
 

Zápis zo zasadnutia 

Dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru 

zo dňa 11.12.2020 o 9:00 

  

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

 

Prítomní: Anton Siekel, Ján Mižúr, Ján Karšňák, Tibor Hubík, Gábor Asványi, Iveta 

Lednická 

 

Program zasadnutia:  

 

1. Príprava ročnej uzávierky k 31.12.2020.  

2. Plnenie rozpočtu za rok 2020. 

3. Príprava rozpočtu na rok 2021. 

4. Vyhodnotenie projektov organizácie za rok 2020.  

5. Rôzne. 

________________________________________________________________________ 

 

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

po kontrole uznášaniaschopnosti otvoril zasadnutie. 

 

1. Príprava ročnej uzávierky k 31.12.2020 

 

J. Mižúr vyzval riaditeľku ek. oddelenia SOŠV I. Lednickú, aby informovala dozornú radu 

o príprave ročnej uzávierky k 31.12.2020.  

I. Lednická odprezentovala členom dozornej rady prezentáciu, v ktorej zhrnula základné 

aktivity, ktoré sa vykonali pri príprave ročnej uzávierky a ktoré SOŠV v nasledujúcom období 

ešte len čakajú. 

 

a) Bol spracovaný príkaz prezidenta na vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok 

a záväzkov (vzhľadom na súčasnú situáciu, bol spracovaný harmonogram organizácie 

fyzickej inventúry majetku a skladov) 

•  20.10.2020 bola inventarizácia majetku, výsledkom ktorej sú zoznamy 

majetku v našej operatívnej evidencii kompatibilné so zoznamom 

v účtovníctve – podľa Hlavnej knihy, 

•  je spracovaný zoznam majetku na vyradenie, ktorý bude riešiť škodová 

a likvidačná komisia dňa 12.2.2021, 



 

•  21.10.2020 sa uskutočnila inventarizácia skladov za prítomnosti audítora 

a môžeme konštatovať, že neboli identifikované rozdiely, 

•  30.11.2020 sa uskutočnila kontrola stavov tachometra a PHL v služobných 

vozidlách (boli zasielané fotografie). 

 

 

b) 9.-13.11.2020 – sa konal predaudit SOŠV, kde bolo riešené: 

•  boli predložené všetky účtovné doklady so stavom k 30.9.2020, okrem toho 

aj: 

▪ Verejné obstarávania k uvedenému dátumu, 

▪ Zoznam zmlúv, 

▪ Zápisy z porád vedenia, 

▪ Priebežné čerpania projektov – Projekt modernizácie športovej 

infraštruktúry, Nadácia SPP, Ekofond, n.f., MŠ SR, Tokio. 

I. Lednická uviedla, že predaudit prebehol v poriadku a informovala dozornú radu, že bol 

vykonávaný v budove SOŠV za dodržiavania prísnych hygienických podmienok.  

Audit SOŠV (2.fáza) je naplánovaný na 1.-5.3.2021. K tomuto dátumu: 

▪  budú predložené doklady k 31.12.2020, 

▪  prehľady zmien majetku a skladovej evidencie od predauditu do 

31.12.2020. 

Ako každý rok aj v tomto už boli začaté práce na výročnej správe SOŠV za rok 2020.  

 

c) Informácia o financiách z MŠ SR: 

•  v roku 2020 sme obdržali financie na: 

▪ V zmysle zákona o športe  

• Vyčerpáme a vyúčtujeme k 31.3.2021 (do 15.4.2021) 

▪ Zabezpečenie OH 2020 

• Dofinancovali sme všetky výdaje, ktoré sa dali v roku 2020, 

zbytok financií (1 325 867,72€) sme vrátili ako nevyčerpané 

a zároveň by nám mali byť pridelené na čerpanie v roku 2021 

▪ Zostatok z roku 2019 – na infraštruktúru 

• Čerpanie je aktuálne asi na 30%, 20% subjektov riešime nejaké 

nezrovnalosti a 50% subjektov si presunulo čerpanie do roku 

2021. 

 

I. Lednická opísala ako prebieha projekt modernizácie športovej infraštruktúry a celú 

štruktúru fungovania projektu, popísala aktivity jednotlivých zamestnancov SOŠV pri 



 

kontrole predložených vyúčtovaní zmluvných subjektov. Taktiež odprezentovala aktuálny 

stav čerpania finančných prostriedkov z projektu modernizácie športovej infraštruktúry, a to 

konkrétne k dátumu 4.12.2020. 

