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Matej Tóth bol v roku 
2020, ktorý významne 
poznačila pandémia 
COVID-19, jediným slo-
venským atlétom, ktorý si 
zabezpečil miestenku na 
olympijské hry do Tokia. 
FOTO TASR/JÁN KROŠLÁK
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1. Príhovor prezidenta SOŠV



Slovenskú vlajku na 
otváracom ceremoniáli 
ZOH mládeže 2020 
v Lausanne niesol 
skialpinista Matúš 
Černek.  
FOTO SOŠV



Príhovor prezidenta

Vážení športoví priatelia, partneri a kolegovia, 

rok 2020 bol pre každého z nás „rokom zmeny”. Stav, do ktorého 
pandémia nového koronavírusu a ochorenie COVID-19 v roku 
2020 dostali svetový i slovenský šport, nemá v modernej histórii 
obdobu. Viacero faktorov a najmä opatrenia na zabránenie 
šírenia COVID-19 spôsobili, že zďaleka nie všetky plány nám 
vyšli podľa predstáv. Situáciu, ktorá nastala, nevedel nikto vopred 
predpovedať. Ani najlepší manažéri nepočítali s tým, čo spôsobí 
pandémia. Nečakane zasiahla svet, Slovensko i SOŠV. 
Napriek problémom a rôznym obmedzeniam sa nám v SOŠV 
podarilo zrealizovať veľa projektov a úspešne sme sa rozvíjali. 
V tejto neľahkej situácii sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré 
nám športové hnutie zverilo. Snažili sme sa komunikovať jeho 
názory, predkladať koncepčné veci, presadzovať riešenia pomoci 
pre šport, ktorý sa ocitol v neľahkej situácii. Argumentovali sme 
a vysvetľovali kompetentným, že šport a pohybové aktivity  
v náročnom pandemickom období hrajú významnú úlohu 
pre zdravie spoločnosti. Žiaľ, šport bol v období koronakrízy  
na Slovensku jedným z veľkých zdolaných. 
Bolo by pohodlnejšie strčiť v náročnom období roka 2020 hlavu 
do piesku, počkať, kým sa situácia zlepší, a následne byť aktívny. 
Pred problémami sme však nikdy nezatvárali oči a inak to 
nebolo ani tentoraz. SOŠV dnes má oveľa širší záber a nie je iba  
o olympijskom hnutí. Stali sme sa silným a užitočným partnerom 
pre športové zväzy i štátne inštitúcie.
Koronakríza nám ešte viac odkryla niektoré dlhodobo neriešené 
problémy slovenského športu. Športové hnutie malo počas roka 
2020 nemal dostatočný vplyv na tvorbu dôležitých dokumentov, 
akým bolo napríklad Programové vyhlásenie vlády, i na ďalšie 
rozhodnutia, ktoré sa ho priamo či nepriamo dotýkali. Stojí 
pred nami úloha viac apelovať na predstaviteľov štátu, aby šport 
dostal oveľa vážnejšie slovo pri udalostiach, ktoré majú aj veľký 
spoločenský dopad. Popritom sa musíme zamýšľať nad tým, 
ako zlepšiť našu činnosť a prácu, aby sme v budúcnosti boli ešte 
lepšie pripravení obhajovať záujmy slovenského športu. 
SOŠV bol od začiatku pandémie aktívny a snažil sa pomáhať celej 
športovej obci. Zareagovali sme rýchlo, zriadili sme rezervný 
fond Pripravení pomáhať a spustili sme naň naviazaný projekt 
Dáme to! S veľkým úspechom vo verejnosti i medzi športovcami 
sa stretli naše akcie na podporu darovania krvi. 
Preloženie olympijských hier v Tokiu na rok 2021 vyvolalo veľa 
otáznikov a znamenalo veľkú výzvu pre národné olympijské 
výbory, organizátorov podujatí i pre Medzinárodný olympijský 
výbor, ktorý chcel eliminovať veľké škody vyplývajúce  
z tohto kroku. Pozorne sme sledovali všetky informácie, ktoré 
prichádzali, a snažili sme sa primerane reagovať. 

V roku 2020 obohatil športovú terminológiu pojem „bublina“. 
V stave núdze sme ju aplikovali aj na Slovensku. Olympijské 
karanténne tréningové stredisko vzniklo z iniciatívy SOŠV 
a rezortu x-bionic sphere v novembri v Šamoríne. Osobitne 
pomohlo plavcom, ale využili ho aj stovky zástupcov iných 
športov.
Veľkou výzvou do budúcna sa pre nás v SOŠV stala príprava 
dlhodobej stratégie smerovania slovenského športu. Na konci 
roka 2020 sme sa dostali do ďalšej fázy a verím, že čoskoro sa 
stane významným dokumentom, podľa ktorého sa bude rozvíjať 
slovenský šport. 
Veľký záväzok vidím v prípravách letného EYOF 2022 v Banskej 
Bystrici, ktorý sa pre kolíziu s posunutými olympijskými hrami 
uskutoční oproti plánom až o rok neskôr. Slovensko ako krajina 
má na tomto veľkom podujatí možnosť pozitívne sa ukázať  
a prezentovať sa pred športovou Európou.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým našim partnerom  
i podporovateľom, ktorí nám prejavovali dôveru aj v ťažkom 
období roka 2020. Vďaka tejto podpore sme sa dokázali vyrovnať 
s krízou a pripravili sme aj nové projekty, ktorých ambíciou je 
pomôcť slovenskému športu. 
Zároveň sa chcem poďakovať všetkým kolegom v športovom 
hnutí, ktorí sa zapojili do činností SOŠV, za ich ochotu, pomoc 
a spoluprácu.

ANTON SIEKEL, 
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
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2. Úvod



Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej SOŠV) 
je občianske združenie, ktoré riadi olympijské hnutie 
v Slovenskej republike a má postavenie a oprávnenie 
národného olympijského výboru (NOV) podľa Olympijskej 
charty a v súlade s ňou.
SOŠV vznikol 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 
Československého olympijského výboru (ČSOV), ktorý 
oficiálne ukončil svoju činnosť 27. marca 1993. Následne 
plénum SOV schválilo prvý emblém, odznak a vlajku 
Slovenského olympijského výboru.
Na zasadnutí exekutívy Medzinárodného olympijského 
výboru (MOV) dňa 16. marca 1993 v Atlante provizórne 
uznali SOV ako jedného z dvoch nástupcov ČSOV. 
Plnoprávnym členom medzinárodnej olympijskej rodiny sa 
stal 24. septembra 1993 na 101. zasadnutí MOV v Monte 
Carle. Dňa 7. decembra 2018 v Šamoríne na 55. valnom 
zhromaždení Slovenského olympijského výboru schválili 
členovia novelu Stanov SOV, ktorý sa pretransformoval 
na novú strešnú organizáciu slovenského športu s názvom 
Slovenský olympijský 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 činnosti a povinností Slovenského 
olympijského a športového výboru vymedzuje Zákon č. 
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení.
SOŠV je samostatná právnická osoba s pôsobnosťou na celom 
území Slovenskej republiky. Ochraňuje svoju autonómnosť, 
ako aj autonómnosť svojich členov a špecifické postavenie 
športu v spoločnosti pred vplyvmi administratívnej, 
politickej, právnej, náboženskej, národnostnej, rasovej alebo 
ekonomickej povahy, ktoré by mohli brániť plneniu princípov 
a ustanovení Olympijskej charty, 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 (sekretari-
át)
E–mail:  office@olympic.sk
Webová stránka: www.olympic.sk
Základné dokumenty:  Stanovy, Olympijská charta

Poslanie SOŠV

Poslanie 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, vzájomnému 
porozumeniu a priateľstvu medzi národmi a prehlbovaniu 
mierového spolužitia.

Medzi úlohy SOŠV okrem iného patrí:
• v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpis-

mi Slovenskej republiky a s ustanoveniami Olympij-
skej 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 čin-
nosti 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 repre-
zentácie SR spolupracovať s rezortnými strediskami  
vrcholového športu,

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

• podporovať činnosť Slovenského olympijského a špor-
tového múzea, Slovenskej olympijskej akadémie, Klu-
bu fair play SOŠV, Slovenskej asociácie olympionikov, 
Združenia 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, výchov-
nými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami 
 a spoločne sa s nimi podieľať najmä na zainteresovaní 
detí a mládeže do športu,

• chrániť a zveľaďovať olympijské a športové dedičstvo, 
rozvíjať tradície a históriu športu v Slovenskej republike,

• aktívne bojovať najmä proti dopingu, ale aj proti všet-
kým formám násilia, intolerancie a diskriminácie v špor-
te, proti korupcii, nelegálnemu stávkovaniu a ovplyvňo-
vaniu výsledkov súťaží,
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• v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou 
(ďalej WADA) a s Antidopingovou agentúrou SR (ďalej 
ADA SR) plniť úlohy vyplývajúce zo Svetového antido-
pingového kódexu i zo Záväzku SOŠV v boji proti do-
pingu a rešpektovať všetky povinnosti a zodpovednosť 
národného 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 republi-

ku na olympijských hrách, Európskych hrách (EH), 
olympijských hrách mládeže (OHM), Európskych 
olympijských festivaloch mládeže (EYOF) a na ďal-
ších medzinárodných, kontinentálnych alebo regi-
onálnych športových súťažiach a podujatiach pod 
patronátom Medzinárodného olympijského vý-
boru (ďalej MOV), Európskych olympijských vý-
borov (EOV) a Asociácie národných olympijských  
výborov (ANOV); na tento účel má právo prihlásiť, me-
novať, organizačne zabezpečiť a viesť výpravy reprezen-
tácie Slovenskej republiky;

• výlučné právo schvaľovať kandidatúru mesta, ktoré 
prejaví záujem uchádzať sa o organizovanie olympij-
ských 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 - 
olympionikov v orgánoch SOŠV.

SOŠV sa zaväzuje zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržia-
vanie pravidiel Svetového antidopingového kódexu, opa-
trení 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 vý-
boru, 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 ob-
chodnú spoločnosť.

ORGÁNY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO  
A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

Orgánmi Slovenského olympijského a športového výbo-
ru 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 2020 sú uvedené v ďalšom texte.
Prezident SOŠV: Súčasného prezidenta Antona Siekela 
zvolili 26. novembra 2016, jeho štvorročné funkčné obdobie 
i funkčné obdobie výkonného výboru predĺžili 26. júna 2020 
na 57. valnom zhromaždení SOŠV o jeden rok do novembra 
2021. Dôvodom bolo posunutie olympijských hier v Tokiu na 
rok 2021 pre pandémiu koronavírusu.

Dozorná rada SOŠV: Zvolili ju 26. novembra 2016, jej 
funkčné obdobie v súlade so Zákonom o športe trvá päť 
rokov. Predsedom DR sa 26. novembra 2016 stal Marián 
Kukumberg, ktorý na svoju funkciu 19. decembra 2017 ab-
dikoval a  26. januára 2018 ho po voľbách nahradil Ján Mižúr. 
Predseda dozornej rady je zároveň kontrolór SOŠV a zúčast-
ňuje sa pravidelne na zasadnutiach výkonného výboru SOŠV. 
Ďalšími členmi dozornej rady sú Ján Karšňák, Tibor Hubík, 
Jakub Šimoňák. DR SOŠV zasadá podľa stanov dvakrát ročne.
Ombudsman SOŠV: Ľubomíra Fogaša do tejto funkcie zvo-
lili 26. novembra 2016, jeho pôvodne štvorročné funkčné 
obdobie predĺžili na 57. VZ SOŠV v júni 2020 do novembra 
2021. 
Disciplinárna komisia SOŠV: Výkonný výbor SOŠV ju v 
prípade potreby menuje ad hoc.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJ-
SKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU
Zloženie, právomoci a povinnosti valného zhromaždenia 
SOŠV (VZ SOŠV) sú v Stanovách SOŠV definované v článku 
V.
VZ SOŠV je najvyšší orgán SOŠV. Koná sa aspoň raz za rok 
(čl. V, bod 1). Valné zhromaždenie zvoláva prezident SOŠV 
podľa plánu. Ak o zvolanie valného zhromaždenia písomne 
požiadajú členovia najmenej s jednou tretinou hlasov, alebo 
výkonný výbor SOŠV, alebo dozorná rada SOŠV, alebo 
si to vyžaduje mimoriadna situácia, je prezident povinný 
najneskôr do 30 dní od podania návrhu zvolať mimoriadne 
valné zhromaždenie. Informáciu o konaní zasadnutia VZ 
SOŠV zverejní sekretariát SOŠV najmenej 15 dní pred 
dňom zasadnutia na webovej stránke SOŠV. Pozvánka, 
návrh programu valného zhromaždenia a podklady na valné 
zhromaždenie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť 
sa na ňom najmenej sedem dní pred jeho konaním (čl. 
V, bod 2). Po ukončení hier olympiády zvolá prezident 
volebné valné zhromaždenie, do pôsobnosti ktorého patrí 
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SOŠV v roku 2020 
usporiadal aj viacero 
spoločných stretnutí 
so zástupcami 
športového hnutia. 
FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA

Valné zhromaždenie 
sa v roku 2020 
konalo s výraznými 
obmedzeniami. 
FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA



najmä: a) schvaľovať výročnú správu o činnosti SOŠV za 
olympijský cyklus, b) voliť tajným hlasovaním prezidenta 
SOŠV, členov výkonného výboru SOŠV, a to v počte a podľa 
kľúča určeného týmito stanovami, významné osobnosti 
slovenského olympijského hnutia a športu, najmä z radov 
vynikajúcich športovcov – olympionikov, v maximálnom 
počte 5 osôb, ombudsmana SOŠV. Volebné VZ SOŠV sa 
spravidla musí uskutočniť v termíne do štyroch rokov po 
predchádzajúcom volebnom valnom zhromaždení, t. j.  
v rovnakom kalendárnom mesiaci (čl. V, bod 5). Vzhľadom na 
mimoriadnu pandemickú situáciu v roku 2020 a preloženie 
olympijských hier na rok 2021 presunuli volebné valné 
zhromaždenie až na november 2021 a funkčné obdobie 
orgánov SOŠV predĺžili o dvanásť mesiacov. Rozhodli o tom 
na 57. valnom zhromaždení SOŠV, ktoré sa konalo 26. júna 
2020 v Bratislave. 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 57. valného zhromaždenia SOŠV, ktoré sa uskutočnilo 
26. júna 2020, má SOŠV spolu 93 členov – z toho 81 
právnických a 12 fyzických osôb. Celé 93-členné plénum 
SOŠV v súčasnosti disponuje dovedna 129 hlasmi.
Národné federácie olympijských športov, ktorých šport  
v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích 
predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná 
športová federácia, majú na valnom zhromaždení SOŠV 
po dva hlasy. Týka sa to spolu 36 federácií, ktoré 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 rýchlokorčuľovania (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, aj ďalšie 
občianske združenia, inštitúcie a organizácie – spolu 41/.
Národné federácie olympijských športov, členovia 
komisie športovcov SOŠV, plus prezident SOŠV a členka 
Medzinárodného olympijského výboru /MOV/ tvoria 
tzv. olympijskú väčšinu, ktorá disponuje spolu 83 hlasmi. 
Spoločne s ďalšími 9 členmi výkonného výboru SOŠV majú 
všetci členovia tvoriaci olympijskú väčšinu výhradné právo 
hlasovať o otázkach týkajúcich sa priamo olympijských hier.

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 
delegovaný 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 
asociácia, Slovenský zväz bedmintonu, Slovenský zväz 
biatlonu, Slovenský zväz bobistov, Slovenská boxerská 
federácia, Slovenský curlingový zväz, Slovenský 
cyklistický zväz, Slovenský futbalový zväz, Slovenská 
golfová asociácia, Slovenský 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 sánkarov, Slovenský 
stolnotenisový zväz, Slovenský strelecký zväz, Slovenský 
šermiarsky zväz, Slovenská asociácia taekwondo, 
Slovenský tenisový zväz, Slovenská triatlonová únia, 
Slovenský veslársky zväz, Slovenská federácia volejbalu, 
Slovenský zväz vzpierania, Slovenský zápasnícky 
zväz, Slovenský zväz karate, Slovenská rugbyová 
únia, Slovenský horolezecký spolok JAMES, Slovenská 
kanoistika, Slovenská plavecká federácia, Slovenská 
gymnastická federácia.

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

Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Slovenský 
rýchlokorčuliarsky zväz, Slovenská baseballová 
federácia, Slovenská softbalová asociácia.

ČLENOVIA SOŠV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE 
NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (SPOLU 25)
- Športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (vo valnom 
zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezentant, 
ktorý sa môže obmieňať – spolu majú na 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 motoristického športu, 
Slovenská asociácia boccie (boccia a boule lyonnaise), 
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového 
trojboja, Slovenská asociácia korfbalu, Slovenská 
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motocyklová federácia, Slovenská Muay Thai 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, Slovenská lakrosová federácia.

ČLENOVIA SOŠV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, 
INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (SPOLU 16)
- Inštitúcie, občianske združenia a organizácie, ktoré majú po 
jednom hlase (vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje 
delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať – spolu 
majú na VZ SOŠV 15 hlasov)
Slovenská asociácia univerzitného športu, Športové 
centrum polície, Vojenské športové centrum Dukla 
Banská Bystrica, Národné športové centrum, Slovenská 
spoločnosť telovýchovného lekárstva, Univerzita 
Komenského Bratislava - Fakulta telesnej výchovy  
a športu, Prešovská univerzita Prešov - Fakulta 
športu, Klub športových redaktorov SSN, Kalokagatia 
na Slovensku, Slovenská asociácia olympionikov, 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových 
zberateľov, Slovenská asociácia športu na školách, 
Špeciálne olympiády Slovensko, Klub slovenských 
turistov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Únia 
telovýchovných organizácií Polície Slovenskej republiky.

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

ČLENOVIA SOŠV – VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
OLYMPIJSKÉHO 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 na VZ SOŠV 5 hlasov)

ČLENOVIA SOŠV – ZÁSTUPCOVIA ŠPORTOVCOV 
DELEGOVANÍ 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)

57. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, Bratislava, Hotel 
NH Gate One, 26. 6. 2020

S niekoľkotýždňovým posunom, zapríčineným koronakrízou, 
sa 57. valné zhromaždenie SOŠV uskutočnilo 26. júna 2020. 
Pôvodne sa malo konať 6. mája. Na rokovaní sa z 91 riadnych 
členov so 127 hlasmi zúčastnilo 72 členov so 104 hlasmi, 
čiže uznášaniaschopnosť dosiahla 82 percent. Na 57. VZ 
SOŠV bolo jednomyseľne schválené predĺženie mandátu 
prezidenta SOŠV, výkonného výboru SOŠV aj ombudsmana 
SOŠV zo 4 rokov na 5 rokov, teda až do novembra 2021. 

Vynútili si to výnimočné okolnosti v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19, ktoré zapríčinili preloženie Hier XXXII. 
olympiády v Tokiu z roku 2020 na rok 2021. Nezmenilo sa 
funkčné obdobie kontrolóra a dozornej rady SOŠV, ktoré 
bolo už dávnejšie stanovené ako päťročné. Za normálnych 
okolností by sa volebné valné zhromaždenie SOŠV konalo v 
novembri 2020, teda po skončení OH v Tokiu, ako to ukladajú 
Olympijská charta aj Stanovy SOŠV. Nastali však výnimočné 
okolnosti s preložením OH. Podľa čl. V, bodu 5 Stanov SOŠV 
preto bolo možné predĺžiť dĺžku trvania mandátu orgánov 
SOŠV o jeden rok.
Za nových členov SOŠV boli jednomyseľne prijatí Únia 
telovýchovných organizácií Polície SR (UNITOP SR)  
a Slovenská lakrosová federácia. Tým sa počet členov SOŠV 
zvýšil na 93, spolu disponujú 129 hlasmi. 
Na 57. VZ SOŠV sa odovzdávalo množstvo vyznamenaní  
a výročných ocenení SOŠV za rok 2019. Väčšina laureátov si ich 
prevzala osobne. Riaditeľka SOŠV – Slovenského olympijského 
a športového múzea Zdenka Letenayová prevzala diplom 
Medzinárodného olympijského výboru Žena a šport.
Na 57. VZ SOŠV sa aj veľa diskutovalo o aktuálnych dôležitých 
témach slovenského športu, schvaľovali sa výročné správy  
i rozpočty jednotlivých spoločností.  V porovnaní s väčšinou 
valných zhromaždení v minulosti bola diskusia na 57. VZ 
SOŠV bohatšia a chvíľami aj konfrontačná. Jablkom sváru 
sa stalo posudzovanie právnických zásahov do legislatívy 
stanovujúcej povinnosti športových subjektov.

UZNESENIE 57. VZ SOŠV

A. SCHVAĽUJE: 
1.  Program 57. valného zhromaždenia Slovenského olympij-

ského a športového výboru.
2.  Zápisnicu z 56. valného zhromaždenia Slovenského olym-

pijského a športového výboru.
3.  Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 57. valného 

zhromaždenia SOV nasledovne:
 predseda Marián Vanderka, členovia Tatiana Drobná, Du-

šan Koblíšek.
4.  Prijatie Únie telovýchovných organizácií Polície SR (UNI-

TOP SR) a Slovenskej lakrosovej federácie za členov 
SOŠV.

5.  Výročnú správu Slovenského olympijského a športového 
výboru, SOM, a. s., Sport Event, s. r. o., a Nadácie SOŠV za 
rok 2019.

6.  Správu dozornej rady SOŠV.
7.  Vzhľadom na výnimočné okolnosti v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 a preloženia Hier XXXII. olympiády 
v Tokiu z roku 2020 na rok 2021 posun termínu volieb 
do orgánov SOŠV podľa čl. V, bodu 5 Stanov SOŠV z no-
vembra 2020 na november 2021, čo znamená predĺženie 
mandátu prezidenta SOŠV, výkonného výboru SOŠV  
a ombudsmana SOŠV zo 4 rokov na 5 rokov.

8.  Rozpočet SOŠV na rok 2020.
9.  Uznesenia z 57. VZ SOŠV.
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B.  SCHVAĽUJE S PRIPOMIENKOU:
1.  Rokovací poriadok 57. VZ SOŠV.

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

a športového výboru na rokovaní 57. VZ SOŠV a 
ospravedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli 
predložené.

2.  Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela.
3.  Správu generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu.
4.  Udelenie vyznamenaní SOŠV nasledovne: 
 ZLATÝ ODZNAK SOŠV: Miroslav Haviar, Peter Chudý. 
 STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: Vladimír Bezdíček, 

Anton Gajdoš, Jozef Hrčka, Jaroslav Klus, Irena 
Mikócziová-Bosá, Milan Oršula, Anna Pasiarová, Zdeněk 
Simonides, Juraj Sinay, Alexander Slafkovský st., Janka 
Stašová, Ján Súkup, Peter Tarcala. 

 BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV: Viktor Bielik, Eduard 
Földvári, Ján Greguška, Pavol Jurčík, Branislav Koniar, 
Miroslav Konôpka, Ján Kriško, Tomáš Kuťka, Anton 
Pospíšek, Tatiana Švecová, Miroslav Tomášik, Zuzana 
Wisterová. 

 MEDAILA SOŠV: Andrej Csemez, Milan Dvorščík, 
Mária Ďurišinová, Renáta Kasalová-Maňáková, Mariana 
Petrušová, Miloslav Roľko, Andrea Stranovská, Jana 
Velďáková, Dana Velďáková, Ján Volko. 

 ČESTNÉ UZNANIE SOŠV: Gustáv Argaj, Janka Fričová, 
Rudolf Roučka, Július Sokol, Pavel Ševčík.

5.  Udelenie výročných ocenení SOŠV za rok 2019 
nasledovne: 

 TROFEJ SOŠV: Anastasia Kuzminová, CENA PAVLA 
SCHMIDTA: Petra Vlhová, CENA BOHUMILA GOLI-
ANA: hokejbalisti Slovenska, CENA ONDREJA NEPE-
LU: Petra Rusnáková, CENA PAVLA DEMITRU: Robert 
Vittek, CENA JÁNA ZACHARU: Vladimír Daňo, CENA 
MATYLDY PÁLFYOVEJ: Věra Čamborová, CENA 
MIROSLAVA PROCHÁZKU: Eugen Magda, CENA 
VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA: František Seman, CENA 
LADISLAVA CHUDÍKA: Jozef Harangozó a Petr Horá-
ček, CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ KLUB 
ROKA: Trnavský olympijský klub.

6.  Odovzdanie Diplomu Medzinárodného olympijského 
výboru Žena a šport Zdenke Letenayovej.

7.  Správu dozornej rady SOM, a. s.
8.  Správu mandátovej a návrhovej komisie 57. VZ SOŠV.

D.  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). 
Vzhľadom na pandemickú situáciu a posun olympijských hier 
na rok 2021 sa automaticky presunul aj mandát členov VV 
SOŠV do prvého valného zhromaždenia SOŠV po skončení 
olympijských hier v roku 2021. Na návrh prezidenta SOŠV 
schvaľuje VV SOŠV troch viceprezidentov (čl. VI, bod 4). Na 
zasadnutí VV SOŠV sa s hlasom poradným môžu zúčastňovať: 
čestný člen MOV, čestný prezident SOŠV, predseda alebo ním 
poverený člen dozornej rady SOŠV a generálny sekretár SOŠV. 
Podľa potreby môžu byť na zasadnutie VV SOŠV prizývané 
ďalšie osoby (čl. VI, bod 5).

Počas roka 2020 VV SOŠV zasadal spolu desaťkrát. 

Termíny zasadnutí VV SOŠV počas roka 2020: 
290. VV SOŠV – 6. februára 2020
291. VV SOŠV – 5. marca 2020
292. VV SOŠV – 9. apríla 2020 (online) 
293. VV SOŠV – 7. mája 2020 (online)
294. VV SOŠV – 4. júna 2020 
295. VV SOŠV – 6. augusta 2020
296. VV SOŠV – 3. septembra 2020
297. VV SOŠV – 1. októbra 2020 
298. VV SOŠV – 5. novembra 2020
299. VV SOŠV – 3. decembra 2020

VV SOŠV sa na každom zasadnutí zišiel v uznášaniaschopnom 
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 zasadnutí 
VV SOŠV. 

Prehľad uznesení zo zasadnutí VV SOŠV počas roka 2020: 
Príloha č.1 - Register uznesení 2020 
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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 
komisie športovcov SOŠV)

Robert Petriska

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

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

Zdenko Kríž

Prezident

Viceprezidenti

Členovia
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Na zasadnutiach VV SOŠV sa s hlasom poradným môžu zúčastňovať: čestný prezident SOŠV František Chmelár, generálny 
sekretár SOŠV Jozef Liba, výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi a predseda dozornej rady SOŠV Ján Mižúr.



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 od-
borne zastrešuje aj správu Národného pamätníka olympionikov 
na Národnom cintoríne v Martine; 
Slovenskú olympijskú akadémiu (SOA), ktorá zastrešuje báda-
teľské, výchovno-vzdelávacie a kultúrne aktivity; 
Klub fair play SOŠV, ktorý vyhľadáva a propaguje príkladné 
činy a osobnosti; 
Združenie olympijských klubov SR (ZOK SR), ktoré koordi-
nuje a zastrešuje činnosť samostatne pôsobiacich olympijských 
klubov v 24 regiónoch Slovenska

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

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

Zloženie organizačných zložiek, koordinačných orgánov, od-
borných komisií SOŠV počas roka 2020

Komisia pre rozvoj športu
Predseda: Peter Korčok (viceprezident SOŠV pre športy, prezi-
dent SAZ)
Členovia: za SOŠV Roman Buček (športový riaditeľ), za SVŠ 
riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík, riaditeľ ŠCP Juraj Minčík a ri-
aditeľ NŠC (zastupujúcim bol J. Mižúr), Miroslav Šatan (SZĽH), 
Jaroslav Holeša (SZH), Miloš Drgoň (SBA), Martin Kraščenič 
(SVF), za zimné olympijské športy Peter Vozár (SZB), Jozef 
Škvarek (SSZ), za letné olympijské športy Ivan Cibák (Slov. ka-
noistika), Ján Krišanda (SZJ, podpredseda rady ministra ŠVVŠ 
pre šport), Ivan Šulek (SPF), Anton Siažik (SZBe), za neolym-
pijské športy Oto Divinský (SZF), Daniel Líška (SZK, predseda 
komisie neolympijských športov SOŠV)
Tajomník: Patrik Hrbek
Termíny zasadnutí v roku 2020: 22. 10. 2020 a 2. 12. 2020 (ko-
misia sa zaoberala na svojich zasadnutiach predovšetkým nasle-
dujúcimi témami: aktuálna situácia, karanténne stredisko pre 
športovcov, vzorec na výpočet príspevku uznanému športu, Top 
tím MŠVVaŠ SR na rok 2021, Koncepcia rozvoja športu 2020 – 
2030, tézy zmien Zákona o športe. Zasadnutia boli v tomto roku 
otvorené možnosti účasti nielen pre členov komisie a VV SOŠV, 
ale aj pre ďalších odborníkov. Prítomných bolo na zasadnutiach 
približne 28 ľudí).

Komisia pre rozvoj olympizmu SOŠV
Predseda: Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV pre olympizmus).
Členovia: Pavel Ružbarský (SOA, vzdal sa členstva v komisii k 
31. 12. 2020), Martina Gogolová Kohlová (komisia športovcov 
SOŠV), Dagmar Rajčanová (environmentálna komisia SOŠV), 
Monika Šišková (komisia SOŠV pre ženy a šport), Katarína 
Ráczová (KFP SOŠV), Zdenka Letenayová (SOŠM), Ivan Čierny 
(ZOK SR), Michal Martikán (SAO), Ivana Motolíková, Vladi-
mír Miller, Silvia Remiašová, Igor Kováč (oddelenie olympizmu 
SOŠV).
Termíny zasadnutí v roku 2020: 4. 2. 2020 a 22. 10. 2020

Predsedníctvo Slovenskej olympijskej akadémie
Predseda: Pavel Ružbarský (dekan Fakulty športu Prešovskej 
univerzity, vzdal sa členstva v komisii k 31. 12. 2020).
Podpredseda: Ján Grexa (vzdal sa členstva v komisii k 31. 12. 
2020)
Členovia: Miroslav Bobrík (kultúrna komisia), Viera Bebčáko-
vá (komisia výchovy a vzdelávania, vzdala sa členstva v komisii 
k 31. 12. 2020), Marián Vanderka (zástupca VV SOŠV, dekan 
FTVŠ UK v Bratislave), Karol Görner (zástupca ZOK SR, dekan 
UMB Banská Bystrica).
Termíny zasadnutí: v roku 2020 sa konali individuálne odborné 
stretnutia s jednotlivými členmi SOA ku konkrétnym aktivitám.

Kolégium Klubu fair play SOŠV 
Predsedníčka: Katarína Ráczová (národná amasádorka Rady 
Európy pre šport, toleranciu a fair play, členka VV Európskeho 
hnutia fair play, olympionička v šerme).
Podpredsedníčka: Janka Stašová (olympionička v hádzanej)
Členovia: Tatiana Švecová (zástupkyňa ZOK SR, riaditeľka ŠG v 
Košiciach), Eva Lysičanová, Andrea Ristová (zástupkyňa o. z. Ka-
lokagatia), Samuel Roško (zástupca Slovenského paralympijské-
ho výboru), Peter Buček, Miroslav Tomášik a Zuzana Wisterová 
(KŠR SSN, žurnalisti).
Termíny zasadnutí v roku 2020: 18. 2. 2020 a 22. 10. 2020

Komisia SOŠV pre ženy a šport  
Predsedníčka: Monika Šišková  (členka VV SOŠV).
Členovia: Mária Mračnová (zástupkyňa ZOK SR), Anna Jaše-
ková (členka OK Bratislava, vzdala sa členstva v komisii), Klára 
Urbanová (novinárka), Angelika Révész (zástupkyňa ZOK SR), 
Oľga Kyselovičová (katedra gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave), 
Igor Machajdík (NŠC), Lenka Tlučáková (Katedra športovej 
edukológie a humanistiky Fakulty športu Prešovskej univerzity), 
Jana Labudová (Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK 
v Bratislave).
Termíny zasadnutí v roku 2020: 27. 1. 2020

Environmentálna komisia SOŠV
Predsedníčka: Dagmar Rajčanová.
Členovia: Alica Kučerová (Slovenská agentúra životného pro-
stredia), Milan Boroš (Štátna ochrana prírody SR), Jaroslav 
Kompán (Katedra telesnej výchovy a športu UMB v Banskej 
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Bystrici), Kateřina Javorská (pedagogička na Akadémii umení 
v Banskej Bystrici), Adam Lehocký (športový moderátor TV 
Markíza), Alexandra Longová (olympionička v lukostreľbe).
Termíny zasadnutí v roku 2020: nekonali sa. 

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), Oto Bača (OK trenčianskeho 
regiónu), Peter Peciar (OK regiónu Nitra), Ján Godál (Trnavský 
OK), Peter Rácek (OK okresu Nové Zámky), Csaba Orosz (OK 
Žitného ostrova), František Révész (OK A. Szokolyiho Šahy), 
Elena Šmidtová (OK Turiec), Štefan Belvončík (OK Orava), 
Juraj Králik (OK Gemer), Silvia Kompanová (OK Horná Orava), 
Marián Kapusta (OK Tríbeč Topoľčany) a Eva Muranská (OK 
Piešťany).
Termíny zasadnutí v roku 2020: výkonný výbor ZOK SR - 21. 1. 
2020 Bratislava, 16. 6. 2020 Žilina, 23. 9. 2020 Žilina a 20. – 21. 
10. 2020 Donovaly, valné zhromaždenie ZOK SR – nekonalo sa.  

