
 

Zápis zo zasadnutia 

Dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru 

zo dňa 30.3.2021 o 9:00 

  

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

 

Prítomní: Anton Siekel, Ján Mižúr, Ján Karšňák, Jakub Šimoňák, Gábor Asványi, Iveta 

Lednická 

 

Program zasadnutia:  

 

1. Predstavenie výročnej správy za rok 2020 

a) Správa činnosti 

b) Účtovná závierka, výrok audítora 

 

2. Rozpočet 2021, plán činnosti 2021 

 

________________________________________________________________________ 

 

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

po kontrole uznášaniaschopnosti otvoril zasadnutie. 

 

1. Predstavenie výročnej správy za rok 2020 

 

Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi vyzval riaditeľku ekonomického oddelenia Ivetu 

Lednickú, aby dozornú radu informovala o závere auditu, ktorý sa konal na začiatku marca. 

Výročná správa bola v čase konania dozornej rady hotová a pripravená na vytlačenie. I. 

Lednická uviedla, že k nej ešte chýbajú iba oficiálne výroky audítorov. 

I. Lednická odprezentovala členom dozornej rady výročnú správu a uviedla, že v priebehu 

tohto týždňa by sme mali dostať oficiálne výroky audítorov k záverečnej správe. G. Asványi 

ju vyzval, aby prečítala neoficiálny výrok audítora. 

 

J. Mižur a G. Asványi zhodnotili, že výrok je pozitívny. G. Asványi ešte dodal, že oficiálna 

výročná správa za rok 2020 bude predstavená členom výkonného výboru SOŠV na najbližšom 

zasadnutí. 

 

 

 

 



 

a) Správa činnosti 

 

G. Asványi zhodnotil, že rok 2020 bol ovplyvnený pandémiou, čo sa prejavilo aj na činnosti 

SOŠV, ktoré sa muselo prispôsobiť tejto situácií a v podstate aj všetky činnosti boli 

podriadené danej pandemickej situácií. 

 

V minulom roku sa konalo v júni v hoteli NH Gate One 57. Valné zhromaždenie SOŠV, na 

ktorom boli prijatí noví členovia a celkový počet je v súčasnosti 93 členov. 

Výkonný výbor SOŠV zasadal priebežne počas celého roka, avšak aj ten sa musel prispôsobiť 

aktuálnej situácií a zasadať online cez MS teams.  

Komisie zasadali tiež priebežne, či už online alebo osobne a prispeli ku kvalitnému 

fungovaniu SOŠV. 

 

G. Asványi predstavil členom dozornej rady organizačnú štruktúru SOŠV. V auguste sa 

vedenie SOŠV rozhodlo o personálnom audite, kvôli ktorému sa ukončili pracovné pomery 

s 2 zamestnancami na trvalý pracovný pomer a s 2 na polovičný úväzok.  

G. Asványi uviedol, že zamestnanci SOŠV venovali časť svojej výplaty do fondu SOŠV na 

podporu športovcov, ktorých život bol ovplyvnený vplyvom pandémie. 

 

Športové oddelenie  

 

V januári sa uskutočnili Zimné olympijské hry mládeže Lausanne. Slovensko získalo 1 

striebornú a 1 bronzovú medailu. V júli sa mali konať OH Tokio, ale kvôli pandémií sa 

posunuli o rok.  

 

Rozvoj olympizmu 

 

Nakoľko oddelenie rozvoja olympizmu zastrešuje akcie v kluboch a školách, bolo to jedno 

z najviac zasiahnutých oddelení. V rámci oddelenia museli zmeniť koncept jednotlivých 

aktivít a premiestniť ich do online priestoru. Medzi akcie, ktoré oddelenie zorganizovalo  

patrili Olympijský deň 2020, Vykročte za zdravím, Vedomostná súťaž o olympizme a mnohé 

daľšie. 

 

Mediálne oddelenie 

 

Mediálne oddelenie pravidelne a nepretržite komunikovalo so slovenskými aj zahraničnými 

médiami, s verejnosťou a s mediálnymi oddeleniami MOV. 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.   



 

Marketingové oddelenie 

Marketingové oddelenie úzko spolupracovalo predovšetkým s dcérskou spoločnosťou SOŠV 

so Slovenskou olympijskou marketingovou. 

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. 

