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Zuzana Rehák Štefečeková sa stala v Tokiu olympijskou víťazkou v streľbe. 
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Vážení kolegovia, milí priatelia, 

slovenské i svetové športové a olympijské hnutie majú za 
sebou hektický rok 2021. Jeho veľká časť sa niesla v znamení 
olympijských hier v Tokiu, jeho záver zase prípravami na 
zimné olympijské hry v Pekingu.
V polovici októbra som dostal od členov SOŠV dôveru 
viesť organizáciu až do skončenia OH 2024 v Paríži. Už na 
našom 60. valnom zhromaždení som hovoril, že sami možno 
dokážeme ísť rýchlejšie, ale spolu zájdeme ďalej. V predošlom 
volebnom období sa šport zjednotil, teraz by mal spoločne 
presviedčať verejnosť, že hýbať sa má význam. Športovanie 
detí, mládeže, seniorov i celých rodín je vždy prospešné.
Cením si, že do výkonného výboru sa dostali skvelé športové 
osobnosti ako Anastasia Kuzminová, Jozef Gönci, Danka 
Barteková, Miroslav Šatan či Matej Tóth a ako predsedníčka 
komisie športovcov aj Zuzana Rehák Štefečeková. Práve 
takíto ľudia majú čo povedať športovému hnutiu.
Rok 2021 bol pre SOŠV aj rokom zmeny. Po takmer  
19 rokoch sa vrátil do miest, kde začínal svoju činnosť. Počas 
Olympijského dňa, 23. júna 2021, sme privítali prvýkrát 
hostí vo vynovených priestoroch Domu športu. Zároveň sa 
nám pri návrate na Junácku 6 splnil aj dávny sen. Súčasťou 
nášho sídla je aj stála expozícia Slovenského olympijského 
a športového múzea. Vážime si našu históriu a s úctou  
k nej chceme budovať našu budúcnosť. Priestory Výstavnej 
siene profesora Vladimíra Černušáka sú dôstojné a zároveň 
atraktívne aj pre mladú generáciu. 
Šport sa musel v roku 2021 vyrovnávať s pandémiou 
choroby COVID-19. Šport utrpel nielen finančné straty pri 
organizácií profesionálnych súťaží. Veľké straty poznamenali 
organizovaný šport mládeže na klubovej úrovni, školský 
šport, aj neorganizovaný šport, ktorý je základom športových 
aktivít našej spoločnosti.
Predovšetkým riziká straty pohybových návykov v najmladšej 
časti našej populácie môžu Slovensku do budúcnosti spôsobiť 
ďaleko väčšie a ťažko vyčísliteľné škody. Nie je náhoda, že v 
okolitých krajinách šport osobitne v tomto ťažkom období 
výrazne podporili, pretože si dobre uvedomovali jeho 
význam pre celú spoločnosť.
Uvedomujeme si ho aj v Slovenskom olympijskom  
a športovom výbore a snažíme sa pripravovať projekty, ktoré 
pritiahnu k športovaniu a pohybovým aktivitám celé rodiny. 
V roku 2021 sme úspešne zorganizovali Olympijský festival  
v Šamoríne, na ktorom sa dobre zabavili tisícky návštevníkov. 
Mnohí našli práve v Šamoríne ten svoj šport, ktorému sa chcú 
venovať. 

Netreba zabúdať ani na naše aktivity v rámci Olympijského 
dňa. Aj vďaka činnosti Olympijských klubov šíria povedomie 
o olympizme a pohybovej kultúre v našich regiónoch. 
Zaujímavou akciou bol Farebný beh Slovenského 
olympijského tímu. 
Veľa projektov realizuje SOŠV v spolupráci s Nadáciou SOŠV. 
Zameriavajú sa na podporu mladých i starších športovcov. 
Projekty Ukáž sa!, Juniorský olympijský tím, Srdce pre 
seniorov majú v kalendári našich aktivít už stále miesto. 
Počas roka 2021 sme pozorne sledovali aj vystúpenia našich 
športovcov na olympijských hrách v Tokiu. Tie boli výrazne 
odlišné, než všetky predošlé. Pred ich začiatkom sa objavovalo 
veľa otázok, či by ich nemali opäť odložiť, prípadne aj zrušiť. 
Ich usporiadanie sa ukázalo ako správne. Zo športovej  
a organizátorskej stránky boli skvelé a spravodlivé pre 
všetkých. Samozrejme, v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID-19 chýbali diváci a všetci akreditovaní sa počas celého 
pobytu v Tokiu museli vyrovnávať s rôznymi obmedzeniami.
Mnohí slovenskí športovci i členovia ich realizačných tímov 
vydali zo seba maximum. Všetci sme sa tešili z medailových 
úspechov Zuzany Rehák Štefečekovej, Jakuba Grigara, Roryho 
Sabbatiniho a štvorkajaka. Potešili aj mnohí ďalší športovci. 
Za našimi športovcami sa skrývajú úžasné športové i ľudské 
príbehy. 
Na záver sa chcem poďakovať všetkým našim partnerom  
i podporovateľom, ktorí nám prejavovali dôveru aj v ťažkom 
období a stáli po našom boku aj v roku 2021. 
Nesmiem zabudnúť ani na poďakovanie zamestnancom 
sekretariátu SOŠV, ktorí odvádzajú skvelú prácu, a ani na 
vyslovenie vďaky kolegom v športovom hnutí, ktorí sa zapojili 
do našich projektov, za ich ochotu, pomoc a spoluprácu.

ANTON SIEKEL, 
prezident Slovenského olympijského a športového 
výboru
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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 
ofi ciálne 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 ratifi koval 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 špecifi cké 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.

Identifi kácia 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:  Junácka 6, 831 04 Bratislava
Komunikačné údaje:  tel. +421 2 492 561 01 (sekretariát)
E–mail:  offi  ce@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 predpismi 

Slovenskej republiky a s ustanoveniami Olympijskej 
charty riadiť, rozvíjať a chrániť olympijské hnutie v Slo-
venskej 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 reprezen-
tácie SR spolupracovať s rezortnými strediskami vrcho-
lového športu,

• podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj kultúry, ume-
nia 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, výchovnými 
a spoločenskými organizáciami a inštitúciami a spoločne 
sa s nimi podieľať najmä na zainteresovaní detí a mláde-
že 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,

• v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou 
(ďalej WADA) a s Antidopingovou agentúrou SR (ďalej 
ADA SR) plniť úlohy vyplývajúce zo Svetového antido-
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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 republiku na 

olympijských hrách, Európskych hrách (EH), olympij-
ských hrách mládeže (OHM), Európskych olympijských 
festivaloch mládeže (EYOF) a na ďalších medzinárod-
ných, kontinentálnych alebo regionálnych športových 
súťažiach a podujatiach pod patronátom Medzinárod-
ného olympijského výboru (ďalej MOV), Európskych 
olympijských výborov (EOV) a Asociácie národných 
olympijských výborov (ANOV); na tento účel má právo 
prihlásiť, menovať, organizačne zabezpečiť a viesť vý-
pravy reprezentácie 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, opatrení 
proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatre-
ní proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medziná-
rodných 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 vý-
boru, 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 2021 sú uvedené v ďalšom texte.
Prezident SOŠV: Antona Siekela zvolili prvýkrát do funkcie 
26. novembra 2016, na 60. valnom zhromaždení SOŠV dňa 
15. októbra 2021 ho členovia opätovne zvolili do funkcie na 
obdobie do skončenia Hier XXXIII. olympiády v Paríži 2024. 
Dozorná rada SOŠV: Do 15. októbra 2021 pracovala do-
zorná rada v zložení Ján Mižúr (predseda), Ján Karšňák, Tibor 
Hubík, Jakub Šimoňák (členovia). Na 60. valnom zhromažde-
ní SOŠV dňa 15. októbra 2021 opätovne zvolili Jána Mižúra 
za predsedu dozornej rady SOŠV. Členmi dozornej rady sa 
stali Boris Čavajda, Ján Karšňák, športovcov zastupuje Jakub 
Šimoňák. Predseda dozornej rady je zároveň kontrolór SOŠV 
a zúčastňuje sa pravidelne na zasadnutiach výkonného výbo-
ru SOŠV. DR SOŠV zasadá podľa stanov dvakrát ročne.
Ombudsman SOŠV: Ľubomíra Fogaša do tejto funkcie zvo-
lili 26. novembra 2016 a opätovne 15. októbra 2021. 
Disciplinárna komisia SOŠV: Výkonný výbor SOŠV ju v prí-
pade 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 defi nované 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 
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). 
Do pôsobnosti valného zhromaždenia ďalej patrí o. i. voliť 
predsedu dozornej rady SOŠV a dvoch členov dozornej rady 
SOŠV (čl. V, bod 6a).

13

VS 2021 sov fin 3.indd   13VS 2021 sov fin 3.indd   13 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



Momentka zo 60. valného zhromaždenia SOŠV, na ktorom sa volili nové orgány. 

Členovia nového výkonného výboru SOŠV, ktorí boli osobne prítomní na 60. valnom zhromaždení SOŠV v Bratislave. 
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Zloženie valného zhromaždenia SOŠV
V prvej časti roka 2021 mal SOŠV spolu 93 členov – z toho 
81 právnických a 12 fyzických osôb. Celé 93-členné plénum 
SOŠV disponovalo do konca Hier XXXII. olympiády dovedna 
129 hlasmi, po ich skončení 128, keďže Danke Bartekovej sa 
skončilo členstvo v komisii športovcov MOV a tým aj prestala 
byť členkou pléna SOŠV. 
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. Po OH 2020 sa to týka spolu 36 federácií, ktoré 
disponujú dovedna 72 hlasmi.
Vo dvoch olympijských športoch bola pred OH 2020 v Tokiu 
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. 
Softbalová a bejzbalová federácia sa po OH 2020 presunuli 
medzi subjekty neolympijských športov. Spomedzi nich 
sa zasa medzi subjekty s dvoma hlasmi presunul Slovenský 
zväz tanečných športov, ktorý nahradil pôvodne olympijský 
dvojhlasový Slovenský zväz karate. 
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 42/.
Národné federácie olympijských športov, členovia komisie 
športovcov SOŠV, plus prezident SOŠV a člen/členka 
Medzinárodného olympijského výboru tvorili tzv. olympijskú 
väčšinu, ktorá disponovala spolu 83 hlasmi (80 hlasmi po OH 
v Tokiu). Spoločne s ďalšími 9 členmi výkonného výboru 
SOŠV majú všetci členovia tvoriaci olympijskú väčšinu 
výhradné právo hlasovať o otázkach týkajúcich sa priamo 
olympijských hier.

ZOZNAM ČLENOV SOŠV AJ S POČTOM HLASOV  
(k 31. decembru 2021)

PREZIDENT SOŠV (má individuálny mandát; vo VZ SOŠV 
má 1 hlas)

ČLENOVIA SOŠV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE 
OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (SPOLU 38)
• 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 zväz 
cyklistiky, 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, Slovenská rugbyová únia, 
Slovenský horolezecký spolok JAMES, Slovenská 
kanoistika, Slovenská plavecká federácia, Slovenská 
gymnastická federácia, Slovenský zväz tanečných 
športov (do OH 2020 mal ako neolympijská federácia len 
jeden hlas). 

• Olympijské športové federácie, ktoré majú po  
1 hlase (vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje 
delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 
spolu 2 olympijské športové federácie, z ktorých vždy 
po dve zastrešuje jedna medzinárodná federácia – spolu 
majú na VZ SOŠV 2 hlasy)

Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Slovenský 
rýchlokorčuliarsky zväz. 

ČLENOVIA SOŠV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE 
NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (SPOLU 27)
• Športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (vo valnom 

zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný 
reprezentant, ktorý sa môže obmieňať – spolu majú na 
VZ SOŠV 27 hlasov)

Slovenská asociácia čínskeho wu-šu, Slovenský 
biliardový zväz, Slovenský šachový zväz, Slovenský 
zväz orientačných športov, 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 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, Slovenská 
baseballová federácia (do OH v Tokiu bola medzi 
športovými federáciami olympijských športov s jedným 
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hlasom), Slovenská softbalová asociácia (do OH v Tokiu 
bola medzi športovými federáciami olympijských športov  
s jedným hlasom), Slovenský zväz karate (do OH v Tokiu 
bol medzi športovými federáciami olympijských športov  
s dvomi hlasmi).

ČLENOVIA SOŠV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽE-
NIA, 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 ob-
mieňať – spolu majú na VZ SOŠV 16 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)
Danke Bartekovej sa po OH 2020 v Tokiu skončil mandát. 

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 2021 - 2024 – 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)

Valné zhromaždenia v roku 2021
V roku 2021 sa konali tri valné zhromaždenia SOŠV. Najskôr 
30. apríla 2021 virtuálne prostredníctvom videokonferencie. 
Na 59. valnom zhromaždení sa 1. júla 2021 schvaľovala 
nominácia na Hry XXXII. olympiády v Tokiu a následne sa na 
60. valnom zhromaždení 15. októbra 2021 volili nové orgány 
SOŠV. 

58. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV (30. apríla 2021, 
on-line prostredníctvom videokonferencie)

58. valné zhromaždenie SOŠV sa vzhľadom na pandémiovú 
situáciu po prvý raz v histórii uskutočnilo v online podobe. 
Najväčšia pozornosť sa na zasadnutí najvyššieho orgánu 
SOŠV sústredila na situáciu v slovenskom lyžovaní. Plénum 
neschválilo uznesenie o Zväze slovenského lyžovania (ZSL) 
ako organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku.
Členovia SOŠV schválili Výročnú správu o činnosti SOŠV za 
predošlý rok, vrátane správy o hospodárení SOŠV. Súčasťou 
266-stranovej výročnej správy, ktorú všetci delegáti dosta-
li v predstihu v elektronickej podobe, sú aj správy činnosti 
dcérskych spoločností SOŠV – Slovenskej olympijskej mar-
ketingovej (SOM), a.s., Sport Event, s.r.o., a Nadácie SOŠV.  
V správach prezidenta Antona Siekela a generálneho sekretára 
Jozefa Libu výrazne rezonovalo, ako veľmi ovplyvnila činnosť 
celej organizácie, ako aj spoločností, ktorých zriaďovateľom je 
SOŠV, pandémia nového koronavírusu a ochorenia COVID-19.
Účastníci 58. VZ SOŠV mali v rámci samostatného bodu pro-
gramu možnosť zoznámiť sa s výsledkami prvej fázy Stratégie 
slovenského športu 2030, ktorá sa zamerala na analýzu súčas-
ného celkového stavu v oblasti športu na Slovensku.
Plénum takmer stopercentnou väčšinou hlasov (len jeden de-
legát sa zdržal) schválilo rozpočet SOŠV na rok 2021. Ten po-
číta s príjmami vo výške 7.382.103 eur, výdavkami 7.334.580 
eur a s predpokladaným ziskom 47.523 eur.
Bez problémov bola schválená aj úprava Stanov SOŠV.  
V rámci navrhovaných zmien najzásadnejšie predstavujú li-
mitácia maximálneho počtu funkčných období v orgánoch 
SOŠV a stanovenie vekového limitu na kandidovanie do or-
gánov SOŠV. Tieto návrhy vyplývajú z princípov správneho 
riadenia športu a odporúčaní Medzinárodného olympijské-
ho výboru. Dôležitými novinkami sú aj zavedenie Etického 
kódexu SOŠV a zriadenie etickej komisie SOŠV.
Valné zhromaždenie odsúhlasilo zmenu sídla SOŠV a dlho-
dobý prenájom priestorov zrekonštruovaného Domu športu 
na Junáckej ulici 6 v Bratislave. 
Prítomní: Z 93 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 
129 hlasmi bolo prítomných 80 členov (t. j. 86 %), celkove 
disponujúcich 115 hlasmi, čo znamenalo 89,1 % všetkých 
hlasov

UZNESENIE z 58. VZ SOŠV
58. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV

A. SCHVAĽUJE: 
1.  Program 58. valného zhromaždenia Slovenského olym-

pijského a športového výboru.
2.  Zápisnicu z 57. valného zhromaždenia Slovenského 

olympijského a športového výboru.
3.  Rokovací poriadok 58. VZ SOŠV.
4.  Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 58. VZ SOŠV 

nasledovne: predseda Róbert Petriska, členovia Anton 
Siažik, Juraj Turan.
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5.  Výročnú správu Slovenského olympijského a športového 
výboru, vrátane správy o hospodárení a výročných správ 
SOM, a. s., Sport Event, s. r. o., a Nadácie SOŠV za rok 
2020.

6.  Prevedenie zisku z hospodárenia SOŠV v roku 2020 vo 
výške 434 787 EUR na účet Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov.

7.  Správu dozornej rady SOŠV za rok 2020.
8.  Správu audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoo-

pers Slovensko, s. r. o., ktorá vykonala audit hospodáre-
nia SOŠV v roku 2020.

9.  Audítora na obdobie roku 2021 spoločnosť Pricewater-
houseCoopers Slovensko, s. r. o.

10.  Rozpočet SOŠV na rok 2021.
11.  Úpravu Stanov SOŠV.
12. Zmenu sídla SOŠV a dlhodobý prenájom priestorov 

SOŠV v Dome športu na Junáckej ulici 6 v Bratislave.
13.  Uznesenia z 58. VZ SOŠV.
B.  BERIE NA VEDOMIE:
1.  Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského 

a športového výboru na rokovaní 58. VZ SOŠV a ospra-
vedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predlože-
né.

2.  Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela.
3.  Správu generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu.
4.  Informáciu o situácii v slovenskom lyžovaní.
5.  Prezentáciu záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 

2030.
6.  Informáciu o záujemcoch o členstvo v SOŠV.
7.  Správu dozornej rady SOM, a. s.
8.  Správu mandátovej a návrhovej komisie 58. VZ SOŠV.
C.  VZ UKLADÁ:
1.  Výkonnému výboru SOŠV zaoberať sa pripomienkami z 

diskusie.
Z:  VV SOŠV  T: priebežne

59. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 
(1. júla 2021, hotel NH Gate One, Bratislava)

Hlavným bodom 59. VZ SOŠV bolo schválenie nominácie 
slovenskej výpravy na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020. 
Plénum SOŠV jednomyseľne schválilo nomináciu 39 
športovcov, z toho účasť 5 atlétov na základe rebríčkov mala 
ešte po VZ potvrdiť Svetová atletika.
VZ SOŠV poverilo výkonný výbor SOŠV rozhodnúť  
o akceptácii prípadných dodatočne pridelených miesteniek 
a taktiež o zmenách v nominácii členov výpravy, ktoré môžu 
nastať po jej schválení z dôvodu nepredvídateľných okolností. 
Plénum schválilo aj disciplinárnu komisiu SOŠV na Hry XXXII. 
olympiády Tokio 2020 v nasledovnom zložení: Anton Siekel 
(prezident SOŠV), Jozef Liba (generálny sekretár SOŠV), 
Danka Barteková (zástupkyňa športovcov), Roman Buček 
(vedúci výpravy) a Andrej Wiebauer (zástupca trénerov).
Plénum SOŠV zároveň vyjadrilo súhlas, aby Zväz slovenského 
lyžovania (ZSL) rokoval s Medzinárodnou lyžiarskou 

federáciou (FIS) o členstve. Za bolo 47 delegátov, proti 4, 
zdržalo sa 19. Presná textácia schvaľovacieho uznesenia 
znie: VZ SOŠV schvaľuje na základe vyjadrenia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovisko SOŠV pre 
Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) s odporúčaním 
uznania Zväzu slovenského lyžovania za organizáciu 
zodpovednú za lyžovanie na Slovensku.
Prítomní: Z 93 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 129 
hlasmi bolo prítomných 48 členov (t. j. 51,6 %), celkovo 
disponujúcich 74 hlasmi, čo znamenalo 57,4 % všetkých 
hlasov.

UZNESENIE z 59. VZ SOŠV
59. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV

A. SCHVAĽUJE:
1.  Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 59. VZ SOŠV 

nasledovne: predseda Martin Kohút, členovia Ján Žiška, 
Viliam Sabol.

2.  Program 59. valného zhromaždenia SOŠV.
3.  Zápisnicu z 58. valného zhromaždenia SOŠV.
4.  Rokovací poriadok 59. VZ SOŠV.
5.  Výpravu SR na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 v na-

sledovnom zložení:
ŠPORTOVCI
ATLETIKA: Matej Tóth, Michal Morvay (obaja chôdza na 50 
km M), Marcel Lomnický (hod
kladivom M), Emma Zapletalová (400 m pret. Ž), Ján Volko 
(100 m a 200 m M*), Martina
Hrašnová* (hod kladivom Ž), Miroslav Úradník* (chôdza na 
20 km M), Mária Katerinka Czaková* (chôdza na 20 km Ž), 
Gabriela Gajanová* (800 m Ž). 
Poznámka: Športovci označení * sú v kvalifikačnom rebríčku 
k 30. júnu na postupových miestach)
ŠPORTOVÁ STREĽBA: Erik Varga, Marián Kovačócy (obaja 
trap M aj mix trap), Juraj Tužinský (vzduchová pištoľ 10 m), 
Patrik Jány (vzduchová puška M, ľubovoľná malokalibrovka 
3x40 M), Zuzana Rehák Štefečeková, Jana Špotáková (obe 
trap Ž aj mix trap), Danka Barteková (skeet Ž)
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Peter Gelle (K1 M 1000 m), 
Samuel Baláž, Adam Botek (obaja K2 M na 1000 m a K4 M 
na 500 m), Denis Myšák, Erik Vlček (obaja K4 M na 500 m)
VODNÝ SLALOM: Jakub Grigar (K1 M), Matej Beňuš (C1 
M), Eliška Mintálová (K1 Ž), Monika Škáchová (C1 Ž)
STOLNÝ TENIS: Wang Jang (dvojhra M), Ľubomír Pištej 
(miešaná štvorhra): Barbora Balážová (dvojhra Ž, miešaná 
štvorhra)
TENIS: Norbert Gombos (dvojhra M), Filip Polášek, Lukáš 
Klein (štvorhra M)
CESTNÁ CYKLISTIKA: Peter Sagan (preteky s hromadným 
štartom M), Juraj Sagan (preteky s hromadným štartom M, 
časovka M)
BEDMINTON: Martina Repiská (dvojhra Ž)
BOX: Andrej Csemez (do 75 kg M)
GOLF: Rory Sabbatini (jednotlivci M)
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LUKOSTREĽBA: Denisa Baránková (olympijský luk Ž)
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: Barbora Mokošová (viacboj Ž)
ZÁPASENIE – VOĽNÝ ŠTÝL: Boris Makojev (do 86 kg M)
SPRIEVOD VÝPRAVY
VEDENIE: Roman Buček (vedúci výpravy), Boris Demeter 
(zástupca vedúceho), Zuzana
Tomčíková (administrátor), Ľubomír Souček (tlačový atašé), 
Roman Fano (vedúci lekár), Daniela Kňaze Doležalová (CLO, 
kontaktná osoba pre opatrenia proti COVID-19), Zdeněk 
Ďuriš (fyzioterapeut, 19. – 28. 7.), Róbert Caro (fyzioterapeut, 
27. 7. – 9. 8.)
ATLETIKA: Martin Pupiš (vedúci tímu), Peter Žňava (tréner, 
400 m prek. Ž), Claudia Hládiková (fyzioterapeut), Libor 
Charfreitag (tréner, hod kladivom M), Naďa Bendová* 
(trénerka, 100 a 200 m), Róbert Kresťanko* (tréner, 100 a 
200 m), Matej Spišiak (tréner, chôdza), Rudolf Lukáč* (tréner 
hod kladivom Ž), Vladimír Gubrický (vedúci tréningového 
kempu), Pavol Hajmássy (lekár), Denis Freudenfeld 
(fyzioterapeut)
ŠPORTOVÁ STREĽBA: Branislav Slamka (tréner, trap), Marco 
Innocenti (tréner, skeet),
Miroslav Marko (tréner, pištoľ), Zoltán Baláž (tréner, puška), 
Wilbert Recabarren (lekár), Patrícia Vargová Compelová 
(fyzioterapeut)
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Filip Petrla (vedúci tímu), 
Peter Likér (tréner K4), Andrej
Wiebauer (tréner K4), Radovan Šimočko (tréner K1), Ladislav 
Máriási (lekár), Csaba Zalka
(asistent trénera), Igor Viszlai (masér, akreditácia A), Jana 
Šmidáková (fyzioterapeut, akreditácia A), Michal Buček 
(kuchár, bez akreditácie, funkcie vykonáva v tréningovom 
kempe)
VODNÝ SLALOM: Lukáš Giertl (vedúci tímu, tréner), Peter 
Škantár (tréner), Tomáš Mráz
(tréner), Stanislav Gejdoš (tréner), Peter Cibák ml. (tréner), 
Tomáš Martikán (videotechnik, masér), Pavel Belička 
(fyzioterapeut)
STOLNÝ TENIS: Jaromír Truksa (vedúci tímu, tréner), Peter 
Šereda (tréner)
TENIS: Tibor Tóth (vedúci tímu, tréner Gombosa), Leoš 
Friedl (tréner Poláška), Dávid Olasz
(kondičný tréner), Pavel Šmela (kondičný tréner  
a fyzioterapeut, akreditácia A, 23. - 27.7.)
CESTNÁ CYKLISTIKA: Ján Valach (vedúci tímu), Maroš Hlad 
(masér), Ján Bachleda
(mechanik), Branislav Delej (lekár)
BEDMINTON: Michal Matejka (tréner)
BOX: Pavol Hlavačka (vedúci tímu, tréner), Tomáš Kovács 
(tréner)
GOLF: Martina Sabbatini Štofaníková (vedúca tímu, 
trénerka), Rastislav Antala (caddie)
LUKOSTREĽBA: Vladimír Hurban ml. (tréner)
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: Martin Zvalo (tréner)
ZÁPASENIE VOĽNÝM ŠTÝLOM: Erik Cap (vedúci tímu, 
tréner), Achsarbek Makojev (tréner, akreditácia A, 30. – 31. 7.)

6.  Na základe vyjadrenia Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR stanovisko SOŠV pre 
Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) s odporúčaním 
uznania Zväzu slovenského lyžovania za organizáciu 
zodpovednú za lyžovanie na Slovensku.

7.  Uznesenia z 59. VZ SOŠV.
B.  BERIE NA VEDOMIE:
1.  Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského 

a športového výboru na rokovaní 59. VZ SOŠV a ospra-
vedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predlože-
né.

2.  Správu prezidenta SOŠV Antona Siekela.
3.  Informáciu o pripravenosti účasti SR na Hry XXXII. 

olympiády Tokio 2020.
4.  Zloženie disciplinárnej komisie SOŠV na Hry XXXII. 

olympiády Tokio 2020: Anton Siekel, Jozef Liba, Danka 
Barteková, Roman Buček, Andrej Wiebauer.

5. Informáciu o situácii v slovenskom lyžovaní.
6.  Správu mandátovej a návrhovej komisie 59. VZ SOŠV.
C.  VZ POVERUJE:
1.  Výkonný výbor SOŠV rozhodnúť o akceptácii prípad-

ných dodatočne pridelených miesteniek a taktiež o zme-
nách v nominácii členov výpravy, ktoré môžu nastať po 
jej schválení z dôvodu nepredvídateľných okolností.

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

diskusie.
Z:  VV SOŠV  T: priebežne

60. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV 
(15. októbra 2021, hotel NH Gate One, Bratislava)

60. VZ SOŠV uzavrelo olympijský cyklus, ktorý netradične 
trval päť rokov namiesto zvyčajných štyroch. Nový prezident, 
výkonný výbor, aj piati individuálni členovia SOŠV preto boli 
tentoraz volení len na tri roky, teda na obdobie po skončení 
Hier XXXIII. olympiády v Paríži 2024 (na jeseň 2024). 
Ombudsman SOŠV bol v duchu Stanov SOŠV zvolený na štyri 
roky, dozorná rada (vrátane jej predsedu) až na päť rokov.
Na časti rokovania sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Branislav Gröhling, na celom rokovaní 
bol prítomný štátny tajomník pre šport Ivan Husár.
Za prezidenta SOŠV bol bez súpera zvolený Anton Siekel, 
ktorý na čele organizácie stojí od novembra 2016. Získal 108 
z celkového počtu 122 odovzdaných hlasov (spolu 64 od 
32 členov s 2 hlasmi a 44 od členov s 1 hlasom), zdržali sa  
4 členovia s 2 hlasmi a 6 členovia s 1 hlasom, plus 1 lístok 
nebol odovzdaný.
V prvom kole volieb do výkonného výboru (VV) SOŠV, 
keď sa volilo len z okruhu nominantov zväzov olympijských 
športov, uspeli piati z celkového počtu 20 uchádzačov  
o členstvo v exekutíve, z toho štyria olympionici. Miesto 
získali Danka Barteková, Peter Korčok, Anastasia Kuzminová, 
Daniel Líška a Matej Tóth. V druhom kole, keď išlo o zvolenie 
zvyšných členov výkonného výboru, sa členmi VV stali 
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Miroslav Šatan, Monika Šišková, Jozef Gönci a Marek Rojko.  
V jedenásťčlennom výkonnom výbore sú ešte prezident 
SOŠV Anton Siekel a ex officio ako nominantka komisie 
športovcov SOŠV jej nová predsedníčka Zuzana Rehák 
Štefečeková. 
Za predsedu dozornej rady zvolili Jána Mižúra, členmi 
dozornej rady sa stali Boris Čavajda a Ján Karšňák. Členom 
DR SOŠV ex officio za komisiu športovcov je jej podpredseda 
Jakub Šimoňák.
Za ombudsmana SOŠV bol bez súpera znovu zvolený veľmi 
skúsený právny expert Ľubomír Fogaš, ktorý získal až 115 
hlasov zo 120.
Indivuduálnymi členmi SOŠV sa stali Jozef Krnáč, Stanislav 
Kropilák, Mária Jasenčáková, Michal Martikán a Róbert Vittek. 
Plénum bez pripomienok schválilo správu o činnosti 
organizácie za olympijský cyklus 2017 – 2021. 
Účastníci 60. VZ SOŠV zobrali na vedomie hodnotenie účasti 
SR na Hrách XXXII. olympiády Tokio 2020, ktoré predložil 
vedúci slovenskej výpravy na týchto hrách, športový riaditeľ 
SOŠV Roman Buček. K správe neboli žiadne pripomienky, 
takisto ani k jeho informácii o príprave na XXIV. zimné 
olympijské hry v Pekingu 2022. Plénum následne formálne 
schválilo účasť slovenskej výpravy na ZOH 2022.
Súčasťou VZ bolo aj udeľovanie výročných ocenení  
a vyznamenaní SOŠV. 
Za čestných členov SOŠV boli na 60. valnom zhromaždení 
prijatí Ľubor Halanda, Natália Hejková, Zdenko Kríž, 
Benjamín Leitner a Igor Nemeček. Všetci si zároveň prevzali 
Zlatý odznak SOŠV. Okrem nich toto vysoké vyznamenanie 
dostali aj Jozef Bazálik, Juraj Sanitra, Jozef Slovík a Pavel 
Schenk.

Prítomní: Z 92 pozvaných členov SOŠV disponujúcich 128 
hlasmi bolo prítomných 86 členov (t.j. 93,5%), celkove dispo-
nujúcich 122 hlasmi, čo znamenalo 95,3 % všetkých hlasov.

UZNESENIE z volebného 60. VZ SOŠV
60. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV

A.  SCHVAĽUJE:
1.  Zloženie mandátovej a návrhovej komisie 60. VZ SOŠV 

nasledovne: predseda Ľubor Halanda, členovia Juraj 
Minčík, Peter Ivanič.

2.  Zloženie volebnej komisie 60. VZ SOŠV nasledovne: 
predseda Zdenko Kríž, členovia Július Dubovský, Ľudmi-
la Pastorová, Marián Jung, Zuzana Rehák Štefečeková (za 
komisiu športovcov SOŠV).

3.  Program 60. valného zhromaždenia SOŠV.
4.  Zápisnicu z 59. valného zhromaždenia SOŠV.
5.  Rokovací poriadok 60. VZ SOŠV.
6.  Volebný poriadok 60. VZ SOŠV.
7.  Účasť slovenskej výpravy na XXIV. zimných olympij-

ských hrách v Pekingu 2022.
8.  Správu o činnosti SOŠV za funkčné obdobie 2017 – 

2021.

9.  Prijatie čestných členov SOŠV, spojené s udelením Zla-
tého odznaku SOŠV: Ľubor Halanda, Natália Hejková, 
Zdenko Kríž, Benjamín Leitner, Igor Nemeček.

10.  Správu volebnej komisie 60. VZ SOŠV.
11.  Správu mandátovej a návrhovej komisie - uznesenia zo 

60. VZ SOŠV.
B.  BERIE NA VEDOMIE:
1.  Zmeny v zastupovaní členov Slovenského olympijského 

a športového výboru na rokovaní 60. VZ SOŠV a ospra-
vedlnenia neprítomnosti na rokovaní, ako boli predlože-
né.

2.  Udelenie a odovzdanie výročných ocenení SOŠV za rok 
2020 nasledovne: Trofej SOŠV – Zdeno Chára, Cena 
Pavla Schmidta – Petra Vlhová, Cena Ondreja Nepelu – 
Barbora Mokošová, Cena Pavla Demitru – Ľubomír Viš-
ňovský, Cena Jána Zacharu – Stanislav Kútik, Cena Vladi-
míra Černušáka – Jozef Drenko, Cena Matyldy Pálfyovej 
– Anna Čápová, Yvetta Macejková, Cena Mira Procházku 
– Ľubomír Souček, Cena Ladislava Chudíka – Pavol Bara-
báš, Cena Jána Mráza – SPP, a.s. – Ekofond, Cena Vincen-
ta Lafka – Olympijský klub Michalovce.

3.  Udelenie a odovzdanie vyznamenaní SOŠV nasledovne: 
Zlatý odznak SOŠV – Jozef Bazálik, Juraj Sanitra, Jozef 
Slovík, Pavel Schenk.

4.  Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXII. olympiády Tokio 
2020.

5.  Informáciu o príprave na ZOH 2022 v Pekingu.
6.  Nomináciu zástupcov komisie športovcov do orgánov 

SOŠV: jej predsedníčky Zuzanu Rehák Štefečekovú do 
výkonného výboru SOŠV a podpredsedu Jakuba Ši-
moňáka do dozornej rady SOŠV.

7.  Informáciu mandátovej a návrhovej komisie 60. VZ 
SOŠV.

8.  Informáciu volebnej komisie 60. VZ SOŠV.
C.  VZ VOLÍ:
1.  Antona Siekela za prezidenta SOŠV.
2.  Danku Bartekovú, Petra Korčoka, Anastasiu Kuzminovú, 

Daniela Líšku, Mateja Tótha, Miroslava Šatana, Moniku 
Šiškovú, Jozefa Gönciho a Mareka Rojka za členov vý-
konného výboru SOŠV.

3.  Jána Mižúra za predsedu dozornej rady SOŠV a kontro-
lóra SOŠV.

4.  Borisa Čavajdu a Jána Karšňáka za členov dozornej rady 
SOŠV.

5.  Ľubomíra Fogaša za ombudsmana SOŠV.
6.  Jozefa Krnáča, Stanislava Kropiláka, Michala Martikána, 

Máriu Jasenčákovú a Róberta Vitteka za individuálnych 
členov SOŠV.

VÝKONNÝ VÝBOR SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉ-
HO 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 
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Po skončení volebného 60. valného zhromaždenia SOŠV sa zišli na prvom spoločnom stretnutí členovia nových orgánov SOŠV. 

Počas roka 2021 sa konali tri valné zhromaždenia. 
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zhromaždeniami (čl. VI, bod 1). VV SOŠV má jedenásť čle-
nov. Tvorí ho prezident SOŠV, ex offi  cio zástupca komisie 
športovcov SOŠV a ďalší členovia; člen VV SOŠV ex offi  cio 
nad stanovený limit je člen MOV v SR. Každý člen VV SOŠV 
má na zasadnutiach VV SOŠV jeden hlas. V prípade rovnos-
ti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SOŠV. Rozhodnutia VV 
SOŠV sa prijímajú verejným hlasovaním, pokiaľ VV SOŠV 
hlasovaním nerozhodne inak (čl. VI, bod 2). Trvanie mandátu 
viceprezidentov a členov VV SOŠV je na obdobie do konania 
najbližšieho valného zhromaždenia po ukončení hier ďalšej 
olympiády, resp. do zvolenia nových členov (čl. VI, bod 3). 
Na návrh prezidenta SOŠV schvaľuje VV SOŠV troch vice-
prezidentov (čl. VI, bod 4). Na zasadnutí VV SOŠV sa s hla-
som 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).

ZLOŽENIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOŠV 
(do 60. VZ SOŠV, ktoré sa konalo 15. októbra 2021)
Prezident: Anton Siekel 
Viceprezidenti: Peter Korčok, Zdenko Kríž, Martin Kohút 
Členovia: Ľubor Halanda, Jozef Jurášek, Daniel Líška, Robert 
Petriska, Monika Šišková, Marián Vanderka, Matej Tóth (člen 
VV SOŠV ex offi  cio ako zástupca komisie športovcov SOŠV), 
Danka Barteková (členka VV SOŠV ex offi  cio z titulu členstva 
v MOV).

ZLOŽENIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOŠV 
(po 60. VZ SOŠV, ktoré sa konalo 15. októbra 2021)
Prezident: Anton Siekel 
Viceprezidenti: Danka Barteková, Peter Korčok, Miroslav Ša-
tan
Členovia: Anastasia Kuzminová, Daniel Líška, Matej Tóth, 
Monika Šišková, Jozef Gönci, Marek Rojko, Zuzana Rehák 
Štefečeková (členka VV SOŠV ex offi  cio ako zástupca komi-
sie športovcov SOŠV). 

Na zasadnutiach VV SOŠV sa s hlasom poradným môžu 
zúčastňovať: čestný prezident SOŠV František Chmelár, ge-
nerálny sekretár SOŠV Jozef Liba, výkonný riaditeľ SOŠV Gá-
bor Asványi a predseda dozornej rady SOŠV Ján Mižúr.

Počas roka 2021 VV SOŠV zasadal spolu desaťkrát. 

