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Petra Vlhová sa stala v roku 2019 majster-
kou sveta v obrovskom slalome i slovenskou 
Športovkyňou roka. 
FOTO TASR/MARTIN BAUMANN



PRÍHOVOR 
PREZIDENTA
Vážení partneri, milí kolegovia, 

rok 2019 bol z viacerých aspektov úspešný pre činnosť Slovenské-
ho olympijského a športového výboru. Zároveň to bol rok veľkých 
výziev. Dosiahli sme počas neho významné míľniky, viaceré z nich 
však budú docenené až neskôr. Nedá sa urobiť všetko za krátky 
čas, viaceré procesy, ktoré sme v predošlých mesiacoch naštarto-
vali, prinesú výsledky neskôr. Bolo potrebné ich niekedy vôbec 
začať. 
Pre nás, ktorí sa pohybujeme vo svete olympizmu, sa rok 2019 
prakticky začal už 7. decembra 2018. Vtedy sa podarilo naplniť 
našu víziu a dlhodobý cieľ. Zo Slovenského olympijského výboru 
sa stal Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého jednou  
z ambícií je byť strešnou organizáciou celého slovenského športu. 
Musím priznať, že sme nevymysleli nič nové, len sme adaptovali 
myšlienky zo sveta na naše podmienky. Lepší model pre športový 
svet zatiaľ nikto nevymyslel. Diskusie o vzniku strešnej organi-
zácie však neboli jednoduché, prvý rok fungovania nás všetkých 
presvedčil, že vytvorenie strešnej organizácie bola správna  
myšlienka. Začali nám prichádzať prihlášky od ďalších subjektov, 
ktoré vidia, že pracujeme a máme medzi sebou dynamických 
mladých kolegov, ktorí sú zanietení pre to, čo robia. 
Aj vďaka úsiliu Slovenského olympijského a športového výboru sa 
podarilo vytvoriť funkciu štátneho tajomníka pre šport. Historic-
ky prvým mužom v tejto funkcii sa stal Jozef Gönci, ktorý dôverne 
pozná športové i olympijské prostredie. 
Ďalším významným míľnikom, na ktorom má veľkú zásluhu 
Slovenský olympijský a športový výbor, bolo schválenie zákona 
a vytvorenie Fondu na podporu športu, ktorý našiel podporu v 
celom politickom spektre. Do vienka dostal aj minimálne dvadsať 
miliónov eur ročne na svoje programy. Hlasovanie v parlamente 
potvrdilo, že Fond na podporu športu ako centrálny uzol financo-
vania je do budúcna správna myšlienka. 
Rozhodne by som nebol spokojný, keby sme zostali len pri 
sume 20 miliónov eur pre Fond. Práve naopak, očakávam aj od 
politikov, že k otázke športu sa budú stavať moderne a progre-
sívne a budú si uvedomovať, čo šport môže priniesť krajine a jej 
občanom. Dúfam, že v budúcnosti nielen formou investície, ale 
aj väčšej propagácie bude šport prirodzeným aspektom našich 
životov. 
Počas roka sme sa veľa rozprávali so zástupcami zväzov, štátnej 
správy, samospráv, funkcionármi klubov, trénermi i samotnými 
športovcami. Dnes máme dobrý obraz o stave športovísk a vieme 
pomenovať, kde nás tlačí topánka. Ubúdajú nám tréningové plo-
chy a kvalitné športoviská, telocvične sú v horšom stave. Sloven-
sko sa len v niektorých športoch môže uchádzať o veľké svetové či 
európske šampionáty. Počas roka sa nám podarilo získať a rozdeliť  
3 milióny eur na športovú infraštruktúru, aj keď jej požiadavky 

boli oveľa väčšie. Po dlhých rokovaniach, ktoré sa začali aj za vý-
znamnej účasti Slovenského olympijského a športového výboru 
už v roku 2018, schválila vláda pred vianočnými sviatkami 2019 
sumu 60 miliónov eur na tri roky na ďalší rozvoj infraštruktúry 
prostredníctvom Fondu na podporu športu. 
Uvedomujeme si, že šport nie je jediná oblasť, ktorá si dnes na 
Slovensku vyžaduje podporu. Športová rodina však musí prevziať 
zodpovednosť a dokázať, že vie efektívne využívať zverené finanč-
né prostriedky. Je dôležité vytvárať podmienky pre športovanie 
detí, mládeže, športové talenty, seniorov, ale aj pre znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva a pre športovú reprezentáciu. 
Ak chceme pôsobiť ako kľúčová inštitúcia v oblasti športu, mať 
prirodzenú autoritu, zastupovať záujmy športovcov a pomáhať 
im v rozvoji ich športovej kariéry, je prirodzené, že musíme viac 
angažovať širokú verejnosť do našich aktivít. Projektami UKÁŽ 
SA! a Juniorský olympijský tím sa nám to podarilo aj v roku 2019. 
V nás všetkých veľmi rezonoval projekt Športuj Slovensko. Máme 
za sebou jeho prvý ročník, na ktorom sa zúčastnilo veľa rodičov  
s deťmi. Mali možnosť si zašportovať, stretnúť sa s olympionikmi. 
Odozvy na Športuj Slovensko sú skvelé a budeme v ňom  
pokračovať. Významným míľnikom pre nás bola aj konferencia 
Sport ®Evolution. 
Nezabúdame ani na samotných športovcov. Všetci vieme, že 
športová verejnosť, fanúšikovia, médiá i naši partneri hodnotia 
slovenský šport cez optiku úspechov našich športovcov. Už v roku 
2019 sme začali prípravy na účasť na Hrách XXXII. olympiády  
v Tokiu, pre adeptov olympijského štartu sme zorganizovali 
seminár v Šamoríne. 
Slovenský olympijský a športový výbor ukazuje, akú silu má  
v našej spoločnosti profesionalita, tímová spolupráca a odhodla-
nosť. Rád by som poďakoval všetkým členom našej olympijskej 
rodiny za ich usilovnú a svedomitú prácu a taktiež aj všetkým 
partnerom Slovenského olympijského a športového výboru za 
úspešnú spoluprácu. 

ANTON SIEKEL
prezident Slovenského olympijského 
a športového výboru
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1. 
ÚVOD



Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej SOŠV) je ob-
čianske združenie, ktoré riadi olympijské hnutie v Slovenskej 
republike a má postavenie a oprávnenie národného olympij-
ského výboru (NOV) podľa Olympijskej charty a v súlade  
s ňou.
SOŠV vznikol pôvodne ako Slovenský olympijský výbor 
(SOV) dňa 19. decembra 1992 na ustanovujúcom zasadnutí 
v Bratislave. Ministerstvo vnútra SR ho zaregistrovalo 20. 
januára 1993. SOV sa stal jedným z dvoch nástupcov Česko-
slovenského olympijského výboru (ČSOV), ktorý oficiálne 
ukončil svoju činnosť 27. marca 1993. Následne plénum SOV 
schválilo prvý emblém, odznak a vlajku Slovenského olympij-
ského výboru.
Na zasadnutí exekutívy Medzinárodného olympijského vý-
boru (MOV) dňa 16. marca 1993 v Atlante provizórne uznali 
SOV ako jedného z dvoch nástupcov ČSOV. Plnoprávnym čle-
nom medzinárodnej olympijskej rodiny sa stal 24. septembra 
1993 na 101. zasadnutí MOV v Monte Carle.  
Dňa 7. decembra 2018 v Šamoríne na 55. valnom zhromažde-
ní Slovenského olympijského výboru schválili členovia novelu 
Stanov SOV, ktorý sa pretransformoval na novú strešnú 
organizáciu slovenského športu s názvom Slovenský olympij-
ský a športový výbor. K schváleným stanovám nemal MOV 
žiadne pripomienky, SOŠV ich preto formálne ratifikoval na 
56. valnom zhromaždení 26. apríla 2019. Účinnosť nadobudli 
už prijatím uznesenia 55. VZ SOV.
Legislatívny rámec činností a povinností Slovenského olym-
pijského 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 ce-
lom území Slovenskej republiky. Ochraňuje svoju autonóm-
nosť, ako aj autonómnosť svojich členov a špecifické posta-
venie športu v spoločnosti pred vplyvmi administratívnej, 
politickej, právnej, náboženskej, národnostnej, rasovej alebo 
ekonomickej povahy, ktoré by mohli brániť plneniu princípov 
a ustanovení Olympijskej charty, ale aj Stanov SOŠV.

Identifikácia organizácie: 

Názov organizácie:
SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR 
(ďalej SOŠV) - od 7. 12. 2018 (dovtedy Slovenský olympijský  
výbor)
Právna forma:   
občianske združenie
Štatutárny zástupca: 
Ing. Anton Siekel - prezident SOŠV
PaedDr. Jozef Liba – generálny sekretár SOŠV
Vznik:  
19. decembra 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

Poslanie SOŠV

Poslaním SOŠV je všestranne prispievať k rozvoju športu  
v SR, šíriť a popularizovať základné princípy a hodnoty 
olympizmu, rozvíjať olympijské dedičstvo a prostredníctvom 
športu prispievať k harmonickému rozvoju človeka, vzájom-
nému porozumeniu a priateľstvu medzi národmi a prehlbova-
niu 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 činnos-
ti rozvoj športu v Slovenskej republike,

• podieľať sa na výchove športovcov, podporovať ich 
výkonnosť a všestrannú dokonalosť, vytvárať systém 
výberu športových talentov, pomáhať pri ich príprave a 
výchove,

• v záujme vyššej efektivity a kvality športovej reprezentá-
cie SR spolupracovať s rezortnými strediskami vrcholo-
vého športu,

• podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj kultúry, 
umenia a etiky a uplatňovať princípy univerzality a fair 
play v športe,

• podporovať činnosť Slovenského olympijského a športo-
vého múzea, Slovenskej olympijskej akadémie, Klubu fair 
play SOŠV, Slovenskej asociácie olympionikov, Združe-
nia olympijských klubov SR a ďalších členov, rád, zložiek 
a komisií SOŠV,

• spolupracovať s univerzitami a vysokými školami, stred-
nými a základnými školami, športovými klubmi, ako aj  
s ďalšími športovými zväzmi, športovými, výchovnými  
a spoločenskými organizáciami a inštitúciami a spoločne 
sa s nimi podieľať najmä na zainteresovaní detí a mláde-
že do športu,
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• chrániť a zveľaďovať olympijské a športové dedičstvo, 
rozvíjať tradície a históriu športu v Slovenskej republike,

• aktívne bojovať najmä proti dopingu, ale aj proti všet-
kým formám násilia, intolerancie a diskriminácie  
v športe, proti korupcii, nelegálnemu stávkovaniu  
a ovplyvňovaniu výsledkov súťaží,

• v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou (ďa-
lej WADA) a s Antidopingovou agentúrou SR (ďalej ADA 
SR) plniť úlohy vyplývajúce zo Svetového antidopingo-
vého kódexu i zo Záväzku SOŠV v boji proti dopingu a 
rešpektovať všetky povinnosti a zodpovednosť národné-
ho olympijského výboru, ktoré sú uvedené vo Svetovom 
antidopingovom kódexe,

• chrániť životné prostredie, podieľať sa na zveľaďovaní 
podmienok pre trvalo udržateľný život, pôsobiť na skva-
litňovanie športovísk.

SOŠV má podľa Olympijskej charty: 
• výlučné právomoci zastupovať Slovenskú republiku na 

olympijských hrách, Európskych hrách (EH), olympij-
ských hrách mládeže (OHM), Európskych olympijských 
festivaloch mládeže (EYOF) a na ďalších medzinárodných, 
kontinentálnych alebo regionálnych športových súťažiach  
a podujatiach pod patronátom Medzinárodného olym-
pijského výboru (ďalej MOV), Európskych olympijských 
výborov (EOV) a Asociácie národných olympijských 
výborov (ANOV); na tento účel má právo prihlásiť, meno-
vať, 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 MOV;
•  výlučné právo schvaľovať organizátora OHM, EYOF  

a ďalších olympijských súťaží a podujatí na území SR;
• povinnosť podporovať zastúpenie žien a športovcov - olym-

pionikov v orgánoch SOŠV.

SOŠV sa zaväzuje zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie 
pravidiel Svetového antidopingového kódexu, 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 tri 
samostatné právne subjekty:
Slovenskú olympijskú marketingovú, a. s. (SOM, a. s.),  
ako svoju stopercentnú dcérsku obchodnú spoločnosť;
Nadáciu Slovenského olympijského a športového výboru, 
ktorá má za cieľ podporovať mladých talentovaných športovcov, 
mládežnícke športové podujatia a športové osobnosti, ktoré 
nás v minulosti reprezentovali na domácich aj zahraničných 
podujatiach; 
Sport Event, s. r. o., ako svoju stopercentnú dcérsku obchodnú 
spoločnosť (založená bola 25. 6. 2019)

ORGÁNY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO  
A ŠPORTOVÉHO VÝBORU
Orgánmi Slovenského olympijského a športového výboru 
od schválenia úpravy Stanov SOŠV na 56. VZ SOŠV dňa 
26. apríla 2019 sú:
Valné zhromaždenie SOŠV: Najvyšší orgán, jeho zloženie je 
uvedené v ďalšom texte.
Výkonný výbor SOŠV: Jeho zloženie a aktuálne údaje za rok 
2019 sú uvedené v ďalšom texte.
Prezident SOŠV: Súčasného prezidenta Antona Siekela zvolili 
26. novembra 2016, jeho funkčné obdobie trvá štyri roky.
Dozorná rada SOŠV: Zvolili ju 26. novembra 2016, jej funkčné 
obdobie v súlade so Zákonom o športe trvá päť rokov. Predse-
dom DR sa 26. novembra 2016 stal Marián Kukumberg, ktorý na 
svoju funkciu 19. decembra 2017 abdikoval a  26. januára 2018 
ho po voľbách nahradil Ján Mižúr. Predseda dozornej rady je 
zároveň kontrolór SOŠV a zúčastňuje sa pravidelne na zasadnu-
tiach výkonného výboru SOŠV. Ďalšími členmi dozornej rady 
sú Ján Karšňák, Tibor Hubík, Jakub Šimoňák. DR SOŠV zasadá 
podľa stanov dvakrát ročne, v roku 2019 to bolo 16. apríla  
a 27. novembra. 
Ombudsman SOŠV: Ľubomíra Fogaša do tejto funkcie zvolili 
26. novembra 2016, jeho funkčné obdobie trvá štyri roky.
Disciplinárna komisia SOŠV: Výkonný výbor SOŠV ju v prípa-
de potreby menuje ad hoc.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU
Zloženie, právomoci a povinnosti valného zhromaždenia 
SOŠV (VZ SOŠV) sú v Stanovách SOŠV definované  
v článku V.
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Valné zhromaždenie je najvyšší orgán SOŠV. FOTO: ŠTARTFOTO/JÁN SUKUP 
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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 naj-
neskôr do 30 dní od podania návrhu zvolať mimoriadne valné 
zhromaždenie. Informáciu o konaní zasadnutia VZ SOŠV 
zverejní sekretariát SOŠV najmenej 15 dní pred dňom zasad-
nutia 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 – olympi-
onikov, v maximálnom počte 5 osôb, ombudsmana SOŠV. 
Volebné VZ SOŠV sa spravidla musí uskutočniť v termíne do 
štyroch rokov po predchádzajúcom volebnom valnom zhro-
maždení, 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 56. valného zhromaždenia SOŠV, ktoré sa uskutočnilo 26. 
apríla 2019, má SOŠV spolu 91 členov – z toho 79 právnic-
kých a 12 fyzických osôb. Celé 91-členné plénum SOŠV  
v súčasnosti disponuje dovedna 127 hlasmi.
Národné federácie olympijských športov, ktorých šport  
v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích 
predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná špor-
tová federácia, majú na valnom zhromaždení SOŠV po dva 
hlasy. Týka sa to spolu 36 federácií, ktoré disponujú dovedna 
72 hlasmi.
Vo dvoch olympijských športoch je 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 rýchlo-
korčuľovania (medzinárodne zastrešené ISU), resp. bejzbalu 
a softbalu (medzinárodne zastrešené WBSC). Tieto federácie 
majú na valnom zhromaždení SOŠV po jednom hlase, čiže 
spolu 4 hlasy.
Všetci  členovia z radov fyzických osôb majú po jednom hlase 
/spolu 12/, takisto ako všetci ostatní členovia SOŠV /športové 
federácie neolympijských športov, ďalšie občianske združe-
nia, inštitúcie a organizácie – spolu 39/.
Národné federácie olympijských športov, členovia komisie 
športovcov SOŠV, plus prezident SOŠV a členka Medziná-
rodného olympijského výboru /MOV/ tvoria tzv. olympijskú 
väčšinu, ktorá disponuje spolu 83 hlasmi. Spoločne s ďalšími 
9 členmi výkonného výboru SOŠV majú všetci členovia tvo-
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riaci olympijskú väčšinu výhradné právo hlasovať o otázkach 
týkajúcich sa priamo olympijských hier.

AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV SOŠV AJ S POČTOM 
HLASOV
PREZIDENT SOŠV (má individuálny mandát; vo VZ SOŠV 
má 1 hlas)

ČLENOVIA SOŠV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE 
OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (SPOLU 40)
• Olympijské športové federácie, ktoré majú po 2 hlasy 

(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delego-
vaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; spolu 36 
olympijských športových federácií, z ktorých každú 
zastrešuje jedna medzinárodná federácia – spolu majú 
vo VZ SOŠV 72 hlasov)

Slovenský atletický zväz, Slovenská basketbalová asociá-
cia, Slovenský zväz bedmintonu, Slovenský zväz biatlonu, 
Slovenský zväz bobistov, Slovenská boxerská federácia, 
Slovenský curlingový zväz, Slovenský cyklistický zväz, 
Slovenský futbalový zväz, Slovenská golfová asociácia, Slo-
venský zväz hádzanej, Slovenský zväz jachtingu, Slovenská 
jazdecká federácia, Slovenský zväz judo, Slovenský zväz 
ľadového hokeja, Slovenský lukostrelecký zväz, Slovenská 
lyžiarska asociácia, Slovenský zväz moderného päťboja, 
Slovenský zväz pozemného hokeja, Slovenský zväz sán-
karov, Slovenský stolnotenisový zväz, Slovenský strelecký 
zväz, Slovenský šermiarsky zväz, Slovenská asociácia 
taekwondo, Slovenský tenisový zväz, Slovenská triatlo-
nová únia, Slovenský veslársky zväz, Slovenská federácia 
volejbalu, Slovenský zväz vzpierania, Slovenský zápasníc-
ky zväz, Slovenský zväz karate, Slovenská rugbyová únia, 
Slovenský horolezecký spolok JAMES, Slovenská kanoisti-
ka, Slovenská plavecká federácia, Slovenská gymnastická 
federácia

• Olympijské športové federácie, ktoré majú po 1 hlase 
(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegova-
ný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; spolu  
4 olympijské športové federácie, z ktorých vždy po dve 
zastrešuje jedna medzinárodná federácia – spolu majú 
vo VZ SOŠV 4 hlasy)

Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Slovenský rýchlokorču-
liarsky zväz, Slovenská baseballová federácia, Slovenská 
softbalová asociácia

ČLENOVIA SOŠV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYM-
PIJSKÝCH ŠPORTOV (SPOLU 24)
• Športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (vo valnom 

zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezen-
tant, ktorý sa môže obmieňať – spolu majú vo VZ SOŠV 
24 hlasov)

Slovenská asociácia čínskeho wu-šu, Slovenský biliardový 
zväz, Slovenský šachový zväz, Slovenský zväz orientačných 
športov, Slovenský zväz tanečného športu, Slovenský zväz 

vodného lyžovania, Slovenský zväz vodného motorizmu, 
Zväz potápačov Slovenska, Slovenský bowlingový zväz, 
Slovenská squashová asociácia, Slovenský zväz florbalu, 
Slovenská asociácia frisbee, Slovenská asociácia motoris-
tického športu, Slovenská asociácia boccie (boccia  
a boule lyonnaise), Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky 
a silového trojboja, Slovenská asociácia korfbalu, Sloven-
ská motocyklová federácia, Slovenská Muay Thai Asociá-
cia, Slovenská skialpinistická asociácia, Slovenský bridžový 
zväz, Slovenský Národný Aeroklub generála M. R. Štefá-
nika (letecké športy), Slovenský zväz dráhového golfu, 
Slovenský zväz kickboxu, Slovenský zväz psích záprahov

ČLENOVIA SOŠV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, 
INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (SPOLU 15)
• Inštitúcie, občianske združenia a organizácie, ktoré 

majú po jednom hlase (vo valnom zhromaždení SOŠV 
ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže 
obmieňať – spolu majú vo VZ SOŠV 15 hlasov)

Slovenská asociácia univerzitného športu, Športové 
centrum polície, Vojenské športové centrum Dukla Banská 
Bystrica, Národné športové centrum, Slovenská spoloč-
nosť telovýchovného lekárstva, Univerzita Komenského 
Bratislava - Fakulta telesnej výchovy a športu, Prešovská 
univerzita Prešov - Fakulta športu, Klub športových redak-
torov SSN, Kalokagatia na Slovensku, Slovenská asociácia 
olympionikov, Slovenská spoločnosť olympijských a špor-
tových zberateľov, Slovenská asociácia športu na školách, 
Špeciálne olympiády Slovensko, Klub slovenských turistov, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ČLEN SOŠV EX OFFICIO - ČLEN MOV (1)
(má individuálny mandát; vo VZ SOŠV má 1 hlas)

ČLENOVIA SOŠV – VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OLYM-
PIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (SPOLU 5)
- sú členmi SOŠV ako fyzické osoby, ktoré majú po 1 hlase 
(ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského 
cyklu 2016 - 2020 – spolu majú vo VZ SOŠV 5 hlasov)

ČLENOVIA SOŠV – ZÁSTUPCOVIA ŠPORTOVCOV DE-
LEGOVANÍ KOMISIOU ŠPORTOVCOV SOŠV (SPOLU 
5)
- sú členmi SOŠV ako fyzické osoby, ktoré majú po 1 hlase 
(ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia 
do komisie športovcov SOŠV; komisia na každé VZ SOŠV 
deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich 9 členov – spolu majú 
5 hlasov)

56. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, Bratislava, Hotel 
NH Gate One, 26. 4. 2019
Na úvod rokovania sa uskutočnilo dodatočné odovzdanie 
striebornej medaily z olympijských hier 2008 v Pekingu 
zápasníkovi Davidovi Musuľbesovi. Získal ju po dodatočnej 
diskvalifikácii pôvodného víťaza voľnoštýliarskej kategórie do 
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120 kg, jeho semifinálového premožiteľa, Uzbeka Tajmazova 
za doping. Z poverenia prezidenta MOV Thomasa Bacha 
odovzdala medailu Davidovi Musuľbesovi členka MOV Dan-
ka Barteková spolu s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom. 
VZ SOŠV schválilo návrh úpravy Stanov SOŠV doplnením 
marketingového emblému Slovenského olympijského 
a športového výboru. Charta MOV povoľuje národným 
olympijským výborom na používanie v rámci svojho teritória 
dva emblémy: jeden inštitucionálny a druhý použiteľný 
v rámci uznania národného olympijského tímu a pre marke-
tingové účely.
Jozef Liba pripomenul zúčastneným, že na 55. VZ SOŠV bol 
podaný návrh na schválenie súčasného loga SOŠV, ktoré 
je štylizované do štátneho znaku a olympijských kruhov. 
Po diskusiách navrhol SOŠV prijatie aj druhého emblému 
doplneného o názov krajiny, ktorý by bol viac rozpoznateľný 
hlavne v zahraničí. SOŠV by tak mohol používať dve logá 
súčasne, pôvodné inštitucionálne logo a nové logo doplnené 
o názov „Slovakia“ v spodnej časti emblému. Tento návrh 
padol podľa Jozefa Libu z dôvodu, že bez súhlasu exekutívy 
MOV nemožno modifikovať pôvodné inštitucionálne logo. 
Nové logo bolo medzitým už odprezentované v zahraničí 
a stretlo sa s pozitívnymi reakciami, keďže názov krajiny, 
ktorý pribudol na emblém, slúži k lepšiemu rozpoznaniu 
symbolu najmä pre verejnosť z iných krajín.
V rámci 56. VZ SOŠV sa uskutočnilo aj odovzdanie vyzname-
naní a ocenení za rok 2018.

UZNESENIE 56. VZ SOŠV
A. SCHVAĽUJE: 
1. Program 56. valného zhromaždenia Slovenského olym-

pijského a športového výboru.
2. Zápisnicu z 55. valného zhromaždenia Slovenského 

olympijského výboru.
3. Rokovací poriadok 56. VZ SOŠV.
4. Volebný poriadok 56. VZ SOŠV.
5. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 56. valného 

zhromaždenia SOŠV nasledovne:   predseda Monika 
Šišková, členovia Anton Siažik, Ľudmila Pastorová.

6. Zloženie volebnej komisie 56. valného zhromaždenia 
SOŠV nasledovne: predseda Jozef Jurášek, členovia Jozef 
Kliment, Július Dubovský.

7. Prijatie Tomáša Grosmanna za čestného člena SOŠV.
8. Prijatie Slovenskej asociácie boccie, Slovenskej  

asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja, Slo-
venskej asociácie korfbalu, Slovenskej motocyklovej 
federácie, Slovenskej Muay Thai asociácie, Slovenskej 
skialpinistickej asociácie, Slovenského bridžového zväzu, 
Slovenského národného aeroklubu generála M. R. Štefá-
nika, Slovenského zväzu dráhového golfu, Slovenského 
zväzu kickboxu, Slovenského zväzu psích záprahov, 
Klubu slovenských turistov a Univerzity Mateja Bela  
v Banskej Bystrici za členov SOŠV.

9. Zmenu stanov SOŠV – doplnenie marketingového 
 emblému SOŠV.

Členka MOV Danka Barteková z poverenia prezidenta MOV Thomasa Bacha dodatočne odovzdala na 56. VZ SOŠV 
striebornú medailu z OH 2008 Davidovi Musuľbesovi. FOTO: TASR/PAVEL NEUBAUER
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10. Založenie obchodnej spoločnosti v zmysle čl. V, bod 8, 
písm. b) Stanov SOŠV.

11. Výročnú správu Slovenského olympijského a športového 
výboru, SOM, a.s., a Nadácie SOŠV za rok 2018.

12. Správu dozornej rady SOŠV.
13. Rozpočet SOŠV na rok 2019.

B. VOLÍ: 
1. Martina Kohúta za člena výkonného výboru SOŠV.

C. BERIE NA VEDOMIE:
1. Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského  

a športového výboru na rokovaní 56. VZ SOŠV a ospra-
vedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predlože-
né.

2. Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela.
3. Správu generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu.
4. Udelenie vyznamenaní SOŠV nasledovne: 
ZLATÝ ODZNAK SOŠV: Tomáš Grosmann, Marián Šimo, 
Otokar Urban, Pavol Mlynár. 
STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: Janka Gantnerová-Šoltýso-
vá, Ján Magdoško, Ladislav Mundil, Ladislav Wawra, Otakar 
Žilavý, Jaroslav Žingor. 
BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV: Marta Brúderová, Jozef 
Kačica, Anna Kirnová, Igor Kováč, Vladimír Mezencev, Peter 
Šabo, Milan Vranka, Peter Tichý. 
MEDAILA SOŠV: Jana Daubnerová-Gereková, Martina 
Halinárová-Jašicová, Božena Miklošovičová-Štrbáková, 
Ingrid Potisková-Holkovičová, Emanuela Luknárová, Katarína 
Pecsuková. 
PLAKETA SOŠV: Ladislav Čambal, Martin Ferenčík, Eugen 
Laczo, Karol Mičieta, Emil Preisach, Darina Salátová.
ČESTNÉ UZNANIE SOŠV: Gabriel Bogdányi, Jozef Bre-
zovský, Jana Chrenová, Marián Kalabus, Peter Kittan, Viliam 
Kohút, Yvetta Macejková, Ondrej Majerník, Vladimír Melo, 
Milan Mertoš.
5. Udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2018 nasle-

dovne: 
TROFEJ SOŠV: Vojenské športové centrum Dukla Banská 
Bystrica. 
CENA BOHUMILA GOLIANA: hliadka vodných slalomá-
rov 3xC1 (Slafkovský, Martikán, Beňuš). 
CENA PAVLA SCHMIDTA: Anastasia Kuzminová. 
CENA ONDREJA NEPELU: Viktor Gažík, Soňa Stanovská. 
CENA JÁNA ZACHARU: Pavel Slouka. 
CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ: Eva Repková. 
CENA MIROSLAVA PROCHÁZKU: Ján Grexa, František 
Morvai. 
CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA: 
Olympijský klub Turiec.
6. Odovzdanie Diplomu Medzinárodného olympijského 

výboru Žena a šport Marianne Némethovej-Krajčírovej.
7. Dodatočné odovzdanie striebornej olympijskej medaily 

z OH 2008 v Pekingu zápasníkovi Davidovi Musuľbesovi.

8. Informáciu Jozefa Libu o situácii okolo letného EYOF 
2021 na Slovensku po odstúpení Košíc.

9. Deklaráciu práv a zodpovednosti športovcov a odporúča 
jej implementáciu členským subjektom Slovenského 
olympijského a športového výboru.

10. Správu dozornej rady SOM, a.s.
11. Správu volebnej komisie 56. VZ SOŠV.
12. Správu mandátovej a návrhovej komisie 56. VZ SOŠV.

D. VZ SPLNOMOCŇUJE:
1. Výkonný výbor SOŠV a 10 zainteresovaných národných 

športových zväzov na rokovania o výbere nového dejiska 
letného EYOF 2021 na Slovensku, schválením hosti-
teľského mesta tohto podujatia a oznámením nového 
dejiska podujatia Európskym olympijským výborom do 
15. 5. 2019.

2. Prezidenta SOŠV na rokovania o zriadení Fondu na 
podporu športu.

E. VZ UKLADÁ:
1. Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami z 

diskusie.
 Z: VV SOŠV   T: priebežne

VÝKONNÝ VÝBOR SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 
A ŠPORTOVÉHO VÝBORU (VV SOŠV) 
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 
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 vicepre-
zidentov (čl. VI, bod 4). Na zasadnutí VV SOŠV sa s hlasom 
poradným môžu zúčastňovať: čestný člen MOV, čestný prezi-
dent 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).
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ZLOŽENIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOŠV (od volebného 51. valného zhromaždenia SOV, ktoré sa uskutočnilo 26. 
novembra 2016)

Anton Siekel 

Peter Korčok

Ľubor Halanda

Monika Šišková

Jozef Jurášek

Marián Vanderka

Daniel Líška

Matej Tóth (člen VV SOŠV 
ex officio ako zástupca ko-
misie športovcov SOŠV)

Robert Petriska

Danka Barteková (členka 
VV SOŠV ex officio z titulu 
členstva v MOV). 

Martin Kohút (od 3. októb-
ra 2019, členom VV SOŠV 
sa stal 26. apríla 2019)

Zdenko Kríž Jozef Gönci (vzdal sa  
3. januára 2019)

Prezident

Viceprezidenti

Členovia

Na zasadnutiach VV SOŠV sa s hlasom poradným môžu zúčastňovať: čestný prezident SOŠV František Chmelár, generál-
ny sekretár SOŠV Jozef Liba, výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi a predseda dozornej rady SOŠV Ján Mižúr.
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Termíny desiatich zasadnutí VV SOŠV počas roka 2019: 
280. VV SOŠV - 10. január 2019
281. VV SOŠV - 7. február 2019
282. VV SOŠV - 7. marec 2019  
283. VV SOŠV - 17. apríl 2019 
284. VV SOŠV - 16. máj 2019
285. VV SOŠV - 5. septembra 2019
286. VV SOŠV - 3. októbra 2019
287. VV SOŠV - 7. novembra 2019
288. VV SOŠV - 3. decembra 2019
289. mimoriadne zasadnutie VV SOŠV - 16. decembra 2019

VV SOŠV sa na každom zasadnutí zišiel v uznášaniaschop-
nom zložení, teda  bola prítomná viac ako polovica členov.  
Z každého zasadnutia VV SOŠV bol spracovaný obsiahly 
zápis. Sumár všetkých uznesení bol v lehote do 15 dní po 
uskutočnení zasadnutia VV SOŠV zverejnený na internetovej 
stránke SOŠV www.olympic.sk.
SOŠV má dlhodobo spracovaný register uznesení zo zasadnu-
tí VV SOŠV v excelovom formáte. 

Prehľad uznesení zo zasadnutí VV SOŠV počas roka 2019: 
Príloha č.1 - Register uznesení 2019, strana 89 

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY, KOORDINAČNÉ ORGÁNY 
A ODBORNÉ KOMISIE SOŠV

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 olympio-
nikov 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 koor-
dinuje a zastrešuje činnosť samostatne pôsobiacich olympij-
ských klubov v 24 regiónoch Slovenska

Koordinačné orgány: 
komisia pre rozvoj športu;
komisia pre rozvoj olympizmu.

Odborné komisie ako poradné orgány výkonného výboru 
SOŠV: 
legislatívno-právna, lekárska a antidopingová, mediálna  
a edičná, zahraničných vzťahov, environmentálna, pre ženy  
a šport, neolympijských športov;
Osobitné postavenie vyplývajúce z Olympijskej charty má 
komisia športovcov SOŠV.

Zloženie organizačných zložiek, koordinačných orgánov, 
odborných komisií SOŠV v priebehu roka 2019

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 člen-
stva), Martin Kohút (SZĽH), Jaroslav Holeša (SZH), Pavol Ba-
gin (SBA), Ľubor Halanda (SVF), 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), Daniel Líška (SZK, predseda komisie neolym-
pijských športov SOŠV)
Tajomník: Roman Hanzel (pracovník športového oddelenia 
SOŠV).

Pracovné skupiny v rámci komisie pre rozvoj športu:
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 olympiz-
mus)
Členovia: Pavel Ružbarský (SOA), Martina Gogolová Kohlo-
vá (komisia športovcov SOŠV), Dagmar Rajčanová (envi-
ronmentálna komisia SOŠV), Monika Šišková (komisia SOŠV 
pre ženy a šport), Katarína Ráczová (KFP SOŠV), Zdenka 
Letenayová (SOŠM), Ivan Čierny (ZOK SR), Jozef Gönci 
(viceprezident SOŠV, poverený zastupovať SAO, abdikoval  
k 3. 1. 2019), Michal Martikán (SAO, člen od 11. 6. 2019), 
za SOŠV Ivana Motolíková, Vladimír Miller, Silvia Remiašová 
(oddelenie olympizmu SOŠV)
Termíny zasadnutí v roku 2019: 3x (29. 1. 2019, 11. 6. 2019 
a 6. 9. 2019)

Predsedníctvo Slovenskej olympijskej akadémie
Predseda: Pavel Ružbarský (dekan Fakulty športu Prešovskej 
univerzity)
Podpredseda: Ján Grexa
Členovia: Miroslav Bobrík (kultúrna komisia), Viera Bebčá-
ková (komisia výchovy a vzdelávania), Marián Vanderka (zá-
stupca VV SOŠV, dekan FTVŠ UK v Bratislave), Karol Görner 
(zástupca ZOK SR, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica)
Termíny zasadnutí v roku 2019: 1x (25. 3. 2019), odborné 
stretnutia s jednotlivými členmi SOA ku konkrétnym aktivi-
tám
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Kolégium Klubu fair play SOŠV 
Predsedníčka: Katarína Ráczová (národná ambasádorka   
Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play, členka VV Eu-
rópskeho hnutia fair play, olympionička v šerme)
Podpredsedníčka: Janka Stašová (olympionička v hádzanej)
Členovia: Tatiana Švecová (zástupkyňa ZOK SR, riaditeľka 
ŠG v Košiciach), Eva Lysičanová, Andrea Ristová (zástupkyňa 
o.z. Kalokagatia), Samuel Roško (zástupca Slovenského para-
lympijského výboru), Peter Buček, Miroslav Tomášik  
a Zuzana Wisterová (KŠR SSN, žurnalisti)
Termíny zasadnutí v roku 2019: 2x (12. 2. 2019 a 18. 10. 
2019)

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 Bratislava), 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 v roku 2019: 2x (21. 1. 2019  
a 23. 9. 2019)

Environmentálna komisia SOŠV
Predsedníčka: Dagmar Rajčanová 
Členovia: Alica Kučerová (Slovenská agentúra životného 
prostredia), Milan Boroš (Štátna ochrana prírody SR), 
Jaroslav Kompán (KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici), Kateřina 
Javorská (pedagogička, Akadémia umení v Banskej Bystrici), 
Adam Lehocký (športový moderátor TV Markíza), Alexandra 
Longová (olympionička v lukostreľbe)
Termíny zasadnutí v roku 2019: 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 (Trnav-
ský 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), od 23.11.2018 Silvia 
Kompanová (OK Horná Orava), Marián Kapusta (OK Tríbeč 
Topoľčany) a Eva Muranská (OK Piešťany)
Termíny zasadnutí v roku 2019: VV ZOK SR 5x (31. 1. 2019 

Žilina, 30. 5. 2019 B. Bystrica, 8. 7. 2019 Bratislava, 16. 10. 
2019 Martin a 6. 12. 2019 Martin), VZ ZOK SR 2x (15. 4. 
2019 Čadca a 29. – 30. 11. 2019 Martin)

Kuratórium Slovenského olympijského a športového 
múzea
Predseda: František Chmelár (čestný prezident SOŠV)
Členovia: Ladislav Asványi (viceprezident SAZ), Gábor 
Asványi (výkonný riaditeľ SOŠV), Miroslav Cipár (výtvar-
ník), 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 olympiz-
mus)
Členovia: Miroslav Bobrík (historik, pedagóg STU Brati-
slava), Daniela Čambálová (riaditeľka Západoslovenského 
múzea Trnava – ukončenie činnosti k 30. 6. 2019), Tomáš 
Černák (historik, pedagóg na FiF UK Bratislava), Branislav 
Delej (predseda SSOŠZ), Zuzana Kollárová (archivárka Štát-
neho archívu v Prešove - pracovisko Poprad), Iveta Géczyová 
(riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, od 26. 11. 
2019), Jan Lomíček (vedúci oddelenia dejín telesnej výchovy 
a športu, HM Národní muzeum 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 národné-
ho múzea v Bratislave)
Členovia: Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOŠV), Magdalé-
na Bekessová (riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade), 
Elena Kurincová (historička Múzea mesta Bratislava), Zdenko 
Kríž (viceprezident SOŠV pre olympizmus), Darina Salátová 
(lektorka, správkyňa depozitára, 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 (vzdal sa členstva 
ku dňu 1. 4. 2019), Viktor Karel, Jaroslav Lovašš, Michal Ram-
pášek, Žaneta Surmajová, Matúš Štulajter, Igor Šumichrast, 



19

Oliver Pravda, Ivan Syrový, Alexander Riabov, Michal Bučko, 
Tomáš Gábriš (vznik členstva ku dňu 7. 2. 2020), Tomáš 
Stoklasa (vznik členstva ku dňu 7. 2. 2020).

Lekárska a antidopingová komisia SOŠV
Predseda: Roman Fano
Členovia: Monika Bartošová (lekárka basketbalovej repre-
zentácie, 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 Sportcli-
nic, s. r. o.), Pavol Hajmássy (reprezentačný lekár SAZ), Ivan 
Macek (infektológ a pediater, lekár jun. repr. kanoistiky na 
divokej vode), Andrea Švrčková (predsedníčka zdravotnej ko-
misie 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 (Slovenská atletika), Richard 
Fides (Grape PR, na zasadnutia komisie chodil za agentúru 
namiesto neho Jakub Takáč), Tomáš Grosmann (predseda 
KŠR SSN), Ivan Janko (RTVS – STV – šport), Zdenka Letena-
yová (riaditeľka SOŠV – SOŠM), Peter Pašuth (Šport), Stano 
Ščepán (voľný novinár), Marián Šimo (voľný novinár), Boris 
Vanya (Sme), Dana Galicová (SOŠV – nové médiá, členkou 
komisie sa stala v januári 2019).
Tajomník: Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia 
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 Mickovi-
čová (MŠVVaŠ SR), Ivan Štulajter (Katedra medzinárodných 
vzťahov a diplomacie FPVMV UMB Banská Bystrica), Ľubor 
Halanda (člen VV SOŠV, SVF), Anna Kirnová (SAZ), Ivor 
Lehoťan (SZB), Miroslav Haviar (Slovenská kanoistika), Dani-
el Granec (Slovenský zväz florbalu, zástupca neolympijských 
športov), Alfons Juck (expert)
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), 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
Tajomník: Dušan Noga (bejzbal)

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 športov-
cov EOV), Richard Varga (triatlon), Richard Nagy (plávanie), 
Zuzana Rehák Štefečeková (streľba), Martina Gogolová 
(rýchlostná kanoistika), Jana Gantnerová (zjazdové lyžova-
nie), Jakub Šimoňák (sánkovanie), Pavol Hurajt (biatlon), 
Michal Martikán (vodný slalom - nominovaný prezidentom 
SOŠV, zároveň individuálny člen SOŠV ako osobnosť)
Tajomník: Boris Demeter (SOŠV)

Orgány Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.
Predstavenstvo SOM, a. s.: 
Predseda: Gábor Asványi
Podpredseda: Daniel Líška, 
Členka: Zuzana Tomčíková 
Dozorná rada: Ján Mižúr, Štefan Rosina, Jozef Jurášek, Ľubor 
Halanda.

Orgány Sport Event, s.r.o.
Konatelia spoločnosti Sport Event s.r.o.:
Anton Siekel – vznik funkcie od 25. 6. 2019
Jozef Liba - vznik funkcie od 25. 6. 2019
Gábor Asványi - vznik funkcie od 25. 6. 2019

Orgány Nadácie Slovenského olympijského a športového 
výboru
Správca nadácie: Anton Siekel
Správna rada - predseda: Dušan Guľáš
Členovia: Zuzana Rehák Štefečeková, Ľubor Halanda, Juraj 
Minčík, Martina Gogolová, Katarína Ráczová, Jaroslav Ryban-
ský, Ján Barczi, Pavol Mutafov, Kristína Czuczová.
Revízorka: Mária Jasenčáková.
Administratíva: Katarína Feketeová (odborná pracovníčka 
ekonomického oddelenia SOŠV), Zuzana Vodáčková (asis-
tentka prezidenta SOŠV)
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2. 
PREHĽAD VYKONÁVANÝCH 

ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
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Prezident SOŠV
A. Siekel

Generálny sekretár
J. Liba

Medzinárodné odd.
P. Gantnerová

Ekonomické odd.
I. Lednická

Odborný pracovník
K. Feketeová

Odborný pracovník
M. Hacajová

Odborný pracovník
J. Tóthová

Odborný pracovník
S. Kvašňovská

Odborný pracovník
A. KvašňovskáOdborný pracovník

A. Marková
MATERSKÁ DOVOLENKA

Asistentka prezidenta
Z. Vodáčková

Odb. asistentka/
sekretárka

M. Špinerová

Športové oddelenie
R. Buček

Odborný pracovník
B. Demeter

Odborný pracovník
Z. Tomčíková

Odborný pracovník
R. Hanzel

Odd. pre rozvoj 
olympizmu

I. Motolíková

Odborný pracovník
S. Remiašová

Odborný pracovník
V. Miller

Múzeum
Z. Letenayová

Odborný pracovník
V. Karácsony

Odborný pracovník
X. Sitarčíková

Marketingové odd.
K. Czuczová

Právnička
E. Lopatová

Projektový manažér
D. Šmihulová

Projektový manažér
D. Galicová

Projektový manažér
A. Galica

Projektový manažér
R. Tomko

Mediálne oddelenie
Ľ. Souček

Právne oddelenie
P. Hrbek

Oddelenie
 vnútornej správy

V. Borsig

Výkonný riaditeľ
G. Asványi

Konzultant prezidenta
M. Mračnová

Konzultant prezidenta
F. Chmelár

Konzultant prezidenta
V. Miller

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SOŠV

Boxer Andrej Csemez získal na Európskych hrách v Minsku bronz. EH boli v boxe aj majstrovstvami Európy. 
FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA
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Ján Volko vybojoval na Európskych hrách 
v Minsku striebro na 100 m. 
FOTO SOŠV/ANDREJ GALIC
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Rýchlokorčuliarka Petra Rusnáková vybojovala na EYOWF 
v Sarajeve dve zlaté a jednu striebornú medailu.
FOTO: SOŠV/ANDREJ GALICA

Cyklista Martin Svrček s bronzovou medailou z cestných 
pretekov jednotlivcov na EYOF v Baku.
 FOTO: SOŠV/ANDREJ GALICA

ŠPORTOVÉ ODDELENIE SOŠV

Názov podujatia: Európsky olympijský zimný festival 
mládeže (EYOWF) Sarajevo 2019
Dátum podujatia: 10. - 15. 2. 2019
Miesto konania: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Počet členov slovenskej výpravy: 71 športovcov a členov 
realizačných tímov
Počet zúčastnených subjektov: 46 národných olympijských  
výborov   
Stručný popis podujatia: Na XIV. Európskom olympijskom 
zimnom festivale mládeže v Sarajeve reprezentovala Slo-
vensko výprava so 45 športovcami. Na EYOWF štartovali 
reprezentanti zo 46 krajín, celkovo sa na podujatí zúčastnilo 
911 športovcov. Slovenská republika získala na XIV. EYOWF  
v Sarajeve spolu štyri medaily v rýchlokorčuľovaní, z toho dve 
zlaté a dve strieborné (rýchlokorčuliarka na krátkej dráhe Pet-
ra Rusnáková získala dve zlaté a jeden strieborný kov, ďalšia 
šorttrekárka Lucia Filipová jeden strieborný). V celkovej me-
dailovej bilancií krajín obsadilo Slovensko 7. miesto. EYOWF 
v Sarajeve bol pre SR doteraz najúspešnejší v histórii. Prehľad 
výsledkov slovenských športovcov v Sarajeve je v tretej časti 
Výročnej správy. 