Marketingové oddelenie muselo riešiť otázku partnerstiev, nakoľko sa v roku 2020 končil 

štvorročný cyklus. 

Keďže sa všetky aktivity presunuli do online priestoru, aj SOŠV sa snažilo byť čo najviac 

aktívne na sociálnych sieťach, kde ako uviedol G. Asványi neustále pribúda počet followerov 

a odoberateľov olympijského newslettera. 

 

Medzinárodné oddelenie 

 

Medzinárodné oddelenie bolo najviac zasiahnuté pandémiou koronavírusu, všetky podujatia 

sa museli prispôsobiť protipandemickým opatreniam a konali sa online. 

 

Právne oddelenie 

Právne oddelenie SOŠV zabezpečovalo v roku 2020 právnu podporu pre ďalšie oddelenia 

SOŠV a členské subjekty SOŠV i prípravu podkladov pre zasadnutia VV SOŠV a VZ SOŠV. 

Slovenské olympijské a športové múzeum 

Slovenské olympijské a športové múzeum v roku 2020 pokračovalo v zabezpečovaní 

a vykonávaní základných odborných činností v stanovenom rozsahu. SOŠM v roku 2020 

pripravilo opäť viacero zaujímavých výstavných projektov, ich realizáciu však oneskorila 

alebo spomalila situácia spojená s protipandemickými opatreniami. S celospoločenskou 

situáciu súviselo aj oddialenie otvorenia Stálej expozície SOŠV – SOŠM na Junáckej ulici v 

Bratislave. 

 

Medzi ďalšie významné projekty SOŠV patrili v roku : 

• Podpora modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry zo 

strany SOŠV  

• Podpora vybraných športov a športových projektov 2019 – 2020 : Spoločnosť SPP 

sa zaviazala poskytnúť SOŠV finančný príspevok v sume 2 000 000  na tento projekt.  



 

b) Účtovná závierka, výrok audítora 

G. Asványi prenechal slovo I. Lednickej, ktorá opísala účtovnú závierku. Je riadne 

spracovaná, podpísaná štatutárom SOŠV a je súčasťou výročnej správy SOŠV. Výnosy boli 

v sume 6 420 221 eur a náklady v sume 5 985 433 eur. Účtovný zisk bol 434 787 eur.  Zisk v 

je ovplyvnený nákupom materiálu (oblečenie a propagácia) v súvislosti s OH Tokio 2020 a 

projektami oddelenia rozvoja olympizmu, ktoré ostali na sklade vzhľadom na presun aktivít 

do roku 2021. VV SOŠV navrhne VZ SOŠV previesť zisk na účet. Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 

I. Lednická predstavila dozornej rade program na tvorbu rozpočtov – FiMan a opísala ako 

funguje. Opísala hospodárenie SOŠV za rok 2020 po jednotlivých oddeleniach a projektoch, 

ktoré boli v roku 2020 uskutočnené. 

Po podrobnom opise jednotlivých položiek v rozpočte I. Lednická opísala ako prebiehal audit. 

Ten v roku 2021 prebiehal v špecifickom režime. Konal sa v budove PWC a online. 

J. Mižur pochválil FiMan a uviedol, že je dobré a vďaka nemu dokážeme čo najpodrobnejšie 

zistiť na aký účel boli vynaložené finančné prostriedky. Potom prenechal slovo G. 

Asványimu, aby opísal rozpočet SOŠV na rok 2021. 

 

2. Rozpočet 2021, plán činnosti 2021 

 

G. Asványi uviedol, že na prvom výkonom výbore SOŠV v roku 2021 bol predstavený 

rozpočet SOŠV na rok 2021. Je postavený na princípe vyrovnaného hospodárstva. Potom 

jednotlivo opísal položky rozpočtu po oddeleniach. 

 

G. Asványi zrhnul hlavné body, ktoré budú v roku 2021 dôležité pre SOŠV: 

1. Sťahovanie do nových priestorov SOŠV v dome športu. 

2. Príprava olympiády v Tokiu 

3. Stratégia Šport 2030 

4. Príprava na zimnú olympiádu. 

 

 

Predseda dozornej rady SOM, a.s. Ján Mižúr ukončil zasadnutie a poďakoval za účasť. 

 

 

Zapísala: Iveta Lednická 

Overil: Ján Mižúr 