Termíny zasadnutí VV SOŠV počas roka 2021: 
300. VV SOŠV – 7. januára 2021
301. VV SOŠV – 4. februára 2021
302. VV SOŠV – 4. marca 2021
303. VV SOŠV – 8. apríla 2021
304. VV SOŠV – 3. júna 2021
305. VV SOŠV – 9. septembra 2021
306. VV SOŠV – 7. októbra 2021
307. VV SOŠV – 21. októbra 2021

308. VV SOŠV – 4. novembra 2021
309. VV SOŠV – 2. decembra 2021 

VV SOŠV sa na každom zasadnutí zišiel v uznášaniaschop-
nom zložení, teda bola prítomná viac ako polovica členov. 
Z každého zasadnutia VV SOŠV bol spracovaný obsiahly zá-
pis. Sumár všetkých uznesení bol v lehote do 15 dní po usku-
točnení zasadnutia VV SOŠV zverejnený na internetovej 
stránke SOŠV www.olympic.sk.
SOŠV má dlhodobo spracovaný register uznesení zo zasad-
nutí VV SOŠV. 

Prehľad uznesení zo zasadnutí VV SOŠV počas roka 
2021
300. zasadnutie VV SOŠV (Bratislava, 7. januára 2021)

Uzn. č. 300/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
D. Líšku za overovateľa zápisu z 300. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 300/2/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 299. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 300/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 299. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 300/4/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách 
v decembri 2020 a na začiatku januára 2021.

Uzn. č. 300/5/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 300/6/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o súčasnom stave nových priestorov SOŠV 
v Dome športu, ktoré prezentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. 
Asványi.

Uzn. č. 300/7/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh rozpočtu SOŠV na rok 2021, ktorý VV SOŠV predsta-
vil výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

Uzn. č. 300/8/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh rozpočtu SOM na rok 2021, ktorý VV SOŠV predsta-
vil výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.
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Uzn. č. 300/9/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o spracovaní návrhov rozpočtu SOŠV a SOM na 
rok 2021, ktoré predstavil výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

Uzn. č. 300/10/21
•  ➢VV SOŠV berie na vedomie:
Návrhy na úpravu Stanov SOŠV, ktoré prezentovala riadi-
teľka medzinárodného oddelenie SOŠV P. Gantnerová.

Uzn. č. 300/11/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Plán zasadnutí VV SOŠV na I. polrok 2021.

Uzn. č. 300/12/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Smernicu pre vedenie účtovníctva na rok 2021 spolu s jed-
notlivými prílohami.

Uzn. č. 300/13/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Odpoveď SOŠV na žiadosť o prehodnotenie nezaradenia 
športovca Slovenského streleckého zväzu do Juniorského 
olympijského tímu 2021, ktorú spracoval riaditeľ športového 
a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.

Uzn. č. 300/14/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách Kroniky športu, ktoré prezentoval 
viceprezident SOŠV Z. Kríž.

301. zasadnutie VV SOŠV (Bratislava, 4. februára 2021)

Uzn. č. 301/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
M. Vanderka za overovateľa zápisu z 301. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 301/2/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Prezentáciu záverečnej práce absolventky programu Športo-
vá diplomacia I. Hatalovej na tému Slovenský a český stolný 
tenis ako súčasť medzinárodných stolnotenisových štruktúr.

Uzn. č. 301/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 300. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 301/4/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 300. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 301/5/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách  
v januári a na začiatku februára 2021.

Uzn. č. 301/6/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách OH Tokio 2021, ktoré prezentoval  
riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.

Uzn. č. 301/7/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 301/8/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Nominácia J. Libu na kandidatúru do orgánov EOV.

Uzn. č. 301/9/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie z EOV, ktoré prezentoval generálny sekretár 
SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 301/10/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní a plnení 
jednotlivých úloh, ktoré predstavil prezident SOŠV A. Siekel 
a generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 301/11/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Návrhy na úpravu Stanov SOŠV, ktoré prezentoval riaditeľ 
právneho oddelenie SOŠV P. Hrbek.

Uzn. č. 301/12/21
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 301/13/21
• VV SOŠV schvaľuje:
ZPC č. 1 - 8 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 301/14/21
• VV SOŠV schvaľuje:

Uzn. č. 301/15/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Doplnenie člena lekárskej a antidopingovej komisie SOŠV.

Uzn. č. 301/16/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Poverenie E. Malíkovej vedením Slovenskej olympijskej aka-
démie (SOA).

Uzn. č. 301/17/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Návrh P. Hrbeka a B. Mráza na kandidátov na člena komisie 
pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a druhom stup-
ni v rámci Výzvy 1/2021-KKD1 a Výzvy 2/2021-KKD2.
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302. zasadnutie VV SOŠV (Bratislava, 4. marca 2021)

Uzn. č. 302/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
R. Petrisku za overovateľa zápisu z 302. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 302/2/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 301. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 302/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 301. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 302/4/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách vo 
februári a na začiatku marca 2021.

Uzn. č. 302/5/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách OH Tokio 2021, ktoré prezentoval ri-
aditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.

Uzn. č. 302/6/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 302/7/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie z EOV, ktoré prezentoval generálny sekretár 
SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 302/8/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní a plnení 
jednotlivých úloh, ktoré predstavil prezident SOŠV A. Siekel 
a generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 302/9/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách 58. VZ SOŠV, ktoré predstavil gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 302/10/21
• VV SOŠV schvaľuje:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 302/11/21
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 302/12/21
• VV SOŠV berie na vedomie:

Informácie o programe OVEP a pripravovaných webinároch, 
ktoré prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž.

Uzn. č. 302/13/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Nomináciu P. Hrbeka na cenu MOV Ženy a šport 2021 za 
jeho iniciatívu a vedenie projektu Šport v bezpečí.

Uzn. č. 302/14/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o projekte New Miracle, ktoré prezentoval gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 302/15/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o činnosti Fondu na podporu športu, ktoré pred-
stavil výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

Uzn. č. 302/16/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie zo zasadnutia Krízového štábu pre šport, ktoré 
prezentoval viceprezident SOŠV a predseda komisie SOŠV 
pre rozvoj športu P. Korčok.

303. zasadnutie VV SOŠV  (Bratislava, 8. apríla 2021)

Uzn. č. 303/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Z. Kríža za overovateľa zápisu z 303. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 303/2/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 302. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 303/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 302. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 303/4/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v 
marci a na začiatku apríla 2021.

Uzn. č. 303/5/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh programu 58. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe:
1.  Otvorenie Siekel
2.  Informácia o zmene v zastupovaní členov SOŠV Liba
3.  Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie Liba
4.  Schválenie programu 58. VZ SOŠV, zápisnice z 57. VZ 

SOŠV, rokovacieho poriadku Liba
5.  Správa prezidenta SOŠV Siekel
6.  Správa generálneho sekretára SOŠV Liba
7.  Schválenie úpravy Stanov SOŠV Liba /Hrbek
8. Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 
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2030 Asványi / zástupca PwC
9.  Situácia v slovenskom lyžovaní Siekel/Liba
10.  Diskusia
11.  Prestávka
12.  Výročná správa SOŠV, Sport Event s.r.o., SOM a.s. a Na-

dácie SOŠV za rok 2020 Asványi / Czuczová / Guľáš
13.  Správa DR SOŠV za rok 2020 Mižúr
14.  Správa DR SOM, a.s. za rok 2020 Mižúr
15.  Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2021 Asványi
16.  Schválenie zmeny sídla SOŠV Asványi
17.  Informácia o žiadateľoch o členstvo v SOŠV Líška/Hrbek
18.  Diskusia
19.  Správa mandátovej a návrhovej komisie
20.  Záver Siekel

Uzn. č. 303/6/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh rokovacieho poriadku pre 58. VZ SOŠV.

Uzn. č. 303/7/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 58. VZ SOŠV  
v nasledujúcom zložení: R. Petriska – predseda komisie (SK, 
VV SOŠV), A. Siažik (SZBe) a J. Turan (SAF).

Uzn. č. 303/8/21
•  ➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách 58. VZ SOŠV, ktoré predstavil gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 303/9/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách OH Tokio 2021, ktoré prezentoval  
riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.

Uzn. č. 303/10/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 303/11/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní a plnení 
jednotlivých úloh, ktoré predstavil prezident SOŠV A. Siekel 
a generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 303/12/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Závery prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030: analýza 
súčasného stavu športu na Slovensku.

Uzn. č. 303/13/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o novom sídle SOŠV v Dome športu, ktoré pre-
zentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

Uzn. č. 303/14/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Aktualizovaný návrh rozpočtu SOŠV na rok 2021 predložený 
výkonným riaditeľom SOŠV G. Asványim.

Uzn. č. 303/15/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Aktualizovaný návrh rozpočtu SOM, a.s. na rok 2021 predlo-
žený výkonným riaditeľom SOŠV G. Asványim.

Uzn. č. 303/16/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Výročnú správu SOŠV za rok 2020, v rámci nej aj výročnú 
správu Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., za rok 
2020, výročnú správu Sport Event, s.r.o. za rok 2020 a výroč-
nú správu Nadácie SOŠV za rok 2020 predloženú výkonným 
riaditeľom SOŠV G. Asványim.

Uzn. č. 303/17/21
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 303/18/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Strategický plán rozvoja Slovenskej olympijskej akadémie, 
ktorý prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž.

Uzn. č. 303/19/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o pripravovanom projekte Olympijský deň 2021, 
ktoré prezentoval viceprezident SOŠV Z. Kríž.

Uzn. č. 303/20/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Návrh Etického kódexu SOŠV, ktorý prezentoval právnik 
SOŠV P. Hrbek.

Uzn. č. 303/21/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Nomináciu P. Gantnerovej do ENGSO EU Advisory Commit-
tee na obdobie 2021 – 2023.

304. zasadnutie VV SOŠV  (Bratislava, 3. júna 2021)

Uzn. č. 304/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
M. Kohúta za overovateľa zápisu z 304. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 304/2/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 303. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 304/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 303. zasadnutia VV SOŠV.
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Uzn. č. 304/4/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách  
v apríli, v máji a na začiatku júna 2021.

Uzn. č. 304/5/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Vyhodnotenie 58. VZ SOŠV, ktoré predstavil generálny se-
kretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 304/6/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách OH Tokio 2021, ktoré prezentoval ri-
aditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.

Uzn. č. 304/7/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh rokovacieho poriadku pre 59. VZ SOŠV.

Uzn. č. 304/8/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 59. VZ SOŠV v 
nasledujúcom zložení: predseda M. Kohút (viceprezident 
SOŠV), členovia J. Žiška (SVZ), V. Sabol (SZKB).

Uzn. č. 304/9/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zloženie disciplinárnej komisie SOŠV na Hry XXXII. olym-
piády Tokio 2020: A. Siekel, J. Liba, D. Barteková, R. Buček,  
A. Wiebauer.

Uzn. č. 304/10/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh programu 59. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe:
1.  Otvorenie Siekel
2.  Informácia o zmene v zastupovaní členov SOŠV Liba
3.  Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie Liba
4.  Schválenie programu 59. VZ SOŠV, zápisnice z 58. VZ 

SOŠV, rokovacieho poriadku Liba
5.  Správa prezidenta SOŠV Siekel
6.  Informácia o pripravenosti účasti SR na Hry XXXII. OH 

Tokio 2020 Buček
7.  Schválenie výpravy SR na Hry XXXII. OH Tokio 2020 

Buček
8.  Schválenie Disciplinárnej komisie SOŠV na Hry XXXII. 

OH Tokio 2020 Buček
9.  Situácia v slovenskom lyžovaní Siekel/Liba
10.  Diskusia
11.  Správa mandátovej a návrhovej komisie
12.  Záver Siekel

Uzn. č. 304/11/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách 59. VZ SOŠV, ktoré predstavil gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 304/12/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o zmene sídle SOŠV a slávnostnom otvorení no-
vých priestorov v Dome športu, ktoré prezentoval výkonný 
riaditeľ SOŠV G. Asványi.

Uzn. č. 304/13/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 304/14/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní a plnení 
jednotlivých úloh, ktoré predstavil prezident SOŠV A. Siekel 
a generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 304/15/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zoznam laureátov výročných ocenení SOŠV za rok 2020 a 
vyznamenaní SOŠV za rok 2020.
VÝROČNÉ OCENENIA SOŠV ZA ROK 2020:
Trofej SOŠV: Zdeno Chára; Cena Vladimíra Černušáka: Jozef 
Drenko; Cena Matyldy Pálfyovej: Anna Čápová; Cena Matyl-
dy Pálfyovej: Yvetta Macejková; Cena Pavla Schmidta: Petra 
Vlhová; Cena Ondreja Nepelu: Barbora Mokošová; Cena 
Pavla Demitru: Ľubomír Višňovský; Cena Jána Zacharu: Sta-
nislav Kútik; Cena Miroslava Procházku: Ľubomír Souček; 
Cena Jána Popluhára: Štefan Svitko; Cena Jána Mráza: SPP, 
a.s. – EkoFond; Cena Ladislava Chudíka: Pavol Barabáš; Cena 
Vincenta Lafka: Olympijský klub Michalovce.
VYZNAMENANIA SOŠV ZA ROK 2020:
Čestný člen SOŠV: Benjamín Leitner; Čestná členka SOŠV + 
Zlatý odznak SOŠV: Natália Hejková;
Zlatý odznak SOŠV: Jozef Bazálik, Juraj Sanitra, Jozef Slovík, 
Pavel Schenk, Igor Nemeček;
Strieborný odznak SOŠV: Stanislav Kropilák, Alexander Dé-
nes, Július Šupler, Juraj Tóth, Dušan Šimočko st., Ivor Lehoťan, 
Július Nyarjas, Štefan Katušák, Jozef Paršo;
Bronzový odznak SOŠV: Radmila Hajduková, Gabriela 
Hochschornerová, Naďa Bendová, Katarína Bergendiová, 
Jozef Jančovič, Miroslav Bobrík, Peter Privara, Miloslav Klíma, 
Peter Benedik, Mária Čamborová, Jozef Bardoň, Juraj Králik, 
Peter Hanák, Pavol Komár, Jozef Hanušovský, Jana Kuťková, 
Róbert Kresťanko, Marián Michalík, Zděnek Michna, Laurenc 
Dívald, Jiří Mikoláš, Dušan Poláček ml., Valentina Popová, 
Peter Rácek, Ján Solčáni, Michal Zeman, Csaba Orosz, Tomáš 
Gurský, Marián Vajda, Ján Žiška, Ladislav Petráš, Dušan 
Radolský, Jana Palovičová, Zdeněk Chára, Jaroslav Koprda, 
Jozef Uchal, Milan Foľta, František Šulc, Roman Benčík, Pavol 
Szikora, Vendelín Kvetan, Juraj Nemec;
Čestné uznanie SOŠV: Jozef Kubík, Jozef Pollák, Vladimír 
Čech, Juraj Černý, Ivan Drobáň, Vladislav Kmeť, Marta Kmi-
niaková, Marta Kukurová, Jozef Kuric, Ján Kvašňovský, Lucia 
Lásková, Zuzana Longauerová, Rudolf Mikolaj, Josef Obor-
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ný, Jaroslav Ostrčil, Pavol Palša, Anna Skorková, Juraj Straka, 
Peter Straňovský, Štefan Straňovský, Milan Šujanský, Tomáš 
Čech, Alexander Beskrovnyj, Eva Ďurčanová, Jiří Vlček, Ľubo-
mír Machyniak, Ľuboš Giertl, Jozef Gurecka, Vladimír Handl, 
Kazimír Hunčík, Ľubomír Janček, Jaroslav Javorský, Dušan 
Kráľ, Štefan Mereš, Kamil Nosian, Ladislav Potočný, Dušan 
Trčan, Vladislav Vovčko, Jozef Lukáč, Jozef Kačenga, Juraj 
Maľcovský;
Plaketa SOŠV: Pavol Bečarik, Pavol Baculík;
Medaila SOŠV: Ján Pardavý, Ivan Hudač, Vladimír Sirvoň, 
Andrea Kuklová, Viktória Čerňanská, Jozef Kucej, Libor 
Charfreitag ml., Ján Záhončík, Soňa Mihoková

Uzn. č. 304/16/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh na prijatie Benjamína Leitnera a Natálie Hejkovej za 
čestných členov SOŠV, ktorý bude predložený na schválenie 
na najbližšom VZ SOŠV.

Uzn. č. 304/17/21
• VV SOŠV schvaľuje
Dodatočné schválenie návrhu na udelenie štátneho vyzna-
menania pre L. Harvana.

Uzn. č. 304/18/21
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 304/19/21
• VV SOŠV schvaľuje:
ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 304/20/21
•  ➢VV SOŠV berie na vedomie:
Strategický plán rozvoja – Rodová rovnosť v športe na Slo-
vensku, ktorý prezentovala členka VV SOŠV a predsedníčka 
komisie Ženy a šport SOŠV M. Šišková.

Uzn. č. 304/21/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
V rámci agendy medzinárodného oddelenia SOŠV: Štipen-
diá pre trénerov prostredníctvom príspevku Medzinárodnej 
olympijskej solidarity: Michal Andel – Slovenský zväz jachtin-
gu, Juraj Nemček – Slovenský tenisový zväz.

Uzn. č. 304/22/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
V rámci agendy medzinárodného oddelenia SOŠV: Nominá-
ciu Kamila Pavlinského do komisie ENGSO Youth na obdobie 
2021-2023.
Uzn. č. 304/23/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
V rámci agendy medzinárodného oddelenia SOŠV: Štipen-
dium na program Master of Sport Administration na RIOU 
v Soči, poskytnutého v rámci podpísaného memoranda  

o porozumení, pre Katarínu Válkyovú na akademický rok 
2021 – 2022.

305. zasadnutie VV SOŠV (Bratislava, 9. septembra 
2021)

Uzn. č. 305/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Ľ. Halandu za overovateľa zápisu z 305. zasadnutia VV SOŠV. 

Uzn. č. 305/2/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 304. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 305/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 304. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 305/4/21
•  ➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v 
júni, v júli, v auguste a
na začiatku septembra 2021.

Uzn. č. 305/5/21
•  ➢VV SOŠV berie na vedomie:
Správu o účasti na Hrách XXXII. olympiády Tokio 2020, ktorú 
prezentoval riaditeľ športového a metodického oddelenia 
SOŠV R. Buček.

Uzn. č. 305/6/21
•  ➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o sprievodných aktivitách SOŠV počas OH Tokio 
2020, ktoré prezentovala riaditeľka marketingového oddele-
nia SOŠV K. Czuczová.

Uzn. č. 305/7/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh na udelenie vyznamenaní za OH Tokio 2020, ktorý 
predstavil generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 305/8/21
• VV SOŠV ukladá:
Pripraviť poďakovanie Maďarskému olympijskému výboru za 
pomoc s prepravou lode na OH Tokio 2020 ( Z: Sekretariát 
SOŠV, T: 31.10.2021).

Uzn. č. 305/9/21
• VV SOŠV ukladá:
Pripraviť poďakovanie veľvyslancovi SR v Japonsku za pomoc 
a spoluprácu počas OH
Tokio 2020 ( Z: Sekretariát SOŠV, T: 31.10.2021).

Uzn. č. 305/10/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
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Informácie o prípravách ZOH Peking 2022, ktoré prezen-
toval riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV  
R. Buček.

Uzn. č. 305/11/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh rokovacieho poriadku pre 60. VZ SOŠV.

Uzn. č. 305/12/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh volebného poriadku pre 60. VZ SOŠV.

Uzn. č. 305/13/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh mandátovej a návrhovej komisie pre 60. VZ SOŠV  
v zložení: predseda Ľ. Halanda (člen VV SOŠV), členovia: 
 J. Minčík (ŠCP), P. Ivanič (SZTŠ), náhradník M. Kopejtko (SZF).

Uzn. č. 305/14/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh volebnej komisie pre 60. VZ SOŠV v zložení: predse-
da Z. Kríž (viceprezident SOŠV), členovia: zástupca komisie 
športovcov SOŠV, J. Dubovský (SAUŠ), Ľ. Pastorová (SZPH), 
M. Jung (SZVM), náhradník J. Beständig (SKrZ).

Uzn. č. 305/15/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kandidátske lístky pre 60. VZ SOŠV.

Uzn. č. 305/16/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh na čestných členov SOŠV: Ľ. Halanda, N. Hejková,  
Z. Kríž, B. Leitner, I. Nemeček.

Uzn. č. 305/17/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Štatút komisie športovcov SOŠV.

Uzn. č. 305/18/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh programu 60. VZ SOŠV v nasledujúcej podobe:
1.  Otvorenie Siekel
2.  Schválenie programu 60. VZ SOŠV, zápisnice z 59. VZ 

SOŠV, Rokovacieho poriadku VZ SOŠV a Volebného 
poriadku 60.VZ SOŠV Liba

3.  Schválenie zloženia pracovných komisií - mandátovej, 
návrhovej a volebnej pre 60. VZ SOŠV Liba

4.  Výročné ocenenia za rok 2020 Liba
5.  Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXII. olympiády 2020 

Tokio Buček
6.  Príprava na ZOH Peking 2022 Buček
7.  Diskusia
8.  Správa o činnosti SOŠV za funkčné obdobie 2017 – 

2021 Siekel
9.  Diskusia

10 Prestávka
11. Informácia mandátovej komisie predseda mandát. komisie
12. Informácia volebnej komisie SOŠV predseda voleb. ko-

misie
13. Voľby orgánov SOŠV - prezident SOŠV
  - členovia VV SOŠV
  - predsedu DR SOŠV
  - členovia DR SOŠV
  - ombudsman SOŠV
  - individuálni členovia
14. Prijatie čestných členov Liba
15. Správa volebnej komisie predseda voleb. komisie
16. Správa návrhovej komisie (uznesenie 60. VZ SOŠV) 

predseda návrh. komisie
17. Záver

Uzn. č. 305/19/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách 60. VZ SOŠV, ktoré predstavil gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 305/20/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 305/21/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní a plnení 
jednotlivých úloh, ktoré predstavil prezident SOŠV A. Siekel 
a generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 305/22/21
• V SOŠV berie na vedomie:
Bez pripomienok správu o kontrolnej činnosti, ktorú vypra-
covala Dozorná rada SOŠV ako najvyšší kontrolný orgán 
SOŠV na základe doručeného podnetu podaného Sloven-
skou lyžiarskou asociáciou.

Uzn. č. 305/23/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o príprave konferencie Sport ®evolution, ktoré 
prezentovala riaditeľka marketingového oddelenia SOŠV  
K. Czuczová.

Uzn. č. 305/24/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o činnosti Fondu na podporu športu, ktoré pre-
zentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

Uzn. č. 305/25/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o spolupráci SOŠV a občianskej združenia Košic-
ká aréna, ktoré prezentovali prezident SOŠV A. Siekel a práv-
nik SOŠV P. Hrbek.

27

VS 2021 sov fin 3.indd   27VS 2021 sov fin 3.indd   27 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



Uzn. č. 305/26/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Stratégiu udržateľnosti 2030, ktorú prezentoval odborný 
pracovník oddelenia olympizmu SOŠV I. Kováč.

Uzn. č. 305/27/21
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 - 10 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 305/28/21
• VV SOŠV schvaľuje:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 305/29/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o plánovanom podujatí s názvom Medzinárodné 
fórum na posilnenie postavenia žien v športe, ktorý prezen-
tovala členka VV SOŠV a predsedníčka komisie Ženy a šport 
SOŠV M. Šišková.

Uzn. č. 305/30/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Vyhodnotenie projektu Olympijský deň 2021, ktoré prezen-
toval viceprezident SOŠV Z. Kríž.

Uzn. č. 305/31/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Nomináciu Alexandry Longovej do komisie športovcov EOV 
na obdobie 2021-2025.

Uzn. č. 305/32/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Návrh Z. Paňkovej na udelenie ocenenia Cena Piotra Nurows-
keho pre najlepšieho mladého európskeho športovca v let-
ných športoch.

Uzn. č. 305/33/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách študijného programu Športová di-
plomacia, ktoré prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 305/34/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Návštevnícky poriadok SOŠV - Slovenského olympijského  
a športového múzea „Výstavná sieň Prof. Vladimíra Černušáka“.

Uzn. č. 305/35/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Návštevnícky poriadok SOŠV - Slovenského olympijského 
a športového múzea, Stálej expozície dejín lyžovania na Slo-
vensku

Uzn. č. 305/36/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Návrh prevádzky SOŠV – Slovenské olympijské a športové 

múzeum, ktorý prezentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asvá-
nyi.

Uzn. č. 305/37/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Etický kódex SOŠV.

306. zasadnutie VV SOŠV (Bratislava, 7. októbra 2021)

Uzn. č. 306/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
J. Juráška za overovateľa zápisu z 306. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 306/2/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 305. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 306/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 305. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 306/4/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách  
v septembri a na začiatku októbra 2021.

Uzn. č. 306/5/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Vzdanie sa kandidatúry J. Žišku.

Uzn. č. 306/6/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrhy kandidátov do volených orgánov SOŠV a návrhy kan-
didátov na individuálnych členov SOŠV.

Uzn. č. 306/7/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh volebného poriadku pre 60. VZ SOŠV.

Uzn. č. 306/8/21
•  ➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách 60. VZ SOŠV, ktoré predstavil gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 306/9/21
•  ➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách EYOF 2022, ktoré prezentoval gene-
rálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 306/10/21
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.
Uzn. č. 306/11/21
• VV SOŠV schvaľuje:
ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom.
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Uzn. č. 306/12/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Udelenie Ceny prezidenta SOŠV za rozvoj športu a podporu 
trvalej udržateľnosti v športe pre primátora Trnavy P. Bročku.

Uzn. č. 306/13/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Udelenie Ceny prezidenta SOŠV za rozvoj športu a podpo-
ru trvalej udržateľnosti v športe pre primátora Michaloviec  
V. Záhorčáka

Uzn. č. 306/14/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o priebehu podujatia s názvom Medzinárodné 
fórum na posilnenie postavenia žien v športe, ktoré prezen-
tovala členka VV SOŠV a predsedníčka komisie Ženy a šport 
SOŠV M. Šišková.

Uzn. č. 306/15/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Nomináciu D. Bartekovej za individuálnu členku MOV.

Uzn. č. 306/16/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie z podnetu ZSL, o.z. o výmaze športovcov zo šta-
tistík vyhodnotenia súťaže v lyžovaní.

307. zasadnutie VV SOŠV (Bratislava, 21. októbra 2021)

Uzn. č. 307/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
P. Korčoka za overovateľa zápisu z 307. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 307/2/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 306. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 307/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 306. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 307/4/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách v 
októbri 2021.

Uzn. č. 307/5/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh prezidenta SOŠV na obsadenie pozícii troch vicepre-
zidentov SOŠV D. Bartekovou, P. Korčokom a M. Šatanom.
Uzn. č. 307/6/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Návrh prezidenta SOŠV na obsadenie pozície generálneho 
sekretára SOŠV J. Libom.
Uzn. č. 307/7/21

• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o činnosti novozvolených orgánov SOŠV.

Uzn. č. 307/8/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Plán zasadnutí VV SOŠV a VZ SOŠV.

Uzn. č. 307/9/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o činnosti sekretariátu SOŠV, ktoré predstavil ge-
nerálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 307/10/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Nomináciu zástupcov SOŠV do komisií EOV.

Uzn. č. 307/11/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Bez pripomienok správu o kontrolnej činnosti, ktorú vypra-
covala Hlavná kontrolórka
športu na základe doručeného podnetu podaného Sloven-
skou lyžiarskou asociáciou.

308. zasadnutie VV SOŠV (Bratislava, 4. novembra 2021)

Uzn. č. 308/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
D. Bartekovú za overovateľku zápisu z 308. zasadnutia VV 
SOŠV.

Uzn. č. 308/2/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 307. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 308/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 307. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 308/4/21
•  ➢VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách  
v októbri a na začiatku novembra 2021.

Uzn. č. 308/5/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Navrhované zloženie komisií SOŠV na roky 2021 – 2024  
a ukladá si úlohu na budúcom
zasadnutí ich zloženie schváliť.

Uzn. č. 308/6/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách ZOH Peking 2022, ktoré prezen-
toval riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV  
R. Buček.
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Uzn. č. 308/7/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o činnosti Fondu na podporu športu, ktoré pre-
zentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

Uzn. č. 308/8/21
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 308/9/21
• VV SOŠV schvaľuje:
ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 308/10/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Zaradenie športovcov do projektu OS MOV Olympijské šti-
pendium Paríž 2024.

Uzn. č. 308/11/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Nomináciu M. Mračnovej na ocenenie 2021 EOC Olympic 
Laurel Awards.

Uzn. č. 308/12/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Organizačnú štruktúru Nadácie Slovenského olympijského  
a športového výboru.

Uzn. č. 308/13/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Štatút Slovenského olympijského a športového múzea.

309. zasadnutie VV SOŠV  (on-line, 2. decembra 2021)

Uzn. č. 309/1/21
• VV SOŠV schvaľuje:
M. Tóth za overovateľa zápisu z 309. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 309/2/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Zápis z 308. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 309/3/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Kontrolu úloh z 308. zasadnutia VV SOŠV.

Uzn. č. 309/4/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie prezidenta SOŠV A. Siekela o jeho aktivitách  
v novembri a na začiatku decembra 2021.

Uzn. č. 309/5/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o prípravách ZOH Peking 2022, ktoré prezentoval 
riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček.

Uzn. č. 309/6/21
•  VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o stave Koncepcie rozvoja športu 2030, ktorú pre-
zentoval výkonný riaditeľ SOŠV G. Asványi.

Uzn. č. 309/7/21
• VV SOŠV schvaľuje dodatočne:
ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 309/8/21
• VV SOŠV schvaľuje:
ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.

Uzn. č. 309/9/21
• VV SOŠV schvaľuje:
Navrhované zloženie komisií SOŠV na roky 2021 – 2024.

Uzn. č. 309/10/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Informácie o aktuálnej situácii v slovenskom lyžovaní, ktoré 
prezentoval generálny sekretár SOŠV J. Liba.

Uzn. č. 309/11/21
•  VV SOŠV berie na vedomie:
Vyhodnotenie návrhov na ceny fair play za rok 2021 a projek-
tu Šport je šanca.

Uzn. č. 309/12/21
•  VV SOŠV schvaľuje:
Pripomienky SOŠV k návrhu novely zákona o Fonde na pod-
poru športu.

Uzn. č. 309/13/21
• VV SOŠV berie na vedomie:
Pripomienky a návrhy z diskusie.

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY, KOORDINAČNÉ ORGÁNY 
A ODBORNÉ KOMISIE SOŠV

SOŠV na plnenie svojho poslania a úloh o. i. zriaďuje:
Organizačné zložky SOŠV 
Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM), ktoré 
odborne zastrešuje aj správu Národného pamätníka olympi-
onikov na Národnom cintoríne v Martine; 
Slovenskú olympijskú akadémiu (SOA), ktorá zastrešuje 
bádateľské, výchovno-vzdelávacie a kultúrne aktivity; 
Klub fair play SOŠV, ktorý vyhľadáva a propaguje príkladné 
činy a osobnosti; 
Združenie olympijských klubov SR (ZOK SR), ktoré koor-
dinuje a zastrešuje činnosť samostatne pôsobiacich olympij-
ských klubov v 24 regiónoch Slovenska

Koordinačné orgány: 
rada pre rozvoj športu;
rada pre rozvoj olympizmu.
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Odborné komisie ako poradné orgány výkonného  
výboru SOŠV: 
Komisie neolympijských športov, pre rovnosť príležitostí, 
pre dlhodobú udržateľnosť, legislatívno-právna, lekárska, 
mediálna a edičná, zahraničných vzťahov, etická, pre infra-
štruktúru SOŠV.
Osobitné postavenie vyplývajúce z Olympijskej charty má 
komisia športovcov SOŠV.

Zloženie organizačných zložiek, koordinačných orgá-
nov, odborných komisií SOŠV k 31. decembru 2021

Rada pre rozvoj športu
Predseda: Peter Korčok (viceprezident SOŠV, letné športy, 
prezident SAZ)
Členovia: Miroslav Šatan (viceprezident SOŠV, zimné špor-
ty, prezident SZĽH), Marek Rojko (kolektívne športy, pre-
zident SVF), Daniel Líška (neolympijské športy, prezident 
SZK), Matej Tóth (vrcholový šport a rezortné strediská a zá-
roveň predseda pracovnej skupiny, riaditeľ VŠC Dukla), Juraj 
Minčík (riaditeľ ŠCP), Vladimír Baluška (riaditeľ NŠC), Ivan 
Šulek (prezident SPF), Jaroslav Holeša (prezident SZH), Jozef 
Gönci (SSZ), Roman Buček (športový riaditeľ SOŠV), Ana-
stasia Kuzminová (členka VV SOŠV), Zuzana Rehák Štefe-
čeková (predsedníčka komisie športovcov SOŠV), Marián 
Vanderka (FTVŠ UK) - zástupca Slovenskej kanoistiky, člen 
komisie pre oblasť školského športu a mládežníckeho športu, 
člen komisie pre oblasť financovania športu ešte neboli po-
tvrdení.
Tajomník: Patrik Hrbek

Rada pre rozvoj olympizmu SOŠV
Predseda: Danka Barteková (viceprezidentka SOŠV)
Členovia: Anastasia Kuzminová (členka VV SOŠV), Jozef 
Gönci (člen VV SOŠV) Elena Malíková (SOA), Martina 
Gogolová Kohlová (komisia športovcov SOŠV), Alexandra 
Madrová (komisia trvalej udržateľnosti SOŠV), Monika Šiš-
ková (komisia SOŠV pre rovnosť príležitostí), Katarína Rác-
zová (KFP SOŠV), Zdenka Letenayová (SOŠM), Ivan Čierny 
(ZOK SR), Michal Martikán (SAO), Ivana Motolíková, Vladi-
mír Miller (oddelenie olympizmu SOŠV), Alexandra Longo-
vá (komisia športovcov SOŠV)
Tajomníčka: Ivana Motolíková

Komisia športovcov SOŠV
Predsedníčka: Zuzana Rehák Štefečeková (streľba)
Členovia: Matej Tóth (atletika), Matej Beňuš (vodný slalom), 
Filip Polášek (tenis) Richard Varga (triatlon), Martina Gogo-
lová (rýchlostná kanoistika), Jana Wolnerová (zjazdové lyžo-
vanie), Jakub Šimoňák (sánkovanie), Pavol Hurajt (biatlon), 
Alexandra Longová (lukostrelba)
Tajomník: Boris Demeter

Komisia neolympijských športov SOŠV
Predseda: Daniel Líška (člen VV SOŠV)

Členovia: Miroslav Kopejtko (floorbal), zástupcovia precíz-
nych športov Samuel Koniar (biliard), Milan Roman (šach), 
zástupca silových športov Boris Mlsna (kulturistika, fitnes 
a silový trojboj), Michaela Kováčová (kickbox), Denisa Orav-
cová (vodné lyžovanie), zástupca tanečných športov Petr 
Horáček, Andrej Patráš (orientačný beh), Peter Králik (malý 
futbal).
Tajomník: Patrik Hrbek

Slovenská olympijská akadémia
Predsedníčka: Elena Malíková
Podpredseda: František Seman
Členovia: Vladimír Miller (olympijská a športová výchova 
a vzdelávanie), Zdenka Letenayová (podpora olympijského 
a športového dedičstva), Ľubomír Souček (dokumentačno-
-informačná a edičná činnosť), Jordana Palovičová (kultúra a 
šport), Eva Corticelli (rozvoj, inovácie, komunikácia a spolu-
práca).
Tajomníčka: Ivana Motolíková

Klub fair play SOŠV
Predsedníčka: Katarína Ráczová (národná amasádorka 
Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play, členka VV Eu-
rópskeho hnutia fair play, olympionička v šerme).
Podpredsedníčka: Janka Stašová (olympionička v hádzanej)
Členovia: Tatiana Švecová (zástupkyňa ZOK SR, riaditeľka 
ŠG v Košiciach), Eva Lysičanová, Andrea Ristová (zástupkyňa 
o. z. Kalokagatia), Samuel Roško (zástupca Slovenského para-
lympijského výboru), Peter Buček, Miroslav Tomášik a Zuza-
na Wisterová (KŠR SSN, žurnalisti).
Tajomníčka: Silvia Remiášová

Komisia SOŠV pre rovnosť príležitostí
Predsedníčka: Monika Šišková (členka VV SOŠV).
Členovia: Anastasia Kuzminová (členka VV SOŠV), Ľubomí-
ra Kožanová (SZĽH), Ivica
Hatalová (SSTZ), Igor Machajdík, Hana Švehlová (STZ), Pa-
trik Hrbek
Tajomník: Patrik Hrbek

Komisia SOŠV pre dlhodobú udržateľnosť
Predseda: Igor Kováč
Členovia: Alexandra Madrová (Planet Lover), Zuzana Mo-
ravčíková
Tajomník: Igor Kováč

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), Ja-
roslav Žingor (OK Lučenec), Mária Mračnová (OK Bratisla-
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va), 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 Ka-
pusta (OK Tríbeč Topoľčany), Eva Muranská (OK Piešťany) 
a Ján Štefánik (OK okresu Komárno).
Tajomník: Silvia Remiášová

Legislatívno-právna komisia SOŠV
Predseda: Patrik Hrbek
Členovia: Tomáš Gábriš, Matúš Štulajter, Radoslav Peciar, Ján 
Kutan, Roman Hriadel, Dag Bělák
Tajomník: Lucia Beláková

Lekárska komisia SOŠV
Predseda: Roman Fano
Členovia: Žaneta Csáderová (riaditeľka ADA SR), Branislav 
Delej (predseda SSTVL), Ivan
Macek (infektológ a pediater), Vladimír Vachalík (internis-
ta, lekár VŠC Dukla Banská Bystrica), MUDr., JUDr. Daniela 
Kňaze Doležalová, MBA (oblasť opatrení proti Covid-19, 
NÚRCH Piešťany), Mgr. Michala Bednáriková (psychológ, 
Slovenská asociácia športovej psychológie), Milan Gašpárek 
(fyzioterapeut Physio-Medical, s. r. o.)
Tajomník: Roman Buček