Kuratórium Slovenského olympijského a športového múzea
Predseda: František Chmelár (čestný prezident SOŠV)
Členovia: Ladislav Asványi (viceprezident SAZ), Gábor Asványi 
(výkonný riaditeľ SOŠV), Miroslav Cipár (výtvarník), Peter 
Čanecký (vedúci katedry scénografie DF VŠMU Bratislava), 
Dušan Čaplovič (historik, poslanec NR SR), Peter Hyross 
(riaditeľ Mestského múzea v Bratislave), Peter Maráky 
(historik, múzejník, pedagóg FiF UK Bratislava), Peter Osuský 
(podpredseda SSOŠZ, poslanec NR SR), Radoslav Ragač 
(generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR).
Tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOŠV – SOŠM)
Termín zasadnutia v roku 2020: 6. 10. 2020

Múzejná rada Slovenského olympijského a športového 
múzea
Predseda: Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV pre olympizmus)
Členovia: Miroslav Bobrík (historik, pedagóg STU Bratislava 
Tomáš Černák (historik, pedagóg na FiF UK Bratislava), Branislav 
Delej (predseda SSOŠZ), Zuzana Kollárová (archivárka 
Štátneho archívu v Prešove - pracovisko Poprad), Iveta Géczyová 
(riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi), Ján Holko 
(dôchodca, historik ľadového hokeja, člen od 9. 9. 2020), Jan 
Lomíček (vedúci oddelenia dejín telesnej výchovy a športu, HM 
Národní museum Praha, ČR), Igor Machajdík (historik, Národné 
športové centrum), Ivana Motolíková (riaditeľka oddelenia 
olympizmu SOŠV), František Seman (historik, pedagóg FTVŠ 
UK Bratislava), Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia 
SOŠV).
Tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOŠV – SOŠM) 
Termín zasadnutia v roku 2020: 9. 9. 2020

Komisia na tvorbu zbierok Slovenského olympijského  
a športového múzea
Predseda: Vladimír Turčan (archeológ Slovenského národného 
múzea v Bratislave)
Členovia: Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOŠV), Magdaléna 
Bekessová (riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade), 
Elena Kurincová (historička Múzea mesta Bratislava),  
Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV pre olympizmus), Darina 
Salátová (lektorka, správkyňa depozitára, SOŠM – Stála 
expozícia dejín lyžovania na Slovensku v Kremnici)
Tajomník: Viliam Karácsony (pracovník SOŠV – SOŠM)
Termíny zasadnutí v roku 2020: 15. 7. 2020 a 11. 12. 2020 
(online).

Legislatívno-právna komisia SOŠV
Predseda: Patrik Hrbek  
Členovia: Marcel Blažo, Tomáš Gábriš, Viktor Karel, Matúš 
Štulajter, Igor Šumichrast, Oliver Pravda, Ivan Syrový, Alexander 
Riabov.
Lekárska a antidopingová komisia SOŠV
Predseda: Roman Fano
Členovia: Monika Bartošová (lekárka basketbalovej 
reprezentácie, SSTVL), Ján Berec (predseda zdravotnej komisie 
SVF), Žaneta Csáderová (riaditeľka ADA SR), Branislav Delej 
(predseda SSTVL), Milan Gašpárek (fyzioterapeut Physio-
Medical, s. r. o.), Ján Grauzel (športový traumatológ Sportclinic, 
s. r. o.), Pavol Hajmássy (reprezentačný lekár SAZ), Ivan Macek 
(infektológ a pediater, lekár jun. repr. kanoistiky na divokej 
vode), Andrea Švrčková (predsedníčka zdravotnej komisie 
SZĽH), Vladimír Vachalík (internista, lekár VŠC Dukla Banská 
Bystrica).
Tajomník: Roman Buček (športový riaditeľ SOŠV).
Termíny zasadnutí v roku 2020: Komisia v roku 2020 z dôvodu 
pandémie nezasadala. V januári určení členovia zabezpečovali 
zdravotnú starostlivosť pre členov výpravy na ZOHM Lausanne 
2020. Členovia komisie počas roka konzultovali požiadavky 
kandidátov OH súvisiace so športovou prípravou v podmienkach 
opatrení proti pandémii. V júni sa členovia komisie podieľali 
na vypracovaní implementácie Svetového antidopingového 
kódexu v národnom olympijskom výbore. Členovia komisie sa  
v novembri podieľali na príprave edukačného plánu SOŠV  
v oblasti boja proti dopingu. V decembri rokovala pracovná 
skupina k príprave Medzinárodného kongresu športovej 
medicíny 2021.

Mediálna a edičná komisia SOŠV 
Predseda: Zdenko Kríž (viceprezident SOŠV pre olympizmus). 
Členovia: Ladislav Antal (TASR), Svetlana Barátová (RTVS/
SRo), Gabriel Bogdányi (Slovenská atletika), Tomáš Grosmann 
(predseda KŠR SSN), Ivan Janko (RTVS/STV – šport), Richard 
Fides (Grape PR), Zdenka Letenayová (SOŠV – SOŠM), Peter 
Pašuth (Grape PR, dlhodobý externý spolupracovník SOŠV), 
Stano Ščepán (voľný novinár), Marián Šimo (voľný novinár), 
Boris Vanya (Sme), Dana Galicová (SOŠV – nové médiá), 
prizývaný Stanislav Krško (SOŠV – nové médiá).
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Tajomník: Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia 
SOŠV)
Termíny zasadnutí v roku 2020: 10. 9. 2020

Komisia zahraničných vzťahov SOŠV
Predseda: Jozef Liba (generálny sekretár SOŠV). 
Danka Barteková (členka MOV a zástupkyňa KŠ SŠV), Elena 
Mallicková (MZVaEZ SR), Adriana Mickovičová (MŠVVaŠ SR), 
Ivan Štulajter (Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie 
UMB Banská Bystrica), Ľubor Halanda (člen VV SOŠV, SVF), 
Anna Kirnová (SAZ), Ivor Lehoťan (SZB), Miroslav Haviar 
(Slovenský zväz kanoistiky), zástupca neolympijských športov 
Daniel Granec (Slovenský zväz florbalu), Alfons Juck (expert).
Tajomníčka: Petra Gantnerová (riaditeľka medzinárodného 
oddelenia SOŠV)
Termíny zasadnutí v roku 2020: členovia komisie boli  
v pravidelnom elektronickom kontakte počas celého roka.

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 športovcov 
EOV), Richard Varga (triatlon), Richard Nagy (plávanie), 
Zuzana Rehák Štefečeková (streľba), Martina Gogolová 
(rýchlostná kanoistika), Jana Gantnerová (zjazdové lyžovanie), 
Jakub Šimoňák (sánkovanie), Pavol Hurajt (biatlon), Michal 
Martikán (vodný slalom - nominovaný prezidentom SOŠV, 
zároveň individuálny člen SOŠV ako osobnosť)
Tajomník: Boris Demeter (SOŠV)
Termín zasadnutia v roku 2020: 2. apríla 2020 (online).

Orgány Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.
Predstavenstvo SOM, a. s.: 
Predseda: Gábor Asványi (do 1. 10. 2020), Kristína Czuczová 
(od 2. 10. 2020). 
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 do 19. 10. 2020

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 Rybanský, Marek Kaňka, Pavol 
Mutafov
Revízorka: Mária Jasenčáková.
Administratíva: Katarína Feketeová (odborná pracovníčka 
ekonomického oddelenia SOŠV do 30. 11. 2020), Zuzana 
Vodáčková (riaditeľka Nadácie SOŠV, asistentka prezidenta 
SOŠV).
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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
D. Rybárová

Vnútorná správa
V. Borsig

Odborný pracovník
J. Tóthová

Odborný pracovník
S. Kvašňovská

Odborný pracovník
E. Šídová

Odborný pracovník
A. KvašňovskáOdborný pracovník

A. Marková
MATERSKÁ DOVOLENKA

Asistentka prezidenta
Z. Vodáčková

Odborný pracovník
A. Straková

Odb. asistentka/
sekretárka

M. Špinerová

Športové oddelenie
R. Buček

Odborný pracovník
B. Demeter

Odborný pracovník
Z. Tomčíková

Odd. pre rozvoj 
olympizmu

I. Motolíková

Odborný pracovník
S. Remiašová

Odborný pracovník
I. Kováč

Odborný pracovník
V. Miller

Výkonný riaditeľ
G. Asványi

Organizačná štruktúra Slovenského olympijského a športového výboru
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Múzeum
Z. Letenayová

Odborný pracovník
V. Karácsony

Odborný pracovník
X. Sitarčíková

Marketingové odd.
K. Czuczová

Právnička
E. Lopatová

Projektový manažér
D. Šmihulová

Nové médiá
D. Galicová

Projektový manažér
A. Galica

Projektový manažér
S. Krško

Mediálne oddelenie
Ľ. Souček

Právne oddelenie
P. Hrbek

Konzultant prezidenta
M. Mračnová

Konzultant prezidenta
F. Chmelár

Konzultant prezidenta
V. Miller





3. Prehľad vykonávaných činností 
a projektov
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ŠPORTOVÉ ODDELENIE SOŠV

Názov podujatia: Zimné olympijské hry mládeže Lausanne 
2020
Dátum podujatia: 9. - 22. 1. 2020
Miesto konania: Lausanne, Švajčiarsko
Počet zúčastnených osôb: 90 členov výpravy (športovci a 
realizačné tímy)
Počet zúčastnených subjektov: 89 národných olympijských 
výborov
V dňoch 9. - 22. januára 2020 sa konali v poradí III. zimné 
olympijské hry mládeže vo švajčiarskom Lausanne. 
Slovensko na podujatí reprezentovalo 49 športovcov v 
desiatich individuálnych (zjazdové lyžovanie, bežecké 
lyžovanie, biatlon, snoubording, skialpinizmus, sánkovanie, 
boby, šortrek, akrobatické lyžovanie, skikros) a jednom 
kolektívnom športe (hokej). Slovenskí zástupcovia sa 
zúčastnili aj súťaže v úplne novej disciplíne v hokeji 3 na 3 
miešaných družstiev hráčov z rôznych krajín. Celkovo sa na 
podujatí zúčastnilo 1800 športovcov z 89 krajín.
Na ZOHM v Lausanne získali medaily športovci z 34 krajín. 
Slovensko získalo 1 striebornú a 1 bronzovú medailu.

ODDELENIE OLYMPIZMU SOŠV

Názov podujatia: Olympijský deň 2020
Dátum: máj - jún 2020
Miesto konania: celoslovenská aktivita
Počet osôb: 6 906 účastníkov všetkých vekových kategórií
Vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace 
opatrenia a obmedzenia, ktoré sa dotýkali aj žiakov a študen-
tov slovenských škôl a ich pedagógov, Slovenský olympijský 
a športový výbor nepodporoval v školskom roku 2019/2020 
organizáciu podujatí v rámci osláv Olympijského dňa. Školy 
nemali možnosť registrovať svoje podujatia a nedostali pro-
pagačné materiály. 
Slovenský olympijský a športový výbor v daných 
podmienkach presunul oslavy Olympijského dňa do online 
sveta cez webovú stránku www.olympijskyden.sk

Slovenský olympijský a športový výbor sa pridal aj  
k celosvetovej kampani MOV s názvom #stayactive. Najlepší 
olympionici na svete sa stretli 23. júna 2020 o 11.00 h svojho 
lokálneho času na sociálnej sieti Instagram a cvičili online.   
K výzve sa pridali aj slovenské olympioničky, strelkyňa  
Danka Barteková a bývalá hokejová brankárka Zuzana 
Tomčíková, ktoré spoločne predviedli 25-minutový workout. 
Počas celého júna boli na webovej stránke a sociálnych sieťach 
SOŠV zverejňované články k propagácii Olympijského dňa. 

V mesiaci jún dostali deti aj dospelí možnosť zapojiť sa do špeci-
álneho vydania online Olympijského kvízu. V ňom si mohli súťa-
žiaci otestovať svoje vedomosti o olympizme, olympijských hrách 
i o jednotlivých športoch a získať vecné ceny. Spolu sa do online 
Olympijského kvízu v mesiaci jún zapojilo 313 účastníkov. 

V rámci kampane SOŠV „Športuj doma, Slovensko“ mali 
deti aj dospelí možnosť nazrieť do domácností slovenských 
športovcov a vyskúšať si s nimi cvičenia. https://www.
olympic.sk/sportuj

V dôsledku čiastočného uvoľnenia opatrení a vďaka 
iniciatíve a nadšeniu predstaviteľov niekoľkých olympijských 
klubov sa podarilo zorganizovať oslavy Olympijského dňa aj 
v regiónoch Slovenska.

Názov podujatia: Vedomostná súťaž o olympizme
Dátum: jún – november 2020
Miesto konania: online súťaž 
Počet osôb: 2000 účastníkov 
V čase mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou 
koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaceho prerušenia 
vyučovania v školách i zákazu organizovať športové, 
kultúrne a spoločenské podujatia Slovenský olympijský 
a športový výbor pripravil veľký online vedomostný kvíz 
určený každému bez rozdielu veku. Od apríla do novembra 
mali súťažiaci každý mesiac možnosť odpovedať na 300 
otázok, ktoré sa týkali histórie starovekých i moderných 
olympijských hier, ale i športu ako takého. Na konci každého 
mesiaca boli ocenení vecnými cenami piati nauspešnejší 
súťažiaci s navyšším dosiahnutým počtom bodov, a to v 
troch vekových kategóriách. Zároveň bolo ocenených 5 škôl 
s najvyšším počtom zúčastnených žiakov, ktoré dostali sadu 
propagačných materiálov. 

Názov podujatia:  Vykročte za zdravím 
Dátum: celoročný projekt
2 semináre lektoriek, cvičeniek a cvičencov  v termínoch:
13. – 15. 9. 2020 vo Vysokých Tatrách
3. – 5. 10. 2020 vo Vysokých Tatrách 
Miesto konania: 16 olympijských klubov (Bratislava, Košice, 
Prešov, Michalovce, Prievidza, Spiš, Šahy, Lučenec, Nové 
Zámky, Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Banská 
Bystrica, Gemer, Turiec, Nitra)
Počet osôb: 600 aktívnych žien a mužov, ktorí pravidelne 
cvičia počas celého roka 
48 účastníkov seminárov lektorov
Vykročte za zdravím ako súčasť osláv Olympijského dňa 
na Slovensku sa podieľa na spoločenskom živote človeka 
prostredníctvom rôznorodých pohybových aktivít, ktoré 
sú určené ľuďom v  seniorskom veku. Obsahom projektu sú 
pravidelné celoročné pohybové cvičenia. 

Vzhľadom na situáciu ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 
a s tým súvisiace nariadenie Úradu verejného zdravotníctva 
SR, ktoré zakazovalo organizovať a usporadúvať hromadné 
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, 
musel aj Slovenský olympijský a športový výbor reagovať 
a pristúpiť k úprave projektu Vykročte za zdravím 2020. 
Napriek vzniknutej situácii projekt pokračoval a cvičilo sa vo 
vonkajších priestoroch a v prírode. 
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Radosť slovenských 
hokejistiek po zisku 
bronzových medailí 
na ZOH mládeže v 
Lausanne. 
FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA

Oslavy olympijského 
dňa sa uskutočnili aj v 
Bratislave. 
FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA
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O aktivity projektu 
Vykročte za zdravím 
je záujem. 
FOTO SOŠV

Z medzinárodnej 
kampane 
pripomínajúcej 
význam fair play. 
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Do projektu sa zapojilo 16 regionálnych olympijských 
klubov. Na regionálnej úrovni tak pravidelne cvičilo 600 
cvičeniek a cvičencov pod vedením inštruktoriek a lektoriek 
pilatesu, jogy, aerobicu a nordic walkingu. Súčasťou projektu 
boli aj dva celoslovenské semináre vo Vysokých Tatrách.

Ďalšou z oblastí, prostredníctvom ktorej podporuje SOŠV 
pohybové aktivity našich seniorov, je spolupráca s Jednotou 
dôchodcov Slovenska. Tá v slovenských regiónoch pravidelne 
organizuje súťažné športové aktivity Olympiády seniorov. 

Názov podujatia:  Aktivity Klubu fair play SOŠV
Dátum: celoročný projekt 
Miesto konania: v rámci SR
Počet osôb: 300 osôb
Z dôvodu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa 
väčšna plánovaných aktivít KFP SOŠV zrušila.
Napriek vzniknutej situácii sa KFP SOŠV zapojil do online 
výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Medzinárodný výbor fair 
play pod názvom „Vyjadri  svoj názor“. 
Organizátori dostali približne 300 kresieb z celého sveta. 
Slovenské deti sa zapojili do súťaže v peknom počte, čo 
ocenili v oficiálnom vyhodnotení aj organizátori súťaže. 
KFP SOŠV spoločne s Európskym hnutím fair play vyhlásili 
počas obdobia pandémie prostredníctvom sociálnej siete 
Facebook iniciatívu „Natiahni ruku a pošli odkaz“, prostred-
níctvom ktorej dodávali odvahu, nádej a silu každému, kto to 
potreboval. Iniciatívu sledovalo približne 8000 ľudí. 

Dňa 7. 9. 2020 sa v Bruseli konala slávnostná inaugurácia 
SVETOVÉHO DŇA FAIR PLAY. Spoločne ho vyhlásili 
Medzinárodný výbor fair play, Európske hnutie fair play a 
Panathlon International. 
Kľúčová strategická ambícia Svetového dňa fair play je dosia-
hnuť, aby pojem fair play neznamenal len transparent či výraz 
bez konkrétneho naplnenia, ale aby sa hodnoty športovej eti-
ky a fair play chápali ako skutočná súčasť vzdelávania v špor-
te, spoločnosti i v každodennom živote. Svetový deň fair play 
podporuje ideály fair play a etické hodnoty v športe. Súčasťou 
programu bol aj podpis Vyhlásenia o fair play, prezentovanie 
komunikačnej a mediálnej kampane, ako aj praktických akcií s 
názvami „Okamihy pre fair pay“ a „Karta fair play“.

Ceny KFP SOŠV za rok 2020 pre tých, ktorí sa na Slovensku 
najviac pričinili o propagáciu základných etických pravidiel 
športu, získali:
Hlavná Cena Jána Popluhára: Štefan Svitko, motocyklový 
pretekár

Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
Cena KFP SOŠV:   Jozef Nemec, ľadový hokej  
Diplom KFP SOŠV:  Ján Solivajs, beh na lyžiach
       Igor Zelenay, tenis
       Juraj Štefák, stolný tenis, 
       paralympijské hnutie   

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play 
Cena KFP SOŠV:  Veronika Vadovičová, para-športová 
streľba 
Diplom KFP SOŠV: Marcel Nemec, atletika 
Za príkladný čin v duchu fair play 
Cena KFP SOŠV:  Ján Vaniak, stolný tenis
Diplom KFP SOŠV: Žiga Pavlin, ľadový hokej
   Rudolf Huna, ľadový hokej
   Marek Slovák, ľadový hokej
   Miroslav Preisinger, ľadový hokej
Ocenenia KFP SOŠV pôvodne mali byť laureátom slávnostne 
odovzdané v novembri, ale vzhľadom na opatrenia na 
zabránenie šírenia koronavírusu sa slávnosť presunula na rok 
2021. 

KFP SOŠV v roku 2020 vyhlásil súťaž o najlepší projekt 
„Šport je šanca“, ktorého cieľom bolo zvýrazniť sociálnu a 
výchovnú funkciu športu. Nositeľom tohto ocenenia v roku 
2020 sa stalo  občianske združenie KOŠICE CROWS.

Názov podujatia:  ASAP – As sustainable as possible
Dátum podujatia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Miesto konania: Praha, online
Počet zúčastnených subjektov: 6 NOV zo Slovenska, Česka, 
Maďarska, Nemecka, Fínska a Dánska. 
Medzinárodný projekt ASAP je iniciovaný Českým 
olympijským výborom a je financovaný zo zdrojov EÚ 
prostredníctvom programu Erasmus+. Projekt sa koná 
od januára 2020 do decembra 2022 a okrem českého a 
slovenského národného olympijského výboru (NOV) sa 
na ňom zúčastňujú aj NOV Maďarska, Fínska, Nemecka a 
Dánska. Účelom projektu je spojiť dohromady NOV, ktoré 
majú bohaté skúsenosti s aplikáciou trvalo udržateľných 
opatrení (tzv. mentorské NOV), s NOV, ktoré v tomto 
ohľade zaostávajú a môžu profitovať z ich skúseností (tzv. 
učiace sa NOV). Pre tento účel boli na úvodnom stretnutí 
projektu (11. – 13. februára 2020 v Prahe) vytvorené 
partnerské dvojice: nemecký NOV - český NOV, fínsky 
NOV - maďarský NOV a dánsky NOV - SOŠV. V tomto roku 
SOŠV nadviazal spoluprácu s dánskym NOV pri príprave 
svojej vlastnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. V 
mesiacoch marec až máj sa uskutočnil screening organizácie, 
ktorý bol podkladom pre ďalší proces tvorby stratégie. Z 
dôvodu pandémie koronavírusu sa s výnimkou pražského 
februárového stretnutia konali všetky mítingy projektu 
len online formou (5 mítingov). Projekt bude pokračovať 
v rokoch 2021 a 2022, kedy by malo dôjsť k dokončeniu 
obsahu stratégie a jej následnej aplikácii.

Názov podujatia: Workshop „Udržateľná športová 
infraštruktúra“
Dátum podujatia: 23. 9. 2020
Miesto konania: Bratislava
Počet zúčastnených osôb, subjektov: 30 zástupcov SOŠV, 
športových organizácií, FNPŠ, regiónov, ZMOS a MŠVVaŠ
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V rámci projektu ASAP a prípravy stratégie trvalej 
udržateľnosti SOŠV sa podarilo v spolupráci s nemeckým 
NOV pozvať na Slovensko nemeckú profesorku Nataliu 
Essigovú z univerzity v Mníchove, ktorá je jednou z najlepších 
odborníčok na problematiku udržateľnej športovej 
infraštruktúry. Zmyslom stretnutia bolo rozprúdiť diskusiu 
a zvýšiť povedomie o udržateľnom prístupe k budovaniu a 
prevádzke športovísk u tých, ktorí takéto projekty plánujú, 
alebo už reálne pripravujú, zvyknú ich iniciovať, príp. budú 
rozhodovať o ich spolufinancovaní. Získané poznatky by 
mali prispieť k zavedeniu kritérií udržateľnosti v rámci 
hodnotenia projektov športovej infraštruktúry v žiadostiach 
o spolufinancovanie z prostriedkov Fondu na podporu 
športu.

Názov podujatia: OVEP – program vzdelávania 
olympijských hodnôt
Dátum podujatia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Miesto konania: Druskininkai (Litva), V. Tatry
Počet zúčastnených osôb, subjektov: cca 30 zástupcov 
NOV a NOA (Litva), cca 30 pedagógov a pedagogických 
pracovníkov škôl a centier voľného času 

SOŠV pokračoval v roku 2020 v príprave aplikácie programu 
vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) na Slovensku. 
OVEP je voľne dostupný výukový program vytvorený 
MOV, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských 
športov a kľúčových hodnôt olympizmu ponúka jedinečný 
nástroj hodnotového vzdelávania. OVEP pomáha jeho 
účastníkom rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti 
a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Vo februári 
2020 sa zástupcovia SOŠV zúčastnili v Litve na školení 
organizovanom tamojším národným olympijským výborom, 
ktorý má s aplikáciou programu niekoľkoročné skúsenosti. 
Celý program bol vedený skúsenou dvojicou litovských 
lektorov, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti z oblasti 
neformálneho vzdelávania, budovania skupín a práce v 
skupinách i špecifík týkajúcich sa výchovy mládeže. 
Na základe poznatkov získaných počas litovského 
tréningového kurzu začal SOŠV organizovať prvé 
informatívne semináre k programu OVEP aj na Slovensku. 
Vzhľadom na sprísnenie protipandemických opatrení sa 
v roku 2020 uskutočnil jeden seminár v septembrovom 
termíne vo Vysokých Tatrách. Na podujatí sa zúčastnilo 30 
učiteľov zo základných a stredných škôl, ako aj pedagogickí 
pracovníci centier voľného času. Program stretnutia bol 
zameraný na prezentáciu hravých aktivít, ktoré v sebe 
zároveň nesú dôležitý výchovný potenciál, a pomáhajú deťom 
uvedomiť si a pochopiť niektorú z olympijských hodnôt. 
Druhý deň seminára sa účastníci venovali téme sociálnych 
sietí a možnostiam ich využitia v rámci olympijskej výchovy.
Počas roka 2020 sa konala aj príprava internetovej stránky 
projektu OVEP, na ktorej sú publikované vzdelávacie 
materiály, ktoré majú učiteľom a pedagogickým pracovníkom 
pomôcť pri príprave vlastných aktivít olympijskej výchovy.

Názov podujatia: Výtvarná súťaž o návrh maskota EYOF 
2022
Dátum: január – február 2020
Miesto konania: v rámci SR
Počet osôb: 1102 účastníkov 
Slovenský olympijký a športový výbor a organizačný výbor 
EYOF 2022 Banská Bystrica vyhlásili výtvarnú súťaž o návrh 
najlepšieho maskota podujatia. Úlohou súťažiacich bol 
vytvoriť návrh podoby maskota - permoníka, ktorý bude 
symbolizovať oblasť Banskej Bystrice. Súťaž bola určená 
pre širokú verejnosť, od najmenších detí a mládeže až po 
profesionálov. Odborná porota ocenila pätnásť návrhov z 
1102 prác. 
Medzi najmladšími deťmi do 10 rokov získali ocenenia 
Liliana Mirgová z Hrabušíc, Marián Horváth zo Šale, Michal 
Gajdoš z Košíc a Tatiana Helcmanovská zo Spišskej Novej 
Vsi. V kategórii do 18 rokov ocenila porota práce Juliany 
Kováčovej z Bratislavy, Natálie Šebovej, Karin Karchovej a 
Sofie Podhornej z Michaloviec, Kristíny Šikyňovej z Banskej 
Bystrice a Matúša Benedika z Košíc. V kategórii nad 18 
rokov ceny získali Denisa Virbová z Veľkého Šariša, Karolína 
Michalcová z Brezian a Marcel Hlaváč. Z profesionálnych 
návrhov najviac zaujali práce Milana Prekopa a Kataríny 
Lucinkiewiczovej. 

Názov podujatia:  Olympijský odznak všestrannosti 
Dátum podujatia: celoročný projekt 
Miesto konania: určené pre 6. ročníky základných škôl
Počet osôb: 1828 účastníkov 
Projekt Olympijský odznak všestrannosti je realizovaný  
v školách a je zameraný na podporu všestranného 
pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný 
projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a 
osemročných gymnáziách počas školského roka. OLOV má 
status Národného športového projektu. 
V Olympijskom odznaku všestrannosti ide o komplexnú 
kombináciu disciplín, ktoré sú zamerané na testovanie 
kondičných pohybových schopnosti - rýchlosti, sily aj 
vytrvalosti. Testovacie batérie sa skladajú zo šiestich disciplín 
(člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový 
beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta 
a hod 2 kg medicinbalom vzad). Žiaci musia absolvovať 
všetky športové disciplíny, ktoré sú na udelenie odznakov 
nevyhnutné. Sú tri úrovne odznakov – bronzový, strieborný 
a zlatý. Namerané hodnoty z jednotlivých disciplín učitelia 
vkladajú do informačného systému.
Nebyť celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 a 
uzatvorenia základných škôl na celé tri mesiace by zapojenosť 
určite bola výrazne vyššia. Pôvodne sa do projektu prihlásilo 
62 škôl. Z celkového počtu 40 škôl, bolo 9 z Banskobystrického 
samosprávneho kraja, 7 zo žilinského, po 6 z trnavského, 
nitrianskeho a košického, 3 z trenčianskeho, 2 z prešovského 
a 1 z bratislavského. 
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Zo seminára OVEP 
vo Vysokých Tatrách. 
FOTO SOŠV

Projekt Olympijský 
odznak všestrannosti 
je realizovaný v zá-
kladných školách. 
FOTO SOŠV
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MEDIÁLNE ODDELENIE SOŠV

Za oblasť mediálnej, publikačnej a edičnej činnosti SOŠV vo 
výkonnom výbore SOŠV zodpovedal viceprezident SOŠV 
Zdenko Kríž, ktorý zároveň viedol mediálnu a edičnú komisiu 
(MEK) SOŠV.

Činnosť mediálneho oddelenia SOŠV
Ako riaditeľ mediálnej komunikácie SOŠV počas celého 
roka pôsobil Ľubomír Souček. Vzhľadom na opatrenia 
štátu aj SOŠV, zamerané proti šíreniu pandémie nového 
koronavírusu, nemalú časť roka vykonával prácu z domu. 
Do augusta 2020 bol na mediálnom oddelení na polovičný 
úväzok zamestnaný aj Martin Horváth. Neskôr prešiel do 
pozície externého spolupracovníka, pripravujúceho autorské 
texty na stránku www.olympic.sk.
V danej personálnej situácii bola v mediálnej oblasti veľkou 
pomocou činnosť Petra Pašutha z agentúry Grape PR, ktorý 
sa významne autorsky podieľal na napĺňaní obsahu www.
olympic.sk, a organizačne na spolupráci s partnerskými 
médiami SOŠV, aj na príprave obsahu pracovných raňajok 
prezidenta SOŠV s médiami pod názvom Time-out.
Time-out je formát, ktorý sa využíva na prezentovanie 
postojov SOŠV k závažným otázkam týkajúcim sa 
slovenského športu, ako aj na vysvetľovanie zámerov a 
aktivít SOŠV smerujúcich k zlepšeniu situácie. Vzhľadom 
na vývoj situácie okolo pandémie nového koronavírusu sa 

však v priebehu roka uskutočnil len dvakrát, hoci pôvodne 
sa počítalo so štyrmi až šiestimi takýmito stretnutiami s 
médiami.
Na januárových zimných olympijských hrách mládeže 2020 
v Lausanne pôsobila ako tlačová atašé výpravy Dana Galicová 
a ako fotograf bol akreditovaný Andrej Galica (obaja z tímu 
nových médií SOŠV). V druhom centre ZOHM St. Moritzi 
pôsobil s novinárskou akreditáciou Ľubomír Souček. Táto 
trojica sa starala o napĺňanie obsahu nielen médií SOŠV, 
ako poskytovala textové, obrazové aj videomateriály i pre 
ostatné médiá na Slovensku, vrátane RTVS. Vďaka tomu bolo 
zabezpečené základné informovanie slovenskej verejnosti o 
účinkovaní našej výpravy na najvýznamnejšom olympijskom 
podujatí roka.
Vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, ktorá si 
na Slovensku od marca až do konca roka 2020 vyžiadala 
reštriktívne opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, sa 
pôvodné plány SOŠV v mediálnej oblasti museli výrazne 
redukovať. Došlo totiž nielen k preloženiu olympijských 
hier v Tokiu na rok 2021, ale aj k zrušeniu takmer všetkých 
plánovaných aktivít SOŠV na slovenskom území, s ktorými 
malo byť spojené aj ich výrazné mediálne pokrytie.
Mediálny riaditeľ SOŠV sa v marci zúčastnil na pracovnej ceste 
do Tokia. Venoval sa hlavne mediálnej stránke príprav OH a 
návšteve organizačného výboru i niektorých športovísk, ako 
aj mestečka Urajasu, v ktorom sa pripravuje predolympijský 
kemp našich atlétov. Tokio navštívil v rámci početnejšej 

Decembrový brífing 
SOŠV k situácii 
v slovenskom 
lyžovaní.
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delegácie SOŠV, v ktorej boli aj najvyšší predstavitelia 
organizácie. Lenže vzhľadom na to, že už deň po návrate 
na Slovensko vstúpili do platnosti prísne protipandemické 
opatrenia, plánovaný brífing k tejto téme musel byť zrušený. 
Len o niekoľko dní neskôr SOŠV usporiadal na otvorenom 
priestranstve brífing k prijatiu rozhodnutia o preložení OH 
v Tokiu na ďalší rok. Vzhľadom na dramatický vývoj v tomto 
období dvoch marcových týždňov musel mediálny riaditeľ 
SOŠV vydať niekoľko stanovísk SOŠV k aktuálnej situácii pre 
domáce aj zahraničné médiá, predovšetkým japonské.
V snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu sa aj niektoré 
ďalšie brífingy SOŠV uskutočnili na otvorenom priestranstve. 
Išlo o júlový brífing rok pred OH v Tokiu (aj za účasti 4 
kandidátov štartu na OH) a o decembrový brífing venovaný 
postoju a aktivitám SOŠV pri kauze Slovenskej lyžiarskej 
asociácie, ktorej MŠVVŠ SR odobralo status národného 
športového a plnením jej úloh vo vzťahu k FIS poverilo SOŠV. 
Vo vnútornom prostredí sa uskutočnili brífingy po májovom 
stretnutí vedenia SOŠV a štátneho tajomníka pre šport 
so zástupcami národných športových zväzov, ďalej počas 
júnového 57. valného zhromaždenia SOŠV (s prezidentom 
SOŠV a s laureátmi výročných ocenení a vyznamenaní 
SOŠV), so spíkrami na septembrovej konferencii SOŠV 
SPORT (R)EVOLUTION v Šamoríne a po septembrovom 
stretnutí SOŠV a SPV so zástupcami športových zväzov a s 
predstaviteľmi štátu v Bratislave. Všetky uvedené brífingy sa 
uskutočnili za veľkého záujmu médií.
Rešpektujúc značné obmedzenia stretávania väčšieho počtu 
ľudí, v dôsledku ktorého sa nemohli uskutočniť niektoré 

ďalšie brífingy, SOŠV médiám viackrát kompenzoval tento 
nedostatok poskytnutím video/audiovyjadrení prezidenta a 
generálneho sekretára SOŠV k aktuálnym témam, pútajúcim 
záujem verejnosti aj médií. Rovnakou formou sa vďaka SOŠV 
realizovali aj výstupy s laureátmi ankety Športovec roka 2020, 
keďže tradičný galavečer, ktorému vždy predchádzali tlačové 
besedy s laureátmi, sa v decembri nemohol uskutočniť.
Na mediálnom oddelení sa okrem toho pravidelne realizovali 
rutinné činnosti, predovšetkým pravidelné aktualizovanie 
obsahu internetovej stránky www.olympic.sk o správy 
TASR, vrátane pridávania množstva vlastných autorských 
textov a fotografií/videí viažucich sa k činnosti SOŠV a ním 
zastrešovaných subjektov.
Počas celého roka mediálny riaditeľ SOŠV pripravoval 
magazín SOŠV s názvom Sme jeden tím, ktorý vychádzal 
vždy prvý pondelok v mesiaci (v prípade, že pripadal na 
sviatok, vydanie sa posúvalo o týždeň) ako príloha denníka 
Hospodárske noviny. Tento typ spolupráce sa v decembri 
2020 ukončil a v ďalšom období nebude pokračovať.
Mediálne oddelenie pravidelne a nepretržite komunikovalo 
so slovenskými aj zahraničnými médiami, s verejnosťou a s 
mediálnymi oddeleniami MOV. Zároveň riaditeľ oddelenia 
po preložení OH v Tokiu na rok 2021 zabezpečoval revíziu 
druhej fázy akreditačného procesu zástupcov slovenských 
médií (píšucich novinárov a fotografov) na olympijské hry 
2020 v Tokiu, aj prvú fázu akreditačného procesu médií na 
ZOH 2022 v Pekingu.
Na monitoring médií SOŠV v roku 2020 využíval služby 
agentúry Monitora. Vďaka dennodennému sledovaniu 
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monitoringu dostávali najvyšší predstavitelia, ale aj pracovníci 
SOŠV množstvo aktuálnych informácií o športovom dianí. 
Okrem monitoringu, zasielaného každodenne (s výnimkou 
víkendov a sviatkov) do mailových schránok zamestnancov 
SOŠV mohli všetci pracovníci využívať aj aplikáciu Monitora, 
kde si mohli vyhľadať aj množstvo archívnych materiálov zo 
slovenských i českých médií.
Mediálny riaditeľ SOŠV zastrešoval v roku 2020 aj druhú 
fázu realizácie dlhodobého projektu Virtuálnej siene slávy 
olympionikov zo Slovenska, keď úzko spolupracoval s tvorcom 
projekte Stanislavom Štefánikom. Na konci roka 2020 boli 
na webe SOŠV v rámci tohto projektu dostupné videoprofily 
už 31 olympijských medailistov zo Slovenska – všetkých 
olympijských víťazov, aj všetkých viacnásobných medailistov. 
Tieto videoprofily budú aj súčasťou obsahu stálej výstavy 
Slovenského olympijského a športového múzea (SOŠM) v 
nových priestoroch v Dome športu v Bratislave, kam sa SOŠV 
i jeho múzeum presťahujú v roku 2021. Mediálny riaditeľ 
SOŠV sa podieľal aj na príprave textovej stránky obsahu stálej 
výstavy SOŠM v nových priestoroch.
V dôsledku nepriaznivého celosvetového vývoja pandémie 
sa plánované mediálne akcie v zahraničí, ako júnový seminár 
mediálnych pracovníkov NOV v Lausanne, ako aj októbrový 
Svetový tlačový brífing v dejisku ZOH 2022 Pekingu, 
realizovali iba v online forme.

