okrem iného patrí:
• v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a s ustanoveniami Olympijskej
charty riadiť, rozvíjať a chrániť olympijské hnutie v
Slovenskej republike,
• zabezpečiť dodržiavanie a uplatňovanie Olympijskej
charty na území Slovenskej republiky,
• podporovať prostredníctvom svojich členov a ich činnosti rozvoj športu v Slovenskej republike,
• podieľať sa na výchove športovcov k vysokej výkonnosti
a všestrannej dokonalosti, na tvorbe systému výberu
športových talentov, na ich príprave a výchove; v záujme
vyššej efektivity a kvality športovej reprezentácie SR spolupracovať s rezortnými strediskami vrcholového športu,
• podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj kultúry,
umenia a etiky a uplatňovať princípy univerzality a fair
play v športe,
• podporovať činnosť Slovenského olympijského a športového múzea, Slovenskej olympijskej akadémie, Klubu fair
play SOŠV, Slovenskej asociácie olympionikov, Združenia olympijských klubov SR a ďalších členov, rád, zložiek
a komisií SOŠV,
• spolupracovať s univerzitami a vysokými školami, strednými a základnými školami, športovými klubmi, ako aj
s ďalšími športovými zväzmi, športovými, výchovnými
a spoločenskými organizáciami a inštitúciami, najmä
na zainteresovaní detí a mládeže do športu,
• chrániť a zveľaďovať olympijské a športové dedičstvo,
rozvíjať tradície a históriu športu v Slovenskej republike,
• aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, intolerancie a diskriminácie v športe, proti korupcii, nelegálnemu
stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov súťaží a najmä
proti dopingu,
• v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou
(ďalej WADA) a s Antidopingovou agentúrou SR (ďalej
ADA SR) plniť úlohy SOŠV, vyplývajúce zo Svetového
antidopingového kódexu i zo Záväzku SOŠV v boji proti
dopingu, a rešpektovať všetky povinnosti a zodpovednosť národného olympijského výboru, uvedené
vo Svetovom antidopingovom kódexe,
• chrániť životné prostredie, podieľať sa na zveľaďovaní
podmienok pre trvalo udržateľný život, pôsobiť na skvalitňovanie športovísk.

SOŠV má podľa Olympijskej charty:
• výlučné právomoci zastupovať Slovenskú republiku na
olympijských hrách, na Európskych hrách (EH), na olympijských hrách mládeže a zimných olympijských hrách
mládeže (OHM), na letných a zimných európskych
olympijských festivaloch mládeže (EYOF) a na ďalších
medzinárodných, kontinentálnych alebo regionálnych
športových súťažiach a podujatiach pod patronátom
Medzinárodného olympijského výboru (ďalej MOV),
Európskych olympijských výborov (EOV) a Asociácie
národných olympijských výborov (ANOV); na tento účel
má právo prihlásiť, menovať, organizačne zabezpečiť a viesť
výpravy reprezentácie Slovenskej republiky;
• výlučné právo schvaľovať kandidatúru mesta, ktoré prejaví
záujem uchádzať sa o organizovanie olympijských hier v SR
a odporučiť ju na MOV;
• výlučné právo schvaľovať organizátora OHM, EYOF
a ďalších olympijských súťaží a podujatí na území SR;
• povinnosť podporovať zastúpenie žien a športovcov - olympionikov v orgánoch SOŠV.
SOŠV sa zaväzuje zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie
pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti
manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti
negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných
predpisov a rozhodnutí.
SOŠV na plnenie svojho poslania a úloh o. i. zriadil tieto dva
samostatné právne subjekty:
Slovenskú olympijskú marketingovú, a.s. (SOM, a.s.),
ako svoju stopercentnú dcérsku obchodnú spoločnosť;
Nadáciu Slovenského olympijského výboru; má za cieľ
podporovať mladých talentovaných športovcov, mládežnícke
športové podujatia a športové osobnosti, ktoré nás v minulosti
reprezentovali na domácich aj zahraničných podujatiach.
ORGÁNY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU :
(od schválenia úpravy Stanov SOŠV na 55. VZ SOŠV
dňa 7. 12. 2018, v dôsledku ktorej sa názov organizácie zmenil
na Slovenský olympijský a športový výbor):
Valné zhromaždenie SOŠV: Najvyšší orgán, jeho zloženie je
uvedené nižšie.
Výkonný výbor SOŠV: jeho zloženie a aktuálne údaje za rok
2018 sú uvedené nižšie.
Prezident SOŠV: Súčasný prezident Anton Siekel bol zvolený
26. novembra 2016, jeho funkčné obdobie trvá štyri roky.
Dozorná rada SOŠV: Bola zvolená 26. novembra 2016, jej
funkčné obdobie v súlade so Zákonom o športe trvá päť rokov.
Predsedom DR SOŠV sa stal Marián Kukumberg, ktorý na svoju
funkciu 19. decembra 2017 abdikoval a dňa 26. 1. 2018 bol do
tejto funkcie zvolený Ján Mižúr.
Ombudsman SOŠV: Ľubomír Fogaš bol do tejto funkcie zvolený 26. novembra 2016, jeho funkčné obdobie trvá štyri roky.
Disciplinárna komisia SOŠV: Výkonný výbor SOŠV ju
v prípade potreby menuje ad hoc.

Valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (do 7. 12. 2018 Slovenského olympijského
výboru)
Zloženie, právomoci a povinnosti valného zhromaždenia
SOŠV (VZ SOŠV) sú v Stanovách SOŠV definované v článku
V.
VZ SOŠV je najvyšší orgán SOŠV. Koná sa aspoň raz za rok
(čl. V, bod 1). Valné zhromaždenie zvoláva prezident SOŠV
podľa plánu. Ak o zvolanie valného zhromaždenia písomne
požiadajú členovia najmenej s jednou tretinou hlasov, alebo
výkonný výbor SOŠV, alebo dozorná rada SOŠV, alebo si to
vyžaduje mimoriadna situácia, je prezident povinný najneskôr do 30 dní od podania návrhu zvolať mimoriadne valné
zhromaždenie. Informáciu o konaní zasadnutia VZ SOŠV
zverejní sekretariát SOŠV najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia na webovej stránke SOŠV. Pozvánka, návrh programu
valného zhromaždenia a podklady na valné zhromaždenie sa
zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na ňom najmenej
sedem dní pred jeho konaním (čl. V, bod 2). Po ukončení
hier olympiády zvolá prezident volebné valné zhromaždenie,
do pôsobnosti ktorého patrí najmä: a) schvaľovať výročnú
správu o činnosti SOŠV za olympijský cyklus, b) voliť tajným
hlasovaním prezidenta SOŠV, členov výkonného výboru
SOŠV, a to v počte a podľa kľúča určeného týmito stanovami,
významné osobnosti slovenského olympijského hnutia
a športu, najmä z radov vynikajúcich športovcov – olympionikov, v maximálnom počte 5 osôb, ombudsmana SOŠV.
Volebné VZ SOŠV sa spravidla musí uskutočniť v termíne do
štyroch rokov po predchádzajúcom volebnom valnom zhromaždení, t. j. v rovnakom kalendárnom mesiaci (čl. V, bod 5).
Do pôsobnosti valného zhromaždenia ďalej patrí o. i. voliť
predsedu dozornej rady SOŠV a dvoch členov dozornej rady
SOŠV (čl. V, bod 6a).
Zloženie valného zhromaždenia SOŠV
Od 53. valného zhromaždenia SOŠV, ktoré sa uskutočnilo
26. januára 2018, má SOŠV po prijatí Slovenskej asociácie
motoristického športu za členov SOŠV spolu 78 členov –
z toho 66 právnických osôb a 12 fyzických osôb. Celé 78-členné plénum SOŠV v súčasnosti disponuje dovedna 114 hlasmi.
Národné federácie olympijských športov, členovia komisie
športovcov SOŠV, plus prezident SOŠV a členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) tvoria tzv. olympijskú
väčšinu, ktorá disponuje spolu 83 hlasmi. Spoločne s ďalšími
9 členmi výkonného výboru SOŠV majú všetci členovia, tvoriaci olympijskú väčšinu, výhradné právo hlasovať o otázkach
týkajúcich sa priamo olympijských hier.
Členovia SOŠV z radov fyzických osôb sú: prezident SOŠV
Anton Siekel, členka MOV Danka Barteková (zároveň členka
výkonného výboru SOŠV ex officio), 5 delegovaní členovia
komisie športovcov SOŠV (jeden zástupca komisie je delegovaný do výkonného výboru SOŠV ako jeho člen ex officio)
a 5 členov je z radov významných osobností olympijského
hnutia a športu na Slovensku. Fyzické osoby majú v pléne
spolu 12 hlasov.
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Členov SOŠV – právnické osoby - vo valnom zhromaždení SOŠV zastupujú delegovaní reprezentanti, ktorí sa
môžu obmieňať. Národné federácie olympijských športov,
ktorých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna
medzinárodná športová federácia, majú na valnom zhromaždení SOŠV po dva hlasy. Týka sa to spolu 36 federácií, ktoré
tak disponujú dovedna 72 hlasmi. V dvoch olympijských
športoch je na Slovensku situácia, že šport riadený jedinou
medzinárodnou federáciou má na Slovensku dva zväzy,
riadiace rôzne odvetvia tohto jedného olympijského športu.
Ide o slovenské federácie krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne zastrešené ISU), resp. bejzbalu
a softbalu (medzinárodne zastrešené WBSC). Tieto federácie
majú na valnom zhromaždení SOŠV po 1 hlase, čiže spolu
4 hlasy. Všetci ostatní členovia SOŠV z radov právnických
osôb – športové federácie neolympijských športov, aj ďalšie
občianske združenia, inštitúcie a organizácie - majú po jednom hlase, čiže spolu 26 hlasov.
53. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, Bratislava,
26. 01. 2018
Uskutočnilo sa v bratislavskom hoteli NH Gate One. 53. VZ
SOŠV schválilo zloženie slovenskej výpravy na ZOH 2018
v Pjongčangu. Do výpravy pod vedením Romana Bučeka bolo
schválených 56 športovcov a 65-členný sprievod, na zloženie
sľubu výpravy do rúk prezidenta ST bola schválená bežkyňa
na lyžiach Alena Procházková a do funkcie vlajkonosičky na
otváracom ceremoniáli zjazdárka Veronika Velez Zuzulová.
VZ SOŠV zobralo na vedomie finančné ocenenie športových
výkonov reprezentantov SR olympijský cyklus 2017 – 2020,
ktoré schválil výkonný výbor SOŠV. V porovnaní s predošlým
olympijským cyklom došlo k určitému navýšeniu prémií
– v individuálnych disciplínach sa za umiestenia na 1. – 8.
mieste sú odmeny vo výške 50-tisíc – 40-tisíc – 30-tisíc
– 20-tisíc, 15-tisíc, 10-tisíc, 8-tisíc a 6-tisíc eur. V prípade
medailistov boli doterajšie odmeny o 5-tisíc eur nižšie.
V kolektívnych športoch je odmena pre každého člena
družstva (športovca) v prípade umiestenia na 1. – 6. mieste
stanovená na 15-tisíc, 13-tisíc, 11-tisíc, 9-tisíc, 6-tisíc a 4-tisíc
eur. Z uvedených odmien pre individuálne aj kolektívne
športy uhradí 50 % SOŠV z vlastných zdrojov a očakáva sa, že
ďalších 50 % bude takisto ako v minulosti hradených z dotácií
MŠVVaŠ SR.
Za nového predsedu dozornej rady SOŠV (po odstúpení Mariána Kukumberga) bol zvolený Ján Mižúr, za ktorého hlasovalo
50 členov SOŠV, za jeho súpera Ivana Gregušku 6. Keďže Ján
Mižúr bol predtým vo funkcii člena DR SOŠV, jeho zvolenie za
predsedu vyvolalo uvoľnenie miesta jedného člena rady
a následné doplňujúce voľby, ktoré sa konali na 54. VZ SOŠV.
UZNESENIE 53. VZ SOŠV
A. SCHVAĽUJE:
1. Program 53. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru.
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2. Zápisnicu z 52. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru.
3. Rokovací poriadok 53. VZ SOŠV.
4. Volebný poriadok 53. VZ SOŠV.
5. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 53. valného
zhromaždenia SOŠV nasledovne: predseda Marián Vanderka, Jozef Škvarek, Ján Štefánik.
6. Zloženie volebnej komisie 53. valného zhromaždenia
SOŠV nasledovne: predseda Ján Novák, členovia Ľudmila
Pastorová, Vladimír Slaný, za dozornú radu SOŠV Ján
Karšňák.
7. Zloženie výpravy SR na XXIII. zimných olympijských
hrách 2018 v Pjongčangu nasledovne:
VEDENIE VÝPRAVY
Spolu (7): Roman Buček (vedúci výpravy), Boris Demeter,
Roman Hanzel (zástupcovia vedúceho), Roman Fano (vedúci
lekár), Ľubomír Souček (hlavný tlačový atašé), Branislav Delej
(lekár), Boris Žbirka (regeneračný pracovník)
BIATLON
Športovci (10; 5+5): Matej Kazár, Tomás Hasilla, Martin
Otčenáš, Michal Šíma, Šimon Bartko, Anastasia Kuzminová,
Paulína Fialková, Alžbeta Majdišová, Ivona Fialková, Terézia
Poliaková, sprievod (14, z toho 2 s akreditáciami od IBU): Tomáš Fusko (vedúci), Anna Murínová, Daniel Kuzmin, Milan
Gašperčík, Martin Bajčičák (tréneri), Dušan Otčenáš, Lukáš
Daubner, Adam Berčík, Matúš Ondrejka, Fabien Blondeau,
Baptiste Blondeau (servis), Vladimír Vachalík (lekár), Denis
Freudenfeld, Radovan Jambor (fyzioterapeuti)
BEH NA LYŽIACH
Športovci (5; 3+2): Peter Mlynár, Andrej Segeč, Miroslav
Šulek, Alena Procházková, Barbora Klementová, sprievod (5):
Michal Malák (vedúci a tréner), Ján Valuška (tréner), Ondrej
Benka-Rybár, Michal Polačko, Benedikt Procházka (servis)
ĽADOVÝ HOKEJ
Športovci (25; 0+25): Ján Laco, Branislav Konrád, Patrik Rybár, Ivan Baranka, Michal Čajkovský, Dominik Graňák, Marek
Ďaloga, Tomáš Starosta, Juraj Valach, Peter Čerešňák, Juraj
Mikuš, Martin Bakoš, Miloš Bubela, Marcel Haščák, Lukáš
Cingeľ, Tomáš Marcinko, Patrik Lamper, Ladislav Nagy, Tomáš
Surový, Andrej Kudrna, Peter Ölvecký, Michal Krištof, Matej
Paulovič, Matúš Sukeľ, Marek Hovorka, sprievod (14): Miroslav Šatan (generálny manažér), Miroslav Valíček (manažér),
Craig Ramsay, Vladimír Országh, Ján Lašák (tréneri), Róbert
Bereš (kondičný tréner), Igor Andrejkovič (videoanalytik),
Ján Grauzel (lekár), Ľubomír Ondrejka (masér), Viktor Fabík,
Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Peter Jánošík (tlačový atašé),
Juraj Stopka, Rastislav Ladecký (maséri)
Necestujúci náhradníci: Tomáš Hrnka, Andrej Meszároš,
Pavol Skalický, Marek Viedenský, Martin Gernát, Ladislav
Romančík, Marek Čiliak, Adam Jánošík, Oldrich Kotvan,
Radoslav Tybor, Július Hudáček, Libor Hudáček
KRASOKORČUĽOVANIE
Športovci (3; 1+2): Lukáš Csӧlley, Nicole Rajičová, Lucie
Myslivečková, sprievod (3): Igor Krokavec, Tomislav Rajič,

Corrado Giordani (tréneri)
SÁNKOVANIE
Športovci (5; 4+1): Jozef Ninis, Jakub Šimoňák, Marek Solčanský, Karol Stuchlák, Katarína Šimoňáková, sprievod (4, z toho 1
s akreditáciou od FIL): Jozef Škvarek (vedúci a tréner), Ján Harniš, Walter Marx ml. (tréneri), Radko Štefáni (tréner a servis)
SNOUBORDING
Športovkyňa (1; 0+1): Klaudia Medlová, sprievod (2): Kjersti
Buaasová, Chanelle Sladicsová (trénerky)
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Športovci (7; 3+4): Adam Žampa, Andreas Žampa, Matej
Falat, Petra Vlhová, Veronika Velez Zuzulová, Soňa Moravčíková, Barbora Kantorová, sprievod (16): Boris Vlha, Livio
Magoni, Matej Gemza, Timotej Zuzula, Branislav Moravčík,
Tomáš Žampa, Mateusz Herda, Alberto Belfi (tréneri), Marco
Porta (kondičný tréner), Mateo Freo, Jakub Hudák (fyzioterapeuti), Stanislav Vozárik, Dušan Kapš, Krzystof Mazurek, Ján
Baniar, Viliam Stinčík (servis)
8. Princíp akceptácie pridelenia dodatočných miesteniek
pre Slovensko na ZOH v Pjongčangu v rámci prerozdelenia národných kvót na účasť.
9. Zloženie disciplinárnej komisie SOŠV na XXIII. zimných
olympijských hrách 2018 v Pjongčangu nasledovne:
Anton Siekel – prezident SOŠV, Jozef Liba – generálny
sekretár SOŠV, Roman Buček –vedúci výpravy, Danka
Barteková – zástupkyňa športovcov, Matej Kazár – zástupca športovcov, Michal Malák – zástupcovia trénerov,
Roman Fano – hlavný lekár výpravy.
10. Prijatie Slovenskej asociácie motoristického športu za
člena SOŠV.
B. VOLÍ:
1. Jána Mižúra za predsedu dozornej rady/kontrolóra SOŠV.
C. BERIE NA VEDOMIE:
1. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského
a športového výboru na rokovaní 53. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené.
2. Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela.
3. Blahoželanie k 80. narodeninám a odovzdanie darčekových košov čestným členom SOŠV Jozefovi Golonkovi
a Antonovi Švajlenovi.
4. Informáciu o pripravenosti účasti SR na XXIII. zimných
olympijských hrách 2018 v Pjongčangu, predloženú
Romanom Bučekom.
5. Princípy finančného ocenenia športových výkonov reprezentantov SR, platného pre olympijský cyklus 2017 – 2020.
D. VZ SPLNOMOCŇUJE:
1. Výkonný výbor SOŠV schválením dodatočnej nominácie športovcov a členov ich sprievodu na XXIII. zimné
olympijské hry 2018 v Pjongčangu v prípade pridelenia
dodatočných miesteniek pre Slovensko v rámci prerozdelenia národných kvót na účasť na ZOH.
E. VZ UKLADÁ:
1. Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami z
diskusie.
Z: VV SOŠV			
T: priebežne

54. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, Bratislava,
27. 04. 2018
Uskutočnilo sa v bratislavskom hoteli NH Gate One. V jeho
úvode bol za čestného člena SOŠV prijatý prezident Konfederácie športových zväzov SR a bývalý dlhoročný predseda
dozornej rady SOŠV Marián Kukumberg.
Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojej správe znovu potvrdil
ambíciu SOŠV byť lídrom procesu utvorenia strešnej organizácie slovenského športu a poďakoval sa všetkým zväzom,
ktoré už oficiálne podporili snahu SOŠV po transformácii
zastrešiť slovenský šport. Uviedol, že SOŠV bude v krátkom
čase prezentovať návrh stanov strešnej organizácie a všetky
zväzy požiadal o jeho aktívne pripomienkovanie.
Podľa oficiálneho hodnotenia slovenskej účasti na ZOH 2018
v Pjongčangu dosiahol objem celkových výdavkov, súvisiacich so
zabezpečením účasti našej výpravy na ZOH a so samotnou účasťou (vrátane odmien), celkove 1.863.241 eur, pričom z vlastných
zdrojov SOŠV bola takmer polovica celkovej sumy (vyše 925-tisíc eur). Vyše 977-tisíc eur bola celková výška štátnych dotácií.
Rozpočet SOŠV za rok 2017 podľa predloženej správy dosiahol príjmy v celkovej výške viac než 2,53 milióna eur,výdavky
dosiahli celkove viac než 2,191 milióna eur, účtovný zisk bol
takmer 340-tisíc eur. Schválený rozpočet SOŠV na rok 2018
počíta s celkovými príjmami vo výške takmer 3,7 milióna eur.
náklady sú kalkulované v rovnakej výške.
V doplňujúcich voľbách jedného člena dozornej rady SOŠV
jediný kandidát Tibor Hubík získal 81 z 89 odovzdaných
platných hlasov.
VZ SOŠV zobralo na vedomie, že novým členom dozornej
rady SOŠV ex officio z titulu nominácie komisiou športovcov (KŠ) SOŠV sa stal sánkarský účastník ZOH 2018 Jakub
Šimoňák (predtým bol v dozornej rade za KŠ SOŠV bobista
Milan Jagnešák). Počas ZOH v Pjongčangu bol Šimoňák do
komisie zvolený ako jeden z troch nových zástupcov zimných
olympionikov – spoločne s biatlonistom Pavlom Hurajtom
a so zjazdárkou Janou Gantnerovou.
54. valné zhromaždenie SOŠV malo aj slávnostnú časť – odovzdávanie výročných ocenení SOŠV za rok 2017, vyznamenaní SOŠV a diplomu Medzinárodného olympijského výboru
(MOV) Žena a šport.
UZNESENIE 54. VZ SOŠV
A. SCHVAĽUJE:
1. Program 54. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru.
2. Zápisnicu z 53. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru.
3. Rokovací poriadok 54. VZ SOŠV.
4. Volebný poriadok 54. VZ SOŠV.
5. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 54. valného
zhromaždenia SOŠV nasledovne: predseda Jozef Jurášek,
členovia Ján Žiška, Igor Koller.
6. Zloženie volebnej komisie 54. valného zhromaždenia
SOŠV nasledovne: predseda Zdenko Kríž, členovia Vladimír Hurban, František Jablonický, za dozornú radu SOŠV
Ján Mižúr.
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7. Prijatie Mariána Kukumberga za čestného člena SOŠV
spojené s udelením Zlatého odznaku SOŠV.
8. Výročnú správu Slovenského olympijského a športového
výboru za rok 2017, v jej rámci aj Správu Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., za rok 2017 a Správu Nadácie
SOŠV za rok 2017.
9. Správu dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru za rok 2017.
10. Rozpočet Slovenského olympijského a športového výboru
na rok 2018.
11. Návrh uznesenia mandátovej a návrhovej komisie.
B. VOLÍ:
1. Tibora Hubíka za člena dozornej rady SOŠV.
C. BERIE NA VEDOMIE:
1. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského
a športového výboru na rokovaní 54. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené.
2. Udelenie vyznamenaní SOŠV nasledovne: Zlatý odznak
SOŠV: Marián Kukumberg, Daniel Kuzmin, Strieborný
odznak SOŠV: Ivan Kováč, Timotej Zuzula, Bronzový odznak SOŠV: Branislav Antala, Ladislav Asványi,
Eduard Čordáš, Eva Glesková–Lehocká, Ján Godál, Anton
Hamran, Vladimír Hnáth, Eva Charfreitagová, Tomáš
Kampmiller, Oľga Kyselovičová, Jan Liška, Ján Longa,
Miroslav Luberda, Vladimír Mihočko, Dušan Moravčík,
Ján Novotný, Imrich Ozorák, Daniel Pauko, Jozef Tománek, Dušan Ťažký, Ján Valach, Plaketa SOŠV: Milan
Lajčiak, Ladislav Noskovič, Branislav Prieložný, Ján Pečo,
Pavol Tolnay, Medaila SOŠV: Pavol Blažek, Ivona Fialková,
Paulína Fialková, Jozef Ninis, Terézia Poliaková, Alena Procházková, Petra Vlhová, Čestné uznanie SOŠV: Baptiste
Blondeau, Fabien Blondeau, Ivan Čillík, Božena Gerhátová, Rafael Horváth, Miroslav Jakubík, Organizačný výbor
medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska,
Marek Vrba.
3. Udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2017 nasledovne: Trofej SOŠV: Ivan Čierny, Cena Matyldy Pálfyovej:
Veronika Velez Zuzulová, Cena Ondreja Nepelu: Ján Volko, Cena Bohumila Goliana: futbalový tím Slovenska do
21 rokov, Cena Pavla Schmidta: Peter Sagan, Cena Pavla
Demitru: Ján Ďurica, Cena Jána Zacharu: Gejza Vass, Cena
Miroslava Procházku: Jozef Hrušovský, Cena Vincenta Lafka – olympijský klub roka: Olympijský klub Michalovce.
4. Udelenie diplomu MOV Žena a šport Jane Labudovej.
5. Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela.
6. Správu generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu.
7. Správu o účasti SR na XXIII. zimných olympijských hrách
2018 v Pjongčangu, predloženú Romanom Bučekom.
8. Zvolenie Pavla Hurajta, Jany Gantnerovej a Jakuba
Šimoňáka za nových členov komisie športovcov SOŠV
zastupujúcich zimných olympionikov počas ZOH 2018
v Pjongčangu.
9. Členstvo ex officio Jakuba Šimoňáka v dozornej rade
SOŠV v zastúpení komisie športovcov SOŠV.
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10. Správu dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., za rok 2017.
11. Správu mandátovej a návrhovej komisie 54. VZ SOŠV.
D. VZ ODPORÚČA:
1. Prezidentovi SOŠV rokovať s ministerkou školstva, vedy,
výskumu a športu SR o zvýšení objemu financovania
slovenského športu, o predĺžení prechodného obdobia
niektorých ustanovení Zákona o športe a o jeho novelizácii.
E. VZ UKLADÁ:
1. Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami z
diskusie.
Z: VV SOŠV			
T: priebežne
55. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, Šamorín,
07. 12. 2018
Uskutočnilo sa po prvý raz v histórii mimo Bratislavy
- v rezorte X- Bionic Sphere v Šamoríne. 55. VZ SOŠV chválilo
návrh úpravy Stanov SOŠV vrátane zmeny názvu organizácie
na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Rozšírený
názov vyjadruje rozšírenie organizácie, ktorá pod svoje krídla
môže prijať nových členov. Ku zmene došlo po bezmála 26
rokoch existencie SOŠV. Na začiatku rokovania vystúpil
splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Martin Giertl, ktorý uvítal proces utvorenia strešnej organizácie slovenského športu.
Pri hlasovaní o transformácii SOV na SOŠV boli za predložený návrh zo 60 prítomných členov (spolu 91 hlasov) dovedna
57 členovia (s 86 hlasmi), zdržali sa Slovenský futbalový zväz,
Slovenský tenisový zväz a Klub športových redaktorov SSN
(spolu s 5 hlasmi). Ich zástupcovia v diskusii vysvetľovali,
prečo sa zdržali podpory návrhu. K novým stanovám a k novému názvu, ku ktorému neboli žiadne pripomienky, pribudol
aj nový emblém (logo) organizácie, takisto schválený bez
pripomienok.
Do radov členských subjektov SOŠV je po úprave stanov možné
prijať aj tie slovenské zväzy neolympijských športov, ktoré sa
doteraz nemohli stať členmi SOŠV. Upravené znenie bodu
11 čl. I (Základné ustanovenia) v Stanovách SOŠV má po 55. VZ
SOŠV túto podobu: „Olympijské a športové hnutie v Slovenskej
republike tvoria národné športové zväzy, ktorých športy sú zaradené do programu hier olympiády a zimných olympijských hier,
národné športové zväzy, ktorých strešné medzinárodné federácie
sú uznané MOV a ktorých športy nie sú zaradené
v programe olympijských hier, ďalšie národné športové zväzy uznané MŠVVaŠ SR, a členovia všetkých vyššie uvedených zväzov,
členovia komisia športovcov SOŠV, členovia MOV v Slovenskej
republike, významné osobnosti športu, olympijské kluby, ďalšie
zložky SOŠV a ďalšie športové, kultúrne alebo výchovno-vzdelávacie organizácie a inštitúcie, ktoré sa dobrovoľne podieľajú na
plnení úloh olympijského a športového hnutia.“
V rámci 55. VZ SOŠV sa uskutočnilo aj odovzdanie výročných ocenení fair play za rok 2018 a diplomu Medzinárodného výboru fair play.

UZNESENIE 55. VZ SOŠV
A. SCHVAĽUJE:
1. Program 55. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru.
2. Zápisnicu z 54. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru.
3. Rokovací poriadok 55. VZ SOŠV.
4. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 55. valného
zhromaždenia SOŠV nasledovne: predseda Peter Korčok,
členovia Ivan Cibák, Vladimír Slaný.
5. S pripomienkami transformáciu Slovenského olympijského výboru (SOV) na strešnú organizáciu slovenského
športu s názvom Slovenský olympijský a športový výbor
(SOŠV).
6. Úpravu Stanov SOŠV a zmenu ich názvu na Stanovy
SOŠV.
7. Novú symboliku Slovenského olympijského a športového
výboru.
B. BERIE NA VEDOMIE:
1. Odovzdanie výročných ocenení fair play za rok 2018 nasledovne: Cena Jána Popluhára za príkladný čin – Michal
Buček, Cena KFP SOŠV za dlhodobé pôsobenie v duchu
fair play: Ivan Hrdlička, Eva Pavlíková, Jozef Dučák.
2. Odovzdanie Diplomu Medzinárodného výboru fair play
za rok 2017 Marekovi Hladíkovi.
3. Vyhodnotenie súťaže KFP SOŠV „Šport je nádej“ a odovzdanie ocenenia SOŠV Karate klubu Junior Prešov, o. z.,
za projekt Juniorko.
4. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského
a športového výboru na rokovaní 55. VZ SOŠV a ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predložené.
5. Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela.
6. Menovanie Michala Martikána do komisie športovcov
SOŠV prezidentom SOŠV.
7. Správu mandátovej a návrhovej komisie 55. VZ SOŠV.
C. VZ UKLADÁ:
1. Predložiť upravené Stanovy SOŠV aj novú symboliku
organizácie na schválenie MOV.				
Z: Liba			
T: 14. 12. 2018
2. Predložiť upravené Stanovy SOŠV po ich schválení zo
strany MOV na registráciu na Ministerstvo vnútra SR.
Z: Liba			
T: priebežne
3. Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami z
diskusie.
Z: VV SOŠV			
T: priebežne
Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového
výboru (VV SOŠV) (do 7. 12. 2018 Slovenského olympijského výboru)

členov. Tvorí ho prezident SOŠV, ex officio zástupca komisie
športovcov SOŠV a ďalší členovia; člen VV SOŠV ex officio
nad stanovený limit je člen MOV v SR. Každý člen VV SOŠV
má na zasadnutiach VV SOŠV jeden hlas. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas prezidenta SOŠV. Rozhodnutia VV
SOŠV sa prijímajú verejným hlasovaním, pokiaľ VV SOŠV
hlasovaním nerozhodne inak (čl. VI, bod 2). Trvanie mandátu
viceprezidentov a členov VV SOŠV je na obdobie do konania
najbližšieho valného zhromaždenia po ukončení hier ďalšej
olympiády, resp. do zvolenia nových členov (čl. VI, bod 3) Na
návrh prezidenta SOŠV schvaľuje VV SOŠV troch viceprezidentov (čl. VI, bod 4). Na zasadnutí VV SOŠV sa s hlasom
poradným môžu zúčastňovať: čestný člen MOV, čestný prezident SOŠV, predseda alebo ním poverený člen dozornej rady
SOŠV a generálny sekretár SOŠV. Podľa potreby môžu byť na
zasadnutie VV SOŠV prizývané ďalšie osoby (čl. VI, bod 5).
Vo VV SOŠV od volebného 51. VZ SOŠV, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra 2016 pôsobí dovedna 12 ľudí. Zloženie
VV SOŠV nasledovné: prezident Anton Siekel, viceprezidenti
Peter Korčok a Zdenko Kríž, členovia Ľubor Halanda, Jozef Jurášek, Daniel Líška, Robert Petriska, Monika Šišková, Marián
Vanderka, Matej Tóth (člen VV SOŠV ex officio ako zástupca
komisie športovcov SOŠV) a Danka Barteková (členka VV
SOŠV ex officio z titulu členstva v MOV). S hlasom poradným sa na zasadnutiach VV SOŠV môžu zúčastňovať, čestný
prezident SOŠV František Chmelár, generálny sekretár SOŠV
Jozef Liba a výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi a predseda
dozornej rady SOŠV Ján Mižúr.
V priebehu roka 2018 VV SOŠV zasadal spolu 9-krát, v týchto
termínoch:
271. VV SOŠV - 11. január 2018
272. VV SOŠV - 22. január 2018
273. VV SOŠV - 7. marec 2018
274. VV SOŠV - 12. apríl 2018
275. VV SOŠV - 3. máj 2018
276. VV SOŠV - 21. júna 2018
277. VV SOŠV - 6. septembra 2018
278. VV SOŠV - 17. októbra 2018
279. VV SOŠV - 6. decembra 2018
VV SOŠV sa na každom zasadnutí zišiel v uznášaniaschopnom zložení, teda s nadpolovičnou účasťou. Z každého
zasadnutia VV SOŠV bol spracovaný obsiahly zápis, sumár
všetkých uznesení z každého zasadnutia VV SOŠV bol
v lehote do 15 dní po uskutočnení zasadnutia zverejnený
na internetovej stránke SOŠV www.olympic.sk.
SOŠV má dlhodobo spracovaný register uznesení zo zasadnutí VV SOŠV v excelovom formáte. Uvádzame kompletný
prehľad uznesení zo zasadnutí VV SOŠV v priebehu roka
2018.