Mediálna a edičná komisia SOŠV
Predseda: Zdenko Kríž
Členovia: Svetlana Barátová (RTVS/SRo), Gabriel Bogdányi 
(Slovenská atletika), Tomáš Grosmann (predseda KŠR SSN), 
Ivan Janko (RTVS/STV – šport), Michaela Kováčik Gren-
delová (SPR Media), Stano Ščepán (voľný novinár, externý 
spolupracovník RTVS/STV aj SRo), Boris Vanya (šéfredaktor 
SportNetu), Michal Tegza (TASR), Štefan Žilka (Šport), Dana 
Galicová, Stanislav Krško (nové médiá), Zdenka Letenayová 
(riaditeľka SOŠM), Peter Pašuth (mediálne oddelenie), Igor 
Machajdík
Tajomník: Ľubomír Souček

Komisia zahraničných vzťahov SOŠV
Predseda: Jozef Liba (generálny sekretár SOŠV).
Členovia: Danka Barteková (viceprezidentka SOŠV), 
(MZVaEZ SR), Adriana Mickovičová (MŠVVaŠ SR), (Katedra 
medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystri-
ca), Slovakia Travel,
Tajomníčka: Petra Gantnerová

Etická komisia SOŠV
Predseda: Marek Števček
Členovia: Natália Hejková, Jana Stašová, Ľubomír Andrassy, 
Gabriel Bogdányi
Tajomník: Patrik Hrbek

Komisia pre infraštruktúru SOŠV
Predseda: Martin Kohút
Členovia: Boris Čavajda, Daniel Líška, Jaroslav Holeša
Tajomník: Gábor Asványi

Orgány Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.
Predstavenstvo SOM, a. s.: 
Predsedníčka: Kristína Czuczová.
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

Orgány Nadácie Slovenského olympijského a športové-
ho výboru
Správca nadácie a štatutárny zástupca: Anton Siekel
Riaditeľka Nadácie SOŠV: Zuzana Vodáčková
Správna rada: predseda Dušan Guľáš, členovia Zuzana 
Rehák Štefečeková, Ľubor Halanda, Juraj Minčík, Martina 
Gogolová, Katarína Ráczová, Jaroslav Rybánsky, Marek Kaň-
ka, Pavol Mutafov, Kristína Czuczová, Tomáš Kovács, Todor 
Todorov. 
Revízorka: Mária Jasenčáková.
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Prezident SOŠV
A. Siekel

Generálny sekretár
J. Liba

Medzinárodné odd.
P. Gantnerová

Ekonomické odd.
I. Lednická

Odborný pracovník
K. Feketeová

Odborný pracovník
M. Pukančík

Odborný pracovník
J. Tóthová

Odborný pracovník
A. Kvašňovská

Odborný pracovník
S. Kvašňovská

Odborný pracovník
A. Marková

Odborný pracovník
D. Rybárová

Odb. pracovník/
podateľňa
E. Šídová

Vnútorná správa
V. Borsig

Asistentka prezidenta
Z. Vodáčková

Asistentka/sekretárka
M. Špinerová

Športové oddelenie
R. Buček

Odborný pracovník
B. Demeter

Odborný pracovník
Z. Tomčíková

Odborný pracovník
D. Ťažký

Odd. pre rozvoj 
olympizmu

I. Motolíková

Odborný pracovník
S. Remiašová

Odborný pracovník
I. Kováč

Odborný pracovník
V. Miller

Odborný pracovník
M. Špánik

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

Odborný pracovník
D. Kosová

Marketingové odd.
K. Czuczová

Projektový manažér
D. Šmihulová

Nové médiá
D. Galicová

Projektový manažér
P. Pašuth

Projektový manažér
A. Galica

Projektový manažér
S. Krško

Právne oddelenie
P. Hrbek

Mediálne oddelenie
Ľ. Souček

IT oddelenie
R. Tomko 

Konzultant prezidenta
M. Dráb

Konzultant prezidenta
Z. Kríž

Konzultant prezidenta
F. Chmelár

Konzultant prezidenta
P. Tarcala
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3. Prehľad vykonávaných činností 
a projektov
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ŠPORTOVÉ ODDELENIE SOŠV

Názov podujatia:   
Hry XXXII. olympiády Tokio 2020
Dátum podujatia:   
23. 7. - 8. 8. 2021
Miesto konania:   
Tokio, Japonsko
Počet zúčastnených osôb:  
41 športovcov
Počet zúčastnených subjektov: 
206 národných olympijských výborov

Na Hrách XXXII. olympiády Tokio 2020 malo Slovensko 
zastúpenie v 14 z celkového počtu 33 športov, ktoré sú  
v programe OH. Na hrách štartovali športovci z 206 národ-
ných olympijských výborov a tímu utečencov. Pod hlavičkou 
národného olympijského výboru súťažili olympionici z Ruska. 
Na olympijských hrách sa zúčastnilo 11 656 športovcov (z 
toho 48 percent žien), čo je historický rekord. Uskutočnilo sa 
339 medailových súťaží v 33 športoch. 
Medailovú bilanciu krajín podľa počtu získaných medailí, 
ktorá je na OH neoficiálna, vyhrala výprava USA. Jej športovci 
získali 113 medailí, z toho 39 zlatých, 41 strieborných a 33 
bronzových. Na druhom mieste sa umiestnila Čína a na 
treťom mieste športovci ROV. Slovensko vďaka jednej zlatej, 
dvom strieborným medailám a jednej bronzovej obsadilo  
s ďalšími 12 krajinami 47. miesto.
Na medailových miestach sa umiestnili športovci z 93 krajín 
(o 6 viac ako v roku 2016). Top 10 výprav získalo 587 kovov, 
čo je 58 % zo všetkých medailí.
Predpoklady o zisku medailí naplnili športoví strelci, vod-
ní slalomári a rýchlostní kanoisti. Zuzana Rehák Štefe-
čeková ziskom zlatej medaily a zároveň vytvorením 
svetového rekordu (125 zásahov terčov zo 125) v trape do-
siahla absolútne najhodnotnejší výkon. Vo vodnom slalome  
v kategórii K1 vybojoval Jakub Grigar striebornú medailu. 
Rovnaké umiestenie nečakane vybojoval Rory Sabbatini  
v golfe. V novej olympijskej disciplíne štvorkajak mužov na 
500 m trati v rýchlostnej kanoistike získala slovenská posád-
ka v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam 
Botek bronzovú medailu. 
Na hry sa kvalifikovalo slovenských 41 športovcov, čo je naj-
nižší počet v histórii účasti Slovenska na olympijských hrách. 
Možnosť kvalifikovať sa unikla niekoľkým ďalším športovcom. 
Napriek nižšej početnosti bola účasť slovenskej výpravy 
vďaka zisku štyroch medailí úspešná. Veľmi blízko k zisku 
medaily bola dvojica Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga 
v trape miešaných dvojíc, keď v rozstrele ich od tretieho 
miesta delil jeden minutý terč. Matej Beňuš v C1 prehral boj  
o bronzovú medailu možno iba jedným potrestaným 
dotykom bránky. 
V prvej tretine štartového poľa sa naši športovci umiestnili  
v 12 súťažiach. V ďalších siedmich sa umiestnili v prvej 
polovici štartového poľa. 

ODDELENIE OLYMPIZMU

Názov podujatia:  
Olympijský deň 2021
Dátum:  
marec - jún 2021
Miesto konania:  
celoslovenská aktivita
Počet osôb:   
247 podujatí so 32 930 účastníkmi všetkých vekových 
kategórií

Oslavy Olympijského dňa v roku 2021 sa podobne ako  
v roku 2020 niesli v tieni pretrvávajúcej pandémie ochorenia 
COVID-19. Zároveň sa uskutočnili v čase príprav na Hry 
XXXII. olympiády v Tokiu, ktoré boli z rovnakého dôvodu 
preložené o jeden rok.  
Slovenský olympijsky a športový výbor sa preto rozhodol 
presunúť aktivity Olympijského dňa do online priestoru pod 
názvom Virtuálna štafeta „Pripravení na Tokio“ cez webovú 
stránku www.olympijskyden.sk
Účastníci sa do aktivít Virtuálnej štafety „Pripravení na Tokio“ 
mohli zapojiť cez päť výziev:
Webináre, Olympijský kvíz, Výtvarná súťaž, Olympijské 
pohľadnice a Olympijský deň. 
Začiatok aktivít prebehol od 25. marca 2021 v deň 
štartu štafety pochodne s olympijským ohňom pre OH  
v Tokiu. Všetky súťaže a výzvy prebiehali podľa propozícií  
a špecifických podmienok.

Výzva 1 – Webináre
Slovenský olympijský a športový výbor zorganizoval v rámci 
spolupráce s Organizačným výborom letného Európskeho 
olympijského festivalu mládeže 2022 v Banskej Bystrici sériu 
27 bezplatných webinárov zameraných na témy olympijských 
hodnôt a symboliky, fair play, environmentálnej výchovy, 
antidopingu a výživy. 
Na webináre sa registrovalo viac ako 2931 záujemcov z radov 
pedagógov a študentov.
Mimoriadnemu záujmu sa tešili webináre na tému 
enviromentálnej výchovy, ktoré boli zorganizované  
v spolupráci s občianskym združením Planet Lover. To 
spolupracuje s SOŠV aj na príprave EKO workshopov, ktoré 
budú súčasťou školského programu OCEP počas EYOF 2022.

Výzva 2 – Olympijský kvíz
V mesiaci máj spustil Slovenský olympijský a športový 
výbor vedomostný kvíz na tému olympijských hier pre 
žiakov základných a stredných škôl. Celkovo sa na ňom 
zúčastnilo 520 súťažiacich, ktorí odpovedali na otázky 
zamerané na oblasť olympijských hier, olympijskej symboliky  
a olympijských maskotov.
Ocenení vecnou cenou boli piati najlepší súťažiaci  
s najvyšším dosiahnutým počtom bodov v troch vekových 
kategóriách – do 10 rokov (Nela Miklošová, ZŠ s MŠ Šarišské 
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Jakub Grigar. Rory Sabbatini. 

Členovia bronzového štvorkajaka zľava Adam Botek, Erik Vlček, Denis Myšák a Samuel Baláž. 
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Bohdanovce, Jana Čontofalská, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce, 
Alex Ladomirjak, ZŠ Teodora Moussona Michalovce, Ivana 
Ižold, ZŠ s MŠ Rybník, Soňa Havranová, ZŠ s MŠ Rybník), 
od 11 do 14 rokov (Damien Pavel Frgolec, Stredná športová 
škola Košice, Kristína Čižmárová, ZŠ Severná, Moldava nad 
Bodvou, Lukáš Balog, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce, Mária 
Balogová, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce, Lukáš Greš, CZŠ sv. 
Egídia Bardejov, Lívia Moravcová, ZŠ Tomášikova Košice)  
a od 15 do 18 rokov (Bruno Benedik, Stredná športová škola 
Košice, Kristína Brišová, Stredná športová škola Košice, 
Nikola Valečková, Stredná športová škola Košice, Ján Uchaľ, 
Gymnázium P. Horova Michalovce, Simona Gaborová, ZŠ  
s MŠ Šarišské Bohdanovce). 

Výzva 3 – Výtvarná súťaž
Ďalšou z výziev v rámci Virtuálnej štafety „Pripravení na 
Tokio“ bola výtvarná súťaž pre žiakov materských, základných 
a stredných škôl na tému „Môj olympijský deň“. Do súťaže sa 
zapojilo dovedna 73 subjektov (prevažne základných škôl), 
ktoré poslali 880 výtvarných prác.
Ocenení vecnou cenou a diplomom boli traja najlepší 
súťažiaci v štyroch vekových kategóriách do 6 rokov, do 10 
rokov, od 10 do 15 rokov a od 15 do 18 rokov.
I. kategória do 6 rokov
1. miesto: Michaela Rendošová, MŠ Karadžičova Bratislava
2. miesto: Emília Šiková, MŠ Kysucká Senec
3. miesto: Filip Gibej, MŠ ul. Ľ. Štúra Svidník
II. kategória do 10 rokov
1. miesto: Soňa Bušovská, ZŠ Komenského Smižany
2. miesto: Zuzana Markechová, ZŠ M. Rázusa Zvolen
3. miesto: Olívia Kosieradzká, ZŠ J.G. Tajovského Senec
III. kategória od 10 do 15 rokov
1. miesto: Michaela Uhnáková, ZŠ s MŠ Rybník
2. miesto: Aneta Poracká, ZUŠ F. Schuberta Želiezovce
3. miesto: Sofiya Kindyaková, SZŠ Zadunajská Bratislava
IV. kategória od 15 do 18 rokov
1. miesto: Letícia Keleová, Spojená škola, Špeciálna základná 
škola internátna Okoč
2. miesto: Kristína Árendášová, ZŠ Tlmače

Výzva 4 – Olympijské pohľadnice
Tradičnou súčasťou aktivít sprevádzajúcich účasť slovenských 
športovcov na olympijských hrách je aj príprava olympijských 
pohľadníc, prostredníctvom ktorých majú deti a študenti 
materských, základných a stredných škôl možnosť osloviť 
slovenských reprezentantov a poslať im svoj vlastný odkaz  
a povzbudenie pred ich súťažným vystúpením.
Podobnú príležitosť dostali slovenské deti aj tento rok, keď  
v rámci výzvy Olympijské pohľadnice zaslali dovedna 30 000 
pozdravov naším olympionikom.
Z nich slovenskí športovci vybrali tie, ktoré sa im najviac 
páčili, a ktoré SOŠV ocenil vecnými cenami. Dostali ich Jakub 
Orban, Senec, Nikoleta Hozzová, Kysucké Nové Mesto, Alica 
Kubránska, Hlohovec, Tamarka Volárová, Prievidza, Stela 
Mikulášiková, Pravenec, Damián Baránek, Kamenná Poruba, 

Miroslav Mikulášik, Nedožery, Ela Gindová, Smižany, Martin 
Homola, Nedožery – Brezany, Emka Barátová, Bratislava, 
Šimon Greguš, Pravenec, Anna Rošková, Vysoká nad Kysucou, 
Bronislava Briatková, Bojnice, Žaneta Pusztakürtiová, Sereď, 
Bianka Rybáriková, Kamenná Poruba, Liliana Ranincová, 
Galanta, Bianka Lúdiková, Bojnice, Katarína Kovalská, 
Kežmarok, Marek Belák, Pravenec, Dominka Jurčenková, 
Michalovce, Nela Virgová, Nitra a Ema Kandrová, Župčany. 
Špeciálna cena bola udelená žiakom ZŠ T. J. Moussona, 
Michalovce za ich kreatívny prístup v podobe vtipných 
básnických pozdravov vo východoslovenskom nárečí.

Výzva 5 – Olympijský deň
Poslednou z výziev, ktorá bola zároveň vyvrcholením 
Virtuálnej štafety „Pripravení na Tokio“, bola tradičná 
oslava Olympijského dňa, ktorý pripadá na 23. júna  
v deň založenia moderného olympijského hnutia. Vďaka 
postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení sa 
pri tejto príležitosti podarilo zorganizovať tradičné podujatia 
propagujúce olympijské hodnoty, aktívny pohyb a zdravý 
životný štýl.
V roku 2021 sa tak zorganizovalo pod hlavičkou Olympijského 
dňa 247 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 32 000 
účastníkov. Slovenský olympijský a športový výbor pri tejto 
príležitosti podporil propagačnými materiálmi viac ako 
400 subjektov z radov škôl všetkých typov, miest a obcí, 
regionálnych olympijských klubov, športových klubov či 
letných táborov.

Názov podujatia:  
Vykročte za zdravím 
Dátum:   
celoročný projekt
Miesto konania:   
16 olympijských klubov (Bratislava, Košice, Prešov, 
Michalovce, Prievidza, Spiš, A. Szokolyiho Šahy, Lučenec, 
Nové Zámky, Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Banská 
Bystrica, Gemer, Turiec, Nitra)
Počet osôb:  
600 aktívnych žien a mužov, ktoré pravidelne cvičia počas 
celého roka 
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 2021. No 
napriek vzniknutej situácii projekt pokračoval a cvičilo sa vo 
vonkajších priestoroch a v prírode. 
Do projektu sa zapojilo 16 regionálnych olympijských klubov. 
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Olympijský deň 2021 

Projekt Olympijské pohľadnice bol aj tentoraz úspešný. 
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Olympijský klub Spiš pripravil vystúpenie pri príležitosti Olympijského dňa na Spišskom hrade. 

Jedna z prác vo výtvarnej súťaži. 
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Na regionálnej úrovni tak pravidelne cvičilo 600 cvičeniek  
a cvičencov pod vedením inštruktoriek a lektoriek pilatesu, 
jogy, aerobicu a nordic walkingu. 
Ďalšou z oblastí, prostredníctvom ktorej podporujeme 
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
Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru 
si kladie za cieľ zdôrazňovať význam pozitívnych a čestných 
postojov nielen v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu 
a spravodlivosť v spoločnosti. Bojovať proti násilnostiam 
na športoviskách, ako i proti používaniu drog a dopingu. 
V ponímaní Klubu fair play má byť šport aj základným 
komponentom sociálnej integračnej politiky. Dosiahnuť, 
aby slová „fair play“ nezostali len prázdnymi frázami, ale sa 
naplnili zmysluplným obsahom. 
Klub fair play SOŠV každoročne udeľuje ceny fair v športe 
s cieľom chrániť a presadzovať idey čestnosti, upriamiť 
pozornosť spoločnosti na činy fair play a propagovať pozitívne 
ideály proti negatívnym javom v športe, ako i v každodennom 
živote. V záujme šírenia myšlienok fair play ako i prevencie 
nežiadúceho správania Klub fair play SOŠV vyzýva športové 
subjekty aj jednotlivcov na zasielanie návrhov na udelenie 
ocenení KFP SOŠV. 
Udeľovanie cien KFP SOŠV za rok 2020 bolo v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19 preložené a odovzdávanie 
ocenení sa uskutočnilo 17. septembra 2021 v Bratislave. 
Slávnostné udeľovanie cien KFP SOŠV za rok 2021 tým, ktorí 
sa na Slovensku najviac pričinili o propagáciu základných 
etických pravidiel športu, sa presunulo na rok 2022. 
Ocenenia Klubu fair play SOŠV za rok 2021
Hlavná Cena Jána Popluhára: Vojtech Marcibál za dlhoročnú 
trénerskú, rozhodcovskú a organizátorku prácu v oblasti 
športu
Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
Diplom KFP SOŠV: Viliam Kohút, džudo, Viera Dancáková Fo-
dorová, športová streľba,  Gertrúda Scholtzová, tanečný šport  
Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play 
Cena KFP SOŠV:  Stanislav Striženec, pedagóg  
Za príkladný čin v duchu fair play 
Cena KFP SOŠV:  Jerguš Pecháč, šach 
Diplom KFP SOŠV: Peter Čögley, futbal, Štefan Markulík, 
futbal, Michaela Velgosová a Andrej Patráš, orientačný beh, 
Lukáš Horák a Radoslav Bujdoš, atletika, Andrej Gajdošovci, 
biatlon, Šimon Šumbera, futbal.
KFP SOŠV v roku 2021 vyhlásil súťaž o najlepší projekt 

„Šport je šanca“. V jej rámci sa oceňujú projekty či podujatia, 
zvyšujúce zapájanie znevýhodnených skupín do športového 
hnutia. Za rok 2021 udelili ocenenie pre organizátorov 
podujatia Futsal Unific Cup, ktorý v Košiciach organizujú 
Stredná športová škola v spolupráci so Základnou školou  
Ľ. Podjavorinskej.
Do celoeurópskej súťažnej výzvy 100 dní pre fair play, ktorú 
spoluorganizovali pod patronátom Európskeho hnutia fair 
play Klub fair play SOŠV a rakúska organizácia ASKÖ sa 
zapojil aj tím študentov Strednej športovej školy v Košiciach, 
ktorý obsadil druhé miesto. Úlohou tímov bolo absolvovanie 
vzdialenosti 1275 km, ktorá je medzi Bruselom s Budapešťou. 
Výber metropol Belgicka a Maďarska nebol náhodný.  
V Bruseli sa konala vlani slávnostná inaugurácia Svetového 
dňa fair play, v Budapešti sa konali v roku 2021 hlavné oslavy. 
Vzdialenosť mohli tímy absolvovať bežecky, chôdzou, na 
bicykli či v plaveckom bazéne. Výzva sa začala 31. mája, 
100 dní pred Svetovým dňom fair play, ktorý sa oslavuje  
7. septembra. Cieľom výzvy bola podpora ideálov fair play  
a etických hodnôt v športe. 

Názov podujatia:  
ASAP – As sustainable as possible
Dátum podujatia:  
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Počet zúčastnených subjektov: 
6 NOV (SR, ČR, Dánsko, Maďarsko, Nemecko, Fínsko)
Medzinárodný projekt ASAP je iniciovaný Českým 
olympijským výborom a je financovaný zo zdrojov EÚ 
prostredníctvom programu Erasmus+. Projekt prebieha 
od januára 2020 do decembra 2022 a okrem českého  
a slovenského 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 roku 2021 SOŠV nadviazal na prácu z predchádzajúceho 
obdobia a pokračoval v tvorbe vlastnej stratégie trvalej 
udržateľnosti. Jej finálna verzia bola schválená výkonným 
výborom SOŠV dňa 9. septembra 2021. Stratégia 
udržateľnosti SOŠV definuje 69 opatrení v rámci 5 
tematických oblastí – pracovné prostredie, podujatia, 
infraštruktúra, vzdelávanie a komunikácia. Jej schválením 
sa SOŠV zaradil k stále veľmi úzkej skupine športových 
organizácií na svete, ktoré deklarujú budovať systematický 
prístup k trvalej udržateľnosti.
Téma udržateľnosti, vrátane stratégie, bola prezentovaná aj 
počas konferencie Sport Revolution, na ktorej sa zúčastnila 
aj zástupkyňa dánskeho NOV Dorthe O. Andersenová, 
ktorá navštívila nové priestory SOŠV v Dome športu počas 
bilaterálnej návštevy v rámci projektu ASAP.

43

VS 2021 sov fin 3.indd   43VS 2021 sov fin 3.indd   43 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



Súčasťou projektu ASAP bola aj séria pracovných mítingov 
zástupcov všetkých 6 zúčastnených NOV. Z dôvodu 
pretrvávajúcej pandémie koronavírusu prebiehala väčšina 
v online forme. Jedinou výnimkou bolo októbrové stretnutie 
na pôde dánskeho NOV v Kodani.
V závere roka 2021 sa začal proces prípravy na postupnú 
aplikáciu opatrení schválenej stratégie udržateľnosti. Prebehli 
informatívne stretnutia so zamestnancami SOŠV zamerané 
na vybrané témy týkajúce sa udržateľnosti. Zároveň im bol 
distribuovaný online dotazník ohľadom ich dopravného 
správania sa pri dochádzke do práce a na služobných 
cestách, ktorý bude podkladom pri tvorbe plánu udržateľnej 
mobility SOŠV. Zástupcovia SOŠV sa tiež zúčastnili na online 
seminároch organizovaných EOC EU Offi  ce a MOV, v rámci 
ktorých bola objasnená dôležitosť problematiky udržateľnosti. 
Zvláštna pozornosť sa začala venovať aj oboznámeniu sa s 
problematikou kalkulácie uhlíkovej stopy, ktorá predstavuje 
dôležitý faktor pre dosiahnutie emisných cieľov.

Názov podujatia:  
OVEP – program vzdelávania olympijských hodnôt
Dátum podujatia:  
celoročný projekt 
Miesto konania:  
celoslovenská aktivita
Počet zúčastnených osôb, subjektov: 
27 webinárov s 2931 účastníkmi

SOŠV pokračoval v roku 2021 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.
Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci 
s organizačným výborom Európskeho olympijského festivalu 
mládeže 2022 v Banská Bystrica pripravil v roku 2021 bohatú 
paletu aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. 
V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) 
ponúkol žiakom a pedagógom základných a stredných škôl 
možnosť zúčastniť sa na tematických webinároch a podieľať 
sa tak na šírení myšlienok olympizmu. 
Na internetovej stránke projektu OVEP sú publikované 
vzdelávacie materiály, ktoré majú učiteľom a pedagogickým 
pracovníkom pomôcť pri príprave vlastných aktivít 
olympijskej výchovy.

Názov podujatia: 
Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) v školskom roku 
2020/2021
Dátum podujatia: 
celoročný školský projekt 

Cenu Jána Popluhára za rok 2020 dostal na slávnostnom udeľovaní cien Klubu fair play SOŠV Štefan Svitko (v strede). 
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Účasť:   
žiaci a žiačky 6. ročníka a príslušného ročníka 8-ročných 
gymnázií (vek 11 a 12 rokov) 
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. Cieľom projektu OLOV, 
ktorý je súčasťou systému školských športových súťaží pod 
hlavičkou Školský šport, je aktivácia detí k pravidelnému 
športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti 
z pohľadu zdravotnej prevencie, identifi kácia talentovaných 
žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej 
úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti. 
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.
Projekt je rozdelený na viaceré časti. Školské kolá sú zamerané 
na testovanie čo najväčšieho počtu 11 a 12-ročných žiakov so 
zámerom získania obrazu o pohybových schopnostiach žiakov. 
Postupové súťaže jednotlivcov a družstiev reprezentujúcich svo-
je školy sú od krajských kôl až po celoštátne. Na celoštátnom 
kole sa zúčastnilo 7 družstiev. Každý kraj reprezentovalo najlep-
šie družstvo z krajského kola. Okrem družstiev súťažilo medzi se-
bou aj 10 najlepších dievčat a 13 chlapcov zo všetkých krajov no-
minujúcich sa podľa poradia získaných bodov v krajských kolách.
Na konci školského roka sa vyhodnocujú všetky subjekty 
zapojené do projektu Olympijský odznak všestrannosti. 

Základná štatistika ročníka 2020/2021
Počet škôl:  124
Počet žiakov:   2 797
Počet dievčat:   1 419
Počet chlapcov:   1 378
Celkovo boli udelené odznaky 713 účastníkom (369 
dievčatám a 344 chlapcom), čo predstavuje 25,5 %. Zlaté 
odznaky získalo 99 účastníkov (47 dievčat a 52 chlapcov), čo 
predstavuje 3,5 %. Strieborné odznaky získalo 199 účastníkov 
(105 dievčat a 94 chlapcov), čo predstavuje 7,1 %. Bronzové 
odznaky získalo 415 účastníkov (217 dievčat a 198 chlapcov), 
čo predstavuje 14,8 %.

Názov podujatia: 
Medzinárodné fórum na posilnenie žien v športovej 
diplomacii
Dátum:  
20. – 21.9.2021
Miesto konania:  
Hotel Double Tree by Hilton, Bratislava
Počet osôb:   
30 účastníčok  
Fórum organizoval Slovenský olympijský a športový výbor 
a jeho komisia ženy a šport spoločne s Českým olympijským 
výborom a jeho komisiou rovných príležitostí. Praktický 
seminár bol príležitosťou pre všetky ženy, ktoré pracujú 
v medzinárodných štruktúrach, národných športových 
federáciách a odborných komisiách a majú ambície zvyšovať 
svoju kvalifi káciu, získať nové poznatky a kompetencie 
v oblasti vedenia a komunikačných zručností. 

Školiteľkou bola Gabriela Muellerová-Mendozová, ktorá 
sa venuje problematike vedenia a komunikácie v procese 
posilňovania postavenia žien v športe a podobné fóra 
organizuje pre národné a medzinárodné športové federácie 
ako aj pre Medzinárodný olympijský výbor.
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Momentka z workshopu projektu ASAP. 
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Účastníci fi nálového podujatia Olympijského odznaku všestrannosti. 

Finále OLOV sa konalo v Šamoríne. 

VS 2021 sov fin 3.indd   46VS 2021 sov fin 3.indd   46 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



Počas dvojdňového seminára prebrala so skupinou žien 
pôsobiacich v štruktúrach slovenského a českého športu 
najmä osobnostné nastavenia, komunikačné techniky 
vystupovania na verejnosti a tvorivé spôsoby spolupráce na 
témach, ktoré prepájajú viaceré športové zväzy a športové 
profesie navzájom. Či už ide o prípravu nových vzdelávacích 
projektov, zabezpečenie transparentnejšieho riadenia alebo 
každodennú komunikáciu v pracovnom prostredí.

MEDIÁLNE ODDELENIE 

Za oblasť mediálnej, publikačnej a edičnej činnosti SOŠV vo 
výkonnom výbore SOŠV zodpovedal Zdenko Kríž (do volieb 
v októbri 2021 viceprezident SOŠV, následne bol zvolený 
za čestného člena SOŠV), ktorý zároveň viedol mediálnu  
a edičnú komisiu (MEK) SOŠV. Ako predseda tejto komisie 
bol potvrdený aj na ďalšie obdobie, v ktorom už nepôsobí  
v exekutíve.

Činnosť mediálneho oddelenia SOŠV
Ako riaditeľ mediálnej komunikácie SOŠV počas celého roka 
pôsobil Ľubomír Souček. V priebehu roka 2021 sa výraznou 
posilou oddelenia ako interný zamestnanec SOŠV stal Peter 
Pašuth, ktorý dovtedy úzko spolupracoval so SOŠV v rámci 
agentúry Grape PR. Obaja pracovníci oddelenia sa textovo 
výrazne podieľali na napĺňaní obsahu webovej stránky www.
olympic.sk. Ako stabilný externý spolupracovník textami 
na webovú stránku prispieval aj Martin Horváth. V prípade 
potreby však oddelenie využívalo na prípravu textov aj 
ďalších externých autorov.
Okrem mediálneho oddelenia sa na mediálnej stránke 
činnosti SOŠV významne podieľal aj tím nových médií, 
pôsobiaci v rámci marketingového oddelenia SOŠV. Činnosť 
troch zamestnancov tohto oddelenia (Dana Galicová, Andrej 
Galica, Stanislav Krško) sa prejavovala tak na webovej 
stránke www.olympic.sk, ako aj na účtoch sociálnych sietí 
SOŠV – Facebooku a Instagrame. V spolupráci s externistami 
sa v roku 2021 výrazne rozvinul nový formát – Olympijský 
podcast.
Najvýznamnejšou udalosťou roka 2021 pre celý SOŠV  
a logicky aj pre jeho mediálnych pracovníkov boli Hry XXXII. 
olympiády v Tokiu 2020. Tie sa v dôsledku pandémie nového 
koronavírusu uskutočnili s ročným oneskorením až v lete 
2021, ale s nezmeneným označením. V súvislosti s dlhodobo 
nejasnou situáciou okolo OH v Tokiu a s obavami o ich 
uskutočnenie mediálne oddelenie viackrát komunikovalo 
oficiálne stanoviská SOŠV k organizácii tohto podujatia  
a k účasti slovenskej výpravy pre domáce aj zahraničné 
médiá, osobitne pre japonské.
Ako tlačový atašé výpravy na tomto podujatí pôsobil riaditeľ 
mediálneho oddelenia SOŠV Ľubomír Souček. V olympijskej 
dedine organizoval úvodnú tlačovku SOŠV a vedenia výpravy 
krátko pred otvorením hier, na slovenskej ambasáde v Tokiu 
zase záverečnú tlačovku. Počas podujatia o. i. v spolupráci 
s vedúcim výpravy zabezpečoval transport slovenských 

medailistov do štúdia RTVS v hlavnom vysielacom centre hier 
(štáb RTVS po prvý raz v histórii kompletne zabezpečoval 
výrobu televíznych prenosov priamo z dejiska OH), vďaka 
čomu si slovenská verejnosť mohla niekoľko hodín po súťaží 
vypočuť rozsiahle rozhovory s našimi najúspešnejšími 
olympionikmi v Tokiu.
Obsah médií SOŠV z olympijských hier priamo z Tokia 
napĺňal päťčlenný mediálny tím s novinárskymi akreditáciami 
– píšuci novinári Peter Pašuth a Gabriel Bogdányi (obaja 
zároveň pôsobili ako doplňujúci tlačoví atašé výpravy, vďaka 
čomu mohli hlavnému tlačovému atašé výpravy pomáhať 
pri zabezpečovaní kontaktu našich aj zahraničných médií  
s členmi slovenskej výpravy) a fotoreportéri Ján Súkup, Jakub 
Súkup a Andrej Galica.
Vedno s ďalšími externými spolupracovníkmi sa uvedená 
šestica autorsky dominantne podieľala na tvorbe knižnej 
pamätnice z olympijských hier s názvom TOKIO 2020. Knihu 
zostavil Juraj Marcinát a pre SOŠV ju vydal BRILAND, s. r. o. 
Prezentácia knižnej pamätnice sa uskutočnila v septembri 
zároveň so spoločenským stretnutím v golfovom areáli Sedín, 
na ktorom boli ocenení najúspešnejší slovenskí účastníci OH  
v Tokiu a ich realizačné tímy.
Na Slovensku sa počas OH uskutočnil Olympijský festival 
v Šamoríne. Jeho prostredníctvom si naša verejnosť mohla 
užiť trochu tokijskej atmosféry pri sledovaní priamych 
prenosov, alebo pri vítaní našich úspešných reprezentantov, 
predovšetkým medailistov. Mediálne výstupy z tohto 
podujatia zabezpečovali pracovníci nových médií, pôsobiaci 
v rámci marketingového oddelenia SOŠV, s využitím 
externých spolupracovníkov.
Pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu oklieštila 
niektoré pôvodné plány SOŠV v mediálnej oblasti. Prerušila sa 
tradícia tzv. Time-outov, čo boli stretnutia SOŠV s médiami, 
venované prezentácii závažných tém slovenského športu. 
Redukoval sa zvyčajný počet tlačových besied aj brífingov, 
ako aj niektoré ďalšie plánované aktivity SOŠV, s ktorými 
malo byť spojené aj ich výrazné mediálne pokrytie. Na 
druhej strane mediálne oddelenie vydalo viacero stanovísk 
vedenia SOŠV k propandemickým opatreniam na Slovensku, 
dramaticky zasahujúcim oblasť, ako aj informácie o činnosti 
SOŠV v prospech zlepšenia situácie športu na Slovensku.
Napriek pandémii sa však viaceré podujatia SOŠV  
v Bratislave podarilo usporiadať aj so značnou účasťou 
médií. Išlo predovšetkým o júnové 59., resp. októbrové 
volebné 60. valné zhromaždenie SOŠV, júnové slávnostné 
otvorenie nového sídla SOŠV v Dome športu a Výstavnej 
siene prof. Vladimíra Černušáka na prízemí Domu športu 
(spravovanej Slovenským olympijským a športovým 
múzeom), septembrovú konferenciu SPORT ®EVOLUTION 
2021, novembrové odovzdávanie cien fair play za rok 
2020 a decembrové vyhlasovanie Športovca roka 2021. 
Účasť na týchto podujatiach bola sprevádzaná viacerými 
protipandémiovými opatreniami.
Na mediálnom oddelení sa pravidelne realizovali rutinné 
činnosti, predovšetkým pravidelné aktualizovanie obsahu 
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internetovej stránky www.olympic.sk o správy TASR, 
vrátane pridávania množstva vlastných autorských textov 
a fotografi í/videí viažucich sa k činnosti SOŠV a ním 
zastrešovaných subjektov. Tím nových médií, pôsobiaci 
v rámci marketingového oddelenia SOŠV, počas roka vydal 
množstvo newsletterov s názvom Olympijské @aktuality.
Mediálne oddelenie pravidelne komunikovalo so slovenskými 
aj zahraničnými médiami, s verejnosťou, aj s mediálnymi 
oddeleniami MOV a EOV. Oddelenie fi nalizovalo akreditačný 
proces zástupcov slovenských médií (píšucich novinárov 
a fotografov) na OH 2020 v Tokiu, a realizovalo akreditačný 
proces médií na ZOH 2022 v Pekingu. Príslušníkom 
akreditovaných slovenských médií v Tokiu SOŠV tradične 
poskytol na propagačné účely niektoré súčasti výstroja našej 
olympijskej výpravy.
Na monitoring médií SOŠV v roku 2021 naďalej využíval 
kvalitné služby agentúry Monitora. Vďaka dennodennému 
sledovaniu monitoringu, z ktorého mediálny riaditeľ 
pravidelne robil výber zaujímavých správ, dostávali 
najvyšší predstavitelia, ale aj viacerí pracovníci SOŠV 
množstvo aktuálnych informácií o športovom dianí. Okrem 
monitoringu, zasielaného agentúrou Monitora 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 2021 aj tretiu 
fázu realizácie dlhodobého projektu Virtuálnej siene 
slávy olympionikov zo Slovenska, keď úzko spolupracoval 
s tvorcom projekte Stanislavom Štefánikom. Na konci roka 
2021 boli na webe SOŠV v rámci tohto projektu dostupné 
videoprofi ly už 59 olympijských medailistov zo Slovenska, 
čo sú takmer dve tretiny z doterajšieho celkového počtu 90 
medailistov. Tieto videoprofi ly sú aj súčasťou obsahu stálej 
výstavy Slovenského olympijského a športového múzea 
(SOŠM) v nových priestoroch v Dome športu v Bratislave. 
Pri realizácii tohto projektu sa využíva obrazový materiál 
predovšetkým z Olympijskej multimediálnej knižnice MOV 
(TOML), ale aj z RTVS a z fi lmových archívov na Slovensku aj 
v Česku, ako i z fotografi ckého archívu SOŠV - Slovenského 
olympijského a športového múzea (SOŠM).
Počas roka SOŠV fi nančne podporil (prostredníctvom 
odkúpenia časti nákladu) vydanie viacerých knižných 
publikácií so športovou tematikou a deklaroval, že počnúc 
rokom 2022 sa stane partnerom knižnej edície vydavateľstva 
SPORT legal, s. r. o, s názvom Športové legendy.