Činnosť mediálnej a edičnej komisie (MEK) SOŠV
MEK SOŠV je zložená z viacerých známych žurnalistov z 
printových aj elektronických médií, vrátane predsedu Klubu 
športových redaktorov SSN.
Komisia pôsobí ako redakčná rada časopisu OLYMPIC.sk, 
vychádzajúceho dvakrát do roka. Jej rokovania sa konávajú 
približne tri mesiace pred vyjdením ďalšieho čísla. MEK SOŠV 
schvaľuje obsah každého čísla časopisu pripomienkovaním 
návrhu, ktorý spoločne pripravujú zostavovateľ časopisu – v 
prípade prvého čísla v roku 2020 to bol Boris Vanya, v prípade 
druhého Peter Pašuth – 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 www.
olympic.sk, mediálneho informovania z multišportových 
olympijských podujatí aj k zvládnutiu mediálnych služieb 
na nich, ďalej schvaľovaniu návrhu na udelenie Ceny Mira 
Procházku (výročné ocenenie 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 – 
napríklad 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 minulosti sa MEK SOŠV schádzala dvakrát do roka, ale v 
roku 2020 sa komisia zišla len raz – 10. septembra. Vzhľadom 
na protipandemické opatrenia totiž muselo byť marcové 
rokovanie zrušené a členovia komisie sa prostredníctvom 
mailu vyjadrovali len k k návrhu obsahu časopisu OLYMPIC.
sk jar/leto 2020, ktorý schválili prostredníctvom mailovej 
komunikácie.
Na zasadnutí MEK SOŠV v septembri 2020 členovia 
zhodnotili vydanie oboch predchádzajúcich čísiel časopisu 
a schválili obsah Olympic.sk jeseň/zima 2020. Ďalej sa 
oboznámili s mediálnou stránkou príprav OH 2020 v Tokiu a 
jna ZOH 2022 v Pekingu a schválili návrh na podporu vydania 
knihy Miroslava Michalecha „V rytme Tanga“ (SOŠV odkúpil 
výtlačky v cene 1000 EUR), aj plán na vydanie knihy SOŠV 
autora Miroslava Hazuchu o olympijskom víťazovi v boxe 
Júliusovi Tormovi. Kniha má vyjsť v marci 2022 k 100. výročiu 
Tormovho narodenia.

MARKETINGOVÉ ODDELENIE 

Marketingové oddelenie úzko spolupracovalo predovšetkým 
s dcérskou spoločnosťou Slovenského olympijského a 
športového výboru Slovenskou olympijskou marketingovou, 
a. s.. Viaceré činnosti marketingového oddelenia sa priamo 
prekrývali s prácou SOM, a. s. 

Rok 2020 mal byť olympijským rokom, avšak celosvetová 
pandémia presunula najväčší športový sviatok na ďalší rok. 
SOŠV musel promptne zareagovať, prehodnotiť všetky 
naplánované sprievodné aktivity a prispôsobiť sa vzniknutej 
situácii. 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. Hlavným cieľom bolo atraktívnou 
formou ukázať a inšpirovať verejnosť k pohybu a zdravému 
životnému štýlu. Väčšina projektov sa musela presunúť 
do online priestoru. Oddelenie sa podieľalo v spolupráci 
so SOM, a. s., na významných aktivitách a projektoch 
Slovenského olympijského a športového výboru ako Športuj 
doma, Slovensko, Juniorský olympijský tím, JOT GAMES, 
konferencia SPORT (R)EVOLUTION, Ukáž sa!, Športovec 
roka 2020. Bližšie informácie o týchto projektoch sú vo 
výročnej správe SOM, a. s.
Jednou z hlavných činností marketingového oddelenia 
bola okrem realizácie stanovených projektov komunikácia  
s partnermi. Napriek situácii v roku 2020 sa podarilo udržať 
marketingové partnerstvá s doterajšími podporovateľmi, 
dodávateľskými subjektmi a s mediálnymi partnermi. 
Exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského  
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a športového výboru je naďalej spoločnosť TIPOS, národná 
lotériová spoločnosť, a. s.
Marketingové oddelenie v roku 2020 zabezpečilo mediálny 
priestor prostredníctvom mediálnych partnerov v rôznych 
slovenských médiách, koordinovalo mediálne spolupráce  
a projekty, či podporovalo online komunikáciu na sociálnych 
sieťach Slovenského olympijského a športového výboru. 

NOVÉ MÉDIÁ 

Oddelenie nových médií zabezpečuje v rámci 
marketingového oddelenia kreatívne zastrešenie 
vybraných projektov, ako aj komunikáciu na sociálnych 
sieťach a na webe www.olympic.sk. 
V roku 2020 pokračovalo v nastavenej stratégii „brand 
journalism”, ktorej cieľom je prostredníctvom populárneho 
obsahu na webe dostať do povedomia širokej verejnosti 
značku SOŠV. V roku 2020 sa uverejnilo viac ako 280 článkov, 
pričom išlo o rozhovory so športovcami, trénermi, športovými 
odborníkmi, propagáciu projektov SOŠV (napríklad Juniorský 
olympijský tím, Ukáž sa!), články propagujúce zdravý životný 
štýl a pod. 

Sociálne siete SOŠV
Nové médiá v roku 2020 zabezpečovali komunikáciu na 

sociálnych sieťach Facebook a  Instagram. Doplnkovou 
sociálnou sieťou je LinkedIn, ktorá slúži na komunikáciu najmä 
inštitucionálnych tém. 
Fanúšikovská stránka na Facebooku, ktorá má 49 277 
sledovateľov, zaznamenala v roku 2020 dosah 10 109 372. 
Uverejnilo sa viac ako 850 príspevkov, čo je v priemere viac 
ako 77 príspevkov za mesiac. Interakcie, do ktorých zahŕňame 
„lajky”, komentáre, zdieľania či prekliky na web, na Facebooku 
dosiahli hodnotu 320 981. 
Videá uverejnené na Facebooku Slovenský olympijský tím 
dosiahli 2 083 686 pozretí. V priebehu roka 2020 tím nových 
médií vytvoril viacero rozmanitých audiovizuálnych seriálov, 
ako napríklad Hrdinovia budúcnosti (predstavenie vybraných 
členov Juniorského olympijského tímu), V pozadí úspechov 
(reportáže s vybranými trénermi, ktorí sú dôležitou súčasťou 
úspechov športovcov), Deň matiek, Športuj doma Slovensko, 
Olympijský livestream a pod. 
Na sociálnej sieti Instagram má SOŠV 12 750 sledovateľov  
a v roku 2020 zaznamenal dosah 2 300 000. 

Olympijský podcast v roku 2020 
V roku 2020 sa okrem pokračovania pravidelných 
štvrtkových podcastov, ktorého hosťami sú športovci, 
športoví odborníci či zaujímaví ľudia z oblasti športu, 
spustil aj podcast “TalkSport”, v ktorom boli hosťami 

Konferencia SPORT 
REVOLUTION 2020 
sa presunula do online 
prostredia. 
FOTO SOŠV/ANDREJ GALICA
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slovenskí športoví novinári. Spolu s redaktorom 
Stanislavom Benčatom sa venovali uplynulému týždňu 
a analyzovali, čo sa udialo vo svete športu. Olympijský 
podcast v roku 2020 dosiahol počúvanosť 46 500. 

Olympijské aktuality  - newsletter 
V kompetencii nových médií je i tvorba a distribúcia 
newslettrov - olympijských aktualít. Olympijské aktuality 
sa distribuujú na 28 000 e-mailových adries v databáze. 
Olympijské aktuality sa distribuujú na pravidelnej 
týždennej báze. Okrem toho sa zasielajú newslettre aj 
„ad hoc” podľa potrieb jednotlivých oddelení SOŠV.  
V druhej polovici roku 2020 sa k pravidelným „lifestylovým” 
newslettrom pridali i newslettre distribuované na športovú 
obec, pozostávajúcu zo športových zväzov a inštitúcií.  
V nich komunikujeme dôležité témy z prostredia športu 
na Slovensku, ako aj inštitucionálne témy. V roku 2020 sa 
odoslalo celkovo 81 newsletterov. 

Zdravensko 
V závere roka sa postupnými krokmi spustila kampaň 
zameranú a propagujúci zdravý životný štýl. Cieľom 
kampane Zdravensko je šírenie osvety, že najlepšou 
prevenciou voči akýmkoľvek civilizačným ochoreniam, 
ale aj vírusom je zdravý životný štýl = pohyb + strava. 
Cieľom projektu je vytvoriť príťažlivú platformu, dlhodobú 
komunikáciu, s ktorou sa môžu spojiť súčasní, ale aj 
budúci partneri SOŠV a zároveň posilňovať „brand” SOŠV  
u širokej verejnosti.
Kampaň na podporu zdravého životného štýlu sa v roku 

2020 začala realizovať prostredníctvom podcastu „Čo 
chutí zdraviu“, videoseriálu „Zdravensko: Raňajkuj ako 
športovci“ i rozhovorov s odborníkmi, lekármi na rôzne 
témy súvisiace so zdravým životným štýlom. 

Program športovej žurnalistiky 
Nové médiá sa v roku 2020 venovali i príprave Programu 
športovej žurnalistiky, v ktorom SOŠV spolupracuje  
s novinármi priamo z praxe, a to Marián Szűcs (SME), Boris 
Vanya (SME), Viktor Kiššimon (SME), Tomáš Kyselica 
(SZĽH), Peter Pašuth (Grape PR), Michal Svítok (TASR)  
a Martin Baumann (TASR). 
Cieľom projektu je vytvoriť pravidelný vzdelávací program 
na báze odbornej stáže určený pre študentov žurnalistiky 
a iných odborov na Slovensku a upevniť tak pozíciu SOŠV 
ako autority z hľadiska vzdelávania aj v tejto oblasti.
Projekt odštartoval v októbri 2020 prvou fázou, a to 
prihlasovaním študentov do programu prostredníctvom 
webovej stránky projektu www.olympic.sk/
programzurnalistiky. SOŠV vo výraznej miere v propagácii 
projektu spolupracoval i s vysokými školami a univerzitami 
na Slovensku. Súčasťou propagácie bol i tzv. „press kit” 
 s tlačovou správou a grafickými materiálmi vhodnými 
na uverejnenie na sociálnych sieťach univerzít a katedier.  
V roku 2020 sa ukončila prvá fáza projektu - prihlasovanie. 
Do projektu sa prihlásilo 112 záujemcov o odbornú stáž. 

Komunikácia projektov SOŠV
Nové médiá kreatívne zastrešilo marketingové kampane 
mnohých kľúčových projektov SOŠV. 

Pozvánka na online 
oslavu Olympijského 
dňa a cvičenie s Dan-
kou Bartekovou. 
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Športuj doma, Slovensko 
Pozretia videí na sociálnych sieťach (Facebook, 
Instagram, Youtube): 49 922
Hlavnou aktivitou na sociálnych sieťach bola Výzva 
šampiónov - ľudia mali odcvičiť cvik športovcov a video 
uverejniť na svojom Instagrame. Výhry sme rozdávali 
každý týždeň - balíček Nutrend. Do Výzvy šampiónov 
prostredníctvom sociálnych sietí sa zapojilo viac ako 200 
ľudí. 

Grantový program Nadácie SOŠV “Dáme to!”
Na sociálnych sieťach sa v čase pandémie intenzívne 
komunikoval projekt na podporu športových odborníkov 
Dáme to!, a to prostredníctvom príspevkov na Facebooku  
a Instagrame, platenej FB reklamy, ako aj v podobe 
podcastu. 

Olympijský deň
V rámci osláv Olympijského dňa sa nové médiá venovali 
nielen samotnému Olympijskému dňu, ale aj propagácii 
olympijských klubov na Slovensku, a to prostredníctvom 
rozhovorov s predstaviteľmi vybraných klubov. Rovnako 
sa venovali i propagácii Olympijského kvízu z dielne 
oddelenia olympizmu.  Pridali sa tiež k celosvetovej oslave 
Olympijského dňa, ktorú vyhlásil MOV – Danka Barteková 
spolu so Zuzanou Tomčíkovou odcvičili na olympijský 
workout prostredníctvom Instagram livestreamu, ku 
ktorému sa pridali stovky ľudí. 

Ukáž sa! 
Tím nových médií kreatívne zastrešil novú tvár grantového 
programu Nadácie SOŠV Ukáž sa!, ktorý sa presunul do 
online prostredia. Rovnako tak vytvoril rozsiahly e-book 
„Ukáž sa! na Instagrame” so zásadami komunikácie na 
sociálnych sieťach. 
Celkový dosah komunikácie projektu na sociálnych 
sieťach SOŠV: 335 129 

Dosah propagačných videí s Expl0itedom: 111 052 
používateľov
Celkové zobrazenia webovej stránky: 269 488
Celkový dosah príspevkov na Instagrame a Facebooku 
počas verejného hlasovania: 77 300

Športová krv 
V rámci spoločnej iniciatívy Nadácie SOŠV a SPV sme 
vytvorili „brand awareness” kampaň na sociálnych sieťach, 
ktorej hlavným cieľom bolo predstaviť iniciatívu a motivovať 
ľudí na darovanie krvi.  Jednotlivé vizuály kampane boli 
utvorené zo spoločných viet športovcov za SOŠV i SPV. 
Kampaň zaznamenala dosah 60 546 a vyše 800 preklikov na 
stránku NTS. 

INTERNETOVÉ SÍDLO OLYMPIC.SK

Internetové sídlo olympic.sk sa v uplynulom roku rozširovalo 
primárne v časti projekty. Počas roka boli dotiahnuté detaily 
projektových stránok, alebo vytvorené kompletne nové 
projektové stránky pre nové projekty. Ich štruktúra a UI je 
jednotná a umožňuje lepšiu orientáciu pre návštevníkov 
sídla. 
Medzi nové projektové weby implementované v roku 2020 
sa radia Šport 2030, Udržateľný šport, Olympijská výchova, 
Kvapka krvi, Program športovej žurnalistiky, Platforma, Sieň 
slávy, Dáme to a Duálna kariéra. Spolu na sídle prevádzkujeme 
viac ako 20 projektových stránok. To je možné len vďaka 
premyslenej a efektívne navrhnutej štruktúre a viacúrovňovej 
administrácii obsahu.
V duchu štruktúry projektových webov boli vytvorené aj 
samostatné weby pre Nadáciu SOŠV, Slovenskú asociáciu 
olympionikov, Klub fair play a Slovenského olympijského 
a športového múzea. V závere roka sa úspešne uskutočnila 
i testovacia prevádzka internetového obchodu.
Paralelne s rozširovaním webu o nové projekty bola 
rozširovaná funkcionalita aj v projektoch implementovaných 
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skôr. V roku 2020 SOŠV naplno využíva možnosti 
implementovaného modulu formulárov a všetky údaje 
od svojich partnerov a návštevníkov sídla spracováva 
automatizovane. To výrazne zefektívňuje prácu mnohých 
oddelení. Celkovo bolo v roku aktívnych viac ako  
50 formulárov. 
Rozširovanie funkcionality pri jednotlivých projektoch  
a implementovanie ďalších prináša silný synergický efekt  
a je možné všetky implementované funkcie využívať naprieč 
celým webovým sídlom. Zvýšená pozornosť SEO a UI sa 
začína prejavovať vo vyššom podiele organickej návštevnosti, 
ktorá prináša návštevníkov, ktorí strávia na webe viac 
času a skonzumujú viac obsahu oproti návštevníkom 
prichádzajúcim z platených kampaní. Rozširovanie sídla sa 
rovnako ako v roku 2019 aj v roku 2020 odrazilo vo zvýšenom 
počte zobrazení, návštevníkov a ďalších sledovaných 
parametrov. V roku, v ktorom sa veľa projektov realizovalo  
v obmedzenom režime, alebo boli rovnako ako olympijské 
hry v Tokiu úplne odložené, je to mimoriadny výsledok.  
 

 MEDZINÁRODNÉ ODDELENIE 

Komisia zahraničných vzťahov SOŠV je poradným orgánom 
prezidenta SOŠV, viceprezidentov SOŠV a VV SOŠV v oblasti 
koncepčných otázok týkajúcich sa postupu SOŠV v oblasti 
zahraničných vzťahov.

Do pôsobnosti oddelenia patrí:
• predkladanie koncepčných materiálov v oblasti 

medzinárodných stykov SOŠV,

• predkladanie koncepčných materiálov v oblasti domácich 
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, ubytovanie, 
diét, výška finančných záloh, programové náležitosti, 
časový harmonogram ZPC, účastnícke poplatky, príprava 
podkladov 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 zahraničných 
štátov v SR, veľvyslanectvami SR v zahraničí

• administratívne a logistické zabezpečenie účasti ústavných 
činiteľov na OH, ZOH , EH, a pod. 

• zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských činností 
pre SOŠV a protokol SOŠV,

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

• zabezpečovanie a administratíva schvaľovania základných 
dokumentov SOŠV na MOV (Stanovy SOŠV, Olympijská 
charta)

• administratívne zabezpečenie aktivít komisie 
medzinárodných vzťahov SOŠV

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

Názov podujatia:  Odovzdanie artefaktu do múzea MOV
Dátum:   10. 1. 2020
Miesto konania:  Lausanne, Švajčiarsko
Počet osôb:  25 (15 zo SOŠV)
Šesťnásobná olympijská medailistka Anastasia Kuzminová 
počas úvodného súťažného dňa III. zimných olympijských hier 
mládeže v Lausanne 2020 za účasti prezidenta Slovenského 
olympijského a športového výboru Antona Siekela a vedúcej 
Oddelenia kultúrneho dedičstva Olympijského múzea  
v Lausanne Yasmin Meichtryovej darovala Olympijskému 
múzeu významný artefakt – športové hodinky, ktoré boli 
súčasťou najvýznamnejších chvíľ v jej športovej kariére.

Názov podujatia:  RINGS (Road towards Innovative 
governance of NOCs and Grassroots Sport organisations)
Dátum:   február 2020 - december 2021
Miesto konania: Európa
Počet osôb:  40 (2 zo SOŠV)
Projekt so zameraním na modernizáciu strategického riadenia 
národných olympijských výborov (NOV) v Európe.

Názov projektu:  Športová diplomacia 2019/2020
Dátum:   október 2019 – november 2020

Počet návštevníkov
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Miesto konania:  Praha, ČR
Počet osôb:  5
Vzdelávanie osôb zo športovej obce v základných oblastiach 
športového manažmentu. Projekt zameraný na posilnenie 
zastúpenia slovenských predstaviteľov v medzinárodných 
športových organizáciách. 

Názov podujatia:  Zasadnutie MOV
Dátum:   17. 7. 2020
Miesto konania:  online
Počet osôb:  400 (2 zo SOŠV)
Zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru. 
Názov podujatia:  Videokonferencia s prezidentom MOV
Dátum:   2. 10. 2020
Miesto konania:  online
Počet osôb:  200 (1 zo SOŠV)
Neformálna videokonferencia s prezidentom MOV k súčasnej 
situácii v športe.

Názov podujatia:  Valné zhromaždenie ENGSO
Dátum:   12. 11. 2020
Miesto konania:  online
Počet osôb:  100 (2 zo SOŠV)
Valné zhromaždenie členských subjektov ENGSO, na ktorom 
bol SOŠV prijatý za riadneho člena ENGSO.
 
Názov podujatia:  Európska športová platforma
Dátum:   13. 11. 2020
Miesto konania:  online
Počet osôb:  300 (2 zo SOŠV)
Podujatie organizované ENGSO s cieľom predstavenia 
projektov členských subjektov ENGSO vo viacerých oblastiach 
športu. 

Názov podujatia:  Valné zhromaždenie EOV
Dátum:   27. 11. 2020

Miesto konania:  online
Počet osôb:  300 (2 zo SOŠV)
Valné zhromaždenie členských subjektov EOV.

Názov podujatia:  EYOF Banská Bystrica 2022
Dátum:   celoročne
Miesto konania:  SR, EU
Počet osôb:  3 z SOŠV
Podporné činnosti v rámci priebehu prípravy na podujatie. 
Usmernenie v rámci platných pravidiel EOV. 

PRÁVNE ODDELENIE

Agendu právneho oddelenia SOŠV zastrešuje právnik SOŠV 
JUDr. Patrik Hrbek. Do okruhu úloh tohto oddelenia patrí najmä 
príprava právnych podaní, príprava a pripomienkovanie zmlúv, 
plnenie úloh na úseku legislatívy, najmä pripomienkovanie  
a tvorba návrhov zákonov v oblasti športu, sledovanie aktuálnej 
legislatívy a analýza nových schválených právnych inštitútov. 
Okrem toho právne oddelenie SOŠV zabezpečuje právnu 
podporu pre ďalšie oddelenia SOŠV a členské subjekty 
SOŠV i prípravu podkladov pre zasadnutia VV SOŠV a VZ 
SOŠV. Neodmysliteľnou súčasťou agendy je vypracovávanie 
odborných vyjadrení k právnej stránke posudzovaného 
právneho vzťahu pre prezidenta SOŠV a VV SOŠV. 
Právne oddelenie SOŠV pripravuje smernice, memorandá, 
propozície súťaží a ďalšie interné dokumenty SOŠV. Sleduje 
dodržiavanie týchto dokumentov a procesný súlad so Stanovami 
SOŠV a Olympijskou chartou MOV. 
Toto oddelenie SOŠV vytvára tiež dokumenty pre zasadnutia 
jednotlivých pracovných skupín SOŠV a koncipuje zápisy 
a závery z týchto zasadnutí. Aktuálne právne oddelenie 
zabezpečuje  zasadnutia legislatívno-právnej komisie SOŠV, 
komisie pre rozvoj športu SOŠV a komisie neolympijských 
športov SOŠV. Okrem toho pripravuje pravidelné pracovné 

Zástupcovia 
partnerských 
organizácií 
v projekte RINGS 
počas úvodného 
stretnutia.  
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stretnutia so zástupcami športového hnutia o kľúčových 
otázkach slovenského športu. Právne oddelenie SOŠV 
zabezpečuje aj súvisiacu právnu komunikáciu so športovými 
organizáciami, štátnymi orgánmi a príslušnými registrami, 
vypracováva odborné stanoviská a ďalšie podporné dokumenty 
pre členov SOŠV. Právne oddelenie sa vyjadruje aj k žiadostiam 
pri prijímaní nových členov do SOŠV a zasiela tieto podklady 
komisii SOŠV pre prijímanie nových členov.
Právne oddelenie SOŠV zastrešuje tiež ochranu olympijskej 
symboliky pred jej možným zneužitím a s tým súvisiaci 
monitoring. Do jeho kompetencií patrí však aj ochrana 
osobných údajov, aktualizácia dokumentácie k problematike 
GDPR, plnenie úloh zodpovednej osoby a komunikácia s 
Úradom na ochranu osobných údajov SR. 
Právne oddelenie SOŠV sa tiež naďalej snaží odborne 
upozorňovať na témy spoločenskej zodpovednosti, 
diskriminácie, boja proti dopingu, matchfixingu, diváckeho 
násilia a ďalších negatívnych javov v športe. Úspešne bol 
vyhodnotený najmä projekt Šport v bezpečí, ktorý sa zameral 
na ochranu pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním  
a zneužívaním v športe.
V roku 2020 právne oddelenie SOŠV aktívne spolupracovalo 
s Univerzitou Komenského v Bratislave, najmä s Právnickou 
fakultou v rámci jej projektu stáží pre študentov, ktorí sa 
zaujímajú o oblasť športového práva. Rovnako pokračovala aj 
spolupráca s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave 
na projekte stáže pre študentov športového práva.
Okrem týchto úloh sa právne oddelenie aktívne venovalo 
aj publikačnej činnosti. Oddelenie organizačne a obsahovo 
zabezpečuje konferenciu Šport medzi paragrafmi a príslušný 
odborný blok na konferencii Sport ®evolution. 
Prostredníctvom právneho oddelenia SOŠV aktívne 
participuje tiež vo viacerých pracovných skupinách (vzhľadom 
na interdisciplinárny rozsah športu), napr. na Úrade 
splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti či 
na Prezídiu Policajného zboru SR.
Toto oddelenie SOŠV sa tiež sústreďuje na komparáciu športových 
systémov a štruktúr financovania športu v jednotlivých krajinách 
EÚ a taktiež na ďalšie administratívne úlohy.
Činnosť oddelenia sa tiež v poslednom období zameriavala 
na aktivity v oblasti politík EÚ a jej podporných nástrojov, 
komunikáciu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR a koordinačnú a konzultačnú funkciu  
v oblasti eurofondov. Dôležitou súčasťou je najmä participácia 
na príprave Integrovaných územných stratégií na úrovni 
jednotlivých krajov SR a úzka spolupráca so Združením 
cestovného ruchu SR, s ktorým SOŠV vytvoril platformu na 
podporu rozvoja športu a cestovného ruchu pri koordinovanej 
výmene skúseností, dialógu a spoločných stanovísk, ktoré 
pomôžu pri rozvoji oboch oblastí.
Dôležitou úlohou právneho oddelenia SOŠV v roku 2020 bola 
aj participácia na príprave Koncepcie rozvoja športu 2030  
a jednotlivých podkladov tohto projektu.  
Vzhľadom na schválenie nového právneho predpisu - zákona 
o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov - právne oddelenie SOŠV zabezpečovalo aj 
konzultácie a pomoc olympionikom pri vypracovaní samotných 
žiadostí o príspevok za zásluhy v oblasti športu a potvrdení  
o medailovom umiestnení.
Legislatívno-právna komisia SOŠV, s ktorou spolupracuje 
právne oddelenie, počas roka 2020 nezasadala v sídle SOŠV. 
Komisia riešila aktuálne úlohy a témy konferenčnými hovormi  
a elektronickou komunikáciou. Najdôležitejšou úlohou 
komisie bolo aktívne pripomienkovanie návrhov zmien zákona  
č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Osobitná pracovná skupina pod vedením profesora Gábriša sa 
zaoberala prípravou Rozhodcovského súdu pre šport. Cieľom 
SOŠV ako strešnej organizácie športu v Slovenskej republike je 
vždy prichádzať proaktívne s riešeniami problémov, ktorým čo 
i len potenciálne čelí slovenské športové hnutie. Do tejto oblasti 
pritom radíme i absenciu národného orgánu pre rozhodovanie 
sporov v športe, ktorý by kvalifikovanosťou svojho personálneho 
obsadenia, ako aj rýchlosťou svojho konania predstavoval vhodnú 
alternatívu voči súdnemu rozhodovaniu sporov v športe, ale 
zároveň pomohol aj národným športovým zväzom, ktoré sú  
v súčasnosti povinné jednotlivo vytvárať orgány na riešenie sporov 
v športe. SOŠV preto začal pracovať na vytvorení spoločného 
Športového arbitrážneho tribunálu pre rozhodovanie sporov  
v oblasti športu, ktorý by bol zriadený podľa vzoru Športového 
arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne. Takýto unifikovaný orgán 
by mal rozhodovať spory rýchlejšie, odbornejšie, nestrannejšie, 
lacnejšie a najmä vo vnútri športového hnutia. Okrem týchto úloh 
komisia priebežne poskytovala odborné poradenstvo a pomoc 
viacerým členským subjektom SOŠV.

VŠEOBECNÉ PROJEKTY SOŠV

Názov projektu: Podpora modernizácie, rekonštrukcie a 
budovania športovej infraštruktúry zo strany SOŠV
Termín projektu: jún 2019 – december 2021
Miesto konania: v rámci SR
V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 
z 12. júna 2019 k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii 
športovej 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, rekonštrukciu  
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 vypožičiavateľom 
športovej infraštruktúry na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie 
športovej infraštruktúry.
Cieľom tejto výzvy na predkladanie žiadostí bolo zlepšiť 
celkový stav a kvalitu športovej infraštruktúry v SR jej 
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postupnou modernizáciou, rekonštrukciou a budovaním.
Komisia SOŠV na vyhodnocovanie žiadostí, vedená 
viceprezidentom SOŠV pre infraštruktúru a investície 
Martinom Kohútom, schválila na svojom zasadnutí zoznam 
projektov, ktoré odporučila podporiť. Tento návrh na svojom 
286. zasadnutí 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 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 roku 2020 projekt plynulo pokračoval, pristúpilo sa k podpisu 
jednotlivých zmlúv a postupne sa začali realizovať samotné 
schválené projekty modernizácie, rekonštrukcie a budovania 
športovej infraštruktúry. V niektorých prípadoch však realizáciu 
komplikovala súčasná situácia spôsobená koronavírusom  
a celosvetovou pandémiou. Všetky športové projekty však 
musia byť zrealizované do konca roka 2021, preto sa sekretariát 
SOŠV snaží vynakladať čo najväčšiu odbornú súčinnosť. 
 
Aktuálny stav čerpania financií v rámci tohto projektu  
k 24. 2. 2021:

Príspevok na infraštruktúru celkom 3 000 000 €

Z toho :  

Vyplatené v roku 2020 1 394 830 €*

Zostatok k dočerpaniu v roku 2021 1 605 170 €

*  V sume sú započítané výdaje, ktoré sa viažu k dokladom za rok 2020 
(podľa účtovníctva) a výdavok z roku 2019 (33000), keďže sa v minulom 
roku neuvádzal.

 
Názov projektu:  Podpora vybraných športov a športových 
projektov 2019 - 2020
Dátum projektu: od 9. 10. 2019  do 31. 8. 2021
Miesto konania: v rámci SR
Počet zúčastnených osôb, subjektov: 21 subjektov vrátane 
SOŠV

Na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie SPP zo dňa 
9. októbra 2019 sa poskytovateľ (SPP) zaviazal poskytnúť 
príjemcovi (SOŠV) finančný príspevok vo výške 2  milióny 
eur na projekt: „PODPORA VYBRANÝCH ŠPORTOV A 
ŠPORTOVÝCH PROJEKTOV 2019 – 2020“. Finančný 
príspevok je účelovo viazaný na rozvoj telovýchovy v súlade s 
§2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z.  a je určený na podporu športu 
a športových aktivít v priamej gescii SOŠV, konkrétne na:
a) podporu športových projektov a aktivít prostredníctvom 

Nadácie SPP pre  určené športové zväzy a federácie,  
b) podporu individuálnych športovcov, športových 

odborníkov alebo športových organizácií na základe ich 
individuálnych písomných žiadostí, 

Stav k 31. 12. 2020: vzhľadom na situáciu so šírením 
ochorenia COVID-19 na Slovensku a celom svete a odloženie 
olympijských hier v Tokiu, ktoré majú vplyv na obsah a 
časový harmonogram Projektu, sa zmluvné strany (SPP 
a SOŠV) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, 
kde sa dohodlo predĺženie dátumu čerpania príspevku do 
31. augusta 2021. Šesť klubov podporených príspevkom 
z Nadácie SPP vyčerpalo svoj finančný podiel na základe 
zmluvy k 31. decembru 2020.

Príspevky na zväzy zaplatené v roku 2020        971 135 €

ATO /administratívno-organizačné 
zabezpečenie/

             65 608 €

Juniorský olympijský tím              57 600 €

Ukáž sa!      35 000 €  

Konferencia SOŠV      83 500 € 

Spolu v roku 2020 1 212 843 €*

Príspevok celkom  2 000 000 € 

K dočerpaniu v roku 2021           787 157 €

*  Uvádzame výdaje, ktoré sú účtované aj v roku 2019, keďže neboli vo VS 
2019

 
SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ  
ŠPORTOVÉ MÚZEUM

Slovenské olympijské a športové múzeum (ďalej SOŠM) 
v roku 2020 pokračovalo v zabezpečovaní a vykonávaní 
základných odborných činností v stanovenom rozsahu za 
podmienok určených všeobecne záväznými predpismi 
alebo predpismi stanovenými zriaďovateľom. Zameriavalo 
sa najmä na získavanie predmetov kultúrnej hodnoty ako 
zbierkových predmetov, ich odbornú evidenciu, odbornú 
správu a zabezpečenie. Na základe ich vedeckého skúmania 
využívalo informačnú a výpovednú hodnotu predmetov, 
budovalo vedomostný systém múzea a poskytovalo vybrané 
verejné služby. Pomáhalo rozvíjať odbornú, metodickú  
a dokumentačnú činnosť v oblasti olympijského hnutia  
a športu na Slovensku. 
V roku 2020 bolo nominované za výstavu „90 rokov  
ľadového hokeja na Slovensku“ na prestížnu cenu v kategórii 
výstava, ktorú udeľuje časopis Pamiatky a múzea.