Názov podujatia: Európske hry Minsk 2019
Dátum podujatia: 21. - 30. 6. 2019
Miesto konania: Minsk, Bielorusko
Počet členov slovenskej výpravy: 126 športovcov a členov 
realizačných tímov
Počet zúčastnených subjektov: 50 národných olympijských 
výborov
Stručný popis podujatia: Na EH súťažilo 4082 športovcov 
z 50 európskych krajín v 200 disciplínach v 23 športových 
odvetviach pätnástich športov. V slovenskej výprave bolo 75 
športovcov, z ktorých 70 súťažilo v 13 športoch. Účasť špor-
tovcov na EH bola možná iba po splnení kvalifikačných krité-
rií stanovených európskymi športovými federáciami. Takmer 
vo všetkých športoch (výnimkou bola predovšetkým atletika) 
sa na štarte zišla absolútna európska špička, v džude a  boxe 
mali súťaže EH zároveň status európskych šampionátov. 
Slovenskí športovci vybojovali dovedna štyri cenné kovy  
a v medailovej bilancii krajín sa umiestnili na 37. mieste.  
V atletike v individuálnom hodnotení behu na 100 m získal 
Ján Volko striebornú medailu, v rýchlostnej kanoistike mužská 
posádka štvorkajaku na 500 m trati (Samuel Baláž, Erik Vlček, 
Csaba Zalka a Adam Botek) bronzovú. Rovnaký kov získali 
Mariana Petrušová v kajaku jednotlivkýň na 5 km a Andrej 
Csemez v boxe v hmotnostnej kategórii do 75 kg. Prehľad 
výsledkov slovenských športovcov v Minsku je v tretej časti 
Výročnej správy.
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Momentka z nástupu slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli Európskych hier v Minsku. 
FOTO: ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Názov podujatia: Európsky olympijský festival mládeže 
(EYOF) Baku 2019
Dátum podujatia: 21. - 28. 7. 2019
Miesto konania: Baku, Azerbajdžan
Počet členov slovenskej výpravy: 72 športovcov a členov 
realizačných tímov
Počet zúčastnených subjektov: 48 národných olympijských 
výborov
Stručný popis podujatia: V dňoch 21. - 28. júla sa konal  
v poradí XV. letný Európsky olympijský festival mládeže  
v Baku. Slovensko na ňom reprezentovalo 45 športovcov  
v 7 individuálnych športoch - atletike, gymnastike, cyklistike, 
džude, plávaní, tenise a zápasení. Do Baku pricestovalo celko-
vo 3600 športovcov a členov ich sprievodu zo 48 európskych 
krajín. Na EYOF 2019 Baku získali medaily športovci z 36 
štátov, Slovensko sa so ziskom jedného bronzového kovu 
(cyklista Martin Svrček) umiestnilo na 36. mieste v medailo-
vej bilancii krajín. Prehľad výsledkov slovenských športovcov 
v Baku je v tretej časti Výročnej správy.

Názov podujatia: ANOV Svetové plážové hry Dauha 
2019
Dátum podujatia: 12. - 16. 10. 2019
Miesto konania: Dauha, Katar
Počet členov slovenskej výpravy: 9 športovcov a členov 
realizačných tímov
Počet zúčastnených subjektov: 97 národných olympijských 
výborov    

Stručný popis podujatia: Prvé Svetové plážové hry sa usku-
točnili v katarskej Dauhe. V 14 disciplínach 13 športových 
odvetví súťažilo 1237 športovcov z 97 krajín, z toho 33 
 z Európy. So ziskom siedmich zlatých medailí bolo najúspeš-
nejšou krajinou Španielsko. Slovensko reprezentovali štyria 
športovci. Pôvodne sa hry mali uskutočniť v San Diegu na Mi-
ssion Beach. V júni 2019 organizátori oznámili, že z dôvodu 
nedostatku financií hry neusporiadajú a po rokovaniach  
s potenciálnymi kandidátmi na usporiadanie ich preložili  
do katarskej Dauhy. Prehľad výsledkov slovenských športov-
cov v Dauhe je v tretej časti Výročnej správy.
 
Názov projektu: Olympijský odznak všestrannosti 
Dátum projektu: celoročný 
Miesto konania: základné školy v Slovenskej republike
Počet zúčastnených osôb a subjektov v roku 2019: 3500 
žiakov základných škôl, 24 olympijských klubov.
Stručný popis projektu: Projekt Olympijský odznak všestran-
nosti (OLOV) prešiel v roku 2019 výraznou zmenou obsa-
hovej a aj metodickej stránky. V predchádzajúcich rokoch sa 
projekt skladal z kombinácie olympijských aktivít a súťaží so 
športovými disciplínami. Podľa súčtu bodov všetkých aktivít sa 
prideľovali úrovne odznakov. V súčasnej zjednodušenej verzii 
OLOV sa projekt zameriava len na športovú stránku a jednotli-
vé vybrané športové disciplíny, ktoré obsahujú výber všetkých 
pohybových schopnosti (rýchlosť, sila, vytrvalosť) v zmysle 
všeobecnej športovej prípravy.  
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Akvatlonista Marek Pavúk na Svetových plážových hrách 2019 v Dauhe. FOTO: www.awbgqatar-photos.com

Testovanie v rámci projektu Odznaku všestrannosti na základnej škole Za kasárňou v Bratislave. FOTO: ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP 
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skok do diaľky znožmo z miesta, člnkový beh, vytrvalostný 
člnkový beh. Podľa súčtu všetkých obodovaných výkonov  
v šiestich športových disciplínach sa prideľujú jednotlivé 
úrovne odznakov (zlatý, strieborný, bronzový). Všetci zapojení 
žiaci obdržia diplom ako športové vysvedčenie o ich pohybovej 
všestrannosti. Primárnym cieľom projektu je aktivácia veľkého 
množstva žiakov k pohybovým, športovým aktivitám z pohľadu 
zdravotného, preventívneho aspektu. Sekundárnym aspektom 
je identifikácia talentovanej mládeže, ktorá môže byť neskôr 
úspešná vo vybranom športe. V projekte je veľmi dôležitá 
komunikácia s rodičmi a športovými zväzmi  o športovej 
všestrannosti mladých ľudí. Ambasádormi projektu sú úspešní 
športovci – olympionici Anastasia Kuzminová a Michal Marti-
kán, ktorí chodia do škôl a motivujú žiakov hýbať sa a športo-
vať. Samotná realizácia OLOV je predovšetkým na základných 
školách, z ktorých sa postupuje do okresných a krajských kôl 
a nakoniec do celoslovenského finále. Každá zapojená škola 
dostáva od SOŠV certifikát. Školy i učitelia v rámci pomoci pri 
realizácii obdržia potrebné materiálne zabezpečenie.  
K projektu je vytvorená IT platforma, cez ktorú sa môžu školy 
prihlásiť, následne vyplniť všetky výkony žiakov a nakoniec stia-
hnuť diplom s pridelenou úrovňou otestovaného žiaka. Projekt 
má vlastnú webovú stránku www.odznakvsestrannosti.sk,  
na ktorej sú všetky podstatné informácie.

ODDELENIE OLYMPIZMU SOŠV

Názov podujatia: Olympijský deň 2019
Dátum: máj - jún 2019
Miesto konania: 691 podujatí na Slovensku
Počet osôb: 127 000 účastníkov všetkých vekových kategórií
Stručný popis podujatia:  SOŠV každoročne organizuje a za-
strešuje rôzne aktivity Olympijského dňa, ktorý Medzinárodný 
olympijský výbor celosvetovo vyhlasuje pravidelne na 23. júna. 
Pripomína si tak výročie svojho založenia (23. 6. 1894).
SOŠV do osláv Olympijského dňa zahrnul podujatia usku-
točnené v mesiacoch máj a jún. Podľa troch pilierov aktivít 
propagujúcich olympizmus, ktorými sú pohyb, vzdelávanie  
a poznávanie, SOŠV vyhlásil oslavy Olympijského dňa pre všet-
kých. Určené boli hlavne pre deti a mládež, pre ktoré podujatia 
organizovali učitelia zo všetkých typov škôl, mestá a obce, cen-
trá voľného času a regionálne olympijské kluby. Na viacerých 
miestach podporili oslavy Olympijského dňa aktívnou účasťou 
úspešní slovenskí olympionici a športovci. Päťsto školám  
a inštitúciám, ktoré sa do osláv Olympijského dňa zaregistrovali 
na webovej stránke, SOŠV pomohol materiálnou podporou. 

Názov podujatia: Výtvarná súťaž
Hlavná téma: Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt
Dátum: 2. - 31. mája 2019
Miesto konania: celoslovenská aktivita
Stručný popis podujatia:  Každoročnou súčasťou osláv 
Olympijského dňa je vyhlásenie výtvarnej, literárnej a vedo-
mostnej súťaže s účasťou detí a mládeže z materských, základ-
ných a stredných škôl. Do výtvarnej súťaže sa v roku 2019  

zapojilo spolu 538 škôl všetkých stupňov. V kategórii do 6 ro-
kov zvíťazila Terezka Ryšánková z MŠ Strečnianska v Bratisla-
ve, v kategórii do 10 rokov Branko Franko zo ZŠ Rozmarínová 
v Komárne, v kategórii do 15 rokov Sandra Prokopovičová 
zo ZŠ Školská v Nitrianskom Rudne a v kategórii do 18 rokov 
Patrik Jano zo Spojenej internátnej školy Abovská v Ždani. 
 
Názov podujatia: Literárna súťaž
Hlavná téma: Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt
Dátum: 2. - 31. mája 2019
Miesto konania: celoslovenská aktivita
Stručný popis podujatia:V literárnej súťaži bola v roku 2019 
slabšia účasť, porota posudzovala len 27 prác. V kategórii do 
10 rokov vyhrala Zina Priečková zo ZUŠ Štúrova v Kysuckom 
Novom Meste, v kategórii do 15 rokov spoločne Sarah Maňá-
ková tiež zo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste a Lenka Báťková 
zo ZŠ s MŠ Imreho Madácha v Dolnej Strehovej a v kategórii 
do 18 rokov Miriam Jalčáková z CZČ sv. Juraja vo Svidníku.

Názov podujatia: Vedomostná súťaž o olympizme
Dátum - I. kategória (ZŠ): 6. – 10. mája 2019 (1. kolo),  
20. – 24. mája 2019 (2. kolo). II. kategória (SŠ): 13. – 17. mája 
2019 (1. kolo), 27. – 31. mája 2019 (2. kolo). 
Miesto konania: online súťaž štvorčlenných družstiev, celo-
slovenské finále štvorčlenných družstiev 24. – 25. 6. 2019 vo 
Vysokých Tatrách
Stručný popis podujatia: SOŠV prostredníctvom Slovenskej 

Vyhodnotenie Výtvarnej súťaže 2019. FOTO SOŠV/AN-
DREJ GALICA
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olympijskej akadémie každoročne vyhlasuje vedomostnú 
súťaž o olympizme pre základné a stredné školy. Základné 
kolá prebehli online formou. Celoslovenské finále bolo v 
termíne 24. a 25. júna 2019 vo Vysokých Tatrách. Do finále 
postúpilo šesť štvorčlenných družstiev zo základných a päť  
zo stredných škôl. Keďže dve stredné školy sa ospravedlnili, 
vo finále súťažili v tejto kategórii len tri tímy. V kategórii 
základných škôl vyhralo družstvo ZŠ Okružná Michalovce,  
v kategórii stredných súťažiaci z Gymnázia Pierra de Couber-
tina v Piešťanoch.

Názov podujatia: Detský olympijský tábor 
Dátum: 29. 6. – 7. 7. 2019 v kempingu Margita – Ilona, okres 
Levice, 22. 7. - 26. 7. 2019 Vavrišovo 
Počet osôb: 69 detí, 8 dospelých
Stručný popis podujatia: SOŠV v spolupráci s Olympijskými 
klubmi Turiec a Horná Orava zorganizoval dva letné tábory. 
Prvý sa konal od 29. júna do 7. júla 2019 v kempingu Margita 
– Ilona v okrese Levice a zúčastnilo sa na ňom 35 detí  
a 4 vedúci pedagogickí pracovníci. Druhý tábor bol od 22. 
do 26. júla 2019 vo Vavrišove za účasti 34 detí a 4 vedúcich 
pedagogických pracovníkov. Program v táboroch bol bohatý, 
jeden deň bol venovaný oslavám Olympijského dňa aj za 
účasti slovenských olympionikov. V rámci Olympijského dňa 
deti v tábore zažili športové popoludnie v duchu olympij-
ských hier.

Názov podujatia: Vykročte za zdravím 
Dátum: celoročný projekt - 3 semináre lektoriek, cvičeniek  
a cvičencov v termínoch 31. 5. – 2. 6. 2019, 5.– 8. 9. 2019  
vo Vysokých Tatrách, 4. – 5. 10.2019 v Poráči
Miesta konania: 16 olympijských klubov (Bratislava, Košice, 
Prešov, Michalovce, Prievidza, Spiš, Šahy, Lučenec, Nové 
Zámky, Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Banská Bys-
trica, Gemer, Turiec, Nitra)
Počet osôb: 600 aktívnych žien a mužov, ktoré pravidelne 
cvičia počas celého roka, 87 účastníkov seminárov - lektorov
Stručný popis podujatia: Vykročte za zdravím ako súčasť osláv 
Olympijského dňa na Slovensku sa podieľa na spoločenskom 
živote človeka prostredníctvom rôznorodých pohybových akti-
vít, 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 2019 sa do projektu zapojilo 
až 16 regionálnych olympijských klubov. Na regionálnej úrovni 
pravidelne minimálne dvakrát do týždňa cvičí 600 cvičeniek a 
cvičencov. Súčasťou projektu boli aj dva semináre vo Vysokých 
Tatrách a jeden v Poráči, ktoré SOŠV organizoval pre lektorky 
pohybových cvičení a najaktívnejších cvičencov a cvičenky. 

 Ďalšie podujatia a projekty oddelenia olympizmu
Ďalšou oblasťou, prostredníctvom ktorej podporujeme 
pohybové aktivity našich seniorov, je spolupráca s Jednotou 
dôchodcov Slovenska. Tá v slovenských regiónoch pravidelne 
organizuje súťažné športové aktivity – Olympiády seniorov. 

OK Turiec – Detský olympijský tábor 2019. FOTO: ELENA ŠMIDTOVÁ
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V roku 2019 SOŠV materiálne podporil trinásť športových 
podujatí seniorov.
SOŠV podpísal aj memorandum o spolupráci so Sokolskou 
úniou Slovenska. V spolupráci s inými organizáciami SOŠV 
podporil aj aktivity FTVŠ UK Bratislava, seminár Aquafitnes 
a workshop komisie SOŠV ženy a šport pod názvom Keď to 
ženy roztočia.

KLUB FAIR PLAY SOŠV

Názov projektu: Aktivity Klubu fair play SOŠV
Dátum: celoročný projekt 
Miesto konania: v rámci SR
Počet osôb: 300 osôb
Stručný popis aktivít:  Klub fair play SOŠV každoročne v 
spolupráci so športovými zväzmi vyhodnocuje a udeľuje ceny 
fair play na významných mládežníckych športových poduja-
tiach na Slovensku. Ide o formy pozitívneho príkladu, ktoré 
majú poslúžiť pri propagácii a šírení základných etických 
pravidiel športu. Snahou Klubu fair play SOŠV je podnietiť 
spoločnosť k uvedomeniu si hodnôt, ktoré šport predstavuje 
pri rozvoji osobnosti. Klub 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 2019 v spolupráci so športovými 
zväzmi a federáciami ceny fair play na týchto mládežníckych 
podujatiach na Slovensku:

• Zimná Kalokagatia
• Gaudeamus igitur
• Coupe de Samaria 
• Detský Davis Cup a Fed Cup 
• Slovakia Cup
• Memoriál Vincenta Lafka

V spolupráci so športovými zväzmi sa čoraz viac darí presadiť 
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 čest-
ne, ale aj tréner, rodič či pedagóg. 
Na besedách, v printových a elektronických médiách sa pre-
zentujú príbehy, odkazy významných bývalých a súčasných 
športovcov SR, ale aj články, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi 
problémami dnešného športového sveta. Informácie  
o akciách KFP SOŠV sa pravidelne uverejňujú na domovskej 
stránke SOŠV, v Olympijskom newsletteri, v školskom časopi-
se Tokyo 2020 i na stránke Európskeho hnutia fair play  

Seminár Vykročte za zdravím, Vysoké Tatry. FOTO: SOŠV/ANDREJ GALICA
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a v EFPM Newsletteri.
V dňoch 11. - 14. septembra 2019 sa konal v Budapešti  
v poradí už 25. európsky kongres fair play. Jedným z hlavných 
bodov podujatia bolo odovzdávanie európskych ocenení fair 
play. Najvyššie individuálne ocenenie v oblasti fair play získal 
slovenský triatlonista Michal Buček. 
Slávnostné udeľovanie cien KFP SOŠV za rok 2019 sa konalo 
29. novembra 2019 v Martine počas VZ ZOK SR. Ocenenia 
získalo deväť laureátov, ktorí sa na Slovensku významne priči-
nili o propagáciu základných etických pravidiel športu.
Klub fair play SOŠV v roku 2019 vyhlásil po druhý raz súťaž o 
najlepší projekt „Šport je šanca“, ktorého cieľom je zvýrazniť 
sociálnu a výchovnú funkciu športu. Nositeľom tohto ocene-
nia v roku 2019 je projekt Na koni – Hravo a zdravo, ktorý 
realizuje občianske združenie Voltiland.

PREHĽAD DRŽITEĽOV CIEN KFP SOŠV ZA ROK 2019

Hlavná cena
Cena Jána Popluhára:  Jozef Jankech, futbal

Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
Cena KFP SOŠV:   Jana Riečanová, gymnastika 
Diplom KFP SOŠV:  Jaroslav Kaminský, volejbal
   Štefan Kajda, futbal
   Miroslav Gábor, stolný tenis 

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play 
Cena KFP SOŠV:   Michal Zeman, športový novinár,  
   publicista 

Za príkladný čin v duchu fair play 
Cena KFP SOŠV:   Peter Čerešňák, ľadový hokej
Diplom KFP SOŠV:  Miroslav Pupák, ľadový hokej
   Jakub Krako, zjazdové lyžovanie 

MEDIÁLNE ODDELENIE SOŠV

Mediálna a edičná komisia SOŠV pôsobí zároveň ako redakč-
ná rada časopisu OLYMPIC.sk, vychádzajúceho dvakrát do 
roka. Jej rokovania sa vždy konajú približne tri mesiace pred 
vyjdením ďalšieho čísla. MEK SOŠV schvaľuje obsah každého 
čísla časopisu pripomienkovaním návrhu, ktorý spoločne 
pripravujú zostavovateľ časopisu Boris Vanya 
a koordinátor projektu Olympic.sk Ľubomír Souček. Komisia 
takisto podrobne hodnotí každé číslo. Medzi autormi textov 
v magazíne (vrátane tých obsahovo najzávažnejších) sú 
viacerí členovia MEK SOŠV. Zároveň komisia hodnotí obsah 
predošlého vydaného čísla. Okrem toho diskutuje o celkovom 
zameraní časopisu.
Ďalej sa komisia vyjadruje ku všetkým otázkam mediálnej 
a edičnej činnosti SOŠV, vrátane obsahu webovej stránky, 
mediálneho informovania z multišportových olympijských 
podujatí a zvládnutiu mediálnych služieb na nich, schvaľova-

Jozef Jankech dostal hlavnú cenu KFP SOŠV za rok 2019 – Cenu Jána Popluhára. FOTO: SOŠV/ANDREJ GALICA
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nia návrhu na udelenie Ceny Mira Procházku (výročné ocene-
nie SOŠV za publicistickú tvorbu) a vyznamenaní SOŠV pre 
významné osobnosti z oblasti žurnalistiky, či schvaľovania 
zoznamu akreditovaných médií na hry olympiády a zimné 
olympijské hry (po predchádzajúcej konzultácii s Klubom 
športových redaktorov SSN).

V diskusii sa komisia venuje aj ďalším súvisiacim témam – na-
príklad informáciám o prípravách vrcholných podujatí (OH, 
EH) po absolvovaní seminárov tlačových atašé výprav, v bode 
rôzne ďalej podpore vydávania niektorých kníh so športovou 
tematikou, alebo slávnosti vyhlasovania Športovca roka. 
Zasadnutia komisie trvajú viac než dve hodiny a diskusia na 
nich je veľmi otvorená a produktívna.
V roku 2019 sa komisia zišla dva razy – 14. marca (Body 
programu: Hodnotenie magazínu Olympic.sk jeseň/zima 
2018, Príprava magazínu Olympic.sk jar/leto 2019, Informá-
cia o novinárskych akreditáciách na OH 2020 v Tokiu a na EH 
2019 v Minsku, Prezentácia zámerov SOŠV v oblasti nových 
médií, Návrh na udelenie vyznamenaní SOŠV, Rôzne) a 10. 
septembra (Body programu: Hodnotenie magazínu Olympic.
sk jar/leto 2010, Príprava magazínu Olympic.sk jeseň/zima 
2019, Európske hry 2019 v Minsku – mediálne pôsobenie, 
Prípravy na OH 2020 v Tokiu – celkové informácie, Rôzne).
Komisia pôsobí ako redakčná rada časopisu OLYMPIC.sk, 
ktorý vychádza dvakrát do roka (v roku 2019 vyšlo číslo jar/
leto v júni a jeseň/zima v decembri).

Činnosť mediálneho oddelenia SOŠV 
Na sekretariáte SOŠV konkrétny výkon práce realizovali 
zamestnanci mediálneho oddelenia SOŠV – po celý rok medi-
álny riaditeľ Ľubomír Souček (zároveň tajomník MEK SOŠV, 
pôsobil ako hlavný tlačový atašé našej výpravy na Európskych 
hrách v Minsku, kde mu ako druhá tlačová atašé asistovala 
Svetlana Barátová z RTVS), do konca novembra mediálny 

manažér Ján Šiller (pôsobil ako tlačový atašé našej výpravy 
na zimnom EYOF v Sarajeve), plus v septembri z pozície ex-
terného dodávateľa služieb v oblasti nových médií prešla do 
zamestnaneckej pozície Dana Galicová (už predtým pôsobila 
ako tlačová atašé našej výpravy na letnom EYOF v Baku), 
ktorá zároveň koordinovala prácu brigádnikov na dohodu 
Martina Horvátha, Stanislava Kršku a Miroslavy Luptákovej, 
ako aj Stanislava Benčata, ktorý od septembra zabezpečoval 
nahrávanie podcastov. 
Externé činnosti pre potreby oddelenia počas celého roka 
vykonávali Andrej Galica (G&P Production – videoslužby, prí-
ležitostne aj fotografovanie), Ján Súkup (Športfoto - fotogra-
fovanie) a agentúra Grape PR (predovšetkým zabezpečovanie 
tlačových podujatí mimo pôdy SOŠV). 
Na mediálnom oddelení sa pravidelne realizovali rutinné 
činnosti, predovšetkým tieto: Pravidelné aktualizovanie 
obsahu internetovej stránky www.olympic.sk o správy TASR, 
vrátane pridávania cca 300 vlastných autorských textov 
viažucich sa k činnosti SOŠV a ním zastrešovaných subjektov, 
ako aj fotogalérií a videí. Novinkou roka 2019 bolo zavedenie 
pravidelných podcastov. Významne sa rozšírili aktivity SOŠV 
na sociálnych sieťach, predovšetkým na Facebooku, kde sa už 
rozvinula kampaň k OH 2020 v Tokiu.
Oddelenie ďalej organizovalo tlačové besedy a brífingy 
SOŠV. Počas roka išlo o takmer dvadsať tlačových besied, 
resp. brífingov – napr. po valnom zhromaždení SOŠV, zasad-
nutiach VV SOŠV, pred odchodmi výpravy na zimný EYOF  
v Sarajeve, letný EYOF v Baku a na Európske hry v Minsku, 
ako aj po návrate z nich, pri príležitosti odoslania prihlášky na 
OH 2020 v Tokiu a pod. 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). Mediálny 
riaditeľ pripravoval scenáre viacerých spoločenských podujatí 
SOŠV, scenáre veľkých tlačových besied, aj scenár bratislav-
ského vítania štafety s ohňom Európskych hier v Minsku. 
Viaceré tieto akcie aj moderoval.
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V prvom kvartáli 2019 bola spustená prevádzka kompletne 
inovovanej internetovej stránky SOŠV www.olympic.sk. 
Okrem uvedených činnosti sa v roku 2019 v mediálnej a edič-
nej oblasti činnosti SOŠV realizovali tieto konkrétne projekty: 
vydanie dvoch čísiel reprezentatívneho lifestylového časopisu 
Olympic.sk v júni, resp. v decembri (v spolupráci s vydava-
teľstvom Publishing House, zostaviteľ Boris Vanya), vydanie 
knihy k II. Európskym hrám s názvom Minsk 2019 (autori Ľu-
bomír Souček, Ján Súkup a Andrej Galica) a vydanie 52 čísiel 
elektronického newslettera Olympijské @ktuality (rozosie-
lajú sa približne na 27 000 e-mailových adries). Počas celého 
roka mediálny riaditeľ SOŠV pripravoval magazín SOŠV s 
názvom Sme jeden tím, ktorý vychádza vždy prvý pondelok v 
mesiaci (v prípade, že tento deň je sviatok, vydanie sa posúva 
o týždeň) ako príloha denníka Hospodárske noviny.
Mediálne oddelenie pravidelne a nepretržite komunikovalo 
so slovenskými aj zahraničnými médiami, s verejnosťou  
a s mediálnymi oddeleniami MOV. Zároveň oddelenie za-
bezpečovalo celý akreditačný proces zástupcov slovenských 
médií (píšucich novinárov a fotografov) na Európske hry 
2019 v Minsku, aj na olympijské hry 2020 v Tokiu. Mediálne 
oddelenie odborne zastrešovalo aj projekt prípravy pamät-
ných tabúľ olympijských medailistov zo Slovenska, ktoré sa  
v priebehu roka 2019 osadzovali na rôznych miestach Sloven-
ska, predovšetkým na základných školách.
Prezident SOŠV Anton Siekel sa v priebehu roka niekoľkokrát 
stretol s médiami na pracovných raňajkách pod názvom 
Time-out. Tento formát využíva na prezentovanie postoja 
SOŠV k závažným otázkam týkajúcim sa slovenského športu, 
ako aj na vysvetľovanie zámerov a aktivít SOŠV smerujúcich  
k zlepšeniu situácie. Pred Vianocami sa uskutočnilo aj tradič-
né neformálne stretnutie vedenia SOŠV so zástupcami médií.
Na monitoring médií SOŠV v roku 2019 využíval služby 
Slovakia Online, vďaka dennodennému sledovaniu monito-
ringu dostávali najvyšší predstavitelia, ale aj pracovníci SOŠV 
množstvo aktuálnych informácií o športovom dianí.

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 medzi-

národných stykov SOŠV,
• predkladanie koncepčných materiálov v oblasti domá-

cich stykov SOŠV,
• komunikácia s MOV, EOV, NOV, EÚ, UNESCO, atď.,
• zabezpečovanie protokolu SOŠV,
• zabezpečovanie, organizácia akcií SOŠV (semináre, 

konferencie, sľuby OH, ZOH, OHM),
• logistika zahraničných pracovných ciest (zabezpečenie 

dopravy – elektronické aukcie leteniek, ubytovania, diét, 

výška finančných záloh, programové náležitosti, časový 
harmonogram ZPC, účastnícke poplatky, príprava pod-
kladov pre rokovania a pod.),

• zabezpečovanie vybavenie vízových a konzulárnych 
činností pre SOŠV,

• organizačné zabezpečenie prijatí zahraničných hostí,
• administratíva, komunikácia a agenda SOŠV s MOV, 

EOV, ANOV, NOV, EÚ, MŠF, veľvyslanectvami zahranič-
ných štátov v SR, veľvyslanectvami SR v zahraničí

• administratívne a logistické zabezpečenie účasti ústav-
ných činiteľov na OH, ZOH , EH, a pod. 

• zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských čin-
ností pre SOŠV a protokol SOŠV,

• koordinácia a administratívne zabezpečenie projektov 
Olympijskej solidarity MOV a EOV, EÚ, a pod.,

• zabezpečovanie a administratíva schvaľovania základ-
ných dokumentov SOŠV na MOV (Stanovy SOŠV, 
Olympijská charta)

• administratívne zabezpečenie aktivít komisie medziná-
rodných vzťahov SOŠV

• operatívne zabezpečovanie kandidatúr na podujatia 
medzinárodného charakteru (olympijské hry, EYOF, 
konferencie a semináre MOV, EOV, a pod.) 

Názov projektu: Projekt New Leaders
Dátum: január 2019 - november 2019
Miesto konania: Európa
Počet osôb: 1
Projekt so zameraním na posilnenie vodcovských zručností 
ľudí pôsobiacich v športe so zameraním na správne riadenie 
v športových organizáciách, vytvorením komunity aktívnych 
lídrov a zvýšením počtu žien v rozhodovacích pozíciách  
v športe. 

Názov projektu: Športová diplomacia 2018/2019
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 projektu: Športová diplomacia 2019/2020
Dátum: október 2019 – jún 2020
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 projektu: Podpis memoranda o spolupráci s Ukra-
jinským olympijským výborom
Dátum: 6. 3. 2019
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Miesto konania: Kyjev, Ukrajina
Počet osôb: 4
Podpis memoranda o spolupráci medzi SOŠV a NOV Ukraji-
ny v rôznych poliach pôsobnosti týchto organizácií. 

Názov projektu: Stretnutie s prezidentom MOV
Dátum: 2. 4. 2019
Miesto konania: Lausanne, Švajčiarsko
Počet osôb: 4
Stretnutie s prezidentom MOV pri príležitosti pozvania na 
otvorenie nového sídla SOŠV.

Názov podujatia: Podpis memoranda o spolupráci s Mei-
kai University v Tokiu a mestskou časťou Urajasu
Dátum: 5. 4. 2019
Miesto konania: Tokio, Japonsko
Počet osôb: 2
Podpis memoranda o spolupráci medzi SOŠV a Meikai Uni-
versity v Tokiu a mestskou časťou Uraiasu, na základe ktorej 
budú môcť slovenskí atléti pred aj počas OH v Tokiu využiť 
tréningové (atletický štadión a ďalšie športoviská), stravo-
vacie aj ubytovacie zariadenia Univerzity Meikai v tokijskej 
mestskej časti Urajasu v prefektúre Čiba.

Názov projektu: Seminár EOV
Dátum: 18. – 19. 5. 2019
Miesto konania: Viedeň, Rakúsko
Počet osôb: 200 (2 zo SOŠV)
Seminár organizovaný EOV zameraný na Olympijskú solida-
ritu a športové podujatia, ako sú EYOF, OH, ZOH, OHM a 
EH.

Názov podujatia: Valné zhromaždenie ANOV
Dátum: 16. - 18. 10. 2019
Miesto konania: Dauha, Katar
Počet osôb: 1000 (3 zo SOŠV)
Valné zhromaždenie členských subjektov ANOV.

Názov podujatia: Valné zhromaždenie EOV
Dátum: 24. - 27. 10. 2019
Miesto konania: Varšava, Poľsko
Počet osôb: 300 (4 zo SOŠV, 15 zo SR)
Valné zhromaždenie členských subjektov EOV, na ktorom 
udelili Františkovi Chmelárovi ocenenie EOV Order of Merit. 

Prezident Európskych olympijských výborov Janez Kocijančič odovzdal vysoké vyznamenanie EOV Františkovi Chmelárovi
 FOTO ANDREJ DOBRÍK 
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Názov podujatia: Podpis memoranda o spolupráci s 
Russian International Olympic University
Dátum: 25. 10. 2019
Miesto konania: Varšava, Poľsko
Počet osôb: 4
Podpis memoranda, ktoré umožní študovať študentom zo SR 
na univerzite.

Názov podujatia: EYOF Banská Bystrica 2021
Dátum: celoročne 2019
Miesto konania: SR, EU
Počet osôb: 3
Podporné činnosti v rámci príprav na podujatie. Usmernenie 
v rámci platných pravidiel EOV. 

PRÁVNE ODDELENIE
 
Legislatívno-právna komisia počas roka 2019 nezasadala v 
sídle SOŠV. Komisia riešila aktuálne úlohy a témy  konferenč-
nými hovormi a elektronickou komunikáciou.  Najdôleži-
tejšou úlohou komisie bola aktívna participácia na príprave 
návrhu Fondu na podporu športu, ktorého zriadenie bolo 
deklarované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej 
republiky 2016 – 2020. Národná rada SR 18. septembra 2019 
schválila zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon našiel v par-
lamente širokú podporu a následne ho prezidentka SR Zuzana 
Čaputová podpísala 4. októbra 2019. Dňa 15. októbra 2019 
vyšiel tento predpis v Zbierke zákonov SR.
Okrem tejto úlohy komisia priebežne poskytovala odborné 
poradenstvo a pomoc viacerým členským subjektom SOŠV.
Agendu právneho oddelenia SOŠV zastrešuje právnik SOŠV 
JUDr. Patrik Hrbek. Do okruhu úloh tohto oddelenia patrí 
najmä príprava právnych podaní, príprava a pripomienko-
vanie zmlúv, pripomienkovanie návrhov zákonov, sledovanie 
aktuálnej legislatívy, analýza nových schválených právnych 
inštitútov a príprava podkladov pre zasadnutia VV SOŠV  
a VZ SOŠV. 
Oddelenie tiež pripravuje smernice, memorandá, propozície 
súťaží a ďalšie interné dokumenty SOŠV. Sleduje dodržiava-
nie týchto dokumentov a procesný súlad so Stanovami SOŠV 
a Olympijskou chartou MOV. 
Právne oddelenie SOŠV vytvára tiež dokumenty pre zasadnu-
tia jednotlivých pracovných skupín SOŠV a koncipuje zápisy 
a závery z týchto zasadnutí. 
Toto oddelenie SOŠV zabezpečuje tiež súvisiacu právnu 
komunikáciu so športovými organizáciami, štátnymi orgánmi 
a príslušnými registrami.  
Právne oddelenie SOŠV zastrešuje aj ochranu olympijskej 
symboliky pred jej možným zneužitím a s tým súvisiaci 
monitoring. 
Do kompetencií tohto oddelenia patrí aj ochrana osobných 
údajov.
Právne oddelenie SOŠV aktívne spolupracuje s Univerzitou 

Komenského v Bratislave, najmä s Právnickou fakultou v rám-
ci jej projektu stáží pre študentov, ktorí sa zaujímajú o oblasť 
športového práva.
Toto oddelenie organizačne a obsahovo zabezpečuje tiež 
konferenciu Šport medzi paragrafmi a odborný blok V sieti 
športovej legislatívy na konferencii Sport ®evolution. 
Okrem týchto aktivít sa právne oddelenie aktívne venuje 
publikačnej činnosti. 
Toto oddelenie sa zameriava tiež na prípravu a spracovávanie 
analýz, stanovísk a ďalších podkladov pre jednotlivé oddele-
nia SOŠV. 
Aktívne sa tiež vyjadruje k žiadostiam pri prijímaní nových 
členov SOŠV. 
Dôležitou úlohou tohto oddelenia je tiež dôsledná, včasná a 
odborná pomoc pre členské subjekty SOŠV. 
Aktívne participuje tiež vo viacerých pracovných skupinách 
(vzhľadom na interdisciplinárny rozsah športu), napr. na Úra-
de Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnos-
ti či Prezídiu Policajného zboru SR.
Toto oddelenie SOŠV sa tiež sústreďuje na komparáciu 
športových systémov a štruktúr financovania športu v jednot-
livých krajinách EÚ a taktiež na ďalšie rôzne administratívne 
úlohy.

Názov projektu: Podpora modernizácie, rekonštrukcie a 
budovania športovej infraštruktúry zo strany SOŠV

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. 
júna 2019 k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športo-
vej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021“ 
boli v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky vyčlenené finančné prostriedky 
v objeme 3 milióny eur, ktoré boli poskytnuté Slovenskému 
olympijského a športovému výboru na modernizáciu, rekon-
štrukciu a budovanie športovej infraštruktúry.
SOŠV ako strešná organizácia slovenského športového hnutia 
vyzval dňa 18. júla 2019 národné športové zväzy, subjekty 
územnej samosprávy, športové kluby či právnické osoby, 
ktoré sú vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičia-
vateľom športovej infraštruktúry,  na predkladanie žiadostí  
o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu  
a budovanie športovej infraštruktúry.
Cieľom tejto výzvy na predkladanie žiadostí bolo zlepšiť cel-
kový stav a kvalitu športovej infraštruktúry v SR jej postupnou 
modernizáciou, rekonštrukciou a budovaním.
Komisia SOŠV na vyhodnocovanie žiadostí, vedená vicepre-
zidentom SOŠV pre infraštruktúru a investície Martinom 
Kohútom, schválila na svojom zasadnutí zoznam projektov, 
ktoré odporučila podporiť. Tento návrh na svojom 286. zasad-
nutí dňa 3. októbra 2019 schválil výkonný výbor Slovenského 
olympijského a športového výboru.
Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie 
športovej infraštruktúry prišlo na SOŠV takmer štyristo 
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žiadostí s celkovou žiadanou sumou okolo 45 miliónov eur. 
To svedčí o skutočne zanedbanom stave slovenskej športovej 
infraštruktúry. Z tohto dôvodu na tento stav SOŠV upozornil 
aj príslušné organizácie a bude sa touto problematikou ďalej 
zaberať.
V rámci pridelených financií Slovenský olympijský a športový 
výbor podporil sumou 3 000 000 eur až 44 projektov z 33 
športov! Minimálna výška podpory bola 10-tisíc eur.
V súčasnej dobe sa podpisujú jednotlivé zmluvy a následne sa 
pristúpi k realizácii samotných schválených projektov. Všetky 
musia byť zrealizované do konca roka 2021. 

 schválené financie
1 AEROKLUB Slovenský národný aeroklub gen. M.R. Štefánika Nitra 80 000                        
2 ATLETIKA Univerzita Komenského v Bratislava 50 000                        
3 BASKETBAL Slovenská basketbalová asociácia 150 000                      
4 BEDMINTON Slovenský zväz bedmintonu 49 000                        
5 BEH NA LYŽIACH Športový klub polície Vysoké Tatry 20 000                        
6 BIATLON Klub biatlonu Selce 10 000                        
7 BOX Slovenská boxerská federácia 60 000                        
8 BOX KO BOX klub Galanta 100 000                      
9 CYKLISTIKA Mesto Prešov 50 000                        
10 FLORBAL Mesto Michalovce 185 000                      
11 GYMNASTIKA OZ Moving stars 15 000                        
12 HOROLEZECTVO Top vision, s.r.o. 50 000                        
13 JACHTING Slovenský zväz jachtingu 27 000                        
14 JAZDECTVO TJ Slávia STU Bratislava 100 000                      
15 JAZDECTVO ŠK Dunaj s.r.o. 30 000                        
16 DŽUDO Slovenský zväz judo 150 000                      
17 DŽUDO TRENDY-stav.sk,  s.r.o. 100 000                      
18 KANOISTIKA Vodácky klub Zlaté Piesky 100 000                      
19 KANOISTIKA Kajak a Kanoe klub Komárno 50 000                        
20 KICKBOX Kickboxing klub Panter Prešov 50 000                        
21 ĽADOVÝ HOKEJ OZ No - 21 Trnávka 100 000                      
22 LUKOSTREĽBA Blue arrows Viničné 30 000                        
23 LYŽOVANIE Slovenská lyžiarska asociácia 130 000                      
24 LYŽOVANIE Freeski academy o.z. 11 000                        
25 MOTORISTICKÝ ŠPORT Slovenská motocyklová federácia 10 000                        
26 MUAY THAI Slovenská Muay Thai Asociácia 80 000                        
27 PLÁVANIE Technické služby Brezno 80 000                        
28 RÝCHLOKORČUĽOVANIE Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 100 000                      
29 SÁNKOVANIE Sánkarsky klub Lendak 33 000                        
30 STOLNÝ TENIS Športový klub stolného tenisu Ružomberok 100 000                      
31 STRELECTVO Slovenský poľovnícky zväz 48 000                        
32 ŠERM Akadémia šermu 65 000                        

33 TANEČNÝ ŠPORT Choreocentrum Bratislava o.z. 30 000                        
34 TANEČNÝ ŠPORT Akadémia tanca Nitra o.z. 20 000                        
35 TANEČNÝ ŠPORT Tanečný klub Grácia Michalovce 15 000                        
36 VESLOVANIE Veslársky klub Sĺňava Piešťany 13 000                        
37 VESLOVANIE Slovenský veslársky zväz 12 000                        
38 VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA SOŠ gastronómie a služieb Prešov 32 000                        
39 VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA Mesto Trnava 100 000                      
40 VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA Športová hala Mladosť s.r.o. 190 000                      
41 VODNÝ MOTORIZMUS Slovenský zväz vodného motorizmu 45 000                        
42 VOLEJBAL Mesto Nové Mesto nad Váhom 100 000                      
43 VZPIERANIE Pästiarsky klub Zvolen 150 000                      
44 ZÁPASENIE Slovenský zápasnícky zväz 80 000                        

3 000 000                   

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019-2021 
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MARKETINGOVÉ ODDELENIE SOŠV

Hlavnou činnosťou oddelenia bolo zabezpečenie propagácie 
aktivít SOŠV a poskytovanie podpory oddeleniam SOŠV. 
Okrem toho úzko spolupracovalo predovšetkým s dcérskou 
obchodnou spoločnosťou SOM a Nadáciou SOŠV. 
Strešný koncept všetkých aktivít marketingového oddelenia 
a jeho hlavný odkaz bol predovšetkým komunikovať, že šport 
samotný, ako aj olympijské hnutie nie je iba záležitosťou 
vrcholových športovcov, ale je tu naozaj pre všetkých.