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. Z dvoch tradičných zasadnutí 
MEK SOŠV počas roka sa v dôsledku pandémie takisto ako 
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v roku 2020 prezenčne uskutočnilo len októbrové. V apríli 
komisia zasadala len online formou.
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 
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.
Časopis OLYMPIC.sk jar/leto 2021 vyšiel na rozdiel od 
predošlých rokov nie v júni, ale až začiatkom júla, čo bolo 
vyvolané snahou mať v ňom čo najaktuálnejšie informácie 
súvisiace s OH v Tokiu. Na obálke bola neskoršia olympijská 
víťazka Zuzana Rehák Štefečeková v streľbe, čo signalizovalo 
výborný odhad tvorcov časopisu, kto z našich športov môže 
v Tokiu dosiahnuť najvýraznejší výsledok. Časopis OLYMPIC.
sk jeseň/zima 2021 vyšiel v decembri, pričom na obálke 
bola dvojica hokejistov, ktorí sa z našich hráčov pôsobiacich 
v Európe počas roka presadili najvýraznejšie - Peter Cehlárik 
a Marek Hrivík.
Komisia sa pravidelne vyjadruje ku všetkým otázkam 
mediálnej a edičnej činnosti SOŠV, vrátane obsahu webovej 
stránky www.olympic.sk, mediálnemu informovaniu 

z multišportových olympijských podujatí aj 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. 
V bode rôzne napríklad aj podpore vydávania niektorých 
kníh so športovou tematikou, alebo záležitostiam súvisiacich 
so slávnosťou vyhlasovania Športovca roka. Zasadnutia 
komisie trvajú viac než dve hodiny a diskusia na nich býva 
veľmi otvorená a produktívna.

PRÁVNE ODDELENIE

Agendu právneho oddelenia SOŠV aj v roku 2021 zastrešoval 
právnik SOŠV JUDr. Patrik Hrbek. Pri plnení úloh pomáhali 
aj stážisti – študenti práva na Univerzite Komenského 
v Bratislave. 
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. 
Do okruhu úloh tohto oddelenia patrí najmä príprava 
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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. 
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 
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, matchfi xingu, diváckeho 
násilia a ďalších negatívnych javov v športe. 
Aj v roku 2021 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 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 
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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 2021 
bola aj participácia na príprave Koncepcie rozvoja športu 
2030 a jednotlivých podkladov tohto projektu.  

INTERNETOVÉ SÍDLO OLYMPIC.SK

Internetové sídlo olympic.sk aj v uplynulom roku zaznamenalo 
nárast návštevnosti. Oproti predchádzajúcemu roku to bol 
nárast o 25 % v počte zobrazení a o 50 % v počet užívateľov. 
Celkovo sme zaznamenali viac ako 1,6 milióna zobrazení. 

Počas roka 2021 boli veľmi úspešné aj nové formáty. Na 
vzdelávacie online webináre prevažne z projektu OVEP sa 
zaregistrovalo viac ako 3200 užívateľov. Počet registrovaných 
užívateľov sídla presiahol hodnotu 68-tisíc.

Rozširovanie funkcionality pri jednotlivých projektoch  
a implementovanie ďalších prináša silný synergický efekt  
a je možné všetky implementované funkcie využívať naprieč 
celým webovým sídlom. V roku 2021 sa nárast podielu 
organickej návštevnosti, ktorá prináša návštevníkov, 
ktorí strávia na webe viac času a skonzumujú viac obsahu 
oproti návštevníkom prichádzajúcim z platených kampaní, 
ešte zvýšil. Celkovo presiahol už 42 %. Spolu s priamou 
návštevnosťou, ktorej podiel narástol o 6 %, tvorili až 2/3 
všetkých návštev.

 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.) 
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Projekty medzinárodného oddelenia

Názov podujatia/projektu:  
RINGS (Road towards Innovative governance of NOCs and 
Grassroots Sport organisations)
Dátum:    
február 2020 - december 2022
Miesto konania:   
rôzne štáty Európy
Počet osôb:    
40 (2 zo sekretariátu SOŠV)
Projekt so zameraním na modernizáciu strategického 
riadenia národných olympijských výborov v Európe.

Názov podujatia/projektu: 
Women – New leader’s empowerment in sport and physical 
education industry / NewMiracle
Dátum:    
február 2021 - december 2023
Miesto konania:   
rôzne štáty Európy
Počet osôb:    
40 (2 zo sekretariátu SOŠV)
Cieľom projektu NewMiracle je vyvinúť jedinečný praktický 
vzdelávací program v oblasti športového riadenia pre nových 
lídrov športu doplnený o exkluzívny balíček mentoringu 
a networkingovú platformu pre účastníkov, ktorí práve 
začínajú kariéru v športovej administratíve. Cieľom projektu 
je aj podpora strategického využitia silných stránok nových 
lídrov športu a ich schopností pri využívaní spoločného 
myslenia.

Názov podujatia/projektu: 
Zasadnutie MOV
Dátum:    
10. - 12. 5. 2021
Miesto konania:   
online
Počet osôb:    
400 (2 zo sekretariátu SOŠV)
Zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru. 

Názov podujatia/projektu: 
Valné zhromaždenie EOV
Dátum:    
10. - 11. 6. 2021
Miesto konania:   
Atény, Grécko
Počet osôb:    
150 (3 zo sekretariátu SOŠV)
Valné zhromaždenie členských subjektov Európskych 
olympijských výborov.

Názov podujatia/projektu:  
Valné zhromaždenie ENGSO

Dátum:    
17. 6. 2021
Miesto konania:   
online
Počet osôb:    
100 (2 zo sekretariátu SOŠV)
Valné zhromaždenie členských subjektov ENGSO.

Názov podujatia/projektu:  
Športová diplomacia 2021/2022
Dátum:    
október 2021 –  október 2022
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/projektu:  
Zasadnutie MOV
Dátum:    
20. - 21. 7. 2021
Miesto konania:   
online
Počet osôb:    
400 (2 zo sekretariátu SOŠV)
Zasadnutie MOV

Názov podujatia/projektu:  
Európska športová platforma
Dátum:    
4. - 5. 10. 2021
Miesto konania:   
Vilnius
Počet osôb:    
300 (2 zo sekretariátu SOŠV)
Podujatie organizované ENGSO s cieľom predstavenia 
projektov členských subjektov ENGSO vo viacerých 
oblastiach športu. 

Názov podujatia/projektu:  
Seminár EOV
Dátum:    
25. - 26. 11. 2021
Miesto konania:   
Šamorín, SR
Počet osôb:    
170 (5 zo sekretariátu SOŠV)
Seminár EOV k aktuálnym témam a nadchádzajúcim 
športovým podujatiam.
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Názov podujatia/projektu:  
Grantové príležitosti pre športové organizácie
Dátum:    
29. 11. 2021
Miesto konania:   
online
Počet osôb:    
50
Témou prezentácie budú možnosti získavania prostriedkov 
pre financovanie aktivít Vašich organizácií z rôznych fondov 
a dotačných programov

Názov podujatia/projektu:  
EYOF Banská Bystrica 2022
Dátum:    
celoročne
Miesto konania:   
SR, EÚ
Podporné činnosti v rámci príprav na podujatie. Usmernenie 
v rámci platných pravidiel EOV.

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 2021 mal prívlastok olympijský. S najväčším sviatkom 
športu boli spojené aj  marketingové aktivity SOŠV. Tie 
smerom k OH boli zastrešené pod hlavičkou Pripravení na 
Tokio. 
Slovenský olympijský a športový výbor sa dlhodobo usiluje 
vrátiť šport do hry na všetkých jeho úrovniach od detí cez 
mládež, rodiny až po seniorov. Aj z tohto dôvodu usporiadal 
v rámci konceptu Pripravení na Tokio akcie ako Olympijský 
festival, Farebný beh Slovenského olympijského tímu či 
Krokuj Slovensko. Hlavným cieľom bolo atraktívnou formou 
ukázať a inšpirovať verejnosť k pohybu a zdravému životnému 
štýlu. 
Oddelenie v spolupráci so SOM, a. s., sa podieľalo 
na významných aktivitách a projektoch Slovenského 
olympijského a športového výboru ako Juniorský olympijský 
tím, JOT GAMES, konferencia SPORT (R)EVOLUTION, 
Ukáž sa!, Športovec roka 2021, Pripravení na Tokio. Bližšie 
informácie o týchto projektoch sú vo výročnej správe SOM, 
a. s. 
Jednou z hlavných činností marketingového oddelenia bola 
okrem realizácie stanovených projektov aj komunikácia  
s partnermi. Napriek situácii v roku 2021 sa podarilo udržať 
marketingové partnerstvá s doterajšími podporovateľmi, 
dodávateľskými subjektmi a s mediálnymi partnermi. 
Exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského  
a športového výboru je naďalej spoločnosť TIPOS, národná 
lotériová spoločnosť, a. s. Marketingové oddelenie v roku 

2021 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 2021 pokračovalo v nastavenej stratégii „brand 
journalism”, ktorej cieľom je prostredníctvom populárneho 
obsahu na webe dostať do povedomia širokej verejnosti 
značku SOŠV. V roku 2021 sa uverejnilo viac ako 250 
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 2021 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 55 000 
sledovateľov, zaznamenala v roku 2021 dosah 15 093 545. 
Uverejnilo sa 1016 príspevkov, čo je v priemere takmer 
85 príspevkov za mesiac. Interakcie, do ktorých zahŕňame 
„lajky”, komentáre, zdieľania či prekliky na web, na Facebooku 
dosiahli hodnotu 752 969. 
Videá uverejnené na Facebooku Slovenský olympijský tím 
dosiahli 850 400 pozretí. V priebehu roka 2021 tím nových 
médií vytvoril viacero rozmanitých audiovizuálnych seriálov, 
ako napríklad Hrdinovia budúcnosti (predstavenie vybraných 
členov Juniorského olympijského tímu), videá z Olympijského 
festivalu (predstavenie aktivít festivalu, kvízy o športovcoch, 
ako aj pozdravy a odkazy návštevníkov festivalu pre našich 
olympionikov priamo do Tokia), videá s medailistami z Tokia 
(náš kameramanský tím s moderátorom Tomaggiom privítal 
každého medailistu na letisku Schwechat), Olympijský 
livestream a pod. 
Na sociálnej sieti Instagram má SOŠV 18 600 sledovateľov 
a v roku 2021 zaznamenal dosah 3 708 945. 
Sociálne siete počas Tokia 
Úlohou nových médií počas olympijských hier v Tokiu bolo 
zabezpečiť kontinuálnu komunikáciu na sociálnych sieťach 
nielen samotných olympijských hier, ale aj Olympijského 
festivalu. Na jednej strane sme každý deň v reálnom čase 
komunikovali aktuality z Tokia, na druhej strane priebeh 
Olympijského festivalu v Šamoríne. Na sieťach Facebook aj 
Instagram sme uverejňovali graficky spracované výsledky 
Slovákov, aktualizovaný program na ďalší deň, úspechy, 
články redaktorov v Tokiu a ďalšie typy príspevkov. 
Celkovo najúspešnejším príspevkom na Facebooku počas 
olympijských hier v Tokiu bolo video z príletu olympijskej 
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víťazky Zuzany Rehák Štefečekovej na letisko Schwechat, 
kde ju privítal tím nových médií spolu s moderátorom 
Tomaggiom (celkový dosah videa: 596 427, interakcie: 9 620, 
pozretia videa: 219 000). 
Aj komunikáciu na Instagrame sme rozdelili na dve časti. 
Predpoludním sme komunikovali prevažne športovú časť, 
popoludní sme sa venovali Olympijskému festivalu. Vo 
výraznej miere sme využívali Stories, prostredníctvom 
ktorých sme približovali atmosféru Olympijského festivalu 
širokej verejnosti. Stories sme však využívali aj pri športovej 
časti - uverejňovali sme graficky spracované úspechy, kvízy, 
zaujímavosti o športovcoch. Celkovo sme vypublikovali viac 
ako 500 stories a 169 príspevkov.
Olympijský podcast v roku 2021 
V roku 2021 sme z rozpočtových dôvodov pozastavili 
tvorbu spravodajského podcastu „TalkSport”. V druhej 
polovici roka sme vymenili moderátora podcastu - 
Stanislava Benčata nahradil Tomáš Kadlec - Tomaggio. 
Venovali sme sa tiež príprave podcastu v rámci projektu 
Zdravensko „Čo chutí zdraviu” s Milanom Sedliakom. Jeho 
úlohou je prinášať témy súvisiace so zdravým životným 
štýlom. Témy sa týkali výživy, hosťami boli lekári, vedci, 

erudovaní pracovníci.  Olympijský podcast v roku 2021 
dosiahol počúvanosť 25 900. 
Olympijské aktuality - newsletter 
V kompetencii nových médií je i tvorba a distribúcia 
newslettrov - Olympijských @ktualít. Olympijské @
ktuality sa distribuujú na 28 000 e-mailových adries 
v databáze na pravidelnej týždennej báze. Okrem 
toho sa zasielajú newslettre aj „ad hoc” podľa potrieb 
jednotlivých oddelení SOŠV. V druhej polovici roku 2021 
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 2021 sme odoslali viac ako  
56 newslettrov na týždennej báze. Okrem toho sme tvorili 
aj newslettre s odbornou tematikou, ktoré sa odosielajú na 
e-maily športových organizácií - 57 newslettrov
Program športovej žurnalistiky
Program športovej žurnalistky ideovo aj produkčne 
zastrešilo oddelenie nových médií SOŠV. Pod vedením 
skúsených lektorov z prostredia športu získali vybraní 
študenti vysokých škôl neoceniteľné skúsenosti a prax. 
Mnohí stredoškoláci prichádzajú na vysokú školu  
s myšlienkou venovať sa práve športovej žurnalistike, no 
táto cesta je sprevádzaná mnohými prekážkami. Redakcie 
často nemajú prostriedky ani čas plnohodnotne sa 
venovať stážistom. Na druhej strane tu máme novinárov 
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s dlhoročnými skúsenosťami a Slovenský olympijský  
a športový výbor s dobrými vzťahmi s novinárskou obcou. 
Spojili sme to dokopy a vytvorili netradičný formát stáže, 
ktorý môže priniesť užitočný doplnok k teoretickému 
štúdiu nielen žurnalistiky. Štrnásť účastníkov projektu 
bolo vybraných na základe ich motivačných listov  
a uverejnených, no aj doposiaľ nepublikovaných výstupov. 
Pri výbere bola dôležitá najmä motivácia a chuť naučiť sa 
niečo nové. Stážistov následne čakal počas trvania letného 
semestra 2021 online mentoring od lektorov programu. Ten 
zahŕňal individuálnu pozornosť od skúsených novinárov 
a fotoreportérov, spätnú väzbu na ich prácu a cenné rady 
a postrehy. Lektori si pre študentov pripravili zaujímavé 
témy, zasvätili ich do základných novinárskych žánrov, ako 
napríklad rozhovor, komentár, reportáž. Lektori i samotný 
Slovenský olympijský a športový výbor bol študentom 
nápomocní aj pri získavaní kontaktov či akreditácií na 
športové podujatia. Výstupy stážistov boli uverejnené na 
webe a sociálnych sieťach SOŠV.  
Projekt Program športovej žurnalistiky pokračoval aj 
na Olympijskom festivale, kde spolupracovali niektorí  
z absolventov programu - traja redaktori, dve fotografky 
a jedna stážistka, ktorá pomáhala s komunikáciou  
na Instagrame. Úlohou stážistov bolo zachytiť dianie 
na festivale. V závere každého dňa dostali zadanie na 
nasledujúci deň, ktoré v priebehu dňa samostatne spracovali 
a následne si po korektúre nahodili na web prostredníctvom 
redakčného systému. 

SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ  A ŠPORTOVÉ 
MÚZEUM

Slovenské olympijské a športové múzeum (ďalej SOŠM) 
v roku 2021 pokračovalo v zabezpečovaní a vykonávaní 
základných odborných činností v stanovenom rozsahu za 
podmienok určených všeobecne záväznými predpismi 
alebo predpismi stanovenými zriaďovateľom. A to najmä 
získavaním 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. 
Dňa 23. júna 2021 prvýkrát v histórii existencie múzea 
sprístupnilo prvú stálu expozíciu z dejín olympijského 
hnutia a športu na Slovensku. Stála expozícia nesie názov 
„Výstavná sieň prof. Vladimíra Černušáka“. Je umiestnená  
v Dome športu na Junáckej ulici 6 v Bratislave – časti Nové 
Mesto. 
SOŠM je od roku 2015 člen medzinárodnej organizácie The 
Olympic Museums Network.
SOŠM naďalej spravuje a prevádzkuje Stálu expozíciu dejín 

lyžovania na Slovensku, umiestnenú v Bellovom dome na 
Štefánikovom námestí v Kremnici. Expozícia je zaradená 
do oficiálneho zoznamu lyžiarskych múzeí Medzinárodnej 
lyžiarskej federácie (FIS). V roku 2021 navštívilo expozíciu 
2531 návštevníkov.

ORGÁNY MÚZEA 
Na návrh Výkonného výboru SOŠV boli zlúčené Múzejná 
rada SOŠM a Kuratórium SOŠM do múzejnej rady SOŠM.
Múzejná rada je poradným a iniciatívnym orgán múzea. 
Členov rady vymenúva prezident SOŠV z radov externých 
spolupracovníkov SOŠV, významných predstaviteľov vedy, 
kultúry, umenia, školstva, športu, spoločenského a verejného 
života. Múzejná rada sa vyjadruje k najzávažnejším 
problémom a úlohám SOŠM, k plneniu jeho hlavných 
funkcií, výsledkom, smerovaniu a službám z hľadiska širšieho 
verejného záujmu a navrhuje zriaďovateľovi SOŠM opatrenia 
strategického a koncepčného významu, 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. Členstvo v rade je dobrovoľnou neplatenou 
funkciou. Radu zvoláva predseda múzejnej rady najmenej 
jedenkrát ročne. Zasadnutie sa konalo 24. 11. 2021.

Múzejná rada Slovenského olympijského a športového 
múzea
Predseda: Danka Barteková (viceprezidentka SOŠV pre 
olympizmus)
Členovia: Ladislav Asványi (podnikateľ) Tomáš Černák 
(historik, pedagóg Katedra histórie FiF UK Bratislava), 
Peter Čanecký (pedagóg, VŠMU Bratislava), Branislav Delej 
(predseda SSOŠZ), Ján Holko (dôchodca, historik ľadového 
hokeja), František Chmelár (čestný prezident SOŠV), 
Vojtech Jankovič (majiteľ portálu www.postoveznamky.sk), 
Zuzana Kollárová (riaditeľka Štátneho archívu v Prešove - 
pracovisko Poprad), Jan Lomíček (vedúci oddelenia dejín 
telesnej výchovy a športu, HM Národní museum Praha 
ČR), Peter Maráky (Katedra etnológie a muzeológie FIFUK 
Bratislava), Vladimír Miller (poradca prezidenta SOŠV), 
Peter Osuský (poslanec NR SR), Miloš Radosa (prezident 
HK Dukla Trenčín), František Seman (historik, pedagóg 
FTVŠ UK Bratislava), Michal Vaněk (riaditeľ, Židovské 
múzeum SNM)
Tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOŠV – 
SOŠM) 

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 SOV - SOŠM a z hľadiska cenovej primeranosti 
predmety navrhované na kúpu pre SOV – SOŠM. Zároveň 
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bola posúdená kvalita predmetov zbierkovej povahy 
nadobudnutých darom a vlastným výskumom a navrhnuté 
ich zaradenie do zbierkového fondu SOV - SOŠM . Komisia 
na tvorbu zbierok zasadala 7. 12 2021.
 
Komisia na tvorbu zbierok Slovenského olympijského 
a športového múzea
Predseda: Vladimír Turčan (archeológ, Slovenské národné 
múzeum Bratislava)
Členovia: Gábor Asványi (výkonný riaditeľ SOŠV), 
Magdaléna Bekessová (riaditeľka Podtatranské múzeum 
v Poprade), Ľubomír Kačírek pedagóg FiFUK Bratislava, 
riaditeľ STM – Múzeum dopravy Bratislava), Elena 
Kurincová (historička Múzeum mesta Bratislava).
Tajomník: Viliam Karácsony (pracovník SOŠV – 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 128 predmetov zbierkovej povahy v celkovej 
hodnote 39103,35 eura, z toho bolo 50 predmetov 
získaných darom (v hodnote 6721 eur), vlastným výskumom 
bolo získaných 67 predmetov v hodnote 24374,3 eura  
a kúpou 11 predmetov v hodnote 8008,05 eura. 
Vo fotoarchíve bolo zaevidovaných 1013 fotografických 
jednotiek v celkovej hodnote 101,30-€. Do špecializovanej 
knižnice múzea pribudlo 39 knižničných jednotiek  
v celkovej hodnote 68,30 eura (z toho 2 ks kúpou v hodnote 
31,30 eura).
Od roku 2005 múzeum systematicky eviduje zbierkové 
predmety v elektronickej podobe. 
V zbierkach múzea sa k 31. 12. 2021 nachádza  
v prvostupňovej evidencii zapísaných a v elektronickej 
podobe systémom BACH spracovaných 19 953 predmetov 
zbierkovej povahy v celkovej hodnote 486 103,433 eura. 
Vo fotoarchíve je evidovaných 29 964 jednotiek v hodnote 
3095,1 eura. V knižnici je evidovaných 13 061 knižničných 
jednotiek v celkovej hodnote 12 960,345 eura. 
Môžeme konštatovať, že pri obstarávaní predmetov 
zbierkovej povahy SOŠM dodržalo maximálnu 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v súlade  
s ustanoveniami §19 ods. 3 zákona č.523/2004 Z. z.  
a zákona 38/2014 Z. z.

VYUŽÍVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE ZBIERKOVÝCH 
PREDMETOV FORMOU VÝSTAV 
SOŠM v roku 2021 pripravilo opäť viacero zaujímavých 
výstavných projektov, ich realizáciu však oneskorila 
alebo spomalila situácia spojená s protipandemickými 
opatreniami na zabránenie šírenia choroby COVID-19.
Prvým úspešným výstavným projektom bola výstava  
v spolupráci s Múzeom mesta Bratislava. V deň 70. výročia 
narodenia Ondreja Nepelu (22. 1. 1951) sprístupnilo 

SOŠM výstavu „Osamelý krasokorčuliar“, ktorá bola  
v priestoroch MMB až do 31. 8. 2021. O mesiac neskôr bola 
časť výstava prevezená do Slovenského technického múzea 
v Košiciach, kde zostala inštalovaná až do skončenia ZOH 
2022 v Pekingu. 
V Kremnici pokračovala výstava Ženy v lyžovaní I. (alpské 
lyžovanie), ktorú v mesiaci fotografie nahradila výstava 
„Čo vydala Nogova čierna komora“ venovaná zabudnutej 
osobnosti slovenskej fotografie Rudolfovi Nogovi.
V oboch výstavách múzeum predstavilo predovšetkým 
vlastné zbierky. 

VŠEOBECNÉ PROJEKTY SOŠV

Názov projektu:  
Podpora vybraných športov a športových projektov 2019 
- 2021
Dátum projektu:  
9. 10. 2019 - 31. 1. 2022
Miesto konania:  
Slovensko
Počet subjektov:  
40 vrátane SOŠV
Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo 
dňa 9. októbra 2019 sa Poskytovateľ zaviazal poskytnúť 
Príjemcovi finančný príspevok vo výške 2 milióny eur. 
Finančný príspevok bol účelovo viazaný na rozvoj 
telovýchovy v súlade s §2 ods. 3 zákona  č. 34/2002 Z. 
z. (ďalej ako „Účel“) a bol určený na podporu športu  
a športových aktivít v priamej gescii SOŠV, konkrétne na:
a) podporu športových projektov a aktivít prostredníctvom 

Nadáciou SPP určených športových zväzov,  
b) podporu individuálnych športovcov, športových 

odborníkov alebo športových organizácií na základe ich 
individuálnych písomných žiadostí, 

Vzhľadom na situáciu so šírením ochorenia COVID-19 
na Slovensku a celom svete a odloženie olympijských hier  
v Tokiu, ktoré mali vplyv na obsah a časový harmonogram 
Projektu, sa Zmluvné strany (SPP a SOŠV) dohodli na 
uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, kde sa dohodli na 
predĺžení dátumu čerpania príspevku a to do 31. 8. 2021, 
a následne k uzatvoreniu Dodatku č. 2 k Zmluve, kde 
sa dohodli o predĺžení dátumu čerpania príspevku a to  
do 31. 1. 2022.

Názov projektu: 
Podpora modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej 
infraštruktúry zo strany SOŠV
Termín projektu: 
jún 2019 – december 2022
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 

56

VS 2021 sov fin 3.indd   56VS 2021 sov fin 3.indd   56 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



3 milióny eur, ktoré boli poskytnuté Slovenskému olympijského 
a športovému výboru na modernizáciu, rekonštrukciu a 
budovanie športovej infraštruktúry.
V roku 2020 bolo ukončených 13 projektov a nasledujúci rok 
projekt plynulo pokračoval. Vo významnej miere bol aj v tomto 
období opäť ovplyvnený pandémiou koronavírusu, ktorá 
spôsobila výpadky dodávok tovarov. To malo za následok, 
že niektoré subjekty nedokázali zrealizovať zmluvný projekt 
v stanovenom termíne. SOŠV počas roka 2021 informoval 
o danej situácii aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Výsledkom bolo, že MŠVVaŠ s SOŠV uzavrelo 
dňa 3. 8. 2021 dodatok k Zmluve č.1157/2019/SŠ o podpore 
národného športového projektu a tým sa čerpanie fi nancií 
z projektu posunulo až do konca roka 2022.
V roku 2021 sa podarilo ukončiť 17 projektov v celkovej sume 

1 267 560 eur. Medzi najväčšie projekty patrili výstavba 
florbalovej haly v Michalovciach, materiálno-technické 
vybavenie šermiarne Akadémie šermu a materiálno-technické 
vybavenie pre dve basketbalové haly, ktoré sú používané pri 
zápasoch organizovaných Slovenskou basketbalovou federáciou. 
Podporené boli aj menšie projekty ako napr. modernizácia 
lukostrelnice vo Viničnom a rekonštrukcia budovy a sociálneho 
zázemia v motokrosovom areáli vo Veľkých Uherciach.
Na konci roka 2021 bolo zrejmé, že niektoré subjekty nestihnú 
svoje projekty zrealizovať v stanovenom termíne. Preto sa 
SOŠV rozhodol, že s nimi nepredĺži zmluvu a dá priestor 
novým subjektom. Bola vytvorená nová výzva, do ktorej sa 
mohli prihlásiť žiadatelia, ktorí mali ukončený proces verejného 
obstarávania. Táto podmienka bola stanovená z dôvodu 
krátkeho času na realizovanie samotného projektu. 

Stála expozícia Slovenského olympijského a športového múzea sa nachádza v Dome športu v Bratislave. 

Aktuálny stav čerpania fi nancií v rámci tohto projektu k 31. 1. 2022:

Príspevok na infraštruktúru celkom 3 000 000 €

Z toho:

Vyplatené  v roku 2020 1 063 362 €

Vyplatené  v roku 2021 1 267 560 €

Vyplatené  v roku 2022 168 304 €

Zostatok k dočerpaniu v roku 2022 500 774 €
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Názov projektu: 
Vykonávanie úloh národnej lyžiarskej asociácie
Dátum projektu: 
1. 1. 2021 - 18. 11. 2021
Miesto konania: 
Slovensko
Po oznámení Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) o 
pozastavení členstva Slovenskej lyžiarskej asociácie vo FIS 
(2. 12. 2020) a navrhnutí, aby funkciu národnej lyžiarskej 
asociácie dočasne vykonával SOŠV, SOŠV potvrdil FIS 
pripravenosť túto funkciu vykonávať.
Z delegovaných úloh predovšetkým zabezpečoval účasť 
lyžiarov na podujatiach FIS – prihlasovanie na preteky 
a s tým súvisiace úkony. SOŠV pripravil pre súťažnú 
sezónu 2020/21 nominačné kritériá pre majstrovská 
sveta a majstrovstvá sveta juniorov pre všetky lyžiarske 
a snoubordingové disciplíny, ako aj rozpočet pre 
zabezpečenie účasti na medzinárodných súťažiach. Z 
účelovej dotácie tieto úlohy aj financoval. Pre rozpočtový 
rok 2021 pripravil pre Národné športové centrum 
podklady pre rozpočet pre všetky lyžiarske sekcie/
disciplíny.
Vzhľadom na rozsiahlu agendu v období január – júl 2021 
posilnil SOŠV personálne športové oddelenie o jedného 
pracovníka na dohodu o vykonaní práce.
Vykonávanie funkcie národnej lyžiarskej asociácie ukončil 

SOŠV 18. 11. 2021 listom adresovaným FIS, v ktorom  
informoval o odovzdaní agendy a prechode práv a 
povinností národnej lyžiarskej asociácie z SOŠV na Zväz 
slovenského lyžovania.   

Názov projektu: 
Stratégia športu 2030
Dátum projektu: 
1. 5. 2020 - 31. 12. 2021
Miesto konania: 
Slovensko
SOŠV reagoval na diskusiu o smerovaní a ambíciách 
slovenského športu, ktorá dlhodobo prebieha v 
športovom hnutí i v spoločnosti, prípravou komplexného 
strategického materiálu – Stratégia športu na roky 2020 
- 2030. Stratégia pozostáva z analýzy súčasného stavu 
v slovenskom športovom hnutí a z návrhu prvotnej vízie 
a koncepcie ďalšieho rozvoja športového hnutia na 
Slovensku. Stratégia má ambíciu zjednocovať pohľad 
športového hnutia na svoju budúcnosť a je základnou 
bázou pre rokovania o smerovaní a cieľoch slovenského 
športu so všetkými relevantnými partnermi, najmä s 
predstaviteľmi vlády, no tiež so zahraničnými partnermi.
Kľúčovou víziou športového hnutia je, aby šport, športovci 
a celé športové odvetvie získalo spoločenské a ekonomické 
postavenie, ktoré zodpovedá ich prínosom pre spoločnosť 
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i štátny rozpočet. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné 
zvyšovať verejné a súkromné výdaje do športu a to aspoň 
na úroveň priemeru výdajov v rámci členských krajín EÚ, 
podporovať udržateľnú športovú ekonomiku, budovať 
modernú športovú infraštruktúru, skvalitniť vzdelávanie 
v oblasti športu, vychovávať deti k pohybu a zdravému 
životnému štýlu a zavádzať do športu inovácie a moderné 
technológie. Tieto investície sa do národnej ekonomiky 
vracajú v podobe rastu HDP a zároveň prinášajú ďalšie 
ešte dôležitejšie benefity – napríklad v podobe lepšieho 
telesného a duševného zdravia a zníženia výdavkov na 
zdravotnú starostlivosť, ktoré budeme čerpať dlhodobo.
Stratégia športu 2020-2030 je otvorený dokument, do 
ktorého by sa v pravidelných intervaloch mali premietať 
aj nové pohľady a podnety s potenciálom ovplyvniť 
budúcnosť slovenského športu a športového hnutia.
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4. Prehľad dosiahnutých 
športových výsledkov
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Hry XXXII. olympiády 
(Tokio, 23. 7. – 8. 8. 2021)

ATLETIKA (9 športovcov):
MATEJ TÓTH: 14. v chôdzi na 50 km (59 štartujúcich; do-
siahol čas 3:56:23 h)
EMMA ZAPLETALOVÁ: 15. na 400 m prek. (39; v rozbe-
hoch 12. - dosiahla 55,00 s, v semifinále 55,79 s)
MARCEL LOMNICKÝ: 24. v hode kladivom (31; v kvalifi-
kácii hodil 72,52 m)
GABRIELA GAJANOVÁ: 25. na 800 m (46; v rozbehu do-
siahla čas 2:01,41 min)
MARTINA HRAŠNOVÁ: 25. v hode kladivom (30; v kva-
lifikácii 66,63 m)
MIROSLAV ÚRADNÍK: 41. v chôdzi na 20 km (57; dosia-
hol čas 1:29:25 h)
MICHAL MORVAY: 41. v chôdzi na 50 km (59; dosiahol 
čas 4:15:22 h)
MÁRIA KATERINKA CZAKOVÁ: 45. v chôdzi na 20 km 
(58; dosiahla čas 1:41:29 h)
JÁN VOLKO: 46. na 100 m (61; v rozbehu dosiahol 10,40 
s), 42. na 200 m (48; v rozbehu dosiahol 21,21 s)

BEDMINTON (1):
MARTINA REPISKÁ: 15. vo dvojhre (43 štartujúcich;  
v skupine vyhrala aj prehrala po 1 zápase)

BOX (1):
ANDREJ CSEMEZ: 9. do 75 kg (25 štartujúcich; vypadol 
v 2. kole)

CESTNÁ CYKLISTIKA (2):
LUKÁŠ KUBIŠ: cestné preteky s hromadným štartom ne-
dokončil (128 štartujúcich – dokončilo 85;), 37. v časovke 
jednotlivcov (39; strata na víťaza 11:21,01 min)
JURAJ SAGAN: cestné preteky s hromadným štartom  
nedokončil (128 – dokončilo 85),

GOLF (1):
RORY SABBATINI: 2. v súťaži jednotlivcov s výkonom 17 
pod par (60 štartujúcich; vo 4. kole utvoril rekord ihriska 
výkonom 10 pod par)

KANOISTIKA - RÝCHLOSTNÁ (5):
SAMUEL BALÁŽ: člen 3. K4 na 500 m (štartovalo 11 osá-
dok; dosiahli čas 1:23,534 min), s Botekom člen 10. K2 na 
1000 m (16 dvojíc;  v B-finále dosiahli čas 3:21,087 min)
ADAM BOTEK: člen 3. K4 na 500 m (štartovalo 11 osádok; 
dosiahli čas 1:23,534 min), s Balážom člen 10. K2 na 1000 m 
(16 dvojíc;  v B-finále dosiahli čas 3:21,087 min)
DENIS MYŠÁK: člen 3. K4 na 500 m (štartovalo 11 osádok; 
dosiahli čas 1:23,534 min)
ERIK VLČEK: člen 3. K4 na 500 m (štartovalo 11 osádok; 
dosiahli čas 1:23,534 min)

PETER GELLE: 14. v K1 na 1000 m (27; v rozjazde dosiahol 
čas 3:42,81 min, v semifinále 3:28,255, v B-finále 3:28,240)

KANOISTIKA - VODNÝ SLALOM (4):
JAKUB GRIGAR: 2. v K1 (24; v kvalifikácii bol 8., v semifi-
nále 4.)
MATEJ BEŇUŠ: 6. v C1 (18; vyhral kvalifikáciu, v semifinále 
bol deviaty)
ELIŠKA MINTÁLOVÁ: 9. v K1 (27; v kvalifikácii bola 8.,  
v semifinále 2.)
MONIKA ŠKÁCHOVÁ: 9. v C1 (22; v kvalifikácii bola 11., 
v semifinále 10.)

LUKOSTREĽBA (1):
DENISA BARÁNKOVÁ: 33. v olympijskom luku (64 štar-
tujúcich; vypadla v 1. kole, v nasadzovacom kole 12. s osob-
ným rekordom 655 b)

PLÁVANIE (2):
RICHARD NAGY: 23. na 400 m pol. pret. (29 štartujúcich; 
dosiahol čas 4:18,29 min), 37. na 200 m motýlik (38.; dosia-
hol čas 2:01,92 min)
ANDREA PODMANÍKOVÁ: 28. na 100 m prsia (45; do-
siahla slovenský rekord 1:08,46 min), 30. na 200 m prsia 
(31; dosiahla čas 2:29,56 min)

STOLNÝ TENIS (3):
BARBORA BALÁŽOVÁ: 9. v miešanej štvorhre s Pištejom 
(16 štartujúcich párov; vypadli v 1. kole), 33. vo dvojhre (48; 
vypadla v 2. kole)
ĽUBOMÍR PIŠTEJ: 9. v miešanej štvorhre s Balážovou (16; 
vypadli v 1. kole), JANG WANG: 16. vo dvojhre (48; vypa-
dol v 3. kole)

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA (1):
BARBORA MOKOŠOVÁ: 52. v kvalifikácii viacboja (85 
štartujúcich; dosiahla 51,199 b – preskok 13,333, bradlá 
13,333 - 38., kladina 11,700, prostné 12,833 - 37.)

ŠPORTOVÁ STREĽBA (7):
ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ: 1. v trape (26 štartu-
júcich; v kvalifikácii dosiahla svetový aj olympijský rekord 
125 b, vo finále olympijský rekord 43 b), 4. v mixe trape  
s Vargom (16; dosiahli 146 b, v súboji o bronz 42+2)
ERIK VARGA: 4. v mix trape s Rehák Štefečekovou (16; do-
siahli 146 b, v súboji o bronz 42+2), 11. v trape (29; v kvalifi-
kácii dosiahol 122 b, vypadol v rozstrele o finále)
PATRIK JÁNY: 7. vo vzduchovej puške na 10 m (47; vo finále 
dosiahol 143,7 b, v kvalifikácii bol 4., dosiahol 630,5 b), 13.  
v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 (39; v kvalifikácii dosia-
hol 1172 b)
MARIÁN KOVAČÓCY: 8. v mixe trape so Špotákovou (16; 
v kvalifikácii dosiahli 144 b)
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JANA ŠPOTÁKOVÁ: 8. v mixe trape s Kovačócym (16; 
v kvalifi kácii dosiahli 144 b)
DANKA BARTEKOVÁ: 13. v skeete (28; v kvalifi kácii do-
siahla 118 b)
JURAJ TUŽINSKÝ: 27. vo vzduchovej pištoli na 10 m (36; 
v kvalifi kácii dosiahol 570 b)

TENIS (3):
LUKÁŠ KLEIN: 9. vo štvorhre s Poláškom (32 štartujú-
cich párov; vypadli v 2. kole), 33. vo dvojhre (64; vypadol 
v 1. kole)
FILIP POLÁŠEK: 9. vo štvorhre s Kleinom (32; vypadli 
v 2. kole)
NORBERT GOMBOS: 33. vo dvojhre (64; vypadol 
v 1. kole)

ZÁPASENIE VOĽNÝM ŠTÝLOM (1):
BORIS MAKOJEV: 14. v kategórii do 86 kg (16 štartujú-
cich; prehral v 1. kole)

Danka Barteková. 

Zuzana Rehák Štefečeková.
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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 2021, ktorá 
obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky je v prílohe 
č. 1 tejto Výročnej správy.