Kuratórium múzea
Kuratórium je reprezentačným, poradným a iniciatívnym 
orgánom múzea. Členov kuratória vymenúva prezident  
SOŠV z radov externých spolupracovníkov SOŠV,  
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významných predstaviteľov vedy, kultúry, umenia, 
školstva, športu, spoločenského a verejného života.  
Kuratórium sa vyjadruje k najzávažnejším pro-
blémom a úlohám SOŠM, k plneniu jeho hlav-
ných funkcií, výsledkom, smerovaniu a službám  
z hľadiska širšieho verejného záujmu a navrhuje zriaďo-
vateľovi SOŠM opatrenia strategického a koncepčného  
významu. Členstvo v kuratóriu je dobrovoľnou neplatenou 
funkciou. Kuratórium zvoláva predseda kuratória najmenej 
jedenkrát ročne. 

Múzejná rada SOŠM
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 zriaďovateľovi ročný plán činnosti múzea. 
Členov Múzejnej rady menuje a odvoláva zriaďovateľ. 

Komisia na tvorbu zbierok SOŠM
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 SOŠM. Zároveň bola posúdená 
kvalita predmetov zbierkovej povahy nadobudnutých 
darom a vlastným výskumom a navrhnuté ich zaradenie do 
zbierkového fondu SOŠM . 

Nadobudnutie zbierkových predmetov, odborná 
evidencia a správa zbierkových predmetov 
Na základe odporúčania a schválenia členov Komisie na 
tvorbu zbierok pribudlo do zbierok múzea v sledovanom roku 
spolu 290 predmetov zbierkovej povahy v celkovej hodnote 
15 642,14 eur. Z toho bolo 166 predmetov získaných darom 
v hodnote 11 366 €, vlastným výskumom 85 predmetov  
v hodnote 2747 € a kúpou 39 predmetov v hodnote  
1529,14 €. Vo fotoarchíve bolo zaevidovaných 1613 
fotografických jednotiek v celkovej hodnote 266,1 €. Do 
špecializovanej knižnice múzea pribudlo 165 knižničných 
jednotiek  v celkovej hodnote 405,07 € (z toho 2 ks kúpou  
v hodnote 232,03 €).
Od roku 2005 múzeum systematicky eviduje zbierkové 
predmety v elektronickej podobe. 
V zbierkach múzea sa k 31. decembru 2020 nachádza  
v prvostupňovej evidencii zapísaných a v elektronickej 
podobe systémom BACH spracovaných 28 469 predmetov 
zbierkovej povahy v celkovej hodnote 448 205,083 €. Vo 
fotoarchíve je evidovaných 28 951 jednotiek v hodnote 
2993,8 €. V knižnici je evidovaných 13 047 knižničných 
jednotiek v celkovej hodnote 11 243,425 €. 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 2020 pripravilo opäť viacero zaujímavých 
výstavných projektov, ich realizáciu však oneskorila alebo 
spomalila situácia spojená s protipandemickými opatreniami 
spojenými s COVID-19. S celospoločenskou situáciu súviselo 
aj oddialenie otvorenia Stálej expozície SOŠV – SOŠM na 
Junáckej ulici v Bratislave. 
Aj v roku 2020 pokračovala prezentácia úspešnej výstavy 
„90 rokov ľadového hokeja na Slovensku“, v roku 2020 bola 
inštalovaná v ďalších piatich múzeách SR.
Naďalej pokračuje aj v prevádzkovaní a činnosti v Stálej 
expozícii dejín lyžovania na Slovensku, ktorá je umiestnená  
v Kremnici. Napriek tomu, že je otvorená v piatok až v nedeľu 
po tri hodiny a taktiež jej otvorenie záviselo od nariadení 
spojených s celoplošnými protipandemickými opatreniami  
s úpravou otváracích hodín v múzeách SR, navštívilo ju 2904 
návštevníkov.
V Kremnici boli inštalované v roku 2020 výstavné projekty 
„Spomienky na biele opojenie. 50. výročie MS 1970  
vo Vysokých Tatrách“ a „Ženy v lyžovaní I. – zjazdové 
lyžovanie“ v spolupráci s Komisiou SOŠV ženy a šport.  
V oboch výstavách múzeum predstavilo predovšetkým 
vlastné zbierky. 

Ďalšie aktivity a účasť na projektoch múzea
Spolupráca s: 
ŠK Slovan Bratislava – Sieň slávy
Národný pamätník olympionikov - odborná správa 
pamätníka a web stránky 
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4. Prehľad dosiahnutých 
športových výsledkov
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Zimné olympijské hry mládeže  
Lausanne 2020 (9. - 22. 1. 2020)

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Dievča: Rebeka Jančová (slalom, super G, alpská 
kombinácia, obrovský slalom)
Chlapec: Teo Žampa (slalom, super G, alpská kombinácia, 
obrovský slalom)
Super-G – dievčatá (59 štartujúcich): 1. Klopfensteinová 
(Švaj.) 56,27, 2. McFarlaneová (Fr.) 56,35, 3. Szollosová 
(Izr.) 56,36, ... 8. Jančová 56,99.  Chlapci (61): 1. Hofstedt 
(Švéd.) 54,56, 2. Ažnoh (Slovin.) 54,62, 3. Roduit (Švaj.) 
54,76, ... 21. T. Žampa 55,92.
Alpská kombinácia – chlapci (61): 1. Aulnette (Fr.) a 
Remsöy (Nór.) 1:28,41, 3. Hofstedt (Švéd.) 1:28,69, ... 24. 
T. Žampa 1:33,94. Dievčatá (62): 1. Salzgeberová (Rak.) 
1:33,74, 2. Szollosová (Izr.) 1:34,69, 3. Klopfensteinová 
(Švaj.) 1:34,85, 4. Jančová 1:34,87.
Obrovský slalom - dievčatá (78): 1. Klopfensteinová 
(Švaj.) 2:08,68, 2. Pohjolainenová (Fín.) 2:08,82, 3. 
Salzgeberová (Rak.) 2:08,83, ... 14. Jančová 2:11,82. Chlapci 
(77): 1. Hoffmann (Rak.) 2:06,31, 2. Zurbrügg (Švaj.) 
2:08,85, 3. Roduit (Švaj.) 2:08,89, ... 26. T. Žampa 2:15,01.  
Slalom - dievčatá (47): 1. Sahlinová (Švéd.) 1:28,82, 2. 
Volkenová (Švaj.) 1:30,00, 3. Kleinová (Nem.) 1:30,25, 
... 15. Jančová (SR) 1:34,01. Chlapci (52): 1. Hofstedt 
(Švéd.) 1:16,10, 2. Roduit (Švaj.) 1:17,42, 3. Saracco (Tal.) 
1:17,78, ... 37. T. Žampa (SR) 1:46,69.

BIATLON
Dievčatá (3): Ema Kapustová, Sára Pacerová, Barbara 
Skačanová (individuálne preteky na 10 km, šprint na 6 km, 
miešaná štafeta)
Chlapci (3): Matej Badáň, Matej Gregor, Bruno Matovič 
(individuálne preteky na 12,5 km, šprint na 7,5 km, miešaná 
štafeta)
Individuálne preteky na 10 km - dievčatá (97):  1. 
Mochovová (Rus.) 34:09,4, 2. Richardová (Fr.) 34:23,0, 3. 
Kavaleuskajová (Biel.) 33:59,5, ... 21. Kapustová 36:44,7, 
36. Skačanová 38:02,4, 72. Pacerová 42:25,3. 
Individuálne preteky na 12,5 km - chlapci (99): 1. 
Domiček (Rus.) 32:26,7, 2. Haslinger (Rak.) 33:30,5, 3. 
Garcia (Fr.) 35:04,3, ... 61. Gregor 41:04,6, 80. Matovič 
43:04,1, 93. Badáň 48:39,2. 
Šprint na 7,5 km - chlapci (98): 1. Zawol (Poľ.) 19:23,8, 2. 
Irodov (Rus.) 19:36,4, 3. Thon (Nór.) 19:42,3, ... 46. Gregor 
22:26,6 min, 78. Badáň 24:07,2 min, 83. Matovič 24:43,1. 
Šprint na 6 km - dievčatá (94): 1. Mochovová 18:55,5, 2. 
Zenová (obe Rus.) 18:57,4, 3. Andexerová (Rak.) 19:01,6, ... 
8. Kapustová 19:33,2. 
Miešaná štafeta (25): 1. Taliansko 1:10:55,3, 2. Rusko 
1:11:39,0, 3. Francúzsko 1:12:23,9, ... 21. Slovensko 
(Matovič, Gregor, Kapustová, Pacerová) 1:22:50,1.

SKIALPINIZMUS
Dievča: Laura Kovárová (šprint, individuálne preteky, 
miešaná štafeta)
Chlapec: Matúš Černek (šprint, individuálne preteky, 
miešaná štafeta)
Individuálne preteky – dievčatá (23): 1. Ulrichová 
58:34,48, 2. Deseynová (obe Švaj.) 58:34,48, 3. Ravilenová 
(Izr.) 1:00:28,95, ... 19. Kovárová 1:17:45,56. Chlapci (24): 
1. T. Bussard 47:49,8, 2. R. Bussard (obaja Švaj.) 49:16,5, 3. 
Oberauer (Rak.) 49:25,6, ... 16. Černek 56:55,8.
Šprint – chlapci (24): 1. Baldini 2:30,14 min, 2. Tomasoni 
(obaja Tal.) 2.38,01, 3. Ferrer Martinez (Šp.) 2:43,28, ... 
23. Černek 3:15,10. Dievčatá (23): 1. Costa Diezová 
(Šp.) 3:22,45, 2. Berrová (Tal.) 3:24,98, 3. Ravinelová (Fr.) 
3:25,85, ... 18. Kovárová 4:00,30.
Miešané štafety (11): 1. Švajčiarsko 35:07, 2. Francúzsko 
37:11, 3. Španielsko 37:13, ... 9. Slovensko (Černek, 
Kovárová) 40:56. 

SÁNKOVANIE
Dievčatá (2): Nikola Trembošová, Bianka Petríková 
(jednosedadlové + dvojsedadlové sane)
Chlapci (3): Vratislav Varga (jednosedadlové + 
dvojsedadlové sane), Metod Majerčák (dvojsedadlové 
sane), Dávid Lihoň (jednosedadlové sane).
Jednosedadlové sane - dievčatá (24): 1. Fräbelová 
1:49,687, 2. Degenhardtová (obe Nem.) 1:49,895, 3. 
Loginová (Rus.) 1:49,966, ...17. Trembošová 1:52,595, 
19. Petríková 1:52,980. Chlapci (27): 1. Berzins (Lot.) 
1:48,045, 2. Repilov (Rus.) 1:48,229, 3. Grancagnolo (Nem.) 
1:48,836, ... 16. Lihoň 1:51,908, 19. Varga 1:52,132.
Dvojsedadlové sane - chlapci (10): 1. Jäger, Steudte 
(Nem.) 1:49,649, 2. Rinks, Liepins (Lot.) 1:49,951, 3. 
Karnauchov, Čirva (Rus.) 1:49,951, ... 5. Varga, Majerčák 
1:51,198. Dievčatá (11): 1. Degenhardtová/Schneiderová 
(Nem.) 1:51,443, 2. Nashová/Corlessová (Kan.) 1:52,709, 
3. Zjedinová/Zvilnová (Lot.) 1:53,043, ... 7. Petríková/
Trembošová 1:54,768.

ĽADOVÝ HOKEJ
Dievčatá (17): Laura Medviďová (brankárka), Simona 
Macková (brankárka), hráčky: Nikola Janeková, Zuzana 
Dobiášová, Emma Donovalová, Barbora Kapičáková, 
Tereza Belková, Emma Bianka Živčáková, Lea Giertlová, 
Mária Nemčeková, Laura Jancsóová, Hana Fančovičová, 
Lea Glosíková, Nina Hudáková, Kristína Slováková, Lily 
Stern, Viktória Kučerová
Výsledky – základná skupina: Švédsko - Slovensko 3:2 sn, 
góly SR: Kapičáková, Belková. Slovensko - Nemecko 2:1, 
góly SR: Donovalová, Kapičáková. Semifinále: Japonsko 
- Slovensko 5:0. O 3. miesto: Švajčiarsko - Slovensko 1:2, 
góly SR: Hudáková, Janeková.
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HOKEJ 3x3
Dievčatá (5): Ivana Látková (brankárka), Nikola Janeková 
(hráčka), Zuzana Dobiašová (hráčka), Emma Donovalová 
(hráčka), Barbora Kapičáková (hráčka)
Chlapci (4): Rastislav Eliáš (brankár) , Patrik Melicher 
(hráč) , Peter Repčík (hráč) , Adam Sýkora (hráč). 
Zo striebra sa tešil Peter Repčík v Červenom tíme a Nikola 
Janeková v Čiernom tíme. Bronz získali Zuzana Dobiašová v 
Modrom tíme a Rastislav Eliáš v Hnedom tíme.

SNOUBORDING
Dievčatá (2): Eva Hanicová (slopestyle, big air), Katarína 
Pitoňáková (snoubordcross)
Slopestyle – dievčatá (24): 1. Poppeová (Belg.) 94,00, 2. 
Peperkampová (Hol.) 91,75, 3. Gislerová (Švaj.) 78,25, ... 
13. Hanicová 29,00. 
Big Air – dievčatá (22): 1. Asanumová (Jap.) 172,50, 
2. Morganová (Nem.) 160,50, 3. Peperkampová (Hol.) 
150,00, ... 20. Hanicová 12,66.
Snouborkros – dievčatá (27): 1. Baffová (Aus.), 2. 
Herpinová (Fra.), 3. Derigová (Švaj.), ... 21. Pitoňáková.

BEH NA LYŽIACH
Dievčatá (2): Timea Mazúrová, Kristína Sivoková (Šprint, 
5km voľná technika, Cross country cross).
Chlapci (2): Denis Tilesch, Matúš Oravec (Šprint, 10 km 
klasicky, Cross country cross)
Cross-country cross - voľne – dievčatá (80): 1. Wiggerová 
(Švaj.) 4:39,95, 2. Rosenbergová 4:40,72, 3. Ericssonová 
(obe Švéd.) 4:41,10, ... 30. Sivoková 5:25,35, 52. Mazúrová 
5:48,90. Chlapci (86): 1. N. Holmboe (Nór.) 4:09,97, 2. 
Anger 4:11,74, 3. Aastroem (obaja Švéd.) 4:13,51, ... 55. 
Tilesch 4:54,25, 58. Oravec 4:56,04.
Šprint - dievčatá (82): 1. Wiggerová (Švaj.) 2:46,40, 
2. Heggenová (Nór.) 2:47,87, 3. Rosenbergová (Švéd.) 
2:48,92, ... 27. Sivoková 2:57,26, 47. Mazúrová 3:06,33.
Šprint (CH): Matúš Oravec obsadil 60. miesto. Denis 
Tilesch skončil na 73. mieste. Chlapci (86): 1. Anger (Švéd.) 
3:08,72, 2. N. Holmboe 3:13,22, 3. A. Holmboe (obaja 
Nór.) 3:16,72, ... 60. Oravec 3:42,66, 73. Tilesch 3:58,74.
Individuálne preteky na 5 km voľnou technikou - dievčatá 
(79): 1. Rosenbergová (Švéd.) 14:15,7, 2. Wiggerová (Švaj.) 
14:28,4, 3. Kramerová (USA) 14:36,3, ... 23. Sivoková 
15:45,7, 50. Mazúrová 17:00,3.
Individuálne preteky na 10 km klasicky - chlapci (82): 1. 
Tregubov (Rus.) 26:40,5, 2. Keck (Nem.) 27:25,5, 3. Koch 
(USA) 27:29,5, ... 39. Tilesch 30:13,8, 56. Oravec 31:37,0.

RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE
Dievča (1): Petra Rusnáková (preteky na 1000 m, preteky 
na 500 m)
1000 m (29): 1. Min Seo 1:27,692, 2. Kimová (obe Kór. rep.) 
1:27,883, 3. Brunellová (Kan.) 1:30,024, ... 5. Rusnáková 
1:30,221.

500 m (29): 1. Min Seo (Kór. rep.) 43,483, 2. Velzeboerová 
(Hol.) 45,235, 3. Brunelleová (Kan.) 44,052, ... 6. Rusnáková 
45,857. 

BOBY
Dievča (1): Viktória Čerňanská (monoboby)
Chlapec (1): Martin Sviták (monoboby)
Monoboby – dievčatá (18): 1. Popescuová (Rum.) 2:26,84, 
2. Čerňanská 2:27,35, 3. Harmsová (Nem.) 2:27,36. 
Chlapci (18): 1. Czudaj (Nem.) a Nica (Rum.) 2:24,80, 3. 
Sanzo (Licht.) 2:25,18, ... 10. Sviták 2:26,82.

AKROBATICKÉ LYŽOVANIE
Dievča (1): Kayla Anna Lozáková (skikros)
Chlapec (2): Matej Oravec (slopestyle + big air), Jakub 
Válek (skikros)
Skikros – dievčatá (24): 1. Kristaová (Švaj.), 2. Cholenská 
(ČR), 3. Baľukinová (Rus.), ... 18. Lozáková. Chlapci (26): 
1. Walhberg (Švéd.), 2. Bažin, 3. Chorbačov (obaja Rus.), ... 
20. Válek. Miešané tímy (19): 1. Švajčiarsko, 2. Rusko, 3. 
Nemecko, ... 14. Slovensko (Válek, Lozáková).





5. 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 2020, ktorá obsahuje 
súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky je v prílohe č. 2 tejto 
Výročnej správy.

Príloha č. 2 – Účtovná závierka 2020

Správa nezávislého audítora prezidentovi, generálnemu 
sekretárovi a členom Slovenského olympijského a športového 
výboru o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2020  
a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo Výročnej správe je  
v prílohe č. 7 tejto Výročnej správy. 

Príloha č. 7 - Správa nezávislého audítora

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej 
závierke za rok 2020 – postup podľa §20 bodu 1a) až 1h) 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – vybrané finančné 
ukazovatele:

Porovnanie výšky základného imania

Hodnota základného imania sa v roku 2020 oproti roku 2019 
nezmenila.

Neobežný majetok

Ekonomický ukazovateľ 2018 2019 2020

Rentabilita aktív v % - 7,31 % 7,83 %

Rentabilita vlastného imania v % - 30,97 % 20,33 %

Celková zadlženosť v % 15,22 % 5,99 % 15,84 %

Pomer vlastného imania a záväzkov v % 510,09 % 394,22 % 243,02 %

Celková likvidita v % 308,21 % 1597,65 % 502,76 %

Doba obratu zásob v dňoch 41 182 790

Doba obratu pohľadávok v dňoch 133 146 112

Doba obratu záväzkov v dňoch 23 272 1341

2018 2019 2020

Hodnota základného imania 1 645 316 1 645 316 1 645 316

2018 2019 2020

Hodnota neobežného majetku ku koncu účtovného obdobia 
(netto) 669 862 729 015 746 191
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Hodnota neobežného majetku sa v roku 2020 zvýšila vplyvom 
zvýšenia drobného dlhodobého hmotného majetku, softvéru.

Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Priemerný stav zamestnancov

Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie a na 
zamestnanosť
Slovenský olympijský a športový výbor nemá významný vplyv 
na životné prostredie a na zamestnanosť v regióne. 

Predpokladaný budúci vývoj činností spoločnosti 
Slovenský olympijský a športový výbor bude v roku 2021 
vykonávať naďalej činnosť v zmysle svojej zriaďovateľskej listiny.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Slovenský olympijský a športový výbor v roku 2020 nevykonával 
činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

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

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

2018 2019 2020

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 24 29 37,5

z toho  počet vedúcich zamestnancov 3 3 3

Počet stálych zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti 2 2 2

Obstarávacia cena 
k 1.1.2020 Prírastky Úbytky Obstarávacia cena 

k 31.12.2020

Pozemky 0 0 0 0

Umelecké diela a zbierky 1 361 0 0 1 361

Samostatné hnuteľné veci 129 099 11 173 14 890 125 382

Dopravné prostriedky 8 550 0 0 8 550

Drobný dlhodobý hmotný majetok 64 405 20 564 4 799 80 170

Spolu 203 415 31 737 19 689 215 463





6. Prehľad výnosov podľa 
zdrojov a ich pôvodu
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Druh Zdroj Pôvod 2018 2019 2020

Tržby z predaja 
služieb Súkromný sektor Slovenská olympijská 

marketingová, a.s. 716 589 472 864 216 706

Prijaté príspevky od 
iných organizácií Súkromný sektor Nadácia SPP, Ekofond, n.f. 0 218 706 2 198 357

Prijaté príspevky od 
iných organizácií Zahraničie Olympijská solidarita 

a národné výbory 1046916 950 303 998 923

Dotácie Štátny rozpočet Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu 2569399 2 372 555 2 967 418

Iné ostatné výnosy Refakturácie/
predaj Iné právnické osoby 39 454 50 260 0

Ostatné vyššie 
nešpecifikované Ostatné Slovenský olympijský 

a športový výbor 13 859 31 574 18 956

Ostatné vyššie 
nešpecifikované Ostatné Iné právnické osoby 0 5 175 19 861

Dary Súkromný sektor Iné právnické osoby 50 000 0 0

Dotácie Ostatné Fond na podporu umenia 4 000 0 0

  Spolu 4 440 217 4 101 437 6 420 221
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Prehľad výnosov

Celkové výnosy sa v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom zvýšili o 2 318 784 eur, čo prestavuje zvýšenie  
o 56,54 %. Išlo najmä o príspevky na financovanie výdavkov 
spojených s modernizáciou športovej infraštruktúry a výdavkov 
s projektami Nadácie SPP a Ekofondu, n.f.

Výnosy 2018 2019 2020

Tržby z predaja služieb 756 043 473 899 216 706

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 11 037 4 760 9 211

Prijaté dary 0 4 140 10 192

Iné ostatné výnosy 2 482 50 261 19 405

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 0 0 0

Prijaté príspevky od iných organizácií 1 097 246 1 195 813 3 197 280

Dotácie 2 573 400 2 372 555 2 967 418

Výnosy celkom 4 440 217 4 101 437 6 420 221





7. Prehľad fyzických a právnických 
osôb, ktorým SOŠV poskytol 
zo svojho rozpočtu finančné 

prostriedky, prevyšujúce v súčte 
sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli 

tieto prostriedky určené
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Prostriedky prevyšujúce sumu 5000 eur pre fyzické a právnické 
osoby i účely ich poskytnutia sú uvedené v prílohe číslo 3 tejto 
Výročnej správy.

Príloha č. 3 - Prostriedky prevyšujúce sumu 5000 eur
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8. Prehľad nákladov športovej 
organizácie a osobitne prehľad 

nákladov na prevádzku športovej 
organizácie, mzdové náklady, 
náklady na odmeny a náhrady 

výdavkov podľa osobitného predpisu



Prehľad nákladov

Náklady 2018 2019 2020

Spotreba materiálu 1 028 517 524 146 328 399

Spotreba energie 0 0 0

Predaný tovar 0 0 0

Opravy a udržiavanie 2 779 3 380 2 298

Cestovné 62 274 43 912 30 908

Náklady na reprezentáciu 134 520 59 812 23 812

Ostatné služby 2 212 782 1 425 830 721 263

Mzdové náklady 510 890 576 321 724 177

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 178 937 202 705 249 376

Zákonné sociálne náklady 18 212 22 220 30 493

Ostatné sociálne náklady 5 653 0 0

Ostatné dane a poplatky 1 049 654 0

Ostatné pokuty a penále 127 62 65

Odpis pohľadávky 5 029 7 19

Kurzové straty 10 688 6 284 11 860

Dary 0 4 140 0

Osobitné náklady 27 085 5 545 2 140

Manká a škody 669 762 150

Iné ostatné náklady 18 325 196 663 51 551

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 19 554 33 488 30 998

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 287 044 462 141 3 687 353

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 200 5 942 90 569

Daň z príjmov 2 9 2

Dodatočné odvody dane z príjmov 0 0 0

Náklady celkom 4 524 336 3 574 023 5 985 433
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Prevádzka SOŠV

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú náklady v roku 2020 
vyššie o 287 864,- eur, čo predstavuje zvýšenie o 25,22 % oproti 
roku 2019.

Predmetné zvýšenie nákladových položiek na prevádzku 
SOŠV je naviazané na zvýšenie príspevkov uvedených v bode 
5. v tabuľke Prehľad výnosov. Napriek rôznym obmedzeniam 
v spoločnosti, súvisiacich s pandemickou situáciou,  SOŠV 
úspešne realizoval projekty – modernizácia športovej 
infraštruktúry, podpora projektov športových subjektov  
z Nadácie SPP a tiež aj enviromentálny projekt financovaný  
Ekofondom, n. f.  Išlo najmä o zvýšenie výdavkov na mzdy  
a externé služby, kde boli zamestnané osoby, ktoré sa  
v spolupráci s externými spoločnosťami zaoberali vyššie 
spomenutými novými projektami.

Prevádzka SOŠV Popis 2018 2019 2020

PREVÁDZKA SOŠV Osobné náklady zamestnancov  bez 
odmien 647 377 722 926 922 764

PREVÁDZKA SOŠV Osobné náklady zamestnancov – 
odmeny 42 450 62 100 41 516

PREVÁDZKA SOŠV Prenájom, prevádzka a údržba 
vozidiel 55 980 54 616 66 955

PREVÁDZKA SOŠV Nákup a opravy kancelárskej a 
výpočtovej techniky vrátane 12 550 17 738 15 460

PREVÁDZKA SOŠV Externé služby - ekonomické, práv-
ne, fotografické 66 675 122 892 226 970

PREVÁDZKA SOŠV Prenájmy 38 125 41 500 54 478

PREVÁDZKA SOŠV Ostatné - odpisy, kurzové rozdiely 30 261 33 059 41 898

PREVÁDZKA SOŠV Telekomunikačné služby 20 859 17 578 17 239

PREVÁDZKA SOŠV Poplatky a poštovné 8 416 25 614 19 036

PREVÁDZKA SOŠV Cestovné náhrady - zamestnanci 23 835 18 879 8 164

PREVÁDZKA Slovenské olympijské 
a športové múzeum Prenájmy, réžia, prevádzka múzea 17 578 24 721 15 007

PREVÁDZKA SOŠV Celkom 964 105 1 141 623 1 429 487
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9. 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
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10. Návrh na vysporiadanie 
výsledku hospodárenia



Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie 
účtovnej straty

Výsledkom hospodárenia Slovenského olympijského  
a športového výboru za rok 2020 je zisk vo výške  434 787 eur. 

Výkonný výbor navrhuje previesť zisk vo výške 434 787 eur  
na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov. 

Názov položky
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Účtovný zisk 527 414 434 787

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 527 414 434 787

Iné 

Účtovná strata

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

Iné   
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11. Zmeny vykonané v zakladajúcom 
dokumente a iných predpisoch 
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V roku 2020 neboli vykonané žiadne zmeny v Stanovách 
Slovenského olympijského a športového výboru.
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12. Zmeny v zložení orgánov 
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Riadiace a výkonné orgány

Príloha č. 5 - Zmeny v orgánoch SOŠV – VZ SOŠV a VV 
SOŠV
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13. Udalosti osobitného významu, 
ktoré nastali po skončení 

účtovného obdobia
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Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti 
osobitného významu. Spoločnosť posúdila dôsledky 
pokračujúcich opatrení na zabránenie šírenia choroby 
COVID-19 ako udalosť po konci účtovného obdobia, ktorá 
si nevyžaduje úpravu účtovnej závierky. Vedenie spoločnosti 
nie je schopné plne posúdiť dôsledky pokračujúcich 
protipandemických opatrení na jej budúcu finančnú pozíciu 
a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja 
urobí všetko preto, aby dopady neboli negatívne a významné. 
Aj vzhľadom na situáciu spoločnosť prehodnotila organizáciu 
niektorých podujatí a projektov naviazaných na Hry XXXII. 
olympiády v Tokiu. 

Valné zhromaždenie SOŠV
Neboli vykonané zmeny od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

Výkonný výbor SOŠV 
Neboli vykonané zmeny od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
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14. 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



89

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 
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Výročnú správu na základe podkladov z jednotlivých oddelení SOŠV spracovali:
Ing. Katarína Feketeová, Mgr. Peter Pašuth.

..............................................................
Ing. Anton Siekel
prezident Slovenského olympijského a športového výboru





Prílohy





Príloha č. 1
Register uznesení zo zasadnutí 

výkonného výboru SOŠV
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290. zasadnutie VV SOŠV 
(6. februára 2020, Bratislava)

Uznesenie č. 290/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: J. Juráška za overovateľa zápisu  

z 290. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 290/2/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Zápis z 288. zasadnutia VV SOŠV  

a zápis z 289. mimoriadneho zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 290/3/20
• VV SOŠV schvaľuje: Kontrolu úloh z 288. zasadnutia  

VV SOŠV a z 289. mimoriadneho zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 290/4/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie A. Siekela  

o jeho aktivitách v decembri 2019, v januári 2020  
a na začiatku februára 2020.

Uznesenie č. 290/5/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Vyhodnotenie YOG 

2020 Lausanne, ktoré prezentoval riaditeľ športového  
a metodického oddelenia SOŠV R. Buček. 

Uznesenie č. 290/6/20 
• VV SOŠV ukladá: Úlohu v nadväznosti na výborné 

športové výsledky z Lausanne pripraviť rozhovor  
s monobobistkou Viktóriou Čerňanskou o prínosoch jej 
multišportovej prípravy – športovkyňa sa aktívne venuje 
gymnastike, atletike a monobobom. (Z: Galicová; T: 31. 
3. 2020).

Uznesenie č. 290/7/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Správu o prípravách na 

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

Uznesenie č. 290/8/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

EYOF 2021, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV  
P. Korčok a generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uznesenie č. 290/9/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

návštevy prezidenta MOV T. Bacha a príprave seminára 
EOV.

Uznesenie č. 290/10/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

57. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV 
J. Liba.

Uznesenie č. 290/11/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh rozpočtu SOŠV na rok 

2020, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ  
SOŠV G. Asványi.

Uznesenie č. 290/12/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh rozpočtu SOM na rok 2020, 

ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ SOŠV  
G. Asványi.

Uznesenie č. 290/13/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh rozpočtu Sport event na 

rok 2020, ktorý VV SOŠV predstavil výkonný riaditeľ  
SOŠV G. Asványi.

Uznesenie č. 290/14/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Organizačnú štruktúru SOŠV, 

ktorú VV SOŠV odprezentoval výkonný riaditeľ  
SOŠV G. Asványi.

Uznesenie č. 290/15/20 
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne: ZPC č. 1 - 6 podľa 

návrhu predloženého J. Libom.

Uznesenie č. 290/16/20 
• VV SOŠV schvaľuje: ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu 

predloženého J. Libom.
 
Uznesenie č. 290/17/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Rozšírenie Juniorského 

olympijského tímu 2020 predložené viceprezidentom 
SOŠV a predsedom komisie pre rozvoj športu SOŠV 
P. Korčokom a riaditeľom športového a metodického 
oddelenia SOŠV R. Bučekom.

Uznesenie č. 290/18/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Plán aktivít lekárskej  

a antidopingovej komisie SOŠV v roku 2020 predložený 
riaditeľom športového a metodického oddelenia SOŠV  
R. Bučekom.

Uznesenie č. 290/19/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o plánovaných 

aktivitách SAO na rok 2020, ktoré predstavila členka VV 
SAO M. Gogolová.

Uznesenie č. 290/20/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh podpory kurzov odborného 

vzdelávania trénerov Športového centra polície, ktorý 
predstavil generálny sekretár SOŠV J. Liba

Uznesenie č. 290/21/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Smernicu pre vedenie účtovníctva 

na rok 2020 spolu s jednotlivými prílohami.
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Uznesenie č. 290/22/20 
VV SOŠV schvaľuje: Smernicu o verejnom obstarávaní  
č. 1/2020 spolu s jednotlivými prílohami.
 
Uznesenie č. 290/23/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o možnostiach 

budovania športovej infraštruktúry, ktoré predstavil 
viceprezident SOŠV M. Kohút.

Uznesenie č. 290/24/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Mandát pre viceprezidenta SOŠV 

Z. Kríža pracovať na vydaní Kroniky športu 2020.

Uznesenie č. 290/25/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informáciu o príprave 

pracovného stretnutia so zväzmi. 

Uznesenie č. 290/26/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Návrh o zaradení mladých 

športovcov do vyhlásenia najlepších športovcov počas 
podujatia Športovec roka.

291. zasadnutie VV SOŠV 
(5. marca 2020, Bratislava)

Uznesenie č. 291/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: D. Líšku za overovateľa zápisu  

z 291. zasadnutia VV SOŠV. 
 
Uznesenie č. 291/2/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Zápis z 290. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 291/3/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Kontrolu úloh z 290. zasadnutia VV 

SOŠV.

Uznesenie č. 291/4/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie A. Siekela o jeho 

aktivitách vo februári 2020 a na začiatku marca 2020.

Uznesenie č. 291/5/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Správu o prípravách na 

Olympijské hry 2020 Tokio, ktorú prezentoval riaditeľ 
športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček  
a generálny sekretár SOŠV J. Liba. 

Uznesenie č. 291/6/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

projektu Pripravení na Tokio 2020, ktoré prezentoval 
výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi. 

 
Uznesenie č. 291/7/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

57. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV 
J. Liba.

Uznesenie č. 291/8/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Zloženie pracovnej skupiny na 

posudzovanie návrhov na výročné ocenenia za rok  
2019 a vyznamenania SOŠV.

Uznesenie č. 291/9/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Smernicu Slovenského 

olympijského a športového výboru o čestných tituloch, 
vyznamenaniach, trofejach, uznaniach a výročných 
oceneniach.

Uznesenie č. 291/10/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh športových téz do 

Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré SOŠV predloží 
novej vláde SR.

Uznesenie č. 291/11/20 
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne: ZPC č. 1 - 2 podľa 

návrhu predloženého J. Libom.

Uznesenie č. 291/12/20 
• VV SOŠV schvaľuje: ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu 

predloženého J. Libom.

Uznesenie č. 291/13/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Organizačnú štruktúru SOŠV, 

ktorú VV SOŠV odprezentoval výkonný riaditeľ SOŠV 
G. Asványi.

Uznesenie č. 291/14/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

EYOF 2021, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV  
P. Korčok.