Ciele marketingových aktivít v roku 2019: 
• inšpirovať a ponúknuť verejnosti pozitívne vzory, ktoré 

propagujú šport ako zdravý životný štýl;
• poskytnúť zážitok zo športu moderným a atraktívnym 

spôsobom;
• priblížiť olympijské hodnoty a emócie.

Oddelenie sa podieľalo v spolupráci so SOM a Nadáciou 
SOŠV na významných aktivitách a projektoch Slovenského 
olympijského a športového výboru (Juniorský olympijský tím, 
JOT Games, konferencia Sport ®Evolution, Športuj Slovensko, 
Ukáž sa!, Športovec roka 2019). Bližšie informácie o týchto 
podujatiach sú vo výročných správach SOM a Nadácie SOŠV. 

Marketingové oddelenie úzko spolupracovalo aj so Sloven-
ským olympijským a športovým múzeom na organizácii 
výstav i so spoločnosťou Sport Event. 

Marketingové oddelenie v roku 2019 zabezpečilo mediálny 
priestor v rôznych slovenských médiách (televízie, roz-
hlas, print, internet), koordinovalo mediálne spolupráce a 
projekty, podporovalo online komunikáciu na sociálnych 
sieťach Slovenského olympijského a športového výboru, 
zabezpečovalo internetovú stránku olympic.sk, pripravovalo 
podcasty Slovenského olympijského a športového výboru, v 
ktorých propagovalo aj partnerov, organizovalo súťaže, robilo 
monitoring, staralo sa o media relations aj prostredníctvom 
tlačových správ. 

Medzi dôležité činnosti v rámci príprav projektu pre rok 2020 
Pripravení na Tokio bolo zabezpečenie photoshootingu i 
natáčanie videí so slovenskými športovcami i zabezpečenie 
ďalších rôznych marketingových materiálov so športovcami. 
Tí sa zúčastňovali aj na autogramiádach a rôznych podpiso-
vých akciách, ktoré marketingové oddelenie pripravovalo pre 
partnerov SOŠV. 

Reklamné kampane (bilboardové, televízne, rozhlasové, 
printové, internetové) sa realizovali v spolupráci so SOM 
prostredníctvom mediálnych partnerov. Celková suma 
mediálnych kampaní sa pohybovala v grossových cenách v 
stotisícových hodnotách. 

Pracovníci marketingového oddelenia pripravili aj viaceré 
prednášky pre športovcov a členov olympijského hnutia 
s cieľom oboznámiť ich s najnovšími trendami vo svete 
olympijského marketingu. Športovci sa počas prednášky v 
Šamoríne dozvedeli, ako môžu promovať svojich partnerov 
v čase olympijských hier či ako môžu v tom čase využívať 
sociálne siete a čo môžu na nich zdieľať. 

Významnou činnosťou práce marketingového oddelenia bola 
tvorba a redizajn internetového sídla SOŠV olympic.sk.

 
INTERNETOVÉ SÍDLO OLYMPIC.SK

V roku 2019 SOŠV venoval mimoriadnu pozornosť svojej 
internetovej stránke olympic.sk. Prestavba nového sídla bola 
rozdelená do štyroch etáp.
Prvá etapa spočívala v migrácii pôvodného obsahu do novej 
štruktúry s dôrazom na športovcov, športy, podujatia a pro-
jekty SOŠV. V rámci nej sa vytvorili profily všetkých športov-
cov zo Slovenska od čias Uhorska až po súčasnosť, ktorí sa 
zúčastnili na OH, ZOH, OHM, EH. V prehľadoch nechýbajú 
ani ich výkony. Zdigitalizovalo sa niekoľko publikácií a ich ob-
sah bol priradený k profilom športovcov a podujatiam. Spolu 
s novým dizajnom bola vynovená stránka spustená  
1. marca 2019.
V druhej etape pokračovali zamestnanci SOŠV v konsolidá-
cii obsahu. Integrovali do sídla olympic.sk stránky SOŠM, 
Nadácie SOŠV, SAO, projektové weby Juniorský tím, Ukáž sa, 
Olympijský deň, nové projekty Šport revolution, Športuj Slo-
vensko, Odznak všestrannosti a Športovec roka. V spolupráci 
s MOV sa spracovali video zostrihy všetkých významných 
momentov z OH v ére samostatného Slovenska.
V tretej etape sa implementoval modul akreditácií na podu-
jatia, importy profilov športovcov na podstránky podujatí. To 
umožňuje pri každom podujatí vrátane OH či EYOF vytvárať 
profily kvalifikovaných športovcov (pôvodné Who Is Who). 
Implementoval sa modul pre kvízy, modul oslávenci, ocene-
nia, modul pre výsledkový servis z podujatí i informačný 
systém pre spracovanie výsledkov z testovania pre projekt 
Odznak všestrannosti.
Vo štvrtej etape sa úspešne implementovala SMS autentifiká-
cia pri vytváraní užívateľských účtov. Zabezpečila sa tak ich 
jedinečnosť a objektívnosť pri hlasovaní, kvízoch a súťažiach. 
Takto overení užívatelia budú tvoriť základ Virtuálneho olym-
pijského klubu. Pre správu inzercie partnerov sa implemen-
toval Google AdManager. Na záver roka nezávislá agentúra 
vypracovala komplexný technický audit (hĺbkový technický 
audit, analýza kľúčových slov a audit analytiky webu).
Rozširovanie funkcionality pri jednotlivých projektoch pri-
náša silný synergický efekt a je možné všetky implementova-
né funkcie využívať naprieč celým webovým sídlom. Celková 
modernizácia sídla priniesla už počas roka 2019 zvýšený 
počet zobrazení, návštevníkov a ďalších sledovaných parame-
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trov. To samozrejme úzko súvisí aj s vyšším počtom projektov, 
prebiehajúcich kampaní a väčším rozsahom vygenerovaného 
obsahu zo všetkých oddelení a organizačných zložiek SOŠV.

SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ 
A ŠPORTOVÉ MÚZEUM

Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) v roku 
2019 pokračovalo v zabezpečovaní a vykonávaní základných 
odborných činností v stanovenom rozsahu za podmienok 
určených všeobecne záväznými predpismi alebo predpismi 
stanovenými zriaďovateľom. Medzi základné činnosti patria 
najmä získavanie predmetov kultúrnej hodnoty ako zbier-
kových predmetov, ich odborná evidencia, odborná správa 
a zabezpečenie. Múzeum na základe vedeckého skúmania 
využívalo informačnú a výpovednú hodnotu predmetov, 
budovalo svoj vedomostný systém a poskytovalo vybrané 
verejné služby. Pomáhalo rozvíjať odbornú, metodickú a do-
kumentačnú činnosť v oblasti olympijského hnutia a športu 
na Slovensku. 
V roku 2019 bolo v užšej nominácii na udelenie prestížne-
ho ocenenia „Akvizícia roka 2018“, ktorú udeľuje časopis 
Pamiatky a múzea. Do výberu sa dostalo za akvizíciu rukavíc 
horolezca R. Messnera získaných v rámci získanej pozostalosti 
po horolezcovi Ivanovi Fialovi.

ORGÁNY MÚZEA
Kuratórium múzea 
Kuratórium je reprezentačným, poradným a iniciatívnym 
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orgánom múzea. Členov kuratória vymenúva prezident 
SOŠV z radov externých spolupracovníkov SOŠV, význam-
ných 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. Zriaďovateľovi SOŠM navrhuje 
opatrenia strategického a koncepčného významu. Členstvo v 
kuratóriu je dobrovoľnou neplatenou funkciou. Kuratórium 
zvoláva predseda kuratória najmenej jedenkrát ročne. Z orga-
nizačno-technických dôvodov sa zasadnutie neuskutočnilo  
v roku 2019, presunulo sa na prvý štvrťrok 2020. 

Múzejná rada 
Múzejná rada je poradným orgánom SOŠM zameraným na 
odborné posudzovanie jeho krátkodobých, strednodobých  
a dlhodobých výstavných a vedecko-výskumných programov 
a projektov. Múzejná rada odporúča na schválenie zriaďo-
vateľovi ročný plán činnosti múzea. Členov Múzejnej rady 
menuje a odvoláva zriaďovateľ. Múzejná rada zasadala v roku 
2019 raz (26. novembra 2019).

Komisia na tvorbu zbierok 
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 po-
súdená kvalita predmetov zbierkovej povahy nadobudnutých 
darom a vlastným výskumom a navrhnuté ich zaradenie do 
zbierkového fondu SOŠV - SOŠM. Komisia na tvorbu zbierok 
zasadala v roku 2019 raz (20. novembra 2019).

Nadobudnutie zbierkových predmetov, odborná evidencia 
a správa zbierkových predmetov
Na základe odporúčania a schválenia členov komisie na tvor-
bu zbierok pribudlo do zbierok múzea v roku 2019 spolu 301 
predmetov zbierkovej povahy v celkovej hodnote 24 852,02 
eur, z toho bolo získaných 68 predmetov darom (v hodnote 
11 042 eur), 182 predmetov v hodnote 9 775,50 eura vlast-
ným výskumom a 51 predmetov v hodnote 3 834,52 eura 
kúpou. Vo fotoarchíve bolo zaevidovaných 1 204 fotografic-
kých jednotiek v celkovej hodnote 120,4 eura. Do špecializo-
vanej knižnice múzea pribudlo 94 knižničných jednotiek  
v celkovej hodnote 115,425 eura (z toho 3 ks kúpou v hodno-
te 24,425 eura).
Od roku 2005 múzeum systematicky eviduje zbierkové 
predmety v elektronickej podobe. 
V zbierkach múzea sa k 31. decembru 2019 nachádzalo v 
prvostupňovej evidencii zapísaných a v elektronickej podobe 
systémom BACH spracovaných 28 179 predmetov zbierkovej 
povahy v celkovej hodnote 432 762,943 eura. Vo fotoarchíve 
bolo evidovaných 27 338 jednotiek v hodnote 2 727,7 eur.  

V knižnici je evidovaných 12 857 knižničných jednotiek v cel-
kovej hodnote 10 823,395 eura. 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.

VYUŽÍVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE ZBIERKOVÝCH 
PREDMETOV FORMOU VÝSTAV 
SOŠM v roku 2019 pripravilo opäť viacero zaujímavých 
výstavných projektov najmä k MS 2019 v ľadovom hokeji 
(Košice, Bratislava) či k 90. výročiu organizovaného ľadového 
hokeja na Slovensku. Putovná výstava k výročiu je zazmluvne-
ná múzeami SR až do roku 2021.
SOŠM naďalej pokračuje aj v prevádzkovaní a činnosti v 
 Stálej expozícii dejín lyžovania na Slovensku, ktorá je umie-
stnená v Kremnici. Napriek tomu, že je otvorená v piatok až 
nedeľu po tri hodiny, ju v roku 2019 navštívilo 3 255 návštev-
níkov (údaj k 26. novembru 2019).
V Kremnici boli inštalované v roku 2019 viaceré úspešné  
výstavné projekty napr. „Ladislav Bielik. Dokumentarista 
s citom pre okamih“, alebo „Sibylla Greinerová – Maliarka 
pohybu.“
V oboch výstavách múzeum predstavilo predovšetkým vlast-
né zbierky. Publikácia vydaná k výstave L. Bielika sa stretla  
so značným záujmom laickej i odbornej verejnosti.  
O reinštalácii výstavy rokuje múzeu s Ministerstvom zahra-
ničných vecí a európskych záležitostí SR. Mala by byť zapoži-
čaná na zastupiteľské úrady a kultúrne inštitúty SR. Poslednou 
realizovanou výstavou v roku 2019 bola expozícia v Mesiaci 
fotografie „Peter Pospíšil. Fotograf s olympijskou medailou“. 
Sprístupnená bola od 29. novembra 2019. K výstave vydalo 
SOŠM aj katalóg. 

ĎALŠIE AKTIVITY A ÚČASŤ NA PROJEKTOCH MÚZEA 
V ROKU 2019
Olympic Museum Network 
Komisia pre zbierky OMN, 22. - 25. 5. 2019, Varšava, Poľsko 
(členka Z. Letenayová)
14. valné zhromaždenie Olympic Museums Network,  
9. - 11. 9. 2019, Tokio, Japonsko (účasť Z. Letenayová)

Spolupráca s:
ŠK Slovan Bratislava – Sieň slávy, príprava filmového  
dokumentu a publikácie 100 rokov ŠK Bratislava 
Slovenská volejbalová federácia, Športové centrum polície - 
spolupráca pri príprave osláv výročí
Noc múzeí a galérií 2019, Kremnica
Národný pamätník olympionikov - odborná správa pamätní-
ka a web stránky 
Výstava 100 rokov Česko-Slovenska - SOŠM bol hlavný ga-
rant SR v oblasti športu (realizované v Českej republike)
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SOŠM v roku 2019 pripravilo výstavný pro-
jekt k 90. výročiu organizovaného ľadového 
hokeja na Slovensku.
 FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA
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3. 
PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH 
ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV
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EYOWF SARAJEVO 2019
 
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Chlapci – Slalom (105 účastníkov): 17. Ján Sanitrár, Filip 
Botka nedokončil 2. kolo, Adam Lások a Filip Baláž nedokon-
čili 1. kolo, obrovský slalom (104): 21. F. Baláž, 29. Sanitrár, 
40. Lások.
Dievčatá – slalom (102): 30. Silvia Strachanová, 42. Andrea 
Pavláková, Iveta Derfenyiová nedokončila 2. kolo, Miroslava 
Zimenová nedokončila 1. kolo, obrovský slalom (101): 45. 
Pavláková, 48. Strachanová, 50. Zimenová, Derfenyiová 
nedokončila 1. kolo.
Mix – paralelný slalom tímov (16): Slovensko (Strachanová, 
Derfenyiová, Sanitrár, Baláž) nepostúpilo z osemfinále.
BEŽECKÉ LYŽOVANIE
Chlapci – šprint klasicky (91): v kvalifikácii 39. Denis Tilesch, 
61. Matúš Oravec, 7,5 km voľne (92): 69. Tilesch, 73. Oravec, 
10 km klasicky (88): 24. Tilesch, 61. Oravec.
Dievčatá - Šprint klasicky (78): v kvalifikácii 40. Kristína 
Sivoková, 41. Marianna Klementová, 42. Mária Danielová, 
5 km voľne (81): 46. Danielová, 48. Sivoková, 56. Klemen-
tová, 7,5 km klasicky (78): 28. Sivoková, 44. Danielová, 51. 
Klementová.
Mix - štafeta na 4x5 km (22): 16. Slovensko (Tilesch, Danielo-
vá, Oravec, Sivoková).
SNOWBOARDING
Chlapci - slopestyle (46): v kvalifikácii 40. Juraj Mlynček (SR), 

big air (44): 40. Mlynček.
BIATLON
Chlapci - 7,5 km (88): 46. Adam Koštiál, 65. Matej Gregor, 71. 
Damián Cesnek, 72. Juraj Vološin, 12,5 km (88): 46. Gregor, 
50. Cesnek, 68. Koštiál, 71. Vološin.
Dievčatá - 6 km (79): 25. Michaela Hubačová, 45. Barbora 
Horniaková, 45. Viktória Vozárová, 55. Ema Kapustová, 10 
km (78): 8. Horniaková, 28. Kapustová, 61. Hubačová, 71. 
Vozárová.
Mix - štafeta na 2x7,5 km a 2x6 km (19): 17. Slovensko (Ka-
pustová, Horniaková, Gregor, Cesnek).
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE
Dievčatá – 500 m (33 súťažiacich): 1. Petra Rusnáková,  
2. Lucia Filipová, 1000 m (33): 1. Petra Rusnáková, Filipová 
diskvalifikovaná v semifinále, 1500 m (32): 2. Petra Rusnáko-
vá, Filipová diskvalifikovaná v semifinále.
KRASOKORČUĽOVANIE
Dievčatá (29): 17. Ema Doboszová.
ĽADOVÝ HOKEJ
Konečné poradie (6): 5. Slovensko. Výsledky Slovákov - zá-
kladná skupina: Fínsko - Slovensko 2:1 (2:0, 0:0, 0:1), gól SR: 
Petráš, Slovensko - Bielorusko 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0), góly 
SR: Faith, Kašlík, o 5. miesto: Slovensko - Švajčiarsko 4:1 (1:0, 
2:1, 1:0), góly SR: Stacha, Jombík, Kašlík, Ragan.

Petra Rusnáková (vpravo) a Lucia Filipová boli úspešné na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže v Sarajeve. 
FOTO: SOŠV/ANDREJ GALICA
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EURÓPSKE HRY MINSK 2019
 
ATLETIKA
Miešané družstvá – formát DNA (24 tímov): Slovensko v 
kvalifikačnom kole obsadilo v 6-člennej skupine 4. miesto, vo 
štvrťfinále 5. miesto zo 6 tímov a do semifinále nepostúpilo.
Individuálne disciplíny (konečné poradie v individuálnych 
disciplínach podľa výkonov v kvalifikačnom kole):
Muži - 100 m (24): 2. Ján Volko, 110 m prek. (24): 22. Marco 
Adrien Drozda, výška (24): 15. Lukáš Beer.
Ženy - 100 m (24): 20. Monika Weigertová, 100 m prek. (24): 
20. Lucia Vadlejch, diaľka (24): 12. Jana Velďáková, oštep 
(24): 23. Júlia Hanuliaková. 
Mix - 4x400 m (24): 9. Slovensko (Martin Kučera, Alexandra 
Štuková, Daniela Ledecká, Šimon Bujna), stíhacia štafeta 
800-600-400-200 m (24): 15. Slovensko (Alexander Jablokov, 
Iveta Putalová, Denis Danáč, Monika Weigertová). 
Poznámka: Vo štvrťfinále zo Slovákov ešte nastúpili Denis 
Danáč (stíhacia štafeta), Tomáš Zeman (skok do výšky).
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
Muži - K1 200 m (21 štartujúcich): B-finále: 6. (celkovo 15.) 
Csaba Zalka, K1 1000 m (25): B-finále 7. (celkovo 16.) Ákos 
Gacsal, K1 5000 m (21): 15. Samuel Baláž, K2 1000 m (16): 
5. Peter Gelle, Adam Botek, K4 500 m (11): 3. Slovensko (Sa-
muel Baláž, Erik Vlček, Adam Botek, Csaba Zalka), C1 1000 
m (18): Matej Rusnák vypadol v semifinále. Gábor Jakubík 
neštartoval v žiadnej disciplíne.

Ženy - K1 200 m (23): 6. Ivana Mládková, K1 500 m (23): 
5. Ivana Mládková, K1 5000 m (19): 3. Mariana Petrušová, 
K2 500 m (18): Jessica Zatlkajová, Mariana Petrušová (SR) 
vypadli v semifinále, C1 200 m (16): 9. Gabriela Ladičová, 
C2 500 m (13): Lucia Valová, Hana Mikéciová (SR) vypadli v 
semifinále. 
ŠPORTOVÁ STREĽBA
Muži - vzduchová pištoľ na 10 m (36): 4. Juraj Tužinský, vzdu-
chová puška na 10 m (40): 7. Patrik Jány, ľubovoľná malokali-
brovka 3x40 (34): v kvalifikácii 34. Matej Medveď, trap (32): 
v kvalifikácii 7. Erik Varga, 12. Marián Kovačócy.
Ženy - vzduchová pištoľ na 10 m (37): v kvalifikácii 32. 
Martina Maršálková, trap (29): 6. Zuzana Rehák Štefečeková, 
v kvalifikácii 21. Jana Špotáková, skeet (28): v kvalifikácii 8. 
Veronika Sýkorová, 9. Danka Barteková. 
Mix - vzduchová pištoľ na 10 m (27): v kvalifikácii 13. Juraj 
Tužinský, Martina Maršálková, trap (23): v kvalifikácii 12. 
Marián Kovačócy, Jana Špotáková, 17. Erik Varga, Zuzana 
Rehák Štefečeková 
CYKLISTIKA - CESTA
Muži - preteky s hromadným štartom na 180 km (135): 35. 
Matúš Štoček, 48. Patrik Tybor, 57. Marek Čanecký, 83. Juraj 
Bellan, 103. Ján Andrej Cully, časovka na 28,6 km (37): 23. 
Marek Čanecký, 30. Patrik Tybor.
Ženy - preteky s hromadným štartom na 120 km (72): 57. 
Alžbeta Bačíková, časovka na 28,6 km (29): 28. Alžbeta 
Bačíková.

Ján Volko so striebornou medailou z Európskych hier v Minsku. FOTO: SOŠV/ANDREJ GALICA
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CYKLISTIKA - DRÁHA
Muži - scratch (17): Štefan Michalička nedokončil, bodovacie 
preteky (17): Andrej Strmiska nedokončil, omnium (16): 
Martin Chren nedokončil.
Ženy - scratch (16): 10. Alžbeta Bačíková, bodovacie preteky 
(17): 13. Tereza Medveďová, omnium (17): 15. Alžbeta Bačí-
ková, stíhacie preteky (13): v kvalifikácii 11. Tereza Medveďo-
vá (SR), madison (12): 9. Slovensko (Alžbeta Bačíková, Tereza 
Medveďová).
BOX 
Muži - do 60 kg (27): Viliam Tankó prehral v 1. kole, do 64 kg 
(29): Michal Takács prehral v 1. kole, do 69 kg (33): Tomáš 
Zöld prehral v 1. kolel, do 75 kg (34): 3. Andrej Csemez, do 
81 kg (31): 5. Matúš Strnisko, do 91 kg (26): Dávid Michálek 
prehral v 1. kole. 
DŽUDO 
Muži - do 66 kg (32): Matej Poliak mal v 1. kole voľný žreb, v 
2. kole prehral, do 81 kg (38): Filip Štancel mal v 1. kole voľný 
žreb, v 2. kole prehral, do 90 kg (34): 7. Milan Randl (SR) 
Ženy: Viktória Majorošová do 57 kg pre zranenie nenastúpila.
STOLNÝ TENIS
Muži - dvojhra (48): 5. Wang Jang (SR), Ľubomír Pištej vypa-
dol v 3. kole – obaja mali v 1. kole voľný žreb. 
Ženy - dvojhra (48): Barbora Balážová mala v 1. aj v 2. kole 
voľný žreb, v 3. kole prehrala, Tatiana Kukuľková mala v 1. 
kole voľný žreb, v 2. kole prehrala.
Miešaná štvorhra (16): 4. Ľubomír Pištej, Barbora Balážová. 

LUKOSTREĽBA
Muži - olympijský luk (48): Vladimír Hurban prehral v 1. kole.
Ženy - olympijský luk (48): Dagmar Baránková prehrala v 1. 
kole.
Mix - olympijský luk miešané tímy (25): Vladimír Hurban, 
Dagmar Baránková prehrali v 1. kole. 
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
Muži - kôň s držadlami (38): 6. Slavomír Michňák.
Ženy - viacboj (42): v kvalifikácii 23. Chiara Bunce.
BEDMINTON
Ženy - dvojhra (32): 17. Martina Repiská. 
KARATE
Ženy - do 68 kg (8): 7. Miroslava Kopúňová.
SAMBO
Ženy - do 52 kg (8): Sylvia Reviláková prehrala vo štvrťfinále, 
v repasáži o postup do zápasov o bronz nedokončila súboj. 
ZÁPASENIE – VOĽNÝ ŠTÝL 
Muži - do 74 kg (14): Achsarbek Gulajev prehral v 1. kole.

EYOF BAKU 2019
 
ZÁPASENIE - VOĽNÝ ŠTÝL 
Chlapci – do 55 kg (18): 15. Tomáš Csörgö, do 65 kg (20): 14. 
Michal Vereš.
Dievčatá – do 46 kg (13): 5. Anna Polláková
ZÁPASENIE - GRÉCKORÍMSKY ŠTÝL 
Do 60 kg (24): 24. Mátyás Szeiler, do 65 kg (27): 24. Ladislav 

Patrik Folťán absolvoval na EYOF v Baku  štyri disciplíny. FOTO: SOŠV/ANDREJ GALICA
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Huszarovics.
TENIS
Chlapci - dvojhra (60): Peter Benjamin Privara a Peter Naď 
skončili v 2. kole dvojhry, štvorhra: Peter Benjamin Privara a 
Peter Naď skončili v 2. kole štvorhry.
Dievčatá - dvojhra (60): Salma Drugdová skončila vo štvrťfi-
nále (5. – 8. miesto), Irina Balus skončila v 2. kole dvojhry, 
štvorhra: Irina Balus a Salma Drugdová skončili v 2. kole 
štvorhry.
PLÁVANIE
Chlapci - 100 m znak (32): 26. Patrik Folťan, 200 m prsia (29): 
26. Bence Dikácz, 100 m voľný spôsob (47): 40. Matej Dani, 
200 m polohové preteky: 13. František Jablčník, 1500 m voľný 
spôsob (20): 20. Bence Dikácz, 200 m znak (31): 23. Patrik 
Folťan, 4x100 m voľný spôsob (17): 16. Slovensko (František 
Jablčník, Matej Daniš, Bence Dikácz a Patrik Folťan), 200 m 
voľný spôsob (48): 14. František Jablčník, 400 m pol. preteky 
(32): 8. František Jablčník, 18. Bence Dikácz, 4x100 m pol. 
pret. (15): 14. Slovensko (Patrik Folťan, Bence Dikácz, Franti-
šek Jablčník, Matej Daniš). 
Dievčatá - 100 m voľný spôsob (52): 40. Lillian Slušná, 200 m 
motýlik (31): 15. Timea Kovácsová, 400 m polohové preteky 
(26): 17. Timea Kovácsová, 21. Jana Mižúrová, 200 m znak 
(25): 13. Olivia Ana Šprláková-Zmorová, 400 m voľný spôsob 
(42): 18. Olivia Ana Šprláková-Zmorová, 200 m prsia (33): 
22. Jana Mižúrová, 200 m voľný spôsob (49): 30. Olivia Ana 
Šprláková-Zmorová, 100 m motýlik (43): 35. Timea Kovác-
sová, 41. Lillian Slušná, 50 m voľný spôsob (44): 13. Lillian 
Slušná, 800 m voľný spôsob (31): 13. Olivia Ana Šprláková-
-Zmorová.
Mix - 4x100 m voľný spôsob (20 tímov): 18. Slovensko 
(Matej Daniš, Patrik Folťan, Olivia Ana Šprláková-Zmorová a 
Lilian Slušná). 
DŽUDO
Chlapci – do 60 kg (26): 9. Tomáš Demčák, do 66 kg (23): 9. 
Miloš Krajči, nad 90 kg (15): 7. Viktor Ádam, do 81 kg (20): 
7. Samuel Ret, do 90 kg (20): 11. Benjamín Matašeje.
Dievčatá - do 57 kg (21): 17. Silvia Tománková.

CYKLISTIKA 
Chlapci - individuálna časovka (90): 19. Martin Svrček, 70. 
Lukáš Ungvarský, 77. Jakub Slivka, preteky s hromadným 
štartom (82): 3. Martin Svrček, 18. Lukáš Ungvarský, 20. 
Jakub Slivka.
Dievčatá - individuálna časovka (75): 24. Tereza Kurnická, 
58. Miriama Čišecká, preteky s hromadným štartom (75): 43. 
Tereza Kurnická, 46. Miriama Čišecká. 
GYMNASTIKA
Chlapci - viacboj (83): 46. Matej Nemčovič.
Dievčatá - viacboj (79): 47. Sára Surmanová.
ATLETIKA
Chlapci - 100 m (19): 15. Jakub Nemec, skok do diaľky (20): 
8. Adam Hriň, chôdza na 10 km (10): 10. Patrik Nemčok, 200 
m (19): 12. Jakub Nemec, 400 m prek. (17): 14. Denis Bartek, 

800 m (15): 4. Filip Revaj, guľa (18): 17. Milan Haborák, 
štafeta 100+200+300+400 m (15): Samuel Beladič, Filip 
Revaj, Jakub Nemec a Denis Bartek nedokončili. 
Dievčatá - 400 m (24): 10. Andrea Švecová, 100 m prek. (18): 
16. Andrea Švecová, 200 m (20): 4. Viktória Forster, 2000 
m prek. (21): 7. Lucia Šišoláková, žrď (12): 10. Lujza Pali-
derová, chôdza 5000 m (13): 13. Alžbeta Ragasová, štafeta 
100+200+300+400 m (19): 11. Slovensko (Emma Paulínyová, 
Viktória Forster, Katarína Kišková a Andrea Švecová), oštep 
(12): Petra Hanuliaková nemala platný pokus, 100 m (27): 6. 
Viktória Forster, 800 m (20): 10. Emma Paulínyová.

ANOV SVETOVÉ PLÁŽOVÉ HRY 
DAUHA 2019

AKVATLON 
Muži - 2,5 km beh, 750 m plávanie, 2,5 km beh (30): 18. 
Marek Pavúk. 
VYTRVALOSTNÉ PLÁVANIE 
Ženy - na 5 km (26): 21. Karolína Balážiková 
KARATE
Muži - Kata (32): Peter Fabian sa umiestnil v kvalifikačnej 
C-skupine na 6. mieste a do ďalšieho kola nepostúpil.
Ženy – Kata (32): Ema Brázdová sa umiestnila v kvalifikačnej 
A-skupine na 7. mieste a do ďalšieho kola súťaže nepostúpila. 
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4.
ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, 

ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH 
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

A NÁZOR AUDÍTORA NA ROČNÚ 
ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU
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Auditovaná účtovná závierka SOŠV za rok 2019, ktorá obsa-
huje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky je v prílohe č. 2 
tejto Výročnej správy.
Príloha č. 2 – Účtovná závierka 2019, strana 113

Správa nezávislého audítora prezidentovi, generálnemu 
sekretárovi a členom Slovenského olympijského a športové-
ho výboru o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2019 
a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe je v 
prílohe č. 7 tejto Výročnej správy. 
Príloha č. 7 – Správa nezávislého audítora, strana 171

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej 
závierke za rok 2019 – postup podľa §20 bodu 1a) až 
1h) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – Vybrané 
finančné ukazovatele:

Ekonomický ukazovateľ

Porovnanie výšky základného imania

Hodnota základného imania sa v roku 2019 oproti roku 2018 
nezmenila.

Neobežný majetok

Hodnota neobežného majetku sa v roku 2019 zvýšila najmä 
vplyvom zvýšenia drobného dlhodobého hmotného majetku.

Ekonomický ukazovateľ 2017 2018 2019

Rentabilita aktív v % 11,41 % - 7,31 %

Rentabilita vlastného imania v % 28,11 % - 30,97 %

Celková zadlženosť v % 19,66 % 15,22 % 5,99 %

Pomer vlastného imania a záväzkov v % 206,40 % 510,09 % 394,22 %

Celková likvidita v % 365,54 % 308,21 % 1597,65 %

Doba obratu zásob v dňoch 467 41 182

Doba obratu pohľadávok v dňoch 145 133 146

Doba obratu záväzkov v dňoch 191 23 272

Ekonomický ukazovateľ 2017 2018 2019

Hodnota základného imania 1 305 335 1 645 316 1 645 316

Ekonomický ukazovateľ 2017 2018 2019

Hodnota neobežného majetku ku koncu účtovného obdobia (netto) 658 486 669 862 729 015
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Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Priemerný stav zamestnancov

Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie a na za-
mestnanosť
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 2020 vy-
konávať naďalej činnosť v zmysle svojej zriaďovateľskej listiny.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Slovenský olympijský a športový výbor v roku 2019 nevyko-
nával činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchod-
ných podielov
Slovenský olympijský a športový výbor v roku 2019 založil 
dcérsku spoločnosť Sport Event, s. r. o. Hodnota tohto podie-
lu predstavuje 5 000 eur. 

Informácia o organizačnej zložke v zahraničí
Slovenský olympijský a športový výbor nemá žiadnu organi-
začnú zložku v zahraničí. 

Ekonomický ukazovateľ 2017 2018 2019

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 22 24 29

z toho  počet vedúcich zamestnancov 3 3 3

Počet stálych zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti 2 2 2

Obstarávacia cena 
k 1.1.2019

Prírastky Úbytky
Obstarávacia cena 

k 31.12.2019

Pozemky 0 0 0 0

Umelecké diela a zbierky 1 361 0 0 1 361

Samostatné hnuteľné veci 130 966 0 1 867 129 099

Dopravné prostriedky 8 550 0 0 8 550

Drobný dlhodobý hmotný majetok 48 683 17 044 1 322 64 405

Spolu 189 560 17 044 3 189 203 415
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5.
PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA 

ZDROJOV A ICH PÔVODU
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Prehľad výnosov

Celkové výnosy sa v roku 2019 v porovnaní s predchádzajú-
cim rokom znížili o 338 780 eur, čo prestavuje zníženie 
o 7,63 %. 

DRUH ZDROJ PÔVOD 2017 2018 2019

Tržby z predaja 
služieb

Súkromný sektor
Slovenská olympij-
ská marketingová, 
a.s.

509 155 716 589 472 864

Prijaté príspevky od 
iných organizácií

Súkromný sektor Nadácia SPP 0 0 218 706

Prijaté príspevky od 
iných organizácií

Zahraničie
Olympijská solidari-
ta a národné výbory

828 478 1 046 916 950 303

Dotácie Štátny rozpočet
Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu 
a športu

1 159 234 2 569 399 2 372 555

Iné ostatné výnosy Refakturácie/predaj Iné právnické osoby 33 001 39 454 50 260

Ostatné vyššie 
nešpecifikované

Ostatné
Slovenský olympij-
ský a športový výbor

2 019 13 859 31 574

Ostatné vyššie 
nešpecifikované

Ostatné Iné právnické osoby 0 0 5 175

Dary Súkromný sektor Iné právnické osoby 0 50 000 0

Dotácie Ostatné
Fond na podporu 
umenia

0 4 000 0

Spolu 2 531 887 4 440 217 4 101 437

Výnosy 2017 2018 2019

Tržby z predaja služieb 509 155 756 043 473 899

Tržby za tovar 0 0 0

Aktivácia materiálu a tovaru 0 0 0

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 0 0 0

Úroky 9 9 9

Kurzové zisky 2 010 11 037 4 760

Prijaté dary 0 0 4 140

Iné ostatné výnosy 20 668 2 482 50 261

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

12 333 0 0

Prijaté príspevky od iných organizácií 828 478 1 097 246 1 195 813 

Dotácie 1 159 234 2 573 400 2 372 555

Výnosy celkom 2 531 887 4 440 217 4 101 437
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6.
PREHĽAD FYZICKÝCH 

A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM 
SOŠV POSKYTOL ZO SVOJHO 

ROZPOČTU FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY PREVYŠUJÚCE 

V SÚČTE SUMU 5000 EUR, 
A ÚČEL, NA KTORÝ BOLI TIETO 

PROSTRIEDKY URČENÉ
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Prostriedky prevyšujúce sumu 5000 eur pre fyzické a právnic-
ke osoby i účely ich poskytnutia sú uvedené v prílohe číslo 3 
tejto Výročnej správy.
Príloha č. 3 - Prostriedky prevyšujúce sumu nad 5000 eur, 
strana 139
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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 2017 2018 2019

Spotreba materiálu 395 674 1 028 517 524 146

Spotreba energie 0 0 0

Predaný tovar 0 0 0

Opravy a udržiavanie 2 796 2 779 3 380

Cestovné 27 821 62 274 43 912

Náklady na reprezentáciu 139 174 134 520 59 812

Ostatné služby 553 322 2 212 782 1 425 830

Mzdové náklady 452 411 510 890 576 321

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 159 964 178 937 202 705

Zákonné sociálne náklady 11 612 18 212 22 220

Ostatné sociálne náklady 5 298 5 653 0

Ostatné dane a poplatky 310 1 049 654

Ostatné pokuty a penále 93 127 62

Odpis pohľadávky 0 5 029 7

Kurzové straty 21 876 10 688 6 284

Dary 0 0 4 140

Osobitné náklady 5 270 27 085 5 545

Manká a škody 0 669 762

Iné ostatné náklady 101 739 18 325 196 663

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 918 19 554 33 488

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 304 039 287 044 462 141

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0 200 5 942

Daň z príjmov 2 589 2 9

Dodatočné odvody dane z príjmov 0 0 0

Náklady celkom 2 191 906 4 524 336 3 574 023
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Prevádzka SOŠV

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú náklady 
v roku 2019 nižšie o 1 000 553 eur, čo predstavuje 
zníženie o 21,11 % oproti roku 2018.

Zhodnotenie niektorých nákladových položiek:
• Spotreba materiálu – zníženie o 49 % bolo 

spôsobené poklesom nákupu vybavenia pre 
športovcov na olympijské hry,

• Ostatné služby – zníženie o 36 % bolo spôso-
bené tým, že v roku 2019 sa nekonali žiadne 
olympijské hry, čo znamená pokles nákupu uby-
tovania a vstupeniek a pokles iných nákladov 
súvisiacich s olympijskými hrami,

• Mzdové náklady – zvýšenie o 13 % bolo spôso-
bené zamestnaním nových zamestnancov.

• Poskytnuté príspevky iným účtovným jed-
notkám – tieto príspevky zahŕňali najmä príspe-
vky slovenským olympijským klubom, príspevky 
na rozvoj športovej kariéry, štipendiá na OH 
2020, príspevky na OHM a iné dotácie.

PREVÁDZKA SOŠV POPIS 2017 2018 2019

PREVÁDZKA SOŠV Osobné náklady zamestnancov  bez odmien 564 560 647 377 722 926

PREVÁDZKA SOŠV Osobné náklady zamestnancov – odmeny 37 200 42 450 62 100

PREVÁDZKA SOŠV Prenájom, prevádzka a údržba vozidiel 53 553 55 980 54 616

PREVÁDZKA SOŠV
Nákup a opravy kancelárskej a výpočtovej 
techniky vrátane

43 256 12 550 17 738

PREVÁDZKA SOŠV
Externé služby - ekonomické, právne, foto-
grafické

37 699 66 675 122 892

PREVÁDZKA SOŠV Prenájmy 29 750 38 125 41 500

PREVÁDZKA SOŠV Ostatné - odpisy, kurzové rozdiely 41 635 30 261 33 059

PREVÁDZKA SOŠV Telekomunikačné služby 19 478 20 859 17 578

PREVÁDZKA SOŠV Poplatky a poštovné 4 610 8 416 25 614

PREVÁDZKA SOŠV Cestovné náhrady - zamestnanci 14 024 23 835 18 879

PREVÁDZKA Slo-
venské olympijské a 
športové múzeum

Prenájmy, réžia, prevádzka múzea 23 870 17 578 24 721

PREVÁDZKA SOŠV Celkom 869 635 964 105 1 141 623
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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, strana 145
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9.
NÁVRH NA VYSPORIADANIE 
VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
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Názov položky
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné 
účtovné obdobie

Účtovný zisk 527 414

Rozdelenie účtovného zisku  

Prídel do základného imania

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 527 414

Iné   

Účtovná strata - 84 120  

Vysporiadanie účtovnej straty  

Zo základného imania   

Z rezervného fondu   

Z fondu tvoreného zo zisku   

Z ostatných fondov   

Z nerozdeleného zisku minulých rokov   

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov - 84 120  

Iné   

Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie účtovnej 
straty

Výsledkom hospodárenia Slovenského olympijského a špor-
tového výboru za rok 2019 je zisk vo výške 527 414 eur. 
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10. 
ZMENY VYKONANÉ 
V ZAKLADAJÚCOM 

DOKUMENTE 
A INÝCH PREDPISOCH 
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V roku 2019 boli vykonané zmeny v Stanovách Slovenského 
olympijského a športového výboru.

Príloha č. 5 – Stanovy SOŠV s úpravami na 56. valnom 
zhromaždení SOŠV 26. 4. 2019, strana 153
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11. 
ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV 
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Riadiace a výkonné orgány

Príloha č. 6 - Zmeny v orgánoch SOŠV – VZ SOŠV a VV 
SOŠV, strana 165
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12. 
UDALOSTI OSOBITNÉHO 

VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI 
PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO 

OBDOBIA
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Koncom decembra 2019 boli zverejnené prvé správy o ob-
medzenom množstve prípadov nákazy neznámym ochorením 
v Číne (neskôr označeným ako COVID-19, koronavírus), 
ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas 
prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta. 
Slovenský olympijský a športový výbor bez výhrad akceptoval 
dohodu japonských organizátorov a Medzinárodného olym-
pijského výboru z 24. marca 2020 o presunutí Hier XXXII. 
olympiády v Tokiu na rok 2021. Toto rozhodnutie by malo 
upokojiť celú športovú i olympijskú komunitu, aj verejnosť 
v celom svete. Športovci sa budú môcť na olympijské hry 
pripravovať v pokojnejšej atmosfére a nebude ohrozené ani 
ich zdravie. Po verdikte MOV sa presunuli aj viaceré projekty 
Slovenského olympijského a športového výboru. Niektoré sa 
uskutočnia počas jesene 2020, ďalšie budú realizované až  
v období pred olympijskými hrami v roku 2021. 
Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenia vírusu ako udalosť 
po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu 
účtovnej závierky. Vedenie spoločnosti nie je momentálne 
schopné plne posúdiť dôsledky situácie zapríčinenej rozšíre-
ním koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevá- 
dzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja urobí 
všetko preto, aby dopady neboli negatívne a významné.

Valné zhromaždenie SOŠV
Neboli vykonané zmeny od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020.

Výkonný výbor SOŠV 
Neboli vykonané zmeny od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020.
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13.
ZOZNAM POUŽITÝCH 

SKRATIEK
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SOŠV  Slovenský olympijský a športový výbor 
MOV  Medzinárodný olympijský výbor 
SOV   Slovenský olympijský výbor 
ČSOV   Československý olympijský výbor 
VZ   valné zhromaždenie 
VV   výkonný výbor 
DR   dozorná rada
SOM   Slovenská olympijská marketingová, a. s.
SE   Sport Event, s. r. o.
NSOŠV   Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru
ADA SR   Antidopingová agentúra SR 
WADA   Svetová antidopingová agentúra 
OH   olympijské hry 
OHM   olympijské hry mládeže 
EH   Európske hry 
EYOF   Európsky olympijský festival mládeže 
EYOWF   Zimný Európsky olympijský festival mládeže 
EOV   Európske olympijské výbory 
ANOV   Asociácia národných olympijských výborov 
SOŠM   Slovenské olympijské a športové múzeum 
SOA   Slovenská olympijská akadémia 
ZOK SR   Združenie olympijských klubov SR 
KFP   Klub fair play 
MEK   Mediálna a edičná komisia 
SVŠ   Stredisko vrcholového športu 
VŠC   Vojenské športové centrum 
NŠC   Národné športové centrum 
ŠCP    Športové centrum polície 
OLOV   Olympijský odznak všestrannosti 
OMN   Olympic Museums Network
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VV číslo uzn. úkon UZNESENIE
zodpo-

ved.
termín splnené

280 280/1/19 schvaľuje J. Juráška za overovateľa zápisu z 280. zasadnutia VV SOŠV

280 280/2/19 schvaľuje a) Zápis z 279. zasadnutia VV SOV. 

280 280/3/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v decembri 2018 
a v prvej polovici januára 2019.

280 280/4/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o plánovaných nových úlohách SOŠV.

280 280/5/19 ukladá

Úlohu zanalyzovať súčasný stav testovania detí a mládeže. 
Predovšetkým ktoré organizácie v súčasnosti vykonávajú 
testovania, aké spôsoby a metodiku testovania využívajú, 
a aký je proces vyhodnocovania výsledkov testovania. (Z: 
Vanderka, Hanzel; T: 28. 2. 2019). 

