
 

Zápis zo zasadnutia 

Dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru 

zo dňa 2.6.2020 o 10:30  

  

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

 

Prítomní: Anton Siekel, Ján Mižúr, Ján Karšňák, Tibor Hubík, Jakub Šimoňák, Gábor 

Asványi, Iveta Lednická 

 

Program zasadnutia:  

1. Predstavenie výročnej správy za rok 2019 

a) Správa činnosti 

b) Účtovná závierka, výrok audítora 

2. Rozpočet SOŠV, plán činnosti 2020 

__________________________________________________________________________ 

 

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

po kontrole uznášaniaschopnosti otvoril zasadnutie. 

 

1. Predstavenie výročnej správy za rok 2019 

 

a) Správa činnosti 

 

Výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi predstavil členom Dozornej rady SOŠV Výročnú správu 

SOŠV za rok 2019, ktorú bude dňa 26.6.2020 schvaľovať Valné zhromaždenie SOŠV. G. 

Asványi následne predstavil organizačnú štruktúru SOŠV. 

 

Dôležitým míľnikom bola transformácia Slovenského olympijského výboru na strešnú 

organizáciu športu a zmena názvu na Slovenský olympijský a športový výbor. Rovnako 

dôležitý bol aj vznik Fondu na podporu športu a vznik novej pozície - štátneho tajomníka pre 

šport.  

 

Výkonný riaditeľ poznamenal, že v roku 2019 bolo konanie EYOF na Slovensku presunuté 

z Košíc do Banskej Bystrice. 

 

G. Asványi postupne opísal prehľad vykonaných aktivít jednotlivých oddelení SOŠV za rok 

2019. 

a) športové oddelenie – Aj keď rok 2019 nebol olympijským rokom, konalo sa mnoho 

športových akcií (EYOWF Sarajevo, Európske hry  Minsk, EYOF Baku a Svetové 

plážové hry Dauha 2019). Zaujímavý bol aj Olympijský odznak všestrannosti, 



ktorý bol znova spustený v roku 2019. Tento projekt bol neskôr presunutý pod 

oddelenie rozvoja olympizmu. 

b) mediálne oddelenie – Na mediálnom oddelení sa pravidelne realizovali rutinné 

činnosti, predovšetkým tieto: Pravidelné aktualizovanie obsahu internetovej 

stránky www.olympic.sk o správy TASR. Oddelenie ďalej organizovalo tlačové 

besedy a brífingy SOŠV. Dôležitou udalosťou bolo  spustenie prevádzky 

kompletne inovovanej internetovej stránky SOŠV www.olympic.sk. Mediálne 

oddelenie vydalo k Európskym hrám v Minsku 2019 pamätnicu.  

c) oddelenie olympizmu – V roku 2019 uskutočnilo viacero projektov, medzi ktoré 

patril napr. Olympijský deň, Klub Fair play, Detský olympijský tábor, Vykročte 

za zdravím a mnohé ďalšie.  

d) medzinárodné oddelenie – V priebehu roka 2019 sa zúčastnilo na medzinárodných 

zasadnutiach, organizovalo projekt Športovej diplomacie, ktorej účelom bolo 

vzdelávanie osôb zo športovej obce v základných oblastiach športového 

manažmentu. Významnou udalosťou bolo odovzdanie vysokého vyznamenania 

EOV čestnému prezidentovi SOŠV Františkovi Chmelárovi. 

e) múzeum – Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) v roku 2019 

pokračovalo v zabezpečovaní a vykonávaní základných odborných činností v 

stanovenom rozsahu. Múzeum organizovalo aj expozíciu k majstrovstvám sveta 

v hokeji. 

f) marketingové oddelenie – V roku 2019 vzniklo v SOŠV oddelenie marketingu. 