Uznesenie č. 291/15/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o projektoch 

a návrhoch novej podoby médií SOŠV, ktoré vzišli  
z diskusie členov VV SOŠV. 

292. zasadnutie VV SOŠV
(9. apríla 2020, videokonferencia)

Uznesenie č. 292/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: M. Šiškovú za overovateľa zápisu  

z 292. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 292/2/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Zápis z 291. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 292/3/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Kontrolu úloh z 291. zasadnutia VV 

SOŠV.
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Uznesenie č. 292/4/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie A. Siekela  

o jeho aktivitách v marci 2020 a na začiatku apríla 2020.

Uznesenie č. 292/5/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Uznesenie o nestiahnutí zástupcov 

športového hnutia z Fondu na podporu športu  
a potvrdzuje ich mandát na činnosť v tejto verejnoprávnej 
inštitúcii na pomoc slovenskému športu.

Uznesenie č. 292/6/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie prezidenta 

SOŠV A. Siekela o aktuálnej situácii z pohľadu 
športového hnutia v Slovenskej republike.

Uznesenie č. 292/7/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie generálneho 

sekretára SOŠV J. Libu o aktuálnej situácii z pohľadu 
medzinárodného športového a olympijského hnutia.

Uznesenie č. 292/8/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie výkonného 

riaditeľa SOŠV G. Asványiho o aktuálnej situácii  
z pohľadu fungovania sekretariátu SOŠV.

Uznesenie č. 292/9/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

57. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV 
J. Liba.

Uznesenie č. 292/10/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie viceprezidenta 

SOŠV Z. Kríža o vydaní publikácie Kronika športu 2019.

293. zasadnutie VV SOŠV 
(7. mája 2020, videokonferencia)

Uznesenie č. 293/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: M. Vanderku za overovateľa zápisu 

z 293. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 293/2/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Zápis z 292. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 293/3/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Kontrolu úloh z 292. zasadnutia VV 

SOŠV.

Uznesenie č. 293/4/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie A. Siekela  

o jeho aktivitách v apríli 2020 a na začiatku mája 2020.

Uznesenie č. 293/5/20 
• VV SOŠV ukladá: Úlohu požiadať MŠVVaŠ SR  

o stanovenie jasného termínu uvoľňovania súčasných 
obmedzení, vízie otvárania športovísk a definovanie 
budúcich podmienok športovania a využívania 
športovísk. (Z: Sekretariát SOŠV; T: 14. 5. 2020).

Uznesenie č. 293/6/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie prezidenta 

SOŠV A. Siekela o aktuálnej situácii z pohľadu 
športového hnutia v Slovenskej republike.

Uznesenie č. 293/7/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie generálneho 

sekretára SOŠV J. Libu o aktuálnej situácii z pohľadu 
medzinárodného športového a olympijského hnutia.

Uznesenie č. 293/8/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

57. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV 
J. Liba.

Uznesenie č. 293/9/20 
• VV SOŠV schvaľuje: SOŠV je pripravený poskytnúť 

maximálnu súčinnosť a spoluprácu Fondu na podporu 
športu.

Uznesenie č. 293/10/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie zástupcov 

SOŠV o aktivitách Fondu na podporu športu.

Uznesenie č. 293/11/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách na 

OH Tokio 2020/21.

Uznesenie č. 293/12/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Navrhnutie čestného prezidenta 

SOŠV F. Chmelára na štátne ocenenie.

Uznesenie č. 293/13/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie viceprezidenta 

SOŠV Z. Kríža zo zasadnutia pracovnej skupiny na 
posudzovanie návrhov na výročné ocenenia za rok 2019 
a vyznamenania SOŠV.

Uznesenie č. 293/14/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie člena VV SOŠV 

M. Vanderku o organizovaní konferencie k 60. výročiu 
FTVŠ.

Uznesenie č. 293/15/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie členky VV 

SOŠV M. Šiškovej o presunutí medzinárodného fóra 
Komisie ženy a šport SOŠV na rok 2021.
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294. zasadnutie VV SOŠV 
(4. júna 2020, Bratislava)

Uznesenie č. 294/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: R. Petriska za overovateľa zápisu  

z 294. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 294/2/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Zápis z 293. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 294/3/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Kontrolu úloh z 293. zasadnutia VV 

SOŠV.

Uznesenie č. 294/4/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie A. Siekela  

o jeho aktivitách v máji 2020 a na začiatku júna 2020.

Uznesenie č. 294/6/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh rokovacieho poriadku pre 

57. VZ SOŠV.

Uznesenie č. 294/7/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh mandátovej a návrhovej 

komisie pre 57. VZ SOŠV v nasledujúcom zložení:  
M. Vanderka – predseda komisie (FTVŠ UK, VV SOŠV), 
T. Drobná (SŠZ) a D. Koblíšek (SAMŠ).

Uznesenie č. 294/8/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Žiadosti o členstvo v SOŠV  

a odporúča prijatie Únie telovýchovných organizácií 
Polície SR (UNITOP SR) a Slovenskej lakrosovej 
federácie za členov SOŠV najbližším 57. VZ SOŠV. 

Uznesenie č. 294/9/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh laureátov na výročné 

ocenenia a vyznamenania Slovenského olympijského  
a športového výboru za rok 2019.

Uznesenie č. 294/10/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

57. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV 
J. Liba.

Uznesenie č. 294/11/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

pracovného stretnutia s národnými športovými zväzmi, 
ktoré predstavil generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uznesenie č. 294/12/20
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2020 

predložený výkonným riaditeľom SOŠV G. Asványim.

Uznesenie č. 294/13/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh rozpočtu SOM, a.s. a Sport 

event na rok 2020 predložený výkonným riaditeľom 
SOŠV G. Asványim.

Uznesenie č. 294/14/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Výročnú správu SOŠV, 

v jej rámci aj výročnú správu Slovenskej olympijskej 
marketingovej, a.s., za rok 2019, výročnú správu Sport 
Event za rok 2020 a výročnú správu Nadácie SOŠV 
za rok 2019 predloženú výkonným riaditeľom SOŠV  
G. Asványim. 

Uznesenie č. 294/15/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Vyhlásenie o implementácií 

Svetového antidopingového kódexu.

Uznesenie č. 294/16/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie z diskusie 

o aktuálnej situácii spôsobenej koranavírusom  
a o obmedzení divákov a účastníkov na športových 
podujatiach.

295. zasadnutie VV SOŠV 
(6. augusta 2020, Bratislava)

Uznesenie č. 295/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Z. Kríža za overovateľa zápisu  

z 295. zasadnutia VV SOŠV. 
 
Uznesenie č. 295/2/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie A. Siekela  

o jeho aktivitách od posledného výkonného výboru,  
dňa 4. júna 2020.

Uznesenie č. 295/3/20 
• VV SOŠV schvaľuje: G. Asvániho za člena Správnej rady 

Fondu na podporu športu.

Uznesenie č. 295/4/20 
• VV SOŠV odporúča: Fondu na podporu športu, aby sa 

zaoberal prípravou koncepcie rozvoja športu 2020 – 
2030, napr. vytvorením príslušnej pracovnej skupiny.

Uznesenie č. 295/5/20 
• VV SOŠV odporúča: Fondu na podporu športu, aby 

členovia odbornej komisie Fondu na podporu športu 
participovali na príprave výzvy pre budovanie športovej 
infraštruktúry.

Uznesenie č. 295/6/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie generálneho 

sekretára SOŠV J. Libu o termíne konania najbližšieho 
VV SOŠV.



98

296. zasadnutie VV SOŠV 
(3. septembra 2020, Bratislava)

Uznesenie č. 296/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: M. Kohút za overovateľa zápisu  

z 296. zasadnutia VV SOŠV. 
 
Uznesenie č. 296/2/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Zápis z 294. zasadnutia VV SOŠV  

a zápis z 295. zasadnutia VV SOŠV.

Uznesenie č. 296/3/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Kontrolu úloh z 295. zasadnutia VV 

SOŠV.

Uznesenie č. 296/4/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie A. Siekela  

o jeho aktivitách v auguste 2020 a na začiatku septembra 
2020.

Uznesenie č. 296/5/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

EYOF 2022, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV 
J. Liba.

Uznesenie č. 296/6/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o situácii v EOV, 

ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uznesenie č. 296/7/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

konferencie Sport ®evolution, ktoré prezentoval 
výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi. 

Uznesenie č. 296/8/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o spolupráci 

s X-Bionic Sphere, ktoré prezentoval výkonný riaditeľ 
SOŠV G. Asványi. 

Uznesenie č. 296/9/20 
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne: ZPC č. 1 - 4 podľa 

návrhu predloženého J. Libom.

Uznesenie č. 296/10/20 
• VV SOŠV schvaľuje: ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého 

J. Libom.

Uznesenie č. 296/11/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Predĺženie mandátu členov komisií 

SOŠV do konca olympijského cyklu.

Uznesenie č. 296/12/20 
• VV SOŠV schvaľuje: I. Géczyovú a J. Holka za členov 

Múzejnej rady SOŠV - SOŠM.

Uznesenie č. 296/13/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o organizácii 

informatívnych seminárov programu OVEP, ktoré 
prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž. 

Uznesenie č. 296/14/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o organizácii 

Olympijského dňa 2020, ktoré prezentoval 
viceprezident SOŠV Z. Kríž. 

Uznesenie č. 296/15/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Manuál ku COVID-19 pre 

zamestnancov SOŠV, ktorý predložil výkonný riaditeľ 
SOŠV G. Asványi. 

Uznesenie č. 296/16/20 
• VV SOŠV schvaľuje: SOŠV sa nebude v roku 2020 

angažovať organizačne, ani programovo v rámci 
podujatia Športfestival 2020.

Uznesenie č. 296/17/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Smernicu o ochrane pred 

diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním  
v športe, ktorú predložila členka VV SOŠV M. Šišková.  

297. zasadnutie VV SOŠV 
(1. októbra 2020, Bratislava)

Uznesenie č. 297/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: J. Juráška za overovateľa zápisu  

z 297. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 297/2/20 
VV SOŠV schvaľuje: Zápis z 296. zasadnutia VV SOŠV.

Uznesenie č. 297/3/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Kontrolu úloh z 296. zasadnutia  

VV SOŠV.

Uznesenie č. 297/4/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie A. Siekela o jeho 

aktivitách v septembri 2020 a na začiatku októbra 2020.

Uznesenie č. 297/5/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

Európskych hier 2023, ktoré prezentoval generálny 
sekretár SOŠV J. Liba.

Uznesenie č. 297/6/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

EYOF 2022, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV  
P. Korčok a generálny sekretár SOŠV J. Liba.
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Uznesenie č. 297/7/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Rozhodnutie o organizačnej zmene 

a o novej organizačnej štruktúre SOŠV v nasledujúcej 
podobe: „Z dôvodu nutnosti znižovania výdavkov  
v súvislosti so súčasnou krízou spôsobenou pandémiou 
COVID-19 sa zavádza nová organizačná štruktúra. 
Uplynutím 31. 12. 2020, prípadne od 31. 1. 2021  
v prípade dlhšej výpovednej doby, budú zrušené pozície 
nasledujúce pozície:  1 odborný pracovník na oddelení 
rozvoji olympizmu SOŠV; 1 odborný pracovník 
marketingové oddelenia SOŠV; 1 odborný pracovník 
mediálneho oddelenia SOŠV; 1 odborný pracovník 
ekonomického oddelenia SOŠV, čím sa všetky tieto 
pozície stávajú nadbytočnými a rušia sa. 

Uznesenie č. 297/8/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Prehodnotiť a rokovať  

s prevádzkovateľom nových priestorov a hľadať 
možnosti zachovania poštovej služby pre členské 
subjekty SOŠV, ktoré danú službu využívajú a budú 
mať záujem aj naďalej využívať. Na základe toho zvážiť 
ďalšie kroky.

Uznesenie č. 297/9/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Nasledovné zmeny v štatutárnych 

orgánoch SOM, a.s. a Sport Event, s.r.o. s ich účinnosťou 
od 1. októbra 2020: V predstavenstve SOM, a.s. 
sa nahrádza Gábor Asványi, Kristínou Czuczovou 
(riaditeľka marketingového oddelenia SOŠV  
a riaditeľka SOM, a.s.). Ako konatelia Sport Event, s.r.o. 
zostávajú Anton Siekel a Jozef Liba. Gábor Asványi sa 
odvoláva z funkcie konateľa Sport Event, s.r.o.

Uznesenie č. 297/10/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o projekte 

ASAP - projekte trvalej udržateľnosti v športe, ktoré 
prezentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi. 

Uznesenie č. 297/11/20 
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne: ZPC č. 1 - 2 podľa 

návrhu predloženého J. Libom.

Uznesenie č. 297/12/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o stretnutí na 

Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uznesenie č. 297/13/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o programe 

vzdelávania olympijských hodnôt OVEP, ktoré 
prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž.

Uznesenie č. 297/14/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o projekte 

Vykročte za zdravím 2020, ktoré prezentoval 
viceprezident SOŠV Z. Kríž.

Uznesenie č. 297/15/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o tréningovom 

portáli a manažmente tréningového procesu, ktoré 
prezentoval viceprezident SOŠV M. Kohút.

298. zasadnutie VV SOŠV 
(5. novembra 2020, Bratislava)

Uznesenie č. 298/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: M. Tótha za overovateľa zápisu  

z 298. zasadnutia VV SOŠV. 
 
Uznesenie č. 298/2/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Zápis z 297. zasadnutia VV SOŠV.

Uznesenie č. 298/3/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Kontrolu úloh z 297. zasadnutia VV 

SOŠV.

Uznesenie č. 298/4/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie prezidenta 

SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v októbri 2020 a na 
začiatku novembra 2020.

Uznesenie č. 298/5/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

EYOF 2022, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV 
J. Liba.

Uznesenie č. 298/6/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

Koncepcie rozvoja športu 2030, ktoré prezentoval 
prezident SOŠV A. Siekel.

Uznesenie č. 298/7/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie zo zasadnutia 

komisie pre rozvoj športu SOŠV, ktoré prezentoval 
viceprezident SOŠV P. Korčok.

Uznesenie č. 298/8/20 
• VV SOŠV ukladá: Úlohu vypracovať štatút olympijského 

kandidáta (Z: Športové a metodické oddelenie SOŠV,  
T: 31.12.2020).

Uznesenie č. 298/9/20 
• VV SOŠV ukladá: Úlohu zriadiť krízový štáb pre 

šport pod hlavičkou SOŠV s účasťou zástupcu  
z Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších autorít.  
( Z: Sekretariát SOŠV, T: 31.12.2020).
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Uznesenie č. 298/10/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o činnosti 

Fondu na podporu športu, ktoré prezentoval výkonný 
riaditeľ SOŠV G. Asványi.

Uznesenie č. 298/11/20 
• VV SOŠV ukladá: Úlohu posúdiť žiadosť Zväzu 

slovenského lyžovania o členstvo v SOŠV a vyhodnotiť 
možnosti členstva v SOŠV vzhľadom na konkurujúci 
charakter s iným členom SOŠV. ( Z: Komisia SOŠV pre 
prijímanie nových členov, T: 31.12.2020).

Uznesenie č. 298/12/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrh Juniorského olympijského 

tímu 2021, ktorý predstavil riaditeľ športového  
a metodického oddelenia SOŠV R. Buček

Uznesenie č. 298/13/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o zostavení 

návrhu Juniorského olympijského tímu 2021, ktoré 
prezentoval riaditeľ športového a metodického 
oddelenia SOŠV R. Buček

Uznesenie č. 298/14/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrhy na ceny fair play za rok  

2020 a projektu Šport je šanca, ktoré predstavil 
viceprezident SOŠV Z. Kríž.

Uznesenie č. 298/15/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o vyhodnotení 

návrhov na ceny fair play za rok 2020 a projektu Šport 
je šanca, ktoré prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž. 

299. zasadnutie VV SOŠV 
(3. decembra 2020, Bratislava)

Uznesenie č. 299/1/20 
• VV SOŠV schvaľuje: D. Bartekovú za overovateľku 

zápisu z 299. zasadnutia VV SOŠV. 

Uznesenie č. 299/2/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Zápis z 298. zasadnutia VV SOŠV.

Uznesenie č. 299/3/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Kontrolu úloh z 298. zasadnutia VV 

SOŠV.

Uznesenie č. 299/4/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie prezidenta 

SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v novembri 2020  
a na začiatku decembra 2020.

Uznesenie č. 299/5/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Návrhy na úpravu Stanov 

SOŠV, ktoré prezentovala riaditeľka medzinárodného 
oddelenie SOŠV P. Gantnerová.

Uznesenie č. 299/6/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prípravách 

EYOF 2022, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV 
J. Liba.

Uznesenie č. 299/7/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie z EOV, ktoré 

prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uznesenie č. 299/8/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Plán zasadnutí VV SOŠV  

na I. polrok 2021.

Uznesenie č. 299/9/20 
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne: ZPC č. 1 podľa návrhu 

predloženého J. Libom.

Uznesenie č. 299/10/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o situácii  

v slovenskom lyžovaní, ktoré prezentoval prezident 
SOŠV A. Siekel.

Uznesenie č. 299/11/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o prijatí SOŠV 

za člena ENGSO.

Uznesenie č. 299/12/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o iniciatíve 

SOŠV s názvom Šport v bezpečí, ktoré prezentovala 
členka VV SOŠV M. Šišková. 

Uznesenie č. 299/13/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Návrhy SOŠV na udelenie čestných 

štátnych titulov v športe, ktoré predstavil viceprezident 
SOŠV Z. Kríž.

Uznesenie č. 299/14/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o procese 

vypracovania návrhov SOŠV na udelenie čestných 
štátnych titulov v športe, ktoré prezentoval viceprezident 
SOŠV Z. Kríž.

Uznesenie č. 299/15/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Edukačný plán SOŠV v oblasti boja 

proti dopingu na rok 2021, ktorý prezentoval riaditeľ 
športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček
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Uznesenie č. 299/16/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o otvorení 

fotovýstavy Krajina víťazov, ktoré prezentoval 
viceprezident SOŠV Z. Kríž. 

Uznesenie č. 299/17/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie o spustení 

dotazníkový online prieskumu MOV o názoroch 
športovcov na problematiku pravidla 50 Olympijskej 
charty, ktoré prezentovala D. Barteková. 

Uznesenie č. 299/18/20 
• VV SOŠV schvaľuje: Pripomienky SOŠV k tézam zmien 

Zákona o športe.

Uznesenie č. 299/19/20 
• VV SOŠV berie na vedomie: Informácie zo zasadnutia 

komisie SOŠV pre rozvoj športu a zostavenia 
pripomienok k tézam Zákona o športe, ktoré prezentoval 
viceprezident SOŠV P. Korčok a právnik SOŠV P. Hrbek.





Príloha č. 2
Účtovná závierka 2020
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) k 31. 12. 2020
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 špor-
tovou organizáciou, ktorá je občianskym združením. Slo-
venský olympijský a športový výbor má výlučné právo 
používať olympijskú symboliku a udeľuje súhlas na jej po-
užívanie inými fyzickými osobami a právnickými osobami.
Dátum založenia: 19.12.1993

(2)
Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných 
orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená 
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a 
iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny orgán: 
Ing. Anton Siekel – prezident od 26.11.2016
PaedDr. Jozef Liba – generálny sekretár

Dozorná rada:
Ing. 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, člen VV SOŠV od 26.11.2016
Ľubor Halanda – člen VV SOŠV od 26.11.2016
Peter Korčok – viceprezident od 26.11.2016
Zdenko Kríž – viceprezident od 26.11.2016
Jozef Jurášek - člen VV SOŠV od 26.11.2016
Daniel Líška - člen VV SOŠV od 26.11.2016
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
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 Slovenskej republike,
• zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty  

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

olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných 
Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi 
olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných 
olympijských výborov,

• zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách 
a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným 
olympijským výborom alebo národnými olympijskými 
výbormi iných krajín,

• vykonáva výlučnú pôsobnosť vo veciach vymedzených 
Olympijskou chartou.

(4) 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet 
vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, 
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné 
obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 
a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť 
pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. 

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

Bežné  
účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný 
počet zamestnancov

37,5 29

z toho  počet vedúcich 
zamestnancov

3 3

(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 
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Slovenského olympijského výboru a v roku 2019 spoločnosť 
Sport Event, s.r.o.

(6) 
 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 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 2020  
do 31. decembra 2020.

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.
V roku 2020 sa neúčtovalo o významných opravách chýb 
minulých rokov.

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

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných 
metódach

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

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

(2) 
Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód  
s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu 
na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania  
a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka v roku 2020 neimplementovala žiadne 
zmeny účtovných metód a účtovných zásad.

(3) 
Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 
v členení na:

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstará-
vacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnos-
ťou – vo vlastných nákladoch (softvér na evidenciu dotácií),

c)  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – 
skutočnosť v roku 2020 nenastala,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstaráva-
cou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,

e)  dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - 
skutočnosť v roku 2020 nenastala,

f)  dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - 
skutočnosť v roku 2020 nenastala,

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 – skutočnosť v roku 
2020 nenastala,

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 - meno-

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

ich vzniku,
p)  deriváty - skutočnosť v roku 2020 nenastala,
r)  majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - skutočnosť v 

roku 2020 nenastala.

(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 
Skutočnosť v roku 2020 nenastala.

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

(1)  
Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom 
hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený  v 
nasledovných tabuľkách, menovite:
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto 

majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav 

dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku 
bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny 
tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného 
obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému 
majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v 
členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a 
opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku 
bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky 
počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci 
bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na 
začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného 
účtovného obdobia.

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

44 652 4 828 49 480

prírastky  11 700 3 374 15 074

úbytky 3 123 0 3 123

presuny 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 53 229 8 202 61 431

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia

33 570 3 599 37 169

prírastky  4 630 3 369 7 999

úbytky 3 123 0 3 123

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 35 077 6 968 42 045

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

11 082 1 229 12 311

Zostatková hodnota – 
stav na konci bežného 
účtovného obdobia

18 152 1 234 19 386

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1 (bežné účtovné obdobie)
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Tabuľka č. 2 (bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie)

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

 1 361 129 099 8 550 64 404 203 414

prírastky   0 11 173 0 20 564 31 737

úbytky  0 14 890 0 4  799 19 689

presuny  0 0 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

 1 361 125 382 8 550 80 169 215 462

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia

 0 122 296 6 236 56 660 185 192

prírastky   0 3 521 2 136 17 341 22 998

úbytky  0 14 890 0 4 799 19 689

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

 0 110 927 8 372 69 202 188 501

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 6 803 2 314 7 745 18 223

Zostatková hodnota – stav 
na konci bežného účtovného 
obdobia

 1 361 14 455 178 10 967 26 961
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(2) 
Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné 
právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná  
jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Skutočnosť v roku 2020 nenastala.



114

(3) 
Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Havarijné a zákonné poistenie bolo uhradené za všetky 
motorové vozidlá v majetku Slovenského olympijského 
výboru v stanovenej výške a lehote.

(4) 
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 k čl. III ods. 4, ktorá je zverejnená 
na ďalšej strane.

(5)
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.

Druh majetku Poisťovňa
Obdobie 
poistenia 

Poistná suma

Poistenie hnuteľných vecí a 
poistenie zodpovednosti za škodu

Allianz 
– Slovenská poisťovňa, a.s.

23.11.2020 – 22.11.2021 555 917

Povinné zmluvné poistenie - BL284NZ ČSOB poisťovňa, a.s. 01.02.2020 – 31.01.2021 X

Havarijné poistenie  – BL284NZ ČSOB poisťovňa, a.s. 10.02.2020 – 09.02.2021 22 324

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.

100 100 688 206 686 844 688 206 686 844

Nadácia Slovenského 
olympijského výboru

100 100 6 639 6 639 6 639 6 639

Nadácia Slovenského 
olympijského výboru

100 100 5 000 5 000 5 000 5 000

Hodnota vlastného 
imania na konci účtovného 

obdobia

Účtovná hodnota na konci 
účtovného obdobia
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(6)
 Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného 
majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  
reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na 
výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
Skutočnosti v roku 2020 nenastali. 

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

(7)
 Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza 
ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, 
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas 
bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo 
zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Skutočnosti v roku 2020 nenastali. 

Tabuľka k čl. III ods. 4  o štruktúre a o zmenách 
jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Prvotné ocenenie

Stav  na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

698 482 698 482

Prírastky 1 362 1 362

Úbytky 0 0

Presuny 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

699 844 699 844

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

698 482 698 482

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

699 844 699 844
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(8)
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky 
súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú  
činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

(11)
Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov 
budúcich období a príjmov budúcich období.

(9)
Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa 
uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia,  
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek 
počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo 
zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
Skutočnosti v roku 2020 nenastali. 

(10)
Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote 
splatnosti.

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty 
splatnosti a po lehote splatnosti 

Účet Hlavná 
činnosť

Podnikateľská 
činnosť

Zdaňovaná 
činnosť

stav účtu 
k 31.12.2020

Pohľadávky z obchodného styku 120 0 0 120

Ostatné pohľadávky 51 776 0 0 51 776

Daňové pohľadávky 15 406 0 0 15 406

Iné pohľadávky 12 0 0 12

Spolu 67 314 0 0 67 314

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

Stav k 1.1.2020 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2020

náklady budúcich období 739 609 45 682 35 341 749 950

príjmy budúcich období 30 000 0 30 000 0

bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 67 194 192 303

Pohľadávky po lehote splatnosti 120 120

Pohľadávky spolu 67 314 192 423

Stav na konci
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(12) 
Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného 
majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za    
bežné účtovné obdobie, a to: 
a)  opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, 

výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný 
majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov 
účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa 

uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 
jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci 
bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná 
jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného 
účtovného obdobia. 

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

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

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

1 361 1 361

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 
minulých rokov

-469 838 527 414 57 576

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie

527 414 434 787 -527 414 434 787

Spolu 1 702 892 963 562 0 -527 414 2 139 040

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku   
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(13)
Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní 
účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
                                   
Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku 
alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce 

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 

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

Iné 
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(14)
 Opis a výška cudzích zdrojov, a to:
a)  údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná 

jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného 
účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo 
zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok 
rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa 
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití 
krátkodobých rezerv

b)  údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné 
záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, 
prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých 
druhov  záväzkov

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote 
splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby 
splatnosti v členení podľa položiek súvahy 

 1. do jedného roka vrátane,
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 3. viac ako päť rokov,

Druh rezervy
Stav na začiatku 

bežného účtovné-
ho obdobia

Tvorba rezerv Použitie rezerv
Zrušenie alebo 
zníženie rezerv

Stav na konci bež-
ného účtovného 

obdobia

Rezerva na mzdy, 
dovolenku, zdravotné a 
sociálne poistenie

50 049 59 580 0 50 049 59 580

Jednotlivé druhy  zá-
konných rezerv

0 0 0 0 0

Zákonné rezervy 
spolu

50 049 59 580 0 50 049 59 580

Rezerva na audit 10 200 4 200 10 200 0 4 200

Jednotlivé druhy ostat-
ných rezerv

8 200 2 880 8 200 0 2 880

Ostatné rezervy spolu 18 400 7 080 18 400 0 7 080

Rezervy spolu 68 449 66 660 18 400 50 049 66 660

Prehľad významných položiek na účtoch 
325 a 379

Stav k 1.1.2019 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2020

Ostatné záväzky – dobropis 0 27 022 0 27 022

Poskytnuté príspevky 82 915 4 100 096 3 526 095 656 916
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Druh záväzkov bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 103 640 90 981

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného roka

46 763 113 790

Záväzky voči zamestnancom 15 36 327

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabez-
pečenia 

49 23 361

Daňové záväzky    0 10 468

Záväzky z titulu finančných vzťahov k štát-
nemu rozpočtu

0 0

Ostatné záväzky    656 915 82 915

Krátkodobé záväzky spolu 807 382 357 842

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 6 057 5 028

Dlhodobé záväzky spolu 6 057 5 028

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 813 439 362 870

Sociálny fond Bežné  účtovné 
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 5 028 3 927

Tvorba na ťarchu nákladov 3 657 2 976

Tvorba zo zisku 0 0

Čerpanie 2 628 1 875

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 6 057 5 028

Stav na konci

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b), c) a d) o záväzkoch

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa 
začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu 
počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného 
obdobia,

                                   
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho 
fondu
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f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných 
finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli 
poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty  
v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

      Spoločnosť v roku 2020 nečerpala pôžičky a úvery. 
Eviduje len úver  formou úhrad kreditnou kartou.

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

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia 
výdavkov budúcich období.

(15) 
Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období 
v členení najmä na:
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého 

dlhodobého majetku,
b)  zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného  

z dotácie,
c)  zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d)  zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e)  zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného  

z podielu zaplatenej dane.

Druh cudzieho zdroja Mena
Výška úroku 

v %
Splatnosť

Forma zabez-
pečenia

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia

Suma istiny na 
konci bezpro-
stredne pred-
chádzajúceho 

účtovného 
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

100 638

Spolu 100 638

Stav k 1.1.2020 Prírastky Úbytky k 31.12.2020

prehľad o významných položkách časového 
rozlíšenia výdavkov budúcich období 254 759 0 254 759 0
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Položky výnosov budúcich období 
z dôvodu

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci 

bežného účtovného 
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 2 966 581 58 134 1 361 830 1 662 885

výnosy budúcich období z Medzinárodné-
ho olympijského výboru 59 066 16 517 59 066 16 517

výnosy budúcich období z grantov

dlhodobého  majetku  obstaraného z 
podielu zaplatenej dane 0 987 0 987

výnosy budúcich období z ostatných 
príspevkov 1 800 436 48 217 992 937 855 716

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách 
výnosov budúcich období

(16)
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  - skutočnosti v roku 2020 
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. 

Prehľad  tržieb Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Tržby za olympijskú symboliku 216 666 462 864
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(2)
Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých 
darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných 
ostatných výnosov. 

(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.

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

Hodnota v priebehu 
účtovného obdobia

Hodnota v priebehu bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Poukazy Kúpele Dudince 0 4 140

Elektronická poštová váha 192 0

Dar od Transpetrolu 10 000 0

Výnosy Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho: 9 220 4 769

Kurzové zisky, z toho: 9 211 4 760

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zosta-
vuje účtovná závierka

5 637 320

Úroky 9 9

Osobitné výnosy – refakturácia nákladov 19 256 50 260

Osobitné výnosy – ostatné 149 1

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

Hodnota v priebehu 
účtovného obdobia

Hodnota v priebehu bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prijaté príspevky od iných organizácií 3 197 280 1 195 813

Dotácie 2 967 418 2 372 555
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(5) 
Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, 
nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných 
ostatných nákladov. 
       
Tabuľka k čl. IV  ods. 5 hodnoty významných položiek 
nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 
nákladov a iných ostatných nákladov

(6) 
Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za 
bežné účtovné obdobie.

Spoločnosť v roku 2020 mala príjmy z prijatého podielu 
zaplatenej dane vo výške 987 eur, ktoré nepoužila v roku 
2020.

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

Položka nákladov bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Spotreba materiálu 328 399 524 146

Spotreba energie 0 0

Opravy a udržiavanie 2 298 3 380

Cestovné 30 908 43 912

Náklady na reprezentáciu 23 813 59 812

Ostatné služby 721 263 1 425 830

Mzdové náklady 724 178 576 321

Zákonné sociálne poistenie 249 376 202 705

Zákonné sociálne náklady 30 493 22 220

Ostatné sociálne náklady 0 0

Iné ostatné náklady - bankové poplatky, po-
kuty, odpis pohľadávky, manká, refakturácie, 
poistenie okrem kurzových rozdielov

34 669 157 603

Iné ostatné náklady - zdaňovaná činnosť 19 256 50 231

Odpisy majetku 30 998 33 488

Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám

3 687 354 462 141

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 90 569 5 942

Stav na konci

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne pred-

chádzajúceho účtovného obdobia
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného 
účtovného obdobia

987
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(7) 
Opis a suma významných položiek finančných nákladov; 
uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne 
sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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.

(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.

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 9 028 4 969

kurzové straty k 31.12. 2 831 1 315

úroky 0 0

Stav na konci

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 0

Spolu 10 200
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Čl. VI
Ďalšie informácie

(1) 
Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný 
majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého 
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo 
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, 
ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými 
aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných 
zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva  
z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane 
z príjmov.

Skutočnosti v roku 2020 nenastali.

(2)
Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych 
rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov 
ručenia;  takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej 

udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane 
alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí  
v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej 
jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, 
ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je 
pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude 
potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška 
tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

       Skutočnosti v roku 2020 nenastali.

(3) 
Opis významných položiek ostatných finančných povinností, 
ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; 
pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka 
spriaznených osôb, a to:
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov  

a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať 

určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských 
alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, 
poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv  
a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti. 

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

(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.

Nenastali po 31. decembri 2020 udalosti, ktoré by mali 
významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, 
ktoré sú predmetom účtovníctva.         
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Príloha č.  3 
Prostriedky prevyšujúce 

sumu 5 000 eur
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Spoločnosť Adresa PSČ Mesto Štát IČO Účel

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

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

Akadémia Tanca, Slovenská 
spoločnosť pre rozvoj taneč-
ného športu a tanečného 
umenia

Výstavná 8 949 01 Nitra SK 42057579
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava SK 00 151700 služby poistenia

AQT s.r.o. Vlčie Hrdlo 1 821 07 Bratislava SK 36042234 fototechnika

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

ASIANA, spol. s r.o. Lazaretská 12 811 08 Bratislava SK 46301160 letecké služby

Baker & McKenzie LPC
Ark Hills Sengokuyama 
Mori Tower

106-0032 Tokyo JP právne služby

Basketbalový Klub Slovan 
Bratislava

Sartorisova 10 821 08
Bratislava - 
mestská časť 
Ružinov

SK 30866260
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Basta digital s.r.o. Námestie SNP 30 811 01 Bratislava 1 SK 36650960 školenia edítorov webu

bloomark s.r.o. Gazdovský rad 44/21 931 01 Šamorín SK 51762188
produkčné, organizačno 
technické  služby ku 
konferencii

BOHDAN Stanislav - auto-
busová doprava

Hlboká 6 917 00 Trnava SK 33558884 autobusová preprava

BOREC&BOHUNSKY, adv. 
kancelária, JUDr. Tomáš 
Borec, advokát

Kozia 20 811 03 Bratislava SK 30816343 právne služby

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

Daňový úrad Ševčenkova 32 850 00 Bratislava SK odvody a poplatky

Decathlon SK s. r. o. Pri letisku 2 821 04
Bratislava - 
Ružinov

SK 4765804 športový materiál

DOXX - Stravné lístky, spol. 
s r.o.