Príloha č. 1 – Účtovná závierka 2021

Správa nezávislého audítora prezidentovi, generálnemu 
sekretárovi a členom Slovenského olympijského a športového 
výboru o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2021 
a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, je  
v prílohe č. 3 tejto Výročnej správy. 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtov-
nej závierke za rok 2021 – 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 2021 oproti roku 2020 
nezmenila.

Neobežný majetok

Hodnota neobežného majetku sa v roku 2021 zvýšila 
vplyvom zvýšenia drobného dlhodobého hmotného majetku 
a samostatných hnuteľných vecí.

Ekonomický ukazovateľ 2019 2020 2021

Rentabilita aktív v % 7,31 % 7,83% -5,57%

Rentabilita vlastného imania v % 30,97 % 20,33% -10,32%

Celková zadlženosť v % 5,99 % 15,84% 19,29%

Pomer vlastného imania a záväzkov v % 394,22 % 243,02% 279,63%

Celková likvidita v % 1597,65 % 502,76% 357,65%

Doba obratu zásob v dňoch 182 790 492

Doba obratu pohľadávok v dňoch 146 112 98

Doba obratu záväzkov v dňoch 272 1341 483

2019 2020 2021

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

2019 2020 2021

Hodnota neobežného majetku ku koncu účtovného obdobia 
(netto) 729 015 746 191 757 501
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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 2022 
vykonávať naďalej činnosť v zmysle svojej zriaďovateľskej listiny.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Slovenský olympijský a športový výbor v roku 2021 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. 

2019 2020 2021

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 29 37 39

z toho  počet vedúcich zamestnancov 3 3 3

Počet stálych zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti 2 2 2

Obstarávacia cena 
k 1.1.2021 Prírastky Úbytky Obstarávacia cena 

k 31.12.2021

Pozemky 0 0 0 0

Umelecké diela a zbierky 1 361 0 0 1 361

Samostatné hnuteľné veci 125 383 4 956 0 130 339

Dopravné prostriedky 8 550 0 0 8 550

Drobný dlhodobý hmotný majetok 80 169 44 236 0 124 405

Spolu 215 463 49 192 0 264 655
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6. Prehľad výnosov podľa zdrojov 
a ich pôvodu
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Druh Zdroj Pôvod 2019 2020 2021

Tržby z predaja 
služieb Súkromný sektor Slovenská olympijská marketin-

gová, a.s. 472 864 216 706 456 735

Prijaté príspevky od 
iných organizácií Súkromný sektor Nadácia SPP, Ekofond, n.f. 218 706 2 198 357 773 477

Prijaté príspevky od 
iných organizácií Zahraničie Olympijská solidarita a národné 

výbory 950 303 998 923 1 168 906

Dotácie Štátny rozpočet Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu 2 372 555 2 967 418 3 904 051

Iné ostatné výnosy Refakturácie/
predaj Iné právnické osoby 50 260 0 49 912

Ostatné vyššie 
nešpecifikované Ostatné Slovenský olympijský a športový 

výbor 31 574 18 956 0

Ostatné vyššie 
nešpecifikované Ostatné Iné právnické osoby 5 175 19 861 3 956

Dary Súkromný sektor Iné právnické osoby 0 0 5 457

  Spolu 4 101 437 6 420 221 6 362 494
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Prehľad výnosov

Celkové výnosy sa v roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom znížili o 57 727 eur, čo predstavuje zníženie o 0,90 %. 

Výnosy 2019 2020 2021

Tržby z predaja služieb 473 899 216 706 456 735

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 4 760 9 211 3 946

Prijaté dary 4 140 10 192 4 470

Iné ostatné výnosy 50 261 19 405 49 912

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

Prijaté príspevky od iných organizácií 1 195 813 3 197 280 1 942 384

0 0 987

Dotácie 2 372 555 2 967 418 3 904 051
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7. Prehľad fyzických a právnických 
osôb, ktorým SOŠV poskytol 

finančné prostriedky zo svojho 
rozpočtu prevyšujúce v súčte sumu 
5 000 eur a účel, na ktorý boli tieto 

prostriedky určené
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Meno a priezvisko Účel

ANTALA Rastislav odmena za OH TOKIO 2021

ASVÁNYI Gábor osobné náklady

BALÁŽ Samuel odmena za OH TOKIO 2021

BEŇUŠ Matej odmena za OH TOKIO 2021

BORSIG Vidor osobné náklady

BOTEK Adam odmena za OH TOKIO 2021

BUČEK Roman osobné náklady

DEMETER Boris osobné náklady

DRÁB Miroslav osobné náklady

FEKETEOVÁ Katarína osobné náklady

FRIČ Vincent výdaje spojené so ZPC lyžiarov

GALICA Andrej osobné náklady

GALICOVÁ Dana osobné náklady

GANTNEROVÁ Petra osobné náklady

GEJDOŠ Stanislav odmena za OH TOKIO 2021

GRIGAR Jakub odmena za OH TOKIO 2021

HRBEK Patrik osobné náklady

CHMELÁR František osobné náklady

Ing. Michal Podkonický grafické služby

JÁNY Patrik odmena za OH TOKIO 2021

KARÁCSONY Viliam osobné náklady

KOVÁČ Igor osobné náklady

KOVAČÓCY Marián odmena za OH TOKIO 2021

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

LIKÉR Peter odmena za OH TOKIO 2021/zbierkové predmety

MATYS Matej výdaje spojené so ZPC lyžiarov

MILLER Vladimír osobné náklady

Fyzické osoby
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Meno a priezvisko Účel

MOTOLÍKOVÁ Ivana osobné náklady

MUELLER Gabriela lektorské služby

MYŠÁK Denis odmena za OH TOKIO 2021

PAŠUTH Peter osobné náklady

PUKANČÍK Milan osobné náklady

REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ Zuzana odmena za OH TOKIO 2021

REMIAŠOVÁ Silvia osobné náklady

RYBÁROVÁ Diana osobné náklady

SABBATINA ŠTOFÁNIKOVÁ Martina odmena za OH TOKIO 2021

SABBATINI Rory odmena za OH TOKIO 2021

SIEKEL Anton osobné náklady

SITARČÍKOVÁ Xénia osobné náklady

SLAMKA Branislav odmena za OH TOKIO 2021

SOUČEK Ľubomír osobné náklady

ŠPINEROVÁ Marta osobné náklady

ŠPOTÁKOVÁ Jana odmena za OH TOKIO 2021

TOMČÍKOVÁ Zuzana osobné náklady

TOMKO Roman osobné náklady

TÓTHOVÁ Júlia osobné náklady

VALUŠKA Ján výdaje spojené so ZPC lyžiarov

VARGA Erik odmena za OH TOKIO 2021

VLČEK Erik odmena za OH TOKIO 2021

VODÁČKOVÁ Zuzana osobné náklady
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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 šermu, o. z. Trnavská cesta 39 831 04 Bratislava SK 42272246
modernizácia športovej 
infraštruktúry

All 4 Stage, s. r. o. Jeséniova 3/A 831 01 Bratislava 37 SK 52180484
produkčné služby/orga-
nizácia podujatia

ANO "YSDC" 10 Maerchaka st. 660075 Krasnoyarsk RU  ubytovacie služby

Antidopingová agentúra 
Slovenskej republiky

Hanulova 5 841 01 Bratislava SK 50119231 dopingové kontroly

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

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

Beijing Organising Commit-
tee for the 2022 Olympic and 
Paralympic Winter Games

No.68 Shijingshan 
Road

 
Shijinshan 
District

CN  ubytovacie služby

Bermuda Golf s.r.o. Pod horou 4 040 16 Košice SK 47530171
projektové služby/pora-
denské služby

Blue arrows Viničné Nová 542/69 900 23 Viničné SK 42177677
modernizácia športovej 
infraštruktúry

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

Crazy one, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava SK 35900105
prenájom prekážkovej 
dráhy

CSI Leasing Slovakia, s.r.o.
Digital Park II, Ein-
steinova 23

851 01 Bratislava SK 36721077 prenájom zariadenia

D & D Studio, s.r.o. Súkennícka 8 821 09 Bratislava SK 31326820 prepravné služby

Daňový úrad Ševčenkova 32 850 00 Bratislava SK  odvody a poplatky

DOXX - Stravné lístky, spol. 
s r.o.

Kálov 356 010 01 Žilina SK 36391000 stravné kúpony

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 IT služby

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

Fondazione Cortina 2021 Via Marangoi 1 32043
Cortina 
D´Ampezzo

IT  ubytovacie služby

FRAGILE, s.r.o. Kremnická 2009/26 851 01 Bratislava SK 35829729 kultúrny program

GABOR SHOES AG Postfach 100351 830 03 Rosenheim DE nákup tovaru - topánky

GEMOR Fashion s.r.o. Košická 44 080 01 Prešov SK 31657010 výroba oblečenia

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

Právnické osoby
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Spoločnosť Adresa PSČ Mesto Štát IČO Účel

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

INDUSTRIAL AUDIO s. r. o.
Černyševského 
1282/39

851 01 Bratislava SK 50734211
produkčné služby/orga-
nizácia podujatia

INLEK s.r.o. Rajčianska 26 821 07 Bratislava SK 50482939
zdravotnícky materiál 
a lieky

IRDistribution, a.s. Ivánska cesta 3421/65 821 04 Bratislava SK 35872110 mobilné telefóny

IstroAnalytica Advisory s. r. o. Kýčerského 2964/5 811 05 Bratislava SK 53457528 poradenské služby

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

Klein Design s.r.o. Štefániková 18 811 04 Bratislava SK 50700383
zhotovenie návrhu 
oblečenia 

KO Box Club Galanta, o.z. Matúškovo 864 925 01 Matúškovo SK 45014132
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Kuzmina Team, o.z. 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, o.z. Národná trieda 212/48 040 01 Košice-Sever SK 35539208
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

LOHYŇA WRESTLING 
ACADEMY, o.z.

Vajnorská 1348/2 831 04 Bratislava SK 50924648
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA, 
o.z.

Pod vinicou 1528/3 054 01 Levoča SK 42083877
štipendiá - športová 
príprava

Lyžiarsky klub SKI TEAM 
JASE LÁTKY,o.z.

Látky 150 985 45 Látky SK 42301564
štipendiá - športová 
príprava

MARU Media
Takadanobaba 1-1-13 
Saint Elmo Nishiwase-
da 1204

169-0075
Shinjuku 
Tokyo

JP  poradenské služby

Medirex, a.s. Holubyho 35 902 01 Pezinok SK 35766450 PCR testovanie

MERU Corporation Inc., 
Japan

1-24-3, Setagaya, 
Setagaya-ku

154-0017 Tokyo JP  stravovacie služby

Mesto Michalovce
Námestie oslobodi-
teľov 30

071 01 Michalovce SK 00325490
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 
1843/7

052 70
Spišská Nová 
Ves

SK 00329614
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Mesto Trnava Hlavná ulica 1 917 71 Trnava SK 313114
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava SK 00151866 refakturácia

MX Vinohrad Veľké Uherce 42 958 41 Veľké Uherce SK 51251159
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Občianske združenie AK 
šport Selce

Selčianska cesta 
180/132

976 11 Selce SK 52126242
modernizácia športovej 
infraštruktúry

OBOR, s. r. o. Mladoboleslavská 1 902 01 Pezinok SK 50534335

administratívno tech-
nické služby k projektu 
Nadácia SPP/Múzeum 
SOŠV

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

OZ No-21 Trnávka Septimiova 943/10 851 10
Bratislava - 
mestská časť 
Rusovce

SK 42180627
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Pästiarsky klub  E.P.Voljanského 1368/8 960 01 Zvolen SK 53238966
modernizácia športovej 
infraštruktúry
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Spoločnosť Adresa PSČ Mesto Štát IČO Účel

PricewaterhouseCoopers 
Slovensko, s.r.o.

Karadžičova 2 81532 Bratislava SK 35 739 347
audítorské a poradenské 
služby

PROMO DESIGN s.r.o. V.P.Tótha 17 960 01 Zvolen SK 36645028 polepy

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

QEX, a.s. Brnianska 1 911 05 Trenčín SK 00587257
produkčné a cateringové 
služby

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

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

SKI TEAM VLHA  s. r. o. Zápotockého 4605 031 01
Liptovský 
Mikuláš

SK 50911716
služby spojené so športo-
vou prípravou lyžiarov

Slovak parcel service, s.r.o. Senecká cesta 1 900 28
Ivanka pri 
Dunaji

SK 31329217 prepravné služby

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

Slovenská basketbalová 
asociácia

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

SK 17315166
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Slovenská boxerská federácia Junácka 6 832 08 Bratislava SK 31744621
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Slovenská kanoistika - rých-
lostná kanoistika

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

SK 50434101
štipendiá - športová 
príprava

Slovenská olympijská marke-
tingová, a.s.

Kukučínova 26 831 03 Bratislava SK 35801549

telekomunikačné služby, 
nájomné, olympijská 
symbolika, oblečenie a 
výživové doplnky,  prí-
spevky na projekty

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

Slovenská volejbalová 
federácia

Junácka 6 832 80 Bratislava SK 00688819
služby spojené so 
športovou prípravou 
volejbalistiek

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

Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava SK 00687308
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Slovenský národný aeroklub 
gen. Milana Rastislava Štefá-
nika Nitra

Dlhá 488/108 949 07 Nitra SK 34063218
modernizácia športovej 
infraštruktúry

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 biatlonu Partizánska 71 974 01
Banská Bys-
trica

SK 35656743
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Slovenský zväz judo Junácka 6 832 80 Bratislava SK 17308518
modernizácia športovej 
infraštruktúry

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

SK 30811571
štipendiá - športová 
príprava

Slovenský zväz ľadového 
hokeja

Trnavská cesta 27/B 831 04 Bratislava SK 30845386
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Slovenský zväz sánkarov Starý Smokovec 18074 062 01 Vysoké Tatry SK 31989373
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 00681768
modernizácia športovej 
infraštruktúry

SNB Team Jaroš Tichá 44 90026
Slovenský 
Grob

SK 43447682
štipendiá - športová 
príprava

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

SPORT legal, s.r.o. Ul. 9. mája 15 917 02 Trnava SK 48150100 tlačiarenské služby

Sport Resort Opistontie 4 88610 Vuokatti FI 1059240-9
ubytovacie a prepravné 
služby

ŠK DUNAJ, spol. s r.o. Starohájska 35 851 03 Bratislava 5 SK 35882433
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Športová hala MLADOSŤ 
s.r.o.

Mliečno 455 931 01 Šamorín SK 35723025 prenájom

TEHELNÉ POLE, a.s. Trnavská cesta 27/A 831 04 Bratislava SK 36361666
ubytovacie a stravovacie 
služby

Tokyo 2020 Organising 
Committee

9F, Harumi Triton 
Square Office Tower X

104-6009 Tokyo JP  
organizácia OH Tokio 
2020

TOP VISION, s.r.o. Odbojárska 9 038 61 Vrútky SK 36419885
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Toyota Financial Services 
Slovakia s.r.o.

Gagarinova 7/C 821 03 Bratislava SK 35915404 leasing

TRENDY-stav.sk, s.r.o.
ul. ČSA - Športová 
hala 10

036 01 Martin SK 36386081
modernizácia športovej 
infraštruktúry

TST Invest, a.s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava SK 43818471 stravovacie služby

UNIVERZITA KOMENSKÉ-
HO V BRATISLAVE

Šafárikovo nám. 6 818 06 Bratislava SK 00397865
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Veslársky klub Sĺňava 
Piešťany

Rekreačná 3463/5 921 01 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

Vinisoft s.r.o.
Vígľašská Huta-Kalinka 
177

962 25
Vígľašská 
Huta-Kalinka

SK 46004360 IT služby

VNET a.s. Nám. Hraničiarov 39 851 03 Bratislava SK 35845007 telekomunikačné služby

Vodácky klub Zlaté piesky Trnavská cesta 184/104 821 01
Bratislava - 
mestská časť 
Ružinov

SK 50247891
modernizácia športovej 
infraštruktúry

Volejbalový klub polície 
Bratislava

Guothova 2758/13 831 01
Bratislava - 
mestská časť 
Nové Mesto

SK 52873102
príspevok na športový 
projekt z Nadácie SPP

Všeobecná zdravotná 
poisťovňa

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

Wiziom s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava SK 52506045 IT služby

X-BIONIC® SPHERE a.s. Dubová 33/A 931 01 Šamorín SK 46640134 hotelové služby 

Yusen Logistics (Czech) s.r.o. Na Radosti 420 155 21 Praha 5 CZ 26500329 prepravné služby

Žampa Ski Club Vysoké Tatry Starý Smokovec 62 062 01 Vysoké Tatry SK 42237521
štipendiá - športová 
príprava
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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
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Prehľad nákladov

Náklady 2019 2020 2021

Spotreba materiálu 524 146 328 399 591 703

Spotreba energie 0 0 0

Predaný tovar 0 0 0

Opravy a udržiavanie 3 380 2 298 6 902

Cestovné 43 912 30 908 107 897

Náklady na reprezentáciu 59 812 23 812 82 452

Ostatné služby 1 425 830 721 263 2 339 643

Mzdové náklady 576 321 724 177 805 953

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 202 705 249 376 279 050

Zákonné sociálne náklady 22 220 30 493 29 853

Ostatné sociálne náklady 0 0 26

Ostatné dane a poplatky 654 0 437

Ostatné pokuty a penále 62 65 30

Odpis pohľadávky 7 19 0

Kurzové straty 6 284 11 860 5 736

Dary 4 140 0 987

Osobitné náklady 5 545 2 140 5

Manká a škody 762 150 491

Iné ostatné náklady 196 663 51 551 75 327

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 33 488 30 998 38 539

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 462 141 3 687 353 2 070 672

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 5 942 90 569 126 883

Daň z príjmov 9 2 2

Dodatočné odvody dane z príjmov 0 0 0

Náklady celkom 3 574 023 5 985 433 6 562 587
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Prevádzka SOŠV

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú náklady v roku 2021 
vyššie o 257 894 eur, čo predstavuje zvýšenie o 18,04 % oproti 
roku 2020.

Predmetné zvýšenie nákladových položiek na prevádzku SOŠV 
bolo spôsobené zvýšením výdavkov na:
• prenájmy kancelárskych priestorov a ich vybavenia  

z dôvodu presťahovania sa do Domu športu,
•  Slovenské olympijské a športové múzeum z dôvodu 

zriadenia stálej expozície v Dome športu,
•  osobné náklady osôb, ktoré zabezpečovali (v prvej polovici 

roku) organizačné a finančné záležitosti športovcov  
a realizačných tímov na majstrovstvách sveta v lyžovaní. 

Prevádzka SOŠV Popis 2019 2020 2021

PREVÁDZKA SOŠV Osobné náklady zamestnancov  bez 
odmien 722 926 922 764 966 496

PREVÁDZKA SOŠV Mzdové náklady zamestnancov - 
odmeny 62 100 41 516 83 895

PREVÁDZKA SOŠV Prenájom, prevádzka a údržba 
vozidiel 54 616 66 955 68 105

PREVÁDZKA SOŠV Nákup a opravy kancelárskej a 
výpočtovej techniky vrátane 17 738 15 460 16 930

PREVÁDZKA SOŠV Externé služby - ekonomické, práv-
ne, fotografické. 122 892 226 970 113 802

PREVÁDZKA SOŠV Prenájmy 41 500 54 478 128 816

PREVÁDZKA SOŠV Ostatné - odpisy, kurzové rozdiely 33 059 41 898 174 142

PREVÁDZKA SOŠV Telekomunikačné služby 17 578 17 239 19 679

PREVÁDZKA SOŠV Poplatky a poštovné 25 614 19 036 11 082

PREVÁDZKA SOŠV Cestovné náhrady - zamestnanci 18 879 8 164 19 099

PREVÁDZKA Slovenské olympijské a špor-
tové múzeum Prenájmy, réžia, prevádzka múzea 24 721 15 007 85 334

PREVÁDZKA SOŠV Celkom  1 141 623 1 429 487 1 687 381
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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. 2 
tejto Výročnej správy.

Príloha č. 2 - Stav a pohyb majetku
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10. Návrh na vysporiadanie 
výsledku hospodárenia
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Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej 
straty

Výsledkom hospodárenia Slovenského olympijského a športo-
vého výboru za rok 2021 je strata vo výške  200 092,48 eur. 

Výkonný výbor navrhuje previesť stratu vo výške 200 092,48 eur  
na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých  
rokov. 

Názov položky
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Účtovný zisk 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 434 787

Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty 200 092

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 200 092

Iné   
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11. Zmeny vykonané v zakladajúcom 
dokumente a iných predpisoch
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V roku 2021 prišlo k zmenám v Stanovách Slovenského olym-
pijského a športového výboru. Týkali sa predovšetkým zme-
ny sídla SOŠV a činnosti etickej komisie SOŠV. Uvádzame 
celé znenie Stanov SOŠV, ktoré schválilo 58. valné zhromaž-
denie SOŠV. 

VS 2021 sov fin 3.indd   94VS 2021 sov fin 3.indd   94 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



95

VS 2021 sov fin 3.indd   95VS 2021 sov fin 3.indd   95 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



96

VS 2021 sov fin 3.indd   96VS 2021 sov fin 3.indd   96 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



97

VS 2021 sov fin 3.indd   97VS 2021 sov fin 3.indd   97 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



98

VS 2021 sov fin 3.indd   98VS 2021 sov fin 3.indd   98 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



99

VS 2021 sov fin 3.indd   99VS 2021 sov fin 3.indd   99 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



100

VS 2021 sov fin 3.indd   100VS 2021 sov fin 3.indd   100 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



101

VS 2021 sov fin 3.indd   101VS 2021 sov fin 3.indd   101 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



102

VS 2021 sov fin 3.indd   102VS 2021 sov fin 3.indd   102 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



103

VS 2021 sov fin 3.indd   103VS 2021 sov fin 3.indd   103 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



104

VS 2021 sov fin 3.indd   104VS 2021 sov fin 3.indd   104 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



105

VS 2021 sov fin 3.indd   105VS 2021 sov fin 3.indd   105 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



106

VS 2021 sov fin 3.indd   106VS 2021 sov fin 3.indd   106 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



107

VS 2021 sov fin 3.indd   107VS 2021 sov fin 3.indd   107 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



108

VS 2021 sov fin 3.indd   108VS 2021 sov fin 3.indd   108 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



109

VS 2021 sov fin 3.indd   109VS 2021 sov fin 3.indd   109 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



110

VS 2021 sov fin 3.indd   110VS 2021 sov fin 3.indd   110 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



111

VS 2021 sov fin 3.indd   111VS 2021 sov fin 3.indd   111 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



112

VS 2021 sov fin 3.indd   112VS 2021 sov fin 3.indd   112 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



113

VS 2021 sov fin 3.indd   113VS 2021 sov fin 3.indd   113 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



114

VS 2021 sov fin 3.indd   114VS 2021 sov fin 3.indd   114 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



115

VS 2021 sov fin 3.indd   115VS 2021 sov fin 3.indd   115 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



VS 2021 sov fin 3.indd   116VS 2021 sov fin 3.indd   116 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



12. Zmeny v zložení 
orgánov SOŠV 
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Najvyšší riadiaci orgán: VALNÉ ZHROMAŽDENIE Od Do

Meno a priezvisko

Anton Siekel - prezident 15.10.2021  

Anton Siekel - prezident 26.11.2016 15.10.2021 

Olympionik 1 15.10.2021  

Olympionik 2 15.10.2021  

Olympionik 3 15.10.2021  

Olympionik 4 15.10.2021  

Olympionik 5 15.10.2021  

Robert Vittek - významná osobnosť 15.10.2021  

Michal Martikán - významná osobnosť 15.10.2021  

Mária Jasenčáková - významná osobnosť 15.10.2021  

Stanislav Kropilák - významná osobnosť 15.10.2021  

Jozef Krnáč - významná osobnosť 15.10.2021  

Danka Barteková - členka MOV 3.7.2013 8.8.2021

Miroslav Luberda - významná osobnosť 26.11.2016 15.10.2021 

Michal Martikán - významná osobnosť 26.11.2016 15.10.2021 

Mária Jasenčáková - významná osobnosť 26.11.2016 15.10.2021 

Jana Stašová - významná osobnosť 26.11.2016 15.10.2021 

Jozef Stümpel - významná osobnosť 26.11.2016 15.10.2021 

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  

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
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Najvyšší riadiaci orgán: VALNÉ ZHROMAŽDENIE Od Do

Meno a priezvisko

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  

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
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Najvyšší riadiaci orgán: VALNÉ ZHROMAŽDENIE Od Do

Meno a priezvisko

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  

Prizývané osoby na výkonný výbor SOŠV  Od Do

Ján Mižúr – prizývaný/kontrolór 26.1.2018 15.10.2021

Ján Mižúr – prizývaný/kontrolór 15.10.2021

Jozef Liba - prizývaný / generálny sekretár 24.11.2012  

Gábor Asványi - prizývaný/výkonný riaditeľ 1.2.2017  

Výkonný orgán: VÝKONNÝ VÝBOR Od Do

Anton Siekel – prezident 15.10.2021

Peter Korčok – viceprezident 15.10.2021  

Miroslav Šatan – viceprezident 15.10.2021  

Danka Barteková – viceprezident 15.10.2021

Matej Tóth – člen 15.10.2021

Monika Šišková – členka 15.10.2021  

Anastasia Kuzminová – členka 15.10.2021  

Jozef Gönci – člen 15.10.2021  

Marek Rojko – člen 15.10.2021  

Daniel Líška – člen 15.10.2021  

Zuzana Rehák Štefečeková - predsedníčka komisie športovcov, členka ex officio 15.10.2021  

Anton Siekel – prezident 26.11.2016 15.10.2021

Peter Korčok – viceprezident 26.11.2016 15.10.2021

Zdenko Kríž – viceprezident 26.11.2016 15.10.2021

Martin Kohút – viceprezident 26.4.2019 15.10.2021

Ľubor Halanda – člen 26.11.2016 15.10.2021

Monika Šišková – členka 26.11.2016 15.10.2021

Róbert Petriska – člen 26.11.2016 15.10.2021

Marián Vanderka – člen 26.11.2016 15.10.2021

Jozef Jurášek– člen 26.11.2016 15.10.2021

Daniel Líška – člen 26.11.2016 15.10.2021

Danka Barteková – členka ex officio 26.11.2016 8.8.2021

Matej Tóth - predseda komisie športovcov, člen ex officio 26.11.2016 15.10.2021
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Kontrolný orgán: DOZORNÁ RADA SOŠV Od Do

Meno a priezvisko

Ján Mižúr - predseda 15.10.2021

Jakub Šimoňák- člen 15.10.2021

Boris Čavajda – člen 15.10.2021  

Ján Karšňák – člen 15.10.2021  

Ján Mižúr - predseda 26.1.2018 15.10.2021

Jakub Šimoňák- člen 27.4.2018 15.10.2021

Tibor Hubík – člen 27.4.2018 15.10.2021

Ján Karšňák – člen 26.11.2016 15.10.2021

OMBUDSMAN SOŠV Od Do

Ľubomír Fogaš 15.10.2021  

Ľubomír Fogaš 26.11.2016 15.10.2021 
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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 udalostí 
vo svete, ktoré ovplyvňujú aj život na Slovensku, ako udalos-
ti po konci účtovného obdobia, ktoré si nevyžadujú úpravu 
účtovnej závierky. 
Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia  
v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi  
Ruskou federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosveto-
vé dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy 
a prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. 
Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a možno očaká-
vať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie aktivít spoločností 
pôsobiacich v  danom regióne, ako aj dôsledky na celkové 
ekonomické prostredie, predovšetkým obmedzenie dodáva-
teľských a odberateľských reťazcov. Rozsah dôsledkov týchto 
udalostí na Spoločnosť však v danom momente nie je možné 
úplne predvídať. 

Valné zhromaždenie SOŠV
Neboli vykonané zmeny od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.

Výkonný výbor SOŠV
Neboli vykonané zmeny od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.
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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
ADASR Antidopingová agentúra SR
WADA Svetová antidopingová agentúra
OH olympijské hry
OHM olympijské hry mládeže
EH Európske hry
EYOF Európsky olympijský festival mládeže
EYOWF Zimný Európsky olympijský festival mládeže
EOV Európske olympijské výbory
ANOV Asociácia národných olympijských výborov
SOŠM Slovenské olympijské a športové múzeum
SOA Slovenská olympijská akadémia
ZOK SR Združenie olympijských klubov SR
KFP Klub fair play
MEK Mediálna a edičná komisia
SVŠ Stredisko vrcholového športu
VŠC Vojenské športové centrum
NŠC Národné športové centrum
ŠCP Športové centrum polície
OLOV Olympijský odznak všestrannosti
OMN Olympic Museums Network
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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
ADASR 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 
ZOKSR 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

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

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

Bratislava 8. 4. 2022

..............................................................
Ing. Anton Siekel
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
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Príloha č.  1 
Účtovná závierka 2021

VS 2021 sov fin 3.indd   133VS 2021 sov fin 3.indd   133 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



134

VS 2021 sov fin 3.indd   134VS 2021 sov fin 3.indd   134 12/05/2022   11:1512/05/2022   11:15



135

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
ADASR 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 
ZOKSR 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

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
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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
ADASR 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 
ZOKSR 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

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
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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
ADASR 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 
ZOKSR 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

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
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Čl. I 

Všeobecné údaje 
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej

jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Slovenský olympijský a športový výbor je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením. Slovenský
olympijský a športový výbor má výlučné právo používať olympijskú symboliku a udeľuje súhlas na jej používanie inými
fyzickými osobami a právnickými osobami.

Dátum založenia: 19.12.1993

(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.
Dňa 15.10.2021 prebehli voľby do orgánov SOŠV. Údaje o zmenách sú zachytené v tabuľke nižšie:

Orgán Meno osoby vo funkcii Od: Do: 
Štatutárny orgán: Ing. Anton Siekel – prezident 15.10.2021 

26.11.2021 15.10.2021 
Dozorná rada: Ján Mižúr - predseda 15.10.2021 

Jakub Šimoňák- člen 15.10.2021 

Boris Čavajda – člen 15.10.2021 
Ján Karšňák – člen 15.10.2021 

Ján Mižúr - predseda 26.1.2018 15.10.2021 

Jakub Šimoňák- člen 27.4.2018 15.10.2021 
Tibor Hubík – člen 27.4.2018 15.10.2021 

Ján Karšňák – člen 26.11.2016 15.10.2021 
Výkonný výbor (VV SOŠV) Anton Siekel – prezident 15.10.2021 

Peter Korčok – viceprezident 15.10.2021 
Miroslav Šatan – viceprezident 15.10.2021 

Danka Barteková – viceprezident 15.10.2021 

Matej Tóth – člen 15.10.2021 
Monika Šišková – členka 15.10.2021 

Anastasia Kuzminová – členka 15.10.2021 
Jozef Gönci – člen 15.10.2021 

Marek Rojko – člen 15.10.2021 

Daniel Líška – člen 15.10.2021 

Zuzana Rehák Štefečeková - 
predsedníčka komisie športovcov, 
členka ex officio 

15.10.2021 

Anton Siekel – prezident 26.11.2016 15.10.2021 
Peter Korčok – viceprezident 26.11.2016 15.10.2021 

Zdenko Kríž – viceprezident 26.11.2016 15.10.2021 
Martin Kohút – viceprezident 26.4.2019 15.10.2021 

Ľubor Halanda – člen 26.11.2016 15.10.2021 

Monika Šišková – členka 26.11.2016 15.10.2021 
Róbert Petriska – člen 26.11.2016 15.10.2021 
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  Marián Vanderka – člen 26.11.2016 15.10.2021 

  Jozef Jurášek– člen 26.11.2016 15.10.2021 

  Daniel Líška – člen 26.11.2016 15.10.2021 

  
Danka Barteková – členka ex 
officio 26.11.2016 8.8.2021 

  
Matej Tóth - predseda komisie 
športovcov, člen ex officio 26.11.2016 15.10.2021 

Ombudsman SOŠV Ľubomír Fogaš 15.10.2021    

  Ľubomír Fogaš 26.11.2016 15.10.2021  
 

(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 

Počet zamestnancov k 31.12. 40 37 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 38,6 37,5 

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 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 2021 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 2021 do 
31. decembra 2021. 
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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 2021 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 2021 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 – obstarávacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, 

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

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – skutočnosť v roku 2021 nenastala, 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - skutočnosť v roku 2021 nenastala, 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - skutočnosť v roku 2021 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 2021 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 - menovitou hodnotou pri ich vzniku, 
o) časové rozlíšenie na strane pasív - menovitou hodnotou pri ich vzniku, 
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p) deriváty - skutočnosť v roku 2021 nenastala, 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - skutočnosť v roku 2021 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). 

 
 
 

 
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky 

a rezervy  
Skutočnosť v roku 2021 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. 

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

Tabuľka č. 1 (bežné účtovné obdobie) 

 
Nehmotné výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej činnosti 

Softvér Oceniteľné 
práva 

Drobný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 53 229  8 202    61 431 

prírastky    0  889    889 
úbytky   0  234    234 
presuny  0  0    0 
Stav na konci bežného účtovného obdobia  53 229  8 857    62 086 
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

 35 077  6 968    42 045 

prírastky    5 808  1 631    7 439 
úbytky   0  198    198 

Stav na konci bežného účtovného obdobia  40 885  8 401    49 286 

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 hodnota – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 18 152  1 234    19 386 

Zostatková hodnota – stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

 12 344  456    12 800 
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Tabuľka č. 2 (bežné účtovné obdobie) 

 Pozemky Umelecké diela 
a zbierky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
1 361  125 382 8 550   80 169   215 462 

prírastky     0  4 957 0   44 236   49 193 
úbytky    0  0 0   0   0 
presuny   0  0 0   0   0 
Stav na konci bežného účtovného obdobia   1 361  130 339 8 550   124 405   264 655 
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

  
0  110 927 8 372   69 202   188 501 

prírastky     0  4 226 178   26 893   31 297 

úbytky    0  0 0   0   0 

Stav na konci bežného účtovného obdobia   0  115 153 8 550   96 095   219 798 
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 
účtovného obdobia 

  1 361  14 455 178   10 967   26 961 

Zostatková hodnota – stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  1 361  15 186 0   28 310   44 857 
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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 2021 nenastala. 

 

(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. 

Druh majetku Poisťovňa Obdobie poistenia  Poistná suma 

Poistenie hnuteľných vecí a  
poistenie zodpovednosti za škodu 

Allianz – Slovenská poisťovňa, 
a.s. 23.11.2021 – 22.11.2022 555 917 

Povinné zmluvné poistenie - BL284NZ ČSOB poisťovňa, a.s. 01.02.2021 – 31.01.2022 x 

Havarijné poistenie  – BL284NZ ČSOB poisťovňa, a.s. 10.02.2021 – 09.02.2022 22 324 

 

(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 na nasledujúcej strane. 
 

Názov 
spoločnosti 

Podiel na 
základnom 
imaní (v %) 

Podiel 
účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach (v %) 

Hodnota vlastného imania na 
konci účtovného obdobia 

Účtovná hodnota na konci 
účtovného obdobia 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Slovenská 
olympijská 

marketingová, 
a.s. 

100 100 688 206 688 206 688 206 688 206 

Nadácia 
Slovenského 
olympijského 

výboru 
100 100 6 639 6 639 6 639 6 639 

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

 
 

(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. 

 

VS 2021 sov fin 3.indd   146VS 2021 sov fin 3.indd   146 12/05/2022   11:1612/05/2022   11:16



147

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
ADASR 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 
ZOKSR 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

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

 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

v ovládanej osobe 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky podnikom 
v skupine a ostatné 

pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 699 844       699 844 

Prírastky 0       0 

Úbytky 0       0 

Presuny 0       0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 699 844       699 844 

Opravné položky 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 0       0 

Prírastky 0       0 

Úbytky 0       0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 0       0 

Zostatková hodnota          

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 699 844       699 844 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 699 844       699 844 
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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 2021 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 2021 nenastali.  