Zloženie, právomoci a povinnosti výkonného výboru SOŠV
(VV SOŠV) sú v Stanovách SOŠV definované v článku VI.
VV SOŠV je najvyšší výkonný orgán medzi jeho valnými
zhromaždeniami (čl. VI, bod 1). VV SOŠV má jedenásť
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Príloha č. 1 - Register uznesení 2018, str. 72
SOŠV na plnenie svojho poslania a úloh o. i. zriaďuje:
Organizačné zložky SOŠV: Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM), ktoré odborne zastrešuje aj správu
Národného pamätníka olympionikov na Národnom cintoríne
v Martine; Slovenskú olympijskú akadémiu (SOA), ktorá
zastrešuje bádateľské, výchovno-vzdelávacie a kultúrne aktivity; Klub fair play SOŠV, ktorý vyhľadáva a propaguje príkladné činy a osobnosti; Združenie olympijských klubov SR
(ZOK SR), ktoré koordinuje a zastrešuje činnosť samostatne
pôsobiacich olympijských klubov v 24 regiónoch Slovenska
Koordinačné orgány: komisia pre rozvoj športu, komisia pre
rozvoj olympizmu.
Odborné komisie ako poradné orgány výkonného výboru SOŠV: legislatívno-právnu, lekársku a antidopingovú,
mediálnu a edičnú, zahraničných vzťahov, environmentálnu,
pre ženy a šport, komisiu neolympijských športov, komisiu
športovcov, ktorá má osobitné postavenie, vyplývajúce
z Olympijskej charty.
ČLENOVIA KOMISIÍ
Zloženie organizačných zložiek, koordinačných orgánov,
odborných komisií SOŠV v priebehu roka 2018
Komisia pre rozvoj športu
Predseda : Peter Korčok (viceprezident SOŠV pre športy)
Členovia : za SOŠV Roman Buček (športový riaditeľ), za SVŠ
riaditeľ VŠC Dukla, riaditeľ ŠCP a riaditeľ NŠC, za kolektívne olympijské športy Peter Dedík (zástupca SFZ)- vzdal sa
členstva, Martin Kohút (SZĽH ), Jaroslav Holeša (SZH), Pavol
Bagin (SBA), Ľubor Halanda (SFV), za zimné olympijské
športy Tomáš Fusko (SZB), Jozef Škvarek (SSZ), za letné
olympijské športy Ivan Cibák (Slov. kanoistika), Ján Krišanda (SZJ, podpredseda rady ministra ŠVVŠ pre šport), Irena
Adámková (SPF), Anton Siažik (SZBe), za neolympijské
športy Daniel Granec (SZF) a Daniel Líška (SZK, predseda
komisie neolympijských športov SOŠV)
Tajomník: Roman Hanzel (pracovník športového oddelenia
SOŠV).
V rámci komisie pre rozvoj športu pôsobia nasledujúce
pracovné skupiny:
1. Pracovná skupina pre financovanie športu
2. Pracovná skupina pre vrcholový šport
3. Pracovná skupina pre mládežnícky šport
4. Pracovná skupina pre šport pre všetkých
5. Pracovná skupina pre športové aktivity SOŠV
Komisia pre rozvoj olympizmu SOŠV
Predseda: Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV pre olympizmus)
Členovia: Martina Gogolová Kohlová (komisia športovcov
SOŠV), Dagmar Rajčanová (environmentálna komisia
SOŠV), Monika Šišková (komisia SOŠV pre ženy a šport), Ka-

14

tarína Ráczová (KFP SOŠV), Viera Bebčáková (SOA), Zdenka
Letenayová (SOŠM), Ivan Čierny (ZOK SR), Jozef Gönci
(viceprezident SOŠV, poverený zastupovať SAO), za SOŠV
Ivana Motolíková, Vladimír Miller, Silvia Remiašová (oddelenie olympizmu SOŠV)
Termíny zasadnutí: 3 x (17. 1. 2018, 26. 7. 2018 a 6. 11. 2018)
Predsedníctvo Slovenskej olympijskej akadémie
Predseda: Pavel Ružbarský (dekan Fakulty športu Prešovskej
univerzity)
Podpredsedovia: Ján Grexa, Miroslav Bobrík
Členovia: Viera Bebčáková (predsedníčka komisie výchovy
a vzdelávania), zástupca VV SOŠV Marián Vanderka (dekan
FTVŠ UK v Bratislave), zástupca ZOK SR Karol Görner (dekan
UMB Banská Bystrica)
Termíny zasadnutí: 1x (13. 4. 2018), odborné stretnutia
s jednotlivými členmi SOA ku konkrétnym aktivitám.
Kolégium Klubu fair play SOŠV
Predsedníčka: Katarína Ráczová (národná amasádorka Rady
Európy pre šport, toleranciu a fair play, členka VV Európskeho hnutia fair play, olympionička v šerme)
Podpredsedníčka: Janka Stašová (olympionička v hádzanej)
Členovia: zástupkyňa ZOK SR Tatiana Švecová (riaditeľka
ŠG v Košiciach), zástupkyňa Slovenského hnutia špeciálnych
olympiád Eva Lysičanová, zástupkyňa o.z. Kalokagatia Andrea
Ristová, zástupca Slovenského paralympijského výboru
Samuel Roško, Peter Buček, Miroslav Tomášik a Zuzana
Wisterová (KŠR SSN, žurnalisti)
Termíny zasadnutí: 2x (27. 2. 2018 a 16. 10. 2018)
Komisia SOŠV pre ženy a šport
Predsedníčka: Monika Šišková (členka VV SOŠV)
Členovia: Mária Mračnová (zástupkyňa ZOK SR), Anna Jašeková ( členka OK Bratislava), Klára Urbanová (novinárka),
Angelika Révész (zástupkyňa ZOK SR), Oľga Kyselovičová
(katedra gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave), Igor Machajdík
(NŠC), Lenka Tlučáková (katedra športovej edukológie
a humanistiky Fakulty športu Prešovskej univerzity), Jana
Labudová (katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK
v Bratislave)
Termíny zasadnutí: 2x (15. 1. 2018 a 8. 10. 2018)
Environmentálna komisia SOŠV
Predsedníčka: Dagmar Rajčanová
Členovia: Alica Kučerová (Slovenská agentúra životného prostredia), Milan Boroš (Štátna ochrana prírody SR), Jaroslav
Kompán (katedra telesnej výchovy a športu UMB v Banskej
Bystrici), Kateřina Javorská (pedagogička na Akadémii umení
v Banskej Bystrici), Adam Lehocký (športový moderátor TV
Markíza), Alexandra Longová (olympionička v lukostreľbe)
Termíny zasadnutí: 0x

Združenie olympijských klubov SR
Predseda: Ivan Čierny
Členovia: Mária Jasenčáková (OK Vysoké Tatry), Jozef Uchaľ
(OK Michalovce), Viliam Mjartan (OK Spiš), Jaroslav Klus
(OK Kysuce), Roman Králik (OK Liptova), Michal Staňo (OK
Žilina), Vladimír Revický (OK Prievidza), Miroslav Luberda
(OK Košice), René Pucher (OK regiónu Prešov), Imrich Kováč
(OK Banská Bystrica), Jaroslav Žingor (OK Lučenec), Mária
Mračnová (OK Bratislava), Peter Hirjak (OK trenčianskeho
regiónu), Peter Peciar (OK regiónu Nitra), Ján Godál (Trnavský OK), Peter Rácek (OK okresu Nové Zámky), Csaba Orosz
(OK Žitného ostrova), František Révész (OK A. Szokolyiho
Šahy), Elena Šmidtová (OK Turiec), Štefan Belvončík (OK
Orava), Juraj Králik (OK Gemer), Silvia Kompanová (OK
Horná Orava), Marián Kapusta (OK Tríbeč Topoľčany), Igor
Bombara (OK Piešťany)
Termíny zasadnutí: VV ZOK SR 4 x (31. 1. 2018, 22. 3. 2018,
5. 9. 2018, 24. 10. 2018), VZ ZOK SR 2 x (21. 4. 2018 Trenčín
a 23. – 24. 11. 2018 Michalovce)
Kuratórium Slovenského olympijského a športového
múzea
Predseda : František Chmelár (čestný prezident SOŠV)
Členovia : Ladislav Asványi (viceprezident SAZ), Gábor
Asványi (výkonný riaditeľ SOŠV), Miroslav Cipár (výtvarník), Peter Čanecký (vedúci katedry scénografie DF VŠMU
Bratislava), Dušan Čaplovič (historik, poslanec NR SR), Peter
Hyross (riaditeľ Mestského múzea v Bratislave), Peter Maráky
(historik, múzejník, pedagóg FiF UK Bratislava), Peter Osuský
(podpredseda SSOŠZ, poslanec NR SR), Radoslav Ragač
(generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR),
Tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOŠV – SOŠM)
Múzejná rada Slovenského olympijského a športového
múzea
Predseda : Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV pre olympizmus)
Členovia : Miroslav Bobrík (historik, pedagóg STU Bratislava),
Daniela Čambálová (riaditeľka Západoslovenského múzea
Trnava), Tomáš Černák (historik, pedagóg na FiF UK Bratislava), Branislav Delej (predseda SSOŠZ), Zuzana Kollárová (archivárka Štátneho archívu v Prešove - pracovisko Poprad), Jan
Lomíček (vedúci oddelenia dejín telesnej výchovy a športu,
HM Národní museum Praha, ČR), Igor Machajdík (historik,
Národné športové centrum), Ivana Motolíková (riaditeľka
oddelenia olympizmu SOŠV), František Seman (historik,
pedagóg FTVŠ UK Bratislava), Ľubomír Souček (riaditeľ
mediálneho oddelenia SOŠV)
Tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOŠV – SOŠM)
Komisia na tvorbu zbierok Slovenského olympijského
a športového múzea
Predseda : Vladimír Turčan (archeológ Slovenského národného múzea v Bratislave)

Členovia : Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOŠV), Magdaléna Bekessová (riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade),
Elena Kurincová (historička Múzea mesta Bratislava), Zdenko
Kríž (viceprezident SOŠV pre olympizmus), Darina Salátová
(SOŠM – Stála expozícia dejín lyžovania
na Slovensku v Kremnici)
Tajomník : Viliam Karácsony (pracovník SOŠV – SOŠM)
Legislatívno-právna komisia SOŠV
Predseda: Patrik Hrbek
Členovia: Marcel Blažo, Miroslav Hlivák- vzdanie sa členstva
ku dňu 1. 4. 2019, Viktor Karel, Jaroslav Lovašš, Michal Rampášek, Žaneta Surmajová, Matúš Štulajter, Igor Šumichrast,
Oliver Pravda, Ivan Syrový, Alexander Riabov, Michal Bučko,
Jaroslav Čollák – vzdanie sa členstva ku dňi 26. 6. 2018, Jaroslav Rybanský – vzdanie sa členstva ku dňu 7. 11 2018
Lekárska a antidopingová komisia SOŠV
Predseda: Roman Fano
Členovia: Monika Bartošová (lekárka basketbalovej reprezentácie, SSTVL), Ján Berec (predseda zdravotnej komisie SVF),
Žaneta Csáderová (riaditeľka ADA SR), Branislav Delej (predseda SSTVL), Milan Gašpárek (fyzioterapeut Physio-Medical,
s.r.o.), Ján Grauzel (športový traumatológ Sportclinic, s.r.o.),
Pavol Hajmássy (reprezentačný lekár SAZ), Ivan Macek
(infektológ a pediater, lekár jun. repr. kanoistiky na divokej
vode), Andrea Švrčková (predsedníčka zdravotnej komisie
SZĽH), Vladimír Vachalík (internista, lekár VŠC Dukla Banská
Bystrica)
Tajomník: Roman Buček (športový riaditeľ SOŠV).
Mediálna a edičná komisia SOŠV:
Predseda: Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV)
Členovia: Ladislav Antal (TASR), Svetlana Barátová (RTVS
– SRo), Gabriel Bogdányi (časopis Atletika), Richard Fides
(Grape PR, na zasadnutia komisie chodil za agentúru namiesto neho Jakub Takáč), Tomáš Grosmann (predseda KŠR SSN),
Ivan Janko (RTVS – STV), Zdenka Letenayová (riaditeľka
SOŠV – SOŠM), Peter Pašuth (denník Šport), Stano Ščepán
(RTVS – STV), Marián Šimo (voľný novinár), Boris Vanya
(denník Sme), v roku 2018 boli prizývaní pracovník mediálneho oddelenia SOŠV Ján Šiller a Roman Tomko za SOM,
a.s. V roku 2018 bola členkou komisie aj Oľga Hamadejová
(RTVS – STV), ktorá sa vzhľadom na materské povinnosti v
septembri členstva vzdala.
Tajomník: Ľubomír Souček (mediálny riaditeľ SOŠV)
Komisia zahraničných vzťahov SOŠV
Predseda: Jozef Liba (generálny sekretár SOŠV)
Členovia: Danka Barteková (členka MOV a zástupkyňa KŠ
SOŠV), Elena Mallicková (MZVaEZ SR), Adriana Mickovičová (MŠVVaŠ SR), Ivan Štulajter (katedra medzinárodných
vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystrica), Ľubor Halanda
(člen VV SOŠV, SVF), Jozef Kliment-do novembra 2018
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(generálny sekretár SFZ), Anna Kirnová (SAZ), Ivor Lehoťan
(SZB), Miroslav Haviar (Slovenská kanoistika), zástupca neolympijských športov Daniel Granec (florbal), expert Alfons
Juck
Tajomníčka: Petra Gantnerová (riaditeľka medzinárodného
oddelenia SOŠV)
Komisia neolympijských športov SOŠV
Predseda: Daniel Líška (člen VV SOŠV, zástupca bojových
športov – karate)
Členovia: zástupcovia loptových športov Dušan Noga
(bejzbal, zároveň tajomník komisie), Daniel Granec (florbal),
zástupcovia precíznych športov Samuel Koniar (biliard),
František Jablonický (šach), zástupca silových športov Boris
Mlsna (kulturistika, fitnes a silový trojboj), zástupcovia moderných športov Juraj Turan (frisbee), Denisa Oravcová (vodné lyžovanie), zástupca tanečných športov Stanislav Kočiš
Komisia športovcov SOŠV
Predseda: Matej Tóth (atletika)
Členovia: Danka Barteková (streľba - členka ex officio z titulu
členstva v komisii športovcov MOV), Janka Daubnerová
(biatlon - členka ex officio z titulu členstva v komisii športovcov EOV), Richard Varga (triatlon), Richard Nagy (plávanie),
Zuzana Rehák Štefečeková (streľba), Martina Gogolová
(rýchlostná kanoistika), Jana Gantnerová (zjazdové lyžovanie), Jakub Šimoňák(sánkovanie), Pavol Hurajt (biatlon),
Michal Martikán (vodný slalom - nominovaný prezidentom
SOŠV, zároveň individuálny člen SOŠV ako osobnosť)
Tajomník: Boris Demeter (pracovník športového oddelenia
SOŠV)
Orgány Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.
Predstavenstvo SOM, a. s.:
Predseda: Gábor Asványi, Podpredseda: Daniel Líška,
Členovia: Zuzana Tomčíková – od 1. 5. 2018
Dozorná rada: Ján Mižúr – od 31. 7. 2018, Štefan Rosina,
Jozef Jurášek, Ľubor Halanda.
Orgány Nadácie Slovenského olympijského výboru
Správca nadácie: Anton Siekel
Správna rada: predseda Dušan Guľáš, členovia Zuzana Rehák
Štefečeková, Ľubor Halanda, Juraj Minčík, Martina Gogolová, Katarína Ráczová, Jaroslav Rybanský, Ján Barczi, Pavol
Mutafov
Revízorka: Mária Jasenčáková.
Administratíva: Katarína Feketeová (odborná pracovníčka
ekonomického oddelenia SOŠV), Zuzana Vodáčková (asistentka prezidenta SOŠV)
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2.
PREHĽAD VYKONÁVANÝCH
ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

7

Medzinárodným olympijským výborom pri príležitosti osláv
výročia jeho vzniku dňa 23. 6. 1894. V tomto roku SOŠV
pristúpilo k zmene konceptu osláv Olympijského dňa. Všetky
aktivity v ich rámci koncentroval na obdobie dvoch mesiacov
– od začiatku mája až do konca júna.
Na základe troch pilierov aktivít propagujúcich olympizmus,
ktorými sú pohyb, vzdelávanie a poznávanie, SOŠV a 21
regionálnych olympijských klubov v spolupráci s ostatnými
zainteresovanými stranami (vyššie územné celky, mestá,
obce, centrá voľného času i školy) organizoval rozmanité
aktivity a zabezpečoval propagáciu olympijských myšlienok
po celom Slovensku. Na viacerých miestach podporili oslavy
OD aktívnou účasťou naši úspešní olympionici.
NAJAKTÍVNEJŠIE ŠKOLY A ORGANIZÁTORI
OLYMPIJSKÉHO DŇA V KRAJOCH
Na základe vyhodnotenia v ôsmich samosprávnych krajoch
uvádzame najaktívnejšie materské, základné a stredné školy,
ako aj najaktívnejších organizátorov Olympijského dňa 2018
(buď z radov jednotlivcov, alebo organizácií).
Emanuela Luknárová OHM Buenos Aires

ŠPORTOVÉ ODDELENIE SOŠV
Názov podujatia: XXIII. zimné olympijské hry Pjongčang
2018
Dátum podujatia : 		
9. - 25. 2. 2018
Miesto konania: 		
Pjongčang, Kórejská republika
Počet zúčastnených osôb: 120 členov výpravy 		
			
(športovci a realizačné tímy)
Na XXIII. zimných olympijských hrách v Pjongčangu
(9. – 25. februára) reprezentovala Slovensko výprava s 56
športovcami. Štartovali v 7 z celkového počtu 15 športových
odvetví, ktoré sú v programe ZOH. Z našich športovcov „do
hry“ zasiahlo 54 športovcov. Na ZOH štartovali športovci
z 92 krajín. Až na jednu všetky výpravy vyslali príslušné
národné olympijské výbory. Keďže Ruský olympijský výbor
MOV v decembri suspendoval za dôkazy o štátom riadenom
dopingu v krajine, olympionikov z Ruska pozval MOV na
meno a súťažili ako olympijskí športovci v Ruska (OŠR). Na
ZOH 2018 sa zúčastnilo 2930 športovcov (z toho 42 percent
žien), čo je historický rekord. Absolvovali 102 medailových
disciplín. Spomedzi účastníckych krajín sa šesť na ZOH
zúčastnilo po prvý raz – Ekvádor, Eritrea, Kosovo, Malajzia, Nigéria a Singapur. Medailovú bilanciu krajín, ktorá je
neoficiálna, na ZOH 2018 vyhrali Nóri. Získali 39 medailí,
z toho 14 zlatých, rovnaký počet strieborných a 11 bronzových. Nórsko tesne predstihlo Nemecko s bilanciou 14-10-7.
Tretí skončili Kanaďania s bilanciou 11-8-10. Medaily získali
športovci z 30 krajín. Slovensko vďaka zlatu a dvom striebram
biatlonistky Anastasie Kuzminovej obsadilo 17. miesto.

Názov podujatia: Olympijské hry mládeže Buenos Aires
2018
Dátum podujatia : 		
6. - 18. 10. 2018
Miesto konania: 		
Buenos Aires, Argentína
Počet zúčastnených osôb: 58 členov výpravy 			
			
(športovci a realizačné tímy)
Počet zúčastnených subjektov:

Banskobystrický samosprávny kraj:
Materské školy: MŠ Dolná 57/37, Kremnica
Základné školy: ZŠ E. M. Šoltésovej, ul. M. R. Štefánika 3,
Krupina
Stredné školy:
SOŠ technická a agropotravinárska
		
– Muszaki,
		
Mezogazdasági és Élelmiszeripari
		
Szakkӧzépiskola, Okružná 61,
		Rimavská Sobota
Organizátor:
Spojená škola, Kremnička 10,
		Banská Bystrica

Bratislavský samosprávny kraj:
Materské školy: MŠ Strečnianska 2, Bratislava
Základné školy: ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava
Stredné školy:
Gymnázium Jána Papánka,
		
Vazovova 6, Bratislava
Organizátor:
Robert Schnürmacher
Košický samosprávny kraj:
Materské školy: MŠ Iliašovce 155
Základné školy: ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
Stredné školy:
Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice
Organizátor:
Andrea Baluchová (Spoločný školský úrad
		Smižany)
Nitriansky samosprávny kraj:
Materské školy: MŠ Čajkovského 3, Nitra
Základné školy: ZŠ s MŠ Demandice,
Stredné školy:
SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32,
		Komárno
Organizátor:
mesto Šurany
Prešovský samosprávny kraj:
Materské školy: MŠ Nižná brána 8, Kežmarok
Základné školy: ZŠ Chminianske Jakubovany 270
Stredné školy:
SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov
Organizátor:
Olympijský klub regiónu Prešov
Trenčiansky samosprávny kraj:
Materské školy: MŠ Nábr. sv. Cyrila, Prievidza
Základné školy: ZŠ Školská 235/10, Považská Bystrica
Stredné školy:
SOŠ Pruské 294
Organizátor :
Olympijský klub Prievidza
Trnavský samosprávny kraj:
Materské školy: MŠ Školská 907/2, Drahovce
Základné školy: ZŠ Školská 5, Veľké Kostolany

Na OHM súťažilo 3998 mladých olympionkov vo veku 14 –
18 rokov z 206 krajín sveta v 32 športových odvetviach počas
12 súťažných dní. Prvýkrát v histórii bola tak dosiahnutá
rodová rovnosť účastníkov. Oproti OHM 2014 v Nankingu
pribudli 4 nové olympijské športy tanečný šport, kolieskové
korčuľovanie, karate a športové lezenie. V posledných dvoch
spomenutých malo zastúpenie aj Slovensko. Takisto pribudli
aj 4 nové odvetvia - kiteboarding, BMX freestyle, plážová
hádzaná a futsal. Slovenskí športovci vybojovali jednu zlatú,
jednu striebornú a jednu bronzovú medailu.

ODDELENIE OLYMPIZMU SOŠV
Názov podujatia: Olympijský deň 2018
Dátum:			
máj - jún 2018
Miesto konania: 		
600 podujatí na Slovensku
Počet osôb: 		
118 746 účastníkov všetkých
			vekových kategórií
SOŠV každoročne organizuje rôznorodé aktivity projektu
pod názvom „Olympijský deň“. Ten je celosvetovo vyhlásený
Olympijský deň 22. 6. 2018 Eurovea
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Stredné školy :
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Organizátor:
Peter Kalapoš (Špačince).
Žilinský samosprávny kraj:
Materské školy: MŠ Jarná 2602/7, Žilina
Základné školy: ZŠ J. A. Komenského, Čadca
Stredné školy:
Gymnázium, Varšavská cesta 1 Žilina
Organizátor:
Mária Čamborová

a cvičencov. Okrem toho sú súčasťou projektu aj tri celoslovenské semináre vo Vysokých Tatrách a jeden v Piešťanoch,
ktoré SOŠV organizuje pre lektorky pohybových cvičení
a najaktívnejších cvičencov a cvičenky.
Podpora SOŠV sa tento rok rozšírila aj na množstvo regionálnych olympiád seniorov, či novú spoluprácu so Sokolskou
úniou Slovenska.

SÚŤAŽ O POHÁR PREZIDENTA SOŠV PRE NAJLEPŠIU
A NAJAKTÍVNEJŠIU MŠ, ZŠ a SŠ OLYMPIJSKÉHO DŇA
2018 NA SLOVENSKU
V rámci záverečného hodnotenia SOŠV v priebehu októbra
na svojej facebookovej stránke každý týždeň realizoval verejné hlasovanie o najlepších organizátorov Olympijského dňa
z radov škôl. Na hlasovanie verejnosti boli v každej kategórii
vybrané dve školy. Na základe výsledkov hlasovania víťaz
v každej z troch kategórií získal okrem Pohára SOŠV aj poukážky v hodnote 1000 Eur na nákup športového materiálu
a vybavenia.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:
Materské školy: MŠ na ul. Pionierov 82/6 v Kanianke
Základné školy: ZŠ a MŠ Bananská 46 v Banke, ZŠ s MŠ
Valaská Belá 242
Stredné školy: SOŠ nám. Sv. Martina 5 v Holíči
V duchu tohtoročného motta „Ber to športovo“ boli na
oslavách v jednotlivých mestách a obciach dominantné
pohybové aktivity. Okrem akcií na konkrétnych miestach sa
však uskutočnili aj celoslovenské súťaže SOŠV s olympijským
zameraním – výtvarná a literárna pre mládež a základné kolo
vedomostnej súťaže nielen pre základné a stredné školy, ale
premiérovo aj pre verejnosť.

Názov podujatia: Výtvarná súťaž
Hlavná téma:
„Ja a môj olympijský sen“
Dátum: 		
od 2. mája do 31. mája 2018
Miesto konania: celoslovenská aktivita
Počet osôb:
Z 99 škôl bolo doručených 647 súťažných
		
prác - 118 z materských škôl (kategória do
		
6 rokov), 378 v kategórii od 6 do 10 rokov,
		
127 v kategórii od 10 do 15 rokov
		
a 24 v kategórii od 15 do 18 rokov.

Názov podujatia: Vykročte za zdravím
Dátum		
celoročný projekt
4 celoslovenské semináre lektoriek, cvičeniek a cvičencov
v termínoch 18. – 20. 6. 2018, 16. – 18. 7. 2018 a 9. – 11. 9.
2018 vo Vysokých Tatrách a 20. – 22. 10. 2018 v Piešťanoch
Miesto konania: 13 olympijských klubov (Bratislave, 		
		
Košiciach, Prešove, Michalovciach, 		
		
Prievidzi, Spiš, Šahách, Lučenci, Nových
		
Zámkoch, Vysokých Tatrách, Liptovskom
		
Mikuláši, Trnave, Žiline)
Počet osôb:
400 aktívnych cvičeniek, ktoré pravidelne
		
cvičia počas celého roka
110 účastníkov celoslovenských seminárov lektorov
Vykročte za zdravím ako súčasť osláv Olympijského dňa
na Slovensku sa podieľa na spoločenskom živote človeka
prostredníctvom rôznorodých pohybových aktivít, ktoré sú
určené hlavne ženám v produktívnom a seniorskom veku.
Obsahom projektu sú pravidelné celoročné pohybové cvičenia, ktoré si našli medzi olympijskými aktivitami v regiónoch
stabilné miesto. V roku 2018 sa do projektu zapojilo až 13
regionálnych olympijských klubov. Na regionálnej úrovni tak
pravidelne minimálne dvakrát do týždňa cvičí 400 cvičeniek
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Slovenský olympijský a športový výbor usporiadal tradičnú
výtvarnú súťaž pre študentov, školákov i predškolákov o olympizme v rámci osláv Olympijského dňa.
I. kategória (do 6 rokov):
1. miesto: Katarína Žideková (ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká
nad Kysucou
2. miesto: Klaudia Vargová (MŠ Eötvösova 64, Komárno)
3. miesto: Brigita Csongár (MŠ s vyuč. jaz. maď. Óvoda,
Tešedíkovo) a Eliška Lorenčíková (ZŠ s MŠ Nižná Brána 8,
Kežmarok)
Čestné uznanie: Lucia Hučíková (MŠ Hviezdoslavova 30
Šahy), Chiara Homzová (MŠ Budovateľská 8, Prešov), Tamia
Benková (MŠ Budovateľská 8, Prešov), Alexander Arendáč
(MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa), Simon Mojžiš, Dorota
Gondová, Juraj Valašťan, Jozef Berčík, Jozef Hricko (kolektív
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno)
II. kategória (od 6 do 10 rokov):
1. miesto: Jozef Chlapečka (ZŠ Beethovenova 11, Nitra
2. miesto: Patrik Kubala (ZŠ Rozmarínová 1, Komárno)
3. miesto: Zara Musung (ZŠ Rozmarínová 1, Komárno)
a Martina Kolimárová (SZUŠ R. Tatára, Okružná 2, Banská
Bystrica)
Čestné uznanie: Barbora Sárazová (ZUŠ T. Sládkovičova
Šurany), Marek Pružinec (CVČ Kukkónia Šamorín), Alex Baky
(ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec), Paťo Fiedor (ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš), Natália Kráľová
(ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš)
III. kategória (od 10 do 15 rokov):
1. miesto: Natália Šebová (ZŠ Školská 2, Michalovce)
2. miesto: Ema Laškodyová (ZŠ Školská 2, Michalovce)
a Beata Eliášová (ZŠ Janka Kráľa, Šahy)
3. miesto: Lucia Gaherová (ZŠ Mierové námestie 255/27,
Handlová), Stanislav Zachar a Marko Karvay (Spojená škola
internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany)
Čestné uznanie: Gabriela Súkeníková (ZŠ Muránska, Revúca),
Megan Poľašková, ZŠ Školská 2, Michalovce), Eugénia

Nagyová (ZŠ J. Kráľa, Šahy)
IV. kategória (od 15 do 18 rokov):
1. miesto: Michal Medveď (ZŠ Školská 511/2, Čierny Balog)
2. miesto: Dóra Zsidek (ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM, Svätý
Peter)
3. miesto: Marcela Loreková (SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov)
Čestné uznanie: Karolína Heribanová (Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany)
Názov podujatia: Literárna súťaž
Hlavná téma:
„Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“
Dátum: 		
od 2. mája do 31. mája 2018
Miesto konania: celoslovenská aktivita
Počet osôb:
doručených 46 súťažných prác
Slovenský olympijský výbor vyhlásil literárnu súťaž pre žiakov
a študentov základných a stredných škôl v rámci osláv Olympijského dňa.
I. kategória (do 10 rokov):
Čestné uznanie: Timea Hlavinková „Šport je super“
ZŠ Pri kríži 11, 841 02 Bratislava
II. kategória (od 10 do 15 rokov):
1.miesto Kristína Krasňanová „Začalo to zmrzlinou“
ZUŠ, Štúrova 467, 024 014 Kysucké Nové Mesto
2.miesto Nina Očadlíková „Výnimočnosť športu“
ZŠ Na Hôrke 30, 949 11 Nitra
3.miesto Mirka Jalčáková „Gól s protézou“
Cirkevná ZŠ sv. Juraja, Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
Čestné uznanie Katarína Saláková „Rešpekt“
ZŠ Školská 2, Michalovce
III. kategória (od 15 do 18 rokov):
1.miesto Nicol Hátasová „Môj splnený sen“
Gymnázium Alberta Einsteina 35, 852 03 Bratislava
2.miesto Laura Kravcová „Športom k ľudskosti“
Stredná zdravotnícka škola Prešov, Sládkovičova 36, 080 01
Prešov
3.miesto Marek Jaroš „Štyri nohy“
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 064 01
Názov podujatia: Vedomostná súťaž o olympizme
Dátum:		
od 4. do 8. júna 2018 pre verejnosť
		
od 11. do 15. 6. 2018 pre SŠ
		
od 18. – 22. 6. 2018 pre ZŠ		
Miesto konania: online súťaž, finále
		
vo Vysokých Tatrách
Slovenský olympijský a športový výbor prostredníctvom
Slovenskej olympijskej akadémie každoročne vyhlasuje
vedomostnú súťaž o olympizme. Už tradične prebehla online
cez internet, ale premiérovo už nielen pre školy, ale aj pre
verejnosť. Do vedomostnej súťaže pre verejnosť sa prihlásilo
183 súťažiacich. Z nich viac než tretina – presne 64 – dosiahla
100-percentnú úspešnosť. Do základného kola vedomostnej
súťaže pre stredné školy sa zaregistrovalo 53 trojčlenných

družstiev, z nich 36 úspešne vyplnilo 25 súťažných otázok,
štyri družstvá mali 100-percentnú úspešnosť. Do vedomostnej súťaže pre základné školy, sa zapojilo 167 trojčlenných
družstiev. Z nich takmer dve tretiny - 121 družstiev – správne
vyplnili 25 súťažných otázok a 11 družstiev dosiahlo 100-percentnú úspešnosť. Po päť najlepších družstiev v kategórii
základných aj stredných škôl postúpilo do celoslovenského
finále, ktoré sa uskutoční 29. a 30. októbra vo Vysokých
Tatrách. SOŠV vydalo dve publikácie Míľniky slovenského
športu a Zážitkové olympijské príbehy autora Jána Grexu,
podpredsedu SOA.
Názov podujatia: Tábor pre deti z ťažko skúšaných rodín
Dátum: 			
24. 6. – 5. 7. 2018
Miesto konania: 		
Jasenie
Počet osôb: 		
115 detí, 25 dospelých
S podporou Slovenského olympijského a športového výboru
sa neďaleko obce Jasenie v okrese Brezno konal letný tábor,
do ktorého zavítali aj úspešní mladí slovenskí biatlonisti
a lyžiari. Potešili tak 115 detí z ťažko skúšaných rodín z celého
Slovenska, ktoré v júni prázdninovali v tábore organizovanom
OZ Štvorlístok deťom. V rámci Olympijského dňa deti
v tábore zažili športové popoludnie v duchu olympijských hier.
Na slávnostnom otváracom ceremoniáli nechýbala olympijská
vlajka, oheň ani sľuby zástupcov rozhodcov a športovcov.
Názov podujatia: Aktivity Klubu fair play SOŠV
Dátum: 			
celoročný projekt
Miesto konania:		
v rámci SR
Počet osôb:		
300 osôb
Klub fair play SOŠV každoročne vyhodnocuje a udeľuje ceny
fair play na významných mládežníckych športových podujatiach na Slovensku v spolupráci so športovými zväzmi. Ide
o formu pozitívneho príkladu, ktoré majú poslúžiť pri propagácii a šírení základných etických pravidiel športu. Snahou
Klubu fair play SOŠV je podnietiť spoločnosť k uvedomeniu si
hodnoty, ktorú šport predstavuje pri rozvoji osobnosti. Klub
tak presadzuje význam Fair Play a čestných a pozitívnych
postojov, ktoré nie sú dôležité len v športe, ale aj v každodennom živote pre dosiahnutie harmónie a tolerancie v spoločnosti.
KFP SOŠV udelil v roku 2018 v spolupráci so športovými
zväzmi a federáciami ceny fair play na mládežníckych podujatiach na Slovensku:
• Svetový pohár juniorov v šerme
• Medzinárodný futbalový turnaj do 18 rokov Slovakia Cup
• Medzinárodný turnaj v tenise na vozíku Slovakia Open
(SPV)
• Futbalový turnaj o Pohár K. Poláka
• Kalokagatia
• Softbalové ME U22 žien
• Plážová hádzaná
• Detský Davis Cup a Fed Cup v tenise
V spolupráci so športovými zväzmi sa čoraz viac darí presadiť
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používanie Fair play kariet.
Fair play kartu môže dostať nielen hráč, ktorý nefauluje,
neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, alebo sa
v kritickej situácii počas športového zápolenia zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg.
KFP SOŠV udelil v roku 2018 ceny fair play v nasledovných
kategóriách:
Hlavná Cena Jána Popluhára
Michal Buček, triatlon
Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
Cena KFP SOŠV: Ivan Hrdlička, futbal
		
Jozef Dučák, športová gymnastika
		
Eva Pavlíková, učiteľka ZŠ
Diplom KFP SOŠV: Juraj Straka, atletika
		
Jozef Tománek st., judo		
Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
Diplom KFP SOŠV: Ľudmila Dratvová, učiteľka SŠ
Za príkladný čin v duchu fair play
Diplom KFP SOŠV: Martin Tóth, futbal
		
Marek Čiliak, ľadový hokej
		
ŠK Štrba, futbal
		
Michal Valent, ľadový hokej
		
Stanislav Jasečko, ľadový hokej
		
Peter Frühauf, ľadový hokej
V roku 2018 Klub fair play SOŠV vyhlásil súťaž o najlepší
projekt „Šport je nádej“, ktorého cieľom je zvýrazniť sociálnu
a výchovnú funkciu športu. Prvým nositeľom tohto ocenenia
je projekt Juniorko prešovského Karate klubu Junior.
MEDIÁLNE ODDELENIE SOŠV
Na mediálnom oddelení SOŠV sa počas roka 2018 realizovalo množstvo rutinných činností:
• Pravidelné aktualizovanie obsahu internetovej stránky
www.olympic.sk o správy TASR zahŕňa aj pridanie cca
200 vlastných autorských textov viažucich sa k činnosti
SOŠV a ním zastrešovaných subjektov, ako aj fotogalérií
a videí. Celkove to znamená bohaté informovanie
o všetkých oblastiach činnosti SOŠV. V roku 2018
na stránku pribudlo spolu 510 spravodajských textov
(z toho takmer polovica pôvodných z dielne SOŠV) +
videá + fotogalérie.
• Príprava magazínu Sme jeden tím v Hospodárskych novinách, ktorý ako príloha denníka vyšiel 12-krát do roka
(vždy prvý pondelok v mesiaci)
• Vydanie 12 čísiel elektronického newslettera Olympijské @ktuality, ktorý sa rozosiela na takmer na 25 000
e-mailových adries.
• Využívanie monitoringu médií – spočiatku prostredníctvom Newton Media, následne prostredníctvom
Slovakia Online, vďaka jeho dennodennému sledovaniu
dostávajú najvyšší predstavitelia SOŠV množstvo aktuál-
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nych informácií o športovom dianí.
Participácia na obsahovom napĺňaní pripravovanej novej
internetovej stránky SOŠV, ktorá bude spustená v prvom
kvartáli 2019.
Organizovanie tlačových besied a brífingov SOŠV - po
valných zhromaždeniach SOŠV, zasadnutiach VV SOŠV,
sľube výpravy na ZOH 2018 do rúk prezidenta SR, pred
odchodom častí výpravy na ZOH v Pjongčangu aj po
návrate z hier, takisto pred odchodom výpravy na OH
mládeže v Buenos Aires aj po návrate z nich.
Pravidelná a nepretržitá komunikácia so slovenskými aj
zahraničnými médiami, s verejnosťou a s mediálnymi
oddeleniami MOV.
Mediálne oddelenie buď samo, alebo v spolupráci
s agentúrou Grape PR vydalo počas roka zhruba 20
tlačových správ k rozmanitým aktivitám SOŠV a ním
zriadených subjektov (napr. Nadácie SOŠV).

Mediálne aktivity SOŠV súvisiace so ZOH 2018
v Pjongčangu:
• V spolupráci so spoločnosťou Briland vydanie knižnej
pamätnice zo ZOH 2018 PJONGČANG 2018.
• Aktualizácia a zverejnenie slovenskej aj anglickej verzie
Olympijskej charty na webovej stránke Olympic.sk.
• Aktualizácia mobilnej aplikácie k ZOH 2018 v Pjongčangu.
• Realizácia online media guide slovenskej výpravy na
ZOH v Pjongčangu „Who is Who Slovakia“ na webe

•

•

•

Olympic.sk – jeho prostredníctvom aj zabezpečenie neustále aktuálneho spravodajstva zo ZOH prostredníctvom
prepojenia s portálom teraz.sk.
Usporiadanie troch tlačových konferencií SOŠV
a vedenia slovenskej výpravy na ZOH 2018 v Pjongčangu (v Slovenskom dome v Kangnungu) – na úvod i na
záver hier, plus v druhej polovici hier, okrem toho aj osobitnú s Anastasiou Kuzminovou a s Paulínou Fialkovou.
Súčasťou úvodnej tlačovej konferencie bola aj samostatná s členkou MOV na Slovensku Dankou Bartekovou.
Z mediálneho oddelenia SOŠV bol priamo v Pjongčangu Ľubomír Souček ako hlavný tlačový atašé výpravy
(špeciálne s hokejovým tímom bol v dejisku hier druhý
tlačový atašé, pracujúci na SZĽH) a Ján Šiller s novinárskou akreditáciou. J. Šiller v spolupráci s kameramanom
Andrejom Galicom dominantne vytváral zo Slovenského
domu obsah pre sociálne siete SOŠV. Fotodokumentáciu
SOŠV zo ZOH s hlavným zameraním na využitie
v knižnej pamätnici PJONGČANG 2018 zabezpečovali
renomovaní fotoreportéri Ján Súkup a Laci Perényi.
V Slovenskom dome bolo počas hier po prvý raz vôbec
zriadené štúdio RTVS. To poskytlo doteraz nevídanú
možnosť prípravy množstva rozhovorov s členmi výpravy, aj s ďalšími zaujímavými hosťami.