Kálov 356 010 01 Žilina SK 36391000 stravné kupóny

Dôvera zdravotná poisťovňa, 
a.s.

Einsteinova 25 851 01 Bratislava SK 35942436 odvody a poplatky

eD system a.s. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava SK 51915529
výpočtová technika, 
softvér

Emasoft s. r. o. Chalupkova 159/6 2204 Čadca SK 51797518 softvér

EUROHOTEL a.s. Vajnorská 98/C 831 04 Bratislava SK 44360746 hotelové služby 

Freeski Academy oz Pod Dielom 55 031 05
Liptovský 
Mikuláš

SK 42062306
modernizácia športovej 
infraštruktúry

GLOBAMERICA, s.r.o. Rajská 2 814 48 Bratislava SK 31398081 letecké služby

GRAND HOTEL BELLEVUE, 
a.s.

Starý Smokovec 21 062 01 Vysoké Tatry SK 35781319 hotelové služby 

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

GRAPHITE, s.r.o.
Veľkodunajské nábr. 
4964/1A

945 01 Komárno SK 36357197
Projekčné a inžinierské 
služby

Choreocentrum Bratislava Cyprichova 10 831 54 Bratislava SK 31797610
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Právnické osoby



131

Spoločnosť Adresa PSČ Mesto Štát IČO Účel

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

Kajak & Kanoe klub Komár-
no, o.z.

Župná 18 945 01 Komárno SK 609153
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Kikboxing klub Panter Prešov Veselá 8 080 01 Prešov SK 31995675
modernizácia športovej 
infraštruktúry

KO Box Club Galanta Stavbárska 1044/1 924 01 Galanta SK 45014132
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Kuzmina Team Nad plážou 6873/8 974 01
Banská Bys-
trica

SK 53154011
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2 821 09 Bratislava SK 35710691 kancelárske potreby

LIBA Academy 11 Národná trieda 212/48 040 01 Košice SK 35539208
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Lugas, spol. s r.o. Galvaniho 12 821 04 Bratislava SK 43840213 materiálne vybavenie 
projektov

LYŽIARSKA AKADÉMIA 
VERONIKY VELEZ - ZU-
ZULOVEJ

Strojnícka 16556/88A 821 05
Bratislava - 
mestská časť 
Ružinov

SK 51773384
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov SK 327646
modernizácia športovej 
infraštruktúry

MINCOVŇA KREMNICA, 
štátny podnik

Štefánikovo námestie 
25/24

967 15 Kremnica SK 10448 mince a plakety

OBOR, s. r. o. Mladoboleslavská 1 902 01 Pezinok SK 50534335
administratívno tech-
nické služby k projektu 
Nadácia SPP

obstaráme, s.r.o. Kupeckého 5 821 08 Bratislava SK 52245489
služby verejného obsta-
rávania

OTCF S.A. ul. Grottgera 30 32020 Wieliczka PL športové oblečenie

Pästiarsky klub Zvolen E.P.Voljanského 1368/8 960 01 Zvolen SK 52256961 modernizácia športovej 
infraštruktúry

Planet Lover s.r.o. Oriešková 7 821 05
Bratislava - 
Ružinov

SK 36850497
konzultačná činnosť, 
materiálne vybavenie k 
projektom

PricewaterhouseCoopers 
Slovensko, s.r.o.

Karadžičova 2 81532 Bratislava SK 35739347
audítorské a poradenské 
služby

PRO SPORT GROUP Geologická 21 82106
Bratislava - 
Podunajské 
Biskupice

SK 42169712
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

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

PUBLISHING HOUSE, a.s. Jána Milca 6 010 01 Žilina SK 46495959 časopis OLYMPIC.SK

SAMDEX s.r.o. V záhradách 33 811 03 Bratislava SK 35804190 kufre

Sánkarsky klub Lendak Kostolná 194/14 059 07 Lendak SK 51154871
modernizácia športovej 
infraštruktúry

SATUR TRAVEL, a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava SK 35787201 letecké služby

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

Slovenská basketbalová 
asociácia

Junácka 6 832 80 Bratislava SK 17315166
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Slovenská golfová asociácia Kukučínova 26 831 02 Bratislava SK 37888374
príspevok na rozvoj 
národných športových 
struktúr

Slovenská gymnastická 
federácia

Junácka 6 832 80 Bratislava SK 688321
štipendiá - športová 
príprava
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Spoločnosť Adresa PSČ Mesto Štát IČO Účel

Slovenská kanoistika - rých-
lostná kanoistika

Junácka 2951/6 831 04
Bratislava - 
mestská časť 
Nové Mesto

SK 50434101
štipendiá - športová 
príprava

Slovenská lyžiarska asociácia Nové Záhrady I/11a 821 05 Bratislava SK 42133700
štipendiá - športová 
príprava

Slovenská MuayThai Aso-
ciácia

Rudohorská 31 974 11
Banská Bys-
trica

SK 34057587
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Slovenská olympijská 
marketingová, a.s.

Kukučínova 26 831 03 Bratislava SK 35801549

telekomunikačné služby, 
nájomné, olympijská 
symbolika, oblečenie a 
výživové doplnky, projekt 
JA a moje zelené JA

Slovenská plavecká federácia Junácka 6 832 80 Bratislava SK 36068764
štipendiá - športová 
príprava

Slovenská triatlonová únia Junácka 6 832 80 Bratislava SK 31745466
štipendiá - športová 
príprava

Slovenská volejbalová 
federácia

Junácka 6 832 80 Bratislava SK 688819 štipendiá - športová 
príprava

Slovenský atletický zväz Junácka 6 832 80 Bratislava SK 36063835
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský horolezecký spo-
lok JAMES

Junácka 2951/6 832 80
Bratislava - 
mestská časť 
Nové Mesto

SK 586455
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský krasokorčuliarsky 
zväz

Junácka 6 832 80 Bratislava SK 31805540
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský paralympijský 
výbor

Benediktiho 5 811 05 Bratislava SK 31745661
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Slovenský rýchlokorčuliarsky 
zväz

Za Hornádom 15 052 01
Spišská Nová 
Ves

SK 30688060
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský strelecký zväz Wolkrova 4 851 01 Bratislava SK 603341
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský tenisový zväz Príkopova 6 831 30 Bratislava SK 30811384 príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Slovenský zápasnícky zväz Junácka 6 832 80 Bratislava SK 31791981
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Slovenský zväz bedmintonu Junácka 6 832 80 Bratislava SK 30811546
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Slovenský zväz biatlonu Partizánska 71 974 01
Banská Bys-
trica

SK 35656743
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský zväz hádzanej Junácka 6 832 80 Bratislava SK 30774772
príspevok na technické 
kurzy pre trénerov

Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava SK 30793211
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Slovenský zväz judo Junácka 6 832 80 Bratislava SK 17308518
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský zväz kanoistiky - 
sekcia divokých vôd

Junácka 6 832 80 Bratislava SK 30845068
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský Zväz Karate Junácka 2951/6 832 80
Bratislava - 
mestská časť 
Nové Mesto

SK 30811571
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský zväz ľadového 
hokeja

Junácka 6 832 80 Bratislava SK 30845386
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Slovenský zväz sánkarov Starý Smokovec 18074 062 01 Vysoké Tatry SK 35535059
štipendiá - športová 
príprava
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Spoločnosť Adresa PSČ Mesto Štát IČO Účel

Slovenský zväz vodného 
motorizmu

Trnavská 1373/29 832 84
Bratislava - 
mestská časť 
Nové Mesto

SK 681768
modernizácia športovej 
infraštruktúry

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

Stredná odborná škola gast-
ronómie a služieb

Sídlisko duklianských 
hrdinov 3

8134 Prešov SK 17078482
modernizácia športovej 
infraštruktúry

SPORTMED, s.r.o. Devínska cesta 92 841 04 Bratislava SK 35870281
lieky a zdravotnícky 
materiál

STK - 21, spol. s r.o. Septimova 10 851 10 Bratislava SK 35904038
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Športová hala MLADOSŤ 
s.r.o.

Mliečno 455 931 01 Šamorín SK 35723025
nájomné, modernizácia 
športovej infraštruktúry

Športový klub Polície Štrbské Pleso 059 85 Vysoké Tatry SK 688622
príspevok na technické 
kurzy pre trénerov

Športový klub polície Vysoké 
Tatry

Starý Smokovec 1 6201 Vysoké Tatry SK 50015371 modernizácia športovej 
infraštruktúry

Športový klub stolného 
tenisu

Žilinská cesta 23 3401 Ružomberok SK 31940919
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Technické služby Brezno Rázusova 940/16 977 01 Brezno SK 183067
modernizácia športovej 
infraštruktúry

TK LOVE 4 TENNIS Čsl. Parašutisov 29 831 03
Bratislava - 
mestská časť 
Nové Mesto

SK 42173060
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

TOP4YOU s. r. o.
Čsl. tankistov 
8547/98A

841 06 Bratislava SK 44245939
výroba roll-up a banne-
rov

Toyota Financial Services 
Slovakia s.r.o.

Gagarinova 7/C 821 03 Bratislava SK 35915404 operatívny lízing vozidiel

Veslársky klub Sĺňava 
Piešťany 

Rekreačná 3463/5 92101 Piešťany SK 37985183
modernizácia športovej 
infraštruktúry

VGD SLOVAKIA s. r. o. Moskovská 13 811 08 Bratislava SK 36254339 externé účtovníctvo a 
mzdy

Victory sport, s.r.o. Junácka 6 831 04 Bratislava SK 35774282
materiálne zabezpečenie 
projektov

Volejbal Tenis Club Komenského 30 902 01 Pezinok SK 31823491
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Volejbalový klub Slávia UK 
Bratislava, o.z.

Haanova 3153/52 851 04
Bratislava- Pe-
tržalka

Sk 31796991
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Všeobecná zdravotná 
poisťovňa

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

WINGS, s.r.o. Františkánske nám. 3 811 01 Bratislava SK 31365698 letecké služby
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Meno a priezvisko Účel

Adriána Guzyová výroba olympijskej pochodne

ASVÁNYI Gábor osobné náklady

BORSIG Vidor osobné náklady

BUČEK Roman osobné náklady

DEMETER Boris osobné náklady

DROBÁŇOVÁ Ivana osobné náklady

FEKETEOVÁ Katarína osobné náklady

GALICA Andrej osobné náklady

GALICOVÁ Dana osobné náklady

GANTNEROVÁ Petra osobné náklady

HACAJOVÁ Martina osobné náklady

HANZEL Roman osobné náklady

HRBEK Patrik osobné náklady

CHMELÁR František osobné náklady

Ing. Michal Podkonický grafické služby

KARÁCSONY Viliam osobné náklady

KOVÁČ Igor osobné náklady

KRÍŽ Zdenko osobné náklady

KRŠKO Stanislav osobné náklady

KVAŠŇOVSKÁ Andrea osobné náklady

KVAŠŇOVSKÁ Soňa osobné náklady

LEDNICKÁ Iveta osobné náklady

LETENAYOVÁ Zdenka osobné náklady

LIBA Jozef osobné náklady

MILLER Vladimír osobné náklady

MOTOLÍKOVÁ Ivana osobné náklady

REMIAŠOVÁ Silvia osobné náklady

RYBÁROVÁ Diana osobné náklady

SIEKEL Anton osobné náklady

SITARČÍKOVÁ Xénia osobné náklady

SOUČEK Ľubomír osobné náklady

Stanislav Benčat tvorba podcastov

Stanislav Štefánik autorská činnosť

Fyzické osoby
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Meno a priezvisko Účel

ŠPINEROVÁ Marta osobné náklady

TOMČÍKOVÁ Zuzana osobné náklady

TOMKO Roman osobné náklady

TÓTHOVÁ Júlia osobné náklady

VODÁČKOVÁ Zuzana osobné náklady





Príloha č. 4
Stav a pohyb majetku
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Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1

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

44 652 4 828 49 480

prírastky  11 700 3 374 15 074

úbytky 3 123 0 3 123

presuny 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 53 229 8 202 61 431

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia

33 570 3 599 37 169

prírastky  4 630 3 369 7 999

úbytky 3 123 0 3 123

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 35 077 6 968 42 045

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

11 082 1 229 12 311

Zostatková hodnota – 
stav na konci bežného 
účtovného obdobia

18 152 1 234 19 386
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Tabuľka č. 2

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

 1 361 129 099 8 550 64 404 203 414

prírastky   0 11 173 0 20 564 31 737

úbytky  0 14 890 0 4  799 19 689

presuny  0 0 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

 1 361 125 382 8 550 80 169 215 462

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia

 0 122 296 6 236 56 660 185 192

prírastky   0 3 521 2 136 17 341 22 998

úbytky  0 14 890 0 4 799 19 689

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

 0 110 927 8 372 69 202 188 501

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 6 803 2 314 7 745 18 223

Zostatková hodnota – stav 
na konci bežného účtovného 
obdobia

 1 361 14 455 178 10 967 26 961
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Ako vidno z tabuľky č. 1, počas roka 2020 bol obstaraný 
softvér a tiež drobný dlhodobý nehmotný majetok.  
Z tabuľky č. 2 vidno, že došlo k nárastu samostatných 
hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí a taktiež aj  
k prírastku drobného a ostatného dlhodobého hmotného 
majetku. V položke dopravné prostriedky nedošlo k zmene 
počas roka 2020.      
     
Zmeny jednotlivých položiek dlhodobého finančného 
majetku       
Tabuľka č. 3      
     

Prvotné ocenenie

Stav  na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

698 482 698 482

Prírastky 1 362 1 362

Úbytky 0 0

Presuny 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

699 844 699 844

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

698 482 698 482

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

699 844 699 844
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Štruktúra dlhodobého finančného majetku
Tabuľka č. 4

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

Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku 
a obežného majetku
Tabuľka č. 5     
 

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.

100 100 688 206 686 844 688 206 686 844

Nadácia Slovenského 
olympijského výboru

100 100 6 639 6 639 6 639 6 639

Nadácia Slovenského 
olympijského výboru

100 100 5 000 5 000 5 000 5 000

Hodnota vlastného 
imania na konci účtovného 

obdobia

Účtovná hodnota na konci 
účtovného obdobia

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

1 361 1 361

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok hospodá-
renia minulých rokov

-469 838 527 414 57 576

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie

527 414 434 787 -527 414 434 787

Spolu 1 702 892 963 562 0 -527 414 2 139 040



142

Stav záväzkov  
Tabuľka č. 6

 

Ako vidno z vyššie uvedených údajov, celkové záväzky 
Slovenského olympijského a športového výboru sa  
v roku 2020 zvýšili o 450 569 eur. Ide najmä o záväzky  
k 31. 12. 2020 voči športovým subjektom v projektoch 
modernizácia športovej infraštruktúry a Nadácia SPP, ktoré 
boli splatené začiatkom roku 2021.   

Druh záväzkov bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 103 640 90 981

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného roka

46 763 113 790

Záväzky voči zamestnancom 15 36 327

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabez-
pečenia 

49 23 361

Daňové záväzky    0 10 468

Záväzky z titulu finančných vzťahov k štát-
nemu rozpočtu

0 0

Ostatné záväzky    656 915 82 915

Krátkodobé záväzky spolu 807 382 357 842

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 6 057 5 028

Dlhodobé záväzky spolu 6 057 5 028

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 813 439 362 870

Stav na konci
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Príloha č. 5
Zmeny v orgánoch 

SOŠV – VZ SOŠV a VV SOŠV



146

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

Únia telovýchovných organizácií Polície SR 26.6.2020

Slovenská lakrosová federácia 26.6.2020

 

Výkonný výbor SOŠV VÝKONNÝ ORGÁN  

Anton Siekel – prezident 26.11.2016

Peter Korčok – viceprezident  26.11.2016

Zdenko Kríž – viceprezident  26.11.2016

Martin Kohút – viceprezident 26.4.2019
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Meno a priezvisko
Typ orgánu 

(riadiaci/kontrolný)
Od Do

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





Príloha č. 6
Správa nezávislého audítora
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Príloha č. 7

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. 2020 do 31. 12. 2020)

Apríl 2021
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1.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Obchodné meno:  Slovenská olympijská   
   marketingová, a. s. 
Právna forma:   akciová spoločnosť 
Sídlo spoločnosti:  Kukučínova 26, 
   831 03 Bratislava 

Predmet činnosti: 
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

•  sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
•  sprostredkovateľská činnosť,
•  obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou 

nehnuteľností,
•  prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
•  prenájom motorových vozidiel,
•  reklamná a propagačná činnosť,
•  faktoring a forfaiting,
•  leasingová činnosť,
•  vydavateľská činnosť,
•  prieskum trhu,
•  prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových 

priestorov bez poskytovania iných než základných služieb 
spojených s prenájmom,

•  prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
•  činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 

poradcov,
•  marketingové služby,
•  fotografické služby,
•  prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných 

zariadení,
• organizovanie športových, kultúrnych a iných 

spoločenských podujatí,
•  služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov  

a zvukových nahrávok,
•  kuriérske služby.

PREDSTAVENSTVO V ROKU 2020 
Gábor Asványi – predseda predstavenstva
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Vznik funkcie: od 4. 5. 2017 do 1. 10. 2020 

Kristína Czuczová – predseda predstavenstva 
Pomlejská 102/A, 931 01 Šamorín 
Vznik funkcie: 2. 10. 2020 

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 2020 
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. 

Organizačná štruktúra SOM 

Riaditeľka SOM, a.s.
K. Czuczová

Admin./právnik
E. Lopatová

Admin./sklad/
pokladník
J. Tóthová

Admin./sklad
V. Borsig

Poštové služby
E. Šídová
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3.  STAV SPOLOČNOSTI, VÝVOJ 
 SPOLOČNOSTI A RIZIKÁ 

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

Spoločnosť 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 olympijského výboru. Tento koncept 
má inšpirovať ľudí k športovým aktivitám, podnietiť ich záujem 
o šport a zdravý životný štýl a predstaviť im hodnoty olympizmu, 
olympijského hnutia a zdieľať s nimi emócie, ktoré môžu zažiť 
jedine pri športe a športovaní. 

Spoločnosť pokračuje vo vytváraní konkurencieschopných 
a atraktívnych projektov pre zadefinované cieľové skupiny 
SOŠV (médiá, partnerov i potenciálnych partnerov). Okrem 
komunikácie vyššie uvedených cieľov tieto projekty poskytujú 
platformu pre podporu športovcov a vyzývajú verejnosť  
k stotožneniu sa s ich úspechmi aj neúspechmi a vytvárajú 
širokú olympijskú a športovú komunitu. Pod hlavičkou SOT 
vytvára širokú platformu, v ktorej sú zahrnutí 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 2020
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. 
  Kooperativa, a. s.
  Slovenský plynárenský   
  priemysel, a. s.
Partner:  Granden, s. r. o. 
Projektoví partneri:  LYNX - spoločnosť s ručením  
  obmedzeným Košice
  BILLA, s. r. o. 
  CZ Slovakia, a. s.
  Toyota
  Heineken Slovensko, a. s.
  FUN MEDIA GROUP a. s.
  Ringier Axel Springer SK, a. s.
  SATUR TRAVEL, a.s.
Dodávatelia:  Gabor, spol. s r. o.
  NUTREND D.S., a. s.
  x-bionic sphere®, a. s.
  NH HOTEL, a. s.
  WinePlanet.sk
  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

Rok 2020 mal pôvodne prívlastok olympijský, Tokio sa 
malo stať miestom stretnutia najlepších športovcov sveta. 
S olympijskými hrami boli prirodzene späté aj rôzne 
aktivity Slovenskej olympijskej marketingovej. Pandémia 
ochorenia COVID-19 prinútila organizátorov olympijských 
hier presunúť športový sviatok na rok 2021. Na tento 
verdikt  musela promptne zareagovať aj SOM, a. s., ktorá 
prehodnotila všetky naplánované sprievodné aktivity  
a prispôsobila ich vzniknutej situácii. Väčšina projektov 
sa presunula do online priestoru. Na pôvodné plány 
boli naviazané aj zaujímavé reklamné aktivity, ktoré sa  
s partnermi museli prehodnocovať a hľadať iné možnosti 
spolupráce.  Z obchodného hľadiska bolo preto veľmi 
dôležité napriek vzniknutej nepriaznivej situácii vytvárať 
prostredníctvom realizovaných činností a projektov 
atraktívny reklamný priestor pre partnerov SOM, a. s. 
Väčšina činností a projektov bola aj v roku 2020 realizovaná 
v spolupráci s SOŠV a Nadáciou Slovenského olympijského 
a športového výboru (ďalej Nadácia SOŠV). SOM, a. s., 
hľadala možnosti ako atraktívnou formou ukázať mladým, že 
šport aj v situácii, kedy pandémia zatvorila školy i športoviská 
môže byť súčasťou ich každodenného života. Zrealizovali 
sme atraktívne športovo-kultúrne projekty zamerané práve 
na podporu pohybu a zdravého životného štýlu či podporu 
mladých športových talentov.
Dôležitým prvkom v marketingových aktivitách SOM, a. s., je 
spolupráca so špičkovými športovcami naviazaná na aktivity 
spoločnosti a jej partnerov. Prepojením tvárí športovcov 
a partnerských spoločností vznikajú unikátne kampane. 
Marketingová spolupráca s ambasádormi SOT sa tiež 
presunula viac do online priestoru, kde sa vytvorilo miesto 
na podporu partnerských aktivít či komunikáciu vlastných 
projektov. 
V spojitosti s olympijskými hrami v Tokiu bola pripravená 
veľká kampaň Pripravení na Tokio, v rámci ktorej sa mal 
druhý ročník projektu Športuj, Slovensko rozšíriť do ôsmich 
krajských miest. Navyše sa mala konať aj jeho zimná verzia. 
Pomyselná olympijská štafeta mala putovať z východu na 
západ a vyvrcholiť mala práve v čase olympijských hier 
Olympijským festivalom na bratislavských Zlatých pieskoch. 
Nosnou myšlienkou bolo umožniť širokej verejnosti 
zašportovať si a zoznámiť sa s olympijskými i neolympijskými 
športmi a preniesť olympijskú atmosféru aj na Slovensko. 
Pre vzniknutú pandemickú situáciu na Slovensku museli byť 
všetky tieto akcie v roku 2020 zrušené. 
 
REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Športuj doma, Slovensko!
Čiastočnou náhradou plánovaného projektu Športuj, 
Slovensko v rámci kampane Pripravení na Tokio bol projekt 
pripravený v spolupráci s RTVS s názvom Športuj doma, 

Slovensko! Program sa vysielal počas pracovných dní  
v celkovom počte 69 odvysielaných častí. Jeho cieľom 
bolo v čase koronakrízy motivovať ľudí k fyzickej aktivite  
v domácom prostredí, inšpiráciou boli názorné ukážky cvičení 
popredných slovenských športovcov. SOŠV a SOM, a. s., sa aj 
týmto spôsobom snažili upozorniť na fakt, že nedostatočná 
fyzická aktivita je jeden z hlavných rizikových faktorov 
globálnej úmrtnosti. Šport a fyzické aktivity totiž prispievajú 
k zdraviu a predstavujú možno najlacnejší prostriedok pre 
zdravú spoločnosť. Celková sledovanosť Športuj doma, 
Slovensko bola takmer 900 000 divákov.

JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM
Jednou z najdôležitejších priorít SOŠV je podpora novej 
generácie olympionikov, čo je aj ambícia už niekoľko rokov 
etablovaného projektu Juniorský olympijsky tím. SOŠV v roku 
2020 už štvrtýkrát zostavil z dvadsiatich štyroch výsledkovo 
medzinárodne najúspešnejších mládežníckych športovcov 
za predošlých dvanásť mesiacov Juniorský olympijský 
tím. Medzi 24 členov bolo rozdelených 57 600 eur. Tieto 
prostriedky mladým športovcom pomohli vytvoriť vhodné 
podmienky na ďalší rozvoj ich kariéry. Okrem finančného 
plnenia bol juniorom v rámci členstva poskytnutý priestor  
v TV médiách, online médiách, mentálny a mediálny tréning. 
Jednou z ambícii projektu je, aby sme týchto športovcov 
predstavili mladým ľuďom ako ich možné vzory, ktoré 
by boli pre nich inšpiráciou. Promovanie projektu širokej 
verejnosti bolo podporené prezentáciou členov Juniorského 
olympijského tímu v televízií JOJ v relácii Tipos talent týždňa, 
venovanej predstaveniu najlepších juniorských talentov na 
Slovensku.

Názov podujatia: JOT GAMES 
Dátum podujatia:24. – 25. augusta 2020
Miesto konania: x-bionic® sphere, Šamorín
Počet zúčastnených osôb: 18 mladých juniorských 
športovcov vo veku od 16 do 18 rokov
Druhý ročník stretnutia juniorských športovcov s názvom 
JOT GAMES sa znova uskutočnil v Olympijskom tréningovom 
centre x-bionic® sphere v Šamoríne. Ide o teambuilding pre 
členov Juniorského olympijského tímu, počas ktorého sa 
mladí športovci navzájom spoznali v duchu hesla „Sme jeden 
tím“ a rozšírili si poznatky z rôznych sfér. Počas dvoch dní si 
vypočuli zaujímavé prednášky o zdravej výžive, sociálnych 
sieťach či antidopingu. Okrem školení zažili veľa zábavy  
a zmerali si sily s veľkými športovými osobnosťami. Podporiť 
a zasúťažiť si spolu s nimi prišli olympionici Matej Beňuš, 
Danka Barteková, Richard Nagy, Richard Varga či futbalová 
legenda Robert Vittek.

Názov podujatia: SPORT ®EVOLUTION
Dátum podujatia: 16. septembra 2020
Miesto konania: online
Počet zúčastnených osôb: 35 spíkrov a 650 hostí
Po úspešnom premiérovom ročníku pandémia presunula 
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druhý ročník konferencie SPORT (R)EVOLUTION do online 
priestoru. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne aj tým, že 
sa konferencia stala v roku 2020 najväčšou on-line športovou 
konferenciou. Viac ako 650 návštevníkov malo možnosť 
využívať aj viaceré interaktívne prvky, napríklad zapájať sa 
do diskusie prostredníctvom aplikácie na kladenie otázok. 
SOŠV presunom konferencie SPORT(R)EVOLUTION do 
online sveta potvrdil svoj zámer byť čo najviac ekologický  
a priateľsky k životnému prostrediu, keďže neboli potrebné 
žiadne tlačoviny, neprodukoval sa odpad a vylúčením 
automobilovej prepravy sa znižovali aj emisie CO2.
Unikátnosť tejto akcie podporila aj rozmanitosť tém od 
odborných až po lifestylové a široké spektrum diskusií. 
Hovorilo sa o športovej legislatíve a financovaní športu, 
prípravách koncepcie slovenského športu, marketingu, 
psychológii, zdravom životnom štýle, nových médiách  
i o nových fenoménoch športového sveta. Návštevníci 
navyše mohli nakuknúť do zákulisia príprav olympijských hier 
či do šatní hokejovej NHL.

Názov projektu: UKÁŽ SA!
Grantový program Nadácie SOŠV Ukáž sa! má v portfóliu 
našich projektov už niekoľkoročnú tradíciu. SOM sa na 
tomto projekte podieľala marketingovo. Cieľom programu 
je podporovať mladých talentovaných športovcov vo veku 
od 13 do 18 rokov alebo juniorské športové kolektívy,  
a to s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu 
sociálnych rozdielov.
Do konca roku 2020 sa prerozdelilo 286-tisíc eur, ktoré 
pomohli k splneniu mnohých športových snov. Okrem 
finančnej podpory finalisti programu získali i priestor na 
prezentáciu v médiách. Grantový program Ukáž sa! sa v roku 
2020 presunul do online priestoru. Ambasádorom projektu 
sa stal  jeden z najúspešnejších slovenských youtuberov 
Expl0iTed. Úlohou súťažiacich bolo dva týždne kreatívne 
komunikovať na sociálnej sieti Instagram a svojim fanúšikom 
rozpovedať svoj športový príbeh. V roku 2020 sa do projektu 
Ukáž sa! prihlásilo 301 mladých športovcov a kolektívov, 
správna rada Nadácie SOŠV vybrala 35 finalistov, pre ktorých 
boli určené sumy v celkovej výške 46-tisíc eur.

Názov podujatia:  ŠPORTOVEC ROKA 2020
Dátum podujatia:  16. decembra 2020
Miesto konania: televízny program odvysielaný na RTVS 1
Vzhľadom na okolnosti roka 2020 a šíriacu sa pandémiu 
choroby COVID-19 nastali aj v prípade najstaršej novinárskej 
ankety Športovec roka zmeny. Slávnostný galavečer, ktorý 
sa v minulosti konal v Slovenskom národnom divadle, 
nahradil špeciálny televízny program pripravený v spolupráci  
s RTVS. Divákom ponúkol dokrútky so športovcami, ktorí sa 
nachádzali na rôznych miestach svete. Namiesto pôvodne 10 
ocenených sa tento rok vyzdvihla len pätica najúspešnejších 
jednotlivcov a jeden kolektív. Svoje prvenstvo obhájila 
zjazdová lyžiarka Petra Vlhová. Najúspešnejších kolektívom 
roka sa stala futbalová reprezentácia SR. Ocenenie športová 

legenda dostal bývalý skvelý hokejista Igor Liba. Počas 
večera vyhlásili za Paralympionika roka Jozefa Metelku a za 
paralympijský kolektív roka reprezentáciu v curlingu. 

5.  PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH  
ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Analýza stavu akciovej spoločnosti
Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2020 aktíva celkom po 
korekcii v sume 984 828 eur, z toho neobežný majetok  
277 465 eur, obežný majetok 659 624 eur a ostatné 
aktíva 47 739 eur. V neobežnom majetku predstavoval 
dlhodobý hmotný majetok sumu 271 737 eur, tzn.  
97,94 % celkovej výšky neobežného majetku. 
Najvýznamnejšou položkou obežného majetku boli 
krátkodobé pohľadávky v celkovej sume 469 009 eur, 
finančné účty v celkovej sume 123 168 eur a zásoby v sume 
64 947 eur.

Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2020 bolo 422 220 eur. 
Základné imanie je 571 334 eur, výsledok hospodárenia 
bežného účtovného obdobia je strata vo výške 221 833 eur 
a výsledok hospodárenia minulých rokov je strata vo výške 
44 153 eur. Spoločnosť vykazuje k 31. 12. 2020 záväzky 
vo výške 203 038 eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške  
167 733 eur, rezervy sú vo výške 7 917 eur a dlhodobé 
záväzky sú vo výške 26 918 eur. V porovnaní s rokom 
2019 došlo k poklesu výšky majetku vzhľadom na pokles 
krátkodobých pohľadávok a pokles stavu finančných účtov. 

Porovnaním absolútnych ukazovateľov súvahy je vidieť, 
že výška aktív spoločnosti poklesla v porovnaní so stavom 
vykázaným k 31. 12. 2019 o 65 287 eur.  Na túto zmenu 
mal vplyv najmä vývoj obežného majetku. Obežný majetok  
v porovnaní so stavom vykázaným k 31. 12. 2019 poklesol 
o 105 164 eur. Zníženie obežného majetku bolo spôsobené 
predovšetkým znížením stavu krátkodobých pohľadávok  
o 41 717 eur a znížením stavu finančných účtov  
o 98 440 eur.

Výška neobežného majetku k 31. 12. 2020 poklesla  
v porovnaní so stavom vykázaným k 31. 12. 2019  
o 6 224 eur v dôsledku odpisov neobežného majetku za 
rok 2020. Výraznejšie zmeny v štruktúre neobežného 
majetku nenastali. Tak ako aj v predchádzajúcich obdobiach 
neobežný majetok tvorí  97,94 % dlhodobý hmotný majetok 
a 2,06 % dlhodobý nehmotný majetok.

V majetku spoločnosti má väčší podiel obežný majetok. 
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Jeho podiel na celkovom majetku predstavuje 66,98 %. 
Neobežný majetok má podiel na majetku spoločnosti vo 
výške 28,17 % a ostatné aktíva predstavujú 4,85 %.

Štruktúra kapitálu spoločnosti v porovnaní so stavom 
vykázaným k 31. 12. 2019 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. 2019 klesol z 26,41 % na 
20,62 %. Zmena podielu záväzkov v štruktúre kapitálu 
spoločnosti bola spôsobená predovšetkým poklesom 
krátkodobých záväzkov o 61 513 eur, ale aj poklesom 
dlhodobých záväzkov o 6 685 eur. Rezervy poklesli oproti 
roku 2019 o 3 904 eur. Krátkodobé záväzky predstavujú 
82,61 %, dlhodobé záväzky 13,26 % z celkových záväzkov 
a rezervy a bankové úvery predstavujú spolu 0,23 %  
z celkových záväzkov. 

