
 

Zápis zo zasadnutia 

Dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru 

zo dňa 16.04.2019 o 11:00 

  

Miesto konania: Slovenský olympijský a športový výbor, Kukučínova 26, 831 03 Bratislava 

 

Prítomní: Anton Siekel, Ján Mižúr, Ján Karšňák, Jakub Šimoňák, Gábor Asványi, 

Iveta Lednická 

 

Ospravedlnení: Tibor Hubík 

 

Program zasadnutia:  

1. Výročná správa SOŠV a riadna účtovná závierka SOŠV za rok 2018 

2. Rozpočet SOŠV na rok 2019 

3. Diskusia o ďalších interných dokumentoch SOŠV 

4. Rôzne 

__________________________________________________________________________ 

 

Predseda Dozornej rady SOŠV J. Mižúr na úvod privítal prítomných na zasadnutí a  

po kontrole uznášaniaschopnosti otvoril zasadnutie. 

 

1. Výročná správa SOŠV a riadna účtovná závierka SOŠV za rok 2018 

 

Riaditeľka ekon. oddelenia SOŠV I. Lednická predstavila členom Dozornej rady SOŠV 

výročnú správu SOŠV a riadnu účtovnú závierku SOŠV za rok 2018. Tieto dokumenty boli 

členom Dozornej rady SOŠV zaslané už v predstihu.  

Dozorná rada SOŠV následne podrobne prerokovala obsah výročnej správy SOŠV za rok 

2018 spolu aj so záverečnou správou audítora a so závermi v nich uvedenými súhlasila.   

J. Mižúr poďakoval ekon. oddeleniu SOŠV a sekretariátu SOŠV za kvalitné spracovanie 

výročnej správy SOŠV a rovnako tak ocenil, že boli zapracované jeho skoršie pripomienky.  

 

2. Rozpočet SOŠV na rok 2019 

 

V ďalšom bode zasadnutia riaditeľka ekon. oddelenia SOŠV I. Lednická a výkonný riaditeľ 

SOŠV G. Asványi predstavili členom Dozornej rady SOŠV návrh rozpočtu SOŠV na rok 

2019. 

 

Dozorná rada SOŠV sa následne zaoberala jednotlivými položkami v príjmovej a výdavkovej 

časti rozpočtu SOŠV.  

 



3. Diskusia o ďalších interných dokumentoch SOŠV 

V nasledujúcom bode zasadnutia prebehla medzi prítomnými diskusia o ďalších interných 

dokumentoch SOŠV a procesoch ich schvaľovania. 

 

4. Rôzne 

 

V rámci záverečného bodu zasadnutia prebehla diskusia o zámeroch SOŠV na nasledujúce 

obdobia. Diskutovalo sa najmä o ekonomickej a legislatívnej oblasti činnosti SOŠV 

a projektových aktivitách na nasledujúce obdobia.  

 

Okrem toho predseda Dozornej rady SOŠV informoval členov Dozornej rady SOŠV, že 

pravidelne máva stretnutia s výkonným riaditeľom SOŠV a právnikom SOŠV, na ktorých 

rokujú o nasledujúcich témach: príprava návrhu rozpočtu a výročnej správy SOŠV, 

legislatívna príprava novovznikajúcej strešnej organizácie športu, problematika odvodového 

zaťaženia klubov v kolektívnych športoch, úprava organizačnej štruktúry SOŠV a vytvorenie 

marketingového oddelenia SOŠV, návrhy na legislatívne úpravy zákona o športe a mnoho 

ďalších tém týkajúcich sa športového hnutia. Predseda Dozornej rady SOŠV sa pravidelne 

zúčastňuje tiež zasadnutí Výkonných výborov SOŠV, ktorých, ako J. Mižúr informoval, bolo 

v roku 2018 celkom deväť. Na týchto zasadnutiach sa ako predseda Dozornej rady SOŠV 

a zároveň kontrolór SOŠV aktívne zapája do prerokovávaných bodov programu.  

 

Predseda Dozornej rady SOŠV J. Mižúr na úplný záver zasadnutia poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a súčinnosť.  

 

Zapísal: G. Asványi 

Overil: J. Mižúr 

 

 