Ďalšie činnosti na mediálnom oddelení SOŠV, resp. prostredníctvom neho:
• V spolupráci s vydavateľstvom Publishing House vydanie
dvoch čísiel časopiseckého magazínu OLYMPIC.sk.
• Zabezpečenie rozlúčky športovej obce so zosnulým čestným predsedom SOŠV Vladimírom Černušákom.
• Poskytovanie mediálnych služieb (textové a obrazové
spravodajstvo aj videospravodajstvo) z III. olympijských
hier mládeže v Buenos Aires pre slovenské médiá.
• Zabezpečovanie prvej fázy akreditačného procesu na
OH 2020 v Tokiu pre slovenské médiá – píšucich redaktorov a fotoreportérov.
• Príprava bulletinu na galavečer k 25. výročiu Slovenského olympijského a športového výboru.
• Redigovanie dvoch knižných publikácií Jána Grexu –
Zážitkové olympijské príbehy, resp. Míľniky slovenského
športu.
• Organizácia tradičného predvianočného neformálneho
stretnutia vedenia SOŠV so zástupcami slovenských médií.
• Účasť jedného zástupcu mediálneho oddelenia na septembrovom Svetovom tlačovom brífingu k OH 2020
v Tokiu, dvoch zástupcov na júlovom seminári mediálnych pracovníkov NOV k EH 2019 v Minsku a takisto
dvoch zástupcov na júnovom komunikačnom seminári
MOV v Lausanne.				
MEDZINÁRODNÉ ODDELENIE
Komisia zahraničných vzťahov SOŠV je poradným orgánom
prezidenta SOŠV, viceprezidentov SOŠV a VV SOŠV v oblasti
koncepčných otázok týkajúcich sa postupu SOŠV v oblasti

zahraničných vzťahov.
Do pôsobnosti oddelenia patrí predkladanie koncepčných
materiálov v oblasti medzinárodných stykov a domácich
stykov SOŠV, komunikácia s MOV, EOV, ANOV, NOV, EÚ,
UNESCO, zabezpečovanie protokolu SOŠV, logistika zahraničných pracovných ciest , koordinácia a administratívne
zabezpečenie projektov Olympijskej solidarity MOV a EOV,
EÚ, operatívne zabezpečovanie kandidatúr na podujatia
medzinárodného charakteru (Olympijské hry, EYOF, konferencie a semináre MOV, EOV, a pod.)
Zasadnutia komisie – jún 2018 (hlavné témy: Slovakia Good
Idea, medzinárodné športové podujatia, program športová
diplomacia)
Vyhodnotenie dotazníka o zastúpení slovenských predstaviteľov v medzinárodných športových organizáciách a rozoslanie na členské subjekty .
Podpora kandidatúr s aktívnou participáciou predstaviteľov
SOŠV
• Majstrovstvá Európy - hádzaná 2022 (SVK/HUN)
• VV IBU – Ivor Lehoťan
• Športový arbitrážny súd v Lausanne (ICAS) – Vladimir
Novak
Aktívna účasť členov komisie na konferencii UMB – Významné športové podujatia 2018 z pohľadu športovej diplomacie
(konferencia nahradila plánovaný seminár SOŠV)
Názov podujatia: Športová diplomacia 2017/2018,
2018/2019
Dátum: 		
október 2017 – október 2018
Dátum: 		
október 2018 – jún 2019
Miesto konania: Praha, ČR
Počet osôb:
5
Vzdelávanie osôb zo športovej obce v základných oblastiach
športového manažmentu. Projekt zameraný na posilnenie
zastúpenia slovenských predstaviteľov v medzinárodných
športových organizáciách
Názov podujatia :
Seminár EOV
Dátum: 			
10. - 12. 5. 2018
Miesto konania: 		
Belehrad, Srbsko
Počet osôb: 		
200 (3 zo SeSOV)
Seminár organizovaný EOV zameraný na Olympijskú solidaritu a športové podujatia, ako sú EYOF, OH, ZOH, OHM
a EH.
Názov podujatia: Organizačné zabezpečenie marketingových seminárov MOV
Dátum: 			
11. - 21. 6. 2018
Miesto konania: 		
Šamorín, SR
Počet osôb: 		
110
Školenie pre marketingových pracovníkov NOV
Názov podujatia: 25. výročie SOŠV
Dátum: 			
25. 9. 2018
Miesto konania : 		
Bratislava, SR
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Napriek snahám o zaktivizovanie činnosti komisie a vypracovaniu úloh s návrhmi dokumentov jednotlivých členov
komisie , neboli viaceré úlohy v roku 2018 splnené.
Úlohou komisie pre rok 2019 bude aktívna participácia na
príprave návrhu Fondu na podporu športu, ktorého vytvorenie je deklarované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej
republiky 2016 – 2020.

Medzinárodný maratón mieru Košice : zľava Tomáš Svoboda, David Svoboda, Matej Tóth, Peter Korčok
Počet osôb: 		
500 (40 zahraničných)
Zabezpečenie účasti zahraničných hostí na 25. výročí SOŠV

Podporné činnosti v rámci priebehu prípravy na podujatie.
Usmernenie v rámci platných pravidiel EOV.

Názov podujatia: Medzinárodný maratón mieru Košice
2018
Dátum: 			
7. 10. 2018
Miesto konania: 		
Košice, SR
Počet osôb: 		
4 – štafeta (2xSR, 2xČR)
Zabezpečenie účasti Československej štafety na podujatí
v rámci pripomenutia 100. výročia vzniku Československa

LEGISLATÍVNO PRÁVNA KOMISIA
Komisia zasadala v sídle SOŠV počas roka 2018 1x :
10. 5. 2018
Hlavné úlohy a témy, ktorými sa komisia zaoberala:
• Slovenská asociácia olympionikov /SAO/ – Stanovy SAO ,
VZ SAO
- príprava a dopracovanie Stanov SAO podľa pripomienok členov SAO
- pomoc s procesnou prípravou VZ SAO /20.6.2018/
- obnovenie činnosti SAO
• Ochrana olympijskej symboliky (pravidlá pre nepartnerov)
- aktualizovanie manuálu používania olympijskej
symboliky, napr. v nadväznosti na rule 40 Olympijskej
charty
- vytvorenie manuálu pre nepartnerov
• Etický kódex
• Memorandá (Klub500, ZMOS, SAUŠ, Dukla, samosprávne kraje)
• Odvodová otázka od 1. 1. 2019
- hľadať riešenia odvodového zaťaženia profesionálnych športových klubov v kolektívnych športoch od 1.
1. 2019

Názov podujatia: Valné zhromaždenie EOV
Dátum: 		
21. - 22. 10. 2018
Miesto konania: Marbella, Španielsko
Počet osôb: 3
00 (3 zo SeSOV, 5 zo SR)
Valné zhromaždenie členských subjektov EOV.
Názov podujatia : Valné zhromaždenie ANOV
Dátum: 		
28. 11. -1. 12. 2018
Miesto konania : Tokio, Japonsko
Počet osôb:
1000 (3 zo SeSOŠV)
Názov podujatia : EYOF Košice 2021
Dátum: 		
celoročne
Miesto konania: SR, EÚ
Počet osôb:
4-5
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SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ ŠPORTOVÉ MÚZEUM
V roku 2018 múzeum pokračovalo v zabezpečovaní a vykonávaní základných odborných činností. A to najmä získavaním
predmetov kultúrnej hodnoty ako i zbierkových predmetov,
ich odbornú evidenciu, odbornú správu a zabezpečenie, na
základe ich .
Najvýznamnejšou medzinárodnou aktivitou, ktorú múzeum
pripravilo a realizovalo v roku 2018 bolo odborné kolokvium
s medzinárodnou účasťou „Šport a olympijské hnutie
v múzejnej dokumentácii“.
Projekt ako prvý svojho druhu v oblasti odborného vzdelávania pracovníkov múzeí SR zaradil do svojho plánu aktivít pre
rok 2018 aj Zväz múzeí na Slovensku. ZMS vyslovilo projektu
podporu a vystupovalo smerom k projektu ako partner.
Projekt podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy , výskumu
a športu SR prostredníctvom finančnej dotácie na rok 2018
pre Slovenský olympijský výbor, ktorý je zakladateľ múzea.
Z verejných finančných zdrojov projekt podporil Fond na
podporu umenia. Na kolokviu sa zúčastnilo: 66 účastníkov
z toho 8 zahraničných účastníkov. Na kolokviu sa zároveň registrovalo 17 zástupcov médií. Na úvod kolokvia sa organizátorom podarilo zrealizovať slávnostný akt odovzdania dvoch
olympijských medailí a diplomov hokejistu Jozefa Golonku
do zbierok SOŠV - SOŠM. Táto aktivita priniesla veľký záujem médií, ktoré spolu s odprezentovaním samotného aktu
odovzdania vzácnych artefaktov do múzea informovali aj
o konaní samotného kolokvia.Odborné kolokvium splnilo
cieľ, ktorý si organizátori stanovili. Dať impulz k naštartovaniu novej spolupráce v oblasti prehodnotenia, spravovania
a uchovávania zbierok ako aj k zvýšenej aktivite vo vedecko výskumnej činnosti z oblasti športu a olympijského hnutia
v múzeách SR.
Ďalšie aktivity a účasť na projektoch múzea v sledovanom
roku:
• Olympic Museum Network
Lillehammer – Komisia pre zbierky OMN 6. - 9. 2018,
Lillehammer, Nórsko
• 13. valné zhromaždenie Olympic Museums Network,
3. - 5. 9. 2018 Göteborg, Švédsko
Spolupráca s:
• ŠK Slovan Bratislava – Sieň slávy
• SZĽH - Sieň slávy slovenského futbalu
• SFY - Sieň slávy slovenského hokeja
• Slovenská gymnastická federácia, Slovenská plavecká
federácia pri prírave osláv zväzových výročí
• Noc múzeí a galérií 2018, Kremnica

• Národný pamätník olympionikov - odporná správa
pamätníka a web stránky
• Výstava 100 rokov Česko- Slovenska, SOŠM hlavný
garant SR v oblastii športu
ORGÁNY MÚZEA
Kuratórium múzea
Je reprezentačným, poradným a iniciatívnym orgán múzea.
Členov kuratória vymenúva prezident SOŠV z radov externých spolupracovníkov SOŠV, významných predstaviteľov
vedy, kultúry, umenia, školstva, športu, spoločenského
a verejného života. Kuratórium sa vyjadruje k najzávažnejším problémom a úlohám SOŠM, k plneniu jeho hlavných
funkcií, výsledkom, smerovaniu a službám z hľadiska širšieho
verejného záujmu a navrhuje zriaďovateľovi SOŠM opatrenia
strategického a koncepčného významu. Členstvo v kuratóriu
je dobrovoľnou neplatenou funkciou. Kuratórium zvoláva
predseda kuratória najmenej jedenkrát ročne.
Múzejná rada
Je poradným orgánom SOŠM zameraným na odborné
posudzovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých
výstavných a vedecko – výskumných programov a projektov.
Múzejná rada odporúča na schválenie zriaďovateľovi ročný
plán činnosti múzea. Členov Múzejnej rady menuje
a odvoláva zriaďovateľ. V roku 2018 múzejná rada zasadala
7. novembra 2018.
Komisia na tvorbu zbierok
Je odborný orgán zriadený na posudzovanie nadobúdania
zbierkových predmetov do odbornej správy múzea podľa
osobitného predpisu. Na zasadnutiach boli posúdené z hľadiska potrebnosti pre SOŠV - SOŠM a z hľadiska cenovej primeranosti predmety navrhované na kúpu pre SOŠV – SOŠM.
Zároveň bola posúdená kvalita predmetov zbierkovej povahy
nadobudnutých darom a vlastným výskumom a navrhnuté
ich zaradenie do zbierkového fondu SOŠV - SOŠM . Komisia
na tvorbu zbierok v roku 2018 zasadala 21. marca 2018
a 28. novembra 2018.
Nadobudnutie zbierkových predmetov, odborná evidencia
a správa zbierkových predmetov
Komisia na tvorbu zbierok v roku 2018 zasadala 21. marca
2018 a 28. novembra 2018.
Na základe odporúčania a schválenia členov Komisie na tvorbu zbierok pribudlo do zbierok múzea spolu 374 predmetov
zbierkovej povahy v celkovej hodnote 49 434,3 eur z toho
bolo 71 predmetov získaných darom v hodnote 5 185 eur,
vlastným výskumom 181 predmetov v hodnote 16610,39
eur a kúpou 122 predmetov v hodnote 27 008,91 eur. Vo fotoarchíve bolo zaevidovaných 1593 fotografických jednotiek
v celkovej hodnote 158,2 eur. Do špecializovanej knižnice
múzea pribudlo 92 knižničných jednotiek v celkovej hodnote
164,39 eur , z toho
4 ks kúpou v hodnote 76,39 eur.
Od roku 2005 múzeum systematicky eviduje zbierkové
predmety v elektronickej podobe.
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V zbierkach múzea sa k 31.12.2018 nachádza v prvostupňovej evidencii zapísaných a v elektronickej podobe systémom
BACH spracovaných 27 878 predmetov zbierkovej povahy v
celkovej hodnote 407 910,923 eur. Vo fotoarchíve je evidovaných 26134 jednotiek v hodnote 2607,3 eur. V knižnici je
evidovaných 12763 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 10 707,9 7eur. Môžeme konštatovať, že pri obstarávaní
predmetov zbierkovej povahy SOŠM dodržalo maximálnu
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v súlade s ustanoveniami §19 ods. 3 zákona č.523/2004 Z. z. a zákona 38/2014 Z .z..

Názov výstavy: Od rituálu k symbolu
Dátum výstavy: 		
11. 1. 2018 - 28. 2. 2018
Miesto konania: 		
Tríbečské múzeum, Topoľčany
Počet návštevníkov:
428

Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov
formou výstav v roku 2018
Názov výstavy:		
S batohom cez hory
Dátum výstavy:		
1. 11. 2017 - 28. 2. 2018
Miesto konania: 		
Stredoslovenské múzeum,
			Banská Bystrica
Počet návštevníkov:
250

Názov výstavy: Od rituálu k symbolu
Dátum výstavy: 2. 2. - 28. 2. 2018
Miesto konania: Vysoké Tatry, Hotel Bellevue
Počet návštevníkov: 400

Názov výstavy: Z depozitára prežitých emócií
Datum výstavy: 		
1. 12. 2017 - 6. 3. 2018
Miesto konania: 		
Matador Group, a.s., Bratislava
Počet návštevníkov:
400
Názov výstavy: Sánkovanie - Mária Jasenčáková
Dátum výstavy: 		
15. 12. 2017 - 27. 4. 2018
Miesto konania: 		
Kremnica,
			Stála expozícia lyžovania
Počet návštevníkov:
759

Názov výstavy: SOŠV-Olympijský odev, Olympijské
známky
Dátum výstavy: 		
8. 2. - 26. 2. 2018
Miesto konania: 		
Grand Hotel, Jasná
Počet návštevníkov:
1200

Názov výstavy: Oblečenie olympijských výprav na ZOH
Dátum výstavy: 		
27. 4. - 23. 8. 2018
Miesto konania: 		
Kremnica,
			Stála expozícia lyžovania
Počet osôb návštevníkov: 1432
Názov výstavy: Turistika
Dátum výstavy: 		
25. 4. - 14. 11. 2018
Miesto konania: 		
Grand Hotel, Jasná
Počet návštevníkov:
1000
Názov výstavy: Od rituálu k symbolu
Dátum výstavy: 		
18. 4. - 30. 6. 2018
Miesto konania: 		
Olympijský klub, Šahy
Počet návštevníkov:
200
Názov výstavy: Od rituálu k symbolu
Dátum výstavy: 		
21. 4. - 19. 6. 2018
Miesto konania: 		
Olympijský klub, Trnava
Počet návštevníkov:
250
Názov výstavy: Sánkovanie-Mária Jasenčáková
Dátum výstavy: 		
27. 4. 2018 - 30. 11. 2018
			/predĺžená
Miesto konania: 		
Vysoké Tatry
Počet návštevníkov:
300
Názov výstavy: Hasan Fazlič
Dátum výstavy: 		
24. 8. - 14. 12. 2018
Miesto konania:		
Kremnica
			Stála expozícia lyžovania
Počet návštevníkov:
802

Názov výstavy: Ivan Fiala
Dátum výstavy: 		
14.11.2019 - 2019
Miesto konania: 		
Hotel Grand, Jasná
Počet návštevníkov:
450
Názov výstavy: 25 rokov Športového centra polície
Dátum výstavy: 		
4. 12. 2018
Miesto konania: 		
Bratislava
Počet návštevníkov:
120

Od roku 2001 spravuje SOŠM samostatný zbierkový fond,
získaný prevodom z NB - Múzea mincí a medailí v Kremnici,
obsahujúci rôzne predmety z histórie lyžovania na Slovensku.
Od 6. decembra 2013 sprístupňuje v Bellovom dome
v Kremnici SOŠV – SOŠM - Stálu expozíciu dejín lyžovania
na Slovensku. Expozícia je registrovaná v zozname oficiálnych
lyžiarskych múzeí FIS ako jediné lyžiarske múzeum na území
Slovenska. V roku 2018 navštívilo expozíciu 3117 návštevníkov.

Názov výstavy: Od rituálu k symbolu
Dátum výstavy: 		
6. 12. 2018 - 30. 6. 2019
Miesto konania: 		
Športové gymnázium ELBA,
			Prešov
Počet návštevníkov:
300
Názov výstavy: Lillehammer 1994
Dátum výstavy: 		
14. 12. 2018 - 2019
Miesto konania: 		
Kremnica,
			Stála expozícia lyžovania
Počet návštevníkov:
124

Názov výstavy: Marianna Neméthová-Krajčírová
Dátum výstavy: 		
9. 10. 2018
Miesto konania: 		
Gymnastický festival, Trnava
Počet návštevníkov:
650
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PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH
ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV

30

XXIII. Zimné olympijské hry Pjongčang 2018

BARBORA KLEMENTOVÁ

Olympijské hry mládeže Buenos Aires 2018

BIATLON

šprint klasicky – v kvalifikácii 53. (68), tímový šprint (s Procházkovou) – 18. (21)

KANOISTIKA

ŠIMON BARTKO 10 km – 74. (87), štafeta na 4x7,5 km
– 18. (18, stiahnutí z trate)
TOMÁŠ HASILLA 10 km – 70. (87), 20 km – 86. (86.), štafeta
na 4x7,5 km – 18. (18, stiahnutí z trate)
MATEJ KAZÁR 10 km – 22. (87), stíhacie preteky na 12,5
km – 31. (60), 20 km – 34. (86), miešaná štafeta – 20. (20,
stiahnutí z trate), štafeta na 4x7,5 km – 18. (18, stiahnutí z
trate)
MARTIN OTČENÁŠ stíhacie preteky na 12,5 km – 27. (60),
10 km – 52. (87), 20 km – 84. (86.), miešaná štafeta – 20. (20,
stiahnutí z trate), štafeta na 4x7,5 km – 18. (18, stiahnutí
z trate)
MICHAL ŠIMA 20 km – 85. (86.)
IVONA FIALKOVÁ 15 km – 64. (87), 7,5 km – 74. (87),
štafeta na 4x6 km – 5. (18)
PAULÍNA FIALKOVÁ 15 km – 5. (87), 7,5 km – 11. (87),
12,5 km s hromadným štartom – 21. (30), stíhacie preteky
na 10 km – 38., štafeta na 4x6 km – 5. (18), miešaná štafeta –
20. (20, stiahnuté z trate)
ANASTASIA KUZMINOVÁ 12,5 km s hromadným štartom –
1. (30), stíhacie preteky na 10 km – 2., 15 km – 2. (87), 7,5 km
– 13. (87), štafeta na 4x6 km – 5. (18), miešaná štafeta – 20.
(20, stiahnuté z trate)
ALŽBETA MAJDIŠOVÁ nenastúpila na žiadnu súťaž
TERÉZIA POLIAKOVÁ 7,5 km – 83. (87), 15 km – 87. (87),
štafeta na 4x6 km – 5. (18)
KRASOKORČUĽOVANIE
LUKÁŠ CSÖLLEY a LUCIE MYSLIVEČKOVÁ tance na ľade –
20. (24)
NICOLE RAJIČOVÁ ženy 14. (30)
BEH NA LYŽIACH
PETER MLYNÁR šprint klasicky – 23. (80), 15 km voľne – 67.
(119), tímový šprint (so Segečom) – 22. (28), 50 km klasicky
s hromadným štartom – 51. (71)
ANDREJ SEGEČ šprint klasicky – v kvalifikácii 56. (80), 15 km
voľne – 87. (119), tímový šprint (s Mlynárom) – 22. (28), 50
km klasicky s hromadným štartom – 53. (71)
MIROSLAV ŠULEK šprint klasicky – v kvalifikácii 61. (80), 15
km voľne – 80. (119), 50 km klasicky s hromadným štartom –
nedokončil
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ALENA PROCHÁZKOVÁ šprint klasicky – v kvalifikácii 31.
(68), 30 km klasicky s hromadným štartom – 36. (47), 10 km
voľne – 58. (90), tímový šprint (s Klementovou) – 18. (21)
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
MATEJ FALAT obrovský slalom – 50. (110), alpská kombinácia – nedokončil slalomovú časť, slalom – nedokončil 2. kolo
ADAM ŽAMPA alpská kombinácia – 22. (65), slalom – 24.
(108), obrovský slalom – 25. (110), miešané tímy – 9. – 16.
(16)
ANDREAS ŽAMPA slalom – 35. (108), super-G – 39. (62),
obrovský slalom – nedokončil 2. kolo, miešané tímy – 9. – 16.
(16)
BARBARA KANTOROVÁ alpská kombinácia – 18. (28), zjazd
– 29. (39), slalom – 34. (78), super-G – 35. (45), obrovský
slalom – 41. (81)
SOŇA MORAVČÍKOVÁ obrovský slalom – 37. (81), slalom –
nedokončila 1. kolo
PETRA VLHOVÁ alpská kombinácia – 5. (28), obrovský
slalom – 13. (81), slalom – 13. (78), super-G – 32. (45), zjazd
– nedokončila, miešané tímy – 9. – 16. (16)
VERONIKA VELEZ ZUZULOVÁ slalom – 17. (78), miešané
tímy – 9. – 16. (16)

EMANUELA LUKNÁROVÁ: slalom K1 – 1., slalom C1 – 3.,
šprint C1 – 16., šprint K1 – 17.
KATARÍNA PECSUKOVÁ: šprint K1 – 2., slalom K1 – vyradená vo ¼ finále (5. – 8.)
DŽUDO
ALEX BARTO: do 81 kg v základnej skupine zdolal majstra
Európy Van Dijka z Holandska i Ayarzu z Panamy a prehral
s Rumunom Sulcaom, v súboji o bronz prehral v nadstavenom
čase s Kanaďanom Youngom – 5., v súťaži miešaných tímov
z rôznych krajín jeho tím Soul vypadol v 1. kole, vyhral zápas
s Cyperčanom Balarjišvilim
ATLETIKA
ĽUBOMÍR KUBIŠ: chôdza na 5000 m – 6. (po súčte z dvoch
súťaží: 21:10,94 + 21:42,72 min)
OLIVER MURCKO: 200 m – 7. (po súčte časov z dvoch behov:
21,91 + 21,19 s, slovenský dorastenecký rekord)
ANDREJ PAULÍNY: 1500 m – 8. (3:56,08 min), kombinovaná
súťaž v behoch – 9.

JAKUB ŠIMOŇÁK jednotlivci – 35. (40)
KATARÍNA ŠIMOŇÁKOVÁ ženy – 24. (30), miešaná štafeta
– 11. (13)
ĽADOVÝ HOKEJ
Konečné poradie: 11. miesto z 12 tímov, v základnej B-skupine SR – Olympijskí športovci z Ruska 3:2, SR – USA 1:2, SR –
Slovinsko 2:3 po SN, v boji o postup do štvrťfinále SR – USA
1:5. (Patrik Rybár, tretí brankár neodchytal žiadny zápas).

PETER KURIC: formát combined (speed + bouldering + lead)
– 19.
STOLNÝ TENIS
TATIANA KUKUĽKOVÁ: dvojhra – v základnej skupine prehrala so Srbkou Surjanovou 3:4 i s Juhokórejčankou Čoi 0:4,
zdolala Wangovú z USA 4:0 a nepostúpila, v súťaži miešaných
tímov Intercontinental s Pagaranim z Belize síce vyhrala dvojhry, ale jej tím podľahol Rusku 1:2 a Thajsku 1:2
KARATE
TOMÁŠ KÓSA: kumite nad 68 kg – nepostúpil zo základnej
skupiny, v ktorej prehral všetky 3 zápasy
BOX
JESSICA TRIEBEĽOVÁ: do 57 kg – v 1. kole prehrala s Thajčankou Somnuekovou

FUTSAL

PLÁVANIE

KAROL STUCHLÁK dvojice (so Solčanským) – 17. (20),
miešaná štafeta – 11. (13)

ŠPORTOVÉ LEZENIE

MICHAELA VRECKOVÁ: vrh guľou – 15. (po súčte z dvoch
častí: 13,22 + 12,89 m)

KLAUDIA MEDLOVÁ big air – 23. v kvalifikácii (26), slopestyle – 24. vo finále (26)

MAREK SOLČANSKÝ dvojice (so Stuchlákom) – 17. (20),
miešaná štafeta – 11. (13)

SEBASTIÁN CABALA: do 69 kg – 6. (255 kg, v nadhode 148
kg - slovenský rekord do 20 rokov)

ŠPORTOVÁ STREĽBA

LENKA KOVAČOVICOVÁ: 100 m – 22. (po súčte časov
z dvoch behov: 12,70 + 12,18)

JOZEF NINIS jednotlivci – 25. (40), miešaná štafeta – 11.
(13)

VZPIERANIE

VIKTÓRIA FORSTER: 200 m – 14. (po súčte časov z dvoch
behov: 25,28 + 24,56)

SNOUBORDING

SÁNKOVANIE

RADKA PAULECHOVÁ: miešaný BMX tím – do 8-členného
finále s Nagyom nepostúpili

MATEJ DUŠA: 50 m v. sp. - 18. (23,30 s), 50 m motýlik – 45.
(26,35 s)
DÁVID GAJDOŠ: 50 m prsia - 24. (29,64 s), 100 m prsia – 24.
(1:04,87 min)

JERGUŠ VENGRÍNI: vzduchová pištoľ na 10 m – 15. (554 b)

družstvo (SEBASTIÁN BAČO, TIBOR BOHÁČ, JAKUB FILIP,
KRISTIÁN MEDOŇ, RASTISLAV MORAVEC, JOZEF KORICINA, MATÚŠ ŠLEHOFER, MATÚŠ ŠEVČÍK, MAREK KURUC,
KEVIN KOLLÁR): v základnej A-skupine obsadilo 4. miesto
po prehrách 0:5 s Irakom, 0:4 s Argentínou, víťazstve 4:1 nad
Panamou a po prehre 1:2 s Egyptom, celkove skončilo na 7.
mieste

TAMARA POTOCKÁ: 50 m v. sp. – 25. (27,10 s), 100 m v.
sp. – 33. (58,69 s), 50 m motýlik – 8. (27,48 s, v semifinále
6. – 26,95 s, slovenský juniorský rekord), 100 m motýlik – 28.
(1:04,80 min), 200 m pol. pret. – 22. (2:21,54 min).
MIROSLAVA ZÁBORSKÁ: 50 m prsia – 32. (34,39 s), 100 m
prsia – 39. (1:13,30 min), 200 m prsia – 19. (2:34,32 min)
CYKLISTIKA
TOMÁŠ MERIAČ: kombinovaná súťaž družstiev (cestné
preteky + časovka + kritérium + cross country) – 19.
LUKÁŠ KUBIŠ: kombinovaná súťaž družstiev (cestné preteky
+ časovka + kritérium + cross country) – 19.
PATRIK NAGY: miešaný BMX tím – do 8-členného finále s
Paulechovou nepostúpili
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4.
ROČNÁ ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA, ZHODNOTENIE
ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ
OBSIAHNUTÝCH A VÝROK
AUDÍTORA K ROČNEJ
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

34

Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Auditovaná účtovná závierka SOŠV za rok 2018, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky je v prílohe č. 2
tejto Výročnej správy.
Príloha č. 2 – Účtovná závierka 2018, str. 86

OBSTARÁVACIA
CENA K 1.1.2018

Správa nezávislého audítora prezidentovi, generálnemu
sekretárovi a členom Slovenského olympijského a športového
výboru o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2018
a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe je
v prílohe č. 8 tejto Výročnej správy.

Pozemky

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej
závierke za rok 2018 – postup podľa § 20 bodu 1a) až
1h) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – Vybrané
finančné ukazovatele:

Drobný dlhodobý hmotný majetok

OBSTARÁVACIA CENA K
31.12.2017

0

0

0

1 361

0

0

1 361

121 395

9 571

0

130 966

8 550

0

0

8 550

23 742

25 982

1 041

48 683

155 048

35 553

1 041

189 560

Dopravné prostriedky

Spolu

ÚBYTKY

0

Umelecké diela a zbierky
Samostatné hnuteľné veci

PRÍRASTKY

Priemerný stav zamestnancov
Ekonomický ukazovateľ
Ekonomický ukazovateľ

2017

2018

20

22

24

Ekonomický ukazovateľ

2016

2017

Rentabilita aktív v %

5,76 %

11,41 %

-

z toho počet vedúcich zamestnancov

2

3

3

Rentabilita vlastného imania v %

7,94 %

28,11 %

-

Počet stálych zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti

2

2

2

Celková zadlženosť v %

22,54 %

19,66 %

15,22 %

Pomer vlastného imania a záväzkov v %

321,72 %

206,40 %

510,09 %

Celková likvidita v %

173,65 %

365,54 %

308,21 %

103

467

41

Doba obratu pohľadávok v dňoch

14

145

133

Doba obratu záväzkov v dňoch

47

191

23

Doba obratu zásob v dňoch

2018

2016

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť
Slovenský olympijský a športový výbor nemá významný
vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť v regióne.
Predpokladaný budúci vývoj činností spoločnosti
Slovenský olympijský a športový výbor bude v roku 2019
vykonávať aj naďalej činnosť v zmysle svojej zriaďovateľskej
listiny.

Porovnanie výšky základného imania
Ekonomický ukazovateľ
Hodnota základného imania

2016

2017

2018

1 236 388

1 305 335

1 645 316

Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov
Slovenský olympijský a športový výbor nenadobudol v roku
2018 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely,
nenadobudol ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely
ovládajúcej osoby.

Hodnota základného imania sa v roku 2018 oproti roku 2017
zvýšila o 26,05% vplyvom dosiahnutého zisku v roku 2017
vo výške 339 981 eur.
Neobežný majetok
Ekonomický ukazovateľ
Hodnota neobežného majetku ku koncu účtovného obdobia (netto)

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Slovenský olympijský a športový výbor v roku 2018 nevykonával činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

2016

2017

2018

656 584

658 486

669 862

Informácia o organizačnej zložke v zahraničí
Slovenský olympijský a športový výbor nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Hodnota neobežného majetku sa v roku 2018 výrazne
nezmenila.
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5.
PREHĽAD VÝNOSOV
PODĽA ZDROJOV
A ICH PÔVODU

38

39

DRUH

ZDROJ

PÔVOD

2016

2017

2018

Tržby z predaja
služieb

Súkromný sektor

Slovenská
olympijská
marketingová, a.s.

356 000

509 155

716 589

Prijaté príspevky od
iných organizácií

Súkromný sektor

Slovenská
olympijská
marketingová, a.s.

112 000

0

0

Prijaté príspevky od
iných organizácií

Zahraničie

Olympijská solidarita a národné výbory

844 336

828 478

1 046 916

Dotácie

Štátny rozpočet

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu

2 595 725

1 159 234

2 569 399

Iné ostatné výnosy

Refakturácie/predaj

Iné právnické osoby

105 241

33 001

39 454

Ostatné vyššie
nešpecifikované

Ostatné

Slovenský olympijský a športový
výbor/ Iné právnické
osoby

21 373

2 019

13 859

Dary

Súkromný sektor

Iné právnické osoby

0

0

50 000

Dotácie

Ostatné

Fond na podporu
umenia

0

0

4 000

4 034 675

2 531 887

4 440 217

Spolu

Prehľad výnosov
Výnosy

2016

2017

2018

Tržby z predaja služieb

356 000

509 155

756 043

0

0

0

4 916

0

0

10 213

0

0

40

9

9

6 204

2 010

11 037

105 241

20 668

2 482

0

12 333

0

956 336

828 478

1 097 246

2 595 725

1 159 234

2 573 400

4 034 675

2 531 887

4 440 217

Tržby za tovar
Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
Úroky
Kurzové zisky
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Prijaté príspevky od iných organizácií
Dotácie
Výnosy celkom

Celkové výnosy sa v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili o 1 908 330 eur, čo prestavuje zvýšenie
o 75,37 %. Zvýšenie výnosov spôsobilo najmä vyčerpanie
dotácie spojenej so ZOH 2018 poskytnutej v roku 2017
a účtovanej do výnosov v roku 2018 a dotácie poskytnutej aj
vyčerpanej v roku 2018.
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6.
PREHĽAD FYZICKÝCH
A PRÁVNICKÝCH OSOB,
KTORÝM SOŠV POSKYTOL
FINANČNÉ PROSTRIEDKY
ZO SVOJHO ROZPOČTU,
PREVYŠUJÚCE V SÚČTE SUMU
5 000 EUR A ÚČEL,
NA KTORÝ BOLI TIETO
PROSTRIEDKY URČENÉ

42

Prostriedky prevyšujúce sumu nad 5000 eur za fyzické osoby
a právnicke osoby je v prílohe č. 3 tejto Výročnej správy.
Príloha č. 3 - Prostriedky prevyšujúce sumu nad 5000 eur,
str. 112
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7.
PREHĽAD NÁKLADOV
ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE
A OSOBITNE PREHĽAD
NÁKLADOV NA PREVÁDZKU
ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE,
MZDOVÉ NÁKLADY,
NÁKLADY NA ODMENY
A NÁHRADY VÝDAVKOV
PODĽA OSOBITNÉHO
PREDPISU
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Prehľad nákladov
Náklady

2016

2017

2018

PREVÁDZKA SOŠV

POPIS

Spotreba materiálu

664 718

395 674

1 028 517

PREVÁDZKA SOŠV

Osobné náklady zamestnancov
bez odmien /len účty 521 a 524/

1 200

0

0

PREVÁDZKA SOŠV

0

0

0

Opravy a udržiavanie

3 304

2 796

2 779

Cestovné

49 171

27 821

62 274

107 107

139 174

134 520

1 277 506

553 322

Mzdové náklady

437 099

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

2017

2018

515 180

564 560

647 377

Mzdové náklady zamestnancov - odmeny

39 620

37 200

42 450

PREVÁDZKA SOŠV

Prenájom, prevádzka a údržba vozidiel

36 520

53 553

55 980

PREVÁDZKA SOŠV

Nákup a opravy kancelárskej a výpočtovej
techniky vrátane

35 226

43 256

12 550

PREVÁDZKA SOŠV

Externé služby - ekonomické, právne,
fotografické

31 600

37 699

66 675

2 212 782

PREVÁDZKA SOŠV

Prenájmy

33 350

29 750

38 125

452 411

510 890

PREVÁDZKA SOŠV

Ostatné - odpisy, kurzové rozdiely

17 647

41 635

30 261

148 454

159 964

178 937

PREVÁDZKA SOŠV

Telekomunikačné služby

12 965

19 478

20 859

Zákonné sociálne náklady

10 194

11 612

18 212

PREVÁDZKA SOŠV

Poplatky a poštovné

10 946

4 610

8 416

Ostatné sociálne náklady

5 107

5 298

5 653

PREVÁDZKA SOŠV

Cestovné náhrady - zamestnanci

6 795

14 024

23 835

Ostatné dane a poplatky

634

310

1 049

Prenájmy, réžia, prevádzka múzea

39 136

23 870

17 578

Ostatné pokuty a penále

674

93

127

PREVÁDZKA
Slovenské olympijské
a športové múzeum

Odpis pohľadávky

850

0

5 029

PREVÁDZKA SOŠV

Celkom

778 985

869 635

964 105

Kurzové straty

8 564

21 876

10 688

Dary

2 000

0

0

Osobitné náklady

4 525

5 270

27 085

152

0

669

113 749

101 739

18 325

3 719

7 918

19 554

1 124 990

304 039

287 044

0

0

200

2 011

2 589

2

0

0

0

3 965 728

2 191 906

4 524 336

Spotreba energie
Predaný tovar

Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby

Manká a škody
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Daň z príjmov
Dodatočné odvody dane z príjmov
Náklady celkom
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Prevádzka SOŠV

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú náklady
v roku 2018 vyššie o 2 332 430 eur, čo predstavuje
zvýšenie o 106,41 % oproti roku 2017. Toto zvýšenie bolo spôsobené prevažne zvýšením nákladov
súvisiacich so ZOH 2018.
Zhodnotenie niektorých nákladových položiek:
• Spotreba materiálu – zvýšenie o takmer 160 %
bolo spôsobené najmä nákupom vybavenia pre
športovcov na ZOH 2018,
• Ostatné služby – zvýšenie o takmer 300 % bolo
spôsobené nákupom ubytovania a vstupeniek
a nákladmi súvisiacimi s dopravou v počas
ZOH 2018,
• Mzdové náklady – zvýšenie o 12,93 % bolo
spôsobené nárastom prác vykonávaných
na základe dohôd mimo pracovnej činnosti
a prijatím dvoch nových zamestnancov v roku
2018. Medzi práce vykonávané na základe
dohôd patrilo najmä o zabezpečenie aktivít
v regiónoch, napr. organizácia projektu Vykročte za zdravím, Dotkni sa hviezd, zabezpečenie pohybových aktivít, Roadshow slovenského olympijského tímu, Olympijský deň
a pod.