280 280/6/19 schvaľuje
Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2019, ktorý VV SOŠV predsta-
vil výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi

280 280/7/19 schvaľuje
Zmenu organizačnej štruktúry SOŠV, ktorú VV SOŠV 
odprezentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

280 280/8/19 schvaľuje

Zloženie výpravy Slovenskej republiky na EYOF Sarajevo 
2019
Zjazdové lyžovanie 4+4+4
Iveta Derfényiová Slalom, obrovský slalom, tímová súťaž
Silvia Strachanová Slalom, obrovský slalom, tímová súťaž
Miroslava Zimenova Slalom, obrovský slalom, tímová súťaž
Andrea  Pavláková Slalom, obrovský slalom, tímová súťaž
Filip Baláž  Slalom obrovský slalom, tímová súťaž
Ján  Sanitrár  Slalom, obrovský slalom, tímová súťaž
Adam Lások  Slalom, obrovský slalom, tímová súťaž
Filip Botka  Slalom, obrovský slalom, tímová súťaž
RT:
Ján  Sanitrár  vedúci tímu
Stanislav Vozárik tréner
Juraj Pavelka  servis

Bežecké lyžovanie 3+2+3
Mária Danielová 7,5km classic, 5km free, 1,2km sprint classic,  
  mixed relay 4x5km
Marianna Klementová 7,5km classic, 5km free, 1,2km sprint classic,  
  mixed relay 4x5km
Kristína Sivoková 7,5km classic, 5km free, 1,2km sprint classic,  
  mixed relay 4x5km
Denis Tilesch 10km classic, 7,5km free, 1,2km sprint classic, mixed relay 4x5km
Matúš Oravec 10km classic, 7,5km free, 1,2km sprint classic,  
  mixed relay 4x5km
RT:
Stanislav Holienčík vedúci tímu
Jozef Brunn  tréner
Ondrej Benka-Rybár servis

Snowboarding 1+1
Juraj Mlynček slope style, big air 
RT:
Jozef Smekal  tréner

Biatlon 4+4+4
Ema Kapustová 10km indiv., 6km šprint, miešaná štafeta 2x7,5km  
  – 2x6km 
Barbora Horniaková 10km indiv., 6km šprint, miešaná štafeta 2x7,5km  
  – 2x6km 
Michaela Hubáčová 10km indiv., 6km šprint, miešaná štafeta 2x7,5km  
  – 2x6km 
Viktória Vozárová 10km indiv., 6km šprint, miešaná štafeta 2x7,5km  
  – 2x6km 
Matej  Gregor 12,5km indiv., 7,5km šprint, miešaná štafeta  
  2x7,5km – 2x6km 
Adam Koštial  12,5km indiv., 7,5km šprint, miešaná štafeta  
  2x7,5km – 2x6km 
Damian Cesnek 12,5km indiv., 7,5km šprint, miešaná štafeta  
  2x7,5km – 2x6km 
Juraj Vološin  12,5km indiv., 7,5km šprint, miešaná štafeta  
  2x7,5km – 2x6km 

RT:
Peter Kazár  vedúci tréner
Filip  Kramla  tréner
Samuel Závalec servis
Ondrej Kostolányi servis
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280 280/9/19
berie na 
vedomie

Informácie projektového manažéra športového a metodic-
kého oddelenia SOŠV R. Hanzela o prípravách na EYOF 
2019 Sarajevo

280 280/10/19 schvaľuje ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom. 

280 280/10/19 schvaľuje

ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom. 
Č. Destinácia Dátum Účel cesty Účastníci Hradí EUR pozn. 
1 Praha, ČR 11.-13.1.2019 Športová diplomacia M. Benko, 
A. Longová, D. Kosová, A. Michalková, L. Kršňáková, SOŠV 
500 2 Lausanne, Švajčiarsko 15.-17.1.2019 Zasadnutie ko-
misie ženy a šport MOV J. Liba MOV/SOŠV 150 3 Vilnius, 
Litva 21.-23.1.2019 Seminár New Leaders P. Gantnerová 
SOŠV/ORG 500 4 Lausanne, Švajčiarsko 24.-25.1.2019 
Zasadnutie VV EOV J. Liba EOV/SOŠV 100 5 Rím, Taliansko 
30.1.-1.2.2019 Zasadnutie komisie olympizmu EOV I. Mo-
tolíková EOV/SOŠV 150 6 Sarajevo, Bosna a Hercegovina 
9.-16.2.2019 EYOF Sarajevo 2019 A. Siekel, J. Liba, A. Pasia-
rová, J. Gantnerová, J. Klimko, M. Švagerko, P. Gantnerová, Z. 
Vodáčková EOV/SOŠV 3000 

280 280/11/19 schvaľuje
Doplatenie polovice odmeny športovcom za zmeny v ofici-
álnych výsledkoch OH predložené riaditeľom športového a 
metodického oddelenia SOŠV R. Bučekom

280 280/12/19
berie na 
vedomie

Vyhodnotenie projektu Juniorský olympijský tím 2017 
predložené riaditeľom športového a metodického oddelenia 
SOŠV R. Bučekom.

VV číslo uzn. úkon UZNESENIE
zodpo-

ved.
termín splnené

280  280/8/19 schvaľuje

Krasokorčuľovanie 1+1
Ema Doboszová krátky program, voľný program 
RT:
Rastislav Vrlák tréner
Rozhodkyňa (1):  Hana Bašová

Rýchlokorčuľovanie 2+1
Petra  Rusnáková 500,1000,1500m
Lucia Filipová  500,1000,1500m

RT:
Katerina Novotná tréner

Ľadový hokej 20+5
Adam Beke ľadový hokej
Šimon Latkóczy ľadový hokej
Šimon Groch ľadový hokej
Marek Putala ľadový hokej
Marko Stacha ľadový hokej
Adam Jombík ľadový hokej
Oliver Fatul ľadový hokej
Adrián Zúbak ľadový hokej
František  Smidžár ľadový hokej
Richard Petráš ľadový hokej
Mário Jamrich ľadový hokej
Oleksiy Myklukha ľadový hokej
Matej  Kašlík ľadový hokej
Jakub Ragan ľadový hokej
Richard Nemec ľadový hokej
Adam Lukošík ľadový hokej
Jakub Kolenič ľadový hokej
Roman Faith ľadový hokej
Maxim Mastič ľadový hokej
Samuel Rehák ľadový hokej
RT:
Martin Groma manažér
Ján  Lipianský tréner
Roman Sýkora asistent trénera
Stanislav  Beli doktor
Dušan Čulka masér

Vedenie 7:
Hanzel Roman vedúci výpravy
Demeter Boris zástupca vedúceho výpravy
Fano Roman  lekár výpravy
Róbert Caro  fyzioterapeut, masér výpravy
Ján Šiller  mediálny atašé 
Andrej Galica digitálne média
Walter Marx  olympijský ambasádor
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VV číslo uzn. úkon UZNESENIE
zodpo-

ved.
termín splnené

280 280/13/19 schvaľuje

Odpoveď na žiadosť Slovenskej federácie Sambo o pride-
lenie voľnej miestenky na EH 2019, ktorá bola predložená 
riaditeľom športového a metodického oddelenia SOŠV R. 
Bučekom

280 280/14/19 schvaľuje
Smernicu pre vedenie účtovníctva na rok 2019 spolu s 
prílohami.

280 280/15/19 schvaľuje
Odpoveď na žiadosť organizátorov o inštitucionálnu, 
prípadne marketingovú podporu 1. ročník festivalu športu 
SPORT FEST 2019.

280 280/16/19
berie na 
vedomie

Žiadosť o členstvo Slovenského klubu turistov.

280 280/17/19
berie na 
vedomie

Informáciu o možnom zastrešení žiadania o titul OLY pre 
bývalých olympionikov.

280 280/18/19 schvaľuje
Návrh riaditeľky Slovenského olympijského a športového 
múzea Z. Letenayovej na ocenenie MOV v oblasti žena a 
šport za rok 2019.

280 280/19/19 ukladá
Úlohu rokovať s Klubom športových redaktorov o podmien-
kach a možnosti vstupu SOŠV do projektu Športovec roka. 
(Z: Kríž, Mediálna komisia SOŠV; T: 30. 6. 2019).

281 281/1/19 schvaľuje M. Tótha za overovateľa zápisu z 281. zasadnutia VV SOŠV.

281 281/2/19 schvaľuje Zápis z 280. zasadnutia VV SOŠV

281 281/3/19 schvaľuje Kontrolu úloh z 280. VV SOŠV.

281 281/3/19 schvaľuje Kontrolu úloh z 280. VV SOŠV.

281 281/4/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v januári 2019 a na 
začiatku februára 2019.

281/3/19 schvaľuje Kontrolu úloh z 280. VV SOŠV.

281 281/5/19
berie na 
vedomie

Informácie D. Líšku o aktivitách komisie pre posudzovanie 
žiadostí o členstvo v SOŠV

281 281/6/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách odbornej konferencie SOŠV, ktoré 
predstavil prezident SOŠV A. Siekel a výkonný riaditeľ 
SOŠV G. Asványi.

281 281/7/19
berie na 
vedomie

Správu o marketingových aktivitách, ktorú predstavila 
riaditeľka SOM, a.s. K. Czuczová

281 281/8/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách na Európske hry 2019 predložené 
riaditeľom športového a metodického oddelenia SOŠV R. 
Bučekom

281 281/9/19
berie na 
vedomie

Predbežnú informáciu k odznaku všestrannosti, ktorú 
odprezentoval člen VV SOŠV M. Vanderka a projektový ma-
nažér športového a metodického oddelenia SOŠV R. Hanzel.

281 281/10/19
berie na 
vedomie

Vyhodnotenia činnosti jednotlivých komisií SOŠV za rok 
2018.

281 281/11/19 ukladá

Úlohu zanalyzovať súčasný stav zastúpenie slovenských 
zástupcov v medzinárodných športových organizáciách a 
komisiách, a aktualizovať súčasný zoznam SOŠV (Z: Gant-
nerová; T: 31. 5. 2019).

281 281/12/19 a)
schvaľuje 

dodatočne

ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého G. Asványim
1 Rím, Taliansko 30.-31.1.2019 Zapaľovanie ohňa EYOF 
Sarajevo 2019 J. Liba SOŠV/EOV 40
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VV číslo uzn. úkon UZNESENIE
zodpo-

ved.
termín splnené

281 281/12/19 b) schvaľuje

ZPC č. 1 - 8 podľa návrhu predloženého G. Asványim.
1 Tokio, Japonsko 18.-22.2.2019 Inšpekčná cesta OH Tokio 
2020 R. Buček, P. Korčok SOŠV/SAZ 3000 
2 Praha, ČR 1.-3.3.2019 Športová diplomacia M. Benko, A. 
Longová, D. Kosová, L. Kršňáková, A. Michalková SOŠV 700 
3 Kyjev, Ukrajina 5.-6.3.2019 Podpis memoranda s Ukrajin-
ským olympijským výborom A. Siekel, J. Liba, P. Korčok, P. 
Gantnerová SOŠV/ORG 1000 
4 Tokio, Japonsko 16.-21.3.2019 Inšpekčná cesta OH Tokio 
2020 R. Buček SOŠV 100 
5 Praha, ČR 22.-24.3.2019 Športová diplomacia M. Benko, 
A. Longová, D. Kosová, L. Kršňáková, A. Michalková SOŠV 
700 
6 Lausanne, Švajčiarsko 2.4.2019 Stretnutie s prezidentom 
MOV A. Siekel, F. Chmelár, D. Barteková, J. Liba, P. Gantne-
rová SOŠV 2000 presunuté z januára 2019 
7 Dublin, Írsko 8.-11.4.2019 Seminár New Leaders P. Gant-
nerová SOŠV/ORG 300 
8 Minsk, Bielorusko 24.-28.4.2019 Seminár tlačových atašé 
EH Minsk Ľ. Souček SOŠV 700

281 281/13/19
berie na 
vedomie

Žiadosť Slovenského bežeckého spolku o členstvo v SOŠV

282 282/1/19 schvaľuje D. Líšku za overovateľa zápisu z 282. zasadnutia VV SOŠV.

282 282/2/19 schvaľuje Zápis z 281. zasadnutia VV SOŠV. 

282 282/3/19 schvaľuje Kontrolu úloh z 281. VV SOŠV. 

282 282/4/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách vo februári 2019 a na 
začiatku marca 2019

282 282/5/19
berie na 
vedomie

Vyhodnotenie EYOF 2019 Sarajevo, ktoré odprezentoval 
projektový manažér športového a metodického oddelenia 
SOŠV R. Hanzel.

282 282/6/19 schvaľuje

Návrh programu 56. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe:
1. Otvorenie Siekel 
2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOŠV Liba 
3. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie a 
volebnej komisie Liba 
4. Schválenie programu 56. VZ SOŠV, zápisnice z 55. VZ 
SOŠV, rokovacieho poriadku a volebného poriadku Liba
5. Správa prezidenta SOŠV Siekel 
6. Správa generálneho sekretára SOŠV Liba 
7. Vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2018 Liba 
8. Prijatie nových členov SOŠV Liba 
9. Diskusia 
10. Prestávka 
11. Úprava Stanov SOŠV – doplnenie marketingového 
emblému SOŠV Liba 
12. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti v zmysle Čl. 
V, bod 8, písm. b) Stanov SOŠV Siekel 
13. Výročná správa SOŠV/SOM/Nadácie SOV za rok 2018 
Asványi a. Správa SOM, a.s. za rok 2018 Asványi b. Správa 
Nadácie SOV za rok 2018 Guľáš 
14. Správa DR SOŠV za rok 2018 Mižúr 
15. Správa DR SOM, a.s. za rok 2018 Mižúr 
16. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2019 Asványi 
17. Diskusia 
18. Voľba člena VV SOŠV 
19. Správa volebnej komisie 
20. Správa mandátovej a návrhovej komisie 
21. Záver Siekel
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VV číslo uzn. úkon UZNESENIE
zodpo-

ved.
termín splnené

282 282/7/19 schvaľuje Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 56. VZ SOŠV.

282 282/8/19 schvaľuje Návrh volebnej komisie pre 56. VZ SOŠV.

282 282/9/19 schvaľuje Návrh rokovacieho poriadku pre 56. VZ SOŠV.

282 282/10/19 schvaľuje Návrh volebného poriadku pre 56. VZ SOŠV.

282 282/11/19 schvaľuje Výzvu na predkladanie kandidátov na člena VV SOŠV.

282 282/12/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách 56. VZ SOŠV, ktoré predstavil 
generálny sekretár SOŠV J. Liba.

282 282/13/19 schvaľuje
Žiadosti o členstvo v SOŠV a odporúča prijatie týchto špor-
tových organizácií najbližším VZ SOŠV.

282 282/14/19
berie na 
vedomie

Informácie D. Líšku o aktivitách komisie pre posudzovanie 
žiadostí o členstvo v SOŠV

282 282/15/19 a)
schvaľuje 

dodatočne
ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.

282
282/15/19 

B)
schvaľuje

ZPC č. 1 - 8 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Tokio, Japonsko 16.-20.3.2019 Inšpekčná cesta OH Tokio 
2020 R. Buček, J. Macek SOŠV 4000 
2 Lausanne, Švajčiarsko 12.-14.3.2019 Sympózium WADA J. 
Šimoňák SOŠV 1000 
3 Praha, ČR 12.3.2019 Návšteva múzea a stretnutie s ČOV 
Asványi Gábor, Buček Roman, Feketeová Katarína, Gantne-
rová Petra, Hanzel Roman, Hrbek Patrik, Karácsony Viliam, 
Lednická Iveta, Letenayová Zdenka, Liba Jozef, Motolíková 
Ivana, Sitarčíková Xénia, Souček Ľubomír SOŠV 700 
4 Tokio, Japonsko 3.-6.4.2019 Inšpekčná cesta OH Tokio 
2020 J. Liba, A. Siekel SOŠV 6000 
5 Viedeň, Rakúsko 5.-7.4.2019 Zasadnutie VV EFPM K. 
Ráczová SOŠV/ORG 200 
6 Lausanne, Švajčiarsko 12.-15.4.2019 Medzinárodné fórum 
športovcov M. Tóth, J. Gereková MOV/SOŠV 500 
7 Baku, Azerbajdžan 5.-7.5.2019 Seminár vedúcich výprav 
B. Demeter SOŠV 1000 
8 Olympia, Grécko 10.-17.5.2019 Stretnutie riaditeľov 
národných olympijských akadémií P. Kačúr, P. Ružbarský 
MOV/SOŠV 600

282 282/16/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách projektu Olympijský odznak 
všestrannosti, ktoré odprezentoval člen VV SOŠV M. 
Vanderka a projektový manažér športového a metodického 
oddelenia SOŠV R. Hanzel.

282 282/17/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách na EYOF Baku 2019, ktoré odpre-
zentoval projektový manažér športového a metodického 
oddelenia SOŠV B. Demeter.

282 282/18/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách na Tokio 2020 a prípravnom pre-
dolympijskom kempe, ktoré odprezentoval viceprezident 
SOŠV P. Korčok.

282 282/19/19 ukladá

Úlohu napísať poďakovanie veľvyslancovi Japonska a 
Japonskému olympijskému výboru za vzájomnú spoluprácu 
a súčinnosť pri prípravách na OH Tokio 2020. (Z: Liba; T: 30. 
4. 2019).

282 282/20/19 schvaľuje
Štatút Slovenského olympijského a športového múzea pred-
ložený výkonným riaditeľom SOŠV G. Asványim.

283 283/1/19 schvaľuje
M. Šiškovú za overovateľa zápisu z 283. zasadnutia VV 
SOŠV.

283 283/2/19 schvaľuje Zápis z 282. zasadnutia VV SOŠV.

283 283/3/19 schvaľuje Kontrolu úloh z 282. zasadnutia VV SOŠV.
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283 283/4/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v marci 2019 a na 
začiatku apríla 2019.

283 283/5/19 schvaľuje

Návrh programu 56. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe:
1. Otvorenie Siekel 
2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOŠV Liba 
3. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie a 
volebnej komisie Liba 
4. Schválenie programu 56. VZ SOŠV, zápisnice z 55. VZ 
SOŠV, rokovacieho poriadku a volebného poriadku Liba 
5. Správa prezidenta SOŠV Siekel 
6. Správa generálneho sekretára SOŠV Liba 
7. Vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2018 Liba 
8. Prijatie nových členov SOŠV Liba 
9. Letný EYOF 2021 na Slovensku Liba 
10. Diskusia 
11. Prestávka 
12. Úprava Stanov SOŠV – doplnenie marketingového 
emblému SOŠV Liba 
13. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti v zmysle Čl. 
V, bod 8, písm. b) Stanov SOŠV Siekel 
14. Výročná správa SOŠV/SOM/Nadácie SOV za rok 2018 
Asványi a. Správa SOM, a.s. za rok 2018 Asványi b. Správa 
Nadácie SOV za rok 2018 Guľáš 
15. Správa DR SOŠV za rok 2018 Mižúr 
16. Správa DR SOM, a.s. za rok 2018 Mižúr 
17. Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2019 Asványi 
18. Diskusia 
19. Voľba člena VV SOŠV 
20. Správa volebnej komisie 
21. Správa mandátovej a návrhovej komisie 
22. Záver Siekel

283 283/6/19 schvaľuje

Návrh kandidátov na funkciu člena výkonného výboru 
Slovenského olympijského a športového výboru, ktorí budú 
predložení na 56. valnom zhromaždení Slovenského olym-
pijského a športového výboru dňa 26.04.2019, na ktorom sa 
uskutočnia voľby na člena výkonného výboru Slovenského 
olympijského a športového výboru, menovite: 
• Ing. Martin Kohút, navrhnutý Slovenským zväzom ľadové-
ho hokeja a Slovenským zápasníckym zväzom 
• Mgr. Tomáš Fusko, navrhnutý Slovenským zväzom biatlo-
nu

283 283/7/19 schvaľuje
Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 56. VZ SOŠV. 
V zložení: predsedníčka Monika Šišková, členovia Anton 
Siažik, Ľudmila Pastorová.

283 283/8/19 schvaľuje
Návrh volebnej komisie pre 56. VZ SOŠV. V zložení: predse-
da Jozef Jurášek, členovia Jozef Kliment, Július Dubovský.

283 283/9/19 schvaľuje Návrh rokovacieho poriadku pre 56. VZ SOŠV.

283 283/10/19 schvaľuje Návrh volebného poriadku pre 56. VZ SOŠV.

283 283/11/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách 56. VZ SOŠV, ktoré predstavil 
generálny sekretár SOŠV J. Liba

283 283/12/19 schvaľuje
Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2019 predložený výkonným 
riaditeľom SOŠV G. Asványim.

283 283/13/19 schvaľuje
Návrh rozpočtu SOM, a.s. na rok 2019 predložený výkon-
ným riaditeľom SOŠV G. Asványim.

283/12/19 schvaľuje
Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2019 predložený výkonným 
riaditeľom SOŠV G. Asványim.

283 283/14/19
berie na 
vedomie

Výročnú správu SOŠV, v jej rámci aj Správu Slovenskej olym-
pijskej marketingovej, a.s., za rok 2018 a Správu Nadácie 
SOV za rok 2018 predloženú výkonným riaditeľom SOŠV G. 
Asványim.
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283 283/15/19 
berie na 
vedomie

Informáciu o udelení Diplomu Medzinárodného olympij-
ského výboru Žena a šport Marianne Némethovej-Krajčí-
rovej.

283 283/16/19 schvaľuje

Zoznam laureátov výročných ocenení SOŠV za rok 2018 a 
vyznamenaní SOŠV za rok 2018. Ide o udelenie vyzname-
naní SOŠV nasledovne: ZLATÝ ODZNAK SOŠV: Tomáš 
Grosmann, Marián Šimo, Otokar Urban, Pavol Mlynár,  
STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: Janka Gantnerová-Šoltýsová, 
Ján Magdoško, Ladislav Mundil, Ladislav Wawra, Otakar Ži-
lavý, Jaroslav Žingor, BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV: Marta 
Brúderová, Jozef Kačica, Anna Kirnová, Igor Kováč, Vladimír 
Mezencev, Peter Šabo, Milan Vranka, Peter Tichý, MEDAILA 
SOŠV: Jana Daubnerová-Gereková, Martina Halinárová-Ja-
šicová, Božena Miklošovičová-Štrbáková, Ingrid Potisko-
vá-Holkovičová, Emanuela Luknárová, Katarína Pecsuková, 
PLAKETA SOŠV: Ladislav Čambal, Martin Ferenčík, Eugen 
Laczo, Karol Mičieta, Emil Preisach, Darina Salátová, ČEST-
NÉ UZNANIE SOŠV: Gabriel Bogdányi, Jozef Brezovský, 
Jana Chrenová, Marián Kalabus, Peter Kittan, Viliam Kohút, 
Yvetta Macejková, Ondrej Majerník, Vladimír Melo, Milan 
Mertoš. A o udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2018 
nasledovne: TROFEJ SOŠV: Vojenské športové centrum 
Dukla Banská Bystrica, CENA BOHUMILA GOLIANA: 
hliadka vodných slalomárov 3xC1 (Slafkovský, Martikán, 
Beňuš), CENA PAVLA SCHMIDTA: Anastasia Kuzminová, 
CENA ONDREJA NEPELU: Viktor Gažík, Soňa Stanovská, 
CENA JÁNA ZACHARU: Pavel Slouka, CENA MATYLDY 
PÁLFYOVEJ: Eva Repková, CENA MIROSLAVA PROCHÁZ-
KU: Ján Grexa, František Morvai, CENA VINCENTA LAFKA 
– OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA: Olympijský klub Turiec.

283 283/17/19 schvaľuje
Návrh na prijatie Tomáša Grosmanna za čestného člena 
SOŠV, ktorý bude predložený na schválenie na najbližšom 
VZ SOŠV.

283 283/18/19 ukladá

Úlohu premyslieť a spísať určitú formu benefitov spojených 
s čestným členstvom v SOŠV. (Z: komisia SOŠV, ktorá návrh 
na čestné členstvo predkladá VV SOŠV a marketingové 
oddelenie SOŠV; T: 30. 6. 2019).

283 283/18/19 schvaľuje
Odporučenie miest Žilina, Banská Bystrica a Šamorín na 
kandidatúru na EYOF 2021.

283 283/19/19
berie na 
vedomie

Informácie ohľadom EYOF 2021, ktoré prezentoval generál-
ny sekretár SOŠV J. Liba.

283 283/20/19 schvaľuje

Žiadosti o členstvo v SOŠV a odporúča prijatie týchto špor-
tových organizácií najbližším VZ SOŠV
Národné športové zväzy: 
• Slovenská asociácia boccie (zastrešuje uznané športy 
boccia a boule lyonnaise) 
• Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja 
• Slovenská asociácia korfbalu 
• Slovenská motocyklová federácia 
• Slovenská Muaythai Asociácia 
• Slovenská skialpinistická asociácia 
• Slovenský bridžový zväz 
• Slovenský Národný Aeroklub generála M. R. Štefánika 
(letecké športy) 
• Slovenský zväz dráhového golfu 
• Slovenský zväz kickboxu 
• Slovenský zväz psích záprahov 
Národná športová organizácia: 
• Klub slovenských turistov 
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
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283 283/21/19
berie na 
vedomie

Informácie D. Líšku o aktivitách komisie pre posudzovanie 
žiadostí o členstvo v SOŠV

283 283/22/19
berie na 
vedomie

Správu o prípravách na Európske hry 2019 Minsk, ktorú 
prezentoval riaditeľ športového a metodického oddelenia 
SOŠV R. Buček.

283 283/23/19 a)
schvaľuje 

dodatočne

ZPC č. 1 - 4 podľa návrhu predloženého J. Libom
1 Oslo, Nórsko 22.-25.3.2019 Svetový pohár v biatlone A. 
Siekel SOŠV 1000 
2 Viedeň, Rakúsko 26.3.2019 Stretnutie so 4F J. Liba, R. 
Buček, K. Czuczová SOŠV 100 
3 Praha, ČR 29.3.2019 Stretnutie s ČOV J. Liba SOŠV 100 
4 Praha, ČR 17.4.2019 90 rokov hokej V. Karacsóny SOŠV 70

283 283/23/19 b) schvaľuje

ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Viedeň, Rakúsko 17.-19.5.2019 VV EOV + Seminár EOV J. 
Liba SOŠV/EOV 150 
2 Viedeň, Rakúsko 17.-19.5.2019 Seminár EOV A. Siekel, P. 
Gantnerová SOŠV/EOV 200 
3 Varšava, Poľsko 22.-25.5.2019 Stretnutie zbierkovej komi-
sie Z. Letenayová SOŠV/MOV 500 
4 Olympia, Grécko 21.-23.5.2019 VZ Sieť šampiónov olym-
pizmu I. Motolíková SOŠV/MOV 200 
5 Gdansk, Poľsko 20.-21.5.2019 Neformálne stretnutie 
NOV strednej a východnej Európy A. Siekel, J. Liba SOŠV/
ORG 1000

283 283/24/19 schvaľuje Deklaráciu práv a povinností športovcov.

283 283/25/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách projektu Olympijský odznak 
všestrannosti, ktoré odprezentoval projektový manažér 
športového a metodického oddelenia SOŠV R. Hanzel.

283 283/26/19 schvaľuje

Prerozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity MOV 
na EYOF Baku 2019.
Atletika 6 086,92 USD – 14 športovcov 
Cyklistika – 2 173,91 USD – 5 športovcov – 
Džudo – 2 608,69 USD – 6 športovcov - 
Gymnastika – 1 739,13 USD – 4 športovci -
Plávanie - 3 478,26 – 8 športovcov - 
Tenis – 1 739,13 USD – 4 športovci - 
Zápasenie – 2 173,91 USD – 5 športovcov

283 283/27/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách na EYOF Baku 2019, ktoré odpre-
zentoval projektový manažér športového a metodického 
oddelenia SOŠV R. Hanzel.

283 283/28/19 schvaľuje

Prerozdelenie príspevkov z olympijskej solidarity MOV 
členom SOŠV, nasledovne: 
Športové centrum polície - 
Projekt: technické kurzy pre trénerov - 
Trvanie: apríl – december 2019 - 
Cieľ: výmena vedomostí a skúseností medzi trénermi jednot-
livých športov v rámci ŠCP ako aj získavanie vedomostí od 
pozvaných odborníkov - 
Výška poskytnutého príspevku: 12 000 USD 
Slovenská golfová asociácia - 
Projekt: rozvoj národných športových štruktúr - 
Trvanie: marec – november 2020 - 
Cieľ: rozvoj štruktúry prostredníctvom vzdelávania trénerov 
golfu na Slovensku pod vedením zahraničných expertov - 
Výška žiadosti na príspevok: 30 000 USD
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283 283/29/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách konferencie SPORT (R)EVOLUTI-
ON, ktoré prezentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

283 283/30/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách Olympijského dňa 2019, ktoré 
prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž.

284 284/1/19 schvaľuje
M. Vanderku za overovateľa zápisu z 284. zasadnutia VV 
SOŠV

284 284/2/19 schvaľuje Zápis z 283. zasadnutia VV SOŠV.

284 284/3/19 schvaľuje Kontrolu úloh z 283. zasadnutia VV SOŠV.

284 284/4/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v apríli 2019 a na 
začiatku mája 2019

284 284/5/19
berie na 
vedomie

Vyhodnotenie 56. VZ SOŠV, ktoré prezentoval generálny 
sekretár SOŠV J. Liba

284 284/6/19 schvaľuje
Viceprezidenta SOŠV P. Korčoka za riaditeľa a hlavného 
koordinátora EYOF-u 2021.

284 284/7/19
berie na 
vedomie

Informácie ohľadom EYOF 2021, ktoré prezentoval generál-
ny sekretár SOŠV J. Liba

284 284/8/19
berie na 
vedomie

Správu o prípravách na Európske hry 2019 Minsk, ktorú 
prezentoval riaditeľ športového a metodického oddelenia 
SOŠV R. Buček.

284 284/9/19 schvaľuje

Zloženie výpravy Slovenskej republiky na Európske hry 
2019 Minsk.
ATLETIKA  

 

19 športovcov a 9 členov RT, z toho 3 členovia RT (*) budú v dňoch 23.-25-6. 
ubytovaní mimo dediny

športovci disciplína sprievod funkcia

Lukáš Beer náhradník pre skok 
do výšky Vladimir Gubrický vedúci tímu

Jakub Bottlik
náhradník pre 110 m 
pr., stíhaciu štafetu 
(400 m)

Martin Pupiš hlavný tréner

Matúš Bubeník skok do výšky Naďa Bendová trénerka

Šimon Bujna 4x400 mix, náhradník 
pre 100 m Marcel Lopuchovský tréner

Denis Danáč
stíhacia štafeta 400 
m, náhradník pre 
4x400 mix

Rastislav Miško* tréner

Patrik Dömötör náhradník pre stíhaciu 
štafetu (400 m) Martin Bercel* tréner

Marco Adrien 
Drozda 110 m pr. Radoslav Dubovský* tréner

Alexander Jablokov stíhacia štafeta 
(800 m) Jana Zavacká fyzioterapeutka

Martin Kučera 4x400 mix Pavol Hajmassy lekár

Ján Volko 100 m

Alexandra Bezeková 100 m, 4x400 mix, stí-
hacia štafeta (200 m)

Júlia Hanuliaková hod oštepom

Stanislava Lajčáková 100 m pr.

Daniela Ledecká
náhradníčka pre 4x400 
mix, pre stíhaciu 
štafetu (200 m)

Iveta Putalová
4x400 mix, náhradníč-
ka pre stíhaciu štafetu 
(600 m, 200 m)

Alexandra Štuková stíhacia štafeta 
(600 m)

Lucia Vadlejch
skok do diaľky, 
náhradníčka pre 100 m 
pr., hod oštepom

Jana Velďáková náhradníčka pre skok 
do diaľky

Monika Weigertová
náhradníčka pre 100 
m, pre stíhaciu štafetu 
(200 m)
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284 284/9/19 schvaľuje

BEDMINTON  

1 športovkyňa, 1 člen RT

BOX

6 športovcov a 3 členovia RT

CYKLISTIKA 
- cestná cyklistika

- cyklistika dráhová

10 športovcov a 6 členov RT, z toho 2 členovia RT (*) budú v dňoch 24.-29.6. 
ubytovaní mimo dediny
 
** Jakub Vančo - bez akreditácie, zabezpečí prepravu materiálu z Minska na 
Slovensko nákladným autom

DŽUDO

4 športovci a 1 člen RT

KARATE

1 športovec a 1 člen RT

športovkyňa disciplína sprievod funkcia

Martina Repiská dvojhra Michal Matejka tréner

športovkyňa disciplína sprievod funkcia

Miroslava Kopúňová kumite, 68 kg Jozef Poliak tréner

LUKOSTREĽBA

2 športovci a 1 člen RT

športovci disciplína sprievod funkcia

Denisa Baránková individuálna súťaž Vladimír Hurban st. tréner

Vladimír Hurban individuálna súťaž  

športovci disciplína sprievod funkcia
Andrej Csemez do 75 kg Pavol Hlavačka vedúci tímu, tréner
Dávid Michálek do 91 kg Tibor Hlavačka tréner
Matúš Strnisko do 81 kg Tomáš Kovács tréner
Michal Takács do 64 kg  
Viliam Tankó do 60 kg  
Tomáš Zöld do 69 kg  

športovci disciplína sprievod funkcia

Juraj Bellan preteky s hromadným 
štartom Martin Fraňo tréner

Marek Čanecký preteky s hromadným 
štartom, časovka Milan Lukáč mechanik

Ján Andrej Cully preteky s hromadným 
štartom Jakub Vančo** vodič/logistika

Patrik Tybor preteky s hromadným 
štartom, časovka  

Matúš Štoček preteky s hromadným 
štartom  

športovci disciplína sprievod funkcia

Martin Chren omnium Michal Rohoň* vedúci tímu 
cyklistiky, tréner

Štefan Michalička scratch Ľuboš Chren* masér, fyzioterapeut

Andrej Strmiska bodovacia súťaž Branislav Delej lekár pre cyklistiku

Alžbeta Bačíková

scratch, omnium, 
madison, preteky s 
hromadným štartom 
(cestná cyklistika), 
časovka (cestná 
cyklistika) 

 

Tereza Medveďová
bodovacia súťaž, 
madison, ind. stíhacie 
preteky, 

 

športovci disciplína sprievod funkcia
Matej Poliak 66 kg Ján Gregor tréner
Milan Randl 90 kg  
Filip Štancel 81 kg  
Peter Žilka 90 kg  
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284 284/9/19 schvaľuje

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA  

14 športovcov a 10 členov RT, z toho 3 členovia RT (*)budú ubytovaní mimo 
dediny

SAMBO

1 športovkyňa a1 člen RT

ŠPORTOVÁ STREĽBA

9 športovcov a 6 členov RT

STOLNÝ TENIS

4 športovci a 2 členovia  RT

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA

1 športovkyňa, 1 členka RT

športovci disciplína sprievod funkcia

Samuel Baláž K4 500 m Filip Petrla vedúci tímu

Adam Botek K2 1000 m Peter Likér tréner

Akos Gacsal K1 1000, K1 5000 m Marian Ostrčil tréner

Peter Gelle K2 1000 m Ľubomír Hagara ml. tréner

Gábor Jakubík K4 500 m Radovan Šimočko tréner

Matej Rusnák C1 1000 m Andrej Wiebauer tréner

Erik Vlček K4 500 m Róbert Erban* tréner/servisman

Csaba Zalka K4 500, K1 200 Gejza Vass* tréner/servisman

Gabriela Ladičová C1 200 m Jana Šmidáková fyzioterapeut

Hana Mikéciová C2 500 m Igor Viszlai* masér

Ivana Mládková K1 200 m, K1 500 m  

Mariana  Petrušová K2 500 m  

Lucia Valová C2 500 m  

Jessica Zatlkajová K2 500 m  

športovci disciplína sprievod funkcia

Patrik Jány 10 m vzd. puška 60 Zoltán Baláž tréner pre puškové 
disciplíny

Matej Medveď 50 m 3 x 40 ľub. 
malokalib. Miroslav Marko tréner pre pištoľové 

disciplíny
Juraj  Tužinský 10 m vzd. pištoľ 60 Marek  Sýkora tréner pre skeet

Danka Barteková skeet Wilbert Recabarren lekár

Veronika Sýkorová skeet Branislav Slamka tréner pre trap

Marián Kovačócy trap, mixed team Patrícia Vargová 
Compelová fyzioterapeut

Erik Varga trap, mixed team  
Zuzana Rehák 
Štefečeková trap, mixed team  

Jana Špotáková trap, mixed team  

športovci disciplína sprievod funkcia

Ľubomír Pištej miešaná štvorhra Jaromír Truksa tréner

Yang Wang dvojhra Peter Šereda tréner 

Babora Balážová miešaná štvorhra  

Tatiana Kukuľková dvojhra

športovkyňa disciplína sprievod funkcia

Sylvia Reviláková do 52 kg Igor Šašurin tréner

športovkyňa disciplína sprievod funkcia

Chiara Bunce viacboj Katarína Krekáňová trénerka

ZÁPASENIE

1 športovec, 1 člen RT

športovec disciplína sprievod funkcia

Akhsarbek Gulaev do 74 kg Erik Cap tréner
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VEDENIE VÝPRAVY

meno  funkcia
Roman Buček vedúci výpravy
Boris Demeter zástupca vedúceho výpravy 
Ľubomír Souček hlavný tlačový atašé
Svetlana Barátová tlačový atašé
Roman Fano vedúci lekár   
Roman Hanzel administratívny pracovník
Róbert Caro fyzioterapeut

284 284/10/19
berie na 
vedomie

 Informácie o obnovení Slovenskej asociácie olympionikov 
a jej aktivitách, ktoré odprezentoval projektový manažér 
športového a metodického oddelenia SOŠV R. Hanzel.

284 284/11/19 a)
schvaľuje 

dodatočne

ZPC č. 1 - 4 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Praha, ČR 6.-7.5.2019 Stretnutie k EYOF 2021 J. Liba 
SOŠV 100 
2 Baku, Azerbajdžan 5.-7.5.2019 Seminár vedúcich výprav 
P.Gantnerová SOŠV 900

284 284/11/19 b) schvaľuje

ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Viedeň, Rakúsko 17.-19.5.2019 Seminár EOV A. Siekel, P. 
Rusnáková, K. Novotná SOŠV/EOV 200 
2 Olympia, Grécko 27.5.2019 Návšteva Olympie a Olympij-
skej akadémie SOŠV 1000 
3 Moskva, Rusko 1.6.2019 Medzinárodné fórum mladých 
olympionikov P. Rusnáková, L. Filipová, P. Nemčok, M. 
Černek, P. Gantnerová SOŠV/ORG 400 
4 Olympia, Grécko 1.-15.6.2019 Stretnutie mladých účast-
níkov P. Hrbek, Z. Vodáčková SOŠV/MOV 500 
5 Minsk, Bielorusko 20.6.- 1.7.2019 EH Minsk 2019 A. 
Siekel, J. Liba, J. Šiller, J. Súkup, A. Galica, Pašuth, Mašlany, 
I. Motolíková, J. Jurášek, R. Petriska, F. Chmelár SOŠV/EOV 
5000

284 284/12/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách projektu Olympijský odznak 
všestrannosti, ktoré odprezentoval projektový manažér 
športového a metodického oddelenia SOŠV R. Hanzel.

284 284/13/19 schvaľuje
Navrhnutie Tibora Soósa na ocenenie štátnym vyznamena-
ním.

284 284/14/19 schvaľuje
Oficiálny cenník za využitie služieb SOŠV – Slovenského 
olympijského a športového múzea.

285 285/1/19 schvaľuje
R. Petrisku za overovateľa zápisu z 285. zasadnutia VV 
SOŠV.

285 285/2/19 schvaľuje Zápis z 284. zasadnutia VV SOŠV.

285 285/3/19 schvaľuje Kontrolu úloh z 284. zasadnutia VV SOŠV.

285 285/4/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v máji, júni, júli, 
auguste 2019 a na začiatku septembra 2019.

285 285/5/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách EYOF 2021, ktoré prezentoval vice-
prezident SOŠV P. Korčok a generálny sekretár SOŠV J. Liba.

285 285/6/19
berie na 
vedomie

Vyhodnotenie Európskych hier 2019 Minsk, ktoré prezen-
toval riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. 
Buček.

285 285/7/19
berie na 
vedomie

Vyhodnotenie EYOF 2019 Baku, ktoré prezentoval riaditeľ 
športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.

285 285/8/19
berie na 
vedomie

Správu o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio, ktorú 
prezentoval riaditeľ športového a metodického oddelenia 
SOŠV R. Buček.

285 285/9/19
berie na 
vedomie

Informácie o príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a 
budovanie športovej infraštruktúry
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285 285/10/19 schvaľuje
Zloženie komisie SOŠV pre vyhodnocovanie žiadostí o 
poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a 
budovanie športovej infraštruktúry.

285 285/11/19
berie na 
vedomie

Písomnú žiadosť Slovenského zväzu kickboxu zaoberať sa 
metodikou na výpočet podielu uznaného športu na rok 
2020, ktorú odprezentoval člen VV SOŠV D. Líška.

285 285/12/19 schvaľuje

Potrebu zakomponovať do návrhov financovia športu 
nezávislú autoritu finančného charakteru, s ktorou by SOŠV 
mohol na príprave návrhu pre výpočet financovania športu 
odborne spolupracovať a diskutovať.

285 285/13/19 a)
schvaľuje 

dodatočne

ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Praha, ČR Konferencia Šport a právo T. Gabriš SOŠV 150 
2 Praha, ČR 5.-6.8.2019 Stretnutie s ČOV J. Liba SOŠV 100 
3 Baku, Azerbajdžan 21.-24.7.2019 OCEP Program Baku 
2019 Hadbábny, Valovičová, Ciklaminiova, Corticelli SOŠV 
100 
4 Tokio, Japonsko 26.-29.8.2019 Inšpekčná cesta OH Tokio 
2020 J. Liba, A. Siekel, G.Asványi SOŠV 5000 
5 Lausanne, Švajčiarsko 2.-5.9.2019 Seminár vedúcich 
výprav OHM Lausanne 2020 R. Hanzel MOV/SOŠV 500 
6 Brno, ČR 5.9.2019 Národné finále Odznaku všestrannosti 
R. Tomko SOŠV 50

285 285/13/19 b) schvaľuje

ZPC č. 1 - 11 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Tokio, Japonsko 7.-13.9.2019 VZ Olympic Museum 
Network Z. Letenayová SOŠV/MOV 2000 
2 Kyjev, Ukrajina 9.-15.9.2019 Medzinárodné stretnutie 
Olympijský bocian R. Fedor, J. Ucháľ, S. Maďarčíková, M. 
Ferencová, L. Paľo, D. Čižmár, V. Karchová, A. Fenčíková, S. 
Palinský, L. Tomko., E. Babinčáková, K. Stuľaková, J. Uchaľ, R. 
Hajduková SOŠV/ORG 5000 
3 Budapešť, Maďarsko 11.-14.9.2019 VZ EFPM K. Ráczová, 
P Buček, M. Tomášik SOŠV/ORG 500 
4 Lausanne, Švajčiarsko 17.-20.9.2019 Games Preparation 
Forum B. Demeter SOŠV/MOV 200 
5 Brusel, Belgicko 18.-19.9.2019 Seminár k financovaniu z 
EÚ P.Gantnerová SOŠV/EOV 1000 
6 Rím , Taliansko 3.-6.10.2019 Európska športová platforma 
Z. Kríž SOŠV 400 
7 Rím , Taliansko 3.-4.10.2019 Zasadnutie poradného orgá-
nu ENGSO P. Gantnerová SOŠV 300 
8 Praha, ČR 3. -6.10.2019 Športová diplomacia P. Gantnero-
vá, D. Kosová, A. Longová, P. Bendík, J. Szalay, K. Valkyová, I. 
Hatalová, J. Repčík, J. Liba, P. Terem, I. Štulajter SOŠV 700 
9 Tokio, Japonsko 12.-18.10.2019 World Press Briefing Ľ. 
Souček SOŠV 2000 
10 Doha, Katar 11.-16.10.2019 Beach Games Z. Vodáčková 
SOŠV 1500 
11 Doha, Katar 11.-19.10.2019 Beach Games + VZ ANOV 
A. Siekel, J. Liba, P. Gantnerová SOŠV/ANOV 5000

285 285/14/19
berie na 
vedomie

Správu o prípravách na Svetové plážové hry Dauha 2019, 
ktorú prezentoval riaditeľ športového a metodického odde-
lenia SOŠV R. Buček.