               
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú  

činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 
 

Účet Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

stav účtu 
k 31.12.2021 

Pohľadávky z obchodného styku 120 0 0 120 

Ostatné pohľadávky 116 766 0 0 116 766 
Daňové pohľadávky 0 0 0 0 
Iné pohľadávky 7 537 0 0 7 537 

Spolu 124 423 0 0 124 423 

 
(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 2021 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  

  Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 124 303 67 194 

Pohľadávky po lehote splatnosti 120 120 

Pohľadávky spolu 124 423 67 314 
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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
ADASR 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 
ZOKSR 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

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

budúcich období a príjmov 
budúcich období - BO 

Stav k 
1.1.2021 Prírastky Úbytky Stav k 

31.12.2021 

náklady budúcich období 749 950 625 331 730 968 644 313 

príjmy budúcich období 0 0 0 0 
 
Prehľad významných položiek 

časového rozlíšenia nákladov 
budúcich období a príjmov 

budúcich období - PO 

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 
 

(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.  
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          Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci 
bežného 

účtovného 
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 

57 576   434 787 492 363 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 434 787 -200 092  -434 787 -200 092 

Spolu 2 139 040 -200 092 0 0 1 938 948  
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SOM Slovenská olympijská marketingová, a. s.
SE Sport Event, s. r. o.
NSOŠV Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru
ADASR 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 
ZOKSR Združenie olympijských klubov SR 
KFP Klub fair play 
MEK Mediálna a edičná komisia
SVŠ Stredisko vrcholového športu 
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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
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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 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 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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(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 

Druh rezervy 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba rezerv Použitie 
rezerv 

Zrušenie 
alebo 

zníženie 
rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Rezerva na mzdy, dovolenku, 
zdravotné a sociálne poistenie 59 580 65 482 0 59 580 65 482 

Jednotlivé druhy  zákonných rezerv 0 0 0 0 0 
Zákonné rezervy spolu 59 580 65 482 0 59 580 65 482 
Rezerva na audit 4 200 4 200 4 200 0 4 200 
Jednotlivé druhy ostatných rezerv 2 880 2 880 2 880 0 2 880 
Ostatné rezervy spolu 7 080 7 080 7 080 0 7 080 
Rezervy spolu 66 660 72 562 7 080 59 580 72 562 

 

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, 

 
 

 
 

 

 
 

 

Prehľad významných položiek na 
účtoch 325 a 379 Stav k 1.1.2021 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2021 

Ostatné záväzky  27 022 58 286 85 308 0 

Poskytnuté príspevky 656 916 2 812 445 3 150 369 318 992 
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b), c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 4 738 103 640 

Záväzky do lehoty splatnosti so 
zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka 

267 242 46 763 

Záväzky voči zamestnancom  0 15 

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho 
zabezpečenia  0 49 

Daňové záväzky     22 118 0 

Záväzky z titulu finančných vzťahov k 
štátnemu rozpočtu 0 0 

Ostatné záväzky     318 992 656 915 

Krátkodobé záväzky spolu 613 090 807 382 

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 7 608 6 057 

Dlhodobé záväzky spolu 7 608 6 057 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 620 698 813 439 

 
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 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  
obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného 
obdobia 6 057 5 028 

Tvorba na ťarchu nákladov 4 110 3 657 

Tvorba zo zisku 0 0 

Čerpanie 2 559 2 628 

Stav k poslednému dňu účtovného 
obdobia 7 608 6 057 
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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 2021 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 

Druh cudzieho 
zdroja Mena 

Výška 
úroku 
v % 

Splatnosť Forma 
zabezpečenia 

Suma 
istiny na 

konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Krátkodobý 
bankový úver             

Pôžička             
Návratná finančná 
výpomoc             

Dlhodobý bankový 
úver             

Bežné bankové 
úvery eur 0 

21. deň 
nasledujúceho 

mesiaca po 
mesiaci čerpania 

termínovaný 
účet v banke 128 100 

Spolu     128 100 
 

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

  
Stav k 1.1.2021 Prírastky Úbytky k 31.12.2021 

prehľad o významných položkách časového 
rozlíšenia výdavkov budúcich období 0 0 0 0 

 

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

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 

1 662 885 292 218 1 192 112 762 991 

výnosy budúcich období z 
Medzinárodného olympijského 
výboru 

16 517 0 16 517 0 

výnosy budúcich období z 
grantov 

    

dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

987 0 987 0 

výnosy budúcich období 
z ostatných príspevkov 855 716 157 960 814 462 199 214 

 

(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 2021 nenastali. 
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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 426 803 216 666 

Tržby za prenájom 28 251 0 

Tržby ostatné 1 681 0 

 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných 
ostatných výnosov.  

       

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 4 470 0 

Elektronická poštová váha 0 192 

Dar od Transpetrolu 0 10 000 

 

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

 

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 1 942 384 3 197 280 

Dotácie  3 904 051 2 967 418 

Príspevky v podielu zaplatenej dane 987 0 
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(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. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné výnosy Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Finančné výnosy, z toho: 3 955 9 220 
Kurzové zisky, z toho: 3 946 9 211 
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka 1 099 5 637 

Úroky 9 9 

Osobitné výnosy Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Osobitné výnosy – refakturácia nákladov 48 619 19 256 
Osobitné výnosy – ostatné 1 293 149 
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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. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 

Použitá suma 
z bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Podpora športu  987 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 

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

Položka nákladov Stav na konci 

 bežného účtovného obdobia 
bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Spotreba materiálu 591 703 328 399 

Spotreba energie 0 0 

Opravy a udržiavanie 6 902 2 298 

Cestovné 107 897 30 908 

Náklady na reprezentáciu 82 452 23 813 

Ostatné služby 2 311 392 721 263 

Ostatné služby – zdaňovaná činnosť 28 251 0 

Mzdové náklady 805 953 724 178 

Zákonné sociálne poistenie 279 050 249 376 

Zákonné sociálne náklady 29 853 30 493 

Ostatné sociálne náklady 25 0 

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

28 658 34 669 

Iné ostatné náklady - zdaňovaná činnosť 48 619 19 256 

Odpisy majetku 38 539 30 998 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 2 070 672 3 687 354 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 126 883 90 569 
 

(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 výš ke 987 eur, ktoré použila v roku 2021.  
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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. 
  

 Stav na konci 

 bežného účtovného obdobia bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia kurzové straty účtované počas účtovného obdobia 5 352 9 028 

kurzové straty k 31.12. 384 2 831 

úroky 0 0 

 
(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 

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 

 
Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 
 

Súčasti fondu knižnice SOŠM v hodnote 12 960 eur 

Súčasti fondu fotoarchívu SOŠM v hodnote 3 095 eur 
Súčasti zbierkového fondu SOŠM v hodnote 486 103 eur. 
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Strana 27 

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 2021 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 2021 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.

Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré 
sú predmetom účtovníctva.

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou 
a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy a prispelo k zvýšeniu volatility 
podnikateľského prostredia. Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie 
aktivít spoločností pôsobiacich v danom regióne, ako aj dôsledky na celkové ekonomické prostredie, predovšetkým obmedzenie 
dodávateľských a odberateľských reťazcov. Rozsah dôsledkov týchto udalostí na Spoločnosť však v danom momente nie je možné 
úplne predvídať.
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Príloha č.  2
Stav a pohyb majetku
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Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 
Tabuľka č. 1 (bežné účtovné obdobie) 

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

53 229 8 202 61 431

prírastky  0 889 889

úbytky 0 234 234

presuny 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 53 229 8 857 62 086

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia

35 077 6 968 42 045

prírastky  5 808 1 631 7 439

úbytky 0 198 198

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 40 885 8 401 49 286

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

18 152 1 234 19 386

Zostatková hodnota – 
stav na konci bežného 
účtovného obdobia

12 344 456 12 800
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Tabuľka č. 2 (bežné účtovné obdobie)

Prvotné ocenenie 
- stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

1 361 125 382 8 550 80 169 215 462

prírastky  0 4 957 0 44 236 49 193

úbytky 0 0 0 0 0

presuny 0 0 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

1 361 130 339 8 550 124 405 264 655

Oprávky 
– stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

0 110 927 8 372 69 202 188 501

prírastky  0 4 226 178 26 893 31 297

úbytky 0 0 0 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

0 115 153 8 550 96 095 219 798

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 
účtovného obdobia

1 361 14 455 178 10 967 26 961

Zostatková hodnota 
– stav na konci bežného 
účtovného obdobia

1 361 15 186 0 28 310 44 857
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Ako vidno z tabuľky č. 1, počas roka 2021 bol obstaraný 
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 2021. 
       
Zmeny jednotlivých položiek dlhodobého finančného 
majetku
Tabuľka č. 3       
     

Prvotné ocenenie

Stav  na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia

699 844 699 844

Prírastky 0 0

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

699 844 699 844

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.

100 100 688 206 688 206 688 206 688 206

Nadácia Slovenského 
olympijského výboru

100 100 6 639 6 639 6 639 6 639

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

Hodnota vlastného 
imania 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

57 576 434 787 492 363

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie

434 787 -200 092 -434 787 -200 092

Spolu 2 139 040 -200 092 0 0 1 938 948 

Účtovná hodnota na konci 
účtovného obdobia
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Stav záväzkov  
Tabuľka č. 6

 

Ako vidno z vyššie uvedených údajov, celkové záväzky 
Slovenského olympijského a športového výboru sa v roku 
2021 znížili o 192 741 eur oproti stavu v roku 2020. Záväzky 
k 31. 12. 2021 sú najmä záväzky voči športovým subjektom 
v projektoch modernizácia športovej infraštruktúry, ktoré 
boli splatené začiatkom roku 2021 a taktiež záväzok voči 
vlastnej marketingovej spoločnosti za dodávku oblečenia 
k ZOH Peking 2022, ktorá bude splatená v priebehu 
roku 2022 formou poskytnutia práv používať olympijskú 
symboliku.     

Druh záväzkov bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 4 738 103 640

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného roka

267 242 46 763

Záväzky voči zamestnancom 0 15

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabez-
pečenia 

0 49

Daňové záväzky    22 118 0

Záväzky z titulu finančných vzťahov k štát-
nemu rozpočtu

0 0

Ostatné záväzky    318 992 656 915

Krátkodobé záväzky spolu 613 090 807 382

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 7 608 6 057

Dlhodobé záväzky spolu 7 608 6 057

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 620 698 813 439

Stav na konci
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Príloha č.  3
Správa nezávislého audítora
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PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava, 815 32, Slovak Republic 
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk 

The firm's ID No.: 35 739 347. The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, Ref. No.: 16611/B, Section: Sro. 
IČO Spoločnosti je 35 739 347. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro. 

Správa nezávislého audítora 

Členom, štatutárnemu orgánu a dozornej rade Slovenského olympijského a športového výboru: 

Náš názor 
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu občianskeho združenia Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej len 
„Občianske združenie”) k 31. decembru 2021 a výsledok hospodárenia Občianskeho združenia za 
rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“). 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Občianskeho združenia obsahuje tieto súčasti: 

• súvahu k 31. decembru 2021, 
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a 
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy 

a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Východisko pre náš názor 
Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša 
zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným 
východiskom pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od občianskeho združenia sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre 
účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre 
medzinárodné etické štandardy účtovníkov (ďalej „Kódex IESBA“), ako aj v zmysle ustanovení 
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa 
etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj 
ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Kódex 
IESBA. 

Správa k ostatným informáciám vrátane výročnej správy 
Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z výročnej 
správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej). 

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie. 

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné 
informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne 
nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či 
máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne.  
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Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon 
o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že:

• informácie uvedené vo výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú 
v súlade s účtovnou závierkou, a že

• výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o občianskom združení a situácii v nej, ktoré sme počas 
auditu získali, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto 
súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky 
v súlade so Zákonom o účtovníctve a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za 
potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je 
občianske združenie schopné nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných 
okolností súvisiacich s pokračovaním občianskeho združenia v činnosti, ako aj za zostavenie 
účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, ibaže by 
štatutárny orgán buď mal zámer občianske združenie zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo 
tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá 
bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, 
aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je 
výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod 
môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol občianskeho združenia.

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.
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• Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť občianskeho združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme 
k záveru, že takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora 
na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie 
nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských 
dôkazov získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však 
môžu spôsobiť, že občianske združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový 
harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných 
kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ing. Peter Havalda, FCCA
Licencia SKAU č. 161 Licencia UDVA č. 1071

4. mája 2022
Bratislava, Slovenská republika
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Príloha č. 4

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. 2021 do 31. 12. 2021)

Apríl 2022
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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 2021 

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 – členka  
Podháj 21, 841 03 Bratislava 
Vznik funkcie: 1. 5. 2018 

DOZORNÁ RADA V ROKU 2021 
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 

(do 31. 8. 2021); 
• administratívnu pracovníčku zodpovednú aj za skladové 

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

skladové hospodárstvo. 
• pracovníčku zodpovednú za poštové služby
• administratívneho pracovníka 
• odborného pracovníka pre nové médiá 

VS 2021 sov fin 3.indd   180VS 2021 sov fin 3.indd   180 12/05/2022   11:1612/05/2022   11:16



181

3.  STAV SPOLOČNOSTI, VÝVOJ 
 SPOLOČNOSTI A RIZIKÁ 

Spoločnosť SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ MARKETINGOVÁ,  
a. s. (ďalej SOM, a. s.), bola založená v zmysle zákona 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Notárska zápis-
nica N 383/2000, Nz 375/2000) pod pôvodným názvom 
R.K.O., a. s., v novembri 2000. Spoločnosť je zapísaná v od-
diele Sa, vložka číslo 2611/B Obchodného registra Okres-
ného súdu Bratislava I. Súčasný jediný akcionár – Slovenský 
olympijský a športový výbor (ďalej SOŠV) – sa stal akcioná-
rom 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 2021
Exkluzívny partner: TIPOS, národná    
   lotériová spoločnosť, a. s. 
Generálny partner: OTCF S.A. 
Hlavní partneri:  BILLA, s.r.o.
   CZ Slovakia, a.s.
   Allianz – Slovenská   
   poisťovňa, a.s.
   Heineken Slovensko, a. s. 
   Slovenský plynárenský   
   priemysel, a. s.
   Toyota Central Europe –   
   Slovakia, s.r.o.
   SATUR TRAVEL, a.s.
Partneri:  STRABAG s.r.o.
   MATADOR HOLDING, a. s.

Riaditeľka SOM, a.s.
K. Czuczová

Admin. pracovník
A. Kvašňovská

Admin./sklad/
pokladník
J. Tóthová

Admin./sklad
V. Borsig

Poštové služby
E. Šídová

Admin. pracovník
P. Pašuth

Odb. pracovník 
- nové média

A. Galica

Organizačná štruktúra SOM 
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Dodávatelia:  MAXIM PHARM s.r.o.
   X-BIONIC® SPHERE, a. s.
   EUROHOTEL, a. s.
   CORNER SK
Mediálni partneri: Tlačová agentúra 
   Slovenskej republiky 
   FUN MEDIA GROUP, a. s. 
   FPD Media, a. s. 
   OUR MEDIA, a. s. 
   ŠPORT PRESS, a. s. 
   Albatros Group, s. r. o.
   Monitora, s.r.o.
   Ringier Axel Springer SK, a.s.

4.  PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ 
A PROJEKTOV

Rok 2021 mal po mnohých peripetiách prívlastok olympijský. 
Tokio sa stalo miestom stretnutia najlepších športovcov sveta. 
Napriek striktným opatreniam môžeme hodnotiť olympijské 
hry veľmi pozitívne. Slovenská výprava na Hrách XXXII. 
olympiády v Tokiu získala 4 medaily. V  streľbe získala zlato  
v trape Zuzana Rehák Štefečeková, vo vodnom slalome 
striebro Jakub Grigar, v rýchlostnej kanoistike bronz štvorkajak  
na 500 m v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček 
a Adam Botek. Prekvapením bol zisk striebra Roryho 
Sabbatiniho v golfe.  
S najväčším sviatkom športu boli spojené aj aktivity Slovenskej 
olympijskej marketingovej, a. s. Marketingové aktivity 
smerom k OH boli zastrešené pod hlavičkou Pripravení na 
Tokio. Ich súčasťou bol aj 17-dňový Olympijský festival v 
x-bionic® sphere. Nosnou myšlienkou a cieľom bolo umožniť 
širokej verejnosti zašportovať si a zoznámiť sa s olympijskými  
i neolympijskými športami a preniesť olympijskú atmosféru aj 
na Slovensko.
Napriek vzniknutej nepriaznivej situácii v spojitosti  
s pandémiou bolo z obchodného hľadiska dôležité vytvárať 
prostredníctvom realizovaných činností a projektov atraktívny 
reklamný priestor pre partnerov SOM, a. s. 
Spolupráca so špičkovými športovcami je už dlhodobo 
dôležitým pilierom marketingových aktivít SOM, a. s. 
Prepojením tvárí športovcov a partnerských spoločností 
vznikajú unikátne kampane. Už stabilne je ambasádorkou 
najlepšia slovenská zimná športovkyňa Anastasia Kuzminová, 
ktorá bola aj tvárou kampane Pripravení na Tokio. Medzi 
ďalších ambasádorov patrili Robert Vittek a Dominika 
Cibulková. 
Väčšina činností a projektov bola aj v roku 2021 realizovaná 
v spolupráci s SOŠV a Nadáciou Slovenského olympijského 
a športového výboru (ďalej Nadácia SOŠV). SOM, a. s. 
zrealizovala atraktívne športovo-kultúrne projekty zamerané 
práve na podporu pohybu a zdravého životného štýlu či 
podporu mladých športových talentov. 

5.  REALIZOVANÉ PROJEKTY

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 2021 už piatykrát zostavil z dvadsiatich výsledkovo 
medzinárodne najúspešnejších mládežníckych športovcov za 
predošlých dvanásť mesiacov Juniorský olympijský tím. Medzi 
20 členov bolo rozdelených 48 000 €. Tieto prostriedky mladým 
športovcom pomohli vytvoriť vhodné podmienky na ďalší 
rozvoj ich kariéry. Okrem financií je juniorom v rámci členstva 
poskytnutý priestor v TV médiách, online médiách, mentálny 
a mediálny tréning. Promovanie projektu v spolupráci so 
SOM a. s. širokej verejnosti je podporené prezentáciou členov 
Juniorského olympijského tímu v televízií JOJ v relácii Tipos 
talent týždňa, venovanej predstaveniu najlepších juniorských 
talentov na Slovensku. Napĺňa to jednu z ambícii projektu, a to, 
aby sme týchto športovcov predstavili mladým ľuďom ako ich 
možné vzory, ktoré by boli pre nich inšpiráciou.

UKÁŽ SA!
Ukáž sa! je grantový program Nadácie SOŠV, ktorý má 
v portfóliu našich projektov už niekoľkoročnú tradíciu. 
V roku 2021 sa uskutočnil jeho šiesty ročník. 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. V Ukáž sa! sa počas trvania projektu 
prerozdelilo 320-tisíc eur, ktoré pomohli k splneniu mnohých 
športových snov. Okrem finančnej podpory finalisti programu 
získavajú i priestor na prezentáciu v médiách. Kreatívna 
časť grantového programu prebiehala počas olympijských 
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hier v Tokiu, preto mali žiadatelia o grant dve úlohy– ukázať 
svoj šport a talent a v ďalšom týždni sa predviesť ako fandia 
našim športovcom v Tokiu. Ambasádorom projektu bol aj  
v tomto roku jeden z najúspešnejších slovenských youtuberov 
ExploiTed. V roku 2021 sa do projektu Ukáž sa! prihlásilo 223 
mladých športovcov a kolektívov, správna rada Nadácie SOŠV 
vybrala 25 finalistov, pre ktorých boli určené sumy v celkovej 
výške 34-tisíc eur.

Pripravení na Tokio
Slovenský olympijský a športový výbor sa dlhodobo usiluje 
vrátiť šport do hry na všetkých jeho úrovniach od detí cez 
mládež, rodiny až po seniorov. Aj z tohto dôvodu usporiadal 
v rámci konceptu Pripravení na Tokio akcie ako Olympijský 
festival, Farebný beh slovenského olympijského tímu či Krokuj 
Slovensko.

Krokuj Slovensko!
Podpora zdravého životného štýlu a pravidelného pohybu 
je jednou z priorít SOŠV. Pravidelná chôdza redukuje 
stres, znižuje hladinu tukov v tele a je vhodnou prevenciou 
pred ochorením srdca a cievneho systému. To je len torzo 
z benefitov pravidelnej chôdze. Práve preto vyzýval ľudí 
Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci so svojím 
generálnym partnerom, spoločnosťou BILLA, počas projektu 
Krokuj Slovensko! k pravidelnej chôdzi. Cieľom bolo motivovať 
ľudí, aby po pandémii strávenej v pohodlí domova začali 

nenáročnou formou športovať. Ambíciou bolo povzbudiť ich, 
aby si pomocou „obyčajnej“ chôdze udržali dobré zdravie. 
Stačila im na to hodina denne. Ambasádorkou projektu Krokuj, 
Slovensko! bola Anastasia Kuzminová, ktorej zápal pre pohyb 
a šport je vzorom pre mnohých Slovákov. Do projektu počas 
jeho trvania, šiestich týždňov, sa zapojilo 17 500 ľudí, ktorí 
spolu urobili  587 101 km. 

Názov podujatia: FAREBNÝ BEH SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO TÍMU
Dátum podujatia: 10. júla 2021
Miesto konania: nábrežie Dunaja
Počet zúčastnených osôb: 400 bežcov
Farebný beh Slovenského olympijského tímu bolo jedinečné 
bežecké podujatie v Bratislave plné farieb pre dospelých  
v každom veku. V sobotu 10. júla bola Bratislava „zafarbená“ 
olympijskými farbami, kde si 400 bežeckých nadšencov 
spoločne zašportovalo, spoznali slovenských olympionikov 
a čo je najdôležitejšie, zabavili sa. Víťazom bol každý jeden  
z nich.  Päťkilometrová trasa lemovala breh Dunaja z oboch 
strán. V cieli na bežcov s medailou čakali Anastasia Kuzminová, 
Robert Vittek, Dominika Cibulková a influencer Expl0ited.  

Názov podujatia: OLYMPIJSKÝ FESTIVAL
Dátum podujatia: 23. júla až 8. augusta 2021
Miesto konania: x-bionic® sphere Šamorín
Počet zúčastnených osôb: 30 000 unikátnych návštevníkov
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Bratia Peter a Pavol Hochschornerovci zapaľujú oheň počas otváracieho ceremoniálu Olympijského festivalu v Šamoríne. 

Atmosféru Olympijského festivalu v Šamoríne si užili veľkí i malí. 
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Olympijský festival priniesol atmosféru najväčšieho 
športového sviatku priamo na Slovensko. Slovenský olympijský 
a športový výbor pripravil pre návštevníkov počas 17 
olympijských dní bohatý program. Každý deň boli súťaže 
o rôzne ceny, nabitý sprievodný kultúrny program vrátane 
zaujímavých koncertov. Na Olympijský festival zavítali 
nielen úspešní športovci z minulosti, ale po návrate z Tokia 
viedli do Šamorína aj kroky súčasných olympionikov. 
Vyše 20 športovcov z tokijskej výpravy zavítalo 
na festival. Medailisti z OH si užili jedinečné 
chvíle osláv spolu s ich fanúšikmi. Jedným 
z motívov usporiadania festivalu bol návrat detí 
k športovaniu. Mnohé atrakcie boli určené pre najmladších, 
ktorí nemali veľa možnosti rozvíjať svoje pohybové 
aktivity. Viac ako 10 000 detí bolo zapojených do súťaží. 
Návštevníci sa dozvedeli aj viac o olympizme, dostali 
možnosť zistiť, v ktorom športe sú dobrí. Do aktivít 
v rámci festivalu sa zapojilo 26 športových zväzov a pre 
návštevníkov bolo pripravených spolu 130 hodín aktívneho 
športového vyžitia a 11 hodín kultúrneho programu. 

Názov podujatia: JOT GAMES 
Dátum podujatia: 8. – 9. októbra 2021
Miesto konania: x-bionic® sphere, Šamorín
Počet zúčastnených osôb: 18 mladých juniorských 
športovcov vo veku od 16 do 18 rokov
Akcia JOT GAMES je teambuilding juniorských 
športovcov, počas ktorého sa mladí športovci 
z rôznych odvetví môžu navzájom spoznať v duchu 
hesla „Sme jeden tím“, dozvedieť sa niečo dôležité pre 
svoju športovú kariéru aj život, inšpirovať sa „živými“ 
príkladmi veľkých športových osobností, a popritom si 
spoločne zašportovať a aj sa zabaviť. Juniorskí športovci 
z projektov Nadácie SOŠV Ukáž sa a JOT sa stretli počas 
dvoch dní v Olympijskom tréningovom centre x-bionic® 
sphere. Čakal ich nabitý program od hier na spoznávanie 
s mentálnym koučom Adamom Kocianom, prednáške 
o dopingu, odhalenie tajov marketingu či prednáška 
o kondícii a výžive. Veľkým zážitkom pre juniorských 
športovcov bolo stretnutie s ich vzormi Zuzanou Rehák-
Štefečekovou, Andrejom Csemezom a Jakubom Grigarom.  
Ráno ich čakala rozcvička s olympioničkou Alexandrou 
Longovou a rýchlostným kanoistom Csabom Zalkom. 

Názov podujatia: SPORT (R)EVOLUTION
Dátum podujatia: 23. septembra 2021
Miesto konania: online
Počet zúčastnených osôb: 25 diskutujúcich a 519 
registrovaných
Tretí ročník konferencie SPORT (R)EVOLUTION sa 
uskutočnil 23. septembra 2021. Rovnako ako minulý 
rok, aj tento rok sa konferencia realizovala v online 
priestore a pre registrovaných účastníkov bola zadarmo. 
Viac ako 519 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 opäť 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. Konferenciu tvorilo 11 blokov, z toho 7 diskusií 
a 4 prednášky, ktoré  zaručili program na 8 hodín. Hovorilo 
sa o stratégii športu, transformácii SOŠV, e-games, 
financovaní športu, vplyve pohybovej aktivity na zdravie, 
športovom marketingu i nových fenoménoch športového 
sveta. 

Názov podujatia: ŠPORTOVEC ROKA 2021
Dátum podujatia: 20. decembra 2021
Miesto konania: Slovenské olympijské a športové 
múzeum
Vzhľadom na okolnosti roka 2021 a stále prebiehajúcu 
pandémiu nastali zmeny aj v prípade najstaršej novinárskej 
ankety Športovec roka. Slávnostný galavečer, ktorý sa 
tradične konal v Slovenskom národnom divadle, nahradilo 
vyhlásenie výsledkov na podujatí len pre novinárov za 
účastí športovcov. Petra Vlhová sa tretíkrát za sebou 
stala víťazkou ankety Športovec roka. Najúspešnejším 
kolektívom sa stal štvorkajak rýchlostných kanoistov 
na 500 m. Ocenenie Športová legenda tento rok dostal 
bývalý skvelý tenista Miloslav Mečíř. Počas večera vyhlásili 
aj Paraolympionika roka Jozefa Metelku. Za Talent roka 
vyhlásila Nadácia SOŠV cyklistu Martina Svrčeka. 

V poradí 3. ročník konferencie SPORT (R)EVOLUTION 
sa konal v on-line podobe v Slovenskom olympijskom 
a športovom múzeu. 
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6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Analýza stavu akciovej spoločnosti
Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2021 aktíva celkom po 
korekcii v sume 856 042 eur, z toho neobežný majetok 
353 365 eur, obežný majetok 465 319 eur a ostatné aktíva  
37 358 eur. V neobežnom majetku predstavoval dlhodobý 
hmotný majetok sumu 349 101 eur, tzn. 98,79 % celkovej 
výšky neobežného majetku. Najvýznamnejšou položkou 
obežného majetku boli krátkodobé pohľadávky v celkovej 
sume 324 562 eur,  finančné účty v celkovej sume 54 968 
eur a dlhodobé pohľadávky v sume 46 093 eur. 

Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2021 bolo 111 420 eur. 
Základné imanie je 571 334 eur, výsledok hospodárenia 
bežného účtovného obdobia je strata vo výške 310 799 eur 
a výsledok hospodárenia minulých rokov je strata vo výške 
265 987 eur. Spoločnosť vykazuje k 31. 12. 2021 záväzky 
vo výške 638 610 eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške  
605 914 eur, rezervy sú vo výške 6 848 eur a dlhodobé 
záväzky sú vo výške 25 275 eur. V porovnaní s rokom 
2020 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. 2020 o 128 786 eur.  Na túto zmenu 
mal vplyv najmä vývoj obežného majetku. Obežný majetok 
v porovnaní so stavom vykázaným k 31. 12. 2020 poklesol 
o 194 305 eur. Zníženie obežného majetku bolo spôsobené 
predovšetkým znížením stavu krátkodobých pohľadávok o 
144 447 eur, znížením stavu finančných účtov o 68 200 eur 
a znížením stavu zásob o 25 251 eur.

Výška neobežného majetku k 31. 12. 2021 vzrástla  
v porovnaní so stavom vykázaným k 31. 12. 2020  
o 75 900 eur v dôsledku zaradenia nového 
dlhodobého hmotného majetku. Výraznejšie zmeny 
v štruktúre neobežného majetku nenastali. Tak ako aj  
v predchádzajúcich obdobiach neobežný majetok tvorí  
98,79 % dlhodobý hmotný majetok a 1,21 % dlhodobý 
nehmotný majetok.

V majetku spoločnosti má vyšší podiel obežný majetok. 
Jeho podiel na celkovom majetku predstavuje 54,36% 
Neobežný majetok má podiel na majetku spoločnosti vo 
výške 41,28 % a ostatné aktíva predstavujú 4,36 %. 

Štruktúra kapitálu spoločnosti v porovnaní so stavom 
vykázaným k 31. 12. 2020 sa zmenila predovšetkým  
v dôsledku poklesu krátkodobých pohľadávok a zároveň 
nárastu krátkodobých záväzkov. Podiel záväzkov  
v štruktúre kapitálu spoločnosti vyjadrený ukazovateľom 
celkovej zadĺženosti (počítaný ako podiel cudzích zdrojov 
k celkovému bilančnému súčtu) v porovnaní so stavom 

 k 31. 12. 2020 vzrástol z 20,62 % na 74,60 %. Zmena podielu 
záväzkov v štruktúre kapitálu spoločnosti bola spôsobená 
predovšetkým nárastom krátkodobých záväzkov  
o 438 181 eur. Dlhodobé záväzky poklesli oproti roku 
2020 o 1 643 eur a rezervy poklesli oproti roku 2020  
o 1 069 eur. Krátkodobé záväzky predstavujú 94,88 %, 
dlhodobé záväzky 3,96 % z celkových záväzkov a rezervy 
a bankové úvery predstavujú spolu 1,16 % 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. 2021 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. 2021 výsledok hospodárenia 
– stratu v celkovej sume 310 799 eur. V hospodárskej 
činnosti dosiahla spoločnosť stratu vo výške 311 668 
eur a vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu vo 
výške 937 eur. Celkový výsledok hospodárenia bol tiež 
ovplyvnený výškou splatnej a odloženej dane z príjmov 
v celkovej hodnote – 1 806 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 
2021 bolo na jedno euro tržieb vynaložených 1,126 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 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021

AKTÍVA  CELKOM 1 050 115 984 828 856 042

Neobežný majetok 283 689 277 465 353 365

v tom: - -  

Dlhodobý hmotný majetok 283 689 271 737 349 101

Dlhodobý nehmotný majetok 0 5728 4 264

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0

Obežný majetok 764 788 659 624 465 319

v tom: - -  

Zásoby 32 454 64 947 39 696

Krátkodobé pohľadávky 510 726 469 009 324 562

Dlhodobé pohľadávky 0 2 500 46 093

Finančné účty 221 608 123 168 54 968

Ostatné aktíva – časové rozlíšenie 1 638 47739 37 358

PASÍVA  CELKOM 1 050 115 984 828 856 042

Vlastné imanie 644 052 422 220 111 420

v tom: - -  

Základné imanie 571 334 571 334 571 334

Kapitálové fondy 33 194 33 194 33 194

Fondy zo zisku 82 316 83 678 83 678

Výsledok hospodárenia minulých rokov -56 408 -44 153 -265 987

Výsledok hospodárenia bežného obdobia 13 616 -221 833 -310 799

Záväzky 277 378 203 038 638 610

Rezervy 11 821 7 917 6 848

Dlhodobé záväzky 33 603 26 918 25 275

Krátkodobé záväzky 229 246 167 733 605 914

Bankové úvery bežné 2 708 470 573

Bankové úvery dlhodobé 0 0 0

Ostatné pasíva – časové rozlíšenie 128 685 359 570 106 012

Hodnota ukazovateľov v eur
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Tabuľka č. 2: 
Ukazovatele tvorby výsledku hospodárenia

Tabuľka č. 3: 
Súvaha – analýza trendov

Ukazovateľ
K 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021

Výnosy z hospodárskej činnosti 2 349 597 2 627 847 2 471 290

Náklady na hospodársku činnosť 2 291 090 2 855 233 2 782 958

VH z hospodárskej činnosti +58 507 -227 386 -311 668

Výnosy z finančnej činnosti 1 13 1

Náklady na finančnú činnosť 729 1 206 938

VH z finančnej činnosti -728 -1 193 -937

Výnosy celkom 2 349 598 2 627 860 2 471 291

Náklady celkom 2 291 819 2 856 439 2 783 896

Daň z príjmov 44 163 -6 746 -1 806

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +13 616 -221 833 -310 799

Hodnota ukazovateľa v eur

Súvaha - analýza trendov k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021
absolútna percentuálna

Aktíva celkom (netto) 1 050 115 984 828 856 042 -128 786 -13,08%

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

B. Neobežný majetok 283 689 277 465 353 365 75 900 27,35%

C. Obežný majetok 764 788 659 624 465 319 -194 305 -29,46%

D. Ostatné aktíva – časové rozlíšenie 1 638 47 739 37 358 -10 381 -21,75%

Pasíva celkom 1 050 115 984 828 856 042 -128 786 -13,08%

A. Vlastné imanie 644 052 422 220 111 420 -310 800 -73,61%

B. Záväzky 277 378 203 038 638 610 435 572 -214,53%

C. Ostatné pasíva – časové rozlíšenie 128 685 359 570 106 012 -253 558 -70,52%

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. 2019 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021

Pracovný kapitál 532 834 491 421 -141 168

Podiel pracovného kapitálu na krátkodobom obežnom majetku 69,68% 74,50% -30,34%

Likvidita I. stupňa 0,967 0,734 0,091

Likvidita II. stupňa 3,195 3,530 0,626

Likvidita III. stupňa 3,336 3,933 0,768

Hodnota ukazovateľa

Zmeny v štruktúre a objeme 
neobežného majetku k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021 absolútna percentuálna

B.1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 5 728 4 264 -1 464 -25,56%

     softvér 0 5 728 4 264 -1 464 -25,56%

     ostatný dlhodobý nehmotný majetok       
(účet 041)

0 0 0 0 -

B.2. Dlhodobý hmotný majetok 283 689 271 737 349 101 77 364 28,47%

     pozemky 27 656 27 656 27 656 0 -

     budovy, haly a stavby 256 033 244 081 274 645 30 564 12,52%

     stroje, prístroje a zariadenia 0 0 46 800 46 800 100%

     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. 2019 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021

Krytie celkového majetku vlastným imaním - ukazovateľ s 
amofinancovania

61,33 % 42,87% 13,02%

Krytie neobežného majetku vlastným imaním 227,03 % 152,17% 31,53%

Krytie neobežného majetku vlastným imaním a dlhodobými cudzími 
zdrojmi 

238,87 % 161,87% 38,68%

Pomer neobežného majetku k celkovému majetku - intenzita  
neobežného majetku

27,02 % 28,17% 41,28%

Celková zadlženosť 26,41 % 20,62% 74,60%

Podiel vlastného imania na cudzích zdrojoch 232,19 % 207,95% 17,45%

Hodnota ukazovateľa v %

Zmeny v štruktúre a objeme 
pracovného kapitálu k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021 absolútna percentuálna

C. Obežný majetok 764 788 659 624 465 319 -194 305 -29,46%

C.1. Zásoby 32 454 64 947 39 696 -25 251 -38,88%

        Materiál 31 289 50 263 39 696 -10 567 -21,02%

        Tovar 1 165 14 684 0 -14 684 -100,00%

C.2. Dlhodobé pohľadávky 0 2 500 46 093 43 593 1743,72%

C.3. Krátkodobé pohľadávky 510 726 469 009 324 562 -144 447 -30,80%

        Pohľadávky z obchodného styku 510 726 367 718 313 191 -54 527 -14,83%

        Štát - daňové pohľadávky 0 101 291 11 307 -89 984 -88,84%

        Iné pohľadávky 0 0 64 64 -

C.4. Finančné účty 221 608 123 168 54 968 -68 200 -55,37%

B.3. Krátkodobé záväzky 229 246 167 733 605 914 438 181 261,24%

        Záväzky z obchodného styku 147 897 155 862 536 362 380 500 244,13%

        Nevyfakturované dodávky 22 10140 14928 4 788 47,22%

Záväzky voči spoločníkom 0 0 0 0 -

        Záväzky voči zamestnancom 2 343 5 0 -5 -100,00%

        Záväzky zo soc. poistenia 1 572 0 0 0 -

        Štát - daňové záväzky 77 362 1 726 53 322 51 596 2989,34%

Iné záväzky 50 0 1302 1 302 -

B.4. Krátkodobé bankové úvery a výpomoci 2 708 470 573 103 21,91%

        Pracovný kapitál C - (B.3 + B.4.) 532 834 491 421 -141 168 -632 589 -128,73%

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

Výkaz ziskov a strát - analýza trendov
k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021 absolútna percentuálna

I. Tržby za predaj tovaru 328 299 43 654 397 536 353 882 810,65%

A. Náklady vynaložené na predaný tovar 325 049 50 446 391 421 340 975 675,92%

Obchodná marža 3 250 -6 792 6 115 12 907 -190,03%

II. Tržby za vlastné výrobky a služby 1908626 1 296 161 1 729 483 433 322 33,43%

B.  Výrobná spotreba 1741112 2 702 881 2 253 328 -449 553 -16,63%

B.1. Spotreba materiálu a energie 70 441 626 414 111 417 -514 997 -82,21%

B.2. Služby 1670671 2 076 467 2 141 911 65 444 3,15%

Pridaná hodnota 167 514 -1 413 512 -517 730 895 782 -63,37%

C. Osobné náklady 62 009 85 500 105 610 20 110 23,52%

D. Dane a poplatky 2 315 2 676 2 987 311 11,62%

E. Odpisy dlhodobého majetku 11 952 12 074 19 563 7 489 62,03%

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

F. ZC predaného dlhodobého majetku 0 0 0 0 -

G. Tvorba  a zúčtovanie oprav. položiek 0 0 577 577 -

IV. Ostatné výnosy 112 672 1 288 032 344 271 -943 761 -73,27%

H. Ostatné náklady 148 653 1 656 9 472 7 816 471,98%

VH z hospodárskej činnosti 58 507 -227 386 -311 668 -84 282 37,07%

Výnosové úroky 1 1 1 0 0,00%

Ostatné finančný výnosy 0 5 0 -5 -100,00%

Nákladové úroky 0 0 0 0 -

Ostatné finančné náklady 709 1 122 935 -187 -16,67%

XIII. Kurzové zisky 0 7 0 -7 -100,00%

O. Kurzové straty 20 84 3 -81 -96,43%

VH z finančnej činnosti -728 -1 193 -937 256 -21,46%

Daň z príjmov za bežnú činnosť 44 163 -6 746 -1 806 4 940 -73,23%

VH z bežnej činnosti po zdanení 13 616 -221 833 -310 799 -88 966 40,10%

VH za účtovné obdobie 13 616 -221 833 -310 799 -88 966 40,10%

Obdobie Zmena
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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. 2019 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021

Celková nákladovosť 0,994 1,084 1,126

Mzdová nákladovosť 0,026 0,031 0,031

Materiálová a energetická nákladovosť 0,03 0,238 0,045

Nákladovosť nákupu tovaru 0,138 0,019 0,158

Nákladovosť služieb 0,711 0,790 0,867

Odpisová nákladovosť 0,005 0,005 0,008

Úroková nákladovosť 0 0 0,000

Finančná nákladovosť 0,001 0,001 0,001

Náklady organizácie na mzdy a prevádzku rok 2019 rok 2020 rok 2021

Osobné náklady zamestnancov  62 009 85 499 105 609

Prenájom, prevádzka a údržba vozidiel 33 1937 x

Nákup a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky 104 271 350

Poradenské služby - ekonomické, právne 59 358 113 168 96 172

Prenájmy 20 872 14 125 236 192

Odpisy, kurzové rozdiely, poistenie 13 228 13 384 21 707

Telekomunikačné služby 7 240 7 110 9 005

Poplatky a poštovné 1 096 13 754 19 697

Cestovné náhrady - zamestnanci 1 139 1 443 9

Náklady na budovu 19 599 22 560 66 002

Spolu 184 678 273 250 554 744

Hodnota ukazovateľa 

Priemerný stav zamestnancov
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 6 7

Z toho: zamestnanci s plným pracovným úväzkom 4 5

Z toho: zamestnanci s kratším pracovným úväzkom 1 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

2021 súkromný sektor tuzemský 1 000 299 olympijská symbolika - cash

2021 súkromný sektor tuzemský 397 402 olympijská symbolika - barter

2021 súkromný sektor zahraničný 24 977 olympijská symbolika - barter

2021 súkromný sektor tuzemský 64 826 reklama a propagácia

2021 súkromný sektor tuzemský 100 000
projekt stála výstava olympijského 

a športového múzea

2021 súkromný sektor zahraničný 50 321
projekt stála výstava olympijského 

a športového múzea

2021 súkromný sektor tuzemský 85 068 tržby z predaja služieb

2021 súkromný sektor zahraničný 18 100 tržby z predaja služieb

2021 súkromný sektor tuzemský 133 349 nájomné

2021 súkromný sektor tuzemský 394 040 predaj tovaru

2021 súkromný sektor tuzemský 99 089 refakturácie

2021 súkromný sektor tuzemský 74 000 projekt Olympijský festival

2021 súkromný sektor zahraničný 28 773 projekt Olympijský festival

2021 súkromný sektor tuzemský 1 046 ostatné inde nešpecifikované

Spolu 2 471 291
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Právnické osoby:

Fyzické osoby:

12.  MENO A PRIEZVISKO FYZICKÝCH OSÔB 
A 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

Eva Šidová osobné náklady

Jakub Grigar reklamné služby

Ing. Michal Podkonický grafické služby

Názov Ulica s číslami PSČ Miesto sídla Štát IČO Účel

bloomark s.r.o. Gazdovský rad 44/21 931 01 Šamorín SK 51762188
produkčné 
a organizačné služby

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

820 15 Bratislava SK 35780886 reklamné služby

CSI Leasing Slovakia, s.r.o.
Digital Park II, Ein-
steinova 23

851 01 Bratislava SK 36721077 prenájom zariadenia

D & D Studio s.r.o. Sukennícka 8 821 09 Bratislava SK 31326820 reklamné služby

Daňový úrad Račianska 153 83609 Bratislava SK  dane právnických osôb

DOM ŠPORTU, s.r.o. Slnečnicová 28 931 01 Šamorín SK 35862289
prenájom nebytových 
priestorov

DSM media s.r.o. Mukačevská 53 080 01 Prešov SK 53131 401 poradenské služby

European Media 
Services s.r.o.