2016

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám – zníženie o 5,59 % v porovnaní
s rokom 2017, tieto príspevky zahŕňali najmä
príspevky slovenským olympijským klubom,
príspevky na rozvoj športovej kariéry, štipendiá
na ZOH 2018 a OH 2020, príspevky na OHM
2018 a iné dotácie.
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8.
STAV A POHYB MAJETKU
A ZÁVÄZKOV
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Informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov Slovenského
olympijského a športového výboru sú uvedené v prílohe č. 4
tejto Výročnej správy.
Príloha č. 4 - Stav a pohyb majetku, str. 120
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9.
NÁVRH NA VYROVNANIE
VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

54

Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie účtovnej
straty
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné obdobie

339 981

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania

339 981

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata

84 120

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania

84 120

Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Výsledkom hospodárenia Slovenského olympijského
a športového výboru je vytvorenie straty vo výške 84 120 eur.
Predmetná účtovná strata vznikla dôsledkom nákupu materiálu a služieb, súvisiacich so Zimnými olympijskými hrami
2018 v Pjongčangu v roku 2017. Tento tovar bol
k 31. 12. 2017 na sklade, následne bol v roku 2018
vyskladnený a účtovaný do nákladov roku 2018.
Výkonný výbor navrhuje preúčtovať stratu z roku 2018 do
základného imania.
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10.
ZMENY VYKONANÉ
V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE
A INÝCH PREDPISOCH
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V roku 2018 boli vykonané zmeny v Stanovách Slovenského
olympijského výboru.
Príloha č. 5 – Stanovy SOŠV s úpravami na 55. Valnom
zhromaždení SOŠV 07. 12. 2018, str. 128
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11.
ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV

62

Riadiace a výkonné orgány.
Príloha č. 6 – Zmeny v orgánoch SOŠV – VZ SOŠV
a VV SOŠV, str. 140
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12.
UDALOSTI OSOBITNÉHO
VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI
PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO
OBDOBIA
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Valné zhromaždenie SOŠV
Za uvedené obdobie od 1.1.2019 do 10.4.2019 nenastali
skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verný a pravdivý obraz
účtovnej závierky k uvedenému dátumu
Výkonný výbor SOŠV
Za uvedené obdobie od 1.1.2019 do 10.4.2019 nenastali
skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verný a pravdivý obraz
účtovnej závierky k uvedenému dátumu.
Dňa 3.1. 2019 sa Jozef Gönci vzdal pozície člena VV SOŠV,
nakoľko od 7. 1. 2019 sa ujal funkcie štátneho tajomníka na
Ministerstve, školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.

							
Ing. Anton Siekel
Prezident SOŠV

Bratislava 10. 04. 2019
Spracovala na základe podkladov z jednotlivých oddelení
SOŠV: Ing. Katarína Feketeová
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PRÍLOHY SOŠV

70

PRÍLOHA Č. 1
REGISTER UZNESENÍ 2018

72
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VV

číslo uzn.

úkon

UZNESENIE

271

271/1/18

schvaľuje

Ľ. Halandu za overovateľa zápisu z 271. zasadnutia VV SOV.

271

271/2/18 a)

schvaľuje

Zápis z 270. zasadnutia VV SOV.

271

271/2/18 b)

schvaľuje

Kontrolu úloh z 270. VZ SOV

271

271/3/18

berie na
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v decembri 2017
a na začiatku januára 2018.

271

271/4/18

berie na
vedomie

Informácie riaditeľa športového a metodického oddelenia
SOV R. Bučeka o prípravách na ZOH 2018 PyeongChang.

271

271/5/18

schvaľuje

Princípy finančného ocenenia športových výkonov
reprezentantov SR.

271

271/6/18

berie na
vedomie

Informácie SZB o neúčasti tímu bobistov na ZOH 2018
PyeongChang.

271

271/7/18

berie na
vedomie

Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o vyhodnotení činnosti komisií SOV za rok 2017

271

271/8/18

berie na
vedomie

Informácie odborného pracovníka pre múzejnú činnosť
V. Karacsónyiho o činnosti SOŠM na rok 2018.

271

271/9/18 a)

ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
dodatočne
1 Praha, ČR 20.-21.11.2017 Stretnutie s ombudsmanom
schvaľuje
ČOV Ľ. Fogaš SOV

271

271/9/18 b)

schvaľuje

ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Lausanne, Švajčiarsko 17.-18.1.2018 Zasadnutie VV EOV
J. Liba SOV/EOV

271

271/10/18

schvaľuje

Návrh na členov komisií EOV 2018 – 2021 predložený
J. Libom.

271

271/11/18

berie na
vedomie

Informácie M. Vanderku o prípravách konferencie k 25.
výročiu založenia Slovenského olympijského výboru.

271

271/12/18

schvaľuje

Návrh mandátovej a návrhovej komisie a návrh volebnej
komisie, ktoré budú predložené na schválenie VZ SOV.

271

271/13/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách
53. VZ SOV.

271

271/14/18 A)

schvaľuje

Smernicu o poskytovaní náhrad pri pracovných cestách.

272

272/1/18

schvaľuje

J. Juráška za overovateľa zápisu z 272. zasadnutia VV SOV.

272

272/2/18 A)

schvaľuje

Zápis z 271. zasadnutia VV SOV.

272

272/2/18 b)

schvaľuje

Kontrolu úloh z 271. VZ SOV.

272

272/3/18

berie na
vedomie

Informácie riaditeľa športového a metodického oddelenia
SOV R. Bučeka o prípravách na ZOH 2018 PyeongChang.

zodpoved.

termín

splnené

VV

272

číslo uzn.

272/4/18

úkon

schvaľuje

UZNESENIE

zodpoved.

termín

splnené

Návrh zloženia výpravy Slovenskej republiky pre XIII. ZOH
PyeongChang 2018, ktorý bude schvaľovať 53. VZ SOV.
VEDENIE VÝPRAVY
Spolu (7): Roman Buček (vedúci výpravy), Boris Demeter,
Roman Hanzel (zástupcovia vedúceho), Roman Fano (vedúci
lekár), Ľubomír Souček (hlavný tlačový atašé), Branislav Delej
(lekár), Boris Žbirka (regeneračný pracovník)
BIATLON
Športovci (10; 5+5): Matej Kazár, Tomás Hasilla, Martin Otčenáš, Michal Šíma, Šimon Bartko, Anastasia Kuzminová, Paulína
Fialková, Alžbeta Majdišová, Ivona Fialková, Terézia Poliaková,
sprievod (14, z toho 2 s akreditáciami od IBU): Tomáš Fusko
(vedúci), Anna Murínová, Daniel Kuzmin, Milan Gašperčík,
Martin Bajčičák (tréneri), Dušan Otčenáš, Lukáš Daubner,
Adam Berčík, Matúš Ondrejka, Fabien Blondeau, Baptiste Blondeau (servis), Vladimír Vachalík (lekár), Denis Freudenfeld,
Radovan Jambor (fyzioterapeuti)
BEH NA LYŽIACH
Športovci (5; 3+2): Peter Mlynár, Andrej Segeč, Miroslav Šulek,
Alena Procházková, Barbora Klementová, sprievod (5): Michal
Malák (vedúci a tréner), Ján Valuška (tréner), Ondrej Benka-Rybár, Michal Polačko, Benedikt Procházka (servis)
ĽADOVÝ HOKEJ
Športovci (25; 0+25): Ján Laco, Branislav Konrád, Patrik Rybár,
Ivan Baranka, Michal Čajkovský, Dominik Graňák, Marek
Ďaloga, Tomáš Starosta, Juraj Valach, Peter Čerešňák, Juraj
Mikuš, Martin Bakoš, Miloš Bubela, Marcel Haščák, Lukáš
Cingeľ, Tomáš Marcinko, Patrik Lamper, Ladislav Nagy, Tomáš
Surový, Andrej Kudrna, Peter Ölvecký, Michal Krištof, Matej
Paulovič, Matúš Sukeľ, Marek Hovorka, sprievod (14): Miroslav
Šatan (generálny manažér), Miroslav Valíček (manažér), Craig
Ramsay, Vladimír Országh, Ján Lašák (tréneri), Róbert Bereš
(kondičný tréner), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Ján Grauzel (lekár), Ľubomír Ondrejka (masér), Viktor Fabík, Andrej
Foltýn (fyzioterapeuti), Peter Jánošík (tlačový atašé), Juraj
Stopka, Rastislav Ladecký (maséri)
Necestujúci náhradníci: Tomáš Hrnka, Andrej Meszároš, Pavol
Skalický, Marek Viedenský, Martin Gernát, Ladislav Romančík,
Marek Čiliak, Adam Jánošík, Oldrich Kotvan, Radoslav Tybor,
Július Hudáček, Libor Hudáček
KRASOKORČUĽOVANIE
Športovci (3; 1+2): Lukáš Csӧlley, Nicole Rajičová, Lucie Myslivečková, sprievod (3): Igor Krokavec, Tomislav Rajič, Corrado
Giordani (tréneri)
SÁNKOVANIE
Športovci (5; 4+1): Jozef Ninis, Jakub Šimoňák, Marek Solčanský, Karol Stuchlák, Katarína Šimoňáková, sprievod (4, z toho 1
s akreditáciou od FIL): Jozef Škvarek (vedúci a tréner), Ján Harniš, Walter Marx ml. (tréneri), Radko Štefáni (tréner a servis)
SNOUBORDING
Športovkyňa (1; 0+1): Klaudia Medlová, sprievod (2): Kjersti
Buaasová, Chanelle Sladicsová (ténerky)
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Športovci (7; 3+4): Adam Žampa, Andreas Žampa, Matej Falat,
Petra Vlhová, Veronika Velez Zuzulová, Soňa Moravčíková,
Barbora Kantorová, sprievod (16): Boris Vlha, Livio Magoni,
Matej Gemza, Timotej Zuzula, Branislav Moravčík, Tomáš
Žampa, Mateusz Herda, Alberto Belfi (tréneri), Marco Porta
(kondičný tréner), Mateo Freo, Jakub Hudák (fyzioterapeuti),
Stanislav Vozárik, Dušan Kapš, Krzystof Mazurek, Ján Baniar,
Viliam Stinčík (servis)

272

272/5/18

schvaľuje

Návrh na zloženie disciplinárnej komisie na ZOH 2018
nasledovne: Anton Siekel – prezident SOV, Jozef Liba – generálny sekretár SOV, Roman Buček –vedúci výpravy, Danka
Barteková – zástupkyňa športovcov, Matej Kazár – zástupca
športovcov, Michal Malák – zástupcovia trénerov, Roman
Fano – hlavný lekár výpravy. Tento návrh bude predložený
na schválenie na 53. VZ SOV.

272

272/6/18

berie na
vedomie

Informácie o prípravách na 53. VZ SOV, ktoré poskytol
generálny sekretár SOV J. Liba.
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VV

272

272

272

272/7/18

272/8/18 a)

272/8/18 b)

úkon

schvaľuje

schvaľuje

schvaľuje

UZNESENIE
Kandidátov na funkciu predsedu Dozornej rady SOV (zároveň kontrolór SOV) menovite:
Ing. Ján Mižúr, navrhnutý Slovenským zväzom orientačných
športov a Slovenskou triatlonovou úniou,
Ing. Ivan Greguška, navrhnutý Slovenským tenisovým
zväzom.
Kandidáti budú predložení na voľbu na 53. VZ SOV dňa
26.01.2018.
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Viedeň, Rakúsko 15.01.2018 Stretnutie s Rakúskym olympijským výborom J. Liba, G. Asványi SOV
ZPC č. 1 - 9 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Pjongčang, Kórejská republika 3.-26.2.2018 ZOH 2018 J.
Liba SOV/MOV
2 Pjongčang, Kórejská republika 3.-27.2.2018 ZOH 2018 D.
Nestarcová SOV
3 Pjongčang, Kórejská republika 4.2. – 17.3.2018 ZOH 2018
I. Motolíková SOV
4 Pjongčang, Kórejská republika 5.-26.2.2018 ZOH 2018
A. Siekel, E. Siekelová SOV/MOV
5 Pjongčang, Kórejská republika 5.-25.2.2018 ZOH 2018
A. Galica, J. Šiller SOV
6 Pjongčang, Kórejská republika 7. – 15.2.2018 ZOH 2018
P. Korčok, M. Vanderka, J. Liba, P. Hurajt SOV
7 Pjongčang, Kórejská republika 13. – 21.2. 2018 ZOH 2018
Ľ. Halanda, J. Jurášek, D. Líška, Z. Tomčíková, E. Hartmann,
P. Hrbek, G. Asványi SOV
8 Pjongčang, Kórejská republika 19. – 27.2.2018 ZOH 2018
J. Gonci, Z. Kríž, M. Šišková SOV
9 Dríteč, ČR 21. – 24.3.2018 Symposium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu R. Fano SOV

272

272/9/18

schvaľuje

Poskytnutie podpory tímu žien v plážovom volejbale – Natálii Dubovcovej a Andrey Štrbovej z Olympijskej solidarity
MOV Tokio 2020.

272

272/10/18

schvaľuje

Úlohu vypracovať špeciálny protokolárny poriadok na
prípravu a zabezpečenie pohrebu významných osobností
slovenského športu.

273

273/1/18

schvaľuje

D. Líšku za overovateľa zápisu z 273. zasadnutia VV SOV.

273

273/2/18 a)

schvaľuje

Zápis z 272. zasadnutia VV SOV.

273

273/2/18 b)

schvaľuje

Kontrolu úloh z 272. VZ SOV.

273

273/3/18

berie na
vedomie

Predbežné hodnotenie ZOH 2018 predložené riaditeľom
športového a metodického oddelenia SOV R. Bučekom.

ukladá

Športovému a metodickému oddeleniu SOV úlohu vypracovať v spolupráci so zväzmi zoznam najtalentovanejších
slovenských športovcov. Tento zoznam by mal obsahovať
mená športovcov od tých najlepších až po talenty, ktorých
výkonnosť bude SOV do budúcna sledovať.

ukladá

Športovému a metodickému oddeleniu SOV úlohu
vypracovať kalendár poolympijských stretnutí so zväzmi,
ktoré budú zamerané na zhodnotenie ZOH 2018, výhľady
do budúcnosti, potreby zväzov, vytýčenie perspektívnych
športovcov a ďalšie témy športového hnutia.

273

273

273

76

číslo uzn.

273/4/18

273/5/18

273/6/18

schvaľuje

zodpoved.

termín

splnené

VV

číslo uzn.

úkon

UZNESENIE

273

273/7/18

schvaľuje

Návrh rozpočtu SOV na rok 2018 predložený výkonným
riaditeľom SOV G. Asványim.

273

273/8/18

schvaľuje

Návrh rozpočtu SOM, a.s. na rok 2018 predložený
výkonným riaditeľom SOV G. Asványim.

273

273/9/18

schvaľuje

Rozoslanie a zverejnenie výziev SOV na predkladanie
vyznamenaní a ocenení SOV za rok 2017, ktoré budú
zaslané členským zväzom SOV.

273

273/10/18

schvaľuje

Program 54. VZ SOV predložený generálnym sekretárom
SOV J. Libom.

273

ZPC č. 1 – 7 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Pjongčang, Kórejská republika 3.-27.2.2018 ZOH 2018 P.
Gantnerová, J. Súkup, L. Perényi SOV
2 Pjongčang, Kórejská republika 7.-23.2.2018 ZOH 2018 M.
Sýkora SOV/SLA
3 Pjongčang, Kórejská republika 8.2.2017 – 14.2.2017 ZOH
2018 P. Kobela, J. Minčík, B. Čavajda SOV
schvaľuje
4 Pjongčang, Kórejská republika 14.2.2017 – 16.2.2017
273/11/18 a)
dodatočne
ZOH 2018 D. Líška SOV
5 Pjongčang, Kórejská republika 19.-27.2.2018 ZOH 2018
R. Tomko, M. Švirloch SOV
6 Pjongčang, Kórejská republika 20.2.2018 – 27.2.2018
ZOH 2018 Ž. Csáderová SOV
7 Viedeň, Rakúsko 2.-4.3.2018 Zasadnutie VV EFPM K.
Ráczová SOV

273

273/11/18 b)

schvaľuje

ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Praha, ČR 8.-11.3.2018 Športová diplomacia I. Štulajter,
P. Terem SOV
2 Praha, ČR 9.-11.3.2018 Športová diplomacia J. Liba,
P. Gantnerová, P. Hrbek SOV
3 Praha, ČR 9.-11.3.2018, 23.-25.3.2018, 6.-8.4.2018 Športová diplomacia D. Nestarcová, Z. Tomčíková, J. Daubnerová, V. Gubrický, R. Cagala SOV
4 Praha, ČR 15.3.2018 Prevzatie olympijských medailí J.
Golonku zo Siene slávy českého hokeja V. Karacsóny SOV 5
Tallin, Estónsko 18.-20.3.2018 Zasadnutie Komisie športovcov EOV J. Daubnerová SOV/EOV

273

273/12/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o štúdii
spoločnosti KPMG s názvom Koncepcia financovania športu
v Slovenskej republike.

274

274/1/18

schvaľuje

R. Petrisku za overovateľa zápisu z 274. zasadnutia VV SOV.

274

274/2/18 a)

schvaľuje

Zápis z 273. zasadnutia VV SOV.

274

274/2/18 b)

schvaľuje

Kontrolu úloh z 273. VV SOV.

274

274/3/18

berie na
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v marci a v apríli
2018.

zodpoved.

termín

splnené

Dodatočne v zmysle splnomocnenia VZ SOV zo dňa 26.
januára 2018 zmenu v zložení výpravy, nakoľko po schválení
nominácie VZ SOV došlo na základe žiadosti SLA
z 28.2.2018 k výmene trénera pre alpské lyžovanie. Namiesto Alberta Belfiho bol nominovaný Tomáš Dobranský.

77

VV

číslo uzn.

úkon

UZNESENIE

zodpoved.

termín

splnené

VV

číslo uzn.

úkon

Program 54. VZ SOV, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018
v Bratislave nasledovne:

274

274/4/18

schvaľuje

Program:
1. Otvorenie				Siekel
2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV Liba
3. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie a
volebnej komisie				Liba
4. Schválenie programu 54. VZ SOV, zápisnice zo 53. VZ
SOV, rokovacieho poriadku a volebného poriadku Liba
5. Prijatie čestných členov SOV			
Liba
6. Vyznamenania a ocenenia SOV za r.2017
Liba
7. Správa prezidenta SOV			
Siekel
8. Správa generálneho sekretára SOV		
Liba
9. Správa o účasti SR na XXIII. ZOH Pjongčang 2018 Buček
10. Diskusia
11. Prestávka
12. Výročná správa SOV/SOM/Nadácie SOV r.2017 Asványi
a. Správa SOM a.s. za rok 2017		
Asványi
b. Správa Nadácie SOV za rok 2017		
Guľáš
13. Správa DR SOV r.2017			
Mižúr
14. Správa DR SOM, a.s. za rok 2017
Kukumberg
15. Schválenie rozpočtu SOV na r. 2018		
Asványi
16. Diskusia
17. Voľba člena DR SOV		
Predseda
18. Správa mandátovej a návrhovej komisie
19. Záver					Siekel

274

274/5/18

schvaľuje

Návrh rokovacieho poriadku na 54. VZ SOV.

274

274/6/18

schvaľuje

Návrh volebného poriadku na 54. VZ SOV na voľbu člena
dozornej rady SOV.

274

274/7/18

schvaľuje

Návrh mandátovej a návrhovej komisie na 54. VZ SOV
nasledovne: predseda Jozef Jurášek, členovia Ján Žiška,
Igor Koller.

274

274/8/18

schvaľuje

Návrh volebnej komisie na 54. VZ SOV nasledovne: predseda Zdenko Kríž, členovia Vladimír Hurban,
František Jablonický, za dozornú radu SOV Ján Mižúr.

schvaľuje

Kandidátov na funkciu člena Dozornej rady SOV menovite:
• Ing. Tibor Hubík, navrhnutý Slovenskou golfovou
asociáciou
• Milan Jagnešák, navrhnutý Slovenským zväzom bobistov
Kandidáti budú predložení na voľbu na 54. VZ SOV dňa
27.04.2018.

274

274

274

274/9/18

274/10/18

274/11/18

schvaľuje

schvaľuje

Predloženie návrhu na prijatie Mariána Kukumberga za
čestného člena SOV na 54. VZ SOV. Schválenie automaticky
znamená aj udelenie Zlatého odznaku SOV.
Laureátov výročných ocenení SOV za rok 2017 nasledovne:
Trofej SOV: Ivan Čierny, Cena Matyldy Pálfyovej: Veronika
Velez Zuzulová, Cena Ondreja Nepelu: Ján Volko, Cena
Bohumila Goliana: futbalový tím Slovenska do 21 rokov,
Cena Pavla Schmidta: Peter Sagan, Cena Pavla Demitru: Ján
Ďurica, Cena Jána Zacharu: Gejza Vass, Cena Miroslava Procházku: Jozef Hrušovský, Cena Vincenta Lafka – olympijský
klub roka: Olympijský klub Michalovce.

274

274/12/18

schvaľuje

Laureátov vyznamenaní SOV nasledovne: Zlatý odznak
SOV: Marián Kukumberg, Daniel Kuzmin, Strieborný
odznak SOV: Ivan Kováč, Timotej Zuzula, Bronzový odznak
SOV: Branislav Antala, Ladislav Asványi, Eduard Čordáš,
Eva Glesková–Lehocká, 4 Ján Godál, Anton Hamran,
Vladimír Hnáth, Eva Charfreitagová, Tomáš Kampmiller,
Oľga Kyselovičová, Jan Liška, Ján Longa, Miroslav Luberda,
Vladimír Mihočko, Dušan Moravčík, Ján Novotný, Imrich
Ozorák, Daniel Pauko, Jozef Tománek, Dušan Ťažký, Ján
Valach, Plaketa SOV: Milan Lajčiak, Ladislav Noskovič,
Branislav Prieložný, Ján Pečo, Pavol Tolnay, Medaila SOV:
Pavol Blažek, Ivona Fialková, Paulína Fialková, Jozef Ninis,
Terézia Poliaková, Alena Procházková, Petra Vlhová, Čestné
uznanie SOV: Baptiste Blondeau, Fabien Blondeau, Ivan
Čillík, Božena Gerhátová, Rafael Horváth, Miroslav Jakubík,
Organizačný výbor medzinárodných cyklistických pretekov
Okolo Slovenska, Marek Vrba.

274

274/13/18

schvaľuje

Udelenie diplomu MOV Žena a šport Jane Labudovej.

274

274/14/18

schvaľuje

Návrh výročnej správy SOV a SOM, a.s. za rok 2017 predložený výkonným riaditeľom SOV G. Asványim.

274

274/15/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách
54. VZ SOV.

274

274/16/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách
Galavečera SOV k ZOH 2018.

274

274/17/18 a)

schvaľuje

ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Viedeň, Rakúsko 5.4.2018 Udelenie cien Fair Play
K. Ráczová SOV

274

274/17/18 b)

schvaľuje

ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Sarajevo, Bosna a Hercegovina 15-.17.4.2018 Inšpekčná
cesta EYOF 2019 J. Liba SOV/EOV
2 Varšava, Poľsko 17.-18.4.2018 Stretnutie s Poľským olympijským výborom G. Asványi, J. Liba, R. Buček SOV
3 Buenos Aires, Argentína 22.-27.4.2018 Seminár vedúcich
výprav OHM 2018 R. Hanzel, B. Demeter SOV/MOV 4
Olympia, Grécko 6.-13.5.2018 Stretnutie riaditeľov NOA
P. Ružbarský, P. Kačúr SOV/MOV
5 Belehrad, Srbsko 9.-13.5.2018 Zasadnutie VV EOV +
Seminár EOV J. Liba SOV/EOV
6 Belehrad, Srbsko 10.-13.5.2018 Seminár EOV R. Buček,
P. Gantnerová SOV/EOV

274

274/18/18

schvaľuje

Návrh špeciálneho protokolárneho poriadku na prípravu
a zabezpečenie pohrebu významných osobností slovenského športu vypracovaný viceprezidentom SOV J. Göncim.

274

274/19/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o doručených
žiadostiach o členstvo v SOV.

274

274/20/18

schvaľuje

Návrh účastníkov odborného fóra Olympism in Action
v Buenos Aires predložený generálny sekretárom SOV J.
Libom.

274

274/21/18

berie na
vedomie

Informácie kontrolóra SOV J. Mižúra o zložení skúšky
odbornej spôsobilosti kontrolóra národnej športovej
organizácie.

schvaľuje

Návrh novej štruktúry činnosti odborných komisií SOV
a oprávnenie predsedov komisií SOV na menovanie, obmenenie a doplnenie členov danej pracovnej komisie SOV.
Závery z takýchto komisií však budú predkladané VV SOV
a riadne komunikované.

274

78

UZNESENIE

274/22/18

zodpoved.

termín

splnené
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VV

číslo uzn.

úkon

274

274/23/18

berie na
vedomie

Informácie člena VV SOV M. Vanderku o problémoch vzdelávania odborníkov v športe.

275

275/1/18

schvaľuje

M. Vanderka za overovateľa zápisu z 275. zasadnutia VV
SOV.

275

275/2/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o 54. VZ SOV.

275

275/3/18

berie na
vedomie

Informácie výkonného riaditeľa SOV Gábora Asványiho o
priebehu Galavečera SOV k ZOH 2018.

schvaľuje

ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Praha, ČR 6.6.2018 Stretnutie s Českým olympijským výborom J. Liba SOV
2 Praha, ČR 7.-8.6.2018 Športová diplomacia J. Liba, P. Gantnerová, R. Cagala, V. Gubrický, J. Daubnerová SOV
3 Bodrum, Turecko 8.-10.6.2018 Neformálne stretnutie NOV
strednej a východnej Európy J. Liba, A. Siekel SOV/ORG
4 Lillehammer, Nórsko 7.-8.6.2018 Stretnutie komisie zberateľov Z. Letenayová SOV/MOV
5 Lausanne, Švajčiarsko 12.-13.6.2018 Komunikačný
workshop MOV Ľ. Souček, J. Šiller SOV
6 Olympia, Grécko 16.-30.6.2018 Stretnutie mladých účastníkov A. Glončák SOV/MOV

275

275

275/5/18

berie na
vedomie

Informácie právnika SOV P. Hrbeka o doručených žiadostiach o členstvo v SOV.

275

275/6/18

berie na
vedomie

Informácie člena VV SOV M. Vanderku o pripravovanej
konferencii k 25. výročiu SOV

275

275/7/18

schvaľuje

Návrh na odmenenie činnosti práce viceprezidentov SOV.

276

276/1/18

schvaľuje

Z. Kríža za overovateľa zápisu z 276. zasadnutia VV SOV.

276

276/2/18 a)

schvaľuje

Zápis z 275. zasadnutia VV SOV.

276

276/2/18 b)

schvaľuje

Kontrolu úloh z 275. VZ SOV.

276

276/3/18

berie na
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v máji a v júni 2018.

276

276/4/18

schvaľuje

Návrh úpravy parametrov Nariadenie vlády o metodike na
výpočet podielu uznaného športu na rok 2019.

276

276/5/18

berie na
vedomie

Informácie viceprezidenta SOV a predsedu športovej rady
SOV P. Korčok o obsahu zasadnutí komisie športovej rady
SOV pre financovanie športu.

276

80

275/4/18 a)

UZNESENIE

276/6/18

ukladá

Osloviť oficiálnym listom pani ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR s prosbou o informáciu z akého dôvodu
sa nestotožnila s návrhom rozdelenia zostávajúcej sumy pre
Toptím, ktorý vypracovali najväčší odborníci v danej oblasti
a ako plánuje zostávajúcu sumu rozdeliť.

zodpoved.

termín

splnené

VV

číslo uzn.

úkon

276

276/13/18

berie na
vedomie

Informácie riaditeľky SOŠM Z. Letenayovej o uskutočnenom odbornom kolokviu s názvom Šport a olympijské
hnutie v múzejnej dokumentácii.

schvaľuje

Informácie odborného pracovníka pre športy zo Športového a metodického oddelenia SOV B. Demetera o seminári
finančnej gramotnosti, ktorý sa uskutočnil dňa 21.5.2018
v Bratislave.

276

Korčok,
Hrbek

20. 7. 2018

276/14/18

UZNESENIE

276

ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Umag, Chorvátsko 31.5.-3.6.2018 Stretnutie s Chorvátskym olympijským výborom J. Liba SOV/ORG
2 Schwechat, Rakúsko 10.6.2018 Transport účastníkov
marketingového seminára MOV D. Hošťák, B. Demeter
schvaľuje
276/15/18 a)
SOV 3 Brno, ČR 13.-14.6.2018 Dámska jízda pod plachtami
dodatočne
O. Kyseľovičová, M. Šišková, J. Labudová SOV/ORG
4 Schwechat, Rakúsko 17.6.2018 Transport účastníkov marketingového seminára MOV D. Hošťák, B. Demeter SOV 5
Glasgow, Škótsko 19.-20.6.2018 Kandidatúra ME hádzaná
2022 J. Liba, A. Siekel, F. Chmelár SOV/ORG

276

ZPC č. 1 - 9 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Praha, ČR 24.-25.6.2018 Športová diplomacia (zmena termínu) P. Gantnerová, R. Cagala, V. Gubrický, J. Liba, Z. Tomčíková
SOV
2 Minsk, Bielorusko 9.-13.7.2018 Seminár vedúcich výprav EH
Minsk R. Buček, R. Hanzel SOV
3 Minsk, Bielorusko 10.-13.7.2018 Informačný seminár pre
tlačových atašé EH Minsk 2019 Ľ. Souček, J. Šiller SOV 4 Tokyo,
Japonsko 4.-7.9.2018 World Press Breefing Ľ. Souček SOV
5 Gothenburg, Švédsko 5.-7.9.2018 VZ OMN Z. Letenayová
SOV/ORG
6 Ljubljana, Slovinsko 18.-21.9.2018 Konferencia Európskej
olympijskej akadémie P. Ružbarský, P. Kačúr SOV/ORG
7 Marakéš, Maroko 25.-27.9.2018 Školenie pre lekárov výprav
na športové podujatia R. Fano SOV/MOV
8 Buenos Aires, Argentína 3.-11.10.2018 Fórum olympizmus v
akcii + OHM 2018 A. Siekel, J. Liba, I. Motolíková, M. Vanderka
SOV/MOV
9 Buenos Aires, Argentína 6.-11.10.2018 OHM 2018 Z. Kríž
SOV

276/15/18 b)

schvaľuje

Vypracovať odpoveď na odborný list Slovenského zväzu
cyklistiky súvisiaci s problematikou verifikácie dát členskej
základne národných športových zväzov na účely výpočtu
príspevku uznanému športu. Komunikovať túto tému
s hlavnou kontrolórkou športu SR.

276

276/16/18

ukladá

276

276/17/18

schvaľuje

Pokračovať naďalej v aktivite kontroly dát pre výpočet
príspevku uznanému športu a apelovať na MŠVVaŠ SR
v súvislosti s väčšou verifikáciou dát.

Splnené

276

276/7/18

berie na
vedomie

Informácie viceprezidenta SOV a predsedu športovej rady
SOV P. Korčok o nerozdelenej sume pre Toptím a príprave
návrhu zoznamu športovcov na prerozdelenie tejto sumy.

276

276/18/18

schvaľuje

Návrh nominácie zástupcu Slovenskej plaveckej federácie
do pracovnej skupiny športovej rady SOV pre financovanie
a infraštruktúru.

276

276/8/18

berie na
vedomie

Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o probléme vyplatenie odmien za výsledky na ZOH PyeongChang
2018.

276

276/19/18

berie na
vedomie

Žiadosť Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva
o prehodnotenie personálneho zloženia Lekárskej
a antidopingovej komisie SOV.

276

276/9/18

berie na
vedomie

Informácie R. Bučeka k o prípravách na YOG Buenos Aires
2018.

276

276/20/18

berie na
vedomie

Informácie R. Bučeka o prípravách na Európske hry Minsk
2019.

276

276/10/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o vzdelávacom programe Športová diplomacia.

276

276/21/18

berie na
vedomie

Informácie R. Bučeka o podnetoch od zväzov zimných
športov po ZOH 2018.

276

276/11/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách
osláv 25. výročia SOV.

276

276/22/18

ukladá

276

276/12/18

berie na
vedomie

Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o prípravách konferencie k 25. výročiu SOV.

Adresovať sumár podnetov národných športových zväzov
zozbieraný po stretnutiach

zodpoved.

termín

Hrbek

13. 7. 2018

Buček

31.7. 2018

splnené
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VV

číslo uzn.

úkon

276

276/23/18

berie na
vedomie

276

276/24/18

276/25/18

276

číslo uzn.

úkon

Informácie R. Bučeka o spoluorganizovaní podujatia Lekárskou a antidopingovou komisiou SOV.

278

278/1/18

schvaľuje

P. Korčoka za overovateľa zápisu z 278. zasadnutia VV SOV.

Žiadosť Slovenského horolezeckého spolku James o podporu projektu Olympijskej solidarity v oblasti vzdelávania
„Development of the National Sports System“.

278

278/2/18 a)

schvaľuje

Zápis z 277. zasadnutia VV SOV.

schvaľuje

278

278/2/18 b)

schvaľuje

Kontrolu úloh z 277. VZ SOV.

berie na
vedomie

Informácie riaditeľky SOŠM Z. Letenayovej zo zasadnutia pracovnej skupiny pre zbierky pri Olympic Museum
Network, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6.-9.2018 v Lillehammeri.

278

278/3/18

berie na
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v septembri a v prvej
polovici októbra 2018.

278

278/4/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu
o vyhodnotení osláv 25. výročia SOV.

278

278/5/18

berie na
vedomie

Informácie prezidenta SOV A. Siekel a generálneho sekretár
SOV J. Libu k vyhodnoteniu pracovného stretnutia s členmi
SOV.

276/26/18

berie na
vedomie

Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o vyhodnotení sprievodných súťaží a aktivít k Olympijskému dňu 2018.

277

277/1/18

schvaľuje

J. Gӧnciho za overovateľa zápisu z 277. zasadnutia VV SOV.

277

277/2/18 a)

schvaľuje

Zápis z 276. zasadnutia VV SOV.

277

277/2/18 b)

schvaľuje

Kontrolu úloh z 276. VZ SOV.

277

277/3/18

berie na
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v mesiacoch jún, júl
a august 2018.

277

277/4/18

schvaľuje

Návrh zloženia výpravy na III. letné olympijské hry mládeže
Buenos Aires 2018.

277

277/5/18

berie na
vedomie

Informácie B. Demetera o prípravách na YOG Buenos Aires
2018.

277

277/6/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách
osláv 25. výročia SOV.