I. Lednická spolu s G. Asványim informovala dozornú radu o zasadnutí komisie pre 

infraštruktúru, ktoré sa konalo 4.12.2020 online cez MS Teams. Cieľom zasadnutia bolo 

odprezentovanie aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov k 4.12.2020, celkový 

stav projektu a objasnenie problematických oblastí, ktoré sa pri projekte vyskytli a ich 

navrhované riešenia. 

 

▪ Financie na národný športový projekt – OLOV (Olympijský odznak 

všestrannosti) 

 

I. Lednická informovala členov dozornej rady aj o vylepšení procesov na ekonomickom 

oddelení. Na ek. oddelení sa podarilo (vzhľadom na personálne obsadenie) 

zabezpečiť vnútorný kontroling niektorých procesov, s ktorými sa často trápili pri závierke. 

Často sa stávalo, že operatívna evidencia nebola v súlade s účtovnou evidenciou, čo sa zistilo 

až pri inventarizácií účtov pri závierke. Zaviedla sa mesačná kontrola operatívnej evidencie  

s účtovnou napr. priebežné kontroly PHM, príspevkov a ich čerpaní z Olympijskej solidarity 

MOV, EOV, majetok a skladová evidencia.  

Ďalej uviedla, že žiaľ od 1.1.2021 bude na ek. oddelení o 1 človeka menej (jedná sa 

o zamestnankyňu, ktorá vykonávala vyššie uvedené procesy) a momentálne sa v rámci 

oddelenia snaží o prerozdelenie tejto práce na existujúce personálne kapacity. 

 

2. Plnenie rozpočtu za rok 2020  

I. Lednická predstavila členom dozornej rady nový systém FiMan, ktorý slúži na podrobnú 

kontrolu a rekapituláciu plánovaných výdajov a príjmov. Tento systém bude SOŠV využívať 

od roku 2021 a výrazne uľahčí práci pri kontrole čerpania rozpočtov všetkých oddelení. 

Neskôr odprezentovala čerpanie rozpočtov jednotlivých oddelení SOŠV za rok 2020. I. 

Lednická informovala dozornú radu, že prekladané údaje sú uvedené k dátumu 31.10.2020. 

Nakoľko sa OH Tokio 2020 presunuli na rok 2021 výrazne to ovplyvnilo čerpanie rozpočtov 

jednotlivých oddelení a aj z tohto dôvodu niektoré položky rozpočtov neboli úplne vyčerpané.  

 

 

Výdaje oddelení SOŠV: 

 

Športové oddelenie: 



 

• Nečerpanie plánovaných výdavkov bolo spôsobené presunom OH na rok 2020. 

Nečerpaná čiastka z príspevku MŠ SR sa vrátila na MŠ SR. Financie obdržíme 

v roku 2021. 

Rozvoj olympizmu: 

• Oddelenie olympizmu na začiatku roka (tesne pred 1. vlnou Covid) nakúpilo 

materiál na aktivity roku 2020. Väčšinou bol materiál rozposlaný na subjekty 

organizujúce projekt Pripravení na Tokio (väčšinou sú to Olympijské kluby) 

s tým, že materiál sa použije na aktivity v roku 2021. 

• Počas uvoľnenia situácie boli aktivity (v rámci možností) spustené, neskôr sa 

začali na jeseň postupne rušiť. Aj tohto dôvodu bude mať oddelenie rozvoja 

olympizmu nižšie čerpanie rozpočtu ako bolo plánované. 

Mediálne oddelenie: 

• Mediálne aktivity, najmä publikačná činnosť neboli výrazne ovplyvnené 

pandémiou. 

• Rozpočet tohto oddelenia bude naplnený, nakoľko v týchto dňoch vyšlo druhé 

číslo časopisu Olympic.sk a tiež prebieha aktivita napĺňania databázy na 

virtuálnu sieň slávy. 

Medzinárodné oddelenie: 

• Znížené čerpanie rozpočtu tohto oddelenia je spôsobené zrušením cestovania 

do zahraničia. Projekty, ktoré zastrešuje medzinárodné oddelenie 

prostredníctvom olympijskej solidarity (okrem jedného, kde sa aj vrátili 

finančné prostriedky) sa do konca roka realizujú všetky. 