285 285/15/19 schvaľuje

Zloženie výpravy Slovenskej republiky na Svetové plážové 
hry Dauha 2019:
Akvatlon: Marek Pavúk, súťaž jednotlivcov Michal Varga, 
tréner 
Karate: Ema Brázdová - kata žien, Peter Fabián -  kata mužov, 
Peter Baďura - tréner 
Diaľkové plávanie: Karolína Balážiková, Peter Gutian - trenér 
Vedenie výpravy: Roman Buček - vedúci výpravy, Roman 
Fano  – lekár výpravy
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285 285/16/19 schvaľuje Plán zasadnutí VV SOŠV na II. polrok 2019.

285 285/17/19 schvaľuje
Navrhnutie športovkyne Emanuely Luknárovej na výročné 
ocenenie EOV - Cena Piotra Nurowského.

285 285/18/19 schvaľuje 
Navrhnutie Danky Bartekovej do volieb do Komisie špor-
tovcov MOV.

285 285/19/19
berie na 
vedomie

Informácie o programe Športová diplomacia 2019/2020, 
ktoré odprezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba.

285 285/20/19 schvaľuje
Žiadosť Slovenského zväzu sánkarov na podporu projektu z 
Olympijskej solidarity MOV, ktorú odprezentoval generálny 
sekretár SOŠV J. Liba.

285 285/21/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách a priebehu Olympijského dňa 2019 
a priebehu jeho sprievodných súťaží a aktivít.

285 285/22/19 schvaľuje

Mandát členky VV SOŠV M. Šiškovej začať pracovať v rámci 
agendy ženy a šport na príprave seminára, ktorý bude zame-
raný na aktiváciu a väčšiu angažovanosť žien kandidovať do 
orgánov športových organizácií.

285 285/23/19 schvaľuje

Nedoporučuje účasť zástupcu SOŠV na konferencii Šport a 
právo 2019. Toto stanovisko VV SOŠV sa opiera o viacero 
nepodložených, mylných až zavádzajúcich tvrdení, ktoré sú 
častokrát organizátorom konferencie Učenou právnickou 
spoločnosťou a jej členmi prezentované verejnosti. VV 
SOŠV zároveň navrhuje v odpovedi požiadať Učenú práv-
nickú spoločnosť, aby sa v budúcnosti vyhli podobným for-
muláciám a prezentácii záverov z podujatí, ktoré organizujú.

285 285/24/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách Domu športu, ktoré odprezentoval 
generálny sekretár SOŠV J. Liba

285 285/25/19 ukladá
Úlohu pripraviť oficiálne poďakovanie pre mesto Gifu za 
profesionálny prístup a spoluprácu. (Z: sekretariát SOŠV; 
T: 3. 10. 2019).

285 285/1PR/19 schvaľuje

Závery Komisie pre rozvoj športu SOŠV, ktoré sa týkajú 
Top tímu 2019 a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o 
metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020. 
Termín hlasovania: 25.6.2019 – 27.6.2019

285 285/2PR/19 schvaľuje

Zloženie výpravy na EYOF 2019 Baku.
Vedenie výpravy

Demeter Boris vedúci výpravy
Charfreitag Libor zástupca vedúceho výpravy, 
  ambasádor
Macek Ivan lekár
Caro Róbert fyzioterapeut
Mokošová Barbora mladá ambasádorka
Galicová Danka tlačový atašé
Galica Andrej kameraman, fotograf, sociálne médiá

Atletika (19)

Športovkyne

Ragasová Alžbeta 5 km  chôdza
Šišoláková Lucia 2000m prekážky
Forster  Viktória 100 m
Hanuliaková  Petra oštep
Švecová  Andrea 400m
Palinderová Lujza skok o žrdi
Paulínyová Emma 800m
Kišková Katarína štafeta 100,200,300,400
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285 285/2PR/19 schvaľuje

Športovci
Hriň Adam skok do diaľky, trojskok
Haborák  Milan vrh guľou
Nemčok Patrik 10 km chôdza
Revaj  Filip 800m
Beladič  Samuel štafeta
Bartek Denis 400m prekážky
Nemec  Jakub 100m, 200m

Realizačný tím
Laurenčík Milan vedúci tímu
Adlerová  Katarína trénerka
Hanuliaková Eva trénerka
Machník Ľuboš tréner

15 športovcov (z toho 7 mužov a 8 žien) a 4 členovia reali-
začného tímu

Športová gymnastika (6)

Športovkyne
Surmanová Sára viacboj

Športovci
Nemčovič Matej viacboj

Realizačný tím
Zvalo Martin vedúci tímu
Miklošová Nadežda trénerka

Rozhodcovia
Kremnická  Soňa rozhodca
Rupčík Ľuboš rozhodca

2 športovcov (z toho 1 muž a 1 žena), 2 členovia realizačné-
ho tímu, 2 rozhodcovia

Cyklistika (7)

Športovkyne
Kurnická Tereza preteky s hromadným štartom, časovka
Číšecká Miriama preteky s hromadným štartom, časovka

Športovci
Svrček Martin preteky s hromadným štartom, časovka
Slivka Jakub preteky s hromadným štartom, časovka
Ungvarský Lukáš preteky s hromadným štartom, časovka

Realizačný tím
Švajdleník  Vladimír vedúci tímu
Buchel Štefan tréner

5 športovcov (z toho 3 muži a 2 ženy) a  2 členovia reali-
začného tímu

Džudo (9)

Športovkyne
Tománková Silvia 57 kg

Športovci
Maťašeje Benjamín 90 kg
Ádam Viktor nad 90 kg
Ret Samuel 81 kg
Demčák Tomáš 60 kg
Krajčí  Miloš 66 kg
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285 285/2PR/19 schvaľuje

Tenis (6)

Športovkyne
Drugdova Salma dvojhra, štvorhra
Balus Irina  dvojhra, štvorhra

Športovci
Privara Peter Benjamin dvojhra, štvorhra
Naď Peter   dvojhra, štvorhra

Realizačný tím
Nakládal Rastislav Tréner
Trčka Daniel Tréner

4 športovci (z toho 2 muži a 2 ženy) a 2 členovia realizačné-
ho tímu

Zapásenie (9)

Športovkyne
Polláková Anna voľný štýl 46kg

Športovci
Csorgo Tomáš voľný štýl 55 kg
Vereš Michal voľný štýl 65 kg
Matyáš Szeiler gréckorímsky štýl 60 kg
Huszarovics Ladislav gréckorímsky štýl 65 kg

Realizačný tím
Szeiler Zoltán vedúci tímu
Soós Tomáš tréner GRŠ
Gáál  Attila tréner VŠ

Rozhodca
Mokrý Libor rozhodca

5 športovcov (z toho 4 muži a 1 žena), 3 členovia realizačné-
ho tímu, 1 rozhodca

Plávanie (10)

Športovkyne
Kovácsová  Timea 100m znak; 100,200 m motýlik; 
  200m, 400m PP
Mižúrová Jana 100m znak; 200m, 400m PP
Šprláková-Zmorová  
Olívia Ana 200m, 400m, 800m VŠ; 200m znak 
Slušná Lilian 50m, 100m VŠ, 100m motýlik

Športovci
Jablčník  František 200m VŠ; 200m, 400m PP
Daniš Matej 50m, 100m VŠ, 100m motýlik
Dikácz Bence 1500m VŠ, 100m, 200m prsia
Folťan Patrik 50m VŠ; 100m, 200m znak; 100m 
motýlik

Realizačný tím
Hlavatý Rastislav tréner
Sirotný Pavol tréner

8 športovcov (z toho 4 muži a 4 ženy) a 2 členovia reali-
začného tím
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285 285/3PR/19 a)
schvaľuje 

dodatočne

ZPC č. 1 – 8
1 Olympia, Grécko 27.5.2019 Návšteva Olympie a Olym-
pijskej akadémie Siekel,Liba, Galica, Souček, Kvašňov-
ská,Czuczová,Šmihulová,Asványi,Gantnerová,Korčok , Križ, 
Liba Jakub, Klus, Čamborová, Révesz, Révesz Ferenc,Králik, 
Malík, Mjartan, Balúchová, Šmidtová, Kompanová, Godál, 
Staňo, Ďurčanová, Luberda, Mlynek, Murgačová, Kozubová, 
Výrosteková, Dzurňák, Hudzík, Filipová, Rusnáková, Novot-
ná, Hartmann, NémethováKrajčírová, Škvarek, Dvorščík, 
Zaduban, Vlček, Barteková, SOŠV 2000 
2 Brno, Praha 5.-6.6.2019 Stretnutie komisie rovných príle-
žitostí ČOV M. Šišková SOŠV/ORG 100 
3 Praha, ČR 10.- 11.6.2019 120 rokov ČOV A. Siekel, J. Liba, 
P. Gantnerová SOŠV 100 
4 Praha, ČR 20.- 21.6.2019 Športová diplomacia P. Gantne-
rová, M. Benko, D. Kosová, A. Longová, A. Michalková, L. 
Kršňáková SOŠV 300 
5 Minsk, Bielorusko 20.6.- 1.7.2019 EH Minsk 2019 M. 
Fleischer, P. Gantnerová, Z, Vodáčková SOŠV 1500 
6 Lausanne, Švajčiarsko 23.6.2019 Otvorenie sídla MOV J. 
Liba SOŠV/EOV 15 
7 Tokio, Japonsko 29.6.- 4.7.2019 Seminár pre lekárov 
výprav R. Fano SOŠV 2500 
8 Atény, Grécko 1.-4.7.2019 13. konferencia pre učiteľov 
telesnej výchovy E. Cecarelli SOŠV 200

285 285/3PR/19 b) schvaľuje

ZPC č. 1 – 6
1 Doha, Katar 8.-11.7.2019 Seminár vedúcich výprav Beach 
Games R. Buček SOŠV/ORG 300 
2 Baku, Azerbajdžan 19.-21.7.2019 Seminár New Leaders P. 
Gantnerová SOŠV 700 
3 Baku, Azerbajdžan 19.-28.7.2019 EYOF Baku 2019 I. 
Motolíková, Z. Vodáčková, J. Liba, A. Siekel, P. Gantnerová 
SOŠV/EOV 2000 
4 Baku, Azerbajdžan 21.-24.7.2019 Observer Programme na 
EYOF Banská Bystrica 2021 Korčok, Šabo, Mancoš, Hamaj, 
Nyčová, Škarba, Ryšavý, Kútik, Barutová, Drahovsky, Pulc, 
Slaný, Gubrický, Jakubová, Dopjera SOŠV/MOV 5000 
5 Tokio, Japonsko 19.-23.8.2019 Seminár vedúcich výprav 
OH Tokio 2020 R. Buček, B. Demeter SOŠV/MOV 2000 
6 Lausanne, Švajčiarsko 17.-19.9.2019 Seminár k príprave 
na olympijské hry B. Demeter SOŠV/MOV 100

285 285/4PR/19 schvaľuje

Návrh štipendistov na Olympijskú solidaritu MOV Peking 
2022. Menovite: Andreas Žampa, Soňa Moravčíková (alpské 
lyžovanie), Samuel Jaroš (snoubording), Petra Rusnáková 
(short track), Nicole Rajičová (krasokorčuľovanie), Tomáš 
Vaverčák, Matej Zmij (sánkovanie), Tomáš Sklenárik, Vero-
nika Machyniaková (biatlon), Ján Koristek (bežecké lyžova-
nie), Rebeka Jančová (alpské lyžovanie). Návrh štipendistov 
bol vytvorený na základe návrhov od národných športových 
zväzov. Tento návrh následne posúdilo športové oddelenie 
SOŠV a kladne ho vyhodnotila aj Komisie pre rozvoj športu 
SOŠV. V návrhu sa zohľadnili dosiahnuté športové výsledky, 
zastúpenie športových odvetví a perspektíva účasti na ZOH 
2022. Termín hlasovania: 20. 8. 2019 - 22. 8. 2019.

286 286/1/19 schvaľuje
P. Korčoka za overovateľa zápisu z 286. zasadnutia VV 
SOŠV.

286 286/2/19 schvaľuje Zápis z 285. zasadnutia VV SOŠV.

286 286/4/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v septembri 2019 a 
na začiatku októbra 2019.
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286 286/5/19
berie na 
vedomie

Vyhodnotenie konferencie Sport (r)evolution, ktoré prezen-
toval prezident SOŠV A. Siekel.

286 286/6/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách EYOF 2021, ktoré prezentoval vice-
prezident SOŠV P. Korčok a generálny sekretár SOŠV J. Liba.

286 286/7/19
berie na 
vedomie

Správu o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio, ktorú 
prezentoval riaditeľ športového a metodického oddelenia 
SOŠV R. Buček.

286 286/8/19
berie na 
vedomie

Informácie o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a 
budovanie športovej infraštruktúry, ktoré prezentoval člen 
VV SOŠV M. Kohút.

286 286/9/19 schvaľuje
Zoznam projektov, ktoré predložila komisia SOŠV pre vy-
hodnocovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na moderni-
záciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry.

286 286/10/19 schvaľuje

ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Praha, ČR 3. -6.10.2019 Športová diplomacia D. Barteková 
SOŠV 150 
2 Rožnov p/ Radhoštem, ČR 4.-6.10.2019 Výjezdní zasedání 
Českého výboru Pierre de Coubertin F. Seman SOŠV/ORG 
60 
3 Varšava, Poľsko 23.-26.10.2019 Debriefing EYOF 2019 + 
VZ EOV P. Korčok, K. Nyčová, I. Šabo, P. Hamaj, M. Škarba, 
M. Mancoš, A. Dobrík SOŠV/EYOF BB 2000 
4 Helsinki, Fínsko 18.-20.11.2019 New Leaders Forum J. 
Liba, M. Šišková, P. Gantnerová SOŠV/ORG 1000 
5 Lausanne, Švajčiarsko 14.-15.11.2019 MOV Komunikačný 
workshop Ľ. Souček, D. Galicová SOŠV 800

286 286/11/19 schvaľuje
Návrh kandidátov do správnej rady Fondu na podporu špor-
tu menovite J. Rybánskeho a D. Líšku

286 286/12/19 schvaľuje
Návrh prezidenta SOŠV na vymenovanie člena VV SOŠV M. 
Kohúta za tretieho viceprezidenta SOŠV so zameraním sa na 
infraštruktúru a investície.

286 286/13/19
berie na 
vedomie

Informácie o prípravách podujatia Šporfestival 2019, ktoré 
prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž

286 286/14/19 ukladá
Úlohu vypracovať usmernenie pre olympijských medailis-
tov v súvislosti s novým zákonom o príspevku za zásluhy v 
oblasti športu (Z: sekretariát SOŠV; T: 7. 11. 2019).

287 287/1/19 schvaľuje Z. Kríža za overovateľa zápisu z 287. zasadnutia VV SOŠV.    

287 287/2/19
berie na 
vedomie

Informácie o vzdelávacom programe Športová diplomacia, 
ktoré odprezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba

   

287 287/3/19 schvaľuje Zápis z 286. zasadnutia VV SOŠV.    

287 287/4/19 schvaľuje Kontrolu úloh z 286. zasadnutia VV SOŠV.

287 287/5/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v októbri 2019 a na 
začiatku novembra 2019.

   

287 287/6/19
berie na 
vedomie

Informácie o činnosti SAO a spolupráci so SOŠV na rok 
2020, ktoré predstavil predseda SAO M. Martikán.

   

287 287/7/19
berie na 
vedomie

Informácie zo zasadnutia VZ ANOV a VZ EOV, ktoré pre-
zentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba.

   

287 287/8/19
berie na 
vedomie

Správu o priebehu a výsledkoch I. plážových hier ANOV, 
ktorú prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba.
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VV číslo uzn. úkon UZNESENIE
zodpo-

ved.
termín splnené

287 287/9/19
berie na 
vedomie

Správu o prípravách na Olympijské hry 2020 Tokio, ktorú 
prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba

287 287/10/19 a)
schvaľuje 

dodatočne

ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1 Praha, ČR 1 -3.11.2019 Športová diplomacia P. Bendik, J. 
Szalay, I. Hatalová, J. Repčík, K. Valkyová SOŠV 500  
2 Lake Placid, USA 3.-6.11.2019 9. Athletes 365 Career 
Fórum A. Longová SOŠV/MOV 250 
3 Katowice, Poľsko 4.-7.11.2019 WADA Fórum R. Buček, V. 
Vachalík SOŠV 600

287 287/11/19 schvaľuje
Návrh kandidátov do správnej rady Fondu na podporu špor-
tu menovite J. Rybánskeho, D. Líšku, J. Krnáč a I. Lednickej 
do dozornej rady Fondu na podporu športu

287 287/12/19 schvaľuje
Návrh športovcov do JOT 2020 schválený Komisiou pre roz-
voj športu SOŠV a predložený predsedom komisie a zároveň 
viceprezidentom SOŠV P. Korčokom.

287 287/13/19 schvaľuje
Navrhnutie trénera Juraja Sanitru na cenu MOV za celoži-
votné úspechy (2019 IOC Coaches Lifetime Achievement 
Award).

287 287/14/19 schvaľuje
Návrhy na ceny fair play za rok 2019 a projektu Šport je 
šanca, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž.

287 287/15/19 schvaľuje Prípravu projektu Tím EYOF 2021.

287 287/16/19
berie na 
vedomie

Správu o pracovnom stretnutí SOŠV a KŠZ, ktorú prezento-
val viceprezident SOŠV Z. Kríž.

288 288/1/19 schvaľuje
P. Korčoka za overovateľa zápisu z 288. zasadnutia VV 
SOŠV. 

288 288/2/19 schvaľuje Zápis z 287. zasadnutia VV SOŠV. 

288 288/3/19 schvaľuje Kontrolu úloh z 287. zasadnutia VV SOŠV. 

288 288/4/19
berie na 
vedomie

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách v novembri 2019 a na 
začiatku decembra 2019.

288 288/5/19 a)
schvaľuje 

dodatočne

ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1. Soči, Rusko, 2.-4.12.2019, 10. rokov Ruskej olympijskej 
univerzity, P. Gantnerová, SOŠV/ORG, 150 
2. Budapešť, Maďarsko, 28.11.2019, súťaže „Dunajský 
pohár“, Z. Kríž, SOŠV, 100

288 288/5/19 B) schvaľuje

ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
1. Lausanne, Švajčiarsko, 7.-22.1.2020, OHM Lausanne 
2020, A. Siekel, J. Liba, R. Buček, R. Fano, A. Kuzmina, I. Mo-
tolíková, Z. Vodáčková, P. Gantnerová,  SOŠV/MOV, 6000 
2. Lausanne, Švajčiarsko, 27.-29.1.2020, VV EOV, J. Liba, 
EOV/SOŠV, 100 
3. Vilnius, Litva, 27.1.-4.2.2020, Školenie OVEP, I. Motolíko-
vá, I. Kováč, J. Krull, SOŠV/ORG, 1000 
4. Rím, Taliansko, 5.-7.2.2020, Stretnutie komisie olympij-
ského vzdelávania a kultúry EOV, I. Motolíková, SOŠV/EOV, 
200 
5. Brusel, Belgicko, 10.-12.2.2020, Stretnutie k projektu 
RINGS, J. Liba, P. Gantnerová, SOŠV/ORG, 300

288 288/6/19 schvaľuje Plán zasadnutí VV SOŠV a VZ SOŠV na rok 2020.

289 289/1/19 schvaľuje
M. Kohúta za overovateľa zápisu z 289. mimoriadneho 
zasadnutia VV SOŠV. 
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VV číslo uzn. úkon UZNESENIE
zodpo-

ved.
termín splnené

289 289/2/19 schvaľuje

Nomináciu na YOG 2020 Lausanne nasledovne:
Vedenie výpravy

Demeter Boris vedúci výpravy
Buček Roman koordinátor výpravy (St. Moritz)
Tomčíková Zuzana zástupca vedúceho výpravy Lausanne +  
  Athlete 365 Career+ program
Beli Stanislav lekár Lausanne
Fano Roman lekár St. Moritz
Caro Róbert fyzioterapeut
Galicová Dana tlačový atašé Lausanne
Souček Ľubomír tlačový atašé St. Moritz
Galica Andrej kameraman, fotograf, sociálne médiá

Zjazdové lyžovanie  (1+1+6)

Športovci
Jančová  Rebeka slalom, super G, alpská kombinácia,  
  obrovský slalom
Žampa Teo slalom, super G, alpská kombinácia,  
  obrovský slalom

Realizačný tím
Smekal Jozef tréner – vedúci výpravy
Žampa Tomáš tréner 
Poprocká Miriam tréner  - na vlastné náklady (SOŠV  
  zabezpečuje len akreditáciu)
Boris  Anton servisman - na vlastné náklady (SOŠV  
  zabezpečuje len akreditáciu)
Beňuš Patrik fyzioterapeut - na vlastné náklady  
  (SOŠV zabezpečuje len akreditáciu)

Biatlon (3+3+3)

Športovci
Kapustová Ema individuálne preteky 10km, šprint 6km,  
  zmiešaná štafeta
Pacerová Sára individuálne preteky 10km, šprint  
  6km,, zmiešaná štafeta
Skačanová  Barbara individuálne preteky 10km, šprint 6km,  
  zmiešaná štafeta
Badáň Matej individuálne preteky 12,5km, šprint  
  7,5km, zmiešaná štafeta
Gregor Matej individuálne preteky 12,5km, šprint  
  7,5km, zmiešaná štafeta
Matovič Bruno individuálne preteky 12,5km, šprint  
  7,5km, zmiešaná štafeta

Realizačný tím
Vránsky  Peter tréner
Kramla  Filip tréner
Závalec Samuel servisman

Bežecké lyžovanie (2+2+4)

Športovci
Mazúrová Timea Šprint, 5km voľná technika, Cross  
  country cross
Sivoková Kristína Šprint, 5km voľná technika, Cross  
  country cross
Tilesch Denis Šprint, 10 km klasicky, Cross country  
  cross
Oravec  Matúš Šprint, 10 km klasicky, Cross country  
  cross
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VV číslo uzn. úkon UZNESENIE
zodpo-

ved.
termín splnené

289 289/2/19 schvaľuje

Realizačný tím
Holienčík Stanislav tréner 
Malák Michal vedúci výpravy - servisman
Brűnn  Jozef servisman
Benka Rybár Ondrej  servisman

Skialpinizmus (1+1+1)

Športovci
Černek Matúš šprint, individuálne preteky, zmiešaná  
  štafeta
Kovárová Laura šprint, individuálne preteky, zmiešaná  
  štafeta

Realizačný tím
Hric  Roland tréner

Snoubording (1+1+2)

Športovci
Haničová Eva slopestyle
Pitoňáková Katarína snoubord cross

Realizačný tím
Hermély Július tréner snoubord cross
Hliničan Marek tréner slopestyle

Šortrek (1+1)

Športovci
Rusnáková Petra 500m, 1000m

Realizačný tím
Novotná Kateřina trénerka

Akrobatické lyžovanie (2+1+2)

Športovci
Válek Jakub  skicross
Oravec Michael  slopestyle + big air
Lozáková Kayla Anna ski cross

Realizačný tím
Sanitrár Ján tréner ski cross
Murgáč Tomáš tréner slopestyle + big air

Sánkovanie (3+2+4)

Športovci
Varga Vratislav jednosedadlové + dvojsedadlové sane
Majerčák Metod dvojsedadlové sane
Lihoň  Dávid jednosedadlové sane
Trembošová Nikola jednosedadlové + dvojsedadlové sane
Petríková Bianka jednosedadlové + dvojsedadlové sane

Realizačný tím
Škvarek Jozef vedúci družstva
Harniš Ján  tréner
Findurová Bacharová  Viera trénerka
Drajna Rastislav servisman - na vlastné náklady (SOŠV  
  zabezpečuje len akreditáciu)

Boby (1+1+3)

Športovci
Čerňanská Viktória monoboby
Sviták  Martin monoboby
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VV číslo uzn. úkon UZNESENIE
zodpo-

ved.
termín splnené

289 289/2/19 schvaľuje

Realizačný tím
Bician Andrej tréner
Jagnešák Milan tréner
Jagnešáková Zdenka člen podporného tímu –- na vlastné  
  náklady (SOŠV zabezpečuje 
  len akreditáciu)

Hokej 3x3  (4+5+2)

Športovci
Eliáš Michal  brankár
Melicher Patrik  hráč
Repčík Peter  hráč
Sýkora Adam  hráč
Látková Ivana  brankárka
Janeková Nikola  hráčka
Dobiašová Zuzana  hráčka
Donovalová Emma  hráčka
Kapičáková Barbora  hráčka

Realizačný tím
Kožanová Ľubomíra manažérka tímu
Hrtús Michal kustód

Hokej turnaj družstiev (0+17+5)

Športovci
Medviďová Laura  brankárka
Macková Simona  brankárka
Janekova  Nikola  hráčka
Dobiášová Zuzana  hráčka
Donovalová  Emma  hráčka
Kapičáková Barbora  hráčka
Belková Tereza  hráčka
Živčáková Emma Bianka hráčka
Giertlová Lea   hráčka
Nemčeková Mária  hráčka
Jancsóová Laura   hráčka
Fančovičová Hana  hráčka
Glosíková Lea   hráčka
Hudáková Nina   hráčka
Slováková Kristína  hráčka
Stern Lily   hráčka
Kučerová Viktória  hráčka

Realizačný tím

Kožanová  Ľubomíra manažérka tímu
Sabolová Gabriela 1.tréner
Segin Tomáš 2.tréner
Kvaková  Monika trénerka brankárok
Čulka Dušan kustód

Hostia
Siekel Anton prezident SOŠV 8.-13.1.2020
Liba Jozef  generálny sekretár SOV  
    8.-15.1.2020
Kuzmina Anastasyia ambasádorka výpravy 
    8.-15.1.2020
Gantnerová Petra pracovníčka SOŠV 8.-15.1.2020
Vodáčková Zuzana pracovníčka SOŠV 8.-13.1.2020
Motolíková  Ivana pracovníčka SOŠV 8.-15.1.2020

289 289/3/19 schvaľuje
Zaslať SLA stanovisko VV SOŠV k návrhu nominácie členov 
zjazdárskej časti výpravy na YOG Lausanne 2020.
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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 olym-
pijský a športový výbor má výlučné právo používať olympijskú 
symboliku a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými 
osobami a právnickými osobami.
Dátum založenia: 19.12.1992

(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. Ján Mižúr – člen dozornej rady do 26.1.2018,  predseda/
kontrolór od 26.1.2018
Ján Karšňák – člen dozornej rady od 26.11.2016
Jakub Šimoňák – člen dozornej rady za komisiu športovcov od 
27.4.2018
Tibor Hubík – člen dozornej rady od 27.4.2018
Výkonný výbor (VV SOŠV)
Anton Siekel - prezident SOŠV od 26.11.2016
Ľubor Halanda – viceprezident do 26.11.2016, od 26.11.2016 
člen VV SOŠV
Peter Korčok – člen VV SOŠV do 26.11.2016, od 26.11.2016 
viceprezident
Zdenko Kríž – člen VV SOŠV 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 SOŠV od 18.4.2015
Daniel Líška - člen VV SOŠV 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 SOŠV od 26.11.2016
Monika Šišková  - člen VV SOŠV od 26.11.2016
Marián Vanderka - člen VV SOŠV 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)
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)
Martin Kohút - člen VV SOŠV od 26.4.2019, viceprezident od 
3.10.2019

Ombudsman SOŠV
Ľubomír Fogaš - od 26.11.2016

(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 Slo-

venskej republike,
• zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty v Slovens-

kej republike,
• podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike,
• riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu 

na olympijských hrách a na iných súťažiach organizova-
ných     Medzinárodným olympijským výborom, Európ-
skymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných 
olympijských výborov,

• zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách 
a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olym-
pijským 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 účtov-
né 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 127 tejto Výročnej správy.

(5) 
Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
účtovnej jednotky.
Slovenský olympijský a športový výbor založil v roku 2000 
svoju prvú dcérsku spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou – 
Slovenskú olympijskú marketingovú, a. s., v roku 2007 Nadáciu 
Slovenského olympijského výboru a v roku 2019 spoločnosť 
Sport Event, s. r. o.
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(6)  
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostave-
ná ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za 
účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú 
primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach 
a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou 
pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže 
poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potenciálni 
investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli 
potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie 
získať z iných zdrojov. 

(7)  
Významné opravy chýb minulých období.
Z dôvodu nesprávnej aplikácie metódy oceňovania dlhodobé-
ho finančného majetku metódou vlastného imania namiesto 
obstarávacou cenou, boli k 31. decembru 2019 opravené 
nasledujúce chyby: zníženie hodnoty dlhodobého finančného 
majetku o 50 671 eur na sumu 698 483 eur, zníženie oceňova-
cích rozdielov z precenenia majetku a záväzkov o 385 718 eur 
na sumu 0 eur, a s tým súvisiaca úprava – zvýšenie nevyspori-
adaného výsledku hospodárenia minulých období (straty) 
o 385 718 eur na sumu 469 838 eur.

(8)  
Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV  sa uvádzajú v textovej podo-
be a tabuľkovej podobe. 

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných 
metódach

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

(1) 
Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia pred-
pokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 
svojej činnosti. 
Slovenský olympijský a športový výbor bude aj naďalej nepre-
tržite pokračovať v svojej činnosti.

(2) 
Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvede-
ním dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú 
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku 
hospodárenia účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka v roku 2019 neimplementovala žiadne zme-
ny účtovných metód a účtovných zásad.

(3) 
Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 
v členení na:
a)  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstará-

vacou 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 2019 nenastala skutočnosť,
d)  dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstaráva-

cou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
e)  dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - 

v roku 2019 nenastala skutočnosť,
f)  dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - 

v roku 2019 nenastala skutočnosť,
g)  dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou, ku dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu,
h)  zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou, ku dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu,
i)  zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – v roku 2019 nena-

stala 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 - me-

novitou hodnotou pri ich vzniku,
o)  časové rozlíšenie na strane pasív - menovitou hodnotou pri 

ich vzniku,
p)  deriváty - v roku 2019 nenastala skutočnosť,
r)  majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - v roku 2019 

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
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(5) 
Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza 
sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy 
V roku 2019 nenastala skutočnosť.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje 
v súvahe

(1) 
Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmot-
nom 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 bež-
ného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto 
majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b)  prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému ma-
jetku 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 účtovné-
ho 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 tabuľkách na 
stranách 127 a 128 tejto Výročnej správy.
Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné 
právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednot-
ka obmedzené právo s ním nakladať
Skutočnosť v roku 2019 nenastala.

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

(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 129 tejto Výročnej 
správy.
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 finančné-
ho majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  
reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-
vierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok 
hospodárenia účtovnej jednotky.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 130 tejto Výročnej sprá-
vy – skutočnosti v roku 2019 nenastali.

Druh majetku Poisťovňa
Obdobie 
poistenia 

Poistná suma

Poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu
Allianz – Slovenská 

poisťovňa, a.s.
23.11.2019 – 
22.11.2020

555 917

Povinné zmluvné poistenie - BL284NZ
ČSOB poisťovňa, 

a.s.
01.02.2019 – 

31.01.2020
X

Havarijné poistenie  – BL284NZ
ČSOB poisťovňa, 

a.s.
10.02.2019 – 
09.02.2020

22 324
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(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 ob-
dobia 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 130 tejto Výročnej sprá-
vy – skutočnosti v roku 2019 nenastali.

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky 
súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú  
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

(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 obdo-
bia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných 
položiek k pohľadávkam.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 131 tejto Výročnej správy  
– 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 131 tejto Výročnej 
správy.

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov 
budúcich období a príjmov budúcich období.

Účet Hlavná činnosť
Podnikateľská 

činnosť
Zdaňovaná 

činnosť
stav účtu 

k 31.12.2019

Pohľadávky z obchodného styku 51 673 0 0 51 673

Ostatné pohľadávky 140 716 0 0 140 716

Daňové pohľadávky 0 0 0 0

Iné pohľadávky 35 0 0 35

Spolu 192 423 0 0 192 423

Prehľad významných položiek časového 
rozlíšenia nákladov budúcich období 
a príjmov budúcich období - BO

Stav k 1.1.2019 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2019

náklady budúcich období 28 981 710 628 0 739 609

príjmy budúcich období 0 30 000 0 30 000

Prehľad významných položiek časového 
rozlíšenia nákladov budúcich období 
a príjmov budúcich období - PO

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
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(7)  
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, priorit-
ný 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 132 tejto Výročnej správy.
Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní 
účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 133 tejto Výročnej 
správy.

(8)  
Opis a výška cudzích zdrojov, a to:
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtov-

ná 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 133 tejto Výročnej správy.
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 splat-
nosti 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 134 tejto Výročnej 
správy.
e)  prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začia-

točný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtov-
ného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 134 tejto Výročnej 
správy.
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 závier-
ka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 135 tejto Výročnej 

správy – spoločnosť v roku 2019 nečerpala pôžičky a úvery.
g)  prehľad o významných položkách časového rozlíšenia 

výdavkov budúcich období.

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia 
výdavkov budúcich období

Stav k 
1.1.2019

Prírastky Úbytky
Stav k  

31.12.2019

8 900 254 759 8 900 254 759

(9)  
Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období 
v členení najmä na:
a)  zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlho-

dobého 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 135 tejto Výročnej 
správy.

(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 136 tejto Výročnej 
správy - 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 2019 vo výške 
462 864 eur (v roku 2018 vo výške 716 589 eur).

(2)  
Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých 
darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných 
ostatných výnosov. 
Skutočnosť v roku 2019 nenastala.
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(3)  
Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala 
v priebehu bežného účtovného obdobia.

(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 2019 vo výške 
4 760 eur (v roku 2018 vo výške 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 136 tejto Výročnej 
správy.

(6) 
Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za 
bežné účtovné obdobie.
Údaje sú uvedené v tabuľke  na strane 137 tejto Výročnej 
správy – spoločnosť v roku 2019 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 ktoré-
mu sa zostavuje účtovná závierka.
Údaje sú uvedené v tabuľke na strane 137 tejto Výročnej 
správy.

(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 137 tejto Výročnej 
správy.

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Súčasti fondu knižnice SOŠM v hodnote 12 485 eur
Súčasti fondu fotoarchívu SOŠM v hodnote 2 728 eur
Súčasti zbierkového fondu SOŠM v hodnote 431 358 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 aktí-
vami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, 
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investova-
nia prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
Skutočnosti v roku 2019 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 pravde-
podobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný 
úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povin-
nosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

Skutočnosti v roku 2019 nenastali.

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

Hodnota v priebehu účtovného obdobia
Hodnota v priebehu bezprostredne pred-

chádzajúceho účtovného obdobia

Prijaté príspevky od iných organizácií 1 195 813 1 097 246

Dotácie 2 372 555 1 458 672
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(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 
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, poist-
ných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných 
zmlúv,

e)  iné povinnosti. 
Spoločnosť nemá významné finančné povinnosti, ktoré by 
neboli spomenuté v súvahe resp. v účtovníctve.

(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.
Koncom decembra 2019 boli zverejnené prvé správy 
ohľadne obmedzeného množstva prípadov nákazy 
neznámym ochorením v Číne (neskôr označeným ako CO-
VID-19), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej 
organizácii. Počas prvých mesiacov roka 2020 sa vírus roz-
šíril celosvetovo. Slovenský olympijský a športový výbor 
bez výhrad akceptoval dohodu japonských organizátorov 
a Medzinárodného olympijského výboru zo dňa 24. marca 
2020 o presunutí Hier XXXII. olympiády v Tokiu (ďalej len 

olympijské hry) na rok 2021. Toto rozhodnutie by malo 
upokojiť celú športovú i olympijskú komunitu a verejnosť 
na celom svete. Športovci sa budú môcť na olympijské hry 
pripravovať v pokojnejšej atmosfére a nebude ohrozené 
ani ich zdravie. Po verdikte Medzinárodného olympijské-
ho výboru sa presunuli aj viaceré projekty Slovenského 
olympijského a športového výboru. Niektoré projekty sa 
uskutočnia počas jesene v roku 2020 a ostatné sa budú re-
alizovať až v období pred olympijskými hrami v roku 2021.
Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenia vírusu ako 
udalosť po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžadu-
je úpravu účtovnej závierky. Vedenie Spoločnosti nie je 
momentálne schopné plne posúdiť dôsledky rozšírenia 
ochorenia COVID-19 na jej budúcu finančnú pozíciu a 
prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja 
situácie, urobí všetko preto, aby dopady neboli negatívne 
a významné a aby Spoločnosť fungovala nasledujúcich 12 
mesiacov ako zdravý subjekt.
Okrem týchto skutočností, nenastali po 31. decembri 
2019 iné udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné 
a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva.
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Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľ-
níkov

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1

Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzaj-

úce účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 29 24

z toho  počet vedúcich zamestnancov 3 3

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti

Softvér
Oceniteľné 

práva

Drobný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Obsta-
ranie 

dlhodo-
bého ne-

hmotného 
majetku

Poskytnuté 
preddav-

ky na 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie 
- stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia

33 134 2 228 35 362

prírastky  11 518 2 834 14 352

úbytky 0 234 235

presuny 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

44 652 4 828 49 480

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia

30 294 1 740 32 034

prírastky  3 276 2 093 5 369

úbytky 0 234 234

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

33 570 3 599 37 169

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia

0 0 0

prírastky  0 0 0

úbytky 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

0 0 0

Zostatková hodno-
ta – stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia

2 840 488 3 328

Zostatková hodnota – 
stav na konci bežného 
účtovného obdobia

11 082 1 229 12 311
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Tabuľka č. 2

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

 1 361 130 966 8 550 48 683 189 560

prírastky   0 0 0 17 044 17 044

úbytky  0 1 867 0 1 322 3 189

presuny  0 0 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

 1 361 129 099 8 550 64 405 203 415

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia

 0 121 835 4 100 34 165 160 100

prírastky   0 2 328 2 136 23 817 28 281

úbytky  0 1 867 0 1 322 3 189

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

 0 122 296 6 236 56 660 185 192

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 účtovné-
ho obdobia

 1 361 9 131 4 450 14 518 29 460

Zostatková hodnota – stav 
na konci bežného účtovného 
obdobia

 1 361 6 803 2 314 7 745 18 223
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Tabuľka k čl. III ods. 3  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Tabuľka k čl. III ods. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Prvotné ocenenie

Stav  na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

637 075 637 075

Prírastky 61 407 61 407

Úbytky 0 0

Presuny 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

698 482 698 482

Opravné položky

Stav na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

0 0

Prírastky 0 0

Úbytky 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

0 0

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

637 075 637 045

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

698 482 698 482
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Názov spoločnosti Podiel 
na základnom 

imaní (v %)

Podiel účtovnej 
jednotky 

na hlasovacích 
právach (v %)

bežného 
účtovného 

obdobia

bezprostredne 
predchádzajú-
ceho účtovné-

ho obdobia

bežného 
účtovného 

obdobia

bezprostredne 
predchádzajú-
ceho účtovné-

ho obdobia

Slovenská olympijská 
marketingová, a.s.

100 100 686 844 630 436 686 844 630 436

Nadácia Slovenského 
olympijského výboru

100 100 6 639 6 639 6 639 6 639

Nadácia Slovenského 
olympijského výboru

100 100 5 000 0 5 000 0

Hodnota vlastného 
imania na konci účtovného 

obdobia

Účtovná hodnota na konci 
účtovného obdobia
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Tabuľka k čl. III ods. 4 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1 

Tabuľka č. 2

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

Stav na začiatku 
bežného účtovné-

ho obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
 (-)

Stav na konci 
bežného účtovné-

ho obdobia

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 

Dlhové cenné papiere so splatnosťou 
do jedného roka držané do splatnosti 

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Obstarávanie krátkodobého finančného 
majetku

Krátkodobý finančný majetok spolu 0 0 0 0

Krátkodobý finančný  majetok
Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsle-
dok hospodárenia bežné-

ho účtovného obdobia

Vplyv ocenenia 
na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Krátkodobý finančný majetok spolu 0 0 0

Druh zásob
Stav na začiatku 

bežného účtovné-
ho obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie  
opravnej položky

Stav na konci 
bežného účtovné-

ho obdobia

Materiál

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej 
výroby

Výrobky

Zvieratá

Tovar

Poskytnutý preddavok 
na zásoby

Zásoby spolu

176 255
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Tabuľka k čl. III ods. 6  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

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

Druh pohľadávok
Stav na začiatku 

bežného účtovné-
ho obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie  
opravnej položky

Stav na konci 
bežného účtovné-

ho obdobia

Pohľadávky 
z obchodného styku

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči 
účastníkom združení

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 192 268 176 255

Pohľadávky po lehote splatnosti 120 98 434

Pohľadávky spolu 192 388 274 689

Stav na konci

176 255
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Tabuľka k čl. III ods. 7 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku    

Stav na začiatku 
bežného účtovné-

ho obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
 (-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci 
bežného účtovné-

ho obdobia

Imanie a fondy      

Základné imanie 1 645 316 1 645 316

z toho: 

nadačné imanie 
v nadácii

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov

-442 126 -442 126 -335 047

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 
minulých rokov

0 -84 120 -385 718 -469 838

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie

-84 120 527 414 84 120 527 414

Spolu 1 119 070 443 294 -442 126 -301 598 1 702 892
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Tabuľka k čl. III ods. 7 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

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

Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Účtovný zisk

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

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 

Iné

Účtovná strata 84 120

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 84 120

Iné

Druh rezervy
Stav na začiatku 

bežného účtovné-
ho obdobia

Tvorba 
rezerv

Použitie 
rezerv

Zrušenie alebo 
zníženie rezerv

Stav na konci 
bežného účtovné-

ho obdobia

Rezerva na mzdy, 
dovolenku, zdravotné 
a sociálne poistenie

40 371 50 049 0 40 371 50 049

Jednotlivé druhy  
zákonných rezerv

0 0 0 0 0

Zákonné rezervy 
spolu

40 371 50 049 0 40 371 50 049

Rezerva na audit 5 940 10 200 5 940 0 10 200

Jednotlivé druhy 
ostatných rezerv

2 280 8 200 2 280 0 8 200

Ostatné rezervy spolu 8 220 18 400 8 220 0 18 400

Rezervy spolu 48 591 68 449 8 220 40 371 68 449
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Tabuľka k čl. III ods. 8 písm.b), c) a d) o záväzkoch

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

Druh záväzkov bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 90 981 580

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného  roka

113 790 41 928

Záväzky voči zamestnancom 36 327 27 429

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho 
zabezpečenia 

23 361 18 233

Daňové záväzky    10 468 67 769

Záväzky z titulu finančných vzťahov
k štátnemu rozpočtu

0 0

Ostatné záväzky    82 915 6 479

Krátkodobé záväzky spolu 357 842 162 418

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 5 028 3 927

Dlhodobé záväzky spolu 5 028 3 927

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 362 870 166 345

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 3 927 2 901

Tvorba na ťarchu nákladov 2 976 2 641

Tvorba zo zisku 0 0

Čerpanie 1 875 1 615

Stav k poslednému dňu účtovného 
obdobia

5 028 3 927

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

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

Druh cudzieho zdroja Mena
Výška úroku 

v %
Splatnosť

Forma 
zabezpečenia

Suma istiny 
na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Suma istiny 
na konci 

bezprostredne 
predchádzajú-
ceho účtovné-

ho obdobia

Krátkodobý bankový 
úver

Pôžička

Návratná finančná 
výpomoc

Dlhodobý bankový 
úver

Bežné bankové úvery eur 0

21. deň nasledu-
júceho mesiaca 

po mesiaci 
čerpania

termínovaný 
účet v banke

638 4 450

Spolu 638 4 450

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci 
bezprostredne 
predchádzajú-
ceho účtovné-

ho obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci 

bežného účtov-
ného obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

dlhodobého majetku  obstaraného z finančného daru 

dotácie zo štátneho rozpočtu k nákladom budúcich období zo 
štátneho rozpočtu

0 7 767 017 0 7 767 017

výnosy budúcich období z Medzinárodného olympijského 
výboru

94 298 45 882 81 113 59 066

výnosy budúcich období z grantov

dlhodobého  majetku  obstaraného z podielu zaplatenej dane

výnosy budúcich období z ostatných príspevkov 0 1 800 436 0 1 800 436
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Tabuľka k čl. III ods. 10 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

Záväzok

Stav na konci 
bezprostredne 
predchádzajú-
ceho účtovné-

ho obdobia

Istina
Finančný 

náklad

Stav na konci 
bežného účtov-
ného obdobia

Celková suma dohodnutých platieb

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich  rokov vrátane

viac ako päť rokov

Položka nákladov bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Spotreba materiálu 524 146 1 028 517

Spotreba energie 0 0

Opravy a udržiavanie 3 380 2 779

Cestovné 43 912 62 274

Náklady na reprezentáciu 59 812 134 520

Ostatné služby 1 425 830 2 173 328

Mzdové náklady 576 321 510 890

Zákonné sociálne poistenie 202 705 178 937

Zákonné sociálne náklady 22 220 18 212

Ostatné sociálne náklady 0 5 653

Iné ostatné náklady - bankové poplatky, 
refakturácie, poistenie 164 308 15 865

Iné ostatné náklady - zdaňovaná činnosť 50 231 41 914

Odpisy majetku 33 488 19 554

Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 462 141 287 044

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 5 942 200

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

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.