277

277/7/18

berie na
vedomie

Informácie právnika SOV P. Hrbeka o návrhu a prípravách
nových stanov SOV.

277

277/8/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o vzdelávacom programe Športová diplomacia.

277/9/18

berie na
vedomie

Informácie viceprezidenta SOV J. Gönciho z VZ SAO.

277

ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Viedeň, Rakúsko 27.6.2018 Školenie mladých ambasádoschvaľuje
277/10/18 a)
rov OHM 2018 A. Longová SOV
dodatočne
2 Varšava, Poľsko 5.7.2018 Pohreb I. Szewinska J. Liba,
A. Siekel, M. Mračnová SOV

277

277/10/18 b)

schvaľuje

ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Praha, ČR 14.-16.9.2018 Stretnutie na ČOV – športové
právo, prednáška zákon o športe, systém financovania športu v podmienkach SR P. Hrbek SOV
2 Madrid, Španielsko 17.-19.9.2018 Marketingový seminár
MOV K. Czuczová MOV/SOV
3 Štokholm, Švédsko 19.-21.9.2018 Zasadnutie VV EOV
J. Liba EOV/SOV

277

277/11/18

berie na
vedomie

Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o vyhodnotení
olympijské dňa za rok 2018.

277

277/12/18

berie na
vedomie

Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o projekte Vykročte
za zdravím 2018.

277

277/13/18

berie na
vedomie

Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho o zámere
vytvoriť marketingové oddelenie SOV.

277

277/14/18

berie na
vedomie

Informácie výkonného riaditeľa SOV G. Asványiho
o vyhodnotení projektu Ukáž sa!

277

277/15/18

schvaľuje

Nomináciu Adiho Gyuríka na cenu Piotra Nurowského.

277

277/16/18

berie na
vedomie

Informácie viceprezidenta SOV Z. Kríža o pláne aktivít
oddelenia olympizmu SOV na II. polrok 2018

277

277/17/18

zodpoved.

VV

276

277

82

UZNESENIE

ukladá

Pripraviť oficiálne poďakovanie Japonskému olympijskému výboru za spoluprácu, profesionálny prístup, ochotu
a výbornú starostlivosť o slovenských športovcov, ktorí
absolvovali v Japonsku športové sústredenie.

termín

splnené

278/6/18 a)

ZPC č. 1 - 7 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Viedeň, Rakúsko 21.-22.9.2018 Transport hostí 25. výročie
SOV V. Miller, B. Demeter, V. Borsig, J. Šiller SOV
2 Helsinki, Fínsko 16.-18.9.2018 Zasadnutie komisie olympizmu EOV I. Motolíková SOV/EOV
3 Sarajevo, Bosna a Hercegovina 16.-17.9.2018 Inšpekčná
cesta EYOF Sarajevo J. Liba SOV/EOV
4 Viedeň, Rakúsko 21.-22.9.2018 Transport hostí 25. výročie
schvaľuje
SOV V. Miller, B. Demeter, V. Borsig, J. Šiller SOV
dodatočne
5 Praha, ČR 28.9.2018 100 rokov českého športu J. Liba,
F. Chmelár SOV
6 Praha, ČR 12.-13.10.2018 Konferencia „Šport na hrane“
O. Kyselovičová SOV
7 Praha, ČR 11.-14.10.2018 Športová diplomacia J. Daubnerová, R. Cagala, Z. Tomčíková, V. Gubrický, D. Kosová, A.
Michalková, T. Benko, L. Kršňáková, P. Gantnerová, P. Terem,
I. Štulajter, J. Liba SOV

278

278/6/18 b)

schvaľuje

ZPC č. 1 - 11 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Sarajevo, Bosna a Hercegovina 21.-23.10.2018 Inšpekčná
cesta EYOF Sarajevo J. Liba SOV/EOV
2 Praha, ČR 25.-26.10.2018 Konferencia „Sport Parks“ G. Asványi, I. Motolíková, P. Gantnerová, M. Habodasz, Liba SOV
3 Praha, ČR 2.-4.11.2018 Športová diplomacia D. Kosová,
T. Benko, L. Kršňáková, A. Longová SOV
4 Marbella, Španielsko 6.-10.11.2018 Zasadnutie VV EOV +
Valné zhromaždenie VV EOV J. Liba SOV/EOV 5 Marbella,
Španielsko 7.-10.11.2018 Valné zhromaždenie EOV A. Siekel,
P. Gantnerová SOV
6 Sarajevo, Bosna a Hercegovina 11.-16.11.2018 CoCom, Seminár vedúcich výprav EYOF Sarajevo 2019 J. Liba SOV/EOV
7 Sarajevo, Bosna a Hercegovina 13.-16.11.2018 Seminár
vedúcich výprav EYOF Sarajevo 2019 R. Hanzel. B. Demeter
SOV/EOV
8 Brusel, Belgicko 21.-24.11.2018 Valné zhromaždenie EFPM K.
Ráczová SOV/ORG
9 Singapore, Singapore + Tokio, Japonsko 22.11.-3.12.2018
Stretnutie so Singaporským olympijským výborom + valné
zhromaždenie ANOV A.Siekel, J. Liba, P. Gantnerová SOV/
ORG
10 Praha, ČR 23.-25.11.2018 Športová diplomacia D. Kosová,
T. Benko, L. Kršňáková, A. Longová, A. Michalková, P. Hrbek
SOV
11 Praha, ČR 7.-9.12.2018 Športová diplomacia D. Kosová,
T. Benko, L. Kršňáková, A. Longová, A. Michalková SOV

278

278/7/18

schvaľuje

Zloženie Juniorského olympijského tímu na rok 2019.

278

278/8/18

berie na
vedomie

Informácie Z. Kríža a M. Vanderku o ďalších aktivitách SOV
na nasledujúce obdobia.

279

279/1/18

schvaľuje

Ľ. Halandu za overovateľa zápisu z 279. zasadnutia VV SOV.

278

Sekretariát
SOV

31. 10. 2018

UZNESENIE

zodpoved.

termín

splnené

83

VV

číslo uzn.

úkon

UZNESENIE

279

279/2/18 a)

schvaľuje

Zápis z 278. zasadnutia VV SOV.

279

279/2/18 b)

schvaľuje

Kontrolu úloh z 278. VZ SOV.

279

279/3/18

berie na
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v októbri, v novembri
a na začiatku decembra 2018.

zodpoved.

termín

splnené

Návrh programu 55. VZ SOV v nasledujúcej podobe:

279

279/4/18

schvaľuje

Program:
1. Otvorenie				Siekel
2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV
Liba
3. Schválenie zloženia mandátovej komisie
a návrhovej komisie			
Liba
4. Schválenie programu 55. VZ SOV, zápisnice z 54. VZ SOV
a rokovacieho poriadku 			
Liba
5. Správa prezidenta SOV			
Siekel
6. Transformácia SOV na strešnú organizáciu slovenského
športového hnutia
Siekel
a. Schválenie návrhu Stanov SOV		
Hrbek
b. Schválenie novej symboliky SOV		
Liba
7. Diskusia
8. Správa mandátovej komisie
9. Správa návrhovej komisie
10. Záver					Siekel
Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 55. VZ SOV v
nasledujúcom zložení:

84

279

279/5/18

schvaľuje

Mandátovo – návrhová komisia pre 55. VZ SOV
1. Peter Korčok – Slovenský atletický zväz
2. Ivan Cibák – Slovenská kanoistika
3. Vladimír Slaný – Slovenský zväz vodného motorizmu

279

279/6/18

schvaľuje

Návrh rokovacieho poriadku pre 55. VZ SOV.

279

279/7/18

schvaľuje

Návrh nových Stanov SOŠV ako strešnej organizácie slovenské športového hnutia.

279

279/8/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách
55. VZ SOV.

279

279/9/18

berie na
vedomie

Vyhodnotenie YOG 2018 Buenos Aires, ktoré prezentoval
generálny sekretár SOV J. Liba.

279

279/10/18

279

279/11/18

schvaľuje
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
dodatočne
berie na
vedomie

Informácie členky MOV D. Bartekovej z medzinárodného
športového prostredia.

279

279/12/18

ukladá

Úlohu oboznámiť sa s obsahom Deklaráciu práv a povinností športovcov (Athletes´ Declaration), ktorú MOV schválil
na svojom októbrovom zasadnutí v Buenos Aires a následne
pristúpiť k jej oficiálnemu prijatiu a implementácii.

279

279/13/18

berie na
vedomie

Informácie člena SOV a predsedu komisie športovcov SOV
M. Tótha o aktivitách a záveroch komisie športovcov SOV.

279

279/14/18

berie na
vedomie

Informácie generálneho sekretára SOV J. Libu o prípravách
na EYOF 2019 Sarajevo.

279

279/15/18

schvaľuje

Návrh zástupcov do komisií ANOV na obdobie 2019 –
2022.

279

279/16/18

schvaľuje

Návrhy na ceny fair play za rok 2018 predložené
predsedníčkou KFP SOV K. Ráczovou.

279

279/17/18

schvaľuje

Plán práce VV SOV na I. polrok 2019.

279

279/18/18

berie na
vedomie

Informácie Z. Kríža, M. Tótha, D. Líšku a J. Mižúra
o ďalších aktivitách SOV.

85

PRÍLOHA Č. 2
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2018

86

87

88

89

90

91

92

93

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)
IČO 30811082/SID

Čl. I
Všeobecné údaje
(1)
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej
osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Slovenský olympijský a športový výbor je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením. Slovenský
olympijský a športový výbor má výlučné právo používať
olympijskú symboliku a udeľuje súhlas na jej používanie
inými fyzickými osobami a právnickými osobami.
Dátum založenia: 19.12.1993
(2)
Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky.
Štatutárny orgán:
Ing. Anton Siekel – prezident od 26.11.2016
PaedDr. Jozef Liba – generálny sekretár
Dozorná rada:
Ing. Marián Kukumberg – predseda dozornej rady do
18.12.2017
Milan Jagnešák – člen dozornej rady za komisiu športovcov
od 26.11.2016 do 25.2.2018
Jakub Šimoňák – člen dozornej rady za komisiu športovcov
od 27.4.2018
Ján Karšňák – člen dozornej rady od 26.11.2016
Tibor Hubík – člen dozornej rady od 27.4.2018
Ing. Ján Mižúr – člen dozornej rady do 26.1.2018, predseda /
kontrolór od 26.1.2018
Výkonný výbor (VV SOV)
Ľubor Halanda – viceprezident do 26.11.2016, od
26.11.2016 člen VV SOV
Peter Korčok – člen VV SOV do 26.11.2016, od 26.11.2016
viceprezident
Zdenko Kríž – člen VV SOV do 26.11.2016, od 26.11.2016
viceprezident
Jozef Gönci – predseda komisie športovcov člen ex officio
do 21.8.2016, od 26.11.2016 viceprezident, dňa 3.1.2019 sa
vzdal mandátu člena VV SOŠV
Jozef Jurášek - člen VV SOV od 18.4.2015
Daniel Líška - člen VV SOV od 24.11.2012
Danka Barteková - člen ex officio od 3.7.2013
Matej Tóth - predseda komisie športovcov člen ex officio od
21.8.2016
Robert Petriska - člen VV SOV od 26.11.2016
Monika Šišková - člen VV SOV od 26.11.2016
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Marián Vanderka - člen VV SOV od 26.11.2016
Marián Kukumberg - prizývaný / kontrolór do 18.12.2017
(s hlasom poradným)
František Chmelár - prizývaný / čestný prezident od
26.11.2016 (s hlasom poradným)
Vladimír Černušák -prizývaný / čestný predseda do
15.1.2018 (s hlasom poradným)
Jozef Liba - prizývaný / generálny sekretár - od 24.11.2012
(s hlasom poradným)
Gábor Asványi - prizývaný / výkonný riaditeľ od 1.2.2017
Ján Mižúr - prizývaný / kontrolór od 26.1.2018 (s hlasom
poradným)

Slovenský olympijský a športový výbor založil v roku 2000
svoju dcérsku spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou –
Slovenskú olympijskú marketingovú, a.s. a v roku 2007 založil
Nadáciu Slovenského olympijského výboru.

Ombudsman SOV
Ľubomír Fogaš - od 26.11.2016

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach
vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy.
Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách.

(3)
Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená
a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
Slovenský olympijský a športový výbor plní najmä tieto
úlohy:
• riadi, rozvíja, podporuje a chráni olympijské hnutie
v Slovenskej republike,
• zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty v Slovenskej republike,
• podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike,
• riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu
na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom,
Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou
národných olympijských výborov,
• zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách
a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným
olympijským výborom alebo národnými olympijskými
výbormi iných krajín,
• vykonáva výlučnú pôsobnosť vo veciach vymedzených
Olympijskou chartou.
(4)
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet
vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné
účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou
jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia.
Uvedené v tabuľke na strane 14.
(5)
Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
účtovnej jednotky.

(6)
Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej
podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných
metódach

(1)
Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti.
Slovenský olympijský a športový výbor bude aj naďalej nepretržite pokračovať v svojej činnosti.
(2)
Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka v roku 2018 neimplementovala žiadne
zmeny účtovných metód a účtovných zásad.
(3)
Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – vo vlastných nákladoch (softvér na evidenciu
dotácií),
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
– v roku 2018 nenastala skutočnosť,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- v roku 2018 nenastala skutočnosť,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom v roku 2018 nenastala skutočnosť,
g) dlhodobý finančný majetok – k 31.12.2018 metódou
vlastného imania ku dňu účtovnej závierky,
h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou, ku dňu
uskutočnenia účtovného prípadu,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – v roku 2018 nenastala skutočnosť,

j) zásoby obstarané iným spôsobom – vlastnou činnosťou
ocenené vo vlastných nákladoch výroby,
k) pohľadávky – menovitou hodnotou pri ich vzniku,
l) krátkodobý finančný majetok - menovitou hodnotou pri
ich vzniku,
m) časové rozlíšenie na strane aktív - menovitou hodnotou
pri ich vzniku,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou pri ich vzniku,
o) časové rozlíšenie na strane pasív - menovitou hodnotou
pri ich vzniku,
p) deriváty - v roku 2018 nenastala skutočnosť,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - v roku 2018
nenastala skutočnosť.
(4)
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby
odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.
Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je majetok ocenený
a odpisuje sa len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.
Majetok sa odpisuje rovnomerne (spôsob stanovenia odpisov
vychádza z § 27 platného zákona o dani z príjmov).
Odpisový plán dlhodobého majetku
Druh
majetku

Doba
odpisovania

Sadzba
odpisov

Odpisová
metóda

Dopravné
prostriedky

4 roky

25 %

rovnomerný

Nábytok

6 rokov

16,66 %

rovnomerný

Softvér

2 - 4 roky

25 %

rovnomerný

Drobný
majetok

13 mesiacov

7,69 %

rovnomerný

(5)
Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza
sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy
V roku 2018 nenastala skutočnosť.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje
v súvahe
(1)
Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom
hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto
majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav
dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto
majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
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b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému
majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku
v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok
a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku
bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného
účtovného obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na
začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného
účtovného obdobia.
Údaje v zmysle bodu 1a), b), c) sú uvedené v tabuľke na
strane č. 15, 16, 17.
Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné
právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Skutočnosť v roku 2018 nenastala.

Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 18 – skutočnosti v roku
2018 nenastali.
(5)
Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza
ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného
obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania
opravných položiek k zásobám.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 19 – skutočnosti v roku
2018 nenastali.
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky
súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Poisťovňa

Obdobie
poistenia

Poistná suma

Allianz – Slovenská
poisťovňa, a.s.

23.11.2018
– 22.11.2019

555 917

Povinné zmluvné poistenie - BL284NZ

ČSOB poisťovňa,
a.s.

01.02.2018
– 31.01.2019

X

Havarijné poistenie – BL284NZ

ČSOB poisťovňa,
a.s.

10.02.2018
– 09.02.2019

22 324

Druh majetku
Poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu

Havarijné a zákonné poistenie bolo uhradené za všetky motorové vozidlá v majetku Slovenského olympijského výboru
v stanovenej výške a lehote.
(3)
Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné
účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného
účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého
finančného majetku.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane č. 18.
Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných
položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu
ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku neboli
tvorené.
(4)
Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného
majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku
reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
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Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

Zdaňovaná
činnosť

stav účtu
k 31.12.2018

Pohľadávky z obchodného styku

168 174

0

0

168 174

Ostatné pohľadávky

98 434

0

0

98 434

Daňové pohľadávky

8 081

0

0

0

9

0

0

9

274 698

0

0

274 698

Stav k 1.1.2018

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2018

náklady budúcich období

176 866

28 941

176 826

28 981

príjmy budúcich období

25 040

0

25 040

0

Stav k 1.1.2017

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2017

náklady budúcich období

75 626

182 467

81 227

176 866

príjmy budúcich období

0

25 040

0

25 040

Účet

(2)
Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Iné pohľadávky
Spolu

(6)
Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa
uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas
bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania
opravných položiek k pohľadávkam.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 20 – opravná položka
k pohľadávkam v roku 2018 nebola tvorená.
Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 20.
Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov
budúcich období a príjmov budúcich období.
Prehľad významných položiek časového
rozlíšenia nákladov budúcich období
a príjmov budúcich období - BO

Prehľad významných položiek časového
rozlíšenia nákladov budúcich období
a príjmov budúcich období - PO
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Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného
majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách,
výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov
účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci
bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná
jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného
účtovného obdobia.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 21 a 22.
Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní
účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 22 a 23.
(8)
Opis a výška cudzích zdrojov, a to:
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného
účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo
zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok
rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 23.
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné
záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav,
prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých
druhov záväzkov,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote
splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 24 a 25.
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa
začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas
účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 25.
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných
finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli
poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty
v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 26 – spoločnosť
v roku 2018 nečerpala pôžičky a úvery.
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia
výdavkov budúcich období.
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Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia
výdavkov budúcich období
Stav k
1.1.2018

Prírastky

Úbytky

Stav k
31.12.2018

25 040

6 690

22 830

8 900

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
v členení najmä na:
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 27.
(10)
Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu,
a to:
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný
náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 27 - skutočnosti v roku
2018 nenastali.

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje
vo výkaze ziskov a strát
(1)
Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu
a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných
druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej
činnosti účtovnej jednotky.
Tržby za olympijskú symboliku boli v roku 2018 vo výške
700 517 eur.
(2)
Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých
darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
Skutočnosť v roku 2018 nenastala.

(3)
Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala
v priebehu bežného účtovného obdobia.
Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná
jednotka prijala v priebehu bežného
účtovného obdobia.

Hodnota v priebehu účtovného obdobia

Hodnota v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Prijaté príspevky od iných organizácií

1 097 246

828 477

Dotácie

1 458 672

1 159 234

(4)
Opis a suma významných položiek finančných výnosov;
uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne
sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Celková suma kurzových ziskov bola v roku 2018 v sume
11 037 eur.
(5)
Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov,
nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 28.
(6)
Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za
bežné účtovné obdobie.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 29 – spoločnosť v roku
2018 nemala príjmy z prijatého podielu zaplatenej dane.
(7)
Opis a suma významných položiek finančných nákladov;
uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne
sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 29.
(8)
V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej
závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov
za účtovné obdobie v členení na náklady za:
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej
závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 30.

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Súčasti fondu knižnice SOŠM v hodnote 12 371 eur
Súčasti fondu fotoarchívu SOŠM v hodnote 2 607 eur
Súčasti zbierkového fondu SOŠM v hodnote 407 911 eur.

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1)
Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti,
ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými
aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných
zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z
príjmov.
Skutočnosti v roku 2018 nenastali.
(2)
Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych
rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov
ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej
udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane
alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky,
alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti,
ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný
úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Skutočnosti v roku 2018 nenastali.
(3)
Opis významných položiek ostatných finančných povinností,
ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe;
pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka
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Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1

spriaznených osôb, a to:
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných
finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať
určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských
alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných
zmlúv,
e) iné povinnosti.
Spoločnosť nemá významné finančné povinnosti, ktoré by
neboli spomenuté v súvahe resp. v účtovníctve.

Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie
- stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

(4)
Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe
alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
Spoločnosť nevlastní kultúrne pamiatky.
(5)
Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi
dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia.
Za uvedené obdobie nenastali skutočnosti, ktoré by mali
vplyv na verný a pravdivý obraz účtovnej závierky k uvedenému dátumu.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

24

22

z toho počet vedúcich zamestnancov

3

3

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

33 134

prírastky

0

0

úbytky

0

0

presuny

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

33 134

33 134

Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

27 690

27 690

prírastky

2 604

2 604

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie

Oceniteľné
práva

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

33 134

úbytky

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
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Softvér

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

0
30 294

30 294

Opravné položky
– stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

0

0

prírastky

0

0

úbytky

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

0

Zostatková hodnota – stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

5 444

5 444

Zostatková hodnota –
stav na konci bežného
účtovného obdobia

2 840

2 840
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Tabuľka č. 2

0

0

1 041

1 041

presuny

0

0

0

0

0

1 361

130 966

8 550

48 683

189 560

Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

0

119 561

1 959

23 742

145 262

prírastky

0

2 274

2 141

11 464

15 879

úbytky

0

0

0

1 041

1 041

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

121 835

4 100

34 165

160 100

Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

0

0

0

0

0

prírastky

0

0

0

0

0

úbytky

0

0

0

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota – stav
na začiatku bežného účtovného obdobia

1 361

1 834

6 591

0

9 786

Zostatková hodnota – stav
na konci bežného účtovného
obdobia

1 361

9 131

4 450

14 518

29 460

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

643 257

643 257

6 182

6 182

637 075

637 075

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

643 257

643 257

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

637 075

637 075

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota

Tabuľka k čl. III ods. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Hodnota vlastného
imania na konci účtovného
obdobia
bezprostredne
bežného
predchádzajúúčtovného
ceho účtovnéobdobia
ho obdobia

Podiel
na základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej
jednotky
na hlasovacích
právach (v %)

Slovenská olympijská
marketingová, a.s.

100

100

630 436

Nadácia Slovenského
olympijského výboru

100

100

6 639

Názov spoločnosti
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Spolu

0

Poskytnuté preddavky
na dlhodobý finančný
majetok

úbytky

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku

35 553

Ostatný dlhodobý
finančný majetok

25 982

Pôžičky podnikom
v skupine a ostatné
pôžičky

0

Dlhové cenné papiere
držané do splatnosti

9 571

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti
s podstatným vplyvom

0

Spolu

prírastky

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti v ovládanej
osobe

Poskytnuté preddavky
na dlhodobý hmotný
majetok

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku

155 048

Drobný a ostatný
dlhodobý hmotný
majetok
23 742

Pestovateľské celky
trvalých porastov

Dopravné prostriedky
8 550

Stavby

121 395

Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

Umelecké diela
a zbierky
1 361

Pozemky

Samostatné hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí

Základné stádo a ťažné
zvieratá

Tabuľka k čl. III ods. 3 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Účtovná hodnota na konci
účtovného obdobia
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

636 618

630 436

636 618

6 639

6 639

6 639
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Tabuľka k čl. III ods. 4 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka k čl. III ods. 6 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Tabuľka č. 1

Druh pohľadávok
Stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

Ostatné pohľadávky

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Pohľadávky voči účastníkom združení

Zníženie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

Pohľadávky spolu

Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku

Tabuľka k čl. III ods. 6 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
0

0

0

0
bežného účtovného obdobia

Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok

Zúčtovanie
opravnej položky

Iné pohľadávky

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Krátkodobý finančný majetok spolu

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Pohľadávky
z obchodného styku

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere so splatnosťou
do jedného roka držané do splatnosti

Stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Vplyv ocenenia
na vlastné imanie

0

0

0

Pohľadávky do lehoty splatnosti

176 255

155 642

Pohľadávky po lehote splatnosti

98 434

46 537

274 689

202 179

Pohľadávky spolu

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný majetok spolu

Tabuľka k čl. III ods. 5 o vývoji opravných položiek k zásobám
Druh zásob

Stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej položky

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok
na zásoby
Zásoby spolu

104

105

Tabuľka k čl. III ods. 7 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Prírastky
(+)

1 305 335

339 981

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Tabuľka k čl. III ods. 7 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

Účtovný zisk

339 981

Rozdelenie účtovného zisku
1 645 316

z toho:

Prídel do základného imania

339 981

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

nadačné imanie
v nadácii

Prídel do fondu reprodukcie

vklady zakladateľov

Prídel do rezervného fondu

prioritný majetok

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu

Prídel do ostatných fondov

Fond reprodukcie

Úhrada straty minulých období

Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky

-435 944

6 182

-442 126

Fondy zo zisku

Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Rezervný fond

Tabuľka k čl. III ods. 8 písm. a) o tvorbe a použití krátkodobých rezerv

Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Spolu
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Stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Tvorba
rezerv

Použitie
rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

38 682

40 371

0

38 682

40 371

Jednotlivé druhy
zákonných rezerv

0

0

0

0

0

Zákonné rezervy
spolu

38 682

40 371

0

38 682

40 371

Rezerva na audit

3 600

5 940

3 600

0

5 940

Jednotlivé druhy
ostatných rezerv

0

2 280

0

0

2 280

Ostatné rezervy spolu

3 600

8 220

3 600

0

8 220

Rezervy spolu

42 282

48 591

3 600

38 682

48 591

Druh rezervy

339 981
1 209 372

255 861

339 981

0

346 163

1 203 190

Rezerva na mzdy,
dovolenku, zdravotné
a sociálne poistenie
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Tabuľka k čl. III ods. 8 písm.b), c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov

Tabuľka k čl. III ods. 8 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

580

452 674

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka

41 928

9 527

Záväzky voči zamestnancom

27 429

0

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia

18 233

0

Daňové záväzky

67 769

73 348

0

0

6 479

50

162 418

537 599

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
od jedného do piatich rokov vrátane

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti viac ako päť rokov

0

0

Záväzky zo sociálneho fondu

3 927

2 901

Dlhodobé záväzky spolu

3 927

2 901

166 345

540 500

Krátkodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Mena

Výška úroku
v%

Splatnosť

Forma
zabezpečenia

0

21. deň nasledujúceho mesiaca
po mesiaci
čerpania

termínovaný
účet v banke

4 450

3 155

4 450

3 155

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

Krátkodobý bankový
úver
Pôžička

Záväzky z titulu finančných vzťahov
k štátnemu rozpočtu
Ostatné záväzky

Druh cudzieho zdroja

Suma istiny
na konci
bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Suma istiny
na konci
bežného
účtovného
obdobia

Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Bežné bankové úvery

eur

Spolu

Tabuľka k čl. III ods. 9 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

Tabuľka k čl. III ods. 8 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

2 901

2 120

dotácie zo štátneho rozpočtu k nákladom budúcich období
zo štátneho rozpočtu

115 504

115 504

0

Tvorba na ťarchu nákladov

2 641

2 302

dotácie zo štátneho rozpočtu k nákladom budúcich období
zo štátneho rozpočtu

499 223

499 223

0

0

0

500 000

500 000

0

Čerpanie

1 615

1 521

dotácie zo štátneho rozpočtu k nákladom budúcich období
zo štátneho rozpočtu viažucich sa k národnému projektu
športu pre všetkých so zameraním na mládež

Stav k poslednému dňu účtovného
obdobia

3 927

2 901

výnosy budúcich období z Medzinárodného olympijského
výboru

45 041

45 041

94 298

Sociálny fond

Tvorba zo zisku

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

94 298

výnosy budúcich období z grantov
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
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Tabuľka k čl. III ods. 10 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záväzok

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Istina

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Finančný
náklad

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

115 504

0

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov vrátane
viac ako päť rokov

115 504

Tabuľka k čl. IV ods. 5 hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov
a iných ostatných nákladov

Položka nákladov
Spotreba materiálu

Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Tabuľka k čl. IV ods.7 suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát,
pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

1 028 517

395 674

0

0

Opravy a udržiavanie

2 779

2 796

Cestovné

62 274

27 821

kurzové straty účtované počas účtovného
obdobia

Náklady na reprezentáciu

134 520

139 174

Ostatné služby

2 173 328

553 322

Mzdové náklady

510 890

452 411

Zákonné sociálne poistenie

178 937

159 964

Zákonné sociálne náklady

18 212

11 612

Ostatné sociálne náklady

5 653

5 298

Iné ostatné náklady - bankové poplatky,
refakturácie, poistenie

15 865

100 743

Iné ostatné náklady - zdaňovaná činnosť

41 914

6 669

Odpisy majetku

19 554

7 918

287 044

304 039

200

0

Spotreba energie

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
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bežného účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane
bežného účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

10 688

21 876

kurzové straty k 31.12.

92

14 843

úroky

0

0

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Druhy nákladov
overenie účtovnej závierky

Suma
11 700

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

11 700
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PRÍLOHA Č. 3
PROSTRIEDKY PREVYŠUJÚCE
SUMU NAD 5 000 EUR
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Fyzické ososby
Por. číslo

Právnické osoby

Osoby

Účel

1

Asvanyi Gábor

osobné náklady

2

Borsig Vidor

osobné náklady

3

Buček Roman

osobné náklady

4

Demeter Boris

osobné náklady

5

Feketeová Katarína

osobné náklady

6

Fialková Ivona

odmeny

7

Fialková Paulína

8

Por.
Spoločnosť
číslo

Štát

IČO

Účel

1

2U spol. s r.o.

Bratislava

Slovenská republika

17 315 786

vlajky

2

Afinode, s. r. o.

Radoľa

Slovenská republika

47428830

programátorské
služby

3

ARNOLD s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

46631542

odznaky

4

ART LINK s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35 903 376

zabezpečenie organizácie podujatia

5

Artwell Creative, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35875780

grafické služby

odmeny

6

BE COOL, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35 751 452

zabezpečenie organizácie podujatia

Freudenfeld Denis

odmeny

7

Biatec Watches, s.r.o.

Budča

Slovenská republika

50792911

hodinky

9

Galbavá Veronika

osobné náklady

8

BRILAND, spol. s r.o.

Bratislava

Slovenská republika

31398995

grafické služby

10

Gantnerová Petra

osobné náklady

9

C.E.N. s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35 780 886

vysielanie reklamy

11

Hanzel Roman

osobné náklady

12

Hrbek Patrik

osobné náklady

13

Golonka Jozef

nákup zbierkových predmetov

10

Cars for rent, s. r. o.

Bratislava

Slovenská republika

36806153

preprava účastníkov
seminára Medzinárodného olympijského výboru

11

Česká olympijská a.s.

Praha 10

Česká republika

25268708

dopravné služby
počas Zimné
olympíjske hry

14

Tóthová Júlia

osobné náklady

15

Karácsony Viliam

osobné náklady

12

D & D Studio s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

31 326 820

roadshow

16

Kuzmin Daniel

odmeny

13

DADS advertising, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

46 632 913

tv spot

17

Kuzmina Anastasiya

odmeny

14

Daňový úrad

Bratislava

Slovenská republika

18

Kvašnovská Andrea

osobné náklady

15

Decathlon SK s. r. o.

Bratislava

Slovenská republika

47 658 827

19

Lednická Iveta

osobné náklady

poukážky na nákup
športového
materiálu

20

Letenayová Zdenka

osobné náklady

16

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Žilina

Slovenská republika

36391000

nákup stravných
lístkov

21

Liba Jozef

osobné náklady

17

EUROHOTEL a.s.

Bratislava

Slovenská republika

44360746

22

Marková Anna

osobné náklady

hotelové služby
- hotel Gate One

18

EXPO CENTER, a.s.

Trenčín

Slovenská republika

31 412 581

prenájom priestorov

23

Miller Vladmír

osobné náklady

24

Motolíková Ivana

osobné náklady

19

EYOF 2019 Sarajevo and East
Sarajevo

East Sarajevo

Bosna
a Hercegovina

4403681910001

25

Poliaková Terézia

odmeny

účastnícky poplatok
- Európske
mládežnícke OH

26

Remiašová Silvia

osobné náklady

20

Filippo Catering, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

44651392

občerstvenie

27

Siekel Anton

osobné náklady

17

EUROHOTEL a.s.

Bratislava

Slovenská republika

44360746

hotelové služby
- hotel Gate One

28

Sitarčíková Xénia

osobné náklady

18

EXPO CENTER, a.s.

Trenčín

Slovenská republika

31 412 581

prenájom priestorov

29

Souček Ľubomír

osobné náklady

30

Šiller Ján

osobné náklady

19

EYOF 2019 Sarajevo and East
Sarajevo

East Sarajevo

Bosna
a Hercegovina

4403681910001

účastnícky poplatok
- Európske
mládežnícke OH

31

Štetáková Jana

osobné náklady

20

Filippo Catering, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

44651392

občerstvenie

32

Vlhová Petra

odmeny

21

G&P Production, s. r. o.

Liptovský Mikuláš

Slovenská republika

47387688

video a foto služby

22

GEMOR Fashion s.r.o.

Prešov

Slovenská republika

31 657 010

nákup spoločenského oblečenia a
doplnkov

31398081

letenky a preprava
účastníkov zahraničných pracovných
ciest

23

114

Mesto

GLOBAMERICA, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

odvody a poplatky

115

Právnické osoby
Por.
Spoločnosť
číslo

Mesto

Štát

IČO

Účel

IČO

Účel

Slovenská republika

44 899 190

ozvučenie
a osvetlenie

50

Schenker, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

31 327 222

zabezpečenie organizácie podujatí

preprava športového materiálu

51

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Slovenská republika

35763469

36 622 915

zabezpečenie organizácie podujatia

telekomunikačné
služby

52

Slovenská gymnastická federácia

Bratislava

Slovenská republika

688321

štipendium OH
2020

35 918 195

rámovanie obrazov

53

Slovenská kanoistika

Bratislava

Slovenská republika

50434101

štipendium OH
2020

122000496

letenky a preprava
účastníkov
zahraničných
pracovných ciest

54

Slovenská lyžiarska asociácia

Poprad

Slovenská republika

42133700

štipendium OH
2020

55

Slovenská olympijská marketingová,
a.s.

Bratislava

Slovenská republika

35 801 549

telekomunikačné
služby

56

Slovenská plavecká federácia

Bratislava

Slovenská republika

36068764

štipendium OH
2020

Slovenská republika

35 849 274

pohár + podstavec

25

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.

Vysoké Tatry

Slovenská republika

35781319

hotelové služby

26

Grape PR s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

47695595

27

IK GRADE spol. s r.o.

Rimavská Sobota

Slovenská republika

28

Ing. Virágová Ildikó - Hollywood Art
s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika
Spojené štáty
americké

Štát

Nitra

Bratislava

Oceanside

Mesto

SEVO sound s.r.o.

GORDANA GLASS, spol. s r. o.

KJERSTI BUAAS

Por.
Spoločnosť
číslo
49

24

29

30

L.W.S.,s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35775521

nákup spoločenského oblečenia
a doplnkov

31

Lamitec, spol. s r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35710691

nákup kancelárskych potrieb
a občerstvenia

57

Slovenská spoločnosť olympijských a
športových zberateľov

Bratislava

Slovenská republika

42135681

príspevok
na činnosť

32

langvista s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

44096216

preklady

58

Slovenská triatlonová únia

Bratislava

Slovenská republika

31745466

štipendium OH
2020

Slovenská volejbalová federácia

Bratislava

Slovenská republika

00688819

31680356

letenky a preprava
účastníkov zahraničných pracovných
ciest

59

33

LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS
spol. s r.o.

ročný grant pre
beachvolejbal

60

Slovenské národné divadlo

Bratislava

Slovenská republika

00164763

zabezpečenie organizácie podujatia

34

LOCO AGENCY s.r.o.

Košice

Bratislava

Slovenská republika

Slovenská republika

45 347 581

príprava a zabezpečenie TV príspevkov, Juniorský
olympíjsky team

61

Slovenský atletický zväz

Bratislava

Slovenská republika

36063835

štipendium OH
2020

62

Slovenský curlingový zväz

Bratislava

Slovenská republika

37841866

štipendium OH
2020

63

Slovenský horolezecký spolok JAMES Bratislava

Slovenská republika

00586455

štipendium OH
2020

64

Slovenský stolnotenisový zväz

Bratislava

Slovenská republika

30806836

príspevok
na činnosť

65

Slovenský strelecký zväz

Bratislava

Slovenská republika

00603341

štipendium OH
2020

66

Slovenský tenisový zväz

Bratislava

Slovenská republika

30811384

príspevok
na technické kurzy
pre trénerov

35

Lugas, spol. s r.o.

Bratislava

Slovenská republika

43840213

nákup tričiek a
polokošiel

36

Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o.