Údaje o výške majetku a jeho štruktúre sú uvedené  
v tabuľkách č. 1, 3 a 4. Vývoj ukazovateľov finančnej 
stability a jej stav k 31. 12. 2020 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. 2020 výsledok hospodárenia 
– stratu v celkovej sume 221 833 eur. V hospodárskej 
činnosti dosiahla spoločnosť stratu vo výške 227 386 eur  
a vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu vo výške  
1 193 eur. Celkový výsledok hospodárenia bol tiež 
ovplyvnený výškou splatnej a odloženej dane z príjmov 
v celkovej hodnote - 6 746 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 2020  
bolo na jedno euro tržieb vynaložených 1,084 eura 
nákladov, čiže vynaložené náklady neboli 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. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

AKTÍVA  CELKOM 972 433 1 050 115 984 828

Neobežný majetok 295 641 283 689 277 465

v tom: - - -

Dlhodobý hmotný majetok 295 641 283 689 271 737

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 5728

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0

Obežný majetok 675 165 764 788 659 624

v tom: - - -

Zásoby 1 690 32 454 64 947

Krátkodobé pohľadávky 390 514 510 726 469 009

Dlhodobé pohľadávky 0 0 2 500

Finančné účty 282 961 221 608 123 168

Ostatné aktíva – časové rozlíšenie 1 627 1 638 47739

PASÍVA  CELKOM 972 433 1 050 115 984 828

Vlastné imanie 630 436 644 052 422 220

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 83 678

Výsledok hospodárenia minulých rokov -50 226 -56 408 -44 153

Výsledok hospodárenia bežného obdobia -6 182 13 616 -221 833

Záväzky 325 422 277 378 203 038

Rezervy 4 940 11 821 7 917

Dlhodobé záväzky 34 603 33 603 26 918

Krátkodobé záväzky 283 464 229 246 167 733

Bankové úvery bežné 2 415 2 708 470

Bankové úvery dlhodobé 0 0 0

Ostatné pasíva – časové rozlíšenie 16 575 128 685 359 570

Hodnota ukazovateľov v eur



168

Tabuľka č. 2: 
Ukazovatele tvorby výsledku hospodárenia

Tabuľka č. 3: 
Súvaha – analýza trendov

Ukazovateľ
k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

Výnosy z hospodárskej činnosti 2 387 514 2 349 597 2 627 847

Náklady na hospodársku činnosť 2 365 456 2 291 090 2 855 233

VH z hospodárskej činnosti +22 058 +58 507 -227 386

Výnosy z finančnej činnosti 71 1 13

Náklady na finančnú činnosť 1 388 729 1 206

VH z finančnej činnosti -1 317 -728 -1 193

Výnosy celkom 2 387 585 2 349 598 2 627 860

Náklady celkom 2 366 844 2 291 819 2 856 439

Daň z príjmov 26 923 44 163 -6 746

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -6 182 +13 616 -221 833

Hodnota ukazovateľa v eur

Súvaha - analýza trendov k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020
absolútna percentuálna

Aktíva celkom (netto) 972 433 1 050 115 984 828 -65 287 -6,22

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0

B. Neobežný majetok 295 641 283 689 277 465 -6 224 -2,19%

C. Obežný majetok 675 165 764 788 659 624 -105 164 -13,75%

D. Ostatné aktíva – časové rozlíšenie 1 627 1 638 47 739 46 101 2 814,47%

Pasíva celkom 972 433 1 050 115 984 828 -65 287 -6,22%

A. Vlastné imanie 630 436 644 052 422 220 -221 832 -34,44%

B. Záväzky 325 422 277 378 203 038 -74 340 -26,80%

C. Ostatné pasíva – časové rozlíšenie 16 575 128 685 359 570 230 885 +179,42%

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

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

Ukazovateľ
k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

Pracovný kapitál 389 286 532 834 491 421

Podiel pracovného kapitálu na krátkodobom obežnom majetku 57,66 % 69,68 % 74,50 %

Likvidita I. stupňa 0,990 0,967 0,734

Likvidita II. stupňa 2,356 3,195 3,530

Likvidita III. stupňa 2,362 3,336 3,918

Hodnota ukazovateľa

Zmeny v štruktúre a objeme 
neobežného majetku k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020 absolútna percentuálna

B.1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 5 728 5 728 -

     softvér 0 0 5 728 5 728 -

     ostatný dlhodobý nehmotný majetok       
(účet 041)

0 0 0 0 -

B.2. Dlhodobý hmotný majetok 295 641 283 689 271 737 -11 952 -4,21%

     pozemky 27 656 27 656 27 656 0 0,00%

     budovy, haly a stavby 267 985 256 033 244 081 -11 952 -4,67%

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

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

Ukazovateľ
k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

Krytie celkového majetku vlastným imaním - ukazovateľ samofinan-
covania

64,83 % 61,33 % 42,87 %

Krytie neobežného majetku vlastným imaním 213,24 % 227,03 % 152,17 %

Krytie neobežného majetku vlastným imaním a dlhodobými cudzími 
zdrojmi 

224,95 % 238,87 % 161,87 %

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

30,40 % 27,02 % 28,17 %

Celková zadlženosť 33,46 % 26,41 % 20,62 %

Podiel vlastného imania na cudzích zdrojoch 193,73 % 232,19 % 207,95 %

Hodnota ukazovateľa v %

Zmeny v štruktúre a objeme 
pracovného kapitálu k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020 absolútna percentuálna

C. Obežný majetok 675 165 764 788 659 624 -105 164 -13,75 %

C.1. Zásoby 1 690 32 454 64 947 32 493 100,12 %

        Materiál 1 216 31 289 50 263 18 974 60,64 %

        Tovar 474 1 165 14 684 13 519 1160,43 %

C.3. Krátkodobé pohľadávky 390 514 510 726 469 009 -41 717 -8,17 %

        Pohľadávky z obchodného styku 387 131 510 726 367 718 -143 008 -28,00 %

        Štát - daňové pohľadávky 3 383 0 101 291 101 291 -

        Iné pohľadávky 0 0 0 0 -

C.4. Finančné účty 282 961 221 608 123 168 -98 440 -44,42 %

B.3. Krátkodobé záväzky 283 464 229 246 167 733 -61 513 -26,83 %

        Záväzky z obchodného styku 267 244 147 919 166 002 18 083 12,22 %

        Nevyfakturované dodávky 0 0 0 0 -

Záväzky voči spoločníkom 0 0 0 0 -

        Záväzky voči zamestnancom 2 312 2 343 5 -2 338 -99,79 %

        Záväzky zo soc. poistenia 1 517 1 572 0 -1 572 -100,00 %

        Štát - daňové záväzky 12 391 77 362 1 726 -75 636 -97,77 %

Iné záväzky 0 50 0 -50 -100,00 %

B.4. Krátkodobé bankové úvery a výpomoci 2 415 2 708 470 -2 238 -82,64 %

        Pracovný kapitál C - (B.3 + B.4.) +389 286 +532 834 491 421 -41 413 -7,77 %

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

Výkaz ziskov a strát - analýza trendov
k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020 absolútna percentuálna

I. Tržby za predaj tovaru 92 814 328 299 43 654 -284 645 -86,70 %

A. Náklady vynaložené na predaný tovar 91 604 325 049 50 446 -274 603 -84,48 %

Obchodná marža +1 210 +3 250 -6 792 -10 042 -308,98 %

II. Tržby za vlastné výrobky a služby 2 155 159 1 908 626 1 296 161 -612 465 -32,09 %

B.  Výrobná spotreba 2 041 827 1 741 112 2 702 881 961 769 55,24 %

B.1. Spotreba materiálu a energie 62 581 70 441 626 414 555 973 789,27 %

B.2. Služby 1 979 246 1 670 671 2 076 467 405 796 24,29 %

Pridaná hodnota +113 332 +167 514 -1 406 720 -1 574 234 -939,76 %

C. Osobné náklady 65 855 62 009 85 500 23 491 37,88 %

D. Dane a poplatky 2 291 2 315 2 676 361 15,59 %

E. Odpisy dlhodobého majetku 11 952 11 952 12 074 122 1,02 %

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku 0 0 0 0 0,00 %

F. ZC predaného dlhodobého majetku 0 0 0 0 0,00 %

G. Tvorba  a zúčtovanie oprav. položiek 0 0 0 0 0,00 %

IV. Ostatné výnosy 139 541 112 672 1 288 032 1 175 360 1043,17 %

H. Ostatné náklady 151 927 148 653 1 656 -146 997 -98,89 %

VH z hospodárskej činnosti -22 058 +58 507 -227 386 -285 893 -488,65 %

Výnosové úroky 11 1 1 0 0,00 %

Ostatné finančný výnosy 0 0 5 5 -

Nákladové úroky 0 0 0 0 -

Ostatné finančné náklady 685 709 1 122 413 58,25 %

XIII. Kurzové zisky 60 0 7 7 -

O. Kurzové straty 703 20 84 64 320,00 %

VH z finančnej činnosti -1 317 -728 -1 193 -465 63,87 %

Daň z príjmov za bežnú činnosť 26 923 44 163 -6 746 -50 909 -115,28 %

VH z bežnej činnosti po zdanení -6 182 +13 616 -221 833 -235 449 -1729,21 %

VH za účtovné obdobie -6 182 +13 616 -221 833 -235 449 -1729,21 %

ZmenaObdobie



172

Tabuľka č.9: 
Ukazovateľ nákladovosti

Tabuľka č. 10: 
Priemerný stav zamestnancov 

Tabuľka č. 11: 
Prehľad nákladov na prevádzku organizácie 

Ukazovateľ
k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

Celková nákladovosť 1,003 0,994 1,084

Mzdová nákladovosť 0,020 0,019 0,023

Materiálová a energetická nákladovosť 0,026 0,030 0,238

Nákladovosť nákupu tovaru 0,038 0,138 0,019

Nákladovosť služieb 0,827 0,711 0,790

Odpisová nákladovosť 0,005 0,005 0,005

Úroková nákladovosť 0 0 0,000

Finančná nákladovosť 0,001 0,001 0,001

Náklady organizácie na mzdy a prevádzku rok 2018 rok 2019 rok 2020

Osobné náklady zamestnancov  66 760 62 009 85 499

Prenájom, prevádzka a údržba vozidiel 658 33 1937

Nákup a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky 71 104 271

Poradenské služby - ekonomické, právne 21 403 59 358 113 168

Prenájmy 0 20 872 14 125

Odpisy, kurzové rozdiely, poistenie 14 473 13 228 13 384

Telekomunikačné služby 8 771 7 240 7 110

Poplatky a poštovné 1 150 1 096 13 754

Cestovné náhrady - zamestnanci 1 050 1 139 1 443

Náklady na budovu 22 289 19 599 22 560

Spolu 136 625 184 678 273 250

Hodnota ukazovateľa 

Priemerný stav zamestnancov
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 4 6

Z toho: zamestnanci s plným pracovným úväzkom 1 4

Z toho: zamestnanci s kratším pracovným úväzkom 2 1

Z toho: vedúci zamestnanci 1 1
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Tabuľka č. 12: 
Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

7.  VPLYV ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A ZAMESTNANOSŤ

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné pro-
stredie a neovplyvňuje zamestnanosť výrazným spôsobom.

8.  INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA 
ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A 
VÝVOJA

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

9.  INFORMÁCIE O NADOBÚDANÍ 
VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH 
LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV  
A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV  
A OBCHODNÝCH PODIELOV 
MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

10.  INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ 
ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ.

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

11.  PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA 
ZDROJOV A ICH PÔVODU

Rok Zdroj Pôvod Suma v EUR Účel

2020 súkromný sektor tuzemský 915 643 olympijská symbolika - cash

2020 súkromný sektor tuzemský 189 327 olympijská symbolika - barter

2020 súkromný sektor zahraničný 38 548 olympijská symbolika - barter

2020 súkromný sektor tuzemský 97 844 reklama a propagácia

2020 súkromný sektor tuzemský 1 222 220 environmentálny projekt

2020 súkromný sektor zahraničný 49 497
projekt stála výstava olympijského 

a športového múzea

2020 súkromný sektor tuzemský 30 000 nájomné

2020 súkromný sektor tuzemský 43 654 predaj tovaru

2020 súkromný sektor tuzemský 40 885 refakturácie

2020 súkromný sektor tuzemský 241 ostatné inde nešpecifikované

SPOLU: 2 627 860
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Právnické osoby:

Fyzické osoby:

12.  MENO A PRIEZVISKO FYZICKÝCH OSÔB, 
NÁZOV, SÍDLO A IDENTIFIKAČNÉ 
ÚDAJE PRÁVNICKÝCH OSÔB, 
KTORÝM SPOLOČNOSŤ POSKYTLA 
ZO SVOJHO ROZPOČTU PROSTRIEDKY 
PREVYŠUJÚCE 5000 EUR A ÚČEL,  
NA KTORÝ BOLI URČENÉ

Meno a priezvisko Účel

Kristína Czuczová osobné náklady

Eva Lopatová osobné náklady

Katarína Noskajová vydavateľská činnosť

Mgr. Zuzana Tomčíková poradenské služby

Ing. Richard Tury reklamné služby

Eva Šidová osobné náklady

Názov Ulica s číslami PSČ Miesto sídla Štát IČO Účel

0711, s. r. o. Súkennícka 8 821 09 Bratislava SK 52889017 reklamné služby

Anjou Studio Šustekova 14 851 04 Bratislava SK 47957204 vydavateľská činnosť

BODY FIT, s. r. o. Gogoľová 18 851 01 Bratislava SK 46862579 poradenské služby

BOREC&BOHUNSKY, adv. 
kancelária

Kozia 20 811 03 Bratislava SK 30816343 právne služby

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

C.E.N., s. r. o.
Gagarinova 12, 
P.O.BOX 31

820 15 Bratislava SK 35780886 reklamné služby

DADS advertising, s. r. o. Rezedová 5 821 01 Bratislava SK 46632913
kreatívne a marketin-
gové služby

Daňový úrad Račianska 153 836 09 Bratislava SK  dane právnických osôb

Danube birds, organizačná 
zložka

Karloveská 6B 841 01 Bratislava SK 52770893
nákup tovaru k pro-
jektu

Dominika Cibulková, s. r. o. M. Waltariho 7097/3 921 01 Piešťany SK 46487468 reklamné služby

DSM media, s. r. o. Mukačevská 53 080 01 Prešov SK 53 131 401 poradenské služby

Emasoft, s. r. o. Chalupkova 159/6 022 04 Čadca SK 51797518 počítačové služby

European Media Services, 
s. r. o.

Hlaváčikova 18 841 05 Bratislava SK 47999764 reklamné služby

expI0 media, s. r. o. J.M. Hurbana 11/2 971 01 Prievidza SK 50330985 reklamné služby

Feeling, spol. s r.o. Štúrova 6 811 02 Bratislava SK 31626556
reklamné a propagačné 
služby

Fialky, s. r. o. Závodie 40/3 976 52 Čierny Balog SK 52413594 reklamné služby

FPD Media, a. s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava SK 47237601 reklamné služby
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Názov Ulica s číslami PSČ Miesto sídla Štát IČO Účel

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

Gabor spol. s r. o. J. Gabora 1 957 01
Bánovce nad Bebra-
vou

SK 36322067
nákup tovaru pre 
športovcov

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

GULO, s. r. o. Jégeho 16999/8 821 08 Bratislava SK 52428966
reklamné a marketin-
gové služby

KayakPro, s. r. o.
Ul. bisk. Királya 
2857/35

945 01 Komárno SK 50631101 reklamné služby

KejKej, s. r. o. Rovniankova 12 851 02 Bratislava SK 52531660
produkčné a organi-
začné služby

LOCO AGENCY, s. r. o. Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava SK 45347581
reklamné a marketin-
gové služby

MADWIRE, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava SK 47436310
reklamné a marketin-
gové služby

MAFRA Slovakia, a. s. Nobelova 34 836 05 Bratislava SK 51904446 reklamné služby

Marketing SZH, s. r. o. Trnavská cesta 37 831 04 Bratislava SK 52227715 reklamné služby

Marketing SZĽH, s. r. o. Junácka 6 832 80 Bratislava SK 35819499 reklamné služby

Nastja SK, s. r. o. Tatranská 7 974 11 Banská Bystrica SK 45570264 reklamné služby

News and Media Holding, 
a. s.

Einsteinova 25 851 01 Bratislava SK 47256281 reklamné služby

NEXUS Agency, s. r. o. Grosslingova 65 811 09 Bratislava SK 35948299 grafické služby

Nilsa, s. r. o. Tupého 27/A 831 01 Bratislava SK 53 078 071 poradenské služby

PricewaterhouseCoopers 
Slovensko, s. r. o.

Karadžičova 2 815 32 Bratislava SK 35739347
poradenské a auditórs-
ke služby

PrimaDomi spol. s r. o. Mukačevská 53 080 01 Prešov SK 47540923 poradenské služby

PROHAS, s. r. o.
Ambra Pietra 
10645/17

036 01 Martin SK 44699891
služby požiarnej 
ochrany

Protep, s. r. o. Bajkalská 12985/9B 831 04 Bratislava SK 47567520 upratovacie služby

Publishing House, a. s. Jána Milca 6 010 01 Žilina SK 46495959 reklamné služby

Puro Creative, s. r. o. Gazdovská 537 031 04 Liptovský Mikuláš SK 43781764 grafické služby

RELATIONS CONSULTING, 
s. r. o.

Gercenova 2 851 01 Bratislava SK 45991189
nákup tovarov k 
projektu

SBA Marketing, spol. s r. o. Panenská ul. č. 6 811 03 Bratislava SK 47189223 reklamné služby

SFZ Marketing, s. r. o. Tomášikova 30C 821 01 Bratislava SK 46320768 reklamné služby

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava SK 35763469
telekomunikačné 
služby

Slovenská pošta Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica SK 36631124 poštové služby

Slovenský olympijský a 
športový výbor

Kukučínova 26 838 08 Bratislava SK 30801182
právo používať olym-
pijský symboliku

Slovenský zväz biatlonu Partizánska 71 821 04 Banská Bystrica SK 35656743 reklamné služby

Slovenský zväz karate Junácka 2951/6 832 80 Bratislava SK 30811571 reklamné služby

Sociálna poisťovňa Ul.29 augusta 8,10 813 63 Bratislava SK 30807484
odvody do sociálnej 
poisťovne

Sport Event, s. r. o. Kukučínova 26 831 03 Bratislava SK 52476511 reklamné služby
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Názov Ulica s číslami PSČ Miesto sídla Štát IČO Účel

STAR AXIS, s. r. o. Kazanská 3A 821 06 Bratislava SK 53112717
reklamné a propagačné 
služby

STZ Marketing, s. r. o. Príkopova 6 831 03 Bratislava SK 31395945 reklamné služby

ŠAMT, s. r. o. Trnavská cesta 37 831 04 Bratislava SK 51937603 reklamné služby

Škola úspechu, s. r. o. Sklenárova 40 821 09 Bratislava SK 52524671 reklamné služby

Šport press, s. r. o. Ilkovičova 34 842 28 Bratislava SK 31330789 reklamné služby

Športový klub polície Banská 
Bystrica

Skubínska cesta 48 821 04 Banská Bystrica SK 17060117 reklamné služby

Techo, s. r. o.
Cesta na Červený 
most 12

811 05 Bratislava SK 31436919 nákup materiálu

twenty five, s. r. o. Malženice 310 919 29 Malženice SK 46292187
reklamné a propagačné 
služby

Ústav technológií a inovácií, 
s. r. o.

Staré Grunty 16 841 04 Bratislava SK 46190597 architektonické služby

VGD Slovakia, s. r. o. Moskovská 13 811 08 Bratislava SK 36254339 účtovné služby

Work&Hugs, s. r. o. Štefánikova 41 811 04 Bratislava SK 50888706 grafické služby

ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava SK 36677281 dodávka elektriny

ŽAMPA SKI CLUB Starý Smokovec 62 062 01 Vysoké Tatry SK 42237521 reklamné služby

13. NÁVRH NA VYROVNANIE VÝSLEDKU 
HOSPODÁRENIA  

Výsledok hospodárenie je strata v celkovej výške
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti navrhuje 
vysporiadať výsledok hospodárenia –  strata k 31. 12. 2020 v 
celkovej výške 221 833,45 eur nasledovne:

• 221 833,45 eur  – presun na účet nerozdelených strát 
minulých rokov 

14.  ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM 
DOKUMENTE A V INÝCH PREDPISOCH 

V roku 2020 boli vykonávané zmeny v Zakladajúcom 
dokumente Slovenskej olympijskej marketingovej, a. s.,
Gábora Asványiho, predsedu predstavenstva, vymenila na 
tejto pozícii Kristína Czuczová.

Gábor Asványi - predseda predstavenstva
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Vznik funkcie : 4.5.2017  zánik funkcie 1.10.2020
Kristína Czuczová – predseda predstavenstva 
Pomlejská 102/A, 931 01 Šamorín 
Vznik funkcie: 2. 10. 2020 

Taktiež boli vykonané zmeny týkajúce sa predmetu 
podnikania. Predmet činnosti SOM, a. s., bol rozšírený o: 
• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 

poradcov, 
• marketingové služby,
• fotografické služby, 
• prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných 

zariadení, 
• organizovanie športových, kultúrnych a iných 

spoločenských podujatí, 
• služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a 

zvukových nahrávok, 
• kuriérske služby.

V iných dokumentoch spoločnosti neboli v roku vykonané 
zmeny. 

15.  ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV DO 
ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

V roku 2020 nastali zmeny v Predstavenstve SOM, a. s., vo 
funkcii predsedu predstavenstva /viď bod 14/.
V roku 2020 nenastali zmeny v dozornej rade SOM, a. s. 
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16.  NÁZVY POUŽITÝCH SKRATIEK

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

17.  PRÍLOHY 

a) Účtovná závierka za rok 2020 
b) Správa audítora 

18.  UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, 
KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ 
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti 
osobitného významu. Spoločnosť posúdila dôsledky 
pokračujúcich opatrení na zabránenie šírenia choroby 
COVID-19 ako udalosť po konci účtovného obdobia, ktoré  
si nevyžaduje úpravu účtovnej závierky. Vedenie spoločnosti 
nie je schopné plne posúdiť dôsledky pokračujúcich 
protipandemických opatrení na jej budúcu finančnú pozíciu 
a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja 
urobí všetko preto, aby dopady neboli negatívne a významné.

V Bratislave, dňa 31. marca 2021 
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Príloha A
Účtovná závierka za rok 2020
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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 2019 bola schválená Valným 
zhromaždením Spoločnosti dňa 18. júna 2020. 

 
3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 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 2020 do 
31. decembra 2020. 

 
 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 2020 bol 6 (v účtovnom období 2019 to boli 
4 zamestnanci). 

 
 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo 
iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v 
roku 2019: 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: 
 

 
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: 
 
 

 
 
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. 
 

6. Pohľadávky 

Predpokladaná Metóda Ročná odpisová
doba používania

v rokoch
2 lineárna 50

sadzba v %

Drobný dlhodobý nehmotný majetok - softvér

odpisovania

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
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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, 
b) pohľadávky a záväzky. 
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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 v roku 2020 boli celkom v sume 2 627 860 eur, v roku 2019 bola suma výnosov celkom  
2 349 598 eur. 
 
Z toho boli predovšetkým výnosy z predaja olympijskej symboliky partnerom. V roku 2020 boli tieto výnosy vo výške 
1 083 331 eur a v roku 2019 to bolo 1 542 881 eur. 
 
V rámci výnosov boli aj refakturácie nákladov na SOŠV v sume 67 987 eur. 

 
19. Porovnateľné údaje 
  Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 
 

20. Oprava chýb minulých období 
V roku 2020 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 31.12.2020 v sume 5 728 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: 
 

 
 
Spoločnosť nemá záväzky kryté záložným právom. 

 

31. 12. 2020 31. 12. 2019

EUR EUR

Záväzky po splatnosti 92 947 15 083

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 83 173 228 692

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0

Záväzky spolu 176 120 243 775
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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. 

 

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 2020 výške 30 000 
eur (v roku 2019 vo výške 30 000 EUR). Nájomná zmluva je uzatvorená so spriaznenou osobou na dobu neurčitú, a s treťou 
osobou na dobu neurčitú. 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 
 
Po 31. decembri 2020 nenastali 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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Príloha č. 8

VÝROČNÁ SPRÁVA

SPORT EVENT, S. R. O.

(za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)

Apríl 2021
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1.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Obchodné meno:  Sport Event, s. r. o.
Právna forma:   spoločnosť s ručením   
   obmedzeným
Sídlo spoločnosti:  Kukučínova 26, 8
   31 03 Bratislava 
   - mestská časť Nové Mesto  

Predmet činnosti: 
•  Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebi-

teľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živ-
nosti (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 verej-

nej 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 slúžia-

cich 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 spra-

covaním 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, spolo-

čenských 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
Zánik funkcie: 19. 10. 2020

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 riaditeľom 
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. Založenie schválili 
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na 56. zasadnutí valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) 
Slovenského olympijského a športového výboru dňa 26. 
apríla 2019 v Bratislave. Návrh na založenie obchodnej 
spoločnosti ešte pred zasadaním VZ prerokoval výkonný 
výbor SOŠV a tiež bol súčasťou rokovaní 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, olympijských 
festivalov či olympijského domu počas OH 2020 v Tokiu, 
keďže tieto projekty charakterovo nezapadajú do povahy 
občianskeho združenia SOŠV a ani do náplní spoločnosti 
SOM. Pri zakladaní tejto obchodnej spoločnosti sa bral na 
zreteľ rozdielny spôsob účtovania obchodnej spoločnosti  
a občianskeho združenia, ktorým je SOŠV. Hlavný cieľom 
bolo 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

Vzhľadom na skutočnosť, že organizačný výbor olympijských 
hier Tokio 2020 dňa 24. marca 2020 vydal oficiálne 
vyhlásenie o tom, že z dôvodu pandémie COVID-19 Hry 
XXXII. olympiády (a rovnako aj paralympijské hry 2020) 
sa presúvajú na termín 23. 7. 2021 – 8. 8. 2021 a súčasne 
aj vzhľadom na lokálne protipandemické opatrenia 
vydané vládou SR a predovšetkým zákaz organizovania 
hromadných podujatí, bola spoločnosť Sport Event, s. r. o.,  
v aktívnej súčinnosti a spolupráci so spoločnosťou Slovenská 
olympijská marketingová, a. s., nútená presunúť celý projekt 
PRIPRAVENÍ NA TOKIO a všetky jednotlivé podujatia 
tvoriace tento projekt (podujatia Športuj Slovensko, Štafeta 
Slovenského olympijského tímu, Olympijský deň a rovnako 
aj nosné podujatie viažuce sa k OH Tokio 2020 Olympijský 
festival) na rok 2021. S predmetným presunutím bol 
spojený celý rad aktivít a činností, ktoré bolo nevyhnutné 
uskutočniť. V prvom rade bolo potrebné oboznámiť o tejto 
skutočnosti verejnosť, športové kluby a federácie, miestne 

zastupiteľstvá, akékoľvek inštitúcie a dodávateľov, ktoré boli 
akýmkoľvek spôsobom a formou zapojení do tohto projektu, 
ale predovšetkým partnerov participujúcich na projekte 
PRIPRAVENÍ NA TOKIO či už finančným resp. nefinančným 
plnením. 
Súčasne zástupcovia spoločnosti v koordinácii so SOM, 
a.s., a právnikmi spoločnosti pripravili individuálne dodatky 
k jednotlivým partnerským zmluvám. Zároveň otvorili 
rokovania s miestnymi samosprávami o presunutí a upresnení 
nových termínov jednotlivých podujatí na rok 2021. 
Taktiež spoločnosť otvorila rokovania s MOV ohľadom 
dodatku Licence Agreement, predmetom ktorej je udelenie 
licencie pre SOŠV a jeho dcérske spoločnosti SOM, a. s.,  
a SE, s. r. o., na organizáciu OF na Slovensku za podmienok 
definovaných v predmetnej dohode, a jej predĺžení na rok 
2021 v súlade s novým termínom OH Tokio 2020.

Rovnako bolo potrebné zrealizovať dodatok zmluvy o nájme 
priestorov na realizáciu Slovenského domu v Tokiu počas 
konania OH. 

Súčasne ako adekvátne plnenie spoločnosť začala aktívne 
pracovať na projekte Športuj doma, Slovensko. Týmto 
projektom – taktiež v úzkej spolupráci so SOM, a. s. – bolo 
možné aj s podporou aktívnych resp. bývalých slovenských 
športovcov a RTVS prostredníctvom televíznej obrazovky 
priniesť širokej verejnosti populárno-športovú reláciu 
propagujúcu olympizmus, šport ako taký, zdravý životný štýl 
a upriamiť pozornosť na tieto dôležité a kľúčové smerovania 
aj v ťažkých časoch pandémie. 
S prípravou tohto projektu súviseli mnohé činnosti - samotná 
organizačno-technická a produkčná príprava jednotlivých 
dielov tohto projektu, legislatívne a administratívne krytie 
projektu vo vzťahu k RTVS, športovcom i k účinkujúcim, 
koordinácia s gestormi tohto projektu, logistické 
zabezpečenie realizácie projektu a mnohé ďalšie. 

V júni 2020 spoločnosť opäť v spolupráci so SOM, a.s., 
pracovala na podaní výzvy Európskej komisie pod názvom 
Grassroots sport programmes and infrastructure innovation 
- EAC/S09/2020, ktorej vyhodnotenie bolo zverejnené 
v októbri 2020. Spoločnosť síce vo výzve neuspela, ale  
z dlhodobého hľadiska je možné zhodnotiť túto aktivitu ako 
dobrú skúsenosť pri podobných projektoch do budúcnosti.

V júli a v auguste 2020 v spolupráci so SOM, a.s., a SOŠV sa 
spoločnosť podieľala na organizovaní Olympijského tábora 
s mottom „Nájdi si svoj šport na olympijskom tábore a uži 
si more zábavy“, vedenom profesionálnymi športovými 
trénermi, športovými osobnosťami a obľúbenými 
slovenskými animátormi na športoviskách olympijského 
tréningového centra v Šamoríne.

Tábor bol určený pre deti vo veku od 6 do 15 rokov a konal 
sa od pondelka do piatku. Odbornými garantmi projektu 
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boli spoločnosť CK SATUR, Slovenský olympijský a športový 
výbor a olympijské tréningové centrum x-bionic® sphere. 

Ku dňu 1. 8. 2020 hlavná činnosť spoločnosti Sport Event, 
s. r. o., prešla v celom rozsahu na spoločnosť Slovenská 
olympijská marketingová, a. s., pričom úloha Sport Event,  
s. r. o., v rámci jej ďalšieho smerovania bude závislá od situácie 
v oblasti zabezpečenia športových a kultúrnych podujatí. 
V prípade, že bude existovať dopyt po týchto službách, 
spoločnosť obnoví svoju činnosť. Do úvahy prichádza aj iné 
ad hoc zameranie obchodných aktivít spoločnosti v zmysle 
predmetu jej činnosti. Takáto skutočnosť bude riadne a včas 
komunikovaná. 

5.  PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH 
ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

6.  ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Analýza stavu spoločnosti: 
Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2020 aktíva celkom v sume  
6 795 eur, z toho neobežný majetok vo výške 0 eur a obežný 
majetok vo výške 6 795 eur. Najvýznamnejšou položkou 
obežného majetku boli finančné účty v celkovej sume 6 564 
eur.
Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2020 je 6 795 eur. 
Základné imanie je 5 000 eur, výsledok hospodárenia 
bežného účtovného obdobia je zisk vo výške 408 eur. 
Spoločnosť vykazuje k 31. 12. 2020 záväzky vo výške  
1 362 eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške 452 eur, rezervy 
sú vo výške 897 eur a dlhodobé záväzky sú vo výške 13 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 20,04 %. 
Krátkodobé záväzky predstavujú 33,18 % z celkových 
záväzkov. 
Údaje o výške majetku a jeho štruktúre sú uvedené 
v tabuľkách č. 1, 3 a 4. V tabuľke č. 6 sú uvedené 
ukazovatele finančnej stability vyjadrujúce podiel krytia resp. 
financovania majetku vlastnými, resp. cudzími zdrojmi. 
Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2020 výsledok hospodárenia – 
zisk, v celkovej sume 
408 eur. V hospodárskej činnosti dosiahla spoločnosť zisk 
vo výške 876 eur, a vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla 
stratu vo výške 286 eur. Celkový výsledok hospodárenia bol 
tiež ovplyvnený výškou splatnej dane z príjmov v celkovej 
hodnote 182 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 2020 bolo na jedno  
euro tržieb vynaložených 0,991 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. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

AKTÍVA  CELKOM x 16 049 6 795

Neobežný majetok x 0 0

v tom: - - -

Dlhodobý hmotný majetok x 0 0

Dlhodobý nehmotný majetok x 0 0

Dlhodobý finančný majetok x 0 0

Obežný majetok x 16 049 6 795

v tom: - - -

Zásoby x 0 0

Krátkodobé pohľadávky x 0 231

Dlhodobé pohľadávky x 0 0

Finančné účty x 16 049 6 564

PASÍVA  CELKOM x 16 049 6 795

Vlastné imanie x 5 025 5 433

v tom: - - -

Základné imanie x 5 000 5 000

Kapitálové fondy x 0 0

Fondy zo zisku x 0 0

Výsledok hospodárenia minulých rokov x 0 25

Výsledok hospodárenia bežného obdobia x 25 408

Záväzky x 11 024 1 362

Rezervy x 700 897

Dlhodobé záväzky x 0 13

Krátkodobé záväzky x 10 324 452

Bankové úvery bežné x 0 0

Bankové úvery dlhodobé x 0 0

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

Tabuľka č. 3: 
Súvaha – analýza trendov 

Ukazovateľ
k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

Výnosy z hospodárskej činnosti x 40 000 45 000

Náklady na hospodársku činnosť x 39 709 44 124

VH z hospodárskej činnosti x 291 876

Výnosy z finančnej činnosti x 0 1

Náklady na finančnú činnosť x 38 287

VH z finančnej činnosti x -38 -286

Výnosy celkom x 40 000 45 001

Náklady celkom x 39 747 44 411

Daň z príjmov x 228 182

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie x 25 408

Hodnota ukazovateľa v eurách

Súvaha - analýza trendov k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020
absolútna percentuálna

Aktíva celkom (netto) x 16 049 6 795 -9 254 -57,66

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

B. Neobežný majetok x 0 0 x x

C. Obežný majetok x 16 049 6 795 -9 254 -57,66

Pasíva celkom x 16 049 6 795 - 9 254 -57,66

A. Vlastné imanie x 5 025 5 433 408 8,12

B. Záväzky x 11 024 1 362 -9 662 -87,65

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

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

Ukazovateľ
k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

Pracovný kapitál x 5 725 6 343

Podiel pracovného kapitálu na x 39 709 44 124

obežnom majetku x 35,67 % 93,35 %

Likvidita I. stupňa x 1,55 14,52

Likvidita II. stupňa x 1,55 15,03

Likvidita III. stupňa x 1,55 15,03

Hodnota ukazovateľa

Zmeny v štruktúre a objeme 
neobežného majetku k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020 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
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Tabuľka č. 6: 
Prehľad o vývoji ukazovateľov štruktúry majetku a zdrojov jeho krytia 

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

Ukazovateľ
k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

Krytie celkového majetku vlastným imaním - ukazovateľ 
samofinancovania

x 31,31 79,96

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 
neobežného majetku

x x x

Celková zadlženosť x 68,69 20,04

Podiel vlastného imania na cudzích zdrojoch x 45,58 398,90

Hodnota ukazovateľa v %

Zmeny v štruktúre a objeme 
pracovného kapitálu k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020 absolútna percentuálna

C. Obežný majetok x 16 049 6 795 -9 254 -57,66

C.1. Zásoby x 0 0 X x

        Materiál x 0 0 X x

        Tovar x 0 0 X x

C.3. Krátkodobé pohľadávky x 0 0 X x

        Pohľadávky z obchodného styku x 0 231 231 x

        Štát - daňové pohľadávky x 0 0 x x

        Iné pohľadávky x 0 0 x x

C.4. Finančné účty x 16 049 6 564 -9 485 -59,10

B.3. Krátkodobé záväzky x 10 324 452 -9 872 -95,62

        Záväzky z obchodného styku x 10 096 0 -10 096 -100

        Nevyfakturované dodávky x 0 0 x x

Záväzky voči spoločníkom x 0 0 x x

        Záväzky voči zamestnancom x 0 140 140 x

        Záväzky zo soc. poistenia x 0 97 97 x

        Štát - daňové záväzky x 228 215 -13 -5,70

Iné záväzky x 0 0 x x

B.4. Krátkodobé bankové úvery a výpomoci x 0 0 x x

        Pracovný kapitál: C - (B.3 + B.4.) x +5 725 +6 343 618 10,79

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

Výkaz ziskov a strát - analýza trendov
k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020 absolútna percentuálna

I. Tržby za predaj tovaru x 0 0 x x

A. Náklady vynaložené na predaný tovar x 0 0 x x

Obchodná marža x 0 0 x x

II. Tržby za vlastné výrobky a služby x 40 000 45 000 5 000 12,50

B.  Výrobná spotreba x 0 0 x x

B.1. Spotreba materiálu a energie x 0 53 53 x

B.2. Služby x 39 709 40 695 986 2,48

Pridaná hodnota x +291 +4 252 3 961 1 361,17

C. Osobné náklady x 0 0 x x

D. Dane a poplatky x 0 3 179 3 179 x

E. Odpisy dlhodobého majetku x 0 0 x x

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

F. ZC predaného dlhodobého majetku x 0 0 x x

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

IV. Ostatné výnosy x 0 0 x x

H. Ostatné náklady x 0 197 197 x

VH z hospodárskej činnosti x +291 +876 585 201,03

Výnosové úroky x 0 0 x x

Ostatné finančný výnosy x 0 0 x x

Nákladové úroky x 0 0 x x

Ostatné finančné náklady x 38 285 247 650

XIII. Kurzové zisky x 0 1 1 x

O. Kurzové straty x 0 2 2 x

VH z finančnej činnosti x -38 -286 -248 652,63

Daň z príjmov za bežnú činnosť x 228 182 -46 -20,18

VH z bežnej činnosti po zdanení x +25 +408 383 1 532

VH za účtovné obdobie x +25 +408 383 1 532

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. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020

Celková nákladovosť x 0,999 0,991

Mzdová nákladovosť x x x

Materiálová a energetická nákladovosť x x x

Nákladovosť nákupu tovaru x x x

Nákladovosť služieb x 0,993 0,895

Odpisová nákladovosť x x x

Úroková nákladovosť x x x

Finančná nákladovosť x 0,001 0,006

Náklady organizácie na mzdy a prevádzku rok 2018 rok 2019 rok 2020

Osobné náklady zamestnancov  x 0 3 179

Kancelárske potreby x 0 53

Nákup a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky x 0 0

Poradenské služby - ekonomické, právne a iné x 3109 11 393

Doprava x 0 4 739

Služby Sport Event x 36 600 23775

Odpisy, kurzové rozdiely, poistenie x 0 137

Telekomunikačné služby x 0 0

Poplatky a poštovné x 0 60

Cestovné náhrady - zamestnanci x 0 130

Reprezentačné x 0 658

Spolu x 39 709 44 124

Hodnota ukazovateľa 

Priemerný stav zamestnancov
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 0 1

Z toho: zamestnanci s plným pracovným úväzkom 0 0

Z toho: zamestnanci s kratším pracovným úväzkom 0 1

Z toho: vedúci zamestnanci 0 0
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Tabuľka č. 12: 
Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

7.  VPLYV ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A ZAMESTNANOSŤ

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné pro-
stredie a neovplyvňuje zamestnanosť výrazným spôsobom.