Hlaváčikova 18 841 05 Bratislava SK 47999764 reklamné služby

fialky s.r.o. Závodie 40/3 97652 Čierny Balog SK 52413594 reklamné služby

FPD Media, a.s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava SK 47237601 reklamné služby

Grape PR, spol. s r.o. Tolstého 5 81106 Bratislava SK 47695595 PR služby

HAPPY BOOTS s.r.o. Jasná 1281/42A 900 41 Rovinka SK 51653281 poradenské služby

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

94501 Komárno SK 50631101 reklamné služby

Košická aréna Nerudova 12 04001 Košice SK 35556501 reklamné služby

LEOPARD 
PRODUCTION, s.r.o.

Sreznevského 3 831 03 Bratislava SK 44387407 reklamné služby

MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava SK 51904446 reklamné služby

MED DEAL s.r.o. Dibrovova 235 916 01 Stará Turá SK 36034541 reklamné služby

Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1 817 55 Bratislava SK 35967871 reklamné služby
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Názov Ulica s číslami PSČ Miesto sídla Štát IČO Účel

Nadácia Slovenského 
olympijského výboru

Kukučínova 26 838 08 Bratislava SK 42129737
marketingové/
reklamné služby

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

Publishing House, a.s. Jána Milca 6 01001 Žilina SK 46495959 reklamné služby

RADIO GROUP a.s. Leškova 5 811 04 Bratislava SK 44845995 reklamné služby

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava SK 35763469
telekomunikačné 
služby

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica SK 36631124 poštové služby

Slovenský olympijský a 
športový výbor, o.z.

Kukučínova 26 838 08 Bratislava SK 30801182
právo používať 
olympijský symboliku

SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava SK 31322832 reklamné služby

ŠAMT, s.r.o. Trnavská cesta 37 83104 Bratislava SK 51937603 reklamné služby

Šport press, s.r.o. Ilkovičova 34 842 28 Bratislava SK 31330789 reklamné služby

twenty five, s.r.o. Malženice 310 919 29 Malženice SK 46292187 reklamné služby

Ústav technológií  
a inovácií, s. r. o.

Staré Grunty 16 841 04 Bratislava SK 46190597 architektonické služby

VARGA_TRI, s. r. o. Karola Adlera 1937/6 841 02 Bratislava  SK 48414000 reklamné služby

VGD Slovakia, s. r. o. Moskovská 13 81108 Bratislava SK 36254339 účtovné služby

Work&Hugs s.r.o. Štefánikova 41 811 04 Bratislava SK 50888706 reklamné služby

Union zdravotná poisťovňa, a.s. Karadžičova 10 814 53 Bratislava SK 36 284 831 poistné služby
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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. 2021  
v celkovej výške 310 798,95  eur nasledovne:

• 310 798,95  eur  – presun na účet nerozdelených strát 
minulých rokov 

14.  ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM 
DOKUMENTE A V INÝCH PREDPISOCH 

V roku 2021 neboli vykonávané zmeny v Zakladajúcom 
dokumente Slovenskej olympijskej marketingovej, a. s., a ani 
v iných predpisoch. 

15.  ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV DO 
ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

V roku 2021 nenastali zmeny v orgánoch spoločnosti.

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 2021
b) Správa audítora

18.  UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, 
KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ 
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti 
osobitného významu. 
Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia  
v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi Rus-
kou federáciou a  Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové 
dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy 
a prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. 
Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a možno očaká-
vať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie aktivít spoločností 
pôsobiacich v  danom regióne, ako aj dôsledky na celkové 
ekonomické prostredie, predovšetkým obmedzenie dodáva-
teľských a odberateľských reťazcov. Rozsah dôsledkov týchto 
udalostí na Spoločnosť však v danom momente nie je možné 
úplne predvídať.
 

V Bratislave 8. 4. 2022 

                    ..................................................                                                                     ..................................................
                           Kristína Czuczová                                                                                                          Ing. Daniel Liška
      Slovenská olympijská marketingová, a. s.           Slovenská olympijská marketingová, a. s.                                                                                     
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Príloha A
Účtovná závierka za rok 2021
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Poznámky
    

Slovenská olympijská marketingová, a. s.  

Poznámky Úč PODV 3 - 01                                                                                     IČO   3 5 8 0 1 5 4 9 

 

                                                                                 DIČ 2 0 2 0 2 8 1 5 6 0 

 

22 
 

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 2020 bola schválená Valným 

zhromaždením Spoločnosti dňa 30. marca 2021. 

 

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 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 2021 do 

31. decembra 2021. 

 

 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 2021 bol 7 (v účtovnom období 2020 to boli 

6 zamestnanci). 

 

 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky 

alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa 

vyúčtovávajú (v roku 2020: 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.  

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

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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6. Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 

vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie 

sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 

 

Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden 

rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi 

menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich 

peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.  

 

7. Finančné účty 
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie 

ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.  

 

8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 

a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

9. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky 
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 

majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 

hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane 

zmena predpokladu zníženia hodnoty. 

 

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob 
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného 

ako odloženej daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu 

hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného 

majetku.  

 

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia 

hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov 

použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, 

v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by 

opravná položka nebola vykázaná.  

 

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok  
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou 

posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty. 

 

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie 

dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie 
neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný 

papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov 

je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.  

 
Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch 

a z pohľadávok sa vypočíta ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení 

návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov 

a záruk od tretích strán. 

 

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne 

spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky. 

 

10. Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 

Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 

a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

 

11. Rezervy 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je 

pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením 

alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka. 
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Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie 

rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu 

záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba 

rezervy.  
 

Nevyfakturované dodávky majetku 
Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa 

v odhadovanej výške záväzku. 

 

12. Zamestnanecké požitky 
Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, 

bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne 

a časovo súvisia. 

 

13. Odložené dane 
 Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 

daňovou základňou, 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 

od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:  

• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak 

v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane 

a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku 

alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri 

zlúčení, splynutí alebo rozdelení), 

• dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak 

Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné 

rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti, 

• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu. 

 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých 

daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči 

ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude 

dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase 

vyrovnania odloženej dane. 

 

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú  

daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – 

Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.  

 
 

14. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 

časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
15. Dotácie zo štátneho rozpočtu 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 

16. Prenájom (lízing) - Spoločnosť ako nájomca 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 

17. Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro 

referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 

v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz). 

 

Ku dňu ocenenia (ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka) sa 

referenčným kurzom prepočítajú: 

a) nástroje peňažného trhu ocenené cudzou menou, 

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 2021 boli celkom v sume 2 471 290 eur, v roku 2020 bola suma výnosov celkom 2 627 847 eur. 

 

Z toho boli predovšetkým výnosy z predaja olympijskej symboliky partnerom. V roku 2021 boli tieto výnosy vo výške 

1 422 677 eur  a v roku 2020 to bolo 1 083 331 eur. 

 

V rámci výnosov boli aj refakturácie nákladov na SOŠV v roku 2021 v sume 500 818  eur a v roku 2020 v sume 67 987 

eur. 

 

19. Porovnateľné údaje 
  Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 

20. Oprava chýb minulých období 
V roku 2021 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.  

 

 

D. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
 

 

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok  
Prehľad o pohybe  dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za 

porovnateľné obdobie od 1.januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľkách na nasledujúcich stranách. 
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Aktivované 
náklady na 

vývoj
Softvér Oceniteľné práva Goodwill

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 6 846 0 0 0 0 0 6 846

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 6 846 0 0 0 0 0 6 846
Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 1 118 0 0 0 0 0 1 118

Prírastky 0 1 464 0 0 0 0 0 1 464

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 2 582 0 0 0 0 0 2 582
Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0
Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 5 728 0 0 0 0 0 5 728

Stav na konci účtovného obdobia 0 4 264 0 0 0 0 0 4 264

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2021

Dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie
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Aktivované 
náklady na 

vývoj
Softvér Oceniteľné práva Goodwill

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 996 0 0 0 0 0 996

Prírastky 0 5 850 0 0 0 0 0 5 850

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 6 846 0 0 0 0 0 6 846
Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 996 0 0 0 0 0 996

Prírastky 0 122 0 0 0 0 0 122

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 1 118 0 0 0 0 0 1 118
Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0
Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci účtovného obdobia 0 5 728 0 0 0 0 0 5 728

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2020

Dlhodobý nehmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Základné stádo 
a ťažné zvieratá

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Poskytnut
é 

preddavky 
na 

dlhodobý 
hmotný 

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 27 656 477 663 2 937 0 0 0 0 0 508 256

Prírastky 0 43 046 52 417 0 0 0 0 0 95 463

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 27 656 520 709 55 354 0 0 0 0 0 603 719
Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 233 582 2 937 0 0 0 0 0 236 519

Prírastky 0 12 482 5 617 0 0 0 0 0 18 099

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 246 064 8 554 0 0 0 0 0 254 618
Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia 27 656 244 081 0 0 0 0 0 0 271 737

Stav na konci účtovného obdobia 27 656 274 645 46 800 0 0 0 0 0 349 101

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2021

Dlhodobý hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie
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Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Poskytnut
é 

preddavky 
na 

dlhodobý 
hmotný 

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 27 656 477 663 2 937 0 0 0 0 0 508 256

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 27 656 477 663 2 937 0 0 0 0 0 508 256
Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 221 630 2 937 0 0 0 0 0 224 567

Prírastky 0 11 952 0 0 0 0 0 0 11 952

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 233 582 2 937 0 0 0 0 0 236 519
Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia 27 656 256 033 0 0 0 0 0 0 283 689

Stav na konci účtovného obdobia 27 656 244 081 0 0 0 0 0 0 271 737

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2020

Dlhodobý hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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2. Deriváty 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 
 
 

3. Pohľadávky 
 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

 

 
 
 

4. 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. 

 
 

5. Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
Spoločnosť nemá náplň pre túto položku. 

 
6. 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 prenajímala časť administratívnej budovy (405,05 m2) spriaznenej osobe – Slovenskému olympijskému 
výboru, Slovenskej golfovej asociácii a Slovenskému paralympijskému výboru na nevýrobné účely. Ročné výnosy 
z nájomného + energie za prenajatý majetok sú v roku 2021 výške 68 321,- eur (v roku 2020 vo výške 30 000 EUR). 
Nájomná zmluva je uzatvorená so spriaznenou osobou na dobu určitú (do 30.6.2021), a s tretími osobami – Slovenský 

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Pohľadávky v lehote splatnosti 267 674 274 186
Pohľadávky po lehote splatnosti 57 465 194 823
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 46 093 2 500
Spolu 371 232 471 509

31. 12. 2021 31. 12. 2020
EUR EUR

Záväzky po splatnosti 445 728 92 947
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 167 607 83 173
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 0 0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0
Záväzky spolu 613 335 176 120
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paralympijský výbor na dobu určitú (do 31.12.202) a Slovenskou golfovou asociáciu 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 2021 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. 
 
 
 

Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočnos-
tí, ktoré sú predmetom účtovníctva.
 
Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi 
Ruskou federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít  
a finančné trhy a prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. Situácia zostáva naďalej veľmi 
nestabilná a možno očakávať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie aktivít spoločností pôsobiacich v danom 
regióne, ako aj dôsledky na celkové ekonomické prostredie, predovšetkým obmedzenie dodávateľských  
a odberateľských reťazcov. Rozsah dôsledkov týchto udalostí na Spoločnosť však v danom momente nie je možné 
úplne predvídať.
 

G. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.
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PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava, 815 32, Slovak Republic 
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk 

The firm's ID No.: 35 739 347. The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, Ref. No.: 16611/B, Section: Sro. 
IČO Spoločnosti je 35 739 347. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro. 

Správa nezávislého audítora 

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Slovenská olympijská marketingová, a.s.: 

Náš názor 
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu spoločnosti Slovenská olympijská marketingová, a.s. (ďalej len „Spoločnosť”) 
k 31. decembru 2021 a výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu 
skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon o účtovníctve“). 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti: 

• súvahu k 31. decembru 2021, 
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a 
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy 

a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Východisko pre náš názor 
Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša 
zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným 
východiskom pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných 
odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre 
medzinárodné etické štandardy účtovníkov (ďalej „Kódex IESBA“), ako aj v zmysle ustanovení 
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa 
etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj 
ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Kódex 
IESBA. 

Správa k ostatným informáciám vrátane výročnej správy 
Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z výročnej 
správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej). 

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie. 

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné 
informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne 
nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či 
máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne.  
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Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon 
o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že:

• informácie uvedené vo výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú 
v súlade s účtovnou závierkou, a že

• výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, 
sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky 
v súlade so Zákonom o účtovníctve a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za 
potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je 
Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností 
súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za 
použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, ibaže by štatutárny orgán buď mal 
zámer Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože 
realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá 
bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, 
aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je 
výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod 
môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.
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• Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, 
že takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na 
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, 
sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov 
získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu 
spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový 
harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných 
kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ing. Peter Havalda, FCCA
Licencia SKAU č. 161 Licencia UDVA č. 1071

4. mája 2022
Bratislava, Slovenská republika
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Príloha č. 5

VÝROČNÁ SPRÁVA

SPORT EVENT, s. r. o.

(za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)

Apríl 2022
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1.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Obchodné meno:  Sport Event, s. r. o.
Právna forma:   spoločnosť s ručením   
   obmedzeným
Sídlo spoločnosti:  Kukučínova 26, 
   831 03 Bratislava 
   - mestská časť Nové Mesto  

Predmet činnosti: 
• •  Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkova-
teľom živnosti (veľkoobchod)

• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby

• Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsa-
hu 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 služ-

by 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 spolo-

čenských podujatí
• Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
• Prípravné práce k realizácii stavby
• Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov  

a interiérov
• Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým  

spracovaním údajov
• Vedenie účtovníctva
• Administratívne služby
• Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
• Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov  

a zvukových nahrávok
• Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spo-

ločenských a humanitných vied
• Fotografické služby
• Čistiace a upratovacie služby

Spoločníci:

Slovenský olympijský a športový výbor
Junácka 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

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: 25.06.2019

Konanie menom spoločnosti:  
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z konateľov 
samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje v tej 
forme, že pod pretlačený alebo napísaný názov spoločnosti 
sa konateľ vlastnoručne podpíše.

Základné imanie:  
5 000 EUR. Rozsah splatenia: 5 000 EUR

2.  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Spoločnosť je riadená štatutármi bez zamestnaneckej 
štruktúry.  

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 
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 
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jediným spoločníkom SE je Slovenský olympijský a športový 
výbor (ďalej SOŠV). Založenie SE vychádzalo z potreby 
zabezpečiť predovšetkým technicko-organizačné činnosti 
v pripravovaných projektoch olympijského a športového 
hnutia, ktoré 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

Od 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 je závislá od situácie v oblasti 
zabezpečenia športových a kultúrnych podujatí. 
V roku 2021 uzavrel Slovenský olympijský a športový 
výbor memorandá o spolupráci a porozumení s Košickým 
samosprávnym krajom a s občianskym združením Košická 
aréna. Všetky inštitúcie deklarovali zámer rozvíjať športovú 
infraštruktúru a podmienky pre šport a aktívny pohyb 
a životný štýl v Košickom samosprávnom kraji. Cieľom 
spolupráce s občianskym združením Košická aréna je finančná 
stabilizácia a ďalší rozvoj Steel arény ako infraštruktúry 
národného významu. 
Akcionári Košickej arény počas roka 2021 oslovili SOŠV 
so žiadosťou o aktívnu participáciu pri udržaní tohto 
významného slovenského multišportového komplexu. 
SOŠV žiadosť zvažoval. V náročnej pandemickej dobe, ktorá 
nepraje športu, sa rozhodol pomôcť a aktívne sa podieľať na 
udržaní športového komplexu. Prostredníctvom obchodnej 
spoločnosti Sport Event, s. r. o., sa v rámci jej zamerania 
obchodných aktivít v zmysle predmetu jej činnosti a dopyte 
po službách preto stal členom občianskeho združenia 
Košická aréna najskôr s 33,99 percentami akcií a následne  
s 42,16 percentami. 
Vďaka spolupráci a aktívnemu pôsobeniu SOŠV a Sport 
Event, s. r. o., sa podarilo prevádzku Steel arény stabilizovať 
a nastaviť moderné procesy riadenia. Vstup SOŠV bol 
dôležitý pre pokračovanie príprav veľkých medzinárodných 

športových podujatí (ME v hádzanej, ME v malom futbalu, 
ISU GP juniorov v krasokorčuľovaní) i pre každodennú 
činnosť HC Košice. V aréne začali pôsobiť Liba Academy 
či Ice Dream Košice. V Steel aréne po stabilizácii naďalej 
môže pokračovať tréningový proces mládežníckych a 
žiackych tímov. Sport Event, s. r. o., otvoril aj rokovania s 
novými partnermi, ktorí by mali pomôcť pri ďalšom rozvoji  
a modernizácii Steel arény. 

5.  PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH 
ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

6.  ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Analýza stavu spoločnosti: 
Spoločnosť vykázala k 31.12.2021 aktíva celkom v sume  
123 352 eur, z toho neobežný majetok vo výške 0 eur  
a obežný majetok vo výške 123 352 eur. Najvýznamnejšou 
položkou obežného majetku boli ostatné pohľadávky  
v celkovej sume 120 345 eur. Zvyšok tvoria účty v bankách  
2 952 eur a pohľadávka voči daňovému úradu vo vzťahu  
k DPH vo výške 55 eur.
Vlastné imanie a záväzky spoločnosti k 31.12.2021 tvoria  
123 352 eur. Základné imanie je 5 000 eur, výsledok 
hospodárenia bežného účtovného obdobia je strata vo 
výške 3 490 eur. Spoločnosť vykazuje k 31.12.2021 záväzky 
vo výške 121 409 eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške  
36 eur, rezervy sú vo výške 700 eur, dlhodobé záväzky sú vo 
výške 15 eur a krátkodobé finančné výpomoci sú vo výške  
120 658 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 98,43 %. Krát-
kodobé záväzky predstavujú 0,03 % 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 31.12.2021 výsledok hospodárenia 
– stratu, v celkovej sume 3 490 eur. V hospodárskej 
činnosti dosiahla spoločnosť stratu vo výške 2 725 
eur, a vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu 
vo výške 765 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 2021 bolo na jedno euro 
tržieb vynaložených 11,115 eur nákladov, čiže vynaložené 
náklady boli približne jedenásťkrát vyššie ako tržby. 
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Tabuľka č. 1: 
Prehľad o výške majetku, jeho štruktúre a záväzkoch 

Aktíva a pasíva
k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021

AKTÍVA  CELKOM 16 049 6 795 123 352

Neobežný majetok 0 0 0

v tom: - - -

Dlhodobý hmotný majetok 0 0 0

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0

Obežný majetok 16 049 6 795 123 352

v tom: - - -

Zásoby 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky 0 231 120 400

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0

Finančné účty 16 049 6 564 2 952

PASÍVA  CELKOM 16 049 6 795 123 352

Vlastné imanie 5 025 5 433 1 943

v tom: - - -

Základné imanie 5 000 5 000 5 000

Kapitálové fondy 0 0 0

Fondy zo zisku 0 0 0

Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 25 433

Výsledok hospodárenia bežného obdobia 25 408 -3 490

Záväzky 11 024 1 362 121 409

Rezervy 700 897 700

Dlhodobé záväzky 0 13 15

Krátkodobé záväzky 10 324 452 36

Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 120 658

Bankové úvery bežné 0 0 0

Bankové úvery dlhodobé 0 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. 2019 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021

Výnosy z hospodárskej činnosti 40 000 45 000 0

Náklady na hospodársku činnosť 39 709 44 124 2 725

VH z hospodárskej činnosti 291 876 -2 725

Výnosy z finančnej činnosti 0 1 345

Náklady na finančnú činnosť 38 287 1 110

VH z finančnej činnosti -38 -286 -765

Výnosy celkom 40 000 45 001 345

Náklady celkom 39 747 44 411 3 835

Daň z príjmov 228 182 0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 25 408 -3 490

Hodnota ukazovateľa v eurách

Súvaha - analýza trendov k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021
absolútna percentuálna

Aktíva celkom (netto) 16 049 6 795 123 352 116 557 1 715,33

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 x X

B. Neobežný majetok 0 0 0 x X

C. Obežný majetok 16 049 6 795 123 352 116 557 1 715,33

Pasíva celkom 16 049 6 795 123 352 116 557 1 715,33

A. Vlastné imanie 5 025 5 433 1 943 -3 490 -64,24

B. Záväzky 11 024 1 362 121 409 120 047 8 814,02

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. 2019 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021

Pracovný kapitál 5 725 6 343 2 658

Podiel pracovného kapitálu na obežnom majetku 35,67 % 93,35 % 2,16 %

Likvidita I. stupňa 1,55 14,52 0,03

Likvidita II. stupňa 1,55 15,03 1,02

Likvidita III. stupňa 1,55 15,03 1,02

Hodnota ukazovateľa

Zmeny v štruktúre a objeme 
neobežného majetku k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021 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 

Ukazovateľ
k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021

Krytie celkového majetku vlastným imaním - ukazovateľ 
samofinancovania

31,31 79,96 1,57

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 68,69 20,04 98,43

Podiel vlastného imania na cudzích zdrojoch 45,58 398,90 1,6

Hodnota ukazovateľa v %

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

Zmeny v štruktúre a objeme 
pracovného kapitálu k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021 absolútna percentuálna

C. Obežný majetok 16 049 6 795 123 352 116 557 1715,33

C.1. Zásoby 0 0 0 x x

        Materiál 0 0 0 x x

        Tovar 0 0 0 x x

C.3. Krátkodobé pohľadávky 0 231 120 400 120 169 52 021,21

        Pohľadávky z obchodného styku 0 0 0 0 x

        Štát - daňové pohľadávky 0 143 55 -88 -61,54

        Iné pohľadávky 0 88 120 345 120 257 136 655,68

C.4. Finančné účty 16 049 6 564 2 952 -3 612 -55,03

B.3. Krátkodobé záväzky 10 324 452 36 -416 -92,04

        Záväzky z obchodného styku 10 096 0 36 36 -

        Nevyfakturované dodávky 0 0 0 x x

Záväzky voči spoločníkom 0 0 0 x x

        Záväzky voči zamestnancom 0 140 0 -140 -100

        Záväzky zo soc. poistenia 0 97 0 -97 -100

        Štát - daňové záväzky 228 215 0 -215 -100

Iné záväzky 0 0 0 x x

B.4. Krátkodobé bankové úvery a výpomoci 0 0 120 658 120 658 -

        Pracovný kapitál: C - (B.3 + B.4.) +5 725 +6 343 +2 658 -3 685 -58,10

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

Výkaz ziskov a strát - analýza trendov
k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021 absolútna percentuálna

I. Tržby za predaj tovaru 0 0 0 0 0

A. Náklady vynaložené na predaný tovar 0 0 0 0 0

Obchodná marža 0 0 0 0 0

II. Tržby za vlastné výrobky a služby 40 000 45 000 0 -45 000 -100

B.  Výrobná spotreba 0 0 0 0 0

B.1. Spotreba materiálu a energie 0 53 0 -53 -100

B.2. Služby 39 709 40 695 2 117 -38 578 -94,80

Pridaná hodnota +291 +4 252              -2 117 -6 369 -149,79

C. Osobné náklady 0 3 179 500 -2 679 -84,27

D. Dane a poplatky 0 0 0 0 0

E. Odpisy dlhodobého majetku 0 0 0 0 0

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

F. ZC predaného dlhodobého majetku 0 0 0 0 0

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

IV. Ostatné výnosy 0 0 0 0 0

H. Ostatné náklady 0 197 108 -89 -45,18

VH z hospodárskej činnosti +291 +876              -2 725 -3 601 -411,07

Výnosové úroky 0 0 345 345 100

Ostatné finančný výnosy 0 0 0 0 0

Nákladové úroky 0 0 658 658 100

Ostatné finančné náklady 38 285 452 167 58,60

XIII. Kurzové zisky 0 1 0 -1 -100

O. Kurzové straty 0 2 0 -2 -100

VH z finančnej činnosti -38 -286 -765 -479 167,48

Daň z príjmov za bežnú činnosť 228 182 0 -182 -100

VH z bežnej činnosti po zdanení +25 +408 -3 490 -3 898 -955,39

VH za účtovné obdobie +25 +408 -3 490 -3 898 -955,39

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. 2019 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021

Celková nákladovosť 0,999 0,991 11,115

Mzdová nákladovosť x x 1,449

Materiálová a energetická nákladovosť x x 0

Nákladovosť nákupu tovaru x x 0

Nákladovosť služieb 0,993 0,904 6,136

Odpisová nákladovosť x x X

Úroková nákladovosť x x 1,907

Finančná nákladovosť 0,001 0,006 3,217

Náklady organizácie na mzdy a prevádzku rok 2019 rok 2020 rok 2021

Osobné náklady zamestnancov  0 3 179 500

Kancelárske potreby 0 53 0

Nákup a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky 0 0 0

Poradenské služby - ekonomické, právne a iné 3109 11 393 2 117

Doprava 0 4 739 0

Služby Sport Event 36 600 23775 0

Odpisy, kurzové rozdiely, poistenie 0 137 108

Telekomunikačné služby 0 0 0

Poplatky a poštovné 0 60 0

Cestovné náhrady - zamestnanci 0 130 0

Reprezentačné 0 658 0

Spolu 39 709 44 124 2 725

Hodnota ukazovateľa 

Priemerný stav zamestnancov
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 1 0

Z toho: zamestnanci s plným pracovným úväzkom 0 0

Z toho: zamestnanci s kratším pracovným úväzkom 1 0

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

2021 súkromný sektor tuzemský 345
Úroky z pôžičky poskytnutej Košickej aréne, 

o. z. 11. 12. - 31. 12. 2021
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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

Košická aréna, o. z. Nerudova 12 040 01 Košice 35556501
Vykrytie finančných strát 
a zabezpečenie prevádzky 
a funkčnosti arény

Meno a priezvisko Účel

x x

x x

13.  NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 

Valné zhromaždenie spoločnosti navrhuje vysporiadať 
výsledok hospodárenia – stratu k 31. 12. 2021 v celkovej 
výške 3 490 eur nasledovne:
3 490 eur – presun na účet neuhradená strata minulých rokov.

14.  ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM 
DOKUMENTE A V INÝCH PREDPISOCH

V roku 2021 neboli vykonané žiadne zmeny v Stanovách 
Sport Eventu, s. r. o., a ani v iných dokumentoch spoločnosti.

15.  ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV DO 
ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

V roku 2021 neboli zmeny v zložení orgánov do zostavenia 
závierky.
 

16.  UDALOSTI OSOBITÉHO VÝZNAMU, 
KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ 
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 

Po skončení účtovného obdobia nenastali v spoločnosti 
žiadne udalosti osobitého významu. 

17.  PRÍLOHY
a. Účtovná závierka za rok 2021

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

Bratislava 8. 4. 2022                                                                      ..................................................
                                                                                             podpis konateľa spoločnosti Sport Event, s.r.o.
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Príloha A
Účtovná závierka za rok 2021
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A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti 
Sport Event, s.r.o. 
Kukučínova 26 
831 03  Bratislava 

 
2. Informácie o skupine  
Spoločnosť nie je súčasťou skupiny.  

 
3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2021 bol 0, v roku 2020 bol priemerný 
prepočítaný počet zamestnancov 1. 

 
 
B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH  

 
1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (splnenie 
princípu going concern). 
 
Dopady COVID 19 na podnikateľské aktivity Spoločnosti boli v roku 2021 významne negatívne. Hlavná obchodná činnosť 
postavená na technicko-organizačnom zabezpečovaní 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 2022 stabilizuje, Spoločnosť obnoví 
obchodnú činnosť v zmysle predmetu svojej činnosti.   
 

2. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek.  
 

3. Dlhodobý finančný majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek.  

 
4. Zásoby  
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

5. Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie 
sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
 

Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden 
rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi 
menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich peňažných 
príjmov a príslušných diskontných faktorov.  

 
6. Krátkodobý finančný majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

7. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

8. Finančné účty 
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie 
ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.  

 
9. Emisné kvóty 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa 
opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého 
mesiaca účtovného obdobia. Spoločnosť účtuje o nákladoch budúcich období – program Omega na rok 2021. 
 
 

245
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11. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
12. Záväzky, dlhopisy, úvery a pôžičky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. O prijatých krátkodobých finančných výpomociach poskytnutých 
účtovnej jednotke od iných osôb, s výnimkou bánk a spoločníkov obchodnej spoločnosti, sa účtuje na účte 249. Na tomto 
účte sa účtuje na základe zmlúv. Zároveň sa účtujú na účte 562 úroky z prijatej pôžičky. 
 
 

13. Rezervy 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, 
že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou 
a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 
 

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie 
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu 
záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba 
rezervy.  
 

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne 
dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.  

 
14. Zamestnanecké požitky 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
15. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

16. Dotácie zo štátneho rozpočtu 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

17. Deriváty 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

18. Cudzia mena 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 

 
19. Výnosy 
Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. 

 
20. Oprava chýb minulých období 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
 

C. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
 

 
1. Záväzky 
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

 

31. 12. 2021 31. 12. 2020

EUR EUR

Záväzky po splatnosti 0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 121 394 1 349

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 15 13

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0

Záväzky spolu 121 409 1 362

246
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D. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo 
iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú             
(v roku 2020: Spoločnosť neposkytla žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia členom orgánov spoločností). 

 

E. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH SPOLOČNOSTI 
 

1. Podmienený majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 

 
2. Podmienené záväzky 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
3. Ostatné finančné povinnosti 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 

 
4. Najatý majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 

5. Prenajatý majetok 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 
 
 

F. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré 
sú predmetom účtovníctva. 

 
 

G. OSTATNÉ INFORMÁCIE  
 
Spoločnosť nemá náplň pre tento odsek. 

 

247
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Príloha č. 6

VÝROČNÁ SPRÁVA

NADÁCIE
SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO 

A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

k 31. 12. 2021

Apríl 2022
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Nadáciu Slovenského olympijského a športového výboru 
(NSOŠV) založil Slovenský olympijský výbor, so sídlom 
Kukučínova 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 NSOŠV 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, kul-

túrnych a športových aktivít,
• podpora školských a predškolských zariadení a zaria-

dení pre rozvoj a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti 
olympizmu,

• podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích usta-
novizní a inštitútov,

• podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych 
hodnôt,

• podpora rozvoja ochrany a tvorby životného prostre-
dia,

• podpora a vydávanie neperiodickej tlače a iných tlačo-
vín 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 organizáci-

ami a spoločnosťami podobného zamerania v Európe 
a vo svete.

1.  PREHĽAD ČINNOSTI NADÁCIE 
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 
A ŠPORTOVÉHO VÝBORU 
ZA ROK 2021

V  roku 2021 správna rada Nadácie Slovenského 
olympijského a športového výboru zasadala celkom 
šesťkrát, dvakrát v budove Slovenského olympijského a 
športového výboru, jedenkrát v HS Centrum Piešťany, 
dvakrát online formou cez aplikáciu Microsoft Teams a raz 

hybridnou formou v budove Slovenského olympijského 
a športového výboru a prostredníctvom aplikácie Microsoft 
Teams. 
Nadácia Slovenského olympijského a  športového výboru 
v súlade so schváleným  rozpočtom pre rok 2021 realizovala 
svoje 4 hlavné projekty - Ukáž sa, Olympijská kvapka krvi, 
Olympijské srdce pre seniorov a Juniorský olympijský tím. 
Taktiež podporila aj 4 deti z marginalizovanej rómskej 
komunity cez pilotný projekt Nádej pre šport. V súlade 
s nadačnou listinou podporila aj významné športové 
osobnosti, individuálne žiadosti športovcov, zapojila sa do 
projektov SOŠV, SPORT (R)EVOLUTION, Športovec roka 
a ďalších, ktoré podporila fi nančne aj nefi nančne. 

Hlavné projekty Nadácie Slovenského 
olympijského a športového výboru:

Ukáž sa 

V roku 2021 išlo už o šiesty ročník grantového programu, 
ktorý pomáha mladým športovým talentom v rozvoji ich 
kariéry. Podporilo sa 25 talentovaných mladých jednotlivcov 
a kolektívov fi nančnou čiastkou 35-tisíc eur.
Rovnako ako v predchádzajúcom ročníku aj počas tohto 
ročníka športovci bojovali o sympatie správnej rady 
NSOŠV cez svoje instagramové profi ly počas dvoch letných 
týždňov. Jeden týždeň športovci uverejňovali fotografi e 
a videá zo svojho športového života, pričom mali dokázať, 
že šport je ich vášňou. Druhý týždeň mali ukázať ako fandia 
našim športovcov, ktorí bojovali na olympijských hrách 
v Tokiu.
Správna rada spomedzi prihlásených športovcov na základe 
stanovených kritérií vybrala 25 fi nalistov. O víťazoch ako aj 
celkovom poradí fi nalistov v obľúbenom grantovom projek-
te Ukáž sa! rozhodla počas septembra široká verejnosť. 
Troch najúspešnejších fi nalistov v livestreame na Facebooku 
Slovenského olympijského a športového výboru vyhlásili 
ambasádor projektu influencer Peter „Expl0ited“ Altof 
a strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková.
Celkovým víťazom šiesteho ročníka Ukáž sa! sa stali 
karatisti zo Športovej školy karate Bratislava. Šťastie v Ukáž 
sa! skúšali aj v minulom ročníku, do fi nálového výberu sa 
však nedostali. V hlasovaní verejnosti získali mladí karatisti 
4210 hlasov a fi nančný grant vo výške 4 000 eur. Druhé 
miesto obsadila biatlonistka Ema Zvarová a získala grant 
vo výške 3 000 eur. Na treťom mieste sa v hlasovaní 
umiestnil Tomáš Tohol, ktorý sa venuje freestyle BMX 
a dostal príspevok vo výške 2500 eur.

Olympijská kvapka krvi

V roku 2021 sa realizoval siedmy ročník projektu 
Olympijská kvapka krvi. V dôsledku pandémie COVID-19 
a opatrení súvisiacimi s pandémiou Národná transfúzna 
služba SR zaznamenáva počas celého roka nedostatok 
krvných jednotiek na celom Slovensku.
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Cieľom Olympijskej kvapky krvi a jej kampaní Športová krv 
a Každá kvapka krvi sa počíta bolo vyzvať ľudí, aby darovali 
krv a pomohli zachrániť pacientov, ktorých život závisí od 
transfúzie krvi.
Aj členovia správnej rady NSOŠV, zamestnanci sekretariátu 
SOŠV a členovia komisií a rád SOŠV v predsviatočnom 
čase venovali v centre Národnej transfúznej služby v 
bratislavskom Ružinove vzácnu tekutinu. Na odberné lôžko 
si ľahli aj bývalí športovci Juraj Minčík či Tomi Kid Kovács.
Správna rada Nadácie SOŠV sa rozhodla v rámci 
poďakovania za darovanie krvi podporiť zo svojho 
rezervného fondu vybrané aktivity a subjekty v jednotlivých 
samosprávnych krajoch. Pri adresovaní podpory úzko 
spolupracovala s úradmi vyšších územných celkov, ktoré 

odporúčali, kam fi nančné prostriedky či dary poputujú.
Domovy sociálnych služieb v Trenčianskom samosprávnom 
kraji dostali nové tablety. V Nitrianskom samosprávnom 
kraji išli fi nancie na materiálno-technické vybavenie 
telocviční stredných zdravotníckych škôl v Nitre a Nových 
Zámkoch. V Košiciach sa prostredníctvom Nadácie KSK 
podporilo športovanie vybraných detí a časť fi nancií išla aj 
na nákup športového vybavenie do telocvične Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Michalovciach.