Bratislava

Slovenská republika

47 239 921

právnické služby

37

Maritkakado s. r. o.

Kežmarok

Slovenská republika

47502053

poskytovanie marketingových služieb

38

MINCOVŇA KREMNICA, štátny
podnik

Banská Bystrica

Slovenská republika

00010448

mince a medaily

39

MM Systems, s. r. o.

Bratislava

Slovenská republika

44 134 886

IT podpora

40

Monumental s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

44 258 771

správa web stránok

67

Slovenský zápasnícky zväz

Bratislava

Slovenská republika

31791981

finančný príspevok
z OS MOV

41

node98 s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

46 684 484

Hostingové služby
a internetové domény

68

Slovenský zväz bedmintonu

Prešov

Slovenská republika

30811546

príspevok na rozvoj

42

PATRIA I., s.r.o.

Prievidza

Slovenská republika

30223563

tlačiarenske služby

69

Slovenský zväz biatlonu

Banská Bystrica

Slovenská republika

35656743

štipendium OH
2020

43

PBT PRINT, s.r.o.

Prešov

Slovenská republika

36507164

potlač oblečenia

70

Slovenský zväz cyklistiky

Bratislava

Slovenská republika

684112

44

ProVera Consult, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35825502

auditórske služby

príspevok na rozvoj
športovej kariéry
športovca

45

PUBLISHING HOUSE, a.s.

Žilina

Slovenská republika

46495959

vydanie časopisov
a kníh

71

Slovenský zväz judo

Bratislava

Slovenská republika

17308518

štipendium OH
2020

72

Slovenský Zväz Karate JKA

Bratislava

Slovenská republika

45776075

226-82-14586

účastnícky poplatok
OH 2018,
ubytovanie,
povolenia, strava

štipendium OH
2020

73

Slovenský zväz sánkárov

Starý Smokovec

Slovenská republika

31989373

štipendium OH
2020

35787201

lekárske
zabezpečenie

74

Sociálna poisťovňa

Bratislava

Slovenská republika

30807484

odvody a poplatky

75

SportCool, s.r.o.

Poprad

Slovenská republika

36492302

36 233 404

letenky a preprava
účastníkov
zahraničných
pracovných ciest

nákup čiapok, šálov
a rukavíc

76

SPORTMED, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35 870 281

lekárske zabezpečenie

46

47

48

116

Právnické osoby

PyeongChang Organizing Committee Pyeongchang-gun, Gangfor the OH 2018
won-do

Republic of Korea

S & A, spol. s r.o.

Slovenská republika

SATUR TRAVEL, a.s.

Bratislava

Piešťany

Slovenská republika

117

Právnické osoby
Por.
Spoločnosť
číslo

118

Mesto

Štát

IČO

Účel

77

Studio 001, s.r.o.

Modra

Slovenská republika

35 890 118

grafické služby

78

Športová hala MLADOSŤ s.r.o.

Šamorín

Slovenská republika

35723025

prenájom nebytových priestorov

79

Tatry mountain resorts a.s.

Liptovský Mikuláš

Slovenská republika

31 560 636

zabezpečenie organizácie podujatia

80

TOP4YOU s. r. o.

Bratislava

Slovenská republika

44245939

výroba roll-up
a bannerov

81

Toyota Financial Services Slovakia
s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35915404

operatívny lízing
vozidiel

82

Union poisťovňa, a.s.

Bratislava

Slovenská republika

31 322 051

odvody a poplatky

83

VGD SLOVAKIA s. r. o.

Bratislava

Slovenská republika

36254339

poskytnutie služiebspracovanie miezd

84

Victory sport, s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika

35774282

nákup plakiet,
pohárov a kaziet

85

VO SK, a.s.

Bratislava

Slovenská republika

45647291

poskytovanie
služieb- verejné
obstarávania

86

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Bratislava

Slovenská republika

35937874

odvody a poplatky

87

X-BIONIC® SPHERE a.s.

Šamorín

Slovenská republika

46640134

hotelové služby

88

ZP Dôvera

Bratislava

Slovenská republika

35942436

odvody a poplatky

89

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

Starý Smokovec

Slovenská republika

36505072

štipendium OH
2020

119

PRÍLOHA Č. 4
STAV A POHYB MAJETKU

120

Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

prírastky

0

9 571

0

25 982

35 553

0

úbytky

0

0

0

1 041

1 041

33 134

presuny

0

0

0

0

0

27 690

27 690

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

1 361

130 966

8 550

48 683

189 560

0

119 561

1 959

23 742

145 262

2 604

2 604

Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky

0

2 274

2 141

11 464

15 879

úbytky

0

0

0

1 041

1 041

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

121 835

4 100

34 165

160 100

0

úbytky

0

0

presuny

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

33 134

Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky

0

Spolu
155 048

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Poskytnuté preddavky
na dlhodobý hmotný
majetok

23 742

prírastky

Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

Drobný a ostatný
dlhodobý hmotný
majetok

8 550

33 134

Pestovateľské celky
trvalých porastov

Dopravné prostriedky

121 395

Spolu

Stavby

Samostatné hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

1 361

33 134

Oceniteľné
práva

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Umelecké diela
a zbierky

Prvotné ocenenie
- stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Softvér

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Pozemky

Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku

Tabuľka č. 2
Základné stádo a ťažné
zvieratá

Tabuľka č. 1

30 294

30 294

Opravné položky
– stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

0

0

Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

0

0

0

0

0

prírastky

0

0

prírastky

0

0

0

0

0

úbytky

0

0

úbytky

0

0

0

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

0

0

0

0

5 444

Zostatková hodnota – stav
na začiatku bežného účtovného obdobia

1 361

1 834

6 591

0

9 786

1 361

9 131

4 450

14 518

29 460

2 840

Zostatková hodnota – stav
na konci bežného účtovného
obdobia

Zostatková hodnota – stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

5 444

Zostatková hodnota –
stav na konci bežného
účtovného obdobia

2 840

Ako vidno z tabuľky č. 1, počas roka 2018 nebol obstaraný
žiadny softvér. Z tabuľky č. 2 vidno, že v položke samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí došlo k obstaraniu
nového majetku – notebook, nerezový podstavec a pohár
s platinovými štítkami. V položke dopravné prostriedky nedošlo počas roka 2018 k žiadnym zmenám a v položke drobného
hmotného majetku došlo aj k obstaraniu nového majetku,
aj k vyradeniu majetku v dôsledku likvidácie majetku.

122
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Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

643 257

Základné imanie

nadačné imanie
v nadácii

643 257

vklady zakladateľov

1 305 335

339 981

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

1 645 316

prioritný majetok
6 182

6 182

Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

z toho:

155 048

Prírastky
Úbytky

Stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy
Spolu

8 550

Poskytnuté preddavky
na dlhodobý finančný
majetok

121 395

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku

Dlhové cenné papiere
držané do splatnosti

1 361

Ostatný dlhodobý
finančný majetok

Tabuľka č. 5

Pôžičky podnikom
v skupine a ostatné
pôžičky

Tabuľka č. 3
Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti
s podstatným vplyvom

Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti v ovládanej
osobe

Zmeny jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie

637 075

Opravné položky

637 075
0

2 274

2 141

15 879

Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov

-435 944

6 182

-442 126

Fondy zo zisku

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

Rezervný fond

Prírastky

Fondy tvorené zo zisku

Úbytky

Ostatné fondy

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov

Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

643 257

643 257

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

637 075

637 075

Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Spolu

339 981

-84 120

339 981

-84 120

1 209 372

255 861

346 163

1 119 070

Štruktúra dlhodobého finančného majetku
Tabuľka č. 4
Hodnota vlastného
imania na konci účtovného
obdobia
bezprostredne
bežného
predchádzajúúčtovného
ceho účtovnéobdobia
ho obdobia

Podiel
na základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej
jednotky
na hlasovacích
právach (v %)

Slovenská olympijská
marketingová, a.s.

100

100

630 436

Nadácia Slovenského
olympijského výboru

100

100

6 639

Názov spoločnosti

Vo vyššie uvedených tabuľkách je uvedený stav podielových
cenných papierov a podielov v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom, ktorými sú dcérska spoločnosť Slovenského
olympijského a športového výboru Slovenská olympijská
marketingová, a.s. a Nadácia Slovenského olympijského
výboru.
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Účtovná hodnota na konci
účtovného obdobia
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

636 618

630 436

636 618

6 639

6 639

6 639

V roku 2018 došlo k poklesu finančného majetku v Slovenskej
olympijskej marketingovej, a.s. z dôvodu dosiahnutia straty
vo výške 6 182 eur.
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Stav záväzkov
Tabuľka č. 6
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

580

452 674

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka

41 928

9 527

Záväzky voči zamestnancom

27 429

0

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia

18 233

0

Daňové záväzky

67 769

73 348

0

0

6 479

50

162 418

537 599

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
od jedného do piatich rokov vrátane

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
viac ako päť rokov

0

0

Záväzky zo sociálneho fondu

3 927

2 901

Dlhodobé záväzky spolu

3 927

2 901

166 345

540 500

Záväzky z titulu finančných vzťahov
k štátnemu rozpočtu
Ostatné záväzky
Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky celkom

Ako vidno z vyššie uvedených údajov, celkové záväzky Slovenského olympijského a športového výboru sa v roku 2018
znížili o sumu 374 155 eur.
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PRÍLOHA Č. 5
STANOVY SOŠV S ÚPRAVAMI
NA 55. VALNOM ZHROMAŽDENÍ
SOŠV
07. 12. 2018
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Stanovy
Slovenského olympijského a športového výboru

Stanovy SOŠV schválené na 55. valnom zhromaždení SOV 07. 12. 2018
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Článok I
Základné ustanovenia

Článok II
Poslanie, úlohy a práva SOŠV

1) Názov občianskeho združenia oficiálne znie: Slovenský olympijský a športový výbor. Ako skrátený názov sa používa označenie
SOŠV.
2) Občianske združenie používa taktiež názov v anglickom jazyku
v znení: Slovak Olympic and Sports Committee.
3) IČO občianskeho združenia: 308 11 082.
4) Sídlo občianskeho združenia: Kukučínova ulica 26, 838 08
Bratislava.
5) Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej SOŠV) je občianske združenie, založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
6) SOŠV je strešnou organizáciou slovenského športu, ktorá reprezentuje, vedie, koordinuje, rozvíja a chráni športové a olympijské hnutie v Slovenskej republike a má postavenie a oprávnenia
národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty a v
súlade s ňou.
7) Pôvodný názov SOŠV bol Slovenský olympijský výbor (SOV),
pričom prvú verziu jeho stanov schválilo ustanovujúce zasadnutie SOV 19. decembra 1992. SOŠV je právnym pokračovateľom SOV. Stanovy SOŠV, ako aj ich všetky doterajšie zmeny
a doplnky, sú registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky pod č. VVS/1-900/90-7417. SOV bol uznaný za
národný olympijský výbor Slovenskej republiky rozhodnutím
Medzinárodného olympijského výboru (ďalej MOV) na jeho
101. zasadnutí 24. septembra 1993.
8) Legislatívny rámec činnosti a povinností Slovenského olympijského a športového výboru vymedzuje zákon č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len zákon o športe).
9) Stanovy SOŠV sú kodifikáciou základných princípov a pravidiel
v súlade s Olympijskou chartou, ktorými sa riadi olympijské
hnutie v Slovenskej republike.
10) SOŠV je samostatná právnická osoba s pôsobnosťou na celom
území Slovenskej republiky. Ochraňuje svoju autonómnosť, ako
aj autonómnosť svojich členov a špecifické postavenie športu v
spoločnosti pred vplyvmi administratívnej, politickej, právnej,
náboženskej, národnostnej, rasovej alebo ekonomickej povahy,
ktoré by mohli brániť plneniu princípov a ustanovení Olympijskej charty, ako aj Stanov SOŠV.
11) Olympijské a športové hnutie v Slovenskej republike tvoria národné športové zväzy, ktorých športy sú zaradené do
programu hier olympiády a zimných olympijských hier (ďalej
sa používa spoločný názov olympijské hry), národné športové
zväzy, ktorých strešné medzinárodné federácie sú uznané MOV
a ktorých športy nie sú zaradené v programe olympijských hier,
ďalšie národné športové zväzy uznané MŠVVaŠ SR, a členovia
všetkých vyššie uvedených zväzov, členovia komisie športovcov SOŠV, členovia MOV v Slovenskej republike, významné
osobnosti športu, olympijské kluby, ďalšie zložky SOŠV a ďalšie
športové, kultúrne alebo výchovno-vzdelávacie organizácie
a inštitúcie, ktoré sa dobrovoľne podieľajú na plnení úloh olympijského a športového hnutia.

1) Poslanie SOŠV je všestranne prispievať k rozvoju športu v SR,
šíriť a popularizovať základné princípy a hodnoty športu a olympizmu, rozvíjať olympijské dedičstvo, a tak prostredníctvom
športu prispievať k harmonickému rozvoju človeka, k vzájomnému porozumeniu a priateľstvu medzi národmi a k prehlbovaniu
mierového spolužitia.
2) Úloha SOŠV je:
a) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a s ustanoveniami Olympijskej charty
riadiť, rozvíjať a chrániť športové a olympijské hnutie v
Slovenskej republike,
b) zabezpečiť dodržiavanie a uplatňovanie Olympijskej charty
na území Slovenskej republiky,
c) podporovať prostredníctvom svojich členov a ich činnosti
rozvoj športu v Slovenskej republike,
d) podieľať sa na výchove športovcov k vysokej výkonnosti
a všestrannej dokonalosti, na tvorbe systému výberu športových talentov, na ich príprave a výchove; v záujme vyššej
efektivity a kvality športovej reprezentácie SR spolupracovať
s rezortnými strediskami vrcholového športu,
e) podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj kultúry, umenia
a etiky a uplatňovať princípy univerzality a fair play v športe,
f) podporovať činnosť Slovenského olympijského a športového múzea, Slovenskej olympijskej akadémie, Klubu fair play
SOŠV, Slovenskej asociácie olympionikov, Združenia olympijských klubov SR a ďalších členov, rád, zložiek a komisií
SOŠV,
g) spolupracovať s univerzitami a vysokými školami, strednými
a základnými školami, športovými klubmi, ako aj s ďalšími
športovými zväzmi, športovými, výchovnými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami, najmä na zainteresovaní
detí a mládeže do športu,
h) chrániť a zveľaďovať olympijské a športové dedičstvo,
rozvíjať tradície a históriu športu v Slovenskej republike,
i) aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, intolerancie a diskriminácie v športe, proti korupcii, nelegálnemu
stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov súťaží a najmä proti
dopingu,
j) v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou (ďalej
WADA) a s Antidopingovou agentúrou SR (ďalej ADA SR)
plniť úlohy SOŠV, vyplývajúce zo Svetového antidopingového kódexu i zo záväzku SOŠV v boji proti dopingu,
a rešpektovať všetky povinnosti a zodpovednosť národného
olympijského výboru, uvedené vo Svetovom antidopingovom kódexe,
k) podporovať opatrenia týkajúce sa zdravotnej starostlivosti
a zdravia športovcov,
l) chrániť životné prostredie, podieľať sa na zveľaďovaní podmienok pre trvalo udržateľný život, pôsobiť na skvalitňovanie športovísk.
3) SOŠV na plnenie svojho poslania a úloh zriaďuje:
a) Slovenskú olympijskú marketingovú, a.s. (SOM, a.s), ako svoju
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stopercentnú dcérsku obchodnú spoločnosť,
b) Nadáciu Slovenského olympijského výboru
c) Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) –
organizačnú zložku SOŠV, ktorá navonok vystupuje pod
názvom Slovenský olympijský výbor – Slovenské olympijské
a športové múzeum.
4) SOŠV pri plnení svojho poslania a úloh spolupracuje najmä:
a) so športovými zväzmi a inými športovými organizáciami,
b) so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ústrednými
a miestnymi orgánmi verejnej správy, krajskými a obecnými
samosprávami,
c) s olympionikmi a ďalšími športovcami,
d) s podnikateľskými subjektmi, ďalšími spoločenskými aj
mimovládnymi organizáciami a s verejnoprávnymi inštitúciami,
e) s mediálnymi partnermi,
f) s ďalšími olympijskými, športovými a spoločenskými organizáciami doma a v zahraničí.
5) SOŠV má podľa Olympijskej charty:
a) výlučné právomoci zastupovať Slovenskú republiku na
olympijských hrách, na Európskych hrách (ďalej EH), na
olympijských hrách mládeže a zimných olympijských hrách
mládeže (ďalej pre obe podujatia spoločná skratka OHM),
na letných a zimných európskych olympijských festivaloch
mládeže (ďalej len EYOF) a na ďalších medzinárodných,
kontinentálnych alebo regionálnych športových súťažiach
a podujatiach pod patronátom Medzinárodného olympijského výboru (ďalej len MOV), Európskych olympijských
výborov (ďalej len EOV) a Asociácie národných olympijských výborov (ďalej len ANOV); na tento účel má právo
prihlásiť, menovať, organizačne zabezpečiť a viesť výpravy
reprezentácie Slovenskej republiky,
b) zodpovednosť za konanie členov výprav Slovenskej
republiky na olympijských hrách a na ďalších olympijských
podujatiach,
c) výlučné právo rozhodnúť v súlade s normami MOV
o oblečení, ktoré budú členovia delegácie nosiť a vybavení,
ktoré budú používať na olympijských hrách, aj na ďalších
podujatiach organizovaných MOV, EOV alebo ANOV, a na
všetkých športových súťažiach a ceremóniách s tým spojených; táto výlučná právomoc sa nevzťahuje na špeciálne
vybavenie, ktoré športovci používajú počas vlastnej súťaže,
d) výlučné právo schvaľovať kandidatúru mesta, ktoré prejaví
záujem uchádzať sa o organizovanie olympijských hier v SR,
a po schválení v najvyššom orgáne SOŠV ju odporučiť na
MOV,
e) výlučné právo schvaľovať organizátora OHM, EYOF
a ďalších olympijských súťaží a podujatí na území SR,
f) právo podávať návrhy MOV vo veci Olympijskej charty
a olympijského hnutia,
g) právo spolupracovať s MOV pri príprave olympijských
kongresov a seminárov a spolupracovať na plnení úloh komisií MOV, ANOV, EOV a ďalších zložiek medzinárodného
olympijského hnutia,
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h) právo zúčastňovať sa na programoch Olympijskej solidarity
MOV a ďalších programoch MOV, ANOV, EOV a Medzinárodnej olympijskej akadémie,
i) výlučné právo používať olympijskú symboliku SOŠV, výlučné právo umožniť ďalším subjektom komerčné aj nekomerčné využívanie olympijskej symboliky SOŠV a povinnosť
chrániť olympijskú symboliku MOV na území Slovenskej
republiky,
j) povinnosť pre každý druh športu akceptovať len jeden národný športový zväz, ktorý je člen príslušnej medzinárodnej
športovej federácie, riadiacej šport zaradený do olympijského programu, ako je definované vo vykonávacích predpisoch ku kapitole 5 čl. III. čl. 45 Olympijskej charty (platnej
od 8. 7. 2011) a vo všetkých ustanoveniach uvedených pod
č. 2.1 vykonávacích predpisov k čl. 45 Olympijskej charty,
alebo člen príslušnej medzinárodnej športovej federácie,
uznanej MOV; v prípade, že členovia SOŠV sú národné
športové zväzy dvoch alebo viacerých odvetví jedného
športu (športu v zmysle čl. 45 Olympijskej charty), musia
mať medzinárodnou športovou federáciou uznaný vzťah.
k) právo byť člen akejkoľvek asociácie národných olympijských
výborov, ktorá je v súlade s Olympijskou chartou,
l) povinnosť podporovať zastúpenie žien a športovcov - olympionikov v orgánoch SOŠV.

5)

6)

6) SOŠV sa zaväzuje:
a) akceptovať všetky úlohy a zodpovednosť, ktoré mu ako
národnému olympijskému výboru vyplývajú z platného
Svetového antidopingového kódexu.
b) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel
Svetového antidopingového programu, opatrení proti
manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení
proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.

Článok III
Členstvo
1) Členovia SOŠV sú fyzické osoby a právnické osoby.
2) V prípade fyzických osôb musia:
a) byť staršie ako 18 rokov, plne spôsobilé na právne úkony,
b) byť štátni občania Slovenskej republiky,
c) spĺňať jednu z podmienok čl. III bod 4 písm. a/, b/, c/, d/;
3) V prípade právnických osôb musia:
a) byť právne registrované na území SR,
b) spĺňať jednu z podmienok čl. III bod 5 písm. a/, b/, c/
4) SOŠV sa skladá z členov - fyzických osôb, ktoré majú na valnom
zhromaždení SOŠV (ďalej VZ SOŠV) po jednom hlase:
a) prezident SOŠV počas výkonu svojej funkcie,
b) člen MOV v Slovenskej republike s právom zúčastňovať sa,
voliť a hlasovať na valných zhromaždeniach SOŠV,
c) zástupcovia športovcov v maximálnom počte 5, delegovaní
komisiou športovcov SOŠV,
d) významné osobnosti slovenského olympijského hnutia
a športu, najmä z radov vynikajúcich športovcov – olympio-

7)

8)

nikov, v maximálnom počte 5 osôb,
SOŠV sa skladá z členov - právnických osôb:
a) právnické osoby - národné športové zväzy, združené v
medzinárodných športových federáciách, ktorých šport je
zaradený do programu olympijských hier, a to každý zväz
prostredníctvom jedného svojho delegovaného zástupcu;
tieto právnické osoby majú na VZ SOŠV 2 hlasy. Výnimku
z tohto pravidla pri hlasovaní prípadne tvoria zväzy dvoch
odvetví jedného športu zaradeného do programu olympijských hier; každý z takýchto zväzov má na VZ SOŠV 1
hlas. Členovia podľa tohto písmena musia tvoriť hlasovaciu
väčšinu na valnom zhromaždení SOŠV v zmysle pravidla
28.3 Olympijskej charty,
b) právnické osoby - národné športové zväzy, ktorých medzinárodné federácie sú uznané MOV, a to každý zväz prostredníctvom jedného delegovaného zástupcu s 1 hlasom,
c) právnické osoby - ďalšie národné športové zväzy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa svojou činnosťou dobrovoľne
podieľajú na plnení úloh olympijského hnutia a na rozvoji
športu v Slovenskej republike, a to každá prostredníctvom
jedného delegovaného zástupcu s 1 hlasom.
Čestné členstvo.
a) Čestný člen MOV v Slovenskej republike je čestný člen
SOŠV,
b) Člen SOŠV alebo výrazná osobnosť, ktorá preukázala
mimoriadne služby olympijskému hnutiu a slovenskému
športu, môže byť na základe návrhu člena SOŠV a po prerokovaní vo VV SOŠV valným zhromaždením schválený za
čestného člena SOŠV.
c) Najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestného prezidenta (do roku 2007 čestného predsedu). Môže ho získať
iba predchádzajúci prezident SOŠV, ktorý vykonával túto
funkciu minimálne 3 funkčné obdobia.
d) Čestný prezident nemá hlasovacie právo a nemôže byť
volený do orgánov SOŠV. Má však právo zúčastňovať sa
na rokovaní orgánov SOŠV s hlasom poradným, byť člen
zložiek a komisií SOŠV.
e) Čestný člen SOŠV nemá hlasovacie právo a nemôže byť
volený do orgánov SOŠV. Má však právo zúčastňovať sa na
valnom zhromaždení SOŠV s hlasom poradným a byť člen
zložiek a komisií SOŠV.
f) Čestného prezidenta a čestných členov SOŠV schvaľuje valné zhromaždenie SOŠV na návrh výkonného výboru SOŠV
na doživotie.
g) Čestný prezident alebo čestný člen SOŠV môže byť vylúčený
zo SOŠV len zo závažných dôvodov rozhodnutím valného
zhromaždenia SOŠV na základe návrhu výkonného výboru
SOŠV.
Práva členov:
a) zúčastňovať sa na činnosti SOŠV,
b) voliť a byť volení do orgánov SOŠV,
c) využívať inštitút ombudsmana SOŠV,
Povinnosti členov:
a) konať v súlade s Olympijskou chartou, Stanovami SOŠV a s

Etickým kódexom MOV,
b) zúčastňovať sa aktívne na plnení poslania a úloh SOŠV,
c) zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach SOŠV,
d) zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov, rád, odborných, stálych i dočasných komisií, štábov a zložiek SOŠV, do
ktorých boli zvolení alebo menovaní,
e) informovať neodkladne prezidenta SOŠV, VV SOŠV, DR
SOŠV o všetkých udalostiach, ktoré môžu brániť plneniu
Olympijskej charty a Stanov SOŠV, alebo inak postihovať
olympijské alebo športové hnutie, bez ohľadu na to, či ide
o udalosti vo vnútri SOŠV alebo mimo neho.
9) Vznik členstva:
Nového člena SOŠV môže výkonnému výboru SOŠV písomne
navrhnúť každý člen SOŠV, alebo o členstvo môže požiadať
právnická osoba. Osobitný režim vzniku členstva sa vzťahuje
na prezidenta SOŠV, člena MOV pre Slovenskú republiku a
nominantov komisie športovcov SOŠV.
a) Členstvo právnických osôb:
Vzniká na návrh výkonného výboru dňom nadobudnutia
právoplatnosti uznesenia VZ SOŠV o ich schválení na
valnom zhromaždení; ak zástupca delegovaný právnickou
osobou nemôže vykonávať svoju funkciu, alebo sa jej vzdá,
alebo je z funkcie odvolaný, príslušná právnická osoba
prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu oznámi na
sekretariát SOŠV nového delegovaného zástupcu právnickej osoby. Zmenu povereného delegáta VZ SOŠV berie na
vedomie;
b) Členstvo fyzických osôb:
1. Prezident SOŠV sa stáva členom SOŠV dňom nadobudnutia
právoplatnosti uznesenia VZ SOŠV, ktorým bola potvrdená
právoplatnosť voľby prezidenta SOŠV do funkcie (podľa čl. XIII
bod 10).
2. Každý člen MOV pre Slovenskú republiku sa stáva členom SOŠV
ex officio dňom vzniku jeho členstva v MOV.
3. V prípade členov komisie športovcov v maximálnom počte
5 členstvo vzniká ich nomináciou za členov SOŠV, ktorú VZ
SOŠV berie na vedomie,
4. V prípade významných osobností slovenského olympijského
hnutia a športu v maximálnom počte 5 členstvo vzniká od
nadobudnutia právoplatnosti uznesenia VZ SOŠV, ktorým bola
potvrdená právoplatnosť ich voľby na VZ SOŠV (čl. XIII bod 10).
10) Členstvo člena v prípade fyzických osôb zaniká:
a) na valnom zhromaždení, ktoré sa koná po ukončení hier
olympiády, a uzatvára funkčné obdobie orgánov SOŠV
a funkčné obdobie významných osobností slovenského
olympijského hnutia a športu v maximálnom počte 5,
b) vzdaním sa písomnou rezignáciou; členstvo zaniká dňom
doručenia vzdania sa členstva na adresu sekretariátu SOŠV,
c) ukončením členstva v MOV,
d) u ktoréhokoľvek člena SOŠV sa predpokladá, že rezignoval a
jeho členstvo zaniklo bez akéhokoľvek ďalšieho vyhlásenia z
jeho strany, ak sa bez ospravedlnenia nezúčastní na valnom
zhromaždení počas obdobia dvoch rokov,
e) stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky,
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f) vylúčením pre závažné porušenie Stanov SOŠV, Olympijskej
charty, Etického kódexu MOV alebo závažného porušenia
právneho poriadku Slovenskej republiky,
g) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,
h) obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony.
11) Členstvo člena v prípade právnických osôb zaniká:
a) zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu,
b) na základe žiadosti príslušného orgánu, ktorý má v kompetencii vykonať predmetný právny akt,
c) vylúčením,
d) vyhlásením konkurzu na majetok právnickej osoby alebo
zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku.
12) Rozhodnutia o vylúčení člena alebo čestného člena sa prijímajú
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom
zhromaždení na základe návrhu ktoréhokoľvek člena SOŠV
alebo VV SOŠV. Dotyčný člen dostane možnosť vyjadriť sa
o svojom prípade a osobne sa zúčastniť na jeho prerokovaní
na valnom zhromaždení SOŠV.
13) Aktuálny zoznam všetkých členov SOŠV, vrátane čestných
členov, vedie vo svojej evidencii sekretariát SOŠV. Evidencia
sekretariátu SOŠV predstavuje zdrojovú evidenciu osôb
s príslušnosťou k SOŠV, v ktorej SOŠV eviduje údaje v rozsahu
vyžadovanom zákonom o športe.

Článok IV
Orgány SOŠV
1) Orgány SOŠV sú:
a) valné zhromaždenie SOŠV,
b) výkonný výbor SOŠV,
c) prezident SOŠV,
d) dozorná rada SOŠV,
e) ombudsman SOŠV,
f) disciplinárna komisia SOŠV.
2) Funkčné obdobie prezidenta SOŠV, členov výkonného výboru
SOŠV a ombudsmana SOŠV je štyri roky. Funkčné obdobie
predsedu (kontrolóra SOŠV) a členov dozornej rady SOŠV je
päť rokov. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie,
sú povinní vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SOŠV a činnosti SOŠV až do zvolenia nových
členov orgánov SOŠV. Disciplinárna komisia je výkonným
výborom SOŠV menovaná ad hoc.
3) Pri hlasovaniach v orgánoch SOŠV uvedených v čl. IV bodu 1
písm. a/, b/ musí byť zabezpečená tzv. olympijská väčšina.
4) Olympijskú väčšinu vo valnom zhromaždení SOŠV a vo výkonnom výbore SOŠV tvoria odovzdané hlasy národných športových federácií, resp. ich zástupcov uvedených v čl. III bod 5 písm.
a/; do olympijskej väčšiny sa rátajú aj členovia SOŠV – fyzické
osoby uvedené v čl. III bod 4 písm. a/, písm. b/ písm. c/.
5) V otázkach súvisiacich vyslovene s olympijskými hrami sa prihliada len na hlasy členov výkonného výboru SOŠV, zástupcov
právnických osôb uvedených v čl. III bod 5 písm. a/ a členov –
fyzických osôb uvedených v čl. III bod 4 písm. a/, písm. b/ písm.
c/.
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6) V odôvodnených prípadoch môžu orgány SOŠV prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”, t.j. písomne mimo zasadnutia
orgánov SOŠV s využitím IT prostriedkov.

Článok V
Valné zhromaždenie
1) Valné zhromaždenie SOŠV (VZ SOŠV) je najvyšší orgán SOŠV.
Koná sa aspoň raz za rok.
2) Valné zhromaždenie zvoláva prezident SOŠV podľa plánu. Ak
o zvolanie valného zhromaždenia písomne požiadajú členovia
najmenej s jednou tretinou hlasov, alebo výkonný výbor SOŠV,
alebo dozorná rada SOŠV, alebo si to vyžaduje mimoriadna
situácia, je prezident povinný najneskôr do 30 dní od podania
návrhu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Informáciu o
konaní zasadnutia VZ SOŠV zverejní sekretariát SOŠV najmenej
15 dní pred dňom zasadnutia na webovej stránke SOŠV a v informačnom systéme športu. Pozvánka, návrh programu valného
zhromaždenia a podklady na valné zhromaždenie sa zasielajú
osobám oprávneným zúčastniť sa na ňom najmenej sedem dní
pred jeho konaním.
3) Valné zhromaždenie sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý na návrh výkonného výboru schvaľuje valné zhromaždenie. Program
VZ SOŠV a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku valného zhromaždenia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného
programu, môže VZ SOŠV prijať len odporúčania a stanoviská.
4) Ak na určenom mieste a v stanovenom čase konania VZ SOŠV
podľa prezenčnej listiny nie je prítomná olympijská väčšina (čl.
IV bod 4), uskutoční sa najneskôr do 30 dní nové valné zhromaždenie s tým istým programom. Ak ani v opakovanom termíne
nie je prítomná olympijská väčšina (čl. IV bod 4), prihliada sa len
na hlasy členov uvedených v čl. IV bod 5. Uznesenie schvaľuje
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov počítaných
podľa čl. IV bod 5.
5) Po ukončení hier olympiády zvolá prezident volebné valné
zhromaždenie, do pôsobnosti ktorého patrí najmä:
a) schvaľovať výročnú správu o činnosti SOŠV za olympijský
cyklus,
b) voliť tajným hlasovaním
I) prezidenta SOŠV,
II) členov výkonného výboru SOŠV, a to v počte a podľa kľúča
určeného týmito stanovami,
III) významné osobnosti slovenského olympijského hnutia a
športu, najmä z radov vynikajúcich športovcov – olympionikov, v maximálnom počte 5 osôb,
IV) ombudsmana SOŠV.
Volebné VZ SOŠV sa spravidla musí uskutočniť v termíne do štyroch
rokov po predchádzajúcom volebnom valnom zhromaždení,
t. j. v rovnakom kalendárnom mesiaci. V odôvodnených prípadoch môže VZ SOŠV svojim uznesením posunúť termín volieb
do orgánov SOŠV až do 3 mesiacov po uplynutí stanoveného
4-ročného obdobia. Vo výnimočných prípadoch môže VZ
SOŠV svojim uznesením schváliť posun dátumu volieb tak,
aby sa uskutočnili najneskôr do 1 roka od ukončenia riadneho
funkčného obdobia orgánov SOŠV, t.j. najneskôr do 5 rokov po

predchádzajúcom volebnom valnom zhromaždení.
6) Do pôsobnosti valného zhromaždenia ďalej patrí:
a) voliť predsedu dozornej rady SOŠV (kontrolóra SOŠV)
a dvoch členov dozornej rady SOŠV,
b) schvaľovať:
I) Stanovy SOŠV, ich zmeny a doplnky,
II) symboliku SOŠV,
III) správu o hospodárení SOŠV a výročnú správu, vrátane
overenej účtovnej závierky v zmysle zákona o športe a nezávislého externého audítora,
IV) rozpočet SOŠV,
V) správu dozornej rady SOŠV,
VI) prihlášku SOŠV na olympijské hry a OH mládeže,
VII) hlavné úlohy SOŠV na celý olympijský cyklus, resp. na jeho
jednotlivé roky,
VIII) nomináciu výpravy SR na olympijské hry, ako je definované v pravidle 28.3 Olympijskej charty,
IX) kandidatúru mesta zo SR na usporiadanie olympijských hier,
OHM a EYOF,
X) udelenie titulu čestný prezident a titulov čestní členovia
SOŠV,
XI) zánik SOŠV a spôsob likvidácie majetku.
c) prijímať nových členov SOŠV podľa podmienok uvedených
v čl. III bod 9 písm. a/; toto rozhodnutie sa prijíma verejným
hlasovaním.
d) rozhodovať o ukončení členstva podľa podmienok uvedených v čl. III bod 10 písm. d/ a v čl. III bod 10 písm. f/, ako aj
v prípadoch podľa čl. III bod 11 písm. b/ a čl. III bod 11 písm.
c/,
e) uvoľňovať z funkcie členov výkonného výboru a dozornej
rady SOŠV a uskutočňovať doplňujúce voľby do orgánov
SOŠV.
f) brať na vedomie:
I) správu prezidenta SOŠV,
II) správu generálneho sekretára SOŠV,
III) výrok finančného audítora SOŠV,
IV) správu o činnosti SOM, a.s.,
V) správu dozornej rady SOM, a.s.,
VI) správu o činnosti Nadácie SOŠV,
VII) nomináciu SOŠV na EH, OHM a EYOF,
VIII) nomináciu členov komisie športovcov ako členov SOŠV,
člena komisie športovcov ako člena VV SOŠV a člena komisie športovcov ako člena DR SOŠV,
IX) ukončenie členstva podľa podmienok uvedených v čl. III bod
10 písm. a/, čl. III bod 10 písm. b/, čl. III bod 10 písm. c/, čl. III
bod 10 písm. e/, čl. III bod 10 písm. g/ a v čl. III bod 10 písm.
h/, čl. III bod 11 písm. a/ a čl. III bod 11 písm. d/.
7) V odôvodnených prípadoch a na základe rozhodnutia orgánov
SOŠV môže VZ SOŠV, s výnimkou volieb, hlasovať a prijímať
uznesenia aj korešpondenčným spôsobom (písomne alebo
elektronicky).
8) Pri rozhodovaní o zániku SOŠV, jeho dcérskych spoločností
alebo iných právnických osôb zriaďovaných SOŠV (podľa čl.
II, bod 3), ako aj pri zmenách a doplnkoch Stanov SOŠV a pri

likvidácii majetku SOŠV, jeho dcérskych spoločností alebo iných
právnických osôb zriaďovaných SOŠV (podľa čl. II, bod 3), je
potrebný súhlas dvoch tretín hlasov prítomných členov. Ďalšie
dôvody, pri ktorých sa na rozhodovanie vyžaduje súhlas dvoch
tretín hlasov prítomných členov, sú nasledovné:
a) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov SOŠV, jeho
dcérskych spoločností alebo iných právnických osôb zriaďovaných SOŠV (podľa čl. II, bod 3) , ak hodnota plnenia
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy je vyššia ako jeden milión
EUR, alebo hodnota práv vyplývajúcich zo zmluvy je vyššia
ako dva milióny EUR,
b) vytvorenie obchodnej spoločnosti (podľa § 18 zákona o
športe) alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom
alebo akcionárom je SOŠV,
c) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej
spoločnosti (podľa § 18 zákona o športe) alebo v obchodnej
spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SOŠV
(podľa § 22 zákona o športe).
9) Na odvolanie predsedu dozornej rady, ktorý plní funkciu
kontrolóra SOŠV, pred uplynutím jeho funkčného obdobia sa
vyžaduje súhlas dvoch tretín všetkých členov SOŠV a dôvod
odvolania musí byť uvedený v rozhodnutí o odvolaní.
10) Ak sa rokuje o otázkach týkajúcich sa olympijských hier, berú sa
do úvahy len hlasy členov uvedených v čl. IV bod 5.
11) V prípade rovnosti hlasov s výnimkou tajných volieb vždy rozhoduje hlas prezidenta SOŠV.
12) Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú na ňom
prítomní členovia, ktorí disponujú aspoň polovicou všetkých
hlasov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina
hlasov prítomných členov, pokiaľ tieto stanovy, rokovací alebo
volebný poriadok neustanovujú inak. Výnimku predstavuje
situácia uvedená v čl. V bod 4.
13) Zo zasadnutia VZ SOŠV sa vyhotovuje zápisnica z VZ SOŠV v
súlade s Rokovacím poriadkom VZ SOŠV a zákonom o športe.
Zápisnica z VZ SOŠV sa zašle všetkým osobám oprávneným
zúčastniť sa na zasadnutí VZ SOŠV najneskôr do 15 dní odo dňa
zasadnutia.

