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Zápisnica zo zasadnutia 

Dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru 

zo dňa 26.4.2022 o 9:00 

  

Miesto konania: Slovenský olympijský a športový výbor, Junácka 6, 831 04 Bratislava 

Prítomní: Anton, Siekel, Ján Mižúr, Boris Čavajda, Ján Karšňák, Gábor Asványi, Iveta 

Lednická 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie 

2. Ročná účtovná uzávierka SOŠV k 31.12.2021 

3. Audit k ročnej účtovnej uzávierke SOŠV k 31.12.2021 

4. Inventarizácia majetku SOŠV k 31.12.2021 

5. Príprava rozpočtu SOŠV na rok 2022 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. Otvorenie  

 

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

kontrole uznášaniaschopnosti otvoril zasadnutie. 

 

  2. Ročná účtovná uzávierka SOŠV k 31.12.2021 

 

Riaditeľka ekonomického oddelenia Iveta Lednická informovala členov Dozornej rady 

o tom, že ročná účtovná závierka SOŠV bola zostavená k 31.12.2021 a zverejnená na stránke 

finančnej správy k 31. 3. 2022 spolu s daňovým priznaním a so všetkými prílohami. 

Pripomenula, že účtovná závierka SOŠV je súčasťou výročnej správy, ktorá bude predložená 

Výkonnému výboru SOŠV.  
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Financovanie ovplyvnili nové vzťahy SOŠV a SOM po presťahovaní sa do budovy Domu 

športu, pričom si SOŠV zobral leasing na vybavenie administratívnych priestorov.  

G. Asványi dodal, že leasing je na dobu na 5 rokov a tvorí najväčší náklad súvisiaci 

s presťahovaním sa do nových priestorov. 

 

I. Lednická  uviedla, že vrástla hodnota dlhodobého hmotného majetku. Pri dlhodobom 

finančnom majetku SOŠV investoval do vlastných dcérskych spoločností.  

 

I. Lednická dodala k  záväzkom SOŠV, že sú len účtovné a sú hlavne voči SOM za oblečenie, 

ktoré na konci roka 2021 ostalo na sklade, ale záväzok existuje z dôvodu, že barterové 

záležitosti sa nehradia, ale sú zápočtom za olympijskú symboliku, čo spôsobilo stratu 

v marketingu, ale v roku 2022 bude tento záväzok vyrovnaný.   

 

Výsledok hospodárenia sa rovná strate vo výške 200 092 eur. Návrh na vysporiadanie 

výsledku hospodárenia je presun na účet nerozdelených strát minulých rokov.  

 

G. Asványi dodal, že výsledok hospodárenia SOŠV, ako príspevkovej organizácii kolíše, čo 

je  ovplyvnené vzťahmi na prelome kalendárnych rokov.  

 

I. Lednická vysvetlila, že účtovná strata bola ovplyvnená účtovaním výdavkov spojených 

s OH Tokio do nákladov v roku 2021 a takisto vyskladnením materiálu, ktorý sa kúpil ešte 

v roku 2020. Pripomína, že záväzky voči SOM a ostatné záväzky voči dodávateľom sú 

splatené.  

 

Plánované hospodárenie v skutočnosti nebolo naplnené z hľadiska príjmov a výdavkov, 

keďže sa OH Tokio posunuli na rok 2021. Takisto sa niektoré príspevky sa vrátili do štátneho 

rozpočtu  a určité plánované výdavky sa nerealizovali.  
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3. Audit k ročnej účtovnej uzávierke SOŠV k 31.12.2021 

 

I. Lednická pripomenula, že vždy koncom roka je vydaný príkaz štatutára na vykonanie 

auditu. Predaudit SOŠV sa robil k 30.9.2021. I. Lednická takisto spomenula, že pracovať sa 

dá aj elektronicky, na diaľku, pričom tento rok robila audit aj vysunutá časť spoločnosti 

PWC z Košíc. Dodala, že už chýba len oficiálny list od audítorov, ale mailovou 

komunikáciou bol obdržaný záver, že účtovná závierka SOŠV vyjadruje finančnú situáciu 

SOŠV k 31.12.2021 a výsledok hospodárenia je v súlade so zákonom o účtovníctve. 

K účtovnej závierke teda neboli zo strany audítora žiadne pripomienky.  

 

4. Inventarizácia majetku SOŠV k 31.12.2021 

 

I. Lednická uviedla, že každý rok je taktiež vydaný príkaz štatutára aj na vykonanie 

inventarizácie majetku ku koncu roka. Inventarizácia zahŕňa majetok, pohľadávky 

aj záväzky. Zistené skutočnosti boli predložené audítorom. Pripomenula, že SOŠV nemá 

značné pohľadávky voči iným subjektom, pričom najvýznamnejšou  položkou sú očakávané 

prostriedky na štipendiá od MOV. 

 

5. Príprava rozpočtu SOŠV na rok 2022 

 

G. Asványi uviedol, že rozpočet bol predložený Výkonnému výboru SOŠV začiatkom roka, 

ktorý ho zobral na vedomie a odsúhlasil rozpočet. Oproti januáru, kedy bol rozpočet 

predložený, sa upravili určité položky. Zmeny v nákladových položkách rozpočtu sa týkali 

týchto oddelení:  

 

Rozvoj olympizmu - prišlo k aktualizácii rozpočtu, pričom sa znížila suma, ktorá súvisí 

s projektom Odznak všestrannosti, keďže SOŠV dostal nižší príspevok. Z toho dôvodu sa 

alokovala nižšia suma.  

 

Medzinárodné oddelenie - príspevok  EOV pre EYOF bude vo vyššej sume. 



 

4 

 

 

Prevádzka SOŠV - najvýznamnejšie položka, do ktorej sa zahrnul aj projekt Športová 

infraštruktúra. I. Lednická upozornila, že v tejto položke je treba urobiť aktualizáciu (zníži 

sa suma na nákladovej aj príjmovej strane). Plánované dobudovanie Slovenského 

olympijského a športového múzea súvisí aj s plánovaným príspevkom 300 tisíc eur 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

G. Asványi uviedol k celkovým príjmom, že sú už tradične zložené z troch prvkov: 

• Príjmy zo štátneho rozpočtu, kde nastala zmena. Suma sa po aktualizácii znížila, 

z dôvodu nižšej sumy príspevku na projekt Odznak všestrannosti. 

• Medzinárodné príjmy.  