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

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

kurzové straty účtované počas účtovného 
obdobia 4 969 10 688

kurzové straty k 31.12. 1 315 92

úroky 0 0

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia
Použitá suma bežného 

účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane 
bežného účtovného obdobia

Druhy nákladov Suma

overenie účtovnej závierky 10 200

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0

súvisiace audítorské služby 0

daňové poradenstvo 0

ostatné neaudítorské služby 5 400

Spolu 15 600

Stav na konci
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PRÍLOHA Č. 3
PROSTRIEDKY PREVYŠUJÚCE 

SUMU 5 000 EUR
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Por. číslo Osoby Účel

1 Ján ŠILLER filmové a videoslužby

2 Kateřina NYČOVÁ poradenské služby EYOF BB 2021

3 Jozej LIBA osobné náklady

4 Iveta LEDNICKÁ osobné náklady

5 Gábor ASVÁNYI osobné náklady

6 Petra GANTNEROVÁ osobné náklady

7 Patrik HRBEK osobné náklady

8 Roman BUČEK osobné náklady

9 Ivana MOTOLÍKOVÁ osobné náklady

10 Katarína FEKETEOVÁ osobné náklady

11 Ľubomír SOUČEK osobné náklady

12 Boris DEMETER osobné náklady

13 Andrea KVAŠŇOVSKÁ osobné náklady

14 Roman HANZEL osobné náklady

15 Zdenka LETENAYOVÁ osobné náklady

16 Silvia REMIAŠOVÁ osobné náklady

17 Vidor BORSIG osobné náklady

18 Júlia TÓTHOVÁ osobné náklady

19 Viliam KARÁCSONY osobné náklady

20 Anton SIEKEL osobné náklady

21 Martina HACAJOVÁ osobné náklady

22 Xénia SITARČÍKOVÁ osobné náklady

23 Roman TOMKO osobné náklady

24 Zuzana VODÁČKOVÁ osobné náklady

25 Vladimír MILLER osobné náklady

26 František CHMELÁR osobné náklady

27 Dana GALICOVÁ osobné náklady

28 Veronika GALBAVÁ osobné náklady

29 Marta ŠPINEROVÁ osobné náklady

30 Ivana DROBÁŇOVÁ osobné náklady

31 Peter KORČOK osobné náklady

Fyzické ososby
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Spoločnosť Mesto Štát Adresa PSČ IČO Účel

2U, s.r.o. Bratislava SK Martinengova 1 811 02 17315786 vlajky

ADOM.M STUDIO s.r.o. Bratislava SK Bottova 2 811 09 35850213 prenájom priestorov

Afinode, s. r. o. Radoľa SK Radoľa 466 023 36 47428830 programátorské služby

ARNOLD s.r.o. Bratislava SK Alstrova 219 831 06 46631542 odznaky

ASIANA, spol. s r.o. Bratislava SK Lazaretská 12 811 08 46301160
letenky a preprava 
účastníkov zahraničných 
pracovných ciest

BE COOL, s.r.o. Bratislava SK Vajnorská 8/A 831 04 35751452 zabezpečenie organizácie 
podujatia

bloomark s.r.o. Šamorín SK Gazdovský rad 
44/21 931 01 51762188 zabezpečenie organizácie 

podujatia

BRILAND, spol. s r.o. Bratislava SK Beniakova 30 841 05 31398995 grafické práce

CanTechnology, s.r.o. Bratislava SK Žehrianska 14 851 07 35874350 nákup tonerov a odpočet 
kópií

Český olympijský výbor Praha 10 CZ Benešovská 
1925/6 101 00 48546607 program Športová diplo-

macia 2019

Daňový úrad Bratislava SK Ševčenkova 32 850 00 odvody a poplatky

DOXX - Stravné lístky, spol. 
s r.o. Žilina SK Kálov 356 010 01 36391000 nákup stravných lístkov

eD system a.s. Bratislava SK Pestovateľská 9 821 04 51915529 nákup výpočtovej techni-
ky, softwaru a licencií

Erika Karová, občianske 
združenie Banská Bystrica SK Stavebná 3642/1 974 01 42393418

technické a organizačné 
zabezpečenie Nie je 
dôležité vyhrať, ale 
zúčastniť sa

EUROHOTEL a.s. Bratislava SK Vajnorská 98/C 831 04 44360746 hotelové služby - hotel 
Gate One

EXPO CENTER, a.s. Trenčín SK K výstavisku 
447/14 911 40 31412581 prenájom priestorov

EYOF 2019 Sarajevo and East 
Sarajevo East Sarajevo BiH Stefana Nemanje 

14 17123 ubytovanie EYOF 
Sarajevo

G&P Production, s. r. o. Liptovský Mikuláš SK Pod slivkou 
520/11 031 04 47387688 video a foto služby

GLOBAMERICA, s.r.o. Bratislava SK Rajská 2 814 48 31398081
letenky a preprava 
účastníkov zahraničných 
pracovných ciest

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. Vysoké Tatry SK Starý Smokovec 21 062 01 35781319 hotelové služby

Grape PR s.r.o. Bratislava SK Tolstého 5 811 06 47695595 zabezpečenie organizácie 
podujatia

JTB Corp. Tokyo JP 1-5-5 Otemachi, 
Chiyoda-ku

100-
8176

ubytovanie OH Tokio 
2020

JUICE s.r.o. Bratislava SK Nové Záhrady I/9 821 05 46094539 tlačové služby

Lamitec, spol. s r.o. Bratislava SK Plynárenská 2 821 09 35710691 nákup kancelárskych 
potrieb a občerstvenia

Lomtec.com a.s. Bratislava SK Líščie údolie 5 841 04 35795174
informačný systém tes-
tovania žiakov - Odznak 
všestannosti

Lugas, spol. s r.o. Bratislava SK Galvaniho 12 821 04 43840213 nákup tričiek a polokošiel

Malata, Pružinský, Hegeduš & 
Partners s. r. o. Bratislava SK Prievozská 4/B 821109 47239921 právnické služby

Maritkakado s. r. o. Kežmarok SK Severná 1480/6 060 01 47502053 poskytovanie marketin-
gových služieb

Právnické osoby
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Spoločnosť Mesto Štát Adresa PSČ IČO Účel

Matsudo Osamu Jimusho Co., 
LTD

Slovenský Dom OH 
Tokio 2020

MINCOVŇA KREMNICA, štátny 
podnik Kremnica SK Štefánikovo námes-

tie 25/24 967 15 30811082 mince a medaily

Minsk 2019 - Directorate of the 
2nd European Games 2019 Minsk BY Raduzhnaya street 

27-2. 220020 ubytovanie média EH 
Minsk 

MM Systems, s. r. o. Bratislava SK Trnavská cesta 
37/3273 831 04 44134886 IT podpora

MOVE & PLAY s.r.o. Bratislava SK Grosslingova 4 81105 46298525 príprava podujatia EYOF 
2021 BB

obstaráme, s.r.o. Bratislava SK Kupeckého 5 821 08 52245489 poskytovanie služieb 
verejného obstarávania

OTCF S.A. Wieliczka PL ul. Grottgera 30 32020 9451978451 oblečenie pre športovcov

PATRIA I., s.r.o. Prievidza SK Vápenická 8 971 01 30223563 tlačiarenske služby

ProVera Consult, s.r.o. Bratislava SK Kolárska 8 811 06 35825502 právnické služby

ProZero Technologies s. r. o. Bratislava SK Na barine 4684/10 841 03 51074389 IT podpora

PUBLISHING HOUSE, a.s. Žilina SK Jána Milca 6 010 01 46495959 vydanie časopisov a kníh

S & A, spol. s r.o. Piešťany SK Komenského 8 921 01 36233404 lekárske zabezpečenie

SATUR TRAVEL, a.s. Bratislava SK Miletičova 1 824 72 35787201
letenky a preprava 
účastníkov zahraničných 
pracovných ciest

Slovak Telekom, a.s. Bratislava SK Karadžičova 10 825 13 35763469 telekomunikačné služby

Slovenská gymnastická federácia Bratislava SK Junácka 6 832 80 00688321 štipendium na OH

Slovenská kanoistika Bratislava - mestská 
časť Nové Mesto SK Junácka 2951/6 831 04 50434101 štipendium

Slovenská lyžiarska asociácia Bratislava SK Nové Záhrady I/11a 821 05 42133700 príspevok na EYOF 2019

Slovenská olympijská marketin-
gová, a.s. Bratislava SK Kukučínova 26 831 03 35801549

telekomunikačné služby, 
olymp. Symbolika, oble-
čenie a výživové doplnky

Slovenská plavecká federácia Bratislava SK Junácka 6 832 80 36068764 štipendium

Slovenská triatlonová únia Bratislava SK Junácka 6 832 80 31745466 štipendium na OH

Slovenská volejbalová federácia Bratislava SK Junácka 6 832 80 00688819 ročný grant

Slovenské národné divadlo Bratislava 11 SK Pribinova 17 819 01 00164763 zabezpečenie organizácie 
podujatia

Slovenský atletický zväz Bratislava SK Junácka 6 832 80 36063835 štipendium

Slovenský horolezecký spolok 
JAMES

Bratislava - mestská 
časť Nové Mesto SK Junácka 2951/6 832 80 00586455 štipendium na OH

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Spišská Nová Ves SK Za Hornádom 15 052 01 30688060 štipendium

Slovenský strelecký zväz Bratislava SK Wolkrova 4 851 01 00603341 štipendium na OH

Slovenský zväz judo Bratislava SK Junácka 6 832 80 17308518 štipendium na OH

Slovenský zväz karate Bratislava - mestská 
časť Nové Mesto SK Junácka 2951/6 832 80 30811571 štipendium na OH 

Právnické osoby



143

Spoločnosť Mesto Štát Adresa PSČ IČO Účel

SPORTMED, s.r.o. Bratislava SK Devínska cesta 92 841 04 35870281 lekárske zabezpečenie

Studio 001, s.r.o. Modra SK Sokolská 24 90001 35890118 grafické služby

ŠPORTFOTO SÚKUP - PhDr. Ján 
Súkup Vištuk SK Vištuk 184 900 85 14037131 foto služby

Športová hala MLADOSŤ s.r.o. Šamorín SK Mliečno 455 931 01 35723025 prenájom nebytových 
priestorov

Športový klub polície Vysoké Tatry SK Štrbské Pleso 059 85 00688622 príspevok na technické 
kurzy pre trénerov

TADBIR AMALIYYAT KOMITASI Baku AZ 4 Olimpiya Str. AZ1072 ubytovanie EYOF Baku 

TEHELNÉ POLE, a.s. Bratislava SK Trnavská cesta 27/A 831 04 36361666
ubytovanie, prenájom 
priestorov a technického 
vybavenia

The Tokyo Organising Commit-
tee of the Olympic and Paralym-
pic Games

Tokyo JP 2-3-1, Nishi-shin-
juku vstupenky na OH Tokio

TOP4YOU s. r. o. Bratislava SK Čsl. tankistov 
8547/98A 841 06 44245939 výroba roll-up a bannerov

Toyota Financial Services Slovakia 
s.r.o. Bratislava SK Gagarinova 7/C 821 03 35915404 operatívny lízing vozidiel

VGD SLOVAKIA s. r. o. Bratislava SK Moskovská 13 811 08 36254339 poskytovanie služieb - 
spracovanie miezd

Victoria Group, s.r.o. Martin SK V. Žingora 9820 036 01 36411779 prenájom kongresových 
priestorov

Victory sport, s.r.o. Bratislava SK Junácka 6 831 04 35774282 nákup plakiet, pohárov 
a kaziet

WINGS, s.r.o. Bratislava SK Františkánske 
nám. 3 811 01 31365698

letenky a preprava 
účastníkov zahraničných 
pracovných ciest

Your Choice - jazykové služby, 
s.r.o. Trnava SK Jazdecká 8686/65 91701 50208055 preklady dokumentov

BOHDAN Stanislav - autobusová 
doprava Trnava SK Vlárska 8410/26 917 01 33558884 autobusová doprava

VŠZP Bratislava SK Ružová dolina 
606/10 825 21 35937874 odvody a poplatky

Sociálna poisťovňa Bratislava SK Ul. 29. augusta č. 
8 a 10 813 63 30807484 odvody a poplatky

Austrian Airlines AG Wien AT Office Park II, 
P.O.Box 100 A-1300 15416707 nákup leteniek

Dôvera Bratislava SK Einsteinova 25 851 01 35942436 odvody a poplatky

Právnické osoby
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PRÍLOHA Č. 4
STAV A POHYB MAJETKU
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Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti

Softvér
Oceniteľné 

práva

Drobný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku

Poskyt-
nuté pred-
davky na 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

33 134 2 228 35 362

prírastky  11 518 2 834 14 352

úbytky 0 234 235

presuny 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

44 652 4 828 49 480

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia

30 294 1 740 32 034

prírastky  3 276 2 093 5 369

úbytky 0 234 234

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

33 570 3 599 37 169

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia

0 0 0

prírastky  0 0 0

úbytky 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

0 0 0

Zostatková hodno-
ta – stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia

2 840 488 3 328

Zostatková hodnota – 
stav na konci bežného 
účtovného obdobia

11 082 1 229 12 311

Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1
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Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

 1 361 130 966 8 550 48 683 189 560

prírastky   0 0 0 17 044 17 044

úbytky  0 1 867 0 1 322 3 189

presuny  0 0 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

 1 361 129 099 8 550 64 405 203 415

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia

 0 121 835 4 100 34 165 160 100

prírastky   0 2 328 2 136 23 817 28 281

úbytky  0 1 867 0 1 322 3 189

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

 0 122 296 6 236 56 660 185 192

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 účtovné-
ho obdobia

 1 361 9 131 4 450 14 518 29 460

Zostatková hodnota – stav 
na konci bežného účtovného 
obdobia

 1 361 6 803 2 314 7 745 18 223
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Ako vidno z tabuľky č. 1, počas roka 2019 bol obstaraný 
softvér a tiež drobný nehmotný majetok. Z tabuľky č. 2 vidno, 
že v položke samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí nedošlo k obstaraniu nového majetku, najväčší prírastok 
predstavoval nákup drobného hmotného majetku. V položke 
dopravné prostriedky nedošlo k zmene počas roka 2019.
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Zmeny jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 3

Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 4

Prvotné ocenenie  

Stav  na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

637 075 637 075

Prírastky 61 407 61 407

Úbytky 0 0

Presuny 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

698 482 698 482

Opravné položky

Stav na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

0 0

Prírastky 0 0

Úbytky 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

0 0

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

637 075 637 075

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

698 482 698 482
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Názov spoločnosti Podiel 
na základnom 

imaní (v %)

Podiel účtovnej 
jednotky 

na hlasovacích 
právach (v %)

bežného 
účtovného 

obdobia

bezprostredne 
predchádzajú-
ceho účtovné-

ho obdobia

bežného 
účtovného 

obdobia

bezprostredne 
predchádzajú-
ceho účtovné-

ho obdobia

Slovenská olympijská 
marketingová, a.s.

100 100 686 844 630 436 686 844 630 436

Nadácia Slovenského 
olympijského a športo-
vého výboru 

100 100 6 639 6 639 6 639 6 639

Sport Event, s. r. o. 100 100 5 000 0 5 000 0

Hodnota vlastného 
imania na konci účtovného 

obdobia

Účtovná hodnota na konci 
účtovného obdobia

Vo vyššie uvedených tabuľkách je uvedený stav podielových 
cenných papierov a podielov v spoločnostiach s podstatným 
vplyvom (v dcérskych spoločnostiach), ktorými sú spoloč-
nosť Slovenská olympijská marketingová, a. s., spoločnosť 
Sport Event, s. r. o. a tiež aj Nadácia Slovenského olympij-

ského a športového výboru.
V roku 2019 došlo k nárastu finančného majetku z dôvodu 
dosiahnutia ziskov v oboch podnikateľských dcérskych 
spoločnostiach.
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Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Tabuľka č. 5

Stav na začiatku 
bežného účtovné-

ho obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
 (-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci 
bežného účtovné-

ho obdobia

Imanie a fondy      

Základné imanie 1 645 316 1 645 316

z toho: 

nadačné imanie 
v nadácii

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov

-442 126     -442 126 0

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 
minulých rokov

0 -84 120 -385 718 -469 838

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie

-84 120 527 414 84 120 527 414

Spolu 1 119 070 443 294 -442 126 -301 598 1 702 892
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Stav záväzkov

Tabuľka č. 6
Tabuľka k čl. III ods. 8 písm. b), c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 90 981 580

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného roka

113 790 41 928

Záväzky voči zamestnancom 36 327 27 429

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho z
abezpečenia 

23 361 18 233

Daňové záväzky    10 468 67 769

Záväzky z titulu finančných vzťahov 
k štátnemu rozpočtu

0 0

Ostatné záväzky    82 915 6 479

Krátkodobé záväzky spolu 357 842 162 418

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 5 028 3 927

Dlhodobé záväzky spolu 5 028 3 927

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 362 870 166 345

Stav na konci

Ako vidno z vyššie uvedených údajov, celkové záväzky Slo-
venského olympijského a športového výboru sa v roku 2019 
zvýšili o 196 525 eur.
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PRÍLOHA Č. 5 
STANOVY SOŠV S ÚPRAVAMI 

NA 56. VALNOM ZHROMAŽDENÍ 
SOŠV 26. 4. 2019
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Stanovy
Slovenského olympijského a športového výboru

Stanovy SOŠV schválené na 56. valnom zhromaždení SOŠV 26. 4. 2019
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Článok I
Základné ustanovenia
1) Názov občianskeho združenia oficiálne znie: Slovenský olympij-

ský 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 obči-

anske združenie, založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

6) SOŠV je strešnou organizáciou slovenského športu, ktorá repre-

zentuje, vedie, koordinuje, rozvíja a chráni športové a olympij-

ské 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 zasad-

nutie SOV 19. decembra 1992. SOŠV je právnym pokračova-

teľom 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 olympij-

ského 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 Olympij-

skej charty, ako aj Stanov SOŠV.

11) Olympijské a športové hnutie v Slovenskej republike tvo-

ria 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 športov-

cov 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 olympij-

ského a športového hnutia.

Článok II
Poslanie, úlohy a práva SOŠV
1) Poslanie SOŠV je všestranne prispievať k rozvoju športu v SR, 

šíriť a popularizovať základné princípy a hodnoty športu a olym-

pizmu, rozvíjať olympijské dedičstvo, a tak prostredníctvom 

športu prispievať k harmonickému rozvoju človeka, k vzájomné-

mu 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 špor-

tových 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 športové-

ho múzea, Slovenskej olympijskej akadémie, Klubu fair play 

SOŠV, Slovenskej asociácie olympionikov, Združenia olym-

pijských 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 spoločen-

skými 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, intoleran-

cie 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 antidopin-

gového kódexu i zo záväzku SOŠV v boji proti dopingu, a 

rešpektovať všetky povinnosti a zodpovednosť národného 

olympijského výboru, uvedené vo Svetovom antidopingo-

vom kódexe,

k) podporovať opatrenia týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a 

zdravia športovcov,

l) chrániť životné prostredie, podieľať sa na zveľaďovaní pod-

mienok pre trvalo udržateľný život, pôsobiť na skvalitňova-

nie športovísk.

3) SOŠV na plnenie svojho poslania a úloh zriaďuje:

a) Slovenskú olympijskú marketingovú, a.s. (SOM, a.s), ako 
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svoju 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 a športový 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 organi-

záciami 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 olympij-

ského výboru (ďalej len MOV), Európskych olympijských 

výborov (ďalej len EOV) a Asociácie národných olympij-

ských 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 spo-

jených; 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 ko-

misií MOV, ANOV, EOV a ďalších zložiek medzinárodného 

olympijského hnutia, 

h) právo zúčastňovať sa na programoch Olympijskej solidarity 

MOV a ďalších programoch MOV, ANOV, EOV a Medziná-

rodnej olympijskej akadémie,

i) výlučné právo používať olympijskú symboliku SOŠV, výluč-

né právo umožniť ďalším subjektom komerčné aj nekomerč-

né využívanie olympijskej symboliky SOŠV a povinnosť 

chrániť olympijskú symboliku MOV na území Slovenskej 

republiky,

j) povinnosť pre každý druh športu akceptovať len jeden ná-

rodný športový zväz, ktorý je člen príslušnej medzinárodnej 

športovej federácie, riadiacej šport zaradený do olympijské-

ho programu, ako je definované vo vykonávacích predpi-

soch 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 - olym-

pionikov v orgánoch SOŠV.

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 medziná-

rodných 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 – olympioni-

kov, v maximálnom počte 5 osôb,

5) SOŠV sa skladá z členov - právnických osôb:

a) právnické osoby - národné športové zväzy, združené v 
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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 olym-

pijských 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 med-

zinárodné federácie sú uznané MOV, a to každý zväz pro-

stredníctvom jedného delegovaného zástupcu s 1 hlasom, 

c) právnické osoby - ďalšie národné športové zväzy, organi-

zácie 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.

6) 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 pre-

rokovaní vo VV SOŠV valným zhromaždením schválený za 

čestného člena SOŠV.

c) Najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestného prezi-

denta (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 val-

né 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.

7) Práva členov:

a) zúčastňovať sa na činnosti SOŠV,

b) voliť a byť volení do orgánov SOŠV,

c)  využívať inštitút ombudsmana SOŠV,

8) 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, odbor-

ných, 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 právoplat-

nosti uznesenia VZ SOŠV o ich schválení na valnom zhromažde-

ní; ak zástupca delegovaný právnickou osobou nemôže vykoná-

vať svoju funkciu, alebo sa jej vzdá, alebo je z funkcie odvolaný, 

príslušná právnická osoba prostredníctvom svojho štatutárneho 

orgánu oznámi na sekretariát SOŠV nového delegovaného zá-

stupcu 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 olym-

pijského 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,

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,
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b) na základe žiadosti príslušného orgánu, ktorý má v kompe-

tencii 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 zabezpe-

čenie 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 výkon-

nom výbore SOŠV tvoria odovzdané hlasy národných športo-

vých 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 prih-

liada 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/.

6) V odôvodnených prípadoch môžu orgány SOŠV prijímať roz-

hodnutia 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 in-

formačnom 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 ná-

vrh výkonného výboru schvaľuje valné zhromaždenie. Program 

VZ SOŠV a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku val-

ného 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 zhromaž-

denie 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 – olympioni-

kov, 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 prípa-

doch 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: 
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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 nezá-

vislého 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 definova-

né 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 uvede-

ných 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 komi-

sie 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 zria-

ďovaných 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 rozho-

duje 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. Roz-

hodnutia VV SOŠV sa prijímajú verejným hlasovaním, pokiaľ 

VV SOŠV hlasovaním nerozhodne inak.

3) Trvanie mandátu viceprezidentov a členov VV SOŠV je na obdo-

bie 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).

4) Na návrh prezidenta SOŠV schvaľuje VV SOŠV troch viceprezi-

dentov a môže ich aj odvolať.

5) Na zasadnutí VV SOŠV sa s hlasom poradným môžu zúčastňo-

vať: čestný člen MOV, čestný prezident SOŠV, predseda alebo 
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ním poverený člen dozornej rady SOŠV a generálny sekretár 

SOŠV. Podľa potreby môžu byť na zasadnutie VV SOŠV prizýva-

né 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 nadpolo-

vičná 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 komi-

sií 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 antido-

pingového 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 Etické-

ho kódexu MOV členmi SOŠV. Spôsob ustanovenia, pôsob-

nosť, právomoci a spôsob rozhodovania takto menovaných 

disciplinárnych komisií stanovuje Disciplinárny poriadok 

SOŠV.

q) Navrhuje VZ SOŠV prijatie nových členov SOŠV – právnic-

ké osoby a schválenie čestného prezidenta SOŠV a čestných 

členov SOŠV.

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 právoplatnos-

ťou. 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 prija-

tia rozhodnutia VZ SOŠV. 

9) Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z 

uznesení a odporúčaní iných orgánov a organizácií medzinárod-

ného 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 nebo-

lo 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 sekre-

tár 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 zhro-

maždenia 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 prija-

tím 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 viace-

rých 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.
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8) Prezident v prípade potreby ustanovuje ad hoc komisie a pra-

covné 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. odvola-

nie generálneho sekretára SOŠV, predsedov rád, zložiek, komisií 

SOŠV (s výnimkou komisie športovcov SOŠV) a orgánov práv-

nických subjektov vytvorených SOŠV, ako sú SOM, a.s., Nadácia 

SOŠV a pod.

10) Prezident menuje jedného športovca za člena komisie športov-

cov SOŠV.

Článok IX
Generálny sekretár

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 do-

zornej 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 pri-

jatých 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, gene-

rálnemu sekretárovi a výkonnému výboru SOŠV,

c) zaoberá sa podnetmi členov SOŠV k dodržiavaniu Olym-

pijskej 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 zhro-

maždeniu,

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.

5) 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.

6) 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 písom-

ného 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 disciplinár-

nej komisie SOŠV z dôvodu závažného porušenia povinnos-

ti predsedu dozornej rady - kontrolóra SOŠV za predpokla-

du dodržania čl. V. bod 9 Stanov SOŠV.

7) Predseda dozornej rady alebo ním poverený člen DR SOŠV sa 

môže zúčastňovať na rokovaniach výkonného výboru s hlasom 

poradným. 

8) 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.

9) 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 zhromaž-

denie SOŠV.

2) Postavenie, pôsobnosť a ďalšiu činnosť ombudsmana SOŠV 

upravuje Štatút ombudsmana SOŠV, ktorý schvaľuje výkonný 

výbor SOŠV.
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3) Do činnosti ombudsmana SOŠV patrí najmä pôsobenie v oblas-

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 ko-

nania 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 orgá-

nov 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.

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 komi-

sie 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 na-

vrhnúť 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 infor-

mačnom 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 oznamu-

je 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 spočítava-

nia hlasov.

9) Volebná komisia sa riadi volebným poriadkom, ktorý na návrh 

VV SOŠV schvaľuje VZ SOŠV.
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10) Právoplatnosť voľby potvrdzuje VZ SOŠV prijatím uznesenia, 

ktorým osvedčuje platnosť volieb.

Článok XIV
Majetok a hospodárenie 

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 zahra-

ničných 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 dušev-

ného 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 dis-

ponuje 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 úče-

lom. Správu nadácie vykonáva prezident SOŠV a správna rada 

menovaná VV SOŠV. Správu o výsledkoch hospodárenia ročne 

predkladá poverená osoba valnému zhromaždeniu SOŠV. 

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 vlastníc-

tvo SOŠV. SOŠV vlastní všetky práva týkajúce sa ich využitia, 

sprístupnenia a šírenia v súlade so zákonom o športe. Olympij-

ská symbolika SOŠV je predmetom schválenia zo strany MOV v 

súlade s čl. 31 Olympijskej charty.

Článok XVI
Zánik SOŠV

1) Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združe-

ním, 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 interpretá-

cii týchto stanov pochybnosti, nejasnosti, či rozpory s ustanove-

niami Olympijskej charty, platí znenie Olympijskej charty.

2) Toto úplné znenie bolo schválené na 56. valnom zhromaždení 

SOŠV dňa 26. apríla 2019, a po prípadných pripomienkach 

MOV bude ratifikované na 57. valnom zhromaždení SOŠV.

3) Toto nové znenie stanov nadobúda platnosť a účinnosť prijatím 

uznesenia 56. VZ SOŠV o schválení nového znenia stanov.

4) Týmito stanovami sa v plnom rozsahu rušia stanovy registrované 

MV SR 28. 12. 2019 pod č. VVS/1-900/90-7417-14.
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PRÍLOHA Č. 6 
ZMENY V ORGÁNOCH SOŠV 

– VZ SOŠV A VV SOŠV
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Meno a priezvisko
Typ orgánu 

(riadiaci/
kontrolný)

Od Do

Valné zhromaždenie SOŠV
Najvyšší 

riadiaci orgán

Anton Siekel - prezident  26.11.2016

OLYMPIONIK 1  24.11.2012

OLYMPIONIK 2  24.11.2012

OLYMPIONIK 3  24.11.2012

OLYMPIONIK 4  24.11.2012

OLYMPIONIK 5  24.11.2012

Miroslav Luberda - významná osobnosť  26.11.2016

Michal Martikán - významná osobnosť  26.11.2016

Mária Jasenčáková - významná osobnosť  24.11.2012

Janka Stašová - významná osobnosť  24.11.2012

Jozef Stümpel - významná osobnosť  26.11.2016

Danka Barteková - členka MOV  3.7.2013

Slovenská gymnastická federácia  10.12.2016

Slovenská kanoistika  1.1.2017

Slovenský krasokorčuliarsky zväz  24.11.2012

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz  24.11.2012

Slovenská plavecká federácia  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
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Meno a priezvisko
Typ orgánu 

(riadiaci/
kontrolný)

Od Do

Valné zhromaždenie SOŠV
Najvyšší riadiaci 

orgán

Slovenský zväz ľadového hokeja  24.11.2012

Slovenský lukostrelecký zväz  24.11.2012

Slovenská lyžiarska asociácia  24.11.2012

Slovenský zväz moderného päťboja  24.11.2012

Slovenský zväz pozemného hokeja  24.11.2012

Slovenský zväz sánkarov  24.11.2012

Slovenský stolnotenisový zväz  24.11.2012

Slovenský strelecký zväz  24.11.2012

Slovenský šermiarsky zväz  24.11.2012

Slovenská asociácia taekwonda 24.11.2012

Slovenský tenisový zväz  24.11.2012

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 wushu  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
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Meno a priezvisko
Typ orgánu 

(riadiaci/
kontrolný)

Od Do

Valné zhromaždenie SOŠV
Najvyšší 

riadiaci orgán

VŠC Dukla Banská Bystrica - MO SR  24.11.2012

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, FAKULTA ŠPORTU  24.11.2012

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM  24.11.2012

KALOKAGATIA NA SLOVENSKU  24.11.2012

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA OLYMPIONIKOV  24.11.2012

ŠPORTOVÉ CENTRUM POLÍCIE  24.11.2012

Slovenská spoločnosť olymp. a šport. zberateľov  24.11.2012

Slovenská asociácia frisbee 22.4.2016

Špeciálne olympiády Slovensko   22.4.2016

Slovenská rugbyová únia 8.7.2016

Slovenský horolezecký spolok JAMES 26.11.2016

Slovenská asociácia motoristického športu 26.1.2018

Slovenská asociácia boccie 26.4.2019

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja 26.4.2019

Slovenská asociácia korfbalu 26.4.2019

Slovenská motocyklová federácia 26.4.2019

Slovenská Muay Thai asociácia 26.4.2019

Slovenská skialpinistická asociácia 26.4.2019

Slovenský bridžový zväz 26.4.2019

Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika 26.4.2019

Slovenský zväz dráhového golfu 26.4.2019

Slovenský zväz kickboxu 26.4.2019

Slovenský zväz psích záprahov 26.4.2019

Klub slovenských turistov 26.4.2019

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 26.4.2019
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Meno a priezvisko
Typ orgánu 

(riadiaci/
kontrolný)

Od Do

Výkonný výbor SOŠV Výkonný orgán

Anton Siekel – prezident 26.11.2016

Peter Korčok – viceprezident  26.11.2016  

Jozef Gönci – viceprezident  26.11.2016

 3.1.2019 
(vzdal sa man-
dátu člena VV 

SOŠV)

Zdenko Kríž – viceprezident  26.11.2016  

Martin Kohút – viceprezident
26.4.2019

(viceprezident 
od 3. 10. 2019)

Ľubor Halanda – člen 26.11.2016

Monika Šišková – člen  26.11.2016  

Róbert Petriska – člen  26.11.2016  

Marián Vanderka – člen  26.11.2016  

Jozef Jurášek – člen  26.11.2016  

Daniel Líška – člen  26.11.2016  

Danka Barteková - člen ex officio  3.7.2013  

Matej Tóth - predseda komisie športovcov,  člen ex officio  21.8.2016  

Prizývané osoby na výkonný výbor SOŠV  Výkonný orgán

Ján Mižúr – prizývaný/kontrolór  26.1.2018  

Jozef Liba – prizývaný/generálny sekretár  24.11.2012  

Gábor Asványi – prizývaný/výkonný riaditeľ  1.2.2017  

Dozorná rada SOŠV
Najvyšší 

kontrolný orgán

Ján Mižúr – predseda  26.1.2018  

Jakub Šimoňák – člen 27.4.2018  

Tibor Hubík – člen  27.4.2018  

Ján Karšňák – člen  26.11.2016  

Ombudsman SOŠV

Ľubomír Fogaš  26.11.2016  
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PRÍLOHA Č. 7 
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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  a dozornej rade Slovensk  olympijsk  a  u: 

  
   vyjadruje    vo    

  eho    a    len 
 z  k 31. decembru 2019 a  jeho  za rok,  sa k 
   v  so   431/2002 Z.z. o  v   

predpisov  len  o  

 sme auditovali 

   z  obsahuje tieto  

  k 31. decembru 2019, 
  ziskov a  za rok,  sa k    a 
  k        a   a 

   

 pre   
Audit sme vykonali v  s      

 z   je   v    za audit  
   

Sme      sme    a   
pre   

 

Od  z  sme  v zmysle   pre    
vydala Rada pre     pri    

 len   ako aj v zmysle   slovenskej   sa  
na  audit   Splnili sme aj  povinnosti  sa etiky,  na   
tieto   a   

 k    vo   
  je  za    v  so  o  

a  440/2015 Z. z. o  v   predpisov.    z (a) 
  a (b)   

    na   sa  na   
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 2 
 

V  s auditom   je    sa s  
 vo   a na  toho    vo   s  

 alebo poznatkami,  sme  auditu  alebo  existuje     
  

 ide o    sme,  obsahuje zverejnenia,    o 
 a Z  440/2015 Z. z. o  v   predpisov. 

Na     auditu sme dospeli k   

   vo   za rok  31. decembra 2019  v  s 
  za  rok, a  

   bola  v  so  o  a Z  440/2015 Z. 
z. o  v   predpisov. 

  
 na   poznatkov o  z  a  v ,  sme  

auditu  sme    sme zistili   vo   V tejto 
  zistenia,  by sme mali  

   za   
  je  za zostavenie a   tejto   v 

 so  o  a za  kontrolu,     za  
pre zostavenie    neobsahuje     v  
podvodu alebo chyby. 

Pri    je    za  toho,  je  
 schopn    vo svojej  za zverejnenie   
 s    v  ako aj za zostavenie  

 za  predpokladu  v  v  dobe, okrem   
   v     alebo  jeho  alebo tak 

bude    realisticky   n  

  za audit   
  je   uistenie o tom,    ako celok neobsahuje 

    v  podvodu alebo chyby, a     bude 
    uistenie je uistenie   ale nie je  toho,  

audit         
 aj      v  podvodu alebo chyby a za 

 sa  vtedy, ak by sa dalo    jednotlivo alebo v  by 
mohli   rozhodnutia   na    

  priebehu auditu    a   
skepticizmus ako  auditu     Okrem toho: 

 Identifikujeme a posudzujeme     v     
v  podvodu alebo chyby, navrhujeme a   postupy,  

 na tieto  a       a  na to, aby 
tvorili  pre   Riziko neodhalenia    je  
podvodu, je   v    chybou,  podvod  

  dohodu,   opomenutie,   alebo 
 internej kontroly. 
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 3 
 

 Oboznamujeme sa s  kontrolami  pre audit, aby sme mohli  
 postupy,   za    ale nie za  vyjadrenia  

na   kontrol   . 

      a  me  a   
odhadov a s nimi    zo strany   

 Vyhodnocujeme,    v  vhodne  predpoklad  
 v  a na     aj to,  existuje  

neistota v  s  alebo   by mohli   
  z    v  Ak dospejeme k   

  neistota existuje, sme   v   na  
  v   alebo, ak  tieto   sme  
      z    do  

vydania    udalosti alebo okolnosti      
 prestane  v   

     a obsah     v nej 
 ako aj to,      transakcie a udalosti 
  vedie k ich  zobrazeniu. 

So   a   komunikujeme okrem  i  rozsah a 
 harmonogram auditu, ako aj  zistenia z auditu,   nedostatkov 

v     auditu identifikujeme. 

  
  
  
  
  
  
  
  
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ing. Peter Havalda, FCCA 
Licencia SKAU  161 Licencia UDVA  1071 
  
V Bratislave, 7. a 2020 
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PRÍLOHA Č. 8 

VÝROČNÁ SPRÁVA

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

(za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)

Apríl 2020
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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 spotrebi-

teľovi /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 2019 
Gábor Asványi – predseda predstavenstva 
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 
Vznik funkcie: 1. 5. 2017 

Ing. Daniel Líška – podpredseda 
Björnsonova 3, 811 05 Bratislava 
Vznik funkcie: 27. 1. 2017 

Zuzana Tomčíková – člen 
Podháj 21, 841 03 Bratislava 
Vznik funkcie: 1. 5. 2018 

DOZORNÁ RADA V ROKU 2019
Ján Mižúr – predseda 
Nad lúčkami 49, 841 05 Bratislava 
Vznik funkcie: 1. 5. 2018 

Štefan Rosina – člen 
Pod Vinicami 7724/18, 811 02 Bratislava 
Vznik funkcie: 27. 1. 2017 

Ľubor Halanda – člen 
Alžbetin Dvor 714, 900 42 Miloslavov 
Vznik funkcie: 27. 1. 2017 

Jozef Jurášek – člen 
Dolné Košariská 31, 906 15 Košariská 
Vznik funkcie: 24. 1. 2013 

Zasadnutie predstavenstva: minimálne 1x ročne 
Zasadnutie dozornej rady: minimálne 2x ročne 
Zasadnutie VZ: minimálne 1x ročne 
Výška základného imania: 571 333,731662 eur 
Rozsah splatenia: 571 333,731662 eur 

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Spoločnosť bola na dennej báze riadená riaditeľkou SOM, a. s.. 
Spoločnosť zamestnávala v priemere štyroch zamestnancov: 
• riaditeľku; 
• administratívnu pracovníčku a právničku v jednej osobe; 
• administratívnu pracovníčku zodpovednú aj za skladové 

hospodárstvo a pokladníčku v jednej osobe; 
• pracovníka vnútornej správy zodpovedného aj za 

skladové hospodárstvo. 

Riaditeľka 
marketingovej spol.

K. Czuczová

Admin./právnik
E. Lopatová

Admin./sklad/pokladník
J. Tóthová

Vnútorná správa/sklad
V. Borsig



181

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 spoločnos-
ti 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 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. 

Spoločnosť kontinuálne pracuje na podpore vnímania 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 olympij-
ského 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 i potenciálnych partnerov). Okrem 
komunikácie vyššie uvedených cieľov tieto projekty poskytu-
jú 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 špičkoví 
športovci, ktorí sa pripravujú na olympijské hry, Juniorský 
olympijský tím nádejných mladých športovcov, aktivity a 
podujatia pre mládež a deti 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 v súčasnosti neregistruje významné riziká. 
Odňatie exkluzívneho práva na predaj olympijskej symboliky 
zo strany SOŠV by však 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 2019
Exkluzívny partner: TIPOS, národná lotériová   
   spoločnosť, a. s. 
Generálni partneri: Toyota
   4F 
Hlavní partneri:  DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
   Matador Holding, a. s.
   Slovenská sporiteľňa, a. s. 
   Transpetrol, a. s. 
   Kooperativa, a. s.
Partneri:   STRABAG, s. r. o. 
   Granden, s. r. o. 
   SATUR TRAVEL, a.s.
Projektoví partneri: LYNX - spoločnosť s ručením  
   obmedzeným Košice
   BILLA, s.r.o. 
Dodávatelia:  Gabor spol. s r. o.
   NUTREND D.S., a. s.
   X-BIONIC®SPHERE, a. s.
   NH HOTEL, a. s.
   WinePlanet.sk
   McCarter, a.s.
   Škola úspechu, s. r. o.
   Work&Hugs, s. r. o.
   RONA, a. s.
Mediálni partneri: Rozhlas a televízia Slovenska 
   Tlačová agentúra Slovenskej  
   republiky 
   FUN MEDIA GROUP, a. s. 
   Nový čas, a. s. 
   MAFRA Slovakia, a. s. 
   PEREX, a. s. 
   ŠPORT PRESS, a. s.
   PUBLISHING HOUSE, a. s.
   Albatros Group, s. r. o.
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4. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ 
A  PROJEKTOV 

Spoločnosť sa prostredníctvom svojich činností a projektov 
zameriavala predovšetkým na predaj olympijskej symboliky  
a poskytovanie reklamných služieb. Významná časť predaja 
bola realizovaná už tradične formou bartera. 

Väčšina činností a projektov bola realizovaná v spolupráci so 
SOŠV a Nadáciou Slovenského olympijského a športového 
výboru (ďalej Nadácia SOŠV). 

V spolupráci sa organizovali atraktívne športovo-kultúrne 
podujatia, projekty zamerané na podporu mladých športo-
vých talentov, realizovali sa komunikačné kampane a 
mediálne výstupy, ktoré kopírovali hlavné činnosti SOŠV. 

Z obchodného hľadiska bolo dôležité prostredníctvom 
realizovaných činností a projektov vytvárať atraktívny reklam-
ný priestor pre partnerov SOŠV. 

Významnú úlohu pri tom zohrávali mediálne partnerstvá, 
vďaka ktorým vznikali televízne príspevky a relácie, televízne 
a rozhlasové spoty, bilboardové 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 športového 
výstroja. 

V neposlednom rade na reklamnú činnosť významne vplývali 
mediálne nástroje SOŠV, medzi ktoré patria: web stránka, 
sociálne siete, podcast, newsletter, knižné publikácie, 
propagačné predmety a tlačové konferencie. 

Spoločnosť tiež organizovala VIP podujatia pre partnerov 
SOŠV a spolupodieľala sa na ich vlastných projektoch. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY A PODUJATIA
Názov projektu: JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM
Jednou z hlavných priorít SOŠV je podpora novej generácie 
olympionikov, čo je aj ambícia projektu Juniorský olympijský 
tím. SOŠV v roku 2019 už tretíkrát zostavil z dvadsiatich 
výsledkovo medzinárodne najúspešnejších mládežníckych 
športovcov za predošlých dvanásť mesiacov Juniorský 
olympijský tím. Podpora JOT na jeden rok je v celkovej výške 
48 000 eur. Tieto prostriedky majú mladým športovcom 
pomôcť vytvoriť vhodné podmienky na ďalší rozvoj ich 
kariéry.  