8.  INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA 
ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A 
VÝVOJA

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

9.  INFORMÁCIE O NADOBÚDANÍ 
VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH 
LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV 
A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A 
OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ 
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

10.  INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ 
ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ.

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

11.  PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA 
ZDROJOV A ICH PÔVODU

Rok Zdroj Pôvod Suma v EUR Účel

2020 súkromný sektor tuzemský 45 000 Projekt „Pripravení na Tokio 2020“
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Právnické osoby:

Fyzické osoby:

12.  MENO A PRIEZVISKO FYZICKÝCH OSÔB, 
NÁZOV, SÍDLO A IDENTIFIKAČNÉ 
ÚDAJE PRÁVNICKÝCH OSÔB, 
KTORÝM SPOLOČNOSŤ POSKYTLA 
ZO SVOJHO ROZPOČTU PROSTRIEDKY 
PREVYŠUJÚCE 5000 EUR A ÚČEL,  
NA KTORÝ BOLI URČENÉ

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

Meno a priezvisko Účel

x x

x x

13.  NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 

Valné zhromaždenie spoločnosti navrhuje vysporiadať 
výsledok hospodárenia – zisk k 31. 12. 2020 v celkovej výške 
408,14 eur nasledovne:
408,14 eur – presun na účet nerozdeleného zisku minulých 
rokov.

14.  ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM 
DOKUMENTE A V INÝCH PREDPISOCH

V roku 2020 neboli vykonané žiadne zmeny v Stanovách 
Sport Event, s. r. o. a ani v iných dokumentoch spoločnosti.

15.  ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV DO 
ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

V roku 2020 neboli zmeny v zložení orgánov do zostavenia 
závierky.
 

16.  UDALOSTI OSOBITÉHO VÝZNAMU, 
KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ 
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 

Dopady COVID-19 na podnikateľské aktivity spoločnosti 
Sport Event, s. r. o., boli v roku 2020 významne negatívne. 
Hlavná obchodná činnosť spoločnosti Sport Event, s. r. 
o., postavená na technicko-organizačnom zabezpečení 
projektov SOŠV/SOM bola v druhej polovici roka 
pozastavená a výkonný aparát rozpustený. Môžu za to 
zrušené projekty v dôsledku protipandemických opatrení. 
Nové obchodné príležitosti sa, žiaľ, nenašli. V prípade, že 
sa situácia v súvislosti s COVID-19 v roku 2021 stabilizuje, 
spoločnosť Sport Event, s. r. o., obnoví obchodnú činnosť v 
zmysle predmetu svojej činnosti.

17.  PRÍLOHY
a. Účtovná závierka za rok 2020
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18. 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
EYOF  Európsky olympijský festival mládeže
RTVS  Rádio a televízia Slovenska
VZ  Valné zhromaždenie
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Príloha A
Účtovná závierka za rok 2020
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Príloha č. 9

VÝROČNÁ SPRÁVA

NADÁCIE
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 

A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

k 31. 12. 2020
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Nadáciu Slovenského olympijského a športového výboru 
(NSOŠV) založil Slovenský olympijský výbor, so sídlom 
Kukučínova č.26, 838 08 Bratislava, zaregistrovaná bola 
27. 12. 2007 do registra Nadácií na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/889,  
IČO: 42129737.

Správcom NSOŠV je Anton Siekel, predsedom správnej 
rady NSOŠV je Dušan Guľáš, členmi správnej rady sú Juraj 
Minčík, Zuzana Rehák Štefečeková, Martina Kohlová, 
Ľubor Halanda, Pavol Mutafov, Kristína Czuczová, Jaroslav 
Rybánsky, Katarína Ráczová, Marek Kaňka.

Revízorom NSOŠV je Mária Jasenčáková.

Riaditeľkou nadácie je Zuzana Vodáčková.

V zmysle nadačnej listiny je účel nadácie nasledovný:

• 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, na ochranu a tvorbu životného 
prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych 
 hodnôt 

• podpora regionálnych športových aktivít a regionálnej 
spolupráce

• výpomoc sociálne slabým športovcom, olympionikom 
 a odkázaným skupinám

• obyvateľstva
• podieľanie sa na humanitárnej činnosti 
• rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizá- 

ciami a spoločnosťami podobného zamerania v Európe  
a vo svete

1. PREHĽAD ČINNOSTI NADÁCIE 
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO  
A ŠPORTOVÉHO VÝBORU ZA ROK 2020

V  roku 2020 správna rada Nadácie Slovenského olympij-
ského a športového výboru zasadala celkom desaťkrát, 

trikrát v budove Slovenského olympijského a športového 
výboru, raz v x-bionic sphere® v Šamoríne, jedenkrát v HS 
Centrum Piešťany a päťkrát online formou cez aplikáciu 
Microsoft Teams.
Nadácia Slovenského olympijského a  športového výboru  
v súlade so schváleným  rozpočtom pre rok 2020 realizovala 
svoje tri hlavné projekty - Ukáž sa, Olympijská kvapka krvi 
a Olympijské srdce pre seniorov. Medzi projekty zaradi-
la aj projekt Juniorský olympijský tím, ktorý bol predtým 
v réžii Slovenského olympijského a športového výboru  
a Slovenskej olympijskej marketingovej, a. s. Vzhľadom na 
nepriaznivú situáciu spojenú s príchodom nového vírusu 
SARS-CoV-2 sa správna rada rozhodla vytvoriť rezervný 
fond Pripravení pomáhať, ktorý slúži na zmiernenie dopa-
dov pandémie. Z fondu krátko po jeho založení podpori-
la lekárov v prvej línii i športových odborníkov, ktorí boli  
pandémiou najviac zasiahnutí. 
Taktiež podporila v súlade so schválenými kritériami  
významné športové osobnosti, zapojila sa do projektov 
SOŠV, SPORT (R)EVOLUTION a ďalších, ktoré podpori-
la osobnou účasťou členov správnej rady nadácie a tiež aj  
reklamnými predmetmi.

Hlavné projekty Nadácie Slovenského olympijského  
a športového výboru :

Ukáž sa 

V roku 2020 išlo už o piaty ročník Grantového programu  
s celkovou sumou 46-tisíc eur, podporilo sa 35 talentova-
ných mladých jednotlivcov v juniorskom veku a kolektívov.
Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru 
aj v roku 2020 podala pomocnú ruku mladým športovým 
talentom v rozvoji ich kariéry. Piaty ročník bol iný ako tie 
predchádzajúce. Prihlásení športovci zabojovali o sympa-
tie správnej rady NSOŠV cez svoje instagramové profily, 
na ktorých počas dvoch týždňov uverejňovali fotografie  
a videá z ich športového, ale aj zo súkromného života. Špor-
tovcov počas súťaženia podporoval ambasádor projektu 
Expl0ited. Správna rada spomedzi 301 prihlásených špor-
tovcov na základe kritérií vybrala 35 finalistov, ktorí dostali 
možnosť zrežírovať si a natočiť profesionálne súťažné video 
s media tímom SOŠV. O víťazoch spomedzi 35 finalistov  
v obľúbenom grantovom projekte Ukáž sa! rozhodla počas 
septembra široká verejnosť. Spolu prišlo počas dvoch týž-
dňov až 60 465 hlasov. Nadácia SOŠV prerozdelila medzi 
naše nádeje 46-tisíc Eur
Víťazom projektu sa stal Tisovský spolok aktívneho  
pohybu a vitality, ktorý si prilepšil o   3 000 eur. Na druhom 
mieste sa v hlasovaní verejnosti umiestnila mladá atlétka 
Andrea Švecová, ktorá dostala grant 2 500 eur. Rovnakú 
sumu (2500 eur) ako Švecová získali aj volejbalisti MVK 
Nové Mesto nad Váhom. Zvyšní finalisti si odniesli od 1 000 
do 2 000 eur. 
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Vzhľadom na to, že v roku 2020 sa do projektu prihlásilo 
množstvo výborných športovcov a nadácia nemohla vybrať 
všetkých, členovia správnej rady sa rozhodli vytvoriť tzv. 
druhé kolo, do ktorého posunuli 16 jednotlivcov a 1 ko-
lektív. Nadácia sa vďaka dobrej finančnej situácii rozhodla 
týchto športovcov podporiť koncom roka 2020. Jednotlivci 
získali granty vo výške 300 eur a kolektív vo výške 500 eur.

Olympijská kvapka krvi

V roku 2020 sa realizoval šiesty ročník projektu Olympijská 
kvapka krvi. Vzhľadom na príchod pandémie koronavírusu 
na územie Slovenskej republiky sa museli aj aktivity na 
propagáciu darcovstva krvi upraviť.

Športová krv
Darujme krv, vyhráme všetci! Aj takto znel jeden zo 
sloganov úspešnej kampane, ktorá odštartovala 12. júna 
2020. Projekt sa realizoval v spolupráci so Slovenským 
olympijským a športovým výborom, Slovenským 
paralympijským výborom a Národnou transfúznou službou 
SR. 
Krv sa nedá vyrobiť, dá sa iba získať od darcov. Pandémia 
koronavírusu ovplyvnila aj darcovstvo krvi. Situácia sa 
síce stabilizovala, najvzácnejšej tekutiny, ktorá pomáha 
v rôznych akútnych prípadoch, však nikdy nie je dosť.  
V rámci #Sportovakrv darovali vzácnu tekutinu v pracovisku 
Národnej transfúznej služby v bratislavskom Ružinove 
prezident SOŠV Anton Siekel, výkonný riaditeľ SPV Maroš 
Čambal i viacerí zamestnanci Slovenského olympijského  
a športového výboru a Slovenského paralympijského 
výboru. Darcov prítomnosťou podporili predseda SPV 

Ján Riapoš a tenista na vozíku Marek Gergely. Súčasťou 
kampane Nadácie SOŠV a SPV boli aj výzvy medzi darcami, 
športovcami i verejnosťou. Každý darca mohol odovzdať 
symbolickú loptičku s výzvou na darovanie prostredníctvom 
sociálnych sietí ďalším trom ľuďom. Stačilo na Instagrame či 
Facebooku zverejniť tri mená a hashtagom #Sportovakrv 
ich vyzvať na darovanie. Vďaka tejto štafete pribudlo 
Slovensku viacero nových darcov krvi. Charitatívny projekt 
#Sportovakrv podporili viacerí úspešní slovenskí športovci. 
Do darcovskej kampane sa zapojili Paulína Fialková, Danka 
Barteková, Veronika Vadovičová, Róbert Vittek, Atilla Végh, 
Tomáš Tatar, Radoslav Malenovský, Martin Joppa, Marián 
Ligda či Tomáš Masaryk. Počas trvania kampane darovalo 
krv na odberových pracoviskách 20 792 darcov krvi, z toho 
bolo 15 229 mužov a 5 563 žien.

Každá kvapka krvi sa počíta
Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru 
aj v závere roka krátko pred vianočnými sviatkami 
upozornila v spolupráci s Národnou transfúznou službou 
SR Olympijskou kvapkou krvi na skutočnosť, že darovanej 
krvi nikdy nie je dosť, zvlášť v dnešnej dobe. Slovensko 
síce bojovalo s pandémiou koronavírusu, no v Nadácii 
sme si nezakrývali oči ani pred ďalším veľkým problémom 
– akútnym nedostatkom krvi. Do kampane sa zapojili 
mnohí svetoznámi športovci, ktorí vyzývali k darovaniu 
v regiónoch, z ktorých pochádzajú alebo s ktorými majú 
športové prepojenie. Peter Sagan vyzýval svojich krajanov – 
Žilinčanov k darovaniu krvi cez video, v ktorom vysvetľoval 
aktuálnu situáciu. V podobnom duchu do strediska NTS ST 
v Trenčíne volali ľudí hokejista Marián Gáborík, do Banskej 
Bystrice biatlonistka Anastasia Kuzminová, do Košíc 
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skejtbordista Richard Tury, do Nových Zámkov bojovník 
MMA Ľudovít Klein, do Bratislavy futbalista Róbert 
Vittek, do Nitry hokejista Boris Valábik, do Popradu vodní 
slalomári Ladislav a Peter Škantárovci, do Prešova hokejista 
René Pucher, do Martina atlétka Lucia Klocová a do Trnavy 
strelkyňa Danka Barteková.
Kampaň trvala do konca januára roku 2021.

Olympijské srdce pre seniorov
Nadácia slovenského olympijského a športového výboru 
v spolupráci s Kúpeľmi Dudince zorganizovala v termí-
ne 7. - 13. septembra 2020 liečebno-preventívny pobyt  
v Kúpeľnom hoteli Minerál Dudince, na ktorom sa zúčastni-
lo sedem olympionikov. Týždeň v Dudinciach strávili Anna 
Pasiarová (bežecké lyžovanie), Anna Chmelková (atletika), 
Miroslav Luberda (zápasenie), Marianna Némethová-Kra-
jčírová (gymnastika), Attila Szabó (kanoistika), Gabriela 
Sabadošová (hádzaná) a Justín Sedlák (basketbal).
Bývalí olympionici okrem procedúr absolvovali aj rôzne 
spoločné aktivity. Prvý večer prezident SOŠV Anton 
Siekel privítal všetkých účastníkov a pozval ich na čašu 

vína. V sobotu 12. septembra sa konala spoločná večera 
pod záštitou prezidenta SOŠV Antona Siekela a predsedu 
správnej rady Nadácie SOŠV Dušana Guľáša, na ktorej sa 
zúčastnil aj člen správnej rady Pavol Mutafov. Riaditeľka 
nadácie Zuzana Vodáčková predstavila jednotlivých 
olympionikov a v krátkosti zhrnula ich športové úspechy. 
Po večeri si pre olympionikov Dušan Guľáš pripravil 
ochutnávku rumov.
Počas pobytu si olympionici zmerali sily s prezidentom 
Antonom Siekelom  v bowlingu. 
Pobytom ich sprevádzala za nadáciu jej riaditeľka Zuzana 
Vodáčková.

Rezervný fond Pripravení pomáhať
Pripravení pomáhať – je iniciatíva Slovenského olympijské-
ho a športového výboru a NSOŠV, ktorá reagovala na zložitú 
situáciu, v ktorej sa dôsledkom opatrení proti šíreniu víru-
su SARS-CoV-2 a choroby COVID-19 ocitli viacerí sloven-
skí športovci, predovšetkým z kolektívnych športov. Mno-
hí pre pandémiu prišli o významnú časť príjmov. NSOŠV  
z vlastných prostriedkov vytvorila špeciálny rezervný 

Peter Sagan  |  cestná cyklistika

Každá kvapka 
krvi sa počíta
Slovensko trápi akútny nedostatok krvi. Počet darcov  klesá, 
nemocnice volajú o pomoc, stovky pacientov v tejto chvíli čakajú 
na záchranu svojich životov.

Prijmite výzvu našich športovcov a choďte darovať krv. Vám to zaberie 
pár minút, no pre niekoho môže aj minúta znamenať život. 
Viac informácií na www.olympic.sk/kvapkakrvi

Danka Barteková  |  športová streľba

Každá kvapka 
krvi sa počíta
Slovensko trápi akútny nedostatok krvi. Počet darcov  klesá, 
nemocnice volajú o pomoc, stovky pacientov v tejto chvíli čakajú 
na záchranu svojich životov.

Prijmite výzvu našich športovcov a choďte darovať krv. Vám to zaberie 
pár minút, no pre niekoho môže aj minúta znamenať život. 
Viac informácií na www.olympic.sk/kvapkakrvi
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fond, ktorým aspoň čiastočne zmiernila negatívne dopady 
pandémie na slovenských športovcov. K iniciatíve Pripra-
vení pomáhať pozvala aj ďalšie športové zväzy a subjekty.
Do fondu prispeli finančné prostriedky aj zamestnanci 
SOŠV, SOM, a.s., ako aj členovia správnej rady NSOŠV, 
Fondu na podporu športu a dodávatelia i partneri SOŠV.
Prvá podpora putovala do nemocnice a to konkrétne na 
bratislavských Kramároch, kde nakúpili za sumu 10 000 eur 
dôležité zdravotnícke pomôcky i dezinfektor. 

Dáme to!
NSOŠV v spolupráci so Slovenským olympijským  
a športovým výborom v apríli spustili grantový program 
„Dáme to“. Je určený pre športových odborníkov, ktorí 
sa v náročnej koronavírusovej situácii nevzdali a ďalej 
motivovali seba a aj svojich zverencov k aktívnemu pohybu 
a športu. V prvom grantovom kole prerozdelila Nadácia 
SOŠV z rezervného fondu Pripravení pomáhať 20-tisíc eur. 
Správna rada NSOŠV rozhodla o podpore 39 športových 
odborníkov, ktorí získali od 500 do 1000 eur. Športoví 
odborníci okrem finančnej podpory získali aj priestor na 
webe olympic.sk, kde sme propagovali ich športovú činnosť.

Juniorský olympijský tím
Na základe uznesenia 01/2020, v ktorom členovia správnej 
rady jednohlasne schválili presun projektu Juniorský 
olympijský tím, sa projekt začlenil do projektov NSOŠV. V 
roku 2020 bolo súčasťou Juniorského olympijského tímu 20 
výsledkovo medzinárodne najúspešnejších mládežníckych 

športovcov za uplynulých 12 mesiacov. Nadácia SOŠV 
podporila tento projekt sumou 48 000 eur. Cieľom programu 
je podporovať mladých športovcov v dorasteneckom či 
juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry a vytvoriť 
im na to vhodné podmienky. Zo športovcov nominovaných 
športovými zväzmi vyberá pravidelne športová rada SOŠV 
20 najúspešnejších, ktorým poskytuje ročný grant vo výške 
2 400 eur a nefinančné plnenie od dodávateľov SOŠV.
Každý slovenský športový zväz môže do JOT navrhnúť 
maximálne dvoch športovcov. 

Spoločná fotogra-
fia olympionikov z 
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 č. 1. 

Správa nezávislého audítora pre správnu radu Nadácie 
Slovenského olympijského a športového výboru je  
v prílohe č. 2.

Údaje uvedené v nasledujúcich tabuľkách sú zaokrúhlené 
na celé eurá.

Aktíva rok 2020 rok 2019

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 0 0

Dlhodobý finančný majetok 0 0

Zásoby 1 683 1 572

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Krátkodobé pohľadávky 0 0

Finančné účty 100 429 106 568

Náklady budúcich období 9 494 6933

Aktíva celkom 111 606 115 073

Pasíva rok 2020 rok 2019

Imanie a peňažné fondy 6 639 6 639

Fondy tvorené zo zisku 0 0

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 93 438   11 890

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -8 271 81 548

Rezervy 5 900 3 900

Dlhodobé záväzky 0 0

Krátkodobé záväzky 8 900      6 096

Bankové výpomoci a pôžičky 0 0

Výnosy budúcich období 5 000      5 000

Pasíva celkom 111 606 115 073
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Náklady rok 2020 rok 2019

Spotreba materiálu 2 709 3 623

Spotreba energie 0 0

Predaný tovar 0 0

Opravy a udržiavanie 0 0

Cestovné 0 77

Náklady na reprezentáciu 157 11

Ostatné služby 16 449 5 338

Mzdové náklady 0 0

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 0 0

Ostatné sociálne poistenie 0 0

Zákonné sociálne náklady 0 0

Ostatné sociálne náklady 0 0

Daň z motorových vozidiel 0 0

Daň z nehnuteľnosti 0 0

Ostatné dane a poplatky 0            17

Zmluvné pokuty a penále 0 0

Ostatné pokuty a penále             0   331

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 7 8

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 26 895 60 000

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 48 584 9 906

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 0 29

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 0 0

Náklady celkom 94 801 79 338



232

Výnosy rok 2020 rok 2019

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0 0

Prijaté príspevky od iných organizácií 48 531 61 500

Prijaté príspevky od fyzických osôb 33 530 95 218

Prijaté členské príspevky 0 0

Príspevky z podielu zaplatenej dane 0 29

Prijaté príspevky z verejných zbierok 0 0

Dotácie 0 0

Úroky 0 0

Prijaté dary 4 470 4 140

Výnosy celkom 86 531 160 886

V roku 2020 nebola Nadácia SOŠV prijímateľom 2 % 
podielu zaplatenej dane.
 
3. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA 

ZDROJOV A ICH PÔVODU

kreditné úroky:     0 eur
V roku 2020 boli do výnosov nadácie zahrnuté nasledujúce 
príspevky:
fyzické osoby:    33 530 eur
právnické osoby:    53 000 eur  
 
4. PREHĽAD PRIJATÝCH DAROV  

A PRÍSPEVKOV

Vecné dary: liečebné pobyty 
Kúpele Dudince, a. s. – kúpeľné pobyty pre olympionikov 
10 poukazov  4 470 eur
Zoznam olympionikov, ktorí liečebný pobyt absolvovali 
na základe schválených kritérií: 
Anna Pasiarová, Anna Chmelková, Miroslav Luberda, 
Marianna Némethová-Krajčírová, Attila Szabó, Gabriela 
Sabadošová a Justín Sedlák
3 poukazy neboli v roku 2020 vyčerpané.
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Finančné dary od právnických a fyzických osôb:

Prehľad darov do NSOŠV od fyzických a právnických osôb

Názov subjektu/fyzickej osoby Suma v eur Účel Viazané financie

Právnické osoby   

Grape PR, s. r. o. 1 000 dar

obstaráme, s. r. o. 500 dar

VGD SLOVAKIA, s. r. o. 1 000 dar

OBOR, s. r. o. 250 dar

KejKej, s. r. o. 250 dar

Afinode, s. r. o.  330 dar

BRILAND, spol. s r. o. 200 dar

NADÁCIA X-BIONIC SPHERE 45 000 dar Ukáž sa!

Kúpele Dudince, a. s. 4 470 dar

Spolu právnické osoby: 53 000  

Fyzické osoby

Anton Siekel 8 417,52 dar

Júlia Tóthová 108 dar

Gábor Asványi 300 dar

Vladimír Miller 50 dar

Tomáš Borec 400 dar

Zdenko Kríž 100 dar

Igor Kováč 90 dar

Katarína Feketová 100 dar

Silvia Remiašová 50 dar

Zdenka Letenayová 130 dar

Viliam Karáczony 100 dar

Ľubomír Souček 140 dar

Marta Špinerová 90 dar

Patrik Hrbek 140 dar

Zuzana Habodászová 290 dar

Ivana Motolíková 100 dar

Martin Horváth 50 dar

Juraj Minčík 250 dar

Vidor Borsig 110 dar

Danka Barteková 450 dar

Peter Tarcala 37 dar

Monika Šišková 100 dar

Petra Gantnerová 150 dar

Anton Siekel 800 dar

Zuzana Vodáčková 250 dar
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Názov subjektu/fyzickej osoby Suma v eur Účel Viazané financie

Fyzické osoby

Xénia Sitarčíková 73 dar

Jana Kóšová 1 000 dar Ukáž sa!

Ján Mižúr 300 dar

Mária Berdisová 575 dar

Ján Riapoš 665 dar

Anton Danko 574,5 dar

Jaroslav Rybánsky 574,5 dar

Jozef Krnáč 574,5 dar

Andrea Kvašňovská 95 dar

Roman Hanzel 125,8 dar

Iveta Lednická 300 dar

Soňa Kvašňovská 75 dar

Zuzana Tomčíková 170 dar

Boris Demeter 130 dar

Roman Buček 160 dar

Roman Tomko 500 dar

Martin Kohút 574,5 dar

Andrej Galica 140 dar

Dana Galicová 139 dar

Eva Lopatová 110 dar

Dominika Šmihulová 250 dar

Kristína Czuczová 190 dar

Pavol Mutafov 1 000 dar

Jozef Turčány 350 dar

Katarína Ráczová 60 dar

Lukáš Donoval 390 dar

Jozef Liba 255,96 dar

Dušan Guláš 8 000 dar

Robert Petriska 200 dar

Daniel Líška 574,5 dar

Jozef Jurášek 100 dar

Dušan Guľáš 2 500 dar

Spolu fyzické osoby: 33 528,78  
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5. PREHĽAD O FYZICKÝCH OSOBÁCH 
 A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, KTORÝM 

NADÁCIA SOŠV POSKYTLA  PROSTRIEDKY 
 NA ÚČEL, NA KTORÝ BOLA ZALOŽENÁ

Prehľad darov z NSOŠV fyzickým a právnickým osobám:

Názov subjektu/fyzickej osoby Suma v eur Poznámka

PROJEKT UKÁŽ SA!  

Štefánia Michaličková 300

Ema Kapustová 300

Sophia Polák 300

Samuel Zupko 300

David Balog 300

Michal Tatarko 300

Tamara Miklušová 300

Matúš Černek 300

Barbora Horniaková 300

Evelyn Dobosová 300

Andrej Kubík 500

Matúš Kočar 1 000

MVK Nové Mesto nad Váhom 500

ŠK Bar-Bar Skalica 500

TTC Nové Zámky 500

HC Tatran Stupava 500

MVK Nové Mesto nad Váhom 2 500

Michaela Molnárová 1 000

Andrea Švecová 2 500

Maximilián Szabó 2 000

Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality 3 000

Daniela Cabanová 300

Šimon Strapek 300

Adela Vašáková 300

Juraj Dieška 300

Sára Šimeková 300

Nikola Janeková 300

Vladimír Macura 300

Peter Rojtáš 300

Tereza Sedliačiková 300

Zuzana Trebuňová 300

Tereza Takáčová 500

Diana Maščeníková 300

Rezerva na vyplácanie grantov 2 000

Celkom 23 300
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Názov subjektu/fyzickej osoby Suma v eur Poznámka

PROJEKT DÁME TO!  

Luboš Lhotský 500

Dagmara Strmenská 500

Kristína Macková 500

Mário Černý 500

Karin Czibulová 500

Romana Lampartová 500

Ján Jex 500

Juraj Tiňo 500

Jakub Chudý 500

Jakub Šimoňák 500

Anita Lamošová 500

Peter Kuračka 500

Martin Fábry 500

Karol Púzser 500

Barbora Syč-Kriváňová 500

Edmund Pavlík 500

Františka Nemcová 500

Silvia Švecová 500

Marek Hric 500

Michal Babiar 500

Dominik Hopjak 500

Jana Kopáčová 500

Radovan Prokein 500

Katarína Vicová 500

Dávid Takáč 500

Radoslav Ivan 500

Miroslav Gogola 500

Jozef Nagy 500

Martin Ťavoda 500

Anna Nesterová 500

Branislav Babic 500

Marek Olejár 500

Patrik Pavlenda 500

Daniela Leutterová 500

Gabriela Geršiová 500

Martin Hančík 500

Gejza Vass 500

Michal Barbier 500
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Názov subjektu/fyzickej osoby Suma v eur Poznámka

Lucia Ďurišová 750

Matúš Kadraba 1 000

Martina Halinárová 500

Celkom 21 250

INDIVIDUÁLNA PODPORA

Anna Čápová 1 956 grantová podpora seniorov

Veronika Ilavská 1 956 grantová podpora seniorov

Medical Support 10 000 Individuálna podpora

Atletický legionársky klub 774 Individuálna podpora

Atletický klub Maratón Nitra 774 Individuálna podpora

OZ FC Slovan Galanta    774  Individuálna podpora

Box klub Ždaňa pri TJ Hornád Ždaňa 774 Individuálna podpora

Judo Club Slávia STU Bratislava 5 000 Individuálna podpora

Ladislav Čepčiansky 3 042 grantová podpora seniorov

Irena Mikócziová 2 750 grantová podpora seniorov

Anna Chmelková 447 Liečebný pobyt

Anna Pasiarová 447 Liečebný pobyt

Attila Szabó 447 Liečebný pobyt

Justín Sedlák 447 Liečebný pobyt

Marianna Némethová 447 Liečebný pobyt

Stanislav Kropilák 447 Liečebný pobyt

Gabriela Sabadošová 447 Liečebný pobyt

CELKOM 30 929
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6. NÁKLADY NADÁCIE SOŠV NA SPRÁVU  
V ROKU 2020 PODĽA § 28 ODS. 2 A 3 
ZÁKONA Č. 34/2002 Z. Z. O NADÁCIÁCH 
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Názov položky Plán na rok 2020 Skutočnosť 2020

Audítorské služby
PwC Slovensko s.r.o.- (audit za rok 2020) 3 000 3 600

Spracovanie prvotných dokladov 0 2 200

Externá účtovná firma
VGD-účtovníctvo pre rok 2020 a poradenstvo 3 000 4 635

Propagácia
Propagačné predmety 5 000 2 709

Režijné náklady a iné poplatky
Zasadnutia nadácie, prenájmy, občerstvenie 2 000 1 400

Projekt  „Ukáž sa „
organizačné zabezpečenie /tlačová beseda
podpora mladým talentom
rezerva na vyplácanie grantov

3 000
60 000

2 820
21 300
2 000

Projekt Olympijská kvapka krvi
organizačné zabezpečenie /tlačová beseda, výroba bannerov /roll up-ov 2 000 1 148

Projekt Olympijské srdce pre seniorov
kúpeľné pobyty 4 140 3 129

Sociálna výpomoc 
podpora individuálnych žiadostí v súlade s Nadačnou listinou NSOŠV
Projekt Dáme to
Podpora detí z rómskej menšiny

10 000 24 704
21 250
3 906

Dražba športových predmetov
organizačné zabezpečenie 1 500 0

Juniorský olympijský tím
granty pre športovcov vyplatené zo zdrojov SPP 48 000 0

SPOLU: 143 140 94 801

7. ZMENY V NADAČNEJ LISTINE A 
ZLOŽENÍ ORGÁNOV

V období roku 2020 ukončil v správnej rade pôsobenie 
Ing. Ján Barczi a na uvoľnené miesto bol zvolený Ing. Marek 
Kaňka.
Listom zo dňa 22. 4. 2020 požiadal Ing. Ján Barczi z osobných 
dôvodov o ukončenie pôsobenia v správnej rade. Správna 
rada dňa 14. 8. 2020 odvolala Ing. Jána Barcziho a za nového 
člena správnej rady zvolila Ing. Mareka Kaňku, ktorý začal 
svoje pôsobenie v správnej rade 15. 8. 2020.
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8. ODMENA SPRÁVCU NADÁCIE

Členovia správnej rady nepoberajú za výkon funkcie 
odmenu.
Správca Nadácie SOŠV nemal v roku 2020 priznanú ani 
vyplatenú žiadnu odmenu.

9. NADAČNÉ FONDY

Nadácia SOŠV nemá zriadené nadačné fondy.
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Účtovná závierka za rok 2020



241



242



243



244



245



246

Poznámky za rok 2020
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Príloha B 
Správa nezávislého audítora
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