Marketingové oddelenie v roku 2019 zabezpečilo mediálny priestor v rôznych 

slovenských médiách (televízie, rozhlas, print, internet), koordinovalo mediálne 

spolupráce a projekty, podporovalo online komunikáciu na sociálnych sieťach 

Slovenského olympijského a športového výboru, zabezpečovalo internetovú 

stránku olympic.sk, pripravovalo podcasty Slovenského olympijského a 

športového výboru, v ktorých propagovalo aj partnerov, organizovalo súťaže, 

robilo monitoring, staralo sa o media relations aj prostredníctvom tlačových správ. 

g) nadácia SOŠV – Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru 

zasadala päťkrát v budove Slovenského olympijského a športového výboru a raz v 

X-bionic® sphere v Šamoríne. Organizovala tretí ročník úspešného projektu Ukáž 

sa! a ďalším významným projektom bola Olympijská kvapka krvi. V rámci eventu 

Sport revolution usporiadala dražbu predmetov.  

G. Asványi opísal významný projekt, ktorým bola v roku 2019 Podpora modernizácie, 

rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry zo strany SOŠV. Cieľom výzvy na 

predkladanie žiadostí bolo zlepšiť celkový stav a kvalitu športovej infraštruktúry v SR jej 

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. V rámci pridelených financií Slovenský olympijský a 

športový výbor podporil sumou 3 000 000 eur až 44 projektov z 33 športov. 

 

G. Asványi spomenul, že na poslednom Valnom zhromaždení SOŠV bol odsúhlasený vznik 

spoločnosti SportEvent, s.r.o., ktorá mala na starosti po organizačnej stránke projekt 

Pripravení na Tokio. 

 

b) Účtovná závierka  

Riaditeľka ekonického oddelenia I. Lednická opísala a priblížila účtovnú závierku SOŠV za 

rok 2019. Oproti roku 2018 boli náklady SOŠV nižšie ako v roku 2019. Ako podotkla, 

súviselo to najmä s tým, že v roku 2018 sa konala olympiáda. Avšak ako poznamenala, oproti 

roku 2017 stúpli príjmy aj výdavky SOŠV.  

I. Lednická opísala rozpočty všetkých oddelení a stručne opísala jednotlivé položky. 

Predstavila aj nové marketingové oddelenie SOŠV. Členov dozornej rady zaujalo zvýšenie 

nákladov pri oddelení prevádzka SOŠV. I. Lednická im objasnila, že tento rast bol spôsobený 

transformáciou SOŠV na strechu športu a rovnako aj tým, že v SOŠV stúpol počet 

zamestnancov. 

G. Asványi ju doplnil a uviedol, že audit vykonávala prvý krát audítorská spoločnosť PWC. 

SOŠV sa rozhodlo zmeniť audítorskú spoločnosť, nakoľko spoločnosť PWC je renomovaná 

zahraničná firma, ktorá môžu SOŠV poskytnúť iný pohľad na celkové fungovanie SOŠV. 

 

2. Rozpočet SOŠV na rok 2020, plán činnosti 

 

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

SOŠV G. Asványi predstavili členom Dozornej rady SOŠV schválený rozpočet na rok 2020. 

G. Asványi uviedol, že rozpočet bol schválený na olympijský rok a pri konaní olympiády 

v Tokiu 2020. Nakoľko ale nastala zlá situácia a olympiáda bola presunutá, rozpočet SOŠV 

sa musel upraviť. Dozorná rada SOŠV sa následne zaoberala jednotlivými položkami 

v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu SOŠV. G. Asványi uviedol, že v roku 2020 vzniklo 

v SOŠV IT oddelenie.  

G. Asványi uviedol, že SOŠV má v pláne organizovanie viacerých projektov s novým 

partnerom SOŠV-  SPP. 

 

 

3. Rôzne 

 

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

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

a projektových aktivitách na nasledujúce obdobia.  

 



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

prítomným za účasť a súčinnosť.  

 

Zapísala: Iveta Lednická 

Overil: Ján Mižúr 

 