Článok VI
Výkonný výbor
1) Výkonný výbor SOŠV (VV SOŠV) je najvyšší výkonný orgán
medzi jeho valnými zhromaždeniami.
2) Výkonný výbor má jedenásť členov. Tvorí ho prezident SOŠV,
ex officio zástupca komisie športovcov SOŠV a ďalší členovia;
člen VV SOŠV ex officio nad stanovený limit je člen MOV v SR.
Každý člen VV SOŠV má na zasadnutiach VV SOŠV jeden hlas.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SOŠV. Rozhodnutia VV SOŠV sa prijímajú verejným hlasovaním, pokiaľ
VV SOŠV hlasovaním nerozhodne inak.
3) Trvanie mandátu viceprezidentov a členov VV SOŠV je na obdobie do konania najbližšieho valného zhromaždenia po ukončení
hier ďalšej olympiády, resp. do zvolenia nových členov a zaniká
prijatím uznesenia VZ SOŠV, na ktorom sa uskutočnia ďalšie
voľby (čl. XIII bod 10).
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4) Na návrh prezidenta SOŠV schvaľuje VV SOŠV troch viceprezidentov a môže ich aj odvolať.
5) Na zasadnutí VV SOŠV sa s hlasom poradným môžu zúčastňovať: čestný člen MOV, čestný prezident SOŠV, predseda alebo
ním poverený člen dozornej rady SOŠV a generálny sekretár
SOŠV. Podľa potreby môžu byť na zasadnutie VV SOŠV prizývané ďalšie osoby.
6) Zasadnutia VV SOŠV zvoláva prezident SOŠV najmenej šesťkrát
do roka, alebo na návrh väčšiny členov VV SOŠV alebo DR
SOŠV. VV SOŠV je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
7) Práva a povinnosti výkonného výboru:
a) Pripravuje valné zhromaždenia a navrhuje ich program.
b) Vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.
c) Schvaľuje nomináciu výpravy SR na olympijské hry mládeže
a na ostatné podujatia, ktoré sú organizované subjektmi
olympijského hnutia, napr. EOV, ANOV, NOV a pod.
d) Schvaľuje nomináciu kandidátov SOŠV do orgánov a komisií MOV, ANOV, EOV a Európskeho hnutia fair play.
e) Udržiava a rozvíja medzinárodné vzťahy, schvaľuje dohody
o spolupráci.
f) Schvaľuje vlastný plán práce a kontroluje jeho plnenie.
g) Zriaďuje a ruší organizačné zložky SOŠV, schvaľuje ich
štatúty a plány práce.
h) Zriaďuje stále alebo dočasné, odborné alebo pomocné
komisie.
i) Zriaďuje sekretariát SOŠV na čele s generálnym sekretárom,
ktorého schvaľuje a odvoláva na návrh prezidenta SOŠV.
j) Vydáva organizačné predpisy, smernice, poriadky a iné
normy, upravujúce činnosť SOŠV.
k) Udeľuje vyznamenania a uznania v súlade s príslušnou
smernicou SOŠV.
l) Schvaľuje Štatút ombudsmana SOŠV.
m) Schvaľuje štatúty organizačných zložiek SOŠV.
n) Schvaľuje Disciplinárny poriadok SOŠV.
o) Rieši podnety členov SOŠV, dozornej rady a ombudsmana
SOŠV.
p) Na obdobie trvania olympijských hier menuje disciplinárnu
komisiu na riešenie porušení ustanovení Olympijskej charty,
Stanov SOŠV, Etického kódexu MOV, Svetového antidopingového kódexu, opatrení proti manipulácii priebehu
a výsledkov súťaží alebo iných opatrení proti negatívnym
javom v športe vyplývajúcim z medzinárodných predpisov
a rozhodnutí, alebo na riešenie porušenia zmlúv so SOŠV
členmi slovenských výprav. V odôvodnených prípadoch
menuje ad hoc disciplinárnu komisiu na riešenie porušení
ustanovení Olympijskej charty, Stanov SOŠV alebo Etického kódexu MOV členmi SOŠV. Spôsob ustanovenia, pôsobnosť, právomoci a spôsob rozhodovania takto menovaných
disciplinárnych komisií stanovuje Disciplinárny poriadok
SOŠV.
q) Navrhuje VZ SOŠV prijatie nových členov SOŠV – právnické osoby a schválenie čestného prezidenta SOŠV a čestných
členov SOŠV.
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r) Na návrh prezidenta SOŠV menuje a odvoláva orgány
Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., a Nadácie SOŠV,
resp. ich jednotlivých členov,
8) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SOŠV je možné
odvolať sa do 21 dní na výkonný výbor SOŠV. Proti rozhodnutiu
VV SOŠV vo veci samej je možné odvolať sa do 21 dní na valné
zhromaždenie, ktoré vo veci rozhodne s konečnou právoplatnosťou. Odvolať sa proti rozhodnutiu VZ SOŠV v danej veci možno
výhradne podaním na Športový arbitrážny tribunál (CAS) so
sídlom v Lausanne, Švajčiarsko, a to v lehote do 21 dní od prijatia rozhodnutia VZ SOŠV.
9) Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z
uznesení a odporúčaní iných orgánov a organizácií medzinárodného olympijského hnutia.
10) Členstvo vo výkonnom výbore zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia, podľa čl. VI bod 3,
b) vzdaním sa funkcie dňom písomného doručenia vzdania sa
funkcie na sekretariát SOŠV, pokiaľ vzdanie sa funkcie nebolo vykonané na zasadnutí VV SOŠV,
c) uvoľnením podľa čl. V bod. 6 písm. e) Stanov SOŠV,
d) odvolaním člena valným zhromaždením SOŠV na základe
písomného návrhu člena SOŠV,
e) zánikom členstva v SOŠV,
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
g) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne
úkony.
11) VV SOŠV predkladá zoznam kandidátov do volených orgánov
SOŠV a kandidátov na členstvo SOŠV z radov významných
osobností slovenského olympijského hnutia a športu volebnej
komisii VZ SOŠV.

Článok VII
Štatutárne orgány
1) Štatutárne orgány SOŠV sú prezident SOŠV a generálny sekretár SOŠV.
2) Štatutárne orgány konajú v mene SOŠV samostatne.

Článok VIII
Prezident
1) Prezidenta SOŠV volí valné zhromaždenie spomedzi kandidátov
navrhnutých členmi SOŠV po ukončení hier olympiády tajným
hlasovaním na obdobie do konania najbližšieho valného zhromaždenia po ukončení hier ďalšej olympiády.
2) Trvanie mandátu prezidenta SOŠV je na obdobie do konania
najbližšieho valného zhromaždenia po ukončení hier ďalšej
olympiády, resp. do zvolenia nového prezidenta a zaniká prijatím uznesenia VZ SOŠV, na ktorom sa uskutočnia ďalšie voľby
(čl. XIII bod 10).
3) Prezident počas výkonu funkcie je člen SOŠV ako fyzická osoba.
4) Prezident riadi celú činnosť SOŠV.
5) Prezident navrhuje na schválenie troch viceprezidentov SOŠV
VV SOŠV. Má právo navrhnúť aj odvolanie jedného alebo viacerých viceprezidentov.
6) Prezidenta v prípade potreby zastupujú viceprezidenti alebo iný

člen VV SOŠV podľa poverenia prezidentom SOŠV.
7) Prezident zvoláva a riadi rokovania VV SOŠV a VZ SOŠV.
8) Prezident v prípade potreby ustanovuje ad hoc komisie a pracovné skupiny. Stanoví ich poslanie a určuje ich členov. Rovnako
rozhoduje o ich rozpúšťaní, ak sa domnieva, že splnili svoj
mandát. Prezident je oprávnený člen všetkých zložiek, komisií
(s výnimkou komisie športovcov SOŠV) a pracovných skupín
SOŠV.
9) Prezident navrhuje výkonnému výboru menovanie, resp. odvolanie generálneho sekretára SOŠV, predsedov rád, zložiek, komisií
SOŠV (s výnimkou komisie športovcov SOŠV) a orgánov právnických subjektov vytvorených SOŠV, ako sú SOM, a.s., Nadácia
SOŠV a pod.
10) Prezident menuje jedného športovca za člena komisie športovcov SOŠV.

Článok IX
Generálny sekretár

5)

6)

1) Generálny sekretár SOŠV je menovaný VV SOŠV do funkcie na
návrh prezidenta SOŠV.
2) Generálny sekretár vykonáva funkciu na plný pracovný úväzok,
spravidla na dobu určitú.
3) Generálny sekretár zodpovedá za ekonomické, administratívno-právne a technicko-organizačné činnosti SOŠV.
4) Generálny sekretár zodpovedá za plnenie úloh, ktoré mu boli
uložené valným zhromaždením, dozornou radou a výkonným
výborom SOŠV.
5) Generálny sekretár zodpovedá za riadenie sekretariátu SOŠV.
6) Generálny sekretár sa môže zúčastňovať na zasadnutí všetkých
zložiek, komisií, orgánov a pracovných skupín SOŠV s hlasom
poradným.

Článok X
Dozorná rada
1) Kontrolným orgánom SOŠV je dozorná rada SOŠV (DR SOŠV).
2) Dozorná rada sa skladá zo štyroch členov, a to z predsedu
a dvoch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením SOŠV a
z jedného člena ex officio, delegovaného komisiou športovcov
SOŠV.
3) Kontrolórom SOŠV v zmysle zákona o športe je predseda dozornej rady. Kontrolór musí spĺňať podmienky na výkon funkcie
stanovené zákonom o športe. Podrobnosti výkonu a postupov
pri vykonávaní funkcie kontrolóra SOŠV a vykonávaní kontroly
upravuje zákon o športe.
4) Práva a povinnosti dozornej rady:
a) kontroluje dodržiavanie Stanov SOŠV, plnenie uznesení prijatých na valnom zhromaždení SOŠV, uznesení výkonného
výboru a iných organizačných predpisov v činnosti členov
výkonného výboru, sekretariátu a organizačných zložiek
SOŠV,
b) kontroluje hospodárenie a finančné činnosti SOŠV, jeho
orgánov a zložiek, upozorňuje na zistené nedostatky
a písomne predkladá návrhy na opatrenia prezidentovi,
generálnemu sekretárovi a výkonnému výboru SOŠV,

7)

8)

9)

c) zaoberá sa podnetmi členov SOŠV k dodržiavaniu Olympijskej charty, Stanov SOŠV, Etického kódexu a ďalších
predpisov a smerníc SOŠV a všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky,
d) predkladá správu o činnosti dozornej rady valnému zhromaždeniu,
e) v zmysle § 20 zákona o športe dozerá na úpravu konfliktu
záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu
funkcie,
f) bezodkladne informuje prezidenta a VV SOŠV o výsledkoch
ňou vykonanej kontroly a o svojom stanovisku k podnetom
členov SOŠV.
Ak sú za predsedu a členov dozornej rady zvolené osoby, ktoré
zastupujú člena SOŠV - právnickú osobu, po ich zvolení do
funkcie im na celé funkčné obdobie zaniká mandát delegáta
právnickej osoby a právnická osoba na ich miesto deleguje na
VZ SOŠV ďalšieho zástupcu.
Členstvo v dozornej rade zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia, resp. do zvolenia nových
členov a zaniká prijatím uznesenia VZ SOŠV, na ktorom sa
uskutočnia ďalšie voľby (čl. XIII bod 10).
b) vzdaním sa funkcie dňom písomného doručenia sa vzdania
funkcie do sídla SOŠV,
c) uvoľnením podľa čl. V bod. 6 písm. e) Stanov SOŠV,
d) odvolaním člena orgánom, ktorý ho delegoval, dňom písomného doručenia odvolania z funkcie na sekretariát SOŠV,
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
f) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne
úkony,
g) funkcia predsedu dozornej rady – kontrolóra SOŠV zaniká
aj stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa
zákona o športe, alebo na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie SOŠV z dôvodu závažného porušenia povinnosti predsedu dozornej rady - kontrolóra SOŠV za predpokladu dodržania čl. V. bod 9 Stanov SOŠV.
Predseda dozornej rady alebo ním poverený člen DR SOŠV sa
môže zúčastňovať na rokovaniach výkonného výboru s hlasom
poradným.
Dozorná rada SOŠV sa stretáva minimálne 2-krát do roka.
Rozhodnutia sú prijímané väčšinou hlasov členov dozornej rady,
pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
DR SOŠV nekontroluje činnosť a hospodárenie samostatných
právnických osôb, zriadených SOŠV. Tým nie je dotknutá
kontrola týchto subjektov podľa osobitných predpisov a nimi
zriadených kontrolných orgánov.

Článok XI
Ombudsman
1) Ombudsmana SOŠV volí na návrh členov SOŠV valné zhromaždenie SOŠV.
2) Postavenie, pôsobnosť a ďalšiu činnosť ombudsmana SOŠV
upravuje Štatút ombudsmana SOŠV, ktorý schvaľuje výkonný
výbor SOŠV.
3) Do činnosti ombudsmana SOŠV patrí najmä pôsobenie v oblas-
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ti sporov vo vnútri slovenského olympijského hnutia, ochrany
práv členov SOŠV, ktoré im zaručuje Olympijská charta, Stanovy
SOŠV, ďalšie predpisy SOŠV a princípy demokratického
právneho štátu, v záležitostiach vyplývajúcich z pôsobenia a konania orgánov členských subjektov SOŠV. Ombudsman SOŠV
napríklad upozorňuje na nečinnosť orgánov členských subjektov
SOŠV, môže preskúmavať rozhodnutia ich orgánov a podobne.
4) Činnosti uvedené v bode 3 ombudsman rieši na základe vlastnej
iniciatívy, alebo na základe podnetov členov SOŠV alebo orgánov SOŠV.
5) Ombudsman využíva pri svojej činnosti metódy a postupy
slúžiace na alternatívne riešenie sporov medzi členmi SOŠV
a podáva nezávislé stanoviská a odporúčania.

Článok XII
Komisia športovcov
1) Komisia športovcov SOŠV sa zriaďuje v súlade s princípmi
Olympijskej charty a s príslušnými predpismi MOV.
Základné poslanie komisie je združovať aktívnych športovcov
na účely:
a) sprostredkovania záujmov, potrieb, námetov a informácií
medzi aktívnymi športovcami a SOŠV, pri rešpektovaní
názorov športovcov a ich práv,
b) sprostredkovania návrhov opatrení a rozhodnutí orgánov
SOŠV, ktoré majú dopad, alebo týkajú sa pôsobenia
a činnosti aktívnych športovcov vo väzbe na prípravu
na olympijské hry a účasť na nich.
2) Komisia má 11 riadnych členov:
a) 5 z nich sú športovci, ktorí sa zúčastnili na niektorých z
predchádzajúcich dvoch hier olympiády a boli zvolení
športovcami; ich mandát členov komisie trvá 4 roky. Spôsob
ich voľby upravuje Štatút komisie športovcov SOŠV.
b) 3 z nich sú športovci, ktorí sa zúčastnili na niektorých
z predchádzajúcich dvoch zimných olympijských hier a boli
zvolení športovcami; ich mandát členov komisie trvá 4 roky.
Spôsob ich voľby upravuje Štatút komisie športovcov SOŠV.
c) 2 z nich sú športovci zo športov, ktoré nie sú zaradené do
programu olympijských hier (zástupcovia budú zvolení
športovcami zo športov, ktoré nie sú zaradené do programu
olympijských hier počas konania Svetových hier. Ich mandát
členov komisie trvá 4 roky).
d) 1 člena na obdobie 4-ročného olympijského cyklu, t. j. do
skončenia najbližších hier olympiády, menuje prezident
SOŠV.
3) Členmi komisie športovcov SOŠV ad hoc nad uvedený počet sú slovenskí členovia komisie športovcov MOV, ANOV
a/alebo EOV.
4) Komisia športovcov má právo na piatich zástupcov vo valnom
zhromaždení SOŠV, ktorých sama deleguje. Ich členstvo berie
VZ SOŠV na vedomie. To neplatí pre člena MOV na Slovensku
za komisiu športovcov MOV, ktorý je ex officio člen SOŠV.
5) Delegovaný zástupca komisie športovcov je ex officio člen
výkonného výboru s hlasom rozhodujúcim. Jeho členstvo
vo VV SOŠV berie VZ SOŠV na vedomie.
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6) Delegovaný zástupca komisie športovcov je ex officio člen
dozornej rady SOŠV. Jeho členstvo v dozornej rade SOŠV berie
valné zhromaždenie SOŠV na vedomie.
7) Komisia športovcov sa riadi Stanovami SOŠV a Štatútom komisie športovcov SOŠV.

Článok XIII
Voľby
1) Voľby do orgánov SOŠV a voľba fyzických osôb za členov SOŠV
sa uskutočňujú tajným hlasovaním na valnom zhromaždení
SOŠV.
2) Právo hlasovania majú len členovia SOŠV, pričom hlasujú podľa
Volebného poriadku SOŠV, schváleného na príslušné valné
zhromaždenie.
3) Každý člen SOŠV má právo navrhnúť kandidátov do volených
orgánov SOŠV. Návrhy kandidátov musia byť podané písomne
na sekretariát SOŠV najneskôr do 14 (slovom štrnásť) dní pred
dátumom konania valného zhromaždenia SOŠV, na ktorom sa
uskutočnia voľby, a následne prerokované vo výkonnom výbore
SOŠV. Každý člen SOŠV môže do volených orgánov SOŠV navrhnúť na každú funkciu len jedného kandidáta. Každý kandidát
musí s návrhom člena SOŠV vyjadriť písomný súhlas, doručený
na sekretariát SOŠV najneskôr 7 (slovom sedem) dní pred
dátumom konania valného zhromaždenia SOŠV, na ktorom sa
uskutočnia voľby. Každý kandidát sa vo voľbách môže uchádzať
len o jednu volenú funkciu.
4) Sekretariát SOŠV zverejní na webovom sídle SOŠV a v informačnom systéme športu kandidátov na členov orgánov SOŠV
vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania
volieb.
5) Voľby SOŠV sa uskutočňujú do týchto orgánov SOŠV:
a) prezident SOŠV,
b) výkonný výbor,
c) dozorná rada, vrátane kontrolóra,
d) ombudsman.
6) Osobitne sa volia členovia SOŠV – fyzické osoby podľa čl. III
bod 4 písm. d/.
7) V prípade zániku členstva fyzickej osoby v SOŠV alebo zástupcu
právnickej osoby v orgánoch SOŠV, budú na uvoľnené miesto v
orgánoch SOŠV vypísané doplňujúce voľby na najbližšom VZ
SOŠV, na ktoré sa vzťahujú vyššie uvedené ustanovenia.
8) Voľby riadi volebná komisia zvolená na valnom zhromaždení
SOŠV minimálne v počte troch členov, ktorá si spomedzi seba
zvolí predsedu. Valnému zhromaždeniu SOŠV komisia oznamuje zoznam všetkých riadne navrhnutých kandidátov do volených
orgánov SOŠV. Kontrolór (predseda dozornej rady SOŠV)
vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb
a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.
9) Volebná komisia sa riadi volebným poriadkom, ktorý na návrh
VV SOŠV schvaľuje VZ SOŠV.
10) Právoplatnosť voľby potvrdzuje VZ SOŠV prijatím uznesenia,
ktorým osvedčuje platnosť volieb.

Článok XIV
Majetok a hospodárenie

Článok XVI
Zánik SOŠV

1) Majetok SOŠV tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný
majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
2) Zdroje majetku SOŠV môžu byť:
a) príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu, prípadne z iných
zákonom povolených zdrojov,
b) dary, príspevky alebo dotácie od tuzemských alebo zahraničných fyzických alebo právnických osôb,
c) príjmy zo zhodnocovania vlastného majetku a výnosy
z majetkových podielov,
d) príjmy z vlastníckych práv a iných práv, vrátane práv duševného vlastníctva SOŠV,
e) príjmy zo stávkovej a lotériovej činnosti a iných podobných
hier podľa osobitných predpisov,
f) príjmy z poukázania daní fyzických a právnických osôb za
podmienok stanovených v osobitných všeobecne záväzných
právnych predpisoch Slovenskej republiky,
g) členské príspevky,
h) príjmy zo vstupného na podujatia organizované SOŠV,
i) ostatné príjmy.
3) Hospodárenie SOŠV sa riadi rozpočtom. Schvaľuje ho na každý
kalendárny rok valné zhromaždenie SOŠV na návrh VV SOŠV.
4) Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezident SOŠV, generálny sekretár, prípadne iná nimi
poverená osoba podľa Organizačného poriadku SOŠV alebo
podľa smernice o hospodárení s majetkom SOŠV.
5) SOŠV môže zriadiť obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou
SOŠV alebo vstúpiť do obchodnej spoločnosti majetkovou
účasťou. Správu o výsledkoch ich hospodárenia predkladá ročne
poverená osoba valnému zhromaždeniu SOŠV.
6) SOŠV môže zriadiť nadáciu v súlade s verejnoprospešným účelom. Správu nadácie vykonáva prezident SOŠV a správna rada
menovaná VV SOŠV. Správu o výsledkoch hospodárenia ročne
predkladá poverená osoba valnému zhromaždeniu SOŠV.

1) Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, na základe rozhodnutia VZ SOŠV,
b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o jeho
rozpustení.
2) Pred zánikom SOŠV sa vyžaduje jeho likvidácia, pokiaľ celé jeho
imanie nenadobúda právny nástupca, alebo ak osobitný zákon
neustanovuje inak. Na tento účel zvolané valné zhromaždenie
rozhodne o forme a spôsobe likvidácie a schváli likvidátora.
Likvidátor je oprávnený konať v mene SOŠV iba vo veciach
spojených s jeho likvidáciou.
3) Majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie (likvidačný
zostatok) sa zlikviduje tak, že prípadné aktíva použije určený
subjekt športu na účely, ktoré sú v týchto stanovách uvedené ako
poslanie a úlohy SOŠV.

Článok XVII
Záverečné ustanovenia
1) Tieto stanovy sú v súlade s Olympijskou chartou a vychádzajú
z jej pravidiel. Boli odoslané na MOV, ktorý schvaľuje originálnu
verziu textu i všetky zmeny. Ak vzniknú vo výklade a interpretácii týchto stanov pochybnosti, nejasnosti, či rozpory s ustanoveniami Olympijskej charty, platí znenie Olympijskej charty.
2) Toto úplné znenie bolo schválené na 55. valnom zhromaždení
SOV dňa 7. decembra 2018, a po prípadných pripomienkach
MOV bude ratifikované na 56. valnom zhromaždení SOŠV.
3) Toto nové znenie stanov nadobúda platnosť a účinnosť prijatím
uznesenia 55. VZ SOV o schválení nového znenia stanov.
4) Týmito stanovami sa v plnom rozsahu rušia stanovy registrované
MV SR 29. 3. 2018 pod č. VVS/1-900/90-7417-13.

Článok XV
Olympijská symbolika SOŠV
1) Olympijskou symbolikou SOŠV sa rozumie:
a) olympijský emblém/emblémy SOŠV a SOT v slovenskej aj
anglickej verzii, tak ako ho/ich schválil MOV.
b) olympijská vlajka SOŠV (s olympijským emblémom SOŠV),
2) Olympijskou symbolikou MOV sa rozumie:
a) olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijská hymna,
olympijské heslo: citius, altius, fortius,
b) olympijské identifikačné výrazy uvedené v Olympijskej
charte (čl. 7 - 14 Olympijskej charty a ich vykonávacie
ustanovenia).
3) Olympijská symbolika uvedená v bode 1) je výhradné vlastníctvo SOŠV. SOŠV vlastní všetky práva týkajúce sa ich využitia,
sprístupnenia a šírenia v súlade so zákonom o športe. Olympijská symbolika SOŠV je predmetom schválenia zo strany MOV
v súlade s čl. 31 Olympijskej charty.
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PRÍLOHA Č. 6
ZMENY V ORGÁNOCH SOŠV
– VZ SOŠV A VV SOŠV
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Meno a priezvisko
Valné zhromaždenie SOV

Od

Najvyšší
riadiaci orgán

Do

Meno a priezvisko
Valné zhromaždenie SOV

Typ orgánu
(riadiaci/
kontrolný)

Od

26.11.2016

Slovenský zväz ľadového hokeja

24.11.2012

Olympionik 1

24.11.2012

Slovenský lukostrelecký zväz

24.11.2012

Olympionik 2

24.11.2012

Slovenská lyžiarska asociácia

24.11.2012

Olympionik 3

24.11.2012

Slovenský zväz moderného päťboja

24.11.2012

Olympionik 4

24.11.2012

Slovenský zväz pozemného hokeja

24.11.2012

Olympionik 5

24.11.2012

Slovenský zväz sánkárov

24.11.2012

Miroslav Luberda - významná osobnosť

26.11.2016

Slovenský stolnotenisový zväz

24.11.2012

Michal Martikán-významná osobnosť

26.11.2016

Slovenský strelecký zväz

24.11.2012

Mária Jasenčáková - významná osobnosť

24.11.2012

Slovenský šermiarsky zväz

24.11.2012

Janka Stašová - významná osobnosť

24.11.2012

Slovenský tenisový zväz

24.11.2012

Jozef Stümpel - významná osobnosť

26.11.2016

Slovenská triatlonová únia

24.11.2012

Slovenský veslársky zväz

24.11.2012

Slovenská volejbalová federácia

24.11.2012

Slovenský zväz vzpierania

24.11.2012

Slovenský zápasnícky zväz

24.11.2012

Slovenská asociácia čínskeho WU SHU

24.11.2012

Slovenská baseballová federácia

24.11.2012

Slovenský biliardový zväz

24.11.2012

Slovenský bowlingový zväz

24.11.2012

Slovenský zväz florbalu

25.4.2014

Slovenská softbalová asociácia

24.11.2012

Slovenská squashová asociácia

24.11.2012

Slovenský šachový zväz

24.11.2012

Slovenský zväz orientačných športov

24.11.2012

Slovenský zväz tanečného športu

24.11.2012

Slovenský zväz vodného lyžovania

24.11.2012

Slovenský zväz vodného motorizmu

24.11.2012

Zväz potápačov Slovenska

24.11.2012

Slovenská asociácia univerzitného športu

24.11.2012

Slovenská asociácia športu na školách

25.4.2014

Klub športových redaktorov SSN

24.11.2012

Univerzita Komenského v BA, FTVŠ

24.11.2012

VŠC Dukla Banská Bystrica - MO SR

24.11.2012

Slovenská gymnastická federácia - zlúčenie so Slovenským zväzom modernej
gymnastiky
Slovenská kanoistika – zlúčenie Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode
a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

3.7.2013
10.12.2016
1.1.2017

Slovenský krasokorčuliarsky zväz

24.11.2012

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

24.11.2012

Slovenská plavecká federácia- zlúčenie so Slovenským zväzom vodného póla

1.1.2017

Slovenský zväz karate

24.11.2012

Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva

24.11.2012

Slovenský atletický zväz

24.11.2012

Slovenská basketbalová asociácia

24.11.2012

Slovenský zväz bedmintonu

24.11.2012

Slovenský zväz biatlonu

24.11.2012

Slovenský zväz bobistov

24.11.2012

Slovenská boxerská asociácia

24.11.2012

Slovenský curlingový zväz

24.11.2012

Slovenský zväz cyklistiky

24.11.2012

Slovenský futbalový zväz

24.11.2012

Slovenská golfová asociácia

24.11.2012

Slovenský zväz hádzanej

24.11.2012

Slovenský zväz jachtingu

24.11.2012

Slovenská jazdecká federácia

24.11.2012

Slovenský zväz judo

24.11.2012

Do

Najvyšší riadiaci
orgán

Anton Siekel - prezident

Danka Barteková - člen MOV
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Typ orgánu
(riadiaci/
kontrolný)
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Meno a priezvisko
Valné zhromaždenie SOV

Typ orgánu
(riadiaci/
kontrolný)

Od

Do

Najvyšší
riadiaci orgán

Meno a priezvisko

Typ orgánu
(riadiaci/
kontrolný)

Dozorná rada SOV

najvyšší kontrolný
orgán

Od

Národné športové centrum

24.11.2012

Ján Mižúr - predseda

26.1.2018

Kalokagatia na Slovensku

24.11.2012

Milan Jagnešák - člen

24.11.2012

Slovenská asociácia olympionikov

24.11.2012

Jakub Šimoňák- člen

27.4.2018

Športové centrum polície

24.11.2012

Tibor Hubík - člen

27.4.2018

Slovenská spoločnosť olymp. a šport. zberateľov

24.11.2012

Ján Karšňák - člen

26.11.2016

Slovenská asociácia friesbee

22.4.2016

Špeciálne olympiády na Slovensku

22.4.2016

Slovenská rugbyová únia

Výkonný orgán
26.11.2016

Ľubor Halanda - člen

26.11.2016

Zdenko Kríž - viceprezident

26.11.2016

Jozef Gönci - viceprezident

26.11.2016

Monika Šišková- člen

26.11.2016

Róbert Petriska- člen

26.11.2016

Marián Vanderka- člen

26.11.2016

Jozef Jurášek- člen

18.4.2015

Daniel Líška- člen

24.11.2012

21.8.2016

Ján Mižúr – prizývaný/kontrolór

26.1.2018

Gábor Asványi - prizývaný/výkonný riaditeľ

3.1.2019
vzdal sa
mandátu
člena VV SOV

3.7.2013

Matej Tóth - predseda komisie športovcov člen ex officio

Jozef Liba - prizývaný / generálny sekretár

26.11.2016

26.1.2018

Peter Korčok - viceprezident

Danka Barteková - člen ex officio

Ľubomír Fogaš

26.11.2016

Slovenská asociácia motoristického športu

Výkonný výbor SOV

25.02.2018

Ombudsman SOV

8.7.2016

Slovenský horolezecký spolok JAMES

Do

24.11.2012
1.2.2017

Prezident SOV - riadiaci orgán (nie najvyšší)
Anton Siekel
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26.11.2016
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PRÍLOHA Č. 7
SPRRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDÍTORA
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PRÍLOHA Č. 8
VÝROČNÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ
MARKETINGOVEJ, A.S. 2018
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VÝROČNÁ SPRÁVA
(za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ MARKETINGOVÁ, A. S.
so sídlom: Kukučínova 26, 831 03 Bratislava
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č.: 2611/B
IČO: 35 801 549
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Bratislava, Apríl 2019
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1. Všeobecná časť
Obchodné meno:		
Slovenská olympijská
			marketingová, a. s.
Právna forma: 		
akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti:		
Kukučínova 26,
			
831 03 Bratislava
Predmet činnosti:
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
• sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
• sprostredkovateľská činnosť,
• obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou
nehnuteľností,
• prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
• prenájom motorových vozidiel,
• reklamná a propagačná činnosť,
• faktoring a forfaiting,
• leasingová činnosť,
• vydavateľská činnosť,
• prieskum trhu,
• prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
spojených s prenájmom,
• prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
Predstavenstvo v roku 2018:
Gábor Asványi – predseda predstavenstva
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Vznik funkcie: 01. 05. 2017
Ing. Daniel Líška – podpredseda
Björsonova 3, 811 05 Bratislava
Vznik funkcie: 27. 01. 2017
Skončenie funkcie: 27. 01. 2017 ako člen
Zuzana Tomčíková – člen
Podháj 21, 841 03 Bratislava
Vznik funkcie: 01. 05. 2018
Ing. Martin Kohút – člen
Septimiova 7, 851 10 Bratislava
Vznik funkcie: 27. 01. 2017
Skončenie funkcie: 01. 05. 2018
Dozorná rada:			
Marián Kukumberg – predseda
Starhradská 18, 851 05 Bratislava
Vznik funkcie: 27. 01. 2017
Skončenie funkcie: 01. 05. 2018
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Ján Mižúr – predseda
Nad lúčkami 49, 841 05 Bratislava
Vznik funkcie: 01. 05. 2018
Štefan Rosina – člen
Pod Vinicami 7724/18, 811 02 Bratislava
Vznik funkcie: 27. 01. 2017
Ľubor Halanda – člen
Alžbetin Dvor 714, 900 42 Miloslavov
Vznik funkcie: 27. 01. 2017
Jozef Jurášek – člen
Dolné Košariská 31, 906 15 Košariská
Vznik funkcie: 24. 01. 2013
Zasadnutie predstavenstva:		
Zasadnutie dozornej rady:		
Zasadnutie VZ: 			
Výška základného imania:		
Rozsah splatenia: 			

minimálne 1x ročne
minimálne 2x ročne
minimálne 1x ročne
571 333,731662 eur
571 333,731662 eur

2. Organizačná štruktúra
Spoločnosť bola na dennej báze riadená predsedom predstavenstva SOM, a.s., zamestnávala v priemere štyroch zamestnancov, dvoch projektových manažérov, administratívneho
pracovníka a pracovníka vnútornej správy.

3. Stav spoločnosti, vývoj spoločnosti a riziká
Spoločnosť SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ MARKETINGOVÁ, a. s.
(ďalej SOM, a.s.), bola založená v zmysle zákona 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov (Notárska zápisnica N
383/2000, Nz 375/2000) pod pôvodným názvom R.K.O.,
a. s., v novembri 2000. Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sa,
vložka číslo 2611/B Obchodného registra Okresného súdu
Bratislava I. Súčasný jediný akcionár – Slovenský olympijský
a športový výbor (ďalej SOŠV) – sa stal akcionárom spoločnosti v roku 2002 a ešte v tom istom roku došlo k navýšeniu
základného imania. SOŠV prevzal spoločnosť so zámerom
rozvoja podnikateľských aktivít v smere reklamnej činnosti
predovšetkým v oblasti športu.