Slovenský olympijský a športový výbor verejnou komuniká-
ciou tohto projektu zároveň poskytuje inšpiráciu pre mladých 
ľudí. Predstavuje im totiž ich rovesníkov či od nich len o čosi 

starších úspešných športovcov a dáva im ich za vzor. Ak mladí 
ľudia vidia úspešných z ich blízkej vekovej kategórie, 
motivuje ich to na ceste za dosahovaním cieľov, ktoré si stano-
vili v športe či pohybových aktivitách. Méty sa im zdajú zrazu 
dosiahnuteľnejšie. Mladí talentovaní športovci vo veku, keď 
ešte nie sú profesionálmi a veľkými hviezdami, môžu byť 
predovšetkým propagátormi športu ako zdravého životného 
štýlu. Spoločne so svojimi rovesníkmi dokážu zdieľať radosť  
z hry i pohybu. Promovanie projektu v spolupráci so SOM 
medzi širokou verejnosťou je podporené prezentáciou členov 
Juniorského olympijského tímu v štyroch slovenských 
televíziách v rámci ankety Športovec mesiaca. 

Názov podujatia: JOT GAMES 
Dátum podujatia: 5. – 6. augusta 2019
Miesto konania: X-bionic® sphere, Šamorín
Počet zúčastnených osôb: 17 mladých juniorských športov-
cov vo veku od 16 do 19 rokov
Popis: Teambuilding pre členov Juniorského olympijského 
tímu, počas ktorého sa mladí športovci z rôznych odvetví 
môžu navzájom spoznať v duchu hesla „Sme jeden tím“, 
dozvedieť sa niečo dôležité pre svoju športovú kariéru aj 
život, inšpirovať sa „živými“ príkladmi veľkých športových 
osobností a popri tom si spoločne zašportovať a zabaviť sa.

Názov podujatia: SPORT ®EVOLUTION
Dátum podujatia: 18. septembra 2019
Miesto konania: Refinery Gallery, Bratislava
Počet zúčastnených osôb: 48 spíkrov a 600 hostí
Popis: Sport ®EVOLUTION bola unikátna športová konfe-
rencia nabitá športom a všetkým, čo sa športu týka. Hlavným 
cieľom jej usporiadania bolo zvýšiť povedomie o značke 
SOŠV, generovať rozsiahlu pozitívnu publicitu a vytvoriť 
pravidelne sa opakujúce podujatie s jedinečnou pridanou 
hodnotou. Konferencia svojimi témami z oblasti športu, 
športového marketingu, legislatívy, financovania športu či 
športovej psychológie zaujala vyše 600 osôb z odbornej, 
laickej aj športovej verejnosti. Vo vytvorenom koncepte 
konferencie nechýbali ani témy Šport a športová výživa či 
Šport a zdravý životný štýl. V roku 2019 sa na dvoch pódiách, 
v jedenástich diskusných paneloch a šiestich prednáškach 
predstavilo 48 rôznych spíkrov. Na konferencii mali zastúpe-
nie aj významní slovenskí športovci, nechýbala Dominika 
Cibulková, Anastasia Kuzminová, Tomi „Kid“ Kovács a mnohí 
ďalší. 

Názov podujatia: ŠPORTUJ SLOVENSKO 
Dátum podujatia: 26. mája 2019, 1. júna 2019, 23. júna 
2019, 21. septembra 2019 
Miesto konania: Prešov, Štrbské Pleso, Banská Bystrica, 
Bratislava
Počet zúčastnených osôb: 14 000
Popis: Zmyslom série štyroch podujatí po celom Slovensku 
bolo vzbudiť väčší záujem o šport u širokej verejnosti. 
Návštevníci podujatí Športuj Slovensko mohli prežiť deň plný 
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zábavy a športu s celou rodinou v spoločnosti skvelých 
športových hviezd. Deti si užili najväčšie športovisko  
s rôznymi disciplínami. Čakal na nich futbal, basketbal, 
biatlon, box, ale aj volejbal či atletika. Deti sa mohli zaregis-
trovať aj do súťažných disciplín – olympijského behu a súťaže  
na bicykloch. 

Názov projektu: UKÁŽ SA!
Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru  
už štvrtý rok podporila budúce športové hviezdy v rámci 
grantového programu Ukáž sa, ktorý je určený pre jednotliv-
cov alebo kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov. SOM  
sa na tomto projekte podieľala marketingovo, cieľom bolo 
podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím 
na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. 
Doteraz bolo prerozdelených 240-tisíc eur, ktoré pomohli  
k splneniu mnohých športových snov.   
Spolupráca so špičkovými športovcami je využívaná na 
marketingové aktivity Slovenskej olympijskej marketingovej, 
a. s. a jej partnerov. Prepojením tvárí športovcov a partner-
ských spoločností vznikajú unikátne kampane. 

Názov podujatia: ŠPORTOVEC ROKA 2019
Dátum podujatia: 19. decembra 2019 
Miesto konania: Slovenské národné divadlo, Bratislava
Počet zúčastnených osôb: 750 hostí
Popis: Slovenský olympijský a športový výbor sa po trinástich 
rokoch stal hlavným organizátorom tradičnej novinárskej 
ankety, ktorej prvý ročník sa konal ešte v roku 1959. Výsledky 
najstaršieho novinárskeho hlasovania u nás vyhlásili na 
galavečere v sále Činohry Slovenského národného divadla  
v Bratislave 19. decembra 2019. Na slávnosť dostali pozvánku 
mnohé významné osobnosti slovenského športu. Sála sa 
zaplnila do posledného miesta. Priamy prenos z galavečera 
odvysielala Jednotka RTVS v hlavnom vysielacom čase, 
sledovanosť bola vysoká. Športovkyňou roka 2019 sa stala 
Petra Vlhová, medzi tímami dominovala hliadka vodných 
slalomárov Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej 
Beňuš. O výsledkoch rozhodlo 91 členov vyhlasovateľa 
ankety Klubu športových redaktorov SSN. Hlasy dostalo 38 
jednotlivcov a 12 športových kolektívov. Na slávnosti vyhlásili 
za Športovú legendu niekdajšieho úspešného atléta, bežca na 
800 a 1500 m Jozefa Plachého. 

Podujatia projektu Športuj Slovensko navštívili stovky detí. FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA
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5. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTO-
VÝCH VÝSLEDKOV

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Analýza stavu akciovej spoločnosti
Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2019 aktíva celkom po korekcii 
v sume 1 050 115 eur, z toho neobežný majetok 283 689 eur, 
obežný majetok 764 788 eur a ostatné aktíva 1 638 eur.  
V neobežnom majetku predstavoval dlhodobý hmotný 
majetok sumu 283 689 eur, tzn. 100 % celkovej výšky 
neobežného majetku. Najvýznamnejšou položkou obežného 
majetku boli krátkodobé pohľadávky v celkovej sume 510 
726 eur,  finančné účty v celkovej sume 221 608 eur a zásoby 
v sume 32 454 eur.

Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2019 bolo 644 052 eur. 
Základné imanie je 571 334 eur, výsledok hospodárenia 
bežného účtovného obdobia je zisk vo výške 13 616 eur  
a výsledok hospodárenia minulých rokov je strata vo výške  
56 408 eur. Spoločnosť vykazuje k 31. 12. 2019 záväzky vo 
výške 277 378 eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške  

229 246 eur, rezervy sú vo výške 11 821 eur a dlhodobé 
záväzky sú vo výške 33 603 eur. V porovnaní s rokom 2019 
došlo k nárastu výšky majetku vzhľadom na nárast krátkodo-
bých pohľadávok. 

Porovnaním absolútnych ukazovateľov súvahy je vidieť, že 
výška aktív spoločnosti vzrástla v porovnaní so stavom 
vykázaným k 31. 12. 2018 o 77 682 eur.  Na túto zmenu mal 
vplyv najmä vývoj obežného majetku. Obežný majetok v 
porovnaní so stavom vykázaným k 31. 12. 2018 vzrástol  
o 89 523 eur. Zvýšenie obežného majetku bolo spôsobené 
predovšetkým zvýšením stavu krátkodobých pohľadávok o 
123 595 eur a zvýšením stavu zásob o 30 764 eur.

Výška neobežného majetku k 31. 12. 2019 poklesla v 
porovnaní so stavom vykázaným k 31. 12. 2018 o 11 952 eur 
v dôsledku odpisov neobežného majetku za rok 2019. 
Výraznejšie zmeny v štruktúre neobežného majetku nenastali. 
Tak ako aj v predchádzajúcich obdobiach neobežný majetok 
tvorí v 100 % výške dlhodobý hmotný majetok.

V majetku spoločnosti má väčší podiel obežný majetok. Jeho 
podiel na celkovom majetku predstavuje 72,83 %. Neobežný 
majetok má podiel na majetku spoločnosti vo výške 27,02 %  

Najúspešnejším kolektívom Slovenska za rok 2019 sa stala hliadka vodných slalomárov – zľava Matej Beňuš, Michal Martikán a 
Alexander Slafkovský. FOTO TASR
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a ostatné aktíva predstavujú 0,15 %.

Štruktúra kapitálu spoločnosti v porovnaní so stavom 
vykázaným k 31. 12. 2018 sa zmenila v dôsledku poklesu 
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. 2018 klesol z 33,46 % na 
26,41 %. Zmena podielu záväzkov v štruktúre kapitálu spoloč-
nosti bola spôsobená predovšetkým poklesom krátkodobých 
záväzkov o 54 218 eur, ale aj poklesom dlhodobých záväzkov 
o 1 000 eur. Rezervy vzrástli oproti roku 2018 o 6 881 eur. 
Krátkodobé záväzky predstavujú 82,65 %, dlhodobé záväzky 
12,11 % z celkových záväzkov a rezervy a bankové úvery 
predstavujú spolu 5,24 % z celkových záväzkov. 

Údaje o výške majetku a jeho štruktúre sú uvedené v tabuľ-
kách č. 1, 3 a 4. Vývoj ukazovateľov finančnej stability a jej 
stav k 31. 12. 2019 je uvedený v tabuľkách č. 5 a 6. V tabuľke 
č. 6 sú uvedené ukazovatele finančnej stability vyjadrujúce 
podiel krytia, resp. financovania majetku vlastnými, resp. 
cudzími zdrojmi. 

Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2019 výsledok hospodárenia 
– zisk v celkovej sume 13 616 eur. V hospodárskej činnosti 
dosiahla spoločnosť zisk vo výške 58 507 eur a vo finančnej 

oblasti spoločnosť dosiahla stratu vo výške 728 eur. Celkový 
výsledok hospodárenia bol tiež ovplyvnený výškou splatnej  
a odloženej dane z príjmov v celkovej hodnote 44 163 eur. 
Údaje o vývoji nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia sú 
uvedené v tabuľkách č. 2 a 8.

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 sú uvedené ukazovatele 
nákladovosti aj za jednotlivé druhy nákladov. Z prehľadu 
vývoja ukazovateľov vidieť, že v roku 2019 bolo na jedno euro 
tržieb vynaložených 0,994 eura nákladov, čiže vynaložené 
náklady boli v plnej miere pokryté tržbami.

Na konferencii Sport ®EVOLUTION vystúpila aj biatlonistka Anastasia Kuzminová. 
FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA
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Tabuľka č. 1: 
Prehľad o výške majetku, jeho štruktúre a záväzkoch 

Aktíva a pasíva
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

AKTÍVA  CELKOM 1 271 551 972 433 1 050 115

Neobežný majetok 307 593 295 641 283 689

v tom: - - -

Dlhodobý hmotný majetok 307 593 295 641 283 689

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0

Obežný majetok 814 050 675 165 764 788

v tom: - - -

Zásoby 35 853 1 690 32 454

Krátkodobé pohľadávky 677 183 390 514 510 726

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0

Finančné účty 101 014 282 961 221 608

Ostatné aktíva – časové rozlíšenie 149 908 1 627 1 638

PASÍVA  CELKOM 1 271 551 972 433 1 050 115

Vlastné imanie 636 618 630 436 644 052

v tom: - - -

Základné imanie 571 334 571 334 571 334

Kapitálové fondy 33 194 33 194 33 194

Fondy zo zisku 82 189 82 316 82 316

Výsledok hospodárenia minulých rokov -51 370 -50 226 -56 408

Výsledok hospodárenia bežného obdobia 1 271 -6 182 13 616

Záväzky 479 998 325 422 277 378

Rezervy 4 361 4 940 11 821

Dlhodobé záväzky 21 233 34 603 33 603

Krátkodobé záväzky 454 064 283 464 229 246

Bankové úvery bežné 340 2 415 2 708

Bankové úvery dlhodobé 0 0 0

Ostatné pasíva – časové rozlíšenie 154 935 16 575 128 685

Hodnota ukazovateľov v eurách
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Tabuľka č. 2: 
Ukazovatele tvorby výsledku hospodárenie 

Ukazovateľ
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

Výnosy z hospodárskej činnosti 1 619 812 2 387 514 2 349 597

Náklady na hospodársku činnosť 1 609 357 2 365 456 2 291 090

VH z hospodárskej činnosti +10 455 +22 058 +58 507

Výnosy z finančnej činnosti 2 543 71 1

Náklady na finančnú činnosť 1 230 1 388 729

VH z finančnej činnosti +1 313 -1 317 -728

Výnosy celkom 1 622 355 2 387 585 2 349 598

Náklady celkom 1 610 587 2 366 844 2 291 819

Daň z príjmov 10 497 26 923 44 163

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + 1 271 -6 182 +13 616

Hodnota ukazovateľa  v eurách

Tabuľka č. 3: 
Súvaha – analýza trendov 

Súvaha - analýza trendov k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019
absolútna percentuálna

Aktíva celkom (netto) 1 271 551 972 433 1 050 115 +77 682 +7,98 %

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0 %

B. Neobežný majetok 307 593 295 641 283 689 -11 952 -28,30 %

C. Obežný majetok 814 050 675 165 764 788 +89 523 +13,27 %

D. Ostatné aktíva – časové rozlíšenie 149 908 1 627 1 638 +11 +0,68 %

Pasíva celkom 1 271 551 972 433 1 050 115 +77 682 +7,98 %

A. Vlastné imanie 636 618 630 436 644 052 +13 616 +2,16 %

B. Záväzky 479 998 325 422 277 378 -48 044 -14,76 %

C. Ostatné pasíva – časové rozlíšenie 154 935 16 575 128 685 +112 110 +676,38

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

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

Tabuľka č. 6: 
Prehľad o vývoji ukazovateľov štruktúry majetku a zdrojov jeho krytia

Zmeny v štruktúre a objeme 
neobežného majetku k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019 absolútna percentuálna

B.1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 - -

     softvér 0 0 0 - -

     ostatný dlhodobý nehmotný majetok       
(účet 041)

0 0 0 - -

B.2. Dlhodobý hmotný majetok 307 593 295 641 283 689 -11 952 -4,04 %

     pozemky 27 656 27 656 27 656 0 0 %

     budovy, haly a stavby 279 937 267 985 256 033 -11 952 - 4,46 %

     stroje, prístroje a zariadenia 0 0 0 - -

     ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 - -

     obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 - -

B.3. Dlhodobý finančný majetok 0 0 0 - -

ZmenaObdobie

Ukazovateľ
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

Pracovný kapitál 359 646 389 286 532 834

Podiel pracovného kapitálu na krátkodobom obežnom majetku 44,18 % 57,66 % 69,68 %

Likvidita I. stupňa 0,222 0,990 0,967

Likvidita II. stupňa 1,713 2,356 3,195

Likvidita III. stupňa 1,791 2,362 3,336

Ukazovateľ
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

Krytie celkového majetku vlastným imaním - ukazovateľ samofinan-
covania

50,07 % 64,83 % 61,33 %

Krytie neobežného majetku vlastným imaním 206,97 % 213,24 % 227,03 %

Krytie neobežného majetku vlastným imaním a dlhodobými cudzími 
zdrojmi 

213,87 % 224,95 % 238,87 %

Pomer neobežného majetku k celkovému majetku - intenzita neobež-
ného majetku

24,19 % 30,40 % 27,02 %

Celková zadlženosť 37,75 % 33,46 % 26,41 %

Podiel vlastného imania na cudzích zdrojoch 132,63 % 193,73 % 232,19 %

Hodnota ukazovateľa

Hodnota ukazovateľa v %
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Tabuľka č. 7: 
Zmeny v štruktúre a objeme pracovného kapitálu

Zmeny v štruktúre a objeme 
pracovného kapitálu k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019 absolútna percentuálna

C. Obežný majetok 814 050 675 165 764 788 +89 573 +13,27 %

C.1. Zásoby 35 853 1 690 32 454 +30 764 +1 820,36 %

        Materiál 35 853 1 216 31 289 +30 073 +2 473,11 %

        Tovar 0 474 1 165 +691 +2,46 %

C.3. Krátkodobé pohľadávky 677 183 390 514 510 726 +123 595 +31,93 %

        Pohľadávky z obchodného styku 675 206 387 131 510 726 +123 595 +31,93 %

        Štát - daňové pohľadávky 1 977 3 383 0 -3 383 -100 %

        Iné pohľadávky 0 0 0 0 0 %

C.4. Finančné účty 101 014 282 961 221 608 -61 353 -21,68 %

B.3. Krátkodobé záväzky 454 064 283 464 229 246 -54 218 -19,13 %

        Záväzky z obchodného styku 402 339 267 244 147 919 -119 325 -44,65 %

        Nevyfakturované dodávky 0 0 0 -53 -100 %

Záväzky voči spoločníkom 0 0 0 0 0 %

        Záväzky voči zamestnancom 977 2 312 2 343 +31 +1,34 %

        Záväzky zo soc. poistenia 635 1 517 1 572 +55 +3,63 %

        Štát - daňové záväzky 50 113 12 391 77 362 +64 971 +524,34 %

Iné záväzky 0 0 50 +50 +100 %

B.4. Krátkodobé bankové úvery a výpomoci 340 2 415 2 708 293 +12,13

        Pracovný kapitál C - (B.3 + B.4.) +359 646 +389 286 +532 834 +246 955 +86,38 %

ZmenaObdobie
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Tabuľka č. 8: 
Výkaz ziskov a strát – analýza trendov

Výkaz ziskov a strát – analýza trendov
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019 absolútna percentuálna

I. Tržby za predaj tovaru 506 724 92 814 328 299 +235 485 +253,72

A. Náklady vynaložené na predaný tovar 500 447 91 604 325 049 +233 445 +254,84

Obchodná marža +6 277 +1 210 +3 250 +2 040 +168,60 %

II. Tržby za vlastné výrobky a služby 1 109 345  2 155 159 1 908 626 -246 533 -11,44 %

B.  Výrobná spotreba   1 041 814 2 041 827 1 741 112 -300 715 -14,73 %

B.1. Spotreba materiálu a energie 15 545 62 581 70 441 +7 860 +12,56 %

B.2. Služby 1 026 269 1 979 246 1 670 671 -308 575 -15,59 %

Pridaná hodnota +73 808 +113 332 +167 514 +54 182 +47,81 %

C. Osobné náklady 43 135 65 855 62 009 -3 846 -5,84 %

D. Dane a poplatky 2 334 2 291 2 315 +24 +1,05 %

E. Odpisy dlhodobého majetku 11 952 11 952 11 952 0 0 %

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku 0 0 0 0 0 %

F. ZC predaného dlhodobého majetku 0 0 0 0 0 %

G. Tvorba  a zúčtovanie oprav. položiek 0 0 0 0 0 %

IV. Ostatné výnosy 3 743 139 541 112 672 -26 869 -19,26 %

H. Ostatné náklady 9 675 151 927 148 653 -3 274 -2,15 %

VH z hospodárskej činnosti +10 455 -22 058 +58 507 +80 565 +365,24 %

Výnosové úroky 7 11 1 -10 -90,91 %

Ostatné finančný výnosy 0 0 0 0 0

Nákladové úroky 0 0 0 0 0

Ostatné finančné náklady 812 685 709 24 +3,50 %

XIII. Kurzové zisky 2 536 60 0 -60 -100 %

O. Kurzové straty 418 703 20 -683 97,16 %

VH z finančnej činnosti +1 313 -1 317 -728 +589 -44,72 %

Daň z príjmov za bežnú činnosť 10 497 26 923 44 163 +17 240 +64,03 %

VH z bežnej činnosti po zdanení +1 271 -6 182 +13 616 +19 798 +320,25 %

VH za účtovné obdobie +1 271 -6 182 +13 616 +19 798 +320,25 %

ZmenaObdobie
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Tabuľka č. 9: 
Ukazovateľ nákladovosti

Tabuľka č. 10: 
Priemerný stav zamestnancov

Tabuľka č. 11: 
Prehľad nákladov na prevádzku organizácie

Ukazovateľ
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

Celková nákladovosť 0,999 1,003 0,994

Mzdová nákladovosť 0,027 0,020 0,019

Materiálová a energetická nákladovosť 0,010 0,026 0,030

Nákladovosť nákupu tovaru 0,309 0,038 0,138

Nákladovosť služieb 0,634 0,827 0,711

Odpisová nákladovosť 0,007 0,005 0,005

Úroková nákladovosť 0 0 0

Finančná nákladovosť 0,001 0,001 0,001

Náklady organizácie na mzdy a prevádzku rok 2016 rok 2017 rok 2018

Osobné náklady zamestnancov  43 162 66 760 62 009

Prenájom, prevádzka a údržba vozidiel 5 216 658 33

Nákup a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky 1 393 71 104

Poradenské služby - ekonomické, právne 24 469 21 403 59 358

Prenájmy 0 0 20 872

Odpisy, kurzové rozdiely, poistenie 12 657 14 473 13 228

Telekomunikačné služby 8 096 8 771 7 240

Poplatky a poštovné 1 080 1 150 1 096

Cestovné náhrady - zamestnanci 268 1 050 1 139

Náklady na budovu 23 070 22 289 19 599

Spolu 119 411 136 625 184 678

Priemerný stav zamestnancov
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 4 4

Z toho: zamestnanci s plným pracovným úväzkom 0 1

Z toho: zamestnanci s kratším pracovným úväzkom 4 2

Z toho: vedúci zamestnanci 0 1

Hodnota ukazovateľa v %
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7. VPLYV ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTRE-
DIE A ZAMESTNANOSŤ

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné 
prostredie a neovplyvňuje zamestnanosť výrazným spôso-
bom.

8. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA ČIN-
NOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

9. INFORMÁCIE O NADOBÚDANÍ VLAST-
NÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OB-
CHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČAS-
NÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV 
MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

10. INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽ-
KE V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

11. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV 
A ICH PÔVODU

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

Rok Zdroj Pôvod Suma v EUR Účel

2019 súkromný sektor tuzemský 881 446 olympijská symbolika - cash

2019 súkromný sektor tuzemský 281 941 olympijská symbolika - barter

2019 súkromný sektor zahraničný 30 000 olympijská symbolika - cash

2019 súkromný sektor zahraničný 349 205 olympijská symbolika - barter

2019 súkromný sektor tuzemský 336 036 reklama a propagácia

2019 súkromný sektor tuzemský 30 000 nájomné

2019 súkromný sektor tuzemský 328 299 predaj tovaru

2019 súkromný sektor tuzemský 52 671 refakturácie

2019 súkromný sektor tuzemský 60 000 dary
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12. MENO A PRIEZVISKO FYZICKÝCH OSÔB A NÁZOV, SÍDLO A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM SPOLOČNOSŤ POSKYTLA ZO SVOJHO ROZPOČTU PROST-
RIEDKY PREVYŠUJÚCE 5000 EUR A ÚČEL, NA KTORÝ BOLI URČENÉ

Fyzické osoby

Právnické osoby

Organizácia Sídlo IČO Účel

Bloomark, s. r. o. Gazdovský rad 44/21 931 01 Šamorín 51762188 reklamné služby

Briland, spol. s r.o. Beniakova 30 841 05 Bratislava 4 31398995 grafické služby

CanoeMarket, s. r. o. Vrbická 4329/1A 031 01 Liptovský Mikuláš 52199053 reklamné služby

Daňový úrad Račianska 153 836 09 Bratislava dane právnických osôb

Dodigital, s. r. o. Pod Záhradami 307/28 930 25 Vrakúň 50490397 reklamné služby

European Medi Services, s. r. o. Hlaváčikova 18 841 05 Bratislava 47999764 reklamné služby

G&P Production, s. r. o. Pod slivkou 520/11 031 04 Liptovský Mikuláš 47387688 reklamné služby

Grape PR, spol. s r.o. Tolstého 5 811 06 Bratislava 47695595 PR služby

HC Slovan Bratislava, a.s. Odbojárov 9 831 04 Bratislava 35840862 reklamné služby

ITALIANCOOLTHINGS, s.r.o. Podkylava 170 916 16 Podkylava 36821128 reklamné služby

KayakPro, s. r. o. Ul. Bisk. Királya 945 01 Komárno 50631101 reklamné služby

Klub športových redaktorov SSN Župné námestie č.7 815 68 Bratislava 178501 reklamné služby

LOCO AGENCY, s. r. o. Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava 45347581 reklamné služby

Lokies, s. r. o. Dlhá 817/23 949 01 Nitra 46495991 reklamné služby

LYŽIARSKA AKADÉMIA 
VERONIKY VELEZ-ZUZULOVEJ

Strojnícka 88/A 821 05 Bratislava 51773384 reklamné služby

MADWIRE, s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 47436310 reklamné služby

MAFRA Slovakia Print, s. r. o. Nobelova 34 836 05 Bratislava 35801549 reklamné služby

MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava 31333524 reklamné služby

MŠK Žiar nad Hronom A. Dubčeka 45 965 01 Žiar nad Hronom 36618357 reklamné služby

Nastja SK, s. r. o. Tatranská 7 974 11 Banská Bystrica 45570264 reklamné služby

News and Media Holding, a. s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 47256281 reklamné služby

NORD BELL, s. r. o. Medze 515/24 031 01 Liptovský Mikuláš 36373923 reklamné služby

PrimaDomi, spol. s r.o. Mukačevská 53 080 01 Prešov 47540923
poradenské 
a konzultačné služby

Protep, s. r. o. Bajkalská 12985/9B 831 04 Bratislava 47567520 upratovacie služby

Meno a priezvisko Účel

Eva Lopatová osobné náklady

Kristína Czuczová osobné náklady

Richard Tury reklamné služby

Ján Longa reklamné služby
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Organizácia Sídlo IČO Účel

ProVera Consult, s. r. o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava 35825502 právnické služby

Publishing House, a. s. Jána Milca 6 010 01 Žilina 46495959 reklamné služby

RED CONSULT, s. r. o. Svetlá 5 811 02 Bratislava 47660201 reklamné služby 

SBA Marketing, spol. s r.o. Panenská ul. č. 6 811 03 Bratislava 47189223 reklamné služby

SKI TEAM VLHA Zápotockého 4605 031 01 Liptovský Mikuláš 42346878 reklamné služby

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

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 telefón, internet

Slovenský olympijský výbor Kukučínova 26 838 08 Bratislava 30801182
právo na používanie 
olympijskej symboliky

Slovenský zväz biatlonu Partizánska 71 974 01 Banská Bystrica 35656743 reklamné služby

Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 813 63 Bratislava 30807484
odvody do sociálnej 
poisťovne

Sport Event, s. r. o. Kukučínova 26 831 03 Bratislava 52476511 reklamné služby

ŠAMT, s.r.o. Trnavská cesta 37 831 04 Bratislava 51937603 reklamné služby

Šport press, s. r. o. Ilkovičova 34 842 28 Bratislava 31330789 reklamné služby

Športová škola karate Bratislava Znievska 3026/7 851 06 Bratislava 50940309 reklamné služby

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE BB Horná Mičiná 74 974 01 Banská Bystrica 17060117 reklamné služby

TST Invest, a. s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava 43818471 prenájom priestoru

Twenty five, s. r. o. Malženice 310 919 29 Malženice 46292187 reklamné služby

VARGA-TRI Gercenova 11 851 01 Bratislava 48414000 reklamné služby

VGD Slovakia, s. r. o. Moskovská 13 811 08 Bratislava 35801549 účtovné služby

Work&Hugs, s. r. o. Štefánikova 41 811 04 Bratislava 50888706 reklamné služby

XBS swimming academy
Dubová ulica 
2677/33A

931 01 Šamorín 51769671 reklamné služby

ŽAMPA SKI CLUB Starý Smokovec 62 062 01 Vysoké Tatry 42237521 reklamné služby

13. NÁVRH NA VYROVNANIE VÝSLEDKU 
HOSPODÁRENIA 

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti navrhuje vysporia-
dať výsledok hospodárenia –  zisk k 31. 12. 2019 v celkovej 
výške  13 615,81 eur nasledovne:
• 1 361,58 – tvorba rezervného fondu 
• 12 254,23 – presun na účet nerozdelených ziskov 

minulých rokov 

14. ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM 
DOKUMENTE A V INÝCH PREDPISOCH 

V roku 2019 neboli vykonávané žiadne zmeny v Stanovách 
Slovenskej olympijskej marketingovej, a. s., a ani v iných 
dokumentoch spoločnosti. 

15. ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV DO ZO-
STAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

V roku 2019 nenastali v predstavenstve a ani v dozornej rade 
zmeny. 
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16. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, 
KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉ-
HO OBDOBIA

Koncom decembra 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadne 
obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym 
ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19), ktoré 
boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas 
prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. 
Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenia vírusu ako udalosť 
po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu 
účtovnej závierky. Vedenie Spoločnosti nie je momentálne 
schopné plne posúdiť dôsledky rozšírenia ochorenia CO-
VID-19 na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú 
činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja situácie urobí 
všetko preto, aby dopady neboli negatívne a významné a aby 
Spoločnosť fungovala nasledujúcich 12 mesiacov ako zdravý 
subjekt.
Vzhľadom na rozhodnutie Medzinárodného olympijského 
výboru zo dňa 24. marca 2020 o preložení Hier XXXII. 
olympiády v Tokiu 2020 (ďalej len „olympijské hry“), sa 
projekt „Pripravení na Tokio“ presúva na rok 2021, pretože 
bol naviazaný na predmetné olympijské hry. V súčasnosti je 
Spoločnosť v rokovaní so všetkými partnermi, ktorých sa táto 
situácia dotýka a snaží sa, aby bol tento dopad zvládnuteľný 
pre obe strany. Spoločnosť aj naďalej pokračuje v príprave  
s projektmi, ktoré sa dajú realizovať aj s posunutým termínom 
olympijských hier.
Okrem týchto skutočností, nenastali po 31. decembri 2019 
iné udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné  
a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva.

17. POUŽITÉ SKRATKY

SOV   Slovenský olympijský výbor 
SOŠV   Slovenský olympijský a športový výbor 
SOT   Slovenský olympijský tím 
JOT   Juniorský olympijský tím 
SOM, a. s.  Slovenská olympijská marketingová,   
  akciová spoločnosť 
OH   Olympijské hry 
ZOH   Zimné olympijské hry
KŠR SSN  Klub športových redaktorov   
  Slovenského syndikátu novinárov

18. PRÍLOHY 

a) Účtovná závierka za rok 2019 
b) Poznámky
c) správa audítora 
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PRÍLOHA A
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2019 
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PRÍLOHA B
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Slovenská olympijská marketingová, a. s.   
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A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 
 

Slovenská olympijská marketingová, a. s. 
Kukučínova 26 
831 03  Bratislava 

 
Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 
– kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným 
prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, 
– reklamná a propagačná činnosť, 
– prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s 
prenájmom. 

 
2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2018 bola schválená Valným 
zhromaždením Spoločnosti dňa 16. apríla 2019. 

 
3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 
31. decembra 2019. 

 
 Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach 
a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže 
poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potenciálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, 
mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.  

 
4.   Informácie o skupine  

Spoločnosť nie je súčasťou skupiny.   
 

5.   Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2019 bol 4 (v účtovnom období 2018 to boli 
4 zamestnanci). 

 
 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2019 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky 
alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa 
vyúčtovávajú (v roku 2018: žiadne). 

 
 

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   
 

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (splnenie 
princípu going concern). 

.  
2. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe 

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 
 

3. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.  
 
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 
majetku do používania.  
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Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame 
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. 
  
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a 
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.  

 
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný 
dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia sa považuje za 
náklad a účtuje sa na účet 518 – Ostatné služby. 
 
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Predpokladaná Metóda Ročná odpisová
doba používania

v rokoch
2 lineárna 50

sadzba v %

Drobný dlhodobý nehmotný majetok - softvér

odpisovania

 
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  
 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 
 
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný 
dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia sa považuje za 
zásoby a účtuje sa do nákladov pri jeho vydaní do spotreby.  
 
Pozemky sa neodpisujú.  
 
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 

Predpokladaná Metóda Ročná odpisová
doba používania

v rokoch
Administratívna budova 40 lineárna 2,5
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí 4 lineárna 25

Drobný dlhodobý hmotný majetok rôzna jednorazový 
odpis

100

sadzba v %odpisovania

 
 
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy. 
 

4. Dlhodobý finančný majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 
5. Zásoby  

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi 
(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou. 
 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, 
provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. Úroky z úverov nie sú súčasťou 
obstarávacej ceny.  
 
Úbytok zásob sa účtuje spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá 
cena na ocenenie úbytku tohto majetku (tzv. FIFO metóda). 

 
Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky. 
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6. Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie 
sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
 
Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden 
rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi 
menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich 
peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.  

 
7. Finančné účty 

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie 
ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.  

 
8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

9. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky 
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane 
zmena predpokladu zníženia hodnoty. 
 
Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob 
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného 
ako odloženej daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu 
hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného 
majetku.  
 
Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia 
hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov 
použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, 
v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by 
opravná položka nebola vykázaná.  

 
Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok  
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou 
posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty. 
 
Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie 
dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie 
neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný 
papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov 
je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.  
 
Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch 
a z pohľadávok sa vypočíta ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení 
návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov 
a záruk od tretích strán. 
 
Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne 
spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky. 
 

10. Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  
 

11. Rezervy 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je 
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením 
alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka. 
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Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie 
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu 
záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba 
rezervy.  

 
Nevyfakturované dodávky majetku 
Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa 
v odhadovanej výške záväzku. 
 

12. Zamestnanecké požitky 
Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, 
bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne 
a časovo súvisia. 

 
13. Odložené dane 

 Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 

daňovou základňou, 
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 

od základu dane v budúcnosti, 
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 
Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:  
 dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak 

v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane 
a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku 
alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri 
zlúčení, splynutí alebo rozdelení), 

 dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak 
Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné 
rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti, 

 dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu. 
 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých 
daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči 
ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude 
dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase 
vyrovnania odloženej dane. 
 
V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú  
daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – 
Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.  

 
 

14. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 
časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

15. Dotácie zo štátneho rozpočtu 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 
16. Prenájom (lízing) - Spoločnosť ako nájomca 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 
17. Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz). 

 
Ku dňu ocenenia (ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka) sa 
referenčným kurzom prepočítajú: 
a) nástroje peňažného trhu ocenené cudzou menou, 
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b) pohľadávky a záväzky. 
 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
 

18. Výnosy 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú 
zľavu. 

 
Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. 

  Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. 
 
Výnosy Spoločnosti tvoria predovšetkým výnosy z predaja olympijskej symboliky partnerom. V roku 2019 boli tieto 
výnosy vo výške 1 542 592 eur a v roku 2018 to bolo 1 433 177 eur. 

 
19. Porovnateľné údaje 
  Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 
 

20. Oprava chýb minulých období 
V roku 2019 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.  

 
 

D. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
 
 

1. Dlhodobý nehmotný majetok  
Spoločnosť má v majetku softvér, ktorého zostatková cena je k 31.12.2019 v sume 0 eur. 
 

2. Deriváty 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 
 

3. Záväzky 
 
Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa zostatkovej doby 
splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

EUR EUR

Záväzky po splatnosti 15 083 71 678

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 228 692 219 141

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0

Záväzky spolu 243 775 290 819

 
 
Spoločnosť nemá záväzky kryté záložným právom. 

 
 

4. Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 
5. Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 
 
 



213

Slovenská olympijská marketingová, a.s.   

    
Poznámky Úč PODV 3 - 01                                                                                      IČO   3 5 8 0 1 5 4 9 

 
                                                                                 DIČ 2 0 2 0 2 8 1 5 6 0 

 

18 
 

E. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 
 

1. Podmienený majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 
2. Podmienené záväzky 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 
3. Ostatné finančné povinnosti 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 
4. Najatý majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 
 
5. Prenajatý majetok 
Spoločnosť prenajíma časť administratívnej budovy (405,05 m2) spriaznenej osobe – Slovenskému olympijskému výboru 
a tretej osobe – Slovenskej golfovej asociácii, na nevýrobné účely. Ročné výnosy z nájomného sú v roku 2019 vo výške 
30 000 EUR. Nájomná zmluva je uzatvorená so spriaznenou osobou na dobu neurčitú, a s treťou osobou do 31.12.2019. 
Prenajatú časť administratívnej budovy vykazuje Spoločnosť v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.  

 
 

F. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 

Koncom decembra 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadne obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym 
ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas 
prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenia vírusu ako udalosť po 
konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu účtovnej závierky. Vedenie Spoločnosti nie je momentálne schopné 
plne posúdiť dôsledky rozšírenia ochorenia COVID-19 na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v 
závislosti od ďalšieho vývoja situácie, urobí všetko preto, aby dopady neboli negatívne a významné a aby Spoločnosť 
fungovala nasledujúcich 12 mesiacov ako zdravý subjekt. 
 
Vzhľadom na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru zo dňa 24. marca 2020 o preložení Hier XXXII. 
olympiády v Tokiu 2020 (ďalej len „olympijské hry“), sa projekt „Pripravení na Tokio“ presúva na rok 2021, pretože bol 
naviazaný na predmetné olympijské hry. V súčasnosti je Spoločnosť v rokovaní so všetkými partnermi, ktorých sa táto 
situácia dotýka a snaží sa, aby bol tento dopad zvládnuteľný pre obe strany. Spoločnosť aj naďalej pokračuje v príprave 
s projektmi, ktoré sa dajú realizovať aj s posunutým termínom olympijských hier. 
 
Okrem týchto skutočností, nenastali po 31. decembri 2019 iné udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné a pravdivé 
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

 

G. OSTATNÉ INFORMÁCIE  
 
 Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 
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SPRÁVA AUDÍTORA

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35 739 347.
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2020270021.
Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH): SK2020270021.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro.

Správa nezávislého audítora 

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Slovenská olympijská
marketingová, a.s.:

Náš názor
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti Slovenská olympijská marketingová, a.s. (ďalej len „Spoločnosť”) k 31.
decembru 2019 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

• súvahu k 31. decembru 2019,
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a

ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor
Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť
vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky našej správy.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom
pre náš názor.

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala
Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (ďalej
len „Etický kódex"), ako aj v zmysle iných požiadaviek slovenskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na
náš audit účtovnej závierky. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladú
tieto legislatívne požiadavky a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám uvedeným vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za výročnú správu vypracovanú v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Výročná správa pozostáva z (a) účtovnej závierky a (b) ostatných informácií.

Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.
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V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámiť sa s informáciami 
uvedenými vo výročnej správe a na základe toho posúdiť, či sú vo významnom nesúlade s účtovnou 
závierkou alebo poznatkami, ktoré sme počas auditu získali, alebo či existuje iná indikácia, že sú 
významne nesprávne. 

Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o 
účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu sme dospeli k názoru, že: 

• informácie uvedené vo výročnej správe za rok ukončený 31. decembra 2019 sú v súlade s 
účtovnou závierkou za daný rok, a že 

• výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve. 
  
Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, 
sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v 
súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú 
pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je 
Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností 
súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia 
predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v 
úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože 
realisticky inú možnosť nemá. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude 
obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že 
audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, aj keď existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky. 

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby 
tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom 
podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže 
znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly. 
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• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu. 

• Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje významná 
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť 
schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto 
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie 
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať 
náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania 
správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane 
pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iného i plánovaný rozsah a časový harmonogram 
auditu, ako aj významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, 
ktoré počas auditu identifikujeme. 

  
  
  
  
  
  

  
  
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.  Ing. Peter Havalda, FCCA 
Licencia SKAU č. 161 Licencia UDVA č. 1071 

 
 

V Bratislave, 3. apríla 2020 
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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Obchodné meno:  Sport Event, s. r. o. 
Právna forma:   Spoločnosť s ručením 
   obmedzeným
Sídlo spoločnosti:  Kukučínova 26, 831 03 Bratislava  
   - mestská časť Nové Mesto 

Predmet činnosti:
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebi-

teľovi (maloobchod) alebo  iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod)

• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby

• Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu 
voľných živností

• Prenájom hnuteľných vecí
• Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a 

verejnej mienky
• Faktoring a forfaiting
• Finančný lízing
• Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske 

práce
• Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných 

než základných služieb spojených s prenájmom
• Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie 

služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
• Marketingové poradenstvo
• Mediálne poradenstvo
• Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných 

zariadení
• Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení 

slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
• Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločen-

ských podujatí
• Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
• Prípravné práce k realizácii stavby
• Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 

interiérov
• Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým 

spracovaním údajov
• Vedenie účtovníctva
• Administratívne služby
• Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
• Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a 

zvukových nahrávok
• Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, 

spoločenských a humanitných vied
• Fotografické služby
• Čistiace a upratovacie služby

Spoločníci:

Slovenský olympijský a športový výbor
Kukučínova 991/26
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 838 08

Výška vkladu každého spoločníka:
  
Slovenský olympijský a športový výbor
Vklad: 5 000 EUR (peňažný vklad) Splatené: 5 000 EUR

Štatutárny orgán: 
 
Konatelia

Ing. Anton Siekel
Šustekova 2992/21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 25. 6. 2019

Jozef Liba
Niťová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 25. 6. 2019

Gábor Asványi
Záhradnícka 16514/60
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 25. 6. 2019

Konanie menom spoločnosti:  
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z konateľov 
samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje v tej 
forme, že pod pretlačený alebo napísaný názov spoločnosti sa 
konateľ vlastnoručne podpíše.

Základné imanie:  
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Spoločnosť bola na dennej báze riadená výkonným riadi-
teľom Ing. Lukášom Donovalom a na dennej báze pre 
spoločnosť vykonávali činnosť dvaja externí projektoví 
manažéri. 

3. STAV SPOLOČNOSTI, VÝVOJ 
SPOLOČNOSTI A RIZIKÁ

Spoločnosť Sport Event, s. r. o. (ďalej SE), bola založená  
v zmysle zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
a na základe schválenia valným zhromaždením v zmysle čl. V., 
bod 8, písm. b) Stanov SOŠV. 56. valné zhromaždenie 
Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len 
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„VZ“) sa konalo dňa 26. apríla 2019 v Bratislave. Návrh  
na založenie obchodnej spoločnosti pred zasadaním VZ 
prerokoval výkonný výbor SOŠV a bol tiež prerokovaný  
aj s audítorom spoločnosti spolupracujúcej s SOŠV. 
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 138461/B 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Súčasným 
jediným spoločníkom SE je Slovenský olympijský a športový 
výbor (ďalej SOŠV). Založenie SE vychádzalo z potreby 
zabezpečiť predovšetkým technicko-organizačné činnosti  
v pripravovaných projektoch v roku 2020 a to hlavne 
spoluúčasti SE na projektoch EYOF 2021 Banská Bystrica, 
olympijských festivalov či olympijského domu počas OH 
2020 v Tokiu, nakoľko tieto charakterovo nezapadajú do 
povahy občianskeho združenia SOŠV, ani do náplní spoloč-
nosti SOM. Rovnako bol pri zakladaní tejto obchodnej 
spoločnosti braný na zreteľ rozdielny spôsob účtovania 
obchodnej spoločnosti a občianskeho združenia, ktorým je 
SOŠV. Hlavným cieľom je oddelenie podnikateľských aktivít. 
Ambíciou spoločnosti SE do budúcnosti je byť zdrojom 
pomoci pre národné športové zväzy, ktoré budú organizovať 
športové podujatia na Slovensku.
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 SOŠV. Spoločnosť poskytuje 
svojim partnerom aj reklamnú činnosť.

4. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ 
A PROJEKTOV

 Spoločnosť od svojho založenia začala s aktívnou prípravou 
projektov v súvislosti olympijskými hrami 2020 v Tokiu. Ide  
o organizačno-technické zabezpečenie, návrh dramaturgie  
a celkový návrh riešení v súvislosti so Slovenským domom  
v Tokiu a tiež o organizačno-technické zabezpečenie 
strešného projektu s názvom PRIPRAVENÍ NA TOKIO,  
ktorý zahŕňa podprojekty pod hlavičkou SOŠV - Štafeta 
slovenského olympijského tímu, Olympijský deň, osem 
podujatí Športuj Slovensko, ktoré sa podľa plánov ešte pred 
presunom OH na rok 2021 mali konať  v ôsmich krajských 
mestách Slovenskej republiky v období od apríla do júna 
2020. Vyvrcholením programu Pripravení na Tokio mal byť 
projekt Olympijského festivalu (ďalej len OF) v Bratislave na 
Zlatých pieskoch. Cieľom bolo logické a funkčné prepojenie 

Projekt Športuj Slovensko mal byť v roku 2020 súčasťou veľkého projektu Pripravení na Tokio. FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA



224

jednotlivých dielčích projektov, ktoré spoločne mali tvoriť 
jeden zmysluplný a atraktívny celok pre širokú verejnosť.  
Dielčí projekt OF sa pripravuje s oficiálnou licenciou 
Medzinárodného olympijského výboru v Lausanne (ďalej len 
„MOV“), preto spoločnosť Sport Event, s. r. o., krátko po 
svojom založení vstúpila do rokovaní so zástupcami MOV  
s cieľom uzavrieť Licence Agreement. Predmetom licenčnej 
zmluvy je udelenie licencie pre SOŠV a jeho dcérske spoloč-
nosti SOM, a. s. a SE, s. r. o. na organizáciu OF na Slovensku 
za podmienok definovaných v kontrakte. Licenčná zmluva sa 
s MOV uzatvorila v decembri 2019.

V počiatočnom štádiu príprav celkovej organizácie a chodu 
vyššie uvedených podprojektov išlo najmä o rokovania  
s majiteľom priestoru, v ktorom sa plánoval OF, mestom 
Bratislava, jeho prevádzkovateľom STaRZ a ďalšími inštitúcia-
mi s cieľom dohodnúť najlepšie možné podmienky pre 
organizáciu OF. Rovnako sa začali aj rokovania so zástupcami 
krajských miest, v ktorých sa plánovali podujatia Športuj 
Slovensko. Spoločnosť Sport Event, s. r. o. v aktívnej súčinnos-
ti s SOŠV a v spolupráci so sesterskou spoločnosťou Sloven-
ská olympijská marketingová, a. s. intenzívne vstúpila aj do 
rokovaní s obchodnými spoločnosťami s cieľom uzavretia 
partnerských zmlúv, predmetom ktorých bolo definovanie 
podmienok spolupráce pri projekte Pripravení na Tokio  
z hľadiska finančného plnenia a rovnako aj mediálneho  
a reklamného plnenia. 

Spoločnosť SE, s. r. o. nadviazala úzku spoluprácu s národný-
mi športovými zväzmi a federáciami s cieľom ich aktívnej 
participácie a zapojenia sa do projektu. Hlavnou ambíciou 
tejto spolupráce je rozšírenie členských základní jednotlivých 
zväzov a federácií. Do pripravovaných projektov  sa zapoja 
odborní pracovníci a tréneri zväzov a federácií a prevezmú aj 
gesciu nad jednotlivými športoviskami. Celkové vnímanie 
týchto aktivít SE zo strany zväzov a federácií – samozrejme 
pod záštitou a v úzkej spolupráci s SOŠV – je veľmi pozitívne, 
pričom samotné športové zväzy majú vôľu nielen aktívne sa 
zapojiť do projektu v zmysle predstáv a požiadaviek SE, ale 
sami prinášajú do projektu odvážne inovatívne idey, ktoré 
celý projekt zatraktívnia a dajú mu punc maximálnej profesi-
onality. Nosnou myšlienkou je v prvom rade propagácia 
športu. Pripravované projekty sa zameriavajú na mládež, 
aktívne rodiny s deťmi, ale aj dospelých, resp. seniorov. 
Hlavným cieľom je viesť širokú verejnosť a deti k športu  
a aktívnemu životnému štýlu. Cieľom je motivovať ich k tomu, 
aby sa šport stal neodmysliteľnou súčasťou ich života. 
Zároveň je ambíciou priniesť širokej verejnosti možnosť 
zašportovať si a zoznámiť sa s olympijskými i neolympijskými 
športami.  V neposlednom rade je jednou z priorít projektu 
Pripravení na Tokio šírenie myšlienok olympizmu a olympij-
ského hnutia.
Druhým hlavným okruhom činnosti spoločnosti Sport Event, 
s. r. o. bola príprava, dramaturgia a prevádzka Slovenského 

domu v Tokiu počas Hier XXXII. olympiády. Hlavnou myšlien-
kou samotného národného domu v mieste konania olympij-
ských hier je predstaviť Slovensko ako krajinu v srdci Európy, 
ktorá je bohatá a plná prírodných krás, rozmanitej ľudovej 
kultúry i dobrej miestnej kuchyne. Ambíciou je predstaviť 
možnosti zábavy pre všetkých návštevníkov a propagovať 
Slovensko ako možnú turistickú destináciu. Zámerom je, aby 
Slovenský dom bol čiastočne otvorený pre verejnosť, teda pre 
náhodného návštevníka i obyvateľa Tokia, s cieľom každému 
dať príležitosť ochutnať typické slovenské jedlo, pozrieť  
a vypočuť si ľudovú hudbu a tanec a získať čo najviac 
informácií o našej krajine (v spolupráci a za podpory 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - turis-
tická časť). Jedným z hlavných cieľov je mať Slovenský dom 
ako „druhý“ domov pre športovcov počas OH a samozrejme 
miesto pre všetky druhy oficiálnych i neoficiálnych návštev, 
tlačových konferencií, atď.

S prípravou organizácie a prevádzky národného domu je 
spojený rad činností. V prvom rade spoločnosť SE stanovila 
požiadavky na vyhotovenie realizačného projektu domu, 
návrh technických riešení pre zástupcov RTVS a Fun Radia, 
nakoľko priamo v Slovenskom dome sa budú nachádzať ich 
živé štúdiá, na vizuálne a technické riešenia interiéru i exterié-
ru Slovenského domu. Spoločnosť SE pripravila ich realizáciu, 
resp. zabezpečila dodávateľov na ich realizáciu, ale aj na 
zabezpečenie gastro služieb pre bežného návštevníka domu, 
pozvaných hostí, novinárov a hlavne športovcov. Medzi 
činnosti patrí aj návrh riešenia celkovej dramaturgie chodu 
domu a propagácie kultúry Slovenska v úzkej spolupráci  
s Ministerstvom dopravy a výstavby, ktoré bude v rámci 
chodu domu vyvíjať vlastné propagačné, edukačné a kontrak-
tačné aktivity. V tejto súvislosti boli dôležité rokovania  
s dopravnými spoločnosťami na zabezpečenie dopravy 
spotrebného tovaru a technického zabezpečenia do Tokia i 
následne z Tokia po skončení OH. Rovnako je predmetom 
činnosti SE zabezpečenie komunikácie s Partner House 
Support Centre, zriadeného organizačným výborom OH  
v súvislosti s odporúčaniami i reštrikciami pre chod národ-
ných domov, a rovnako aj s poradenským servisom v súvislosti 
s pracovným právom, sprocesovaním oprávnení a certifikátov, 
potrebných na chod národného domu.

5. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH 
ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Analýza stavu spoločnosti:
Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2019 aktíva celkom v sume  
16 049 eur, z toho neobežný majetok vo výške 0 eur a obežný 
majetok vo výške 16 049 eur. Najvýznamnejšou a jedinou 
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položkou obežného majetku boli finančné účty v celkovej 
sume 16 049 eur.

Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2019 je 16 049 eur. 
Základné imanie je 5 000 eur, výsledok hospodárenia 
bežného účtovného obdobia je zisk vo výške 25 eur. Spoloč-
nosť vykazuje k 31. 12. 2019 záväzky vo výške 11 024 eur. 
Krátkodobé záväzky sú vo výške 10 324 eur, rezervy sú 
vo výške 700 eur a dlhodobé záväzky sú vo výške 0 eur. 
V majetku spoločnosti má podiel len obežný majetok a to  
vo výške 100 %.
Podiel záväzkov v štruktúre kapitálu spoločnosti vyjadrený 
ukazovateľom celkovej zadlženosti je vo výške 68,69 %. 
Krátkodobé záväzky predstavujú 100 % z celkových záväzkov. 
Údaje o výške majetku a jeho štruktúre sú uvedené v tabuľ-
kách č. 1, 3 a 4. V tabuľke č. 6 sú uvedené ukazovatele 
finančnej stability vyjadrujúce podiel krytia, resp. financova-
nia majetku vlastnými, resp. cudzími zdrojmi. 
Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2019 výsledok hospodárenia 
ako zisk v celkovej sume 25 eur. V hospodárskej činnosti 
dosiahla spoločnosť zisk vo výške 291 eur, vo finančnej oblasti 
dosiahla stratu vo výške 38 eur. Celkový výsledok hospodáre-
nia bol tiež ovplyvnený výškou splatnej dane z príjmov  
v celkovej hodnote 228 eur. Údaje o vývoji nákladov, výnosov 
a výsledku hospodárenia sú uvedené v tabuľkách č. 2 a 8.
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 sú uvedené ukazovatele 
nákladovosti aj za jednotlivé druhy nákladov. Z prehľadu 
vývoja ukazovateľov vidieť, že v roku 2019 bolo na jedno euro 
tržieb vynaložených 0,999 eur nákladov, čiže vynaložené 
náklady boli v plnej miere pokryté tržbami.
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Tabuľka č. 1: 
Prehľad o výške majetku, jeho štruktúre a záväzkoch 

Aktíva a pasíva
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

AKTÍVA CELKOM X X 16 049

Neobežný majetok X X 0

v tom: - - -

Dlhodobý hmotný majetok X X 0

Dlhodobý nehmotný majetok X X 0

Dlhodobý finančný majetok X X 0

Obežný majetok X X 16 049

v tom: - - -

Zásoby X X 0

Krátkodobé pohľadávky X X 0

Dlhodobé pohľadávky X X 0

Finančné účty X X 16 049

PASÍVA CELKOM X X 16 049

Vlastné imanie X X 5 025

v tom: - - -

Základné imanie X X 5 000

Kapitálové fondy X X 0

Fondy zo zisku X X 0

Výsledok hospodárenia minulých rokov X X 0

Výsledok hospodárenia bežného obdobia X X 25

Záväzky X X 11 024

Rezervy X X 700

Dlhodobé záväzky X X 0

Krátkodobé záväzky X X 10 324

Bankové úvery bežné X X 0

Bankové úvery dlhodobé X X 0

Hodnota ukazovateľov v eurách
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Tabuľka č. 2: 
Ukazovatele tvorby výsledku hospodárenie 

Aktíva a pasíva
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

Výnosy z hospodárskej činnosti X X 40 000

Náklady na hospodársku činnosť X X 39 709

VH z hospodárskej činnosti X X 291

Výnosy z finančnej činnosti X X 0

Náklady na finančnú činnosť X X 38

VH z finančnej činnosti X X -38

Výnosy celkom X X 40 000

Náklady celkom X X 39 747

Daň z príjmov X X 228

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie X X 25

Hodnota ukazovateľov v eurách

Tabuľka č. 3: 
Súvaha – analýza trendov 

Súvaha - analýza trendov k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019
absolútna percentuálna

Aktíva celkom (netto) X X 16 049 X X

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie X X 0 X X

B. Neobežný majetok X X 0 X X

C. Obežný majetok X X 16 049 X X

Pasíva celkom X X 16 049 X X

A. Vlastné imanie X X 5 025 X X

B. Záväzky X X 11 024 X X

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

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

Tabuľka č. 6: 
Prehľad o vývoji ukazovateľov štruktúry majetku a zdrojov jeho krytia

Zmeny v štruktúre a objeme 
neobežného majetku k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019 absolútna percentuálna

B.1. Dlhodobý nehmotný majetok X X 0 X X

   softvér X X 0 X X

   ostatný dlhodobý nehmotný majetok    
(účet 041)

X X 0 X X

B.2. Dlhodobý hmotný majetok X X 0 X X

   pozemky X X 0 X X

   budovy, haly a stavby X X 0 X X

   stroje, prístroje a zariadenia X X 0 X X

   ostatný dlhodobý hmotný majetok X X 0 X X

   obstarávaný dlhodobý hmotný majetok X X 0 X X

B.3. Dlhodobý finančný majetok X X 0 X X

ZmenaObdobie

Ukazovateľ
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

Pracovný kapitál X X 5 725

Podiel pracovného kapitálu na krátkodobom obežnom majetku X X 35,67 %

Likvidita I. stupňa X X 1,55

Likvidita II. stupňa X X 1,55

Likvidita III. stupňa X X 1,55

Ukazovateľ
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

Krytie celkového majetku vlastným imaním - ukazovateľ samofinan-
covania

X X 31,31

Krytie neobežného majetku vlastným imaním X X X

Krytie neobežného majetku vlastným imaním a dlhodobými cudzími 
zdrojmi 

X X X

Pomer neobežného majetku k celkovému majetku - intenzita neobež-
ného majetku

X X X

Celková zadlženosť X X 68,69

Podiel vlastného imania na cudzích zdrojoch X X 45,58

Hodnota ukazovateľa

Hodnota ukazovateľa v %
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Tabuľka č. 7: 
Zmeny v štruktúre a objeme pracovného kapitálu

Zmeny v štruktúre a objeme 
pracovného kapitálu k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019 absolútna percentuálna

C. Obežný majetok X X 16 049 X X

C.1. Zásoby X X 0 X X

Materiál X X 0 X X

Tovar X X 0 X X

C.3. Krátkodobé pohľadávky X X 0 X X

    Pohľadávky z obchodného styku X X 0 X X

    Štát - daňové pohľadávky X X 0 X X

    Iné pohľadávky X X 0 X X

C.4. Finančné účty X X 16 049 X X

B.3. Krátkodobé záväzky X X 10 324 X X

    Záväzky z obchodného styku X X 10 096 X X

    Nevyfakturované dodávky X X 0 X X

Záväzky voči spoločníkom X X 0 X X

    Záväzky voči zamestnancom X X 0 X X

    Záväzky zo soc. poistenia X X 0 X X

    Štát - daňové záväzky X X 228 X X

Iné záväzky X X 0 X X

B.4. Krátkodobé bankové úvery a výpomoci X X 0 X X

    Pracovný kapitál: C - (B.3 + B.4.) X X +5 725 X X

ZmenaObdobie
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Tabuľka č. 8: 
Výkaz ziskov a strát – analýza trendov

Výkaz ziskov a strát – analýza trendov
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019 absolútna percentuálna

I. Tržby za predaj tovaru X X 0 X X

A. Náklady vynaložené na predaný tovar X X 0 X X

Obchodná marža X X 0 X X

II. Tržby za vlastné výrobky a služby X X 40 000 X X

B. Výrobná spotreba X X 0 X X

B.1. Spotreba materiálu a energie X X 0 X X

B.2. Služby X X 39 709 X X

Pridaná hodnota X X +291 X X

C. Osobné náklady X X 0 X X

D. Dane a poplatky X X 0 X X

E. Odpisy dlhodobého majetku X X 0 X X

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku X X 0 X X

F. ZC predaného dlhodobého majetku X X 0 X X

G. Tvorba a zúčtovanie oprav. položiek X X 0 X X

IV. Ostatné výnosy X X 0 X X

H. Ostatné náklady X X 0 X X

VH z hospodárskej činnosti X X +291 X X

Výnosové úroky X X 0 X X

Ostatné finančný výnosy X X 0 X X

Nákladové úroky X X 0 X X

Ostatné finančné náklady X X 38 X X

XIII. Kurzové zisky X X 0 X X

O. Kurzové straty X X 0 X X

VH z finančnej činnosti X X -38 X X

Daň z príjmov za bežnú činnosť X X 228 X X

VH z bežnej činnosti po zdanení X X +25 X X

VH za účtovné obdobie X X +25 X X

ZmenaObdobie



231

Tabuľka č. 9: 
Ukazovateľ nákladovosti

Tabuľka č. 10: 
Priemerný stav zamestnancov

Tabuľka č. 11: 
Prehľad nákladov na prevádzku organizácie

Ukazovateľ
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

Celková nákladovosť X X 0,999

Mzdová nákladovosť X X X

Materiálová a energetická nákladovosť X X X

Nákladovosť nákupu tovaru X X X

Nákladovosť služieb X X 0,993

Odpisová nákladovosť X X X

Úroková nákladovosť X X X

Finančná nákladovosť X X 0,001

Náklady organizácie na mzdy a prevádzku rok 2016 rok 2017 rok 2018

Osobné náklady zamestnancov X X 0

Prenájom, prevádzka a údržba vozidiel X X 0

Nákup a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky X X 0

Poradenské služby - ekonomické, právne a iné X X 39 709

Prenájmy X X 0

Odpisy, kurzové rozdiely, poistenie X X 0

Telekomunikačné služby X X 0

Poplatky a poštovné X X 0

Cestovné náhrady - zamestnanci X X 0

Náklady na budovu X X 0

Spolu X X 39 709

Priemerný stav zamestnancov
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách X 0

Z toho: zamestnanci s plným pracovným úväzkom X 0

Z toho: zamestnanci s kratším pracovným úväzkom X 0

Z toho: vedúci zamestnanci X 0

Hodnota ukazovateľa v %
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7. VPLYV ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PRO-
STREDIE A ZAMESTNANOSŤ

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné pro-
stredie a neovplyvňuje zamestnanosť výrazným spôsobom.

8. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA ČIN-
NOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

9. INFORMÁCIE O NADOBÚDANÍ VLAST-
NÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OB-
CHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, 
DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PO-
DIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

10. INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE 
V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

11. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV 
A ICH PÔVODU

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

12. MENO A PRIEZVISKO FYZICKÝCH OSÔB, 
NÁZOV, SÍDLO A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM SPOLOČ-
NOSŤ POSKYTLA ZO SVOJHO ROZPOČTU 
PROSTRIEDKY PREVYŠUJÚCE 5000 EUR, A 
ÚČEL, NA KTORÝ BOLI URČENÉ

Právnické osoby:

Rok Zdroj Pôvod Suma v EUR Účel

2019 súkromný sektor tuzemský 40 000 Projekt „Pripravení na Tokio 2020“

Organizácia Sídlo IČO Účel

GULO s.r.o. Jégeho 16999/8 821 08 Bratislava 52428966
príprava, zabezpečenie 
a organizácia festivalu v 
BA a OH Tokio 2020

Zuzana Habodászová Sasinkova 2636/11 811 08 Bratislava 51228858
príprava, zabezpečenie 
a organizácia festivalu v 
BA a OH Tokio 2020

KejKej s.r.o. Rovniankova 12 851 02 Bratislava 52531660
príprava, zabezpečenie 
a organizácia festivalu v 
BA a OH Tokio 2020
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Meno a priezvisko Účel

x x

x x

Fyzické osoby:

13. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 

Valné zhromaždenie spoločnosti navrhuje vysporiadať výsle-
dok hospodárenia – zisk k 31. 12. 2019 v celkovej výške 24,78 
eur nasledovne:
• 24,78 eur – presun na účet nerozdeleného zisku minu-

lých rokov.

14. ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM 
DOKUMENTE A V INÝCH PREDPISOCH

V roku 2019 neboli vykonané žiadne zmeny v Stanovách 
Sport Event, s. r. o. a ani v iných dokumentoch spoločnosti.

15. ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV DO ZO-
STAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

16. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, 
KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉ-
HO OBDOBIA

Koncom decembra 2019 boli zverejnené prvé správy o ob-
medzenom množstve prípadov nákazy neznámym ochorením 
v Číne (neskôr označeným ako COVID-19, koronavírus), 
ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas 
prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta. 
Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenia vírusu ako udalosť 

po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu 
účtovnej závierky. Vedenie spoločnosti nie je momentálne 
schopné plne posúdiť dôsledky situácie zapríčinenej rozšíre-
ním koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevád-
zkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja urobí 
všetko preto, aby dopady neboli negatívne a významné. 
Vzhľadom na rozhodnutie Medzinárodného olympijského 
výboru zo dňa 24.3.2020 o preložení Hier XXXII. olympiády 
v Tokiu 2020 sa projekt Pripravení na Tokio presúva na ďalší 
rok, keďže bol priamo naviazaný na predmetné olympijské 
hry. 

17. PREHĽAD POUŽITÝCH SKRATIEK

SE   Sport Event, s.r.o.
MOV   Medzinárodný olympijský výbor
SOM a.s.   Slovenská olympijská marketingová a.s.
SOŠV   Slovenský olympijský a športový výbor
OH  Olympijské hry
OF   Olympijský festival
STaRZ   Správa telovýchovných a rekreačných  
  zariadení
RTVS   Rozhlas a televízia Slovenska
VZ   Valné zhromaždenie

18. PRÍLOHY

a) Účtovná závierka za rok 2019
b) Poznámky
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PRÍLOHA A
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2019
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PRÍLOHA B
POZNÁMKY

    
Poznámky Úč MÚJ 3 - 01                                                                                     IČO:   5 2 4 7 6 5 1 1 

 

                                                                     DIČ: 2 1 2 1 0 6 1 0 9 6 
 
 

6 
 

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti 
Sport Event, s.r.o. 
Kukučínova 26 
831 03  Bratislava 

 
2. Informácie o skupine  
Spoločnosť nie je súčasťou skupiny.  

 
3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2019 bol 0 (v roku 2018 – Spoločnosť nemá 
náplň pre tento odsek). 

 
 
B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH  

 
1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (splnenie 
princípu going concern). 

 
2. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek.  
 

3. Dlhodobý finančný majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek.  

 
4. Zásoby  
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

5. Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie 
sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
 

Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden 
rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi 
menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich peňažných 
príjmov a príslušných diskontných faktorov.  

 
6. Krátkodobý finančný majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

7. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

8. Finančné účty 
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie 
ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.  

 
9. Emisné kvóty 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

11. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
12. Záväzky, dlhopisy, úvery a pôžičky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  
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13. Rezervy 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, 
že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou 
a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 
 

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie 
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu 
záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba 
rezervy.  
 

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne 
dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.  

 
14. Zamestnanecké požitky 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
15. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

16. Dotácie zo štátneho rozpočtu 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

17. Deriváty 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

18. Cudzia mena 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 

 
19. Výnosy 
Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. 

 
20. Oprava chýb minulých období 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
 

C. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
 

 
1. Záväzky 
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

EUR EUR
Záväzky po splatnosti 36 x
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 10 988 x
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 0 x
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 x
Záväzky spolu 11 024 0

 
 
 
D. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2019 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo 
iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú             
(v roku 2018: Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek). 
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E. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH SPOLOČNOSTI 
 

1. Podmienený majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 

 
2. Podmienené záväzky 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
3. Ostatné finančné povinnosti 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 

 
4. Najatý majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

5. Prenajatý majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
 

F. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Koncom decembra 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadne obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym 
ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas 
prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenia vírusu ako udalosť po 
konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu účtovnej závierky. Vedenie Spoločnosti nie je momentálne schopné 
plne posúdiť dôsledky rozšírenia ochorenia COVID-19 na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v 
závislosti od ďalšieho vývoja situácie, urobí všetko preto, aby dopady neboli negatívne a významné a aby Spoločnosť 
fungovala nasledujúcich 12 mesiacov ako zdravý subjekt. 
 
Okrem týchto skutočností, nenastali po 31. decembri 2019 iné udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné a pravdivé 
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

 
 

G. OSTATNÉ INFORMÁCIE  
 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
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PRÍLOHA Č. 10 

VÝROČNÁ SPRÁVA

N A D Á C I E 
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 

A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

(za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)

Apríl 2020
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ŮVOD

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru 
(NSOŠV) bola založená Slovenským olympijským výborom 
so sídlom Kukučínova č. 26, 838 08 Bratislava. Do registra 
Nadácií na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bola 
zaregistrovaná 27. 12. 2007 pod číslom 203/Na-2002/889, 
IČO: 42129737.

Správcom NSOŠV je Anton Siekel, predsedom správnej rady 
NSOŠV je Dušan Guľáš, členmi správnej rady NSOŠV sú Juraj 
Minčík, Zuzana Rehak Štefečeková, Martina Gogolová 
Kohlová, Ľubor Halanda, Ján Barczi, Pavol Mutafov, Kristína 
Czuczová, Jaroslav Rybanský, Katarína Ráczová Lokšová. 
Revízorom NSOŠV je Mária Jasenčáková.
 
V zmysle nadačnej listiny bola nadácia zriadená na tieto 
účely: 
• podpora a rozvoj vrcholového športu, športu mládeže a 

športu pre všetkých,
• podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacích, 

kultúrnych a športových aktivít,
• podpora školských a predškolských zariadení a zariadení 

pre rozvoj a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti 
olympizmu,

• podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích 
ustanovizní a inštitútov,

• podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych 
hodnôt,

• podpora rozvoja ochrany a tvorby životného prostredia,
• podpora a vydávanie neperiodickej tlače a iných tlačovín 

zameraných na propagáciu olympizmu, zdravého 
spôsobu života, na realizáciu a ochranu ľudských práv, 
ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie 
prírodných a kultúrnych hodnôt,

• podpora regionálnych športových aktivít a regionálnej 
spolupráce,

• výpomoc sociálne slabším športovcom, olympionikom  
a odkázaným skupinám obyvateľstva,

• podieľanie sa na humanitárnej činnosti,
• rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizácia-

mi a spoločnosťami podobného zamerania v Európe  
a vo svete.

1. PREHĽAD ČINNOSTÍ NADÁCIE SLOVEN-
SKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO 
VÝBORU ZA ROK 2019

V roku 2019 Nadácia Slovenského olympijského a športového 
výboru zasadala päťkrát v budove Slovenského olympijského a 
športového výboru a raz v X-bionic® sphere v Šamoríne.

Pohľad do miestnosti Magistrátu mesta Košice počas odberu krvi. 
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Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru  
v súlade so schváleným rozpočtom pre rok 2019 realizovala 
svoje tri hlavné projekty (Ukáž sa, Olympijská kvapka krvi, 
Olympijské srdce pre seniorov), finančne podporila v súlade 
so schválenými kritériami významné športové osobnosti, 
zapojila sa do projektov Klubu fair play SOŠV i SOŠV 
(SPORT ®EVOLUTION). Viaceré aktivity SOŠV podporila 
osobnou účasťou členov správnej rady nadácie a tiež aj 
reklamnými predmetmi.

Hlavné projekty Nadácie Slovenského olympijského  
a športového výboru
UKÁŽ SA 
V roku 2019 išlo už o štvrtý ročník Grantového programu s 
celkovou sumou 60-tisíc eur pre dvanásť mladých talentova-
ných športovcov a šesť kolektívov. Tento projekt bol realizova-
ný v spolupráci so Slovenskou olympijskou marketingovou,  
a. s. (SOM, a. s.).
Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru 
štvrtýkrát podala pomocnú ruku mladým športovým 
talentom v rozvoji ich kariéry. V roku 2019 sa do programu 
zapojilo 182 záujemcov (139 jednotlivcov a 43 kolektívov). 
Z nich vybrali členovia správnej rady Nadácie SOŠV  
a ambasádor projektu Tomi Kid Kovács finalistov v jednotli-

vých kategóriách.
O víťazoch spomedzi dvanástich jednotlivcov a šiestich 
kolektívov v obľúbenom grantovom projekte UKÁŽ SA! 
rozhodla počas augusta široká verejnosť. Spolu prišlo  
až 74 505 hlasov. 
V internetovom hlasovaní medzi dvanástimi jednotlivcami 
bolo odovzdaných celkovo 42 113 hlasov. Najviac z nich 
získal Robert Ruffini (6 248 hlasov), ktorý sa venuje zjazdové-
mu lyžovaniu a atletike. Prilepší si o 4-tisíc eur. Na druhom 
mieste skončila triatlonistka Zuzana Michaličková (5 428), 
ktorá od Nadácie SOŠV získala 3 500 eur. Tretie miesto 
obsadila športová gymnastka Sára Surmanová (4 954), ktorej 
poputovalo 3-tisíc eur.  
Nemenej zaujímavé bolo aj internetové hlasovanie medzi 
šiestimi kolektívmi, spolu prišlo 32 392 hlasov. Verejnosť 
najviac zaujali karatisti bratislavského KATA TEAM (12 614), 
ktorí sa mohli tešiť z víťaznej čiastky 10-tisíc eur. Druhé 
miesto patrilo volejbalovému klubu MŠK Žiar nad Hronom 
(11 104), na stredné Slovensko poputovalo 8-tisíc eur. Tretí 
skončili plavci XBS Swimming Šamorín (3 141), ktorí 
obdržali finančnú čiastku v hodnote 6-tisíc eur.
 
OLYMPIJSKÁ KVAPKA KRVI
Rok 2019 sa stal piatym ročníkom realizácie projektu „Kvapka 

Zástupcovia športovcov pravidelne podporujú Olympijskú kvapku krvi. FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA
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krvi Slovenského olympijského tímu“. Realizoval sa na dvoch 
miestach.

Miesto: Košice, magistrát
Dátum: 24. apríla 2019
Počet darcov: 30
Množstvo darovanej krvi: 6 litrov
Spolupráca: Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), 
Tipos, a. s., Národná transfúzna služba SR, Olympijský klub 
Košice, Magistrát mesta Košice, Športové gymnázium Košice.
Košičania mali možnosť podporiť podujatie v priestoroch 
magistrátu, okrem vyhovujúceho zdravotného stavu bol 
jednou z podmienok vek od 18 do 60 rokov. Napokon sa do 
projektu zapojilo niekoľko desiatok darcov vrátane preziden-
ta Slovenskej plaveckej federácie Ivana Šuleka. Predsedu OK 
Košice Miroslava Luberdu potešila pozitívna odozva u 
verejnosti, ktorá sa prejavila aj v účasti. „Slovenský olympijský 
a športový výbor je šíriteľom rôznych myšlienok a toto je 
jedna z tých, ktoré najviac rezonujú vo vnímaní verejnosti,“ 
povedal Luberda.

Miesto: Bratislava, Nemocnica sv. Michala
Dátum: 4. júna 2019
Počet darcov: 119
Množstvo darovanej krvi: 45 litrov
Spolupráca: Nadácia Slovenského olympijského a športového 
výboru (NSOŠV), Národná transfúzna služba SR, Minister-
stvo vnútra SR, Športové centrum polície.
Vzhľadom na viacročnú tradíciu tohto podujatia v Nemocnici 
sv. Michala bola nemocnica hlavný organizátor, ktorý 
poskytol priestory a odborný personál. Ministerstvo vnútra 
SR zabezpečilo účasť darcov – policajtov a hasičov, Športové 
centrum polície zastupovali jeho športovci, ktorí darcom 

podpisovali pamätné karty a fotili sa s nimi. Na akcii sa 
zúčastnili strelkyne Zuzana Rehák Štefečeková, súčasne aj 
členka správnej rady Nadácie SOŠV, a Daniela Demjén 
Pešková spolu s vodným slalomárom Ladislavom Škantárom. 
Nadácia SOŠV zabezpečila zo spoločnosti Nutrend tyčinky  
a minerálne vody. 

OLYMPIJSKÉ SRDCE PRE SENIOROV
Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru  
v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým 
výborom zorganizovala v termíne 9. až 15. septembra 2019 
liečebno-preventívny pobyt v Kúpeľnom hoteli Minerál 
Dudince, na ktorom sa zúčastnilo desať olympionikov. Týždeň 
v Dudinciach strávili Ľubomíra Iľanovská, Dárius Rusnák, 
František Kunzo, Nadežda Miklošová, Stanislav Kropilák, 
Viera Klimková, Miroslava Kertiová Jánošíková, František 
Bočko, Peter Mutkovič a Blanka Tomášiková.
Bývalí olympionici okrem procedúr absolvovali aj rôzne 
spoločné aktivity. V prvý večer prezident SOŠV Anton Siekel 
privítal všetkých účastníkov a pozval ich na čašu vína.  
V piatok 13. septembra sa konala spoločná večera pod 
záštitou prezidenta SOŠV Antona Siekela a predsedu 
správnej rady Nadácie SOŠV Dušana Guľáša, na ktorej sa 
zúčastnili aj členovia správnej rady Zuzana Rehák  Štefečeko-
vá a Pavol Mutafov. Administrátorka nadácie Zuzana 
Vodáčková predstavila jednotlivých olympionikov 
 a v krátkosti zhrnula ich športové úspechy. Po večeri si pre 
olympionikov pripravil Dušan Guľáš ochutnávku rumov.
V posledný deň pobytu si bývalí olympionici zmerali sily  
s prezidentom Antonom Siekelom v džude. Počas športového 
popoludnia si vyskúšali aj bowling, squash a stolný tenis. 
Pobytom ich sprevádzala za nadáciu pracovníčka SOŠV Zuza-
na Vodáčková. 

Spoločná fotografia olympionikov počas pobytu v kúpeľoch Dudince. 
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2. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A NÁZOR 
AUDÍTORA NA ROČNÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU

Účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) 
Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru 
 je v prílohe a. 

Správa nezávislého audítora pre správnu radu Nadácie 
Slovenského olympijského a športového výboru je  
v prílohe b.

Údaje uvedené v nasledujúcich tabuľkách sú zaokrúhlené na 
celé eurá.

Aktíva rok 2019 rok 2018

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 0 0

Dlhodobý finančný majetok 0 0

Zásoby 1 572 397

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Krátkodobé pohľadávky 0 702

Finančné účty 106 568 18 938

Náklady budúcich období 6 933 0

Aktíva celkom 115 073 20 037

Pasíva rok 2019 rok 2018

Imanie a peňažné fondy 6 639 6 639

Fondy tvorené zo zisku 0 0

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 11 890 -6 002

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 81 548 17 892

Rezervy 3 900 1 383

Dlhodobé záväzky 0 0

Krátkodobé záväzky 6 096 96

Bankové výpomoci a pôžičky 0 0

Výnosy budúcich období 5000 29

Pasíva celkom 115 073 20 037
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Náklady rok 2019 rok 2018

Spotreba materiálu 3 623 4 421

Spotreba energie 0 0

Predaný tovar 0 0

Opravy a udržiavanie 0 0

Cestovné 77 0

Náklady na reprezentáciu 11 848

Ostatné služby 5 338 12 756

Mzdové náklady 0 4 613

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 0 1 825

Ostatné sociálne poistenie 0 0

Zákonné sociálne náklady 0 118

Ostatné sociálne náklady 0 0

Daň z motorových vozidiel 0 0

Daň z nehnuteľnosti 0 0

Ostatné dane a poplatky 17 11

Zmluvné pokuty a penále 0 0

Ostatné pokuty a penále 331 0

Odpísanie pohľadávky 0 0

Úroky 0 0

Kurzové straty 0 0

Dary 0 0

Osobitné náklady 0 0

Manká a škody 0 0

Iné ostatné náklady 8 0

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 0 0

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 0 0

Predané cenné papiere 0 0

Predaný materiál 0 0

Náklady na krátkodobý finančný majetok 0 0

Tvorba fondov 0 0

Náklady na precenenie CP 0 0

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 0 0

Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek 0 0

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 0 0

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 60 000 14 993

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 9 906 15 800

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 29 5 007

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 0 0

Náklady celkom 79 338 60 392
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Výnosy rok 2019 rok 2018

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0 0

Prijaté príspevky od iných organizácií 61 500 30 000

Prijaté príspevky od fyzických osôb 95 218 35 867

Prijaté členské príspevky 0 0

Príspevky z podielu zaplatenej dane 29 5 007

Prijaté príspevky z verejných zbierok 0 0

Dotácie 0 0

Úroky 0 0

Prijaté dary 4 140 7 410

Výnosy celkom 160 886 78 284

V roku 2018 Nadácia SOŠV prijala príspevky z 2% podielu 
zaplatenej dane vo výške 28,80 €. 
V roku 2019 sa uvedené finančné prostriedky použili na 
občerstvenie na zasadnutie správnej rady nadácie. 

V roku 2019 nebola Nadácia SOŠV prijímateľom 2 % podielu 
zaplatenej dane.
 
3. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV 
A ICH PÔVODU

kreditné úroky:    0 eur
V roku 2019 boli do výnosov nadácie zahrnuté nasledujúce 
príspevky:
fyzické osoby:                          95 217,52 eur
právnické osoby:   70 640 eur   
 
4. PREHĽAD PRIJATÝCH DAROV A PRÍSPEV-
KOV

2% daň z príjmov fyzických a právnických osôb        28,80 eur
/vyčerpaný príspevok 2 % dane z príjmov z roka 2018 

Vecné dary: liečebné pobyty 
Kúpele Dudince, a. s. – kúpeľné pobyty pre olympionikov  
10 poukazov                      4 140,00 eur

Zoznam olympionikov, ktorí liečebný pobyt absolvovali na 
základe schválených kritérií: Ľubomíra Iľanovská, Dárius 
Rusnák, František Kunzo, Nadežda Miklošová, Stanislav 
Kropilák, Viera Klimková, Miroslava Kertiová Jánošíková, 
František Bočko, Peter Mutkovič, Blanka Tomášiková.
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Finančné dary od právnických a fyzických osôb

Názov subjektu / fyzickej osoby Suma v € Účel Finančné viazané

Právnické osoby

FPD CORPORATION SK a. s. 10 000 dar  

Prvá Penzijná PB 1 500 dar  

JUVAMEN OZ 5 000 dar
Sociálna výpomoc 

olympionikom

Kúpele Dudince pobyty v hodnote 4 140 dar  

Wealth Effect Management a. s. 5 000 dar
 Juniorský olympijský 

tím

Nadácia X BIONIC SPHERE 45 000 dar  Projekt Ukáž sa

Spolu právnické osoby: 70 640,00   

Fyzické osoby

Anton Siekel 8 417,52 dar  

Dušan Guľáš 8 000 dar  

Dušan Guľáš 3 000 dar

Ľubomír Blaško 10 000 dar

Marek Gašparec 4 000 dar

Dušan Guľáš 12 000 dar

Dušan Guľáš 3 500 dar

Peter Gerek /uhradil Dušan Guľáš/ 5 000 dar

Martin Joščák 6 000 dar

Anton Siekel 3 300 dar

Anton Siekel 20 000 dar

Tomáš Šupa 9 000 dar

Ľuboš Vančo 3 000 dar

Spolu fyzické osoby:           95 217,52  
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Meno a priezvisko Suma v € Účel  Poznámka

Irena Mikócziová  3 300
Príspevok na domov 

dôchodcov

Na základe žiadosti, podpore-
ná z finančných prostriedkov 

JUVAMEN /3000/

Veronika Ilavská        3 000
Príspevok k dôchodku /

minimálny dôchodok/

Na základe žiadosti, podpore-
ná z finančných prostriedkov 

JUVAMEN /3000/

Anna Čápová 3 000
Príspevok k dôchodku /

minimálny dôchodok/

Na základe žiadosti, podpore-
ná z finančných prostriedkov 

JUVAMEN /3000/

Ladislav Čepčiansky 3 000
Príspevok na sociálne 

potreby, lieky a pod.
Na základe žiadosti

Spolu fyzické osoby             12 300

Názov subjektu Suma v € Účel

Slovenská olympijská marketingová, a. s. /
SOM a. s./ 

60 000
finančný príspevok 

v rámci športovej oblasti – Projekt 
„Ukáž sa“

Spolu právnické osoby 60 000

5. PREHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNIC-
KÝCH OSOBÁCH, KTORÝM NADÁCIA SOŠV 
POSKYTLA PROSTRIEDKY NA ÚČEL, NA 
KTORÝ BOLA ZALOŽENÁ

Prehľad o fyzických osobách – sociálna výpomoc: 
Darovacie zmluvy

SOM, a. s., finančné prostriedky prerozdelila v súlade s 
Projektom „Ukáž sa“ a na základe Darovacích zmlúv.

Prehľad o právnických osobách – Projekt Ukáž sa:  
Darovacie zmluvy
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Projekt „Ukáž sa“

Názov subjektu Suma v €
Športové 
odvetvie

Účel

Kolektívy

KATA TEAM Bratislava 10 000 karate  finančný dar

Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom 8 000 volejbal  finančný dar

XBS Swimming Šamorín/ 6 000 plávanie  finančný dar

FBC Slovan Rimavská Sobota 2 000 florbal  finančný dar

XBS water polo Šamorín 2 000 vodné pólo  finančný dar

Škola boxu Levice 2 000 box  finančný dar

Spolu kolektívy 30 000  

Jednotlivci - fyzické osoby 

Robert Ruffini 4 000
zjazdové lyžovanie, 

atletika
 finančný dar

Zuzana Michaličková 3 500 triatlon  finančný dar

Sára Surmanová 3 000
športová gymnas-

tika
 finančný dar

Simona Tichá 2 500 atletika  finančný dar

Marko Havran 2 500 bežecké lyžovanie  finančný dar

Katarína Jurčenková 2 500 krasokorčuľovanie  finančný dar

Alžbeta Garguláková 2 000
atletika, biatlon, 

bežky
 finančný dar

Sofia Slosiariková 2 000 bedminton  finančný dar

Anna Donovalová 2 000 biatlon  finančný dar

Bianka Sidová 2 000
rýchlostná kano-

istika
 finančný dar

Filip Mihálik 2 000 futbal  finančný dar

Nina Páchniková 2 000 plážový volejbal  finančný dar

Spolu jednotlivci 30 000  

Spolu kolektívy a jednotlivci    60 000  
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6. NÁKLADY NADÁCIE SOŠV NA SPRÁVU 
V ROKU 2019 PODĽA § 28 ODS. 2 A 3 ZÁKO-
NA Č. 34/2002 Z. Z. O NADÁCIÁCH V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH PREDPISOV

7. ZMENY V NADAČNEJ LISTINE A ZLOŽENÍ 
ORGÁNOV

V roku 2019 neboli vykonané zmeny v Nadačnej listine 
Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. 

8. ODMENA SPRÁVCU NADÁCIE

Členovia správnej rady nepoberajú za výkon funkcie odmenu.
Správca Nadácie SOŠV nemal v roku 2019 priznanú ani 
vyplatenú žiadnu odmenu.

9. NADAČNÉ FONDY

Nadácia SOŠV nemá zriadené nadačné fondy.

10. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

NSOŠV  Nadácia Slovenského olympijského  
  a športového výboru
SOŠV  Slovenský olympijský a športový výbor 
MOV  Medzinárodný olympijský výbor 
SOM   Slovenská olympijská marketingová, a. s.
OK   Olympijský klub 

Názov položky Plán na rok 2019 Skutočnosť 2019

Audítorské služby
Pro Vera, s. r. o. (audit za rok 2019)
Zmena audítora pre rok 2019 (8.11.2019)
PwC Slovensko, s. r. o.

1 500 3 600

Externá účtovná firma
VGD - účtovníctvo pre rok 2019

3 300 1 644

Propagácia
Výroba propagačných predmetov pre projekty NSOV

2 000 3 144

Režijné náklady
Zasadnutia nadácie, prenájmy, občerstvenie

2 000 88

Poplatky
(notárske poplatky, bankové poplatky, poštovné)

500 449

Projekt „Ukáž sa“
organizačné zabezpečenie (tlačová beseda, podpora mladým talentom)

3 000
20 000

60 000

Projekt „Kvapka krvi olympijský tím“
organizačné zabezpečenie (tlačová beseda, výroba bannerov, rollupov)

2 000 0

Sociálna výpomoc 
podpora individuálnych žiadostí v súlade s Nadačnou listinou NSOV (FO, PO)

5 000 5 766

Dražba športových predmetov
organizačné zabezpečenie

5 000 0

SPOLU: 44 300 74 691
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PRÍLOHA A 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A POZNÁMKY
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PRÍLOHA B
VÝROK AUDÍTORA
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