Marketingové oddelenie: 

• Výdaje marketingového oddelenia sú realizované podľa plánu, najmä výdaje 

na Nové média, marketingové služby a nástroje budú do konca roka naplnené 

podľa plánu. Najväčší projekt, ktorý sa mal realizovať prostredníctvom tohto 

oddelenia sa presunul do roku 2021 a to je organizácia Slovenského 

olympijského domu v Tokiu (v sume 253 000€). Taktiež je potrebné povedať, 

že v tomto oddelení sa realizovali projekty prostredníctvom financií získaných 

z Nadácie SPP. 

 

SOŠM: 

• Múzealná činnosť bola vykonávaná v rámci možnosti, ktoré dovoľovali robiť 

výstavy. Do konca roka sa ešte plánujú výdaje na 2 výstavy, ktoré budú 

začiatkom roku 2021 (Ženy v lyžovaní 2 a Výstava Nepela), takže rozpočet sa 

naplní. 



 

Prevádzkové náklady: 

• sú v zníženom objeme, nakoľko zasadnutia orgánov boli presunuté do online 

priestoru. 

Prevádzka /ostatné úlohy SOŠV: 

• V tejto časti rozpočtu (okrem réžie sekretariátu) sú vedené projektové príjmy 

a výdaje ako je infraštruktúra a Nadácia SPP.  

IT oddelenie: 

• Oddelenie s novou rozpočtovou kapitolou SOŠV, v ktorom boli popresúvané 

aktivity vedené v rôznych oddeleniach. Týmto spôsobom sa zjednotili do 

jedného celku a dali sa lepšie odsledovať výdavky spojené s informačnými 

technológiami na jednom mieste. 

• Plánovaný rozpočet bude do konca roka aj naplnený. Išlo najmä o výdavky na 

obnovenie výpočtovej techniky a tiež správa sietí v súvislosti s prenosom práce 

do online priestoru. 

 

 

3. Príprava rozpočtu na rok 2021 

G.Asványi uviedol, že v novembri 2020 sa začalo s prípravou rozpočtu SOŠV pre rok 2021. 

Všetky oddelenia boli vyzvané, aby predložili navrhované rozpočty na prerokovanie. 

Nanešťastie, rok 2021 bude z hľadiska príjmov poznačený pandémiou koronavírusu.                        

G. Asványi objasnil členom dozornej rady, že v dôsledku pandémie vypadnú niektoré 

marketingové príjmy. Potom zhodnotil situáciu v roku z pohľadu príjmov.  

Neskôr odprezentoval hlavné výdaje, ktoré budú mať v roku 2021 výrazný vplyv na rozpočet 

SOŠV. G. Asványi uviedol, že niektoré projekty bude v roku 2021 potrebné utlmiť a vytvoriť 

ich v menšom formáte. Taktiež dodal, že tradičné projekty, ktoré SOŠV organizuje niekoľko 

rokov budú zachované. Ďalšou vysokou nákladovou položkou v rozpočte bude sťahovanie 

SOŠV do Domu športu, v ktorom bude otvorené aj múzeum.  

Na koniec dodal, že budúci rok bude časovo a organizačne náročný, nakoľko paralelne 

s prípravou na OH Tokio 2021 bude prebiehať príprava na Peking 2022. 

4. Vyhodnotenie projektov organizácie za rok 2020 

G. Asványi uviedol, že projekty SOŠV boli v tomto roku presunuté do online priestoru 

z dôvodu pandémie. V skratke opísal projekty, ktoré sa konali v roku 2021 a dodal, že boli 



 

úspešné. Na konci roka čaká SOŠV ešte jeden veľký projekt, ktorým je Športovec roka 2020. 

Táto udalosť bude prebiehať bez účasti divákov, kvôli hygienických opatreniam. 

V závere vyhodnotenia projektov, G. Asványi dodal, že SOŠV rozvíjalo svoje aktivity aj na 

sociálnych sieťach.  

5. Rôzne 

Nakoľko členovia dozornej rady nemali otázky predseda dozornej rady SOŠV J. Mižúr na 

úplný záver zasadnutia poďakoval všetkým prítomným za účasť a súčinnosť.  

 

Zapísala: Iveta Lednická 

Overil: Ján Mižúr 

 


