
 

Zápisnica zo zasadnutia 

Dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru 

zo dňa 27.11.2019 

  

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. Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu a predpoklad plnenia k 31.12.2019 

2. Nahliadnutie kontrolóra k vybraným zahraničným pracovným cestám 

3. Informácie o záveroch z predauditu 

4. Príprava návrhu rozpočtu na rok 2020 

5. Rôzne 

_____________________________________________________________________ 

 

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

kontrole uznášaniaschopnosti otvoril zasadnutie. 

 

1. Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu a predpoklad plnenia k 31.12.2019 

 

Riaditeľka ekon. oddelenia SOŠV I. Lednická predstavila Dozornej rade SOŠV nový 

ekonomický systém – Kros NEO, v ktorom zhrnula plánované príjmy a výdavky SOŠV. Stav 

k 30. 9. 2019 – prostriedky máme vyčerpané na 80 % a dosiahli sme 83% z plánovaných 

príjmov. Avšak k 27.11.2019 SOŠV vyčerpalo všetky prostriedky z MŠVVŠ SR. 

P. Lednická uviedla, že účtovnú uzávierku SOŠV musí odovzdať Ministerstvu do februára  

2020. Rovnako musí ekon. oddelenie SOŠV spracovať príspevky z Olympijskej solidarity. 

Taktiež  v skratke predstavila príspevky, ktoré v roku 2020 obdrží SOŠV. Jedná sa najmä o: 

• Príspevok Top program od Medzinárodného olympijského výboru.  

• Finančný prostriedok od Nadácie SPP  

• Príspevok od MŠVVŠ SR na budovanie športovej infraštruktúry. 

J. Mižúr poďakoval ekon. oddeleniu SOŠV za spracovanie úloh a štruktúru rozpočtov a 

uviedol, že za dva roky ekon. oddelenie SOŠV pokročilo a splnilo jeho predstavy a záväzky, 

ktoré im dal.  

I. Lednická následne bližšie predstavila projekt SPP, G. Asványi ju doplnil a predstavil ciele, 

ktoré sa majú prostredníctvom tohto projektu dosiahnuť.  

 

2. Nahliadnutie kontrolóra k vybraným zahraničným pracovným cestám 

I. Lednická preložila J. Mižúrovi  k nahliadnutiu vybrané pracovné cesty - EYOF Sarajevo, 

EH Minsk a EYOF Baku. Vysvetlila zároveň, že ekon. oddelenie SOŠV spracúva zahraničné 



cesty prostredníctvom systému autoplán, ktorý aj priblížila. Predseda Dozornej rady SOŠV 

a členovia Dozornej rady SOŠV J. Karšňák a J. Šimoňák nemali k pracovným cestám žiadne 

pripomienky. 

 

3.  Informácie o záveroch z predauditu 

I. Lednická predstavila novú audítorskú spoločnosť PWC, ktorá robí audit pre SOŠV. 

Spoločnosť prešla výberovým konaním a spĺňala všetky požadované kritéria.  

I. Lednická zároveň uviedla, že predaudit prebehol od 11.11. - 15.11. 2019. Vykonávalo ho 5 

zamestnancov z PWC. Audítorov zaujímali najmä jednotlivé procesy, ktoré prebiehajú v 

rámci organizácie, aby vedeli, načo sa majú bližšie a podrobnejšie zamerať. Nakoľko tu boli 

prvýkrát, predaudit bol komplikovanejší, keďže ich zaujímali všetky procesy, ktoré v SOŠV 

prebiehajú. I. Lednická uviedla, že mala v závere predauditového týždňa pohovor s audítormi, 

kde zhrnuli svoje pripomienky a návrhy pre SOŠV. Audítori poďakovali SOŠV za plnú 

súčinnosť počas celého týždňa ich návštevy.  

Taktiež I. Lednická uviedla, že do budúcnosti SOŠV plánuje zmeny výdajov a celého systému 

výdajov, ktoré by riešili jednotliví riaditelia oddelení SOŠV.  

G. Asványi uviedol, že najväčší problém je implementovať vedenie organizácie, aby si 

jednotlivé oddelenia SOŠV spracovali a podrobne a jednotne viedli svoje rozpočty. 

P. Mižúr schválil zmenu prerozdelenia financií v SOŠV a uviedol, že je to dobrá zmena 

a zlepší to fungovanie SOŠV.  

 

4. Príprava návrhu rozpočtu na rok 2020 

I. Lednická v tomto bode zasadnutia informovala, že jednotlivým oddeleniam SOŠV bola 

zaslaná výzva na prípravu rozpočtov pre rok 2020. Takisto uviedla, že budúci rok bude zložitý, 

nakoľko SOŠV má naplánovaných veľa projektov, a rovnako tak budú aj Olympijské hry 

v Tokiu 2020. Samotné rozpočty pre rok 2020 sa budú plánovať a kompletizovať v decembri 

2019.   

G. Asványi uviedol, že budúci rok čaká SOŠV sťahovanie do novej budovy v Dome športu 

na Junáckej. Taktiež sa bude otvárať aj stála expozícia Múzea SOŠV. Nakoniec Asványi 

predstavil novú spoločnosť Sport Event s.r.o. a v skratke referoval J. Mižúrovi, aké udalosti 

bude táto spoločnosť v budúcom roku pripravovať a organizovať.  

 

5. Rôzne 

V rámci tohto záverečného bodu zasadnutia prebehla diskusia o viacerých interných 

dokumentoch a smerniciach, ktoré sú každoročne schvaľované a zámeroch SOŠV na 

nasledujúce obdobia. 

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

prítomným za účasť a súčinnosť.  

 

Zapísal: G. Asványi 

Overil: J. Mižúr 