Spoločnosť kontinuálne pracuje na podpore vnímania značky
SOŠV ako modernej, otvorenej, transparentnej a sympatickej
značky, ktorá prináša radosť zo športu a je lídrom v oblasti marketingovej komunikácie športu ako takého. Zároveň podporuje
vnímanie SOŠV ako strešnej organizácie pre šport na Slovensku,
ktorá systematicky pracuje na podpore športu a športovcov
všetkých vekových a výkonnostných kategórií po celý rok, nielen
počas podujatí Medzinárodného olympijského výboru. Tento
koncept má inšpirovať ľudí k športovým aktivitám, podnietiť
ich záujem o šport a zdravý životný štýl a predstaviť im hodnoty
olympizmu, olympijského hnutia a zdieľať s nimi emócie, ktoré
môžu zažiť jedine pri športe a športovaní.
Spoločnosť pokračuje vo vytváraní konkurencieschopných
a atraktívnych projektov pre zadefinované cieľové skupiny
SOŠV, médiá, partnerov, ako aj potenciálnych partnerov.
Okrem komunikácie vyššie uvedených cieľov tieto projekty
poskytujú platformu pre podporu športovcov a vyzývajú
verejnosť k stotožneniu sa s ich úspechmi aj neúspechmi
a vytvárajú širokú olympijskú a športovú komunitu. Pod
hlavičkou SOT vytvára širokú platformu, v ktorej sú zahrnutí
od špičkových športovcov, ktorí sa pripravujú na olympiádu,
cez Juniorský olympijský tím nádejných mladých športovcov,
aktivity a podujatia pre mládež a detí až po širokú verejnosť.
Pre aktivity spoločnosti a SOŠV bol vytvorený dlhodobý
strešný komunikačný koncept SME JEDEN TÍM, ktorý ma
za cieľ inšpirovať širokú verejnosť k športovým aktivitám,
podnietiť ich záujem o šport a zdravý životný štýl a predstaviť
im hodnoty olympizmu, olympijského a športového hnutia.
Koncept má tiež za cieľ komunikovať, že šport samotný ako
aj olympijské hnutie nie je iba záležitosťou vrcholových športovcov, ale je tu naozaj pre všetkých.
Spoločnosť registruje možné riziká, ktoré súvisia z úzkeho zamerania svojej činnosti vyplývajúcej zo spolupráce so SOŠV.
Odňatie exkluzívneho práva na predaj olympijskej symboliky
zo strany SOŠV by spôsobilo stratu konkurenčnej výhody.
V praxi by to znamenalo nevyhnutné prehodnotenie obchodnej stratégie. Tento scenár je však nepravdepodobný. SOŠV
ako jediný akcionár dlhodobo deklaruje súčasne nastavenie
vzájomných strategických vzťahov. Spoločnosť je mimo iného
vystavená bežným podnikateľským rizikám.
Rozdelenie partnerov v roku 2018:

Spoločnosť má na základe osobitnej zmluvy so SOŠV súhlas
na používanie olympijskej symboliky v zmysle Zákona
o športe č. 440/2015 Z. z. a je oprávnená k výkonu práva,
ktoré je predmetom zmluvy a k poskytnutiu jeho výkonu
iným osobám. Na základe tejto zmluvy udeľuje spoločnosť
právo používať olympijskú symboliku a označenia Projektový partner, Mediálny partner, Dodávateľ, Partner, Hlavný
partner, Generálny partner a Exkluzívny partner SOŠV, resp.
Slovenského olympijského tímu (ďalej SOT). Spoločnosť
poskytuje svojim partnerom aj reklamnú činnosť.

Exkluzívny partner:
TIPOS, národná lotériová
			spoločnosť, a.s.
Generálny partner:

Regatta Limited

Hlavní partneri:		
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
			Matador Holding, a.s.
			
Slovenská sporiteľňa, a.s. 		
			Transpetrol, a.s.

Partneri:			STRABAG, s.r.o.
			Granden, s.r.o.
Dodávatelia:		
Gabor spol. s r.o.
			Corner SK, s.r.o.
			NUTREND D.S., a.s.
			X-BIONIC®SPHERE a.s.
			EUROHOTEL, a.s.
			AGEL SK a.s.
Mediálni partneri: 		
Albatros Group, s.r.o.
			EuroAwk, s.r.o.
			
Tlačová agentúra Slovenskej
			republiky
			
FUN MEDIA GROUP, a.s.
			Nový čas, a.s.
			MAFRA Slovakia, a.s.
			PUBLISHING HOUSEa.s.
			Rádio šport, s.r.o.
			
News and Media Holding a.s.
			
P E R E X, a.s

4. Prehľad vykonávaných činností a projektov
Spoločnosť sa prostredníctvom svojich činností a projektov
zameriavala predovšetkým na predaj olympijskej symboliky.
Významná časť bola realizovaná formou bartera.
Väčšina činností a projektov bola realizovaná v spolupráci
so SOŠV a Nadáciou Slovenského olympijského výboru
(ďalej Nadácia SOV). V spolupráci sa organizovali atraktívne
športovo-kultúrne podujatia, projekty zamerané na podporu
mladých športových talentov, realizovali sa komunikačné
kampane a mediálne výstupy, ktoré kopírovali hlavné činnosti
SOŠV. Spoločnosť tiež organizovala VIP podujatia pre partnerov SOŠV a spolupodieľala sa na ich vlastných projektoch.
Z obchodného hľadiska bolo dôležité prostredníctvom
vyššie spomenutých činností a projektov vytvárať atraktívny
reklamný priestor pre partnerov SOŠV. Významnú úlohu pri
tom zohrávali početné mediálne partnerstvá, vďaka ktorým
vznikali televízne a rozhlasové spoty, bilbordové kampane,
inzercie a PR články v tlačových a online médiách. Významná
bola aj marketingová spolupráca s ambasádormi SOT, ktorí
sa osobne zúčastňovali na vybraných podujatiach, boli tvárou
komunikačných kampaní, propagovali partnerov SOŠV
prostredníctvom svojich sociálnych sietí a športovej výstroji.
V neposlednom rade na reklamnú činnosť významne vplývali
mediálne nástroje SOŠV, medzi ktoré patria: web stránka,
sociálne siete, newsletter, olympijský magazín , knižné publikácie, propagačné predmety a tlačové konferencie.
Top udalosťou roka boli XXIII. zimné olympijské hry (ďalej
ZOH), ktoré sa konali od 9. do 25. februára 2018 v Pjongčangu v Južnej Kórei. Spoločnosť vynaložila maximálne
úsilie, aby čo najviac vyťažila z komerčného potenciálu tejto
globálnej multišportovej udalosti. Realizovali sa preto viaceré
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projekty venované ZOH, na základe ktorých sa iniciovali nové
partnerstvá.
Prehľad činností a projektov:
Názov podujatia: 		
ROADSHOW Slovenského
			olympijského tímu
V spolupráci:		
SOŠV
Dátum a miesto konania:
30. 1. 2018 - 31. 3. 2018, Slovensko
Krátky popis akcie:
Panelová expozícia s informáciami o dejinách slovenského
športu, s videoukážkami dôležitých momentov v slovenskom
športe a interaktívna časť s trenažérmi prístupnými pre
verejnosť
Názov podujatia: 		
OLYMPISKÁ POCHODEŇ
			A ARÉNA Slovenského
			olympijského tímu
V spolupráci:		
SOŠV
Dátum a miesto konania: Február 2018, viaceré lokácie
			
na Slovensku s vyvrcholením
			v Jasnej
Krátky popis akcie:
Pochodeň putovala od sľubu u prezidenta po celom Slovensku a promovala vyvrcholením v Jasnej v Aréne SOT, kde sa
oslavovali úspechy našich športovcov na ZOH a fanúšikovia si
mohli užiť sprievodné aktivity ako napr. Roadshow SOT.
Názov podujatia: ZOH PJONGČANG
Dátum a miesto konania: 9. 2. 2018 – 25. 2. 2018
V spolupráci:		
SOŠV, ROKO a.s.
Krátky popis akcie:
Počas ZOH v Pjongčangu sa organizovali tlačové konferencie.
Predaj lístkov. Starostlivosť o partnerov počas ZOH.
V spolupráci s externou agentúrou sa spolupodieľala SOM
a.s. na organizácii Slovenského domu. Koordinovali sa
reklamné kampane partnerov SOM, a.s.
Názov podujatia: GO ZUZU
V spolupráci:		
SOŠV, Tatra mountain resorts, a.s.
Dátum a miesto konania: 7. 4. 2018, Jasná - Priehyba
Počet zúčastnených osôb: 1000
Krátky popis akcie:
Exhibičný paralelný slalom a autogramiáda Veroniky Velez
Zuzulovej na Priehybe. Rozlúčka s kariérou.
Názov podujatia:		
OLYMPIC GALA
V spolupráci:		
SOŠV
Dátum a miesto konania: 27. 4. 2018, NH Hotel Gate One,
			Bratislava
Počet zúčastnených osôb: 150
Krátky popis akcie:
Slávnostný galavečer venovaný účasti výpravy SR na ZOH
Pjongčangu 2018, odovzdávanie ocenení najúspešnejším
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športovkyniam a členom realizačných tímov

Kampane:

Názov podujatia: 		
SLOVAK OLYMPIC GOLF
			CHALLENGE
Dátum a miesto konania: 23. 5. 2018, Sedin Golf Resort,
			
Veľké Úľany / Nové Osady
			č. 110
Počet zúčastnených osôb: 62 aktívnych hráčov
Krátky popis akcie:
Stretnutie podporovateľov olympizmu na Slovensku v rámci
športového podujatia.

• Ber to športovo - Olympijský deň – outdoor, inzercia, PR,
video, online, PPC kampaň (máj-jún 2018);
• Juniorský olympijský tím – outdoor, inzercia, PR, video,
online, PPC kampaň (november 2018);
• Ukáž sa! – inzercia, PR, online, PPC kampaň (máj - september 2018);

5. Prehľad dosiahnutých športových výsledkov
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

Názov podujatia:		
BER TO ŠPORTOVO/
			OLYMPIJSKÝ DEŇ
V spolupráci:		
SOŠV
Dátum a miesto konania: 23. 6. 2018, Eurovea, Bratislava
Počet zúčastnených osôb: 500
Krátky popis akcie:
Online kampaň ktorá podporovala myšlienku Olympijského
dňa, ktorá vyvrcholila oslavami tohto dňa podujatím pre deti
v nákupnom stredisku Eurovea.
Názov podujatia:		
25. VÝROČIE SOV
V spolupráci:		
SOŠV
Dátum a miesto konania: 23. 6. 2018, Eurovea, Bratislava
Počet zúčastnených osôb: 500
Krátky popis akcie:
Oslava 25. Výročia SOV za účasti všetkých olympionikov,
členov olympijského hnutia a podporovateľov olympizmu.
Názov podujatia:		
ŠPORTFESTIVAL
V spolupráci:		
SOŠV, Konfederácia športových
zväzov SR
Dátum a miesto konania: 17. 11. 2018, Trenčín
Počet zúčastnených osôb: 1000
Krátky popis akcie:
Tradičné podujatie prvý krát aj s podporou SOŠV. Festival
neolympijských športov na výstavisku Expo Center Trenčín.
(Pohár silných mužov, silový trojboj, fitness detí, naturálna
kulturistika, liga muay thai, biliard, šípky, horolezeckú stenu,
bandy hokej, lukostreľbu, taekwondo, švihadlá.)
Ďalšie aktivity:
• Olympijský deň, 23. 06. 2018, Eurovea
• 25. výročie SOV, 25. 9. 2018, SND
• Pamätnica zo ZOH 2018,
• Magazín Olympic.sk
• Výstava z depozitára prežitých emócií, Matador group
• SOV - olympijský odev, olympijský odev, známky, turistika, Ivan Fiala
• Kvapka krvi SOT, Bratislava, Trnava
• Ukáž sa!
• Tlačové konferencie SOŠV

6. Ročná účtovná závierka
Analýza stavu akciovej spoločnosti:
Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2018 aktíva celkom po korekcii
v sume 972 433 eur, z toho neobežný majetok 295 641 eur,
obežný majetok 675 165 eur a ostatné aktíva 1 627 eur.
V neobežnom majetku predstavoval dlhodobý hmotný majetok sumu 295 641 eur, tzn. 100 % celkovej výšky neobežného
majetku. Najvýznamnejšou položkou obežného majetku boli
krátkodobé pohľadávky v celkovej sume 390 514 eur, finančné účty v celkovej sume 282 961 eur a zásoby v sume
1 690 eur.
Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2018 bolo 630 436 eur.
Základné imanie je 571 334 eur, výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia je strata vo výške 6 182 eur
a výsledok hospodárenia minulých rokov je strata 50 226 eur.
Spoločnosť vykazuje k 31. 12. 2018 záväzky vo výške
325 422 eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške 283 464 eur,
rezervy sú vo výške 4 940 eur a dlhodobé záväzky sú vo výške
34 603 eur. V porovnaní s rokom 2017 došlo k poklesu výšky
majetku vzhľadom na pokles krátkodobých pohľadávok a tiež
aj pokles hodnôt ostatných aktív.
Porovnaním absolútnych ukazovateľov súvahy je vidieť, že
výška aktív spoločnosti klesla v porovnaní so stavom vykázaným k 31.12.2017 o 299 118 eur. Na túto zmenu mal vplyv
najmä vývoj obežného majetku. Obežný majetok v porovnaní
so stavom vykázaným k 31. 12. 2017 klesol o 138 885 eur.
Zníženie obežného majetku bolo spôsobené predovšetkým
znížením stavu krátkodobých pohľadávok o 286 669 eur
a znížením stavu zásob o 34 163 eur. Na druhej strane vzrástla hodnota finančných účtov o 181 947 eur.

V majetku spoločnosti má väčší podiel obežný majetok. Jeho
podiel na celkovom majetku predstavuje 69,43 %. Neobežný
majetok má podiel na majetku spoločnosti vo výške 30,40 %
a ostatné aktíva predstavujú 0,17 %.
Štruktúra kapitálu spoločnosti v porovnaní so stavom vykázaným k 31. 12. 2017 sa zmenila najmä v dôsledku poklesu hodnoty záväzkov. Podiel záväzkov v štruktúre kapitálu spoločnosti vyjadrený ukazovateľom celkovej zadlženosti (počítaný
ako podiel cudzích zdrojov k celkovému bilančnému súčtu)
v porovnaní so stavom k 31. 12. 2017 klesol z 37,75 %
na 33,46 %. Zmena podielu záväzkov v štruktúre kapitálu
spoločnosti bola spôsobená predovšetkým poklesom krátkodobých záväzkov o 170 600 eur ale aj nárastom dlhodobých
záväzkov o 13 370 eur. Rezervy vzrástli oproti roku 2017
o 579 eur. Krátkodobé záväzky predstavujú 89,37 %
a dlhodobé záväzky 10,63 % z celkových záväzkov.
Údaje o výške majetku a jeho štruktúre sú uvedené v tabuľkách č. 1, 3 a 4 (str. 162 - 164). Vývoj ukazovateľov finančnej
stability a jej stav k 31. 12. 2018 je uvedený v tabuľkách č. 5
a 6 (str. 164). V tabuľke č. 6 sú uvedené ukazovatele finančnej
stability vyjadrujúce podiel krytia resp. financovania
majetku vlastnými, resp. cudzími zdrojmi.
Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2018 výsledok hospodárenia
– stratu, v celkovej sume 6 182 eur. V hospodárskej činnosti
dosiahla spoločnosť zisk vo výške 22 058 eur a vo finančnej
oblasti spoločnosť dosiahla stratu vo výške 1 317 eur. Celkový
výsledok hospodárenia bol tiež ovplyvnený výškou splatnej
a odloženej dane z príjmov v celkovej hodnote 26 923 eur.
Údaje o vývoji nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia sú
uvedené v tabuľkách č. 2 (str. 163) a 8 (str. 166).
Pre oblasť analýzy vývoja hospodárenia a výnosovej situácie
spoločnosti bol použitý ukazovateľ nákladovosti, ktorý informuje, koľko eur celkových nákladov bolo vynaložených na
jedno euro tržieb. V tabuľke č. 9 (str. 167)sú uvedené
ukazovatele nákladovosti aj za jednotlivé druhy nákladov.
Z prehľadu vývoja ukazovateľov vidieť, že v roku 2018 bolo
na jedno euro tržieb vynaložených 1,003 euro nákladov, čiže
vynaložené náklady boli v plnej miere pokryté tržbami.

V niektorých nižšie uvedených tabuľkách je vyjadrená absolútna a relatívna (percentuálna) zmena vybraných ukazovateľov, ktorá je výsledkom porovnania bežného a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Výška neobežného majetku k 31. 12. 2018 poklesla v porovnaní so stavom vykázaným k 31. 12. 2017 o 11 952 eur
v dôsledku odpisov neobežného majetku za rok 2018. Výraznejšie zmeny v štruktúre neobežného majetku nenastali.
Tak ako aj v predchádzajúcich obdobiach, neobežný majetok
tvorí v 100 %-nej výške dlhodobý hmotný majetok.
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Tabuľka č. 1:
Prehľad o výške majetku, jeho štruktúre
a záväzkoch

Tabuľka č. 2:
Ukazovatele tvorby výsledku hospodárenia

Aktíva a pasíva
AKTÍVA CELKOM
Neobežný majetok

k 31.12.2016

k 31.12.2017

k 31.12.2018

699 235

1 271 551

972 433

319 545

307 593

295 641

v tom:
Dlhodobý hmotný majetok

319 545

307 593

295 641

Dlhodobý nehmotný majetok

-

-

-

Dlhodobý finančný majetok

-

-

-

377 487

814 050

675 165

23

35 853

1 690

248 112

677 183

390 514

-

-

-

129 352

101 014

282 961

2 203

149 908

1 627

PASÍVA CELKOM

699 235

1 271 551

972 433

Vlastné imanie

635 347

636 618

630 436

Obežný majetok
v tom:
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Finančné účty
Ostatné aktíva – časové rozlíšenie

k 31.12.2017

k 31.12.2018

Výnosy z hospodárskej činnosti

2 701 406

1 619 812

2 387 514

Náklady na hospodársku činnosť

2 674 544

1 609 357

2 365 456

VH z hospodárskej činnosti

+26 862

+10 455

+22 058

Výnosy z finančnej činnosti

285

2 543

71

Náklady na finančnú činnosť

1 131

1 230

1 388

-846

+1 313

-1 317

Výnosy celkom

2 701 691

1 622 355

2 387 585

Náklady celkom

2 675 675

1 610 587

2 366 844

-6 570

10 497

26 923

+ 32 586

+ 1 271

-6 182

VH z finančnej činnosti

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Tabuľka č. 3:
Súvaha – analýza trendov
Súvaha - analýza trendov
Aktíva celkom (netto)

k 31.12.2017

k 31.12.2018

Zmena
absolútna

percentuálna

1 271 551

972 433

-299 118

-23,52 %

-

-

-

-

-

B. Neobežný majetok

319 545

307 593

395 641

+88 048

+28,62 %

377 487

814 050

675 165

-138 885

-17,06 %

2 203

149 908

1 627

-148 281

-98,91 %

Pasíva celkom

699 235

1 271 551

972 433

-299 118

-23,52 %

A. Vlastné imanie

635 347

636 618

630 436

-6 182

-0,97 %

63 888

479 998

325 422

-154 576

-32,20 %

-

154 935

16 575

-138 360

-89,30 %

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie
571 334

571 334

571 334

Kapitálové fondy

33 194

33 194

33 194

C. Obežný majetok

Fondy zo zisku

78 930

82 189

82 316

D. Ostatné aktíva – časové rozlíšenie

-80 697

-51 370

-50 226

32 586

1 271

-6 182

63 888

479 998

325 422

Rezervy

10 311

4 361

4 940

Dlhodobé záväzky

13 589

21 233

34 603

Krátkodobé záväzky

39 988

454 064

283 464

Bankové úvery bežné

-

340

2 415

Bankové úvery dlhodobé

-

-

-

Ostatné pasíva – časové rozlíšenie

-

154 935

16 575

Záväzky

k 31.12.2016
699 235

Základné imanie

Výsledok hospodárenia bežného obdobia

162

k 31.12.2016

Daň z príjmov

v tom:

Výsledok hospodárenia minulých rokov

Hodnota ukazovateľa v eur

Ukazovateľ

Hodnota ukazovateľov v eur

B. Záväzky
C. Ostatné pasíva – časové rozlíšenie

163

Tabuľka č. 4:
Zmeny v štruktúre a objeme neobežného majetku
Zmeny v štruktúre a objeme
neobežného majetku

Tabuľka č. 7:
Zmeny v štruktúre a objeme pracovného kapitálu
Obdobie

k 31.12.2016

B.1. Dlhodobý nehmotný majetok

Zmena

k 31.12.2017

k 31.12.2018

absolútna

percentuálna

-

-

-

-

-

softvér

-

-

-

-

-

ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(účet 041)

-

-

-

-

-

319 545

307 593

295 641

-11 952

-3,89 %

27 656

27 656

27 656

0

0%

291 889

279 937

267 985

-11 952

- 4,27 %

stroje, prístroje a zariadenia

-

-

-

-

ostatný dlhodobý hmotný majetok

-

-

-

-

obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

-

-

-

-

-

-

-

-

B.2. Dlhodobý hmotný majetok
pozemky
budovy, haly a stavby

B.3. Dlhodobý finančný majetok

Zmeny v štruktúre a objeme
pracovného kapitálu
C. OBEŽNÝ MAJETOK

Hodnota ukazovateľa

k 31.12.2017

k 31.12.2018

absolútna

percentuálna

814 050

675 165

-138 885

-17,06 %

23

35 853

1 690

-34 163

-95,29 %

23

35 853

1 216

-34 637

-96,61 %

-

-

474

+474

-

248 112

677 183

390 514

-286 669

-42,33 %

239 215

675 206

387 131

-288 075

-42,66 %

8 897

1 977

3 383

+1 406

+71,12 %

-

-

-

-

-

C.4. Finančné účty

129 352

101 014

282 961

+181 947

+180,12 %

B.3. Krátkodobé záväzky

39 988

454 064

283 464

-170 600

-37,57 %

23 015

402 339

267 244

-135 095

-33,58 %

-

-

-

-

-

Záväzky voči zamestnancom

9 286

977

2 312

+1 335

+136,64 %

Záväzky zo soc. poistenia

5 821

635

1 517

+882

+138,90 %

Štát - daňové záväzky

1 866

50 113

12 391

-37 722

-75,27 %

C.1. Zásoby
Materiál
TOVAR
C.3. Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Štát - daňové pohľadávky
Iné pohľadávky

Záväzky voči spoločníkom

Ukazovateľ

k 31.12.2016

Zmena

377 487

Záväzky z obchodného styku

Tabuľka č. 5:
Prehľad o vývoji ukazovateľov pracovného kapitálu a likvidity

Obdobie

k 31.12.2016

k 31.12.2017

k 31.12.2018

Pracovný kapitál

337 499

359 646

389 286

Iné záväzky

-

-

-

-

-

Podiel pracovného kapitálu na krátkodobom obežnom majetku

89,41 %

44,18 %

57,66 %

B.4. Krátkodobé bankové úvery
a výpomoci

-

340

2 415

+2 075

+610,29

Likvidita I. stupňa

3,235

0,222

0,990

+337 499

+359 646

+389 286

+29 640

+8,24 %

Likvidita II. stupňa

9,439

1,713

2,356

Likvidita III. stupňa

9,440

1,791

2,362

Pracovný kapitál C - (B.3 + B.4.)

Tabuľka č. 6:
Prehľad o vývoji ukazovateľov štruktúry majetku a zdrojov jeho krytia
Hodnota ukazovateľa v %
Ukazovateľ
k 31.12.2016

k 31.12.2017

k 31.12.2018

Krytie celkového majetku vlastným imaním - ukazovateľ
samofinancovania

90,86

50,07

64,83

Krytie neobežného majetku vlastným imaním

198,83

206,97

213,24

Krytie neobežného majetku vlastným imaním a dlhodobými cudzími
zdrojmi

203,08

213,87

224,95

45,70

24,19

30,40

9,13

37,75

33,46

994,47

132,63

193,73

Pomer neobežného majetku k celkovému majetku - intenzita
neobežného majetku
Celková zadlženosť
Podiel vlastného imania na cudzích zdrojoch
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Tabuľka č. 8:
Výkaz ziskov a strát – analýza trendov
Výkaz ziskov a strát – analýza trendov

Tabuľka č. 9:
Ukazovateľ nákladovosti
Obdobie
k 31.12.2016

Zmena

k 31.12.2017

k 31.12.2018

absolútna

Ukazovateľ

percentuálna

k 31.12.2016

k 31.12.2017

k 31.12.2018

I. Tržby za predaj tovaru

281 092

506 724

92 814

-413 910

-81,68 %

Celková nákladovosť

0,988

0,999

1,003

A. Náklady vynaložené na predaný tovar

276 738

500 447

91 604

-408 843

-81,70 %

Mzdová nákladovosť

0,038

0,027

0,020

+4 354

+6 277

+1 210

-5 067

-80,72 %

Materiálová a energetická nákladovosť

0,022

0,010

0,026

II. Tržby za vlastné výrobky a služby

1 138 521

1 109 345

2 155 159

+1 045 814

+94,27 %

Nákladovosť nákupu tovaru

0,102

0,309

0,038

B. Výrobná spotreba

2 127 447

1 041 814

2 041 827

+1 000 013

+95,99 %

Nákladovosť služieb

0,766

0,634

0,827

59 256

15 545

62 581

+47 036

+302,58 %

Odpisová nákladovosť

0,004

0,007

0,005

B.2. Služby

2 068 191

1 026 269

1 979 246

+952 977

+92,86 %

Úroková nákladovosť

-

-

-

Pridaná hodnota

-984 572

+73 808

+114 542

+40 734

+55,19 %

Finančná nákladovosť

0,001

0,001

0,001

C. Osobné náklady

102 698

43 135

65 855

+22 720

+52,67 %

D. Dane a poplatky

1 274

2 334

2 291

-43

-1,84 %

11 942

11 952

11 952

0

0%

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku

-

-

-

-

-

F. ZC predaného dlhodobého majetku

-

-

-

-

-

G. Tvorba a zúčtovanie oprav. položiek

-

-

-

-

-

IV. Ostatné výnosy

1 281 793

3 743

139 541

+135 798

+3628,05 %

H. Ostatné náklady

154 445

9 675

151 927

+142 252

+1470,30 %

VH z hospodárskej činnosti

+26 862

+10 455

+22 058

+11 603

+110,18 %

Výnosové úroky

9

7

11

+4

+57,14 %

Ostatné finančný výnosy

-

-

-

-

-

Nákladové úroky

-

-

-

-

-

Ostatné finančné náklady

687

812

685

-127

-15,64 %

XIII. Kurzové zisky

276

2 536

60

-2 476

-97,63 %

O. Kurzové straty

444

418

703

+285

+68,18 %

-846

+1 313

-1 317

-2 630

-200,30 %

-6 570

10 497

26 923

+16 426

+156,48 %

+32 586

+1 271

-6 182

-7 453

-586,39 %

+32 586

+1 271

-6 182

-7 453

-586,39 %

Obchodná marža

B.1. Spotreba materiálu a energie

E. Odpisy dlhodobého majetku

VH z finančnej činnosti
Daň z príjmov za bežnú činnosť
VH z bežnej činnosti po zdanení
VH za účtovné obdobie

Tabuľka č. 10:
Priemerný stav zamestnancov
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný stav zamestnancov

Bežné účtovné
obdobie

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

4

4

Z toho: zamestnanci s plným pracovným úväzkom

1

1

Z toho: zamestnanci s kratším pracovným úväzkom

2

2

Z toho: vedúci zamestnanci

1

1

Tabuľka č. 11:
Prehľad nákladov na prevádzku organizácie
Náklady organizácie na mzdy a prevádzku
Osobné a sociálne náklady zamestnancov

rok 2016

rok 2017

rok 2018

102 698

43 162

66 760

3 487

5 216

658

857

1 393

71

36 520

24 469

21 403

1 660

0

0

13 230

12 657

14 473

Telekomunikačné služby

7 129

8 096

8 771

Poplatky a poštovné

3 411

1 080

1 150

Cestovné náhrady - zamestnanci

6 774

268

1 050

Náklady na budovu

21 181

23 070

22 289

196 947

119 411

136 625

Prenájom, prevádzka a údržba vozidiel
Nákup a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky
Poradenské služby - ekonomické, právne
Prenájmy
Odpisy, kurzové rozdiely, poistenie

Spolu

166

Hodnota ukazovateľa v %

167

Predpokladaný budúci vývoj činností spoločnosti:
Spoločnosť registruje ďalší priestor na rast svojich obchodných aktivít. Bude pokračovať v existujúcej stratégií. Čo
znamená, že bude aj naďalej dávať súhlas na prevod práv
a používanie dohodnutého označenia v súvislosti s olympijskou symbolikou a nakupovať tovary a služby za účelom ich
ďalšieho predaja. Nevyhnutným predpokladom pre úspech v
tomto smere bude aj naďalej vytváranie atraktívneho reklamného priestoru partnerom SOŠV prostredníctvom kvalitných
projektov za účasti ambasádorov SOT. Rovnako sa budú realizovať projekty šité na mieru partnerom SOŠV, medzi ktoré
parí organizovanie VIP podujatí a participácia
na ich vlastných projektoch.
V tomto duchu sa v budúcom období predstavia viaceré nové
projekty, komunikačné a reklamné formáty a marketingové
spolupráce s vrcholovými športovcami. Hlavným cieľom je
zvýšiť tržby prostredníctvom väčšieho plnenia existujúcich
partnerov a oslovenie nových partnerov a projektových
partnerov SOŠV. Úzka spolupráca so SOŠV a jeho pridruženými subjektami bude pri tom nevyhnutná. Rovnako bude
nevyhnutné flexibilne reagovať na meniace sa podmienky
a prispôsobiť tomu organizačnú štruktúru, strategické vzťahy
so SOŠV a posilniť zamestnaneckú a dodávateľskú štruktúru.
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7. Vplyv činnosti na životné prostredie
a zamestnanosť

11. Prehľad výnosov podľa zdrojov
a ich pôvodu

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie a neovplyvňuje zamestnanosť výrazným spôsobom.

Tabuľka č. 12:
Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

8.Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

9. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií,
dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

10. Informácie o organizačnej zložke
v zahraničí.
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Rok

Zdroj

Pôvod

Suma v EUR

Účel

2018

súkromný sektor

tuzemský

742 484

olympijská symbolika - cash

2018

súkromný sektor

tuzemský

344 893

olympijská symbolika - barter

2018

súkromný sektor

zahraničný

45 000

olympijská symbolika - cash

2018

súkromný sektor

zahraničný

300 800

olympijská symbolika - barter

2018

súkromný sektor

tuzemský

56 875

2018

súkromný sektor

tuzemský

557 000

reklama a propagácia

2018

súkromný sektor

tuzemský

30 000

nájomné

2018

súkromný sektor

tuzemský

78 107

tržby, ubytovanie a ostatné z OH

2018

súkromný sektor

tuzemský

92 814

predaj tovaru

2018

súkromný sektor

tuzemský

19 323

refakturácie

2018

súkromný sektor

tuzemský

120 000

2018

súkromný sektor

tuzemský

289

tržby z predaja

dary
ostatné inde nešpecifikované
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12. Meno a priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné údaje právnických osôb,
ktorým spoločnosť poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce 5000 eur a účel, na ktorý boli určené

SVET MAJSTROV, o.z.

Ul. biskupa Királya
2857/35

945 01

Komárno

50297601

reklamné služby

Právnické osoby:

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE BB

Horná Mičiná 74

974 01

Banská Bystrica

17060117

reklamné služby

VARGA-TRI

Gercenova 11

851 01

Bratislava

48414000

reklamné služby

VGD Slovakia, s. r. o.

Moskovská 13

811 08

Bratislava

50297601

účtovné služby

Vietentours GmbH

Bussardweg 18

414 68

Neuss

ŽAMPA SKI CLUB

Starý Smokovec 62

062 01

Vysoké Tatry

42237521

reklamné služby

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62

Bratislava

35763469

telefón, internet

Organizácia
Briland spol. s r.o.
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Sídlo
Beniakova 30

841 05

IČO
Bratislava 4

31398995

Účel

Organizácia

Sídlo

IČO

grafické služby
dane právnických osôb

Účel

ubytovanie na ZOH
Pyeong Chang 2018

Daňový úrad

Račianska 153

836 09

Bratislava

euroAWK s.r.o.

Brečtanová 2

831 01

Bratislava

35808683

reklama na bilboardoch

EVENTRAVEL, s.r.o.

Palisády 29/A

811 06

Bratislava

36284696

letenky a poplatky

GOOD ANGELS s.r.o.

Nová Ľubovňa 669

065 11

Nová Ľubovňa

36473171

reklamné služby

Grape PR, spol. s r.o.

Tolstého 5

811 06

Bratislava

47695595

PR služby

GRYF MEDIA, s.r.o.

Pažite č. 56

010 09

Žilina-Bytčica

36382884

reklamné služby

JSC-EDUCATIONIS

Horelica 25

022 01

Čadca

42066662

reklamné služby

Eva Lopatová

osobné náklady

KalerabGang, s.r.o.

Na Hrebienku 38

811 02

Bratislava

36314137

grafické služby

Kristína Czuczová

osobné náklady

Media RTVS, s.r.o.

Mýtna 1

817 55

Bratislava

35967871

reklama na bilboardoch

MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.

Stará Vajnorská 9

831 04

Bratislava

31384421

reklamné služby

Nastja SK, s.r.o.

Tatranská 7

974 11

Banská Bystrica

45570264

reklamné služby

node98 s. r. o.

Vajnorská 98/A

831 04

Bratislava

46684484

grafické služby

PAXILLUM, o.z.

Elektrárenská cesta
156/3

945 01

Komárno

42336082

reklamné služby

Protep s.r.o.

Bajkalská 12985/9B

831 04

Bratislava

47567520

upratovacie služby

ROKO, a.s.

Majakovského 9

811 04

Bratislava

31706096

reklamné služby

ROYAL Swimming Club, s.r.o.

Iľjušinova 6

851 01

Bratislava

47523522

reklamné služby

SBA Marketing, s.r.o.

Junácka 6

832 80

Bratislava

47189223

reklamné služby

42346878

reklamné služby

Fyzické osoby:
Meno a priezvisko

13. Návrh na vyrovnanie výsledku hospodárenia
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti navrhuje vyrovnať
výsledok hospodárenia – stratu k 31. 12. 2018 v celkovej
výške - 6 181,60 eur nasledovne:
6 181,60 eur – presun na účet neuhradenej straty minulých
rokov.

14. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a v iných predpisoch
V roku 2018 neboli vykonávané žiadne zmeny v Stanovách
Slovenskej olympijskej marketingovej a. s. a ani v iných dokumentoch spoločnosti.

SKI TEAM VLHA

Zápotockého 4605

031 01

Liptovský
Mikuláš

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62

Bratislava

35763469

telefón, internet

Slovenský olympijský a športový výbor Kukučínova 26

838 08

Bratislava

30801182

právo na používanie
olympijskej symboliky

Slovenský zväz biatlonu

Partizánska 71

821 04

Banská Bystrica

35656743

reklamné služby

Predstavenstvo v roku 2018: boli vykonané zmeny:

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62

Bratislava

35763469

telefón, internet

Slovenský olympijský a športový výbor Kukučínova 26

838 08

Bratislava

30801182

právo na používanie
olympijskej symboliky

Slovenský zväz biatlonu

Partizánska 71

821 04

Banská Bystrica

35656743

reklamné služby

Ing. Martin Kohút – člen
Septimiova 7, 851 10 Bratislava
Vznik funkcie: 27. 01. 2017
Skončenie funkcie: 01. 05. 2018

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta č. 8

813 63

Bratislava

30807484

odvody do sociálnej
poisťovne

SPORT CLUB SLOVAKIA

Šurianska 4199/32

940 02

Nové Zámky

42177111

reklamné služby

SportCool, s.r.o.

Partizánska 3713/99

058 01

Poprad

36492302

reklamné služby

Účel

Dozorná rada v roku 2018:
boli vykonané zmeny :
Marián Kukumberg – predseda
Starhradská 18, 851 05 Bratislava
Vznik funkcie: 27.01.2017
Skončenie funkcie: 01. 05. 2018
Ján Mižúr – predseda
Nad lúčkami 49, 841 05 Bratislava
Vznik funkcie: 01. 05. 2018

16. Prílohy:
a/ Účtovná závierka za rok 2018 a správa audítora
b/ Názvy použitých skratiek

15. Zmeny v zložení orgánov do zostavenia
účtovnej závierky

Zuzana Tomčíková – člen
Podháj 21, 841 03 Bratislava
Vznik funkcie: 01. 05. 2018

Slovenská olympijská marketingová, a. s.
Mgr. Gábor Asványi, MBA - predseda predstavenstva
Ing. Daniel Líška – podpredseda predstavenstva
V Bratislave dňa 10. 4. 2019
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A/
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK
2018 A SPRÁVA AUDÍTORA
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B/
NÁZVY POUŽITÝCH SKRATIEK

196

SOV
SOŠV
SOT
SOM a.s.
SND
OH
ZOH

198

-

Slovenský olympijský výbor
Slovenský olympijský a športový výbor
Slovenský olympijský tím
Slovenská olympijská marketingová akciová spoločnosť
Slovenské národné divadlo
Olympijské hry
Zimné olympijské hry
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