Olympijské srdce pre seniorov

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru 
v spolupráci s Kúpeľmi Dudince zorganizovala v termíne 

Grafi ka k projektu Ukáž sa 2021

Na fotografi i Róbert Vittek z darovania krvi dňa 11.júna 2021
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6. - 12. septembra 2021 už šiestykrát liečebno-regeneračný 
pobyt v Kúpeľnom hoteli Minerál Dudince. V kúpeľoch sa 
zišli významné osobnosti slovenského športu v seniorskom 
veku vrátane olympijských medailistov. 
Kúpeľní hostia mali individuálny program procedúr, avšak 
našiel sa čas  aj na stretnutia bývalých športovcov. Prvé 
stretnutie sa odohralo v úvodný večer, na ktorom sa všetci 
účastníci pobytu pod taktovkou riaditeľky NSOŠV Zuzany 
Vodáčkovej navzájom predstavovali a spoznávali. 
V utorok 7. septembra mali počas dňa všetci olympionici 
spoločný program. Najskôr v hoteli Rubín športové 
popoludnie, na ktorom si zahrali bowling či stolný tenis. 
Večer už bola na programe slávnostná večera v hoteli 
Minerál. Počas nej sa k účastníkom programu prihovorili 
prezident SOŠV Anton Siekel i riaditeľ Kúpeľov Dudince 
Slavomír Brza. Neskôr sa k partii pridal aj predseda správnej 
rady NSOŠV Dušan Guľáš.
Na záver pobytu 11. septembra si na Slnečnej lúke, ktorá 
sa od tohto roku stala revitalizovanou promenádnou 
zónou, užili kúpeľnú rozlúčku s letom, spojenú s bohatým 
kultúrnym programom.

Juniorský olympijský tím

Projekt Juniorský olympijský tím pokračoval aj v roku 2021 
už svojim štvrtým ročníkom. 
Slovenský olympijský a športový výbor zostavil tím na základe 
návrhov slovenských športových zväzov v olympijských 

športoch, pričom vyberal z talentovaných športovcov 
v juniorskom veku. Hlavným kritériom pri posudzovaní 
a výbere adeptov je medzinárodná úspešnosť mladých 
talentov na vrcholných podujatiach ich vekovej kategórie 
v predošlom sledovanom období. 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 minimálne 20 najúspešnejších, ktorým poskytuje 
ročný grant vo výške 2 400 eur a nefi nančné plnenie od 
dodávateľov SOŠV.
V roku 2021 bolo  v Juniorskom olympijskom tíme devätnásť 
jednotlivcov a sánkarská dvojica Vratislava Varga a Metod 
Majerčák. 
Každoročnou aktivitou Juniorského olympijského tímu 
býva aj teambuilding JOT Games, na ktorom je pre 
športovcov pripravený pestrý program pozostávajúci zo 
zábavy, vzdelávania a tréningov. Nechýbalo ani stretnutie 
s medailistami z Tokia či premietanie fi lmu o futbalistovi 
Martinovi Murckovi, ktorého podporila nadácia. Celým 
program ich previedol mentálny kouč Adam Kocian, ktorý 
s SOŠV spolupracoval aj v minulosti. Na podujatí, ktoré 
sa konalo 8. -9.  októbra, sa zúčastnili aj vybraní športovci 
z projektu Ukáž sa!. 

 

Fotografi a olympionikov z liečebného pobytu v Dudinciach, ktorých prišiel navštíviť Anton Siekel
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Nepravidelné aktivity:
Nádej pre šport
Nadácia sa rozhodla prostredníctvom fi nančnej podpory 
podporiť aj talentovaných športovcov zo zhoršených 
sociálnych podmienok, konkrétne z marginalizovaných 
rómskych skupín. Pre týchto mládežníkov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia to znamená lepšiu prípravu, 
kvalitnejšie tréningy a väčšie šance na úspech v športe, 
ktorý milujú.
Nadácia sa rozhodla podporiť chodca Daniela Kováča, 
ktorý sa stal v roku 2017 aj víťazom projektu Ukáž sa! 
Ďalším podporeným športovcom bol 16-ročný boxer 
Samuel Zupko a futbalista Patrik Bihári z klubu FC Slovan 
Galanta. Podporená bola aj atlétka Anna Mária Horváthová 
z Moldavského atletického klubu. Každý športovec 
prostredníctvom svojho klubu dostal od nadácie fi nančný 
príspevok vo výške 2400 eur. 

Športovec roka
NSOŠV fi nančne podporila vyhlásenie novinárskej ankety 
Športovec roka 2021. Vyhlásenie sa konalo v priestoroch 
Slovenského olympijského a športového múzea dňa 
19. decembra. V rámci podujatia sa udeľovali aj ocenenia 
športová legenda, paralympionik roka, neolympijský 
športovec roka a cena Štefana Mašlonku. Cena Nadácie 
SOŠV pre Talent roka bola udelená Martinovi Svrčekovi. 
Nadácia SOŠV podporovala Martina aj individuálne počas 
roka 2021.

Futbalstory – Martin Murcko
Životný príbeh nádejného športovca Martina Murcka, 
ktorého sľubne rozbehnutú kariéru ukončila vážna 
autonehoda, môže dnes slúžiť ako autentická inšpirácia 
na osvetu medzi športovcami. Vznik dokumentárneho 
fi lmu, ktorý mal premiéru 28. septembra v Modre a o dva 
dni neskôr v Košiciach, podporila aj Nadácia Slovenského 
olympijského a športového výboru. Film je primárne určený 
mladšiemu divákovi a prostredníctvom silných emócií v ňom 
zanechá nezmazateľnú stopu, odkaz osobnej zodpovednosti 
za svoj život a podporí vôľu prekonávať vlastné ťažkosti. 
Režisérom 41-minútového dokumentárneho fi lmu je Michal 
„Romeo“ Dvořák.
Vo fi lme účinkujú okrem Martina Murcka a jeho mamy 
Márie aj prezident Slovenského olympijského a športového 
výboru Anton Siekel, členovia LOSS Zuzana Žirková, Albert 
Rusnák mladší, Róbert Jano, Tomáš Medveď, Norbert Sališ, 
Mojmír Trebuňák, bývalý ligový futbalista Martin Mikulič, 
Alena Gombošová, ktorá bola Murckovou učiteľkou na 
bardejovskom gymnáziu, aj raper Kali, keďže k Martinovej 
autonehode došlo pri návrate partie mladých ľudí práve z 
jeho koncertu.

 

Fotografi a z podujatia JOT Games

VS 2021 sov fin 3.indd   255VS 2021 sov fin 3.indd   255 12/05/2022   11:1612/05/2022   11:16



256

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 2021 rok 2020

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 0 0

Dlhodobý finančný majetok 0 0

Zásoby 350 1 683

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Krátkodobé pohľadávky 10 000 0

Finančné účty 164 491 100 429 

Náklady budúcich období 250 9 494

Aktíva celkom 175 091 111 606

Pasíva rok 2021 rok 2020

Imanie a peňažné fondy 6 639 6 639

Fondy tvorené zo zisku 0 0

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 85 166 93 438

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -13 517 -8 271

Rezervy 3 900 5 900

Dlhodobé záväzky 0 0

Krátkodobé záväzky 346 8 900

Bankové výpomoci a pôžičky 0 0

Výnosy budúcich období 92 557 5 000

Pasíva celkom 175 091 111 606
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Náklady rok 2021 rok 2020

Spotreba materiálu 2 368 2 709

Spotreba energie 0 0

Predaný tovar 0 0

Opravy a udržiavanie 0 0

Cestovné 0 0

Náklady na reprezentáciu 0 157

Ostatné služby 9 355 16 449

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 0

Zmluvné pokuty a penále 0 0

Ostatné pokuty a penále             0             0

Odpísanie pohľadávky 0 0

Úroky 0 0

Kurzové straty 0 0

Dary 0 0

Osobitné náklady 0 0

Manká a škody 0 0

Iné ostatné náklady 27 7

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 23 755 26 895

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 38 549 48 584

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 120 724 0

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 0 0

Náklady celkom 194 778 94 801
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Výnosy rok 2021 rok 2020

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0 0

Prijaté príspevky od iných organizácií 29 140 48 531

Prijaté príspevky od fyzických osôb 27 918 33 530

Prijaté členské príspevky 0 0

Príspevky z podielu zaplatenej dane 120 724 0

Prijaté príspevky z verejných zbierok 0 0

Dotácie 0 0

Úroky 0 0

Prijaté dary 3 479 4 470

Výnosy celkom 181 261 86 531

V roku 2021 bola Nadácia SOŠV prijímateľom 2 % podielu 
zaplatenej dane. Prijala príspevky z podielu zaplatenej dane 
vo výške 208 280 eur.  V roku 2021 sa použilo 120 724 eur.
 

3. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA 
ZDROJOV A ICH PÔVODU

kreditné úroky:     0 eur
V roku 2021 boli do výnosov nadácie zahrnuté nasledujúce 
príspevky:
fyzické osoby:                              27 918 eur
právnické osoby:    29 140 eur   
 

4. PREHĽAD PRIJATÝCH DAROV  
A PRÍSPEVKOV

1. Liečebné pobyty 
Kúpele Dudince, a. s. – kúpeľné pobyty pre olympionikov  
7 poukazov   3 129 eur
Zoznam olympionikov, ktorí liečebný pobyt absolvovali 
na základe schválených  kritérií: Veronika Ilavská, Andrej 

Lukošík, Stanislav Kropilák, Justín Sedlák, Marianna 
Némethová-Krajčírová, František Kunzo, Ľubor Štark, Juraj 
Ontko, Ján Klimko a Viera Klimková.

3 poukazy neboli využité z roku 2021 a boli presunuté na 
rok 2022.

2. Športové náradie
Anna Zelinová – detský tréningový luk         350 eur

3. % podielu zaplatenej dane
Príjmy od fyzických a právnických osôb      208 280 eur 
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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   

JUVAMEN 3 000 dar Film Martin  

CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. 5 000 dar

ORION TIP SK, a.s. 10 000 dar

Slovenský olympijský a športový výbor  987 dar
§ 50 ods. 5 a 11 
Zákon o dani z 

príjmov

Centrum pre filantropiu 153 Darujme.sk

Slovenská olympijská marketingová, a. s. 10 000 Charitatívna reklama

Spolu právnické osoby: 29 140  

Fyzické osoby

Anton Siekel 8 418 dar

Dušan Guľáš 2 500 dar

Dušan Guľáš 2 500 dar

Dušan Guľáš 1 000 dar

Dušan Guľáš 1 000 dar

Dušan Guľáš 3 000 dar

Dušan Guľáš 2 500 dar

Dušan Guľáš 1 500 dar

Dušan Guľáš 2 500 dar

Dušan Guľáš 3 000 dar

Spolu fyzické osoby: 27 918  

VS 2021 sov fin 3.indd   259VS 2021 sov fin 3.indd   259 12/05/2022   11:1612/05/2022   11:16



260

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!  

Červená hviezda Košice 600 Príspevky PO

Športová škola Karate Bratislava 4 000 Príspevky PO

Patrícia Tajcnárová 900 Príspevky FO

Tomáš Tohol 2 500 Príspevky FO

Martin Maťko 1 600 Príspevky FO

Dávid Horeličan 1 900 Príspevky FO

Hana Čermáková 1 000 Príspevky FO

Hokejbal Môže Hrať Každý, o.z. 350 Príspevky PO

Tereza Nemcová 1 300 Príspevky FO

Lea Slobodová 2 250 Príspevky FO

Michal Adamov 1 100 Príspevky FO

Judo club Slávia STU Bratislava 1 200 Príspevky PO

Šimon Dubravík 1 500 Príspevky FO

PROefekt team o.z. 400 Príspevky PO

Sophia Polák 800 Príspevky FO

Damián Rebro 1 700 Príspevky FO

Michal Tatarko 1 400 Príspevky FO

HK Spiš Indians Levoča  500 Príspevky PO

Black Tiger Taekwondo Klub Snina  700 Príspevky PO

Lollipops by RDS 500 Príspevky PO

Kiara Žabková 500 Príspevky FO

Kristína Svrčková 2 000 Príspevky FO

Lucia Mikušová 1 800 Príspevky FO

Ema Zvarová 3 000 Príspevky FO

Štefánia Michaličková 500 Príspevky FO

Celkom 34 000

Zrušený príspevok z roku 2020 -900

JUNIORSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM

Peter Benjamin Privara   2 400 Príspevky 2%

Anna Polláková   2 400 Príspevky 2%

Viktória Forster   2 400 Príspevky 2%

Metod Majerčák   1 200 Príspevky 2%

Adam Štelcl   2 400 Príspevky 2%

Alex Maruška   2 400 Príspevky 2%

Adela Vlasáková   2 400 Príspevky 2%
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Názov subjektu/fyzickej osoby Suma v eur Poznámka

Maroš Machán   2 400 Príspevky 2%

Natália Tomčová   2 400 Príspevky 2%

Benjamín Maťašeje   2 400 Príspevky 2%

Ema Kapustová   2 400 Príspevky 2%

Filip Revaj   2 400 Príspevky 2%

Giovanni Slanec   2 400 Príspevky 2%

Viktória Čerňanská   2 400 Príspevky 2%

Filip Stanko   2 400 Príspevky 2%

Vratislav Varga   1 200 Príspevky 2%

Nikoleta Trníková   2 400 Príspevky 2%

Zuzana Dobiašová   2 400 Príspevky 2%

Matej Nemčovič   2 400 Príspevky 2%

Matej Današ   2 400 Príspevky 2%

Romana Čisovská   2 400 Príspevky 2%

Celkom 48 000

Názov subjektu/fyzickej osoby Suma v eur Poznámka Účel

INDIVIDUÁLNA PODPORA

Ladislav Čepčiansky 2 329,1 Príspevky FO Nadačná listina

Irena Mikócziová 3 000 Príspevky FO Nadačná listina

Marek Copák 1 200 Príspevky FO Nadačná listina

Martin Svrček 1 200 Príspevky FO Nadačná listina

Liga na ochranu slovenských športovcov,o.z.   3 000 Príspevky PO Projekt Murcko

Lisa Maria Gamsjager   1 800 Príspevky 2% Nadačná listina

Adam Janičko   1 500 Príspevky FO Nadačná listina

Atletický legionársky klub Moldava n. Bodvou 1 626,27 Príspevky PO Nádej pre šport

Atletický klub Maratón Nitra 1 626,27 Príspevky PO Nádej pre šport

OZ FC Slovan Galanta 1 626,27 Príspevky PO Nádej pre šport

BOX klub Ždaňa 1 626,27 Príspevky PO Nádej pre šport

Celkom 20 534,18

OLYMPIJSKÁ KVAPKA KRVI

Trenčiansky samosprávny kraj   2 000 Príspevky PO Podpora TSK

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky   1 000 Príspevky PO Podpora SZŠ

Nadácia Košického samosprávneho kraja   1 000 Príspevky PO
Podpora Nadácie 

KSK

Stredná zdravotnícka škola Nitra   1 000 Príspevky PO Podpora SZŠ

Gymnázium Michalovce 1 000 Príspevky PO Nákup vybavenia

Celkom 6 000
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Názov položky Plán na rok 2021 Skutočnosť 2021

Audítorské služby
PwC Slovensko s.r.o.- (audit za rok 2021) 3 000 3 600

Externá účtovná firma
VGD-účtovníctvo pre rok 2021 a poradenstvo 3 000 312

Propagácia
Propagačné predmety 4 000 2 258

Režijné náklady a iné poplatky
Zasadnutia nadácie, prenájmy, občerstvenie 500 1 140

Bankové a notárske poplatky 300 210

Réžia webu 500 0

Balík KROS 160 160

Projekt  „Ukáž sa „
Réžia projektu
podpora mladým talentom
Zrušený príspevok z roku 2020

34 000 6 439
34 000

-900

Projekt Olympijská kvapka krvi
Podpora v regiónoch
Réžia projektu

16  000
1 000

6 000
1 729

Projekt Olympijské srdce pre seniorov
kúpeľné pobyty
Réžia projektu 4 140

4 470
1 523

Sociálna výpomoc 
Sociálna výpomoc olympionikom
Podpora rómskych detí
Individuálne žiadosti

6 000
6 400
4 000

5 329
6 505
8 700

Juniorský olympijský tím
granty pre športovcov

48 000
48 000
24 474

Ostatné projekty
2% réžia
Športovec roka

828
40 000

Spolu 131 600 194 778

Náklady Nadácie SOŠV na správu v roku 2021 podľa 
§ 28 ods. 2 a 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách  
v znení neskorších predpisov
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5.  ZMENY V NADAČNEJ LISTINE  
A ZLOŽENÍ ORGÁNOV

V nadačnej listine a v zložení orgánov nenastali v roku 2021 
žiadne zmeny. 

6.  ODMENA SPRÁVCU NADÁCIE

Členovia správnej rady nepoberajú za výkon funkcie 
odmenu.
Správca Nadácie SOŠV nemal v roku 2021 priznanú ani 
vyplatenú žiadnu odmenu.

7.  NADAČNÉ FONDY

Nadácia SOŠV nemá zriadené nadačné fondy.

V Bratislave, 17. 2. 2022

Za správnosť zodpovedá: Ing. Zuzana Vodáčková

Ing. Anton Siekel
Správca Nadácie

Slovenského olympijského a športového výboru
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Účtovná závierka za rok 2021
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č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 
012-(072+091AÚ) 003

Softvér  013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 
+ 091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  
(051- 095AÚ) 008

Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

Pozemky  (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky  (032) 011 x

Stavby  021 - (081 + 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky  023 - (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá  026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok  028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok  029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 
- 095AÚ) 020

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe              (061- 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s  podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (065 - 096 AÚ) 024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 
096 AÚ 025

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 
096 AÚ) 028

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

3 .

Strana 2

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 4 2 1 2 9 7 3 7

265
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Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby r. 031 až r. 036 030

Materiál  (112 + 119) - 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193) 032

Výrobky  (123  - 194) 033

Zvieratá  (124 - 195) 034

Tovar  (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 
391 AÚ) 036

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391AÚ) 039

Pohľadávky voči účastníkom združení      (358AÚ - 391AÚ) 040

Iné pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) 
- 391AÚ 041

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336 ) 045 x

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
a rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348) 047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení  (358 AÚ - 391AÚ) 048

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

Finančné účty r. 052 až r. 056 051

Pokladnica  (211 + 213) 052 x

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 x

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) 
- 291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období  (381) 058

Príjmy budúcich období  (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

1.

MAJETOK  SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 
1.

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 058 a r. 059

Strana 3

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 4 2 1 2 9 7 3 7

174841,25 174841,25 102111,22

350,00 350,00 1682,64

350,00 350,00 1682,64

10000,00 10000,00

10000,00 10000,00

164491,25 164491,25 100428,58

422,07 422,07 1763,07

164069,18 164069,18 98665,51

250,00 250,00 9494,44

250,00 250,00 9494,44

175091,25 175091,25 111605,66
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č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

33.. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

NNeevvyyssppoorriiaaddaannýý  vvýýsslleeddookk  hhoossppooddáárreenniiaa  mmiinnuullýýcchh  rrookkoovv  
((++;;  --  442288))

Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU 
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

Základné imanie  (411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412)
Fond reprodukcie  (413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
Rezervný fond  (421)
Fondy tvorené zo zisku  (423)
Ostatné fondy  (427)

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné  (451AÚ)
Ostatné rezervy  (459AÚ)
Krátkodobé rezervy  (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení (396)

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho  fondu  (472)
Vydané dlhopisy  (473)
Záväzky z nájmu  (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky  (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky  (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu  (478)
Ostatné dlhodobé záväzky  (373 AÚ + 479 AÚ)

Ostatné záväzky  (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery  (461AÚ)
Bežné bankové úvery  ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)

3. KKrrááttkkooddoobbéé  zzáávvääzzkkyy  rr.. 008888  aažž  rr..  009966
Záväzky z obchodného styku  (321 až 326) okrem 323
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období  (383)

Výnosy budúcich období  (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101

Strana 4

SIDIČOSúvaha (Úč NUJ 1-01) 4 2 1 2 9 7 3 7

78288,31 91805,66

6638,78 6638,78

6638,78 6638,78

85166,88 93437,70

-13517,35 -8270,82

4246,00 14800,00

3900,00 5900,00

3900,00 5900,00

346,00 8900,00

96,00

250,00 8900,00

92556,94 5000,00

92556,94 5000,00

175091,25 111605,66
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

Strana 5

IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 4 2 1 2 9 7 3 7

2367,84 2367,84 2708,90

157,40

9355,33 9355,33 16449,07

0,01 0,01 0,03

27,00 27,00 7,00

23755,00 23755,00 26894,92

38549,10 38549,10 48584,14

120723,57 120723,57

194777,85 194777,85 94801,46
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné  poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

ÚÚččttoovváá  ttrriieeddaa  66  ssppoolluu                      rr.. 3399  aažž  rr..  7733
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)  

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Strana 6

IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 4 2 1 2 9 7 3 7

3479,00 3479,00 4470,00

29140,41 29140,41 48530,96

27917,52 27917,52 33529,68

120723,57 120723,57

181260,50 181260,50 86530,64

-13517,35 -13517,35 -8270,82

-13517,35 -13517,35 -8270,82
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Čl. I 

Všeobecné údaje 
(1)  Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, 

jej trvalý pobyt  alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru bola založená Slovenským olympijským 
výborom so sídlom Junácka 6, 831 04  Bratislava,  v zmysle zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách 
v znení neskorších predpisov.  
Dátum založenia: 27.12.2007 

(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 – správca 
nadácie: Ing. Anton Siekel – správca nadácie 

Správna rada 

Ing. Dušan Guľáš – predseda správnej rady 
JUDr. Jaroslav Rybánsky – člen správnej rady 
PaedDr. Zuzana Rehák Štefečeková – člen správnej rady 
Ing. Ľubor Halanda – člen správnej rady 
Mgr. Juraj Minčík - člen správnej rady 
Kristína Czuczová, M.A. – člen správnej rady 
Mgr. Martina Kohlová Gogolová – člen správnej rady 
Katarína Ráczová Lokšová – člen správnej rady 
Ing. Marek Kaňka – člen správnej rady 
PhDr. Pavol Mutafov – člen správnej rady 

Revízor Ing. Mária Jasenčáková – revízor  
 
 

(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka 
vykonáva. 

Hlavná činnosť: podpora a rozvoj športu mládeže a športu pre všetkých, podpora a organizovanie výchovno-
vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít, výpomoc sociálne slabým športovcom a olympionikom. 

Verejnoprospešný účel nadácie podľa Nadačnej listiny: 

- podpora rozvoja vrcholového športu, športu mládeže a športu pre všetkých; 
- podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít; 
- podpora školských a predškolských zariadení a zriadení 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 propagácia 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 organizáciami a spoločnosťami podobného zamerania 

v Európe a vo svete. 
 

(4)  Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka 
(ďalej len „bežné účtovné obdobie“) je 0 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol počet zamestnancov 0 – 
uvedené v tabuľke č. 1. 
 

(5)  Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

Nadácia nemá náplň pre túto položku. 
(6)  Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe. 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
(1)  Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 

svojej činnosti.  

Nadácia 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 2021 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 – v roku 2021 nadácia nevykazovala v účtovníctve žiaden 
dlhodobý nehmotný majetok; 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – v roku 2021 nenastala skutočnosť; 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom  – v roku 2021 nenastala skutočnosť; 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - v roku 2021 nadácia nevykazovala v účtovníctve žiaden dlhodobý 
hmotný majetok; 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - v roku 2021 nenastala skutočnosť; 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - v roku 2021 nenastala skutočnosť; 
g) dlhodobý finančný majetok – v roku 2021 nenastala skutočnosť; 
h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu; 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - v roku 2021 nenastala skutočnosť; 
j) zásoby obstarané iným spôsobom -  v roku 2021 nenastala skutočnosť; 
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 - menovitou hodnotou pri ich vzniku; 
o) časové rozlíšenie na strane pasív - menovitou hodnotou pri ich vzniku; 
p) deriváty - v roku 2021 nenastala skutočnosť; 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - v roku 2021 nenastala skutočnosť. 

(4)  Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného 
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.  

V roku 2021 nadácia neevidovala v účtovníctve dlhodobý hmotný ani nehmotný majetok. 
 

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

V roku 2021 nenastala skutočnosť.  
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Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
(1)  Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku 
v prvotnom ocenení na začiatku 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. 

Uvedené skutočnosti v zmysle bodu 1a), b), c) v roku 2021 nenastali. 
(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 2021 nenastala. 
(3)  Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Skutočnosť v roku 2021 nenastala. 
(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. 

Skutočnosti v roku 2021 nenastali. 
(5)  Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich 

tvorby, zníženia a zúčtovania. 

Skutočnosti v roku 2021 nenastali. 
(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. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 6 - ostatné skutočnosti v zmysle tabuliek č. 7 a 8 v roku 2021 
nenastali. 

(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 2021 nenastali. 
(8)  Opis celkových pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy. 

  
Stav k 

1.1.2021 Prírastky Úbytky 
Stav k 

31.12.2021 
Prehľad celkových pohľadávok 0 96 904 86 904 10 000 

 
(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 2021 nenastali. 
(10)  Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 11. 
(11)  Prehľad časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

 

  
Stav k 

1.1.2021 Prírastky Úbytky 
Stav k 

31.12.2021 
Prehľad nákladov budúcich období 9 494 24 750 33 994 250 

 
 
 

272

Poznámky za rok 2021

VS 2021 sov fin 3.indd   272VS 2021 sov fin 3.indd   272 12/05/2022   11:1612/05/2022   11:16



Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) k 31.12.2021 IČO  4 2 1 2 9 7 3 7 /SID     

 

Strana 10 

(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.  

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 12. 
(13)  Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 13. 
(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, 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 14. 
b) údaje o položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný 

zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov, 
 

  
Stav k 

1.1.2021 Prírastky Úbytky 
Stav k 

31.12.2021 
Prehľad položiek iných záväzkov 8 900 109 236 100 586 250 

 
 

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,0 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 15  
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, 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 16. 
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, 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 17 – nadácia nečerpala v roku 2021 žiadne pôžičky a úvery. 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

Skutočnosti v roku 2021 nenastali. 
(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. 

273

VS 2021 sov fin 3.indd   273VS 2021 sov fin 3.indd   273 12/05/2022   11:1612/05/2022   11:16



Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) k 31.12.2021 IČO  4 2 1 2 9 7 3 7 /SID     

 

Strana 11 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 18. 
(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 č. 19 – skutočnosti v roku 2021 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. 

Skutočnosť v roku 2021 nenastala. 
(2)  Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, finančných príspevkov, osobitných výnosov, zákonných 

poplatkov a iných ostatných výnosov.  

Nadácia účtovala do výnosov prijaté finančné príspevky od spoločností a iných organizácií 
v celkovej hodnote 29 140 eur, príspevok od fyzických osôb v hodnote 27 918 eur a príspevok na 
liečebný pobyt v Dudinciach v hodnote 3 479 eur. Príspevky z podielu zaplatenej dane predstavovali 
sumu 208 281 eur, z ktorých sa presunula nevyčerpaná suma 87 557 eur na výnosy budúcich období. 
 

(3)  Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 
 
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 a dary od iných organizácií 29 140 48 531 
Príspevky prijaté od fyzických osôb 27 918 33 530 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 208 281 0 
Dotácie  0 0 
 

(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. 

Skutočnosť v roku 2021 nenastala. 
(5)  Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných 

nákladov.  

Položka nákladov 
Hodnota v priebehu 
účtovného obdobia 

Hodnota v priebehu 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Spotreba materiálu 2 368 2 709 
Náklady na reprezentáciu 0 157 
Ostatné služby 9 355 16 449 
Ostatné dane a poplatky 27 7 
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 23 755 26 895 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 38 549 48 584 
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 120 724 0 
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 Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 20. 
(6)  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. 

Skutočnosť v roku 2021 nenastala. 
(7)  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 s výnimkou overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo, 

e) ostatné neaudítorské služby. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 21. 
 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

Skutočnosti v roku 2021 nenastali. 
 

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 2021 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 2021 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.  

Nadácia nemá významné finančné povinnosti, ktoré by neboli uvedené v súvahe resp. v účtovníctve. 
(4)  Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

Nadácia nevlastní kultúrne pamiatky. 
(5)  Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej 

zostavenia. 

Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia a dňom zostavenia účtovnej závierky 
nenastali. 
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Tabuľka č. 1 
Tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 
 

 Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0 
z toho  počet vedúcich zamestnancov   
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného 
obdobia 1 1 
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Tabuľka č. 2 

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

 

 

Nehmotné výsledky 
z vývojovej a obdobnej 

činnosti Softvér 
Oceniteľné 

práva 
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté preddavky 
na dlhodobý nehmotný 

majetok Spolu 
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia        
prírastky          
úbytky         
presuny        
Stav na konci bežného účtovného obdobia        
Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia        
prírastky          
úbytky         
Stav na konci bežného účtovného obdobia        
Opravné položky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia        
prírastky          
úbytky         
Stav na konci bežného účtovného obdobia        
Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia        
Stav na konci bežného účtovného obdobia        
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Tabuľka č. 3 

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

 Pozemky 

Umelecké 
diela 

a zbierky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 
Dopravné 

prostriedky 

Pestova-
teľské celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia            
prírastky              
úbytky             
presuny            
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia            
Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia            
prírastky              
úbytky             
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia            
Opravné položky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia            
prírastky              
úbytky             
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia            
Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia            
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia            
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Tabuľka č. 4 

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 

 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v ovládanej obchodnej 
spoločnosti 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok Spolu 

Prvotné ocenenie 
Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia         
Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia         
Opravné položky 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia         
Prírastky         
Úbytky         
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia         
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia         
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia         
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Tabuľka č. 5 

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
  

Názov 
spoločnosti 

Podiel na 
základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej 
jednotky na 
hlasovacích 

právach 
(v %) 

Hodnota vlastného imania ku 
koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

       

       

       
 
 
Tabuľka č. 6 

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

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Pokladnica 422 422 
Ceniny 0 1 341 
Bežné bankové účty 164 069 98 666 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok 0 0 
Peniaze na ceste 0 0 
Spolu 164 491 100 429 
 
Tabuľka č. 7 

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

Krátkodobý finančný 
majetok 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie     
Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie      
Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti      
Ostatné realizovateľné cenné 
papiere     
Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku     
Krátkodobý finančný 
majetok spolu     
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Tabuľka č. 8 

 

Krátkodobý finančný 
majetok 

Zvýšenie/ zníženie 
hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia bežného účtovného 

obdobia 
Vplyv ocenenia 

na vlastné imanie 
Majetkové cenné papiere 
na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere 
na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere    

Krátkodobý finančný  
majetok spolu    

 
 
Tabuľka č. 9 

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky 

(zvýšenie) 

Zníženie 
opravnej 
položky 

Zúčtovanie  
opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Materiál      
Nedokončená 
výroba  
a polotovary 
vlastnej výroby      
Výrobky       
Zvieratá      
Tovar      
Poskytnutý 
preddavok na 
zásoby      
Zásoby spolu      
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Tabuľka č. 10 

Tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh 
pohľadávok 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky 

(zvýšenie) 

Zníženie 
opravnej 
položky 

Zúčtovanie  
opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Pohľadávky 
z obchodného 
styku      
Ostatné 
pohľadávky      
Pohľadávky voči 
účastníkom 
združení      
Iné pohľadávky      
Pohľadávky 
spolu      
 

 
Tabuľka č. 11 

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

 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Pohľadávky do lehoty splatnosti 10 000 0 
Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 
Pohľadávky spolu 10 000 0 
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Tabuľka č. 12 
Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku 

 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 
Základné imanie 6 639    6 639 
z toho:  
nadačné imanie 
v nadácii 6 639    6 639 
vklady zakladateľov      
prioritný majetok      
Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu      
Fond reprodukcie      
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov      
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia 
kapitálových účastín      
Fondy zo zisku 
Rezervný fond      
Fondy tvorené zo 
zisku      
Ostatné fondy      
Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 93 438 -8 271   85 167 
Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie - 8 271 -13 518  8 271 -13 518 
Spolu 91 806 -21 789  8 271 78 288 
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Tabuľka č. 13 

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 
Účtovný zisk  
Rozdelenie účtovného zisku 
Prídel do základného imania  
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  
Prídel do fondu reprodukcie  
Prídel do rezervného fondu  
Prídel do fondu tvoreného zo zisku  
Prídel do ostatných fondov  
Úhrada straty minulých období  
Prevod do sociálneho fondu   
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  
Iné   
Účtovná strata 8 271 
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 8 271 
Iné   
 
 
Tabuľka č. 14 

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

Druh rezervy 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 
Tvorba 
rezerv 

Použitie 
rezerv 

Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Rezerva na mzdy, dovolenku, 
zdravotné a sociálne poistenie      
Rezerva na audit, poplatky 3 600 3 600 3 600  3 600 
Zákonné rezervy spolu 3 600 3 600 3 600  3 600 
Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 2 300 300 1 400 900  300 
Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv      
Ostatné rezervy spolu 2 300 300 1 400   300 
Rezervy spolu 5 900 3 900 5 000 900 3 900 
 
Predpokladaný rok použitia rezerv: 2021. 
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Tabuľka č. 15 
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Záväzky po lehote splatnosti 0 0 
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného roka 96 0 
Krátkodobé záväzky spolu 96 0 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného  do piatich  rokov  vrátane  0 0 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac 
ako päť rokov  0 0 
Dlhodobé záväzky spolu 0 0 
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 96 0 
 
Tabuľka č. 16 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 
Stav k prvému dňu účtovného obdobia 0 0 
Tvorba na ťarchu nákladov 0 0 
Tvorba zo zisku 0 0 
Čerpanie 0 0 
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 0 0 
 
 

Tabuľka č. 17 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho 
zdroja Mena 

Výška 
úroku 
 v % Splatnosť 

Forma 
zabezpečenia 

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Krátkodobý 
bankový úver       
Pôžička       
Návratná 
finančná 
výpomoc       
Dlhodobý 
bankový úver       
Spolu       
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Tabuľka č. 18 
Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

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 alebo  z 
prostriedkov Európskej 
únie     
dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku     
grantu     
podielu zaplatenej dane 0 87 557 0 87 557 
dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane     
nespotrebované účelovo 
viazané finančné dary 5 000 5 612 5 612 5 000 
 
 
Tabuľka č. 19 

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia Istina Finančný náklad 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Celková suma 
dohodnutých platieb     
do jedného roka vrátane     
od jedného roka do 
piatich  rokov vrátane     
viac ako päť rokov     
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Tabuľka č. 20 

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma bežného 

účtovného obdobia 

Použitá suma 
z bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Account manager 3000 0 
Bankové poplatky 10  
Catering 2 823  
Dar – podpora mladého talentovaného športovca 49 800  
Komunikačné náklady 1 440  
Miestna daň, Noshow 444  
PR support 2 700  
Prenájom priestorov 2 561  
Project manager 9 600  
Subdodávateľské náklady 4 939  
Športovec roka 2021 40 000  
Ubytovanie 3 407  
Spolu 120 724  
   
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného 
účtovného obdobia 87 557 

 

 
 
Tabuľka č. 21 

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

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 
overenie účtovnej závierky 3 600 
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  
súvisiace audítorské služby  
daňové poradenstvo  
ostatné neaudítorské služby  
Spolu 3 600 
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PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava, 815 32, Slovak Republic 
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk 

The firm's ID No.: 35 739 347. The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, Ref. No.: 16611/B, Section: Sro. 
IČO Spoločnosti je 35 739 347. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro. 

Správa nezávislého audítora 

Spoločníkovi a konateľovi nadácie Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru: 

Náš názor 
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu nadácie Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len 
„Nadácia”) k 31. decembru 2021 a výsledok hospodárenia Nadácie za rok, ktorý sa k uvedenému 
dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o účtovníctve“). 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Nadácie obsahuje tieto súčasti: 

• súvahu k 31. decembru 2021, 
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a 
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy 

a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Východisko pre náš názor 
Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša 
zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným 
východiskom pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od Nadácie sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov 
(vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické 
štandardy účtovníkov (ďalej „Kódex IESBA“), ako aj v zmysle ustanovení zákona č. 423/2015 
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na 
náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa 
etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Kódex IESBA. 

Správa k ostatným informáciám vrátane výročnej správy 
Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z výročnej 
správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej). 

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie. 

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné 
informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne 
nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či 
máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne. 
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Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon 
o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že:

• informácie uvedené vo výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú 
v súlade s účtovnou závierkou, a že

• výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Nadácii a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme 
povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky 
v súlade so Zákonom o účtovníctve a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za 
potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Nadácia
schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich 
s pokračovaním Nadácie v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu 
pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, ibaže by štatutárny orgán buď mal zámer Nadáciu
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť 
nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá 
bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, 
aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je 
výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod 
môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Nadácie.

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.
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• Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť Nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že 
takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace 
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme 
povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do 
dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že 
Nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový 
harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných 
kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ing. Peter Havalda, FCCA
Licencia SKAU č. 161 Licencia UDVA č. 1071

4. mája 2022
Bratislava, Slovenská republika
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VÝROČNÁ SPRÁVA

(za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021)

Apríl 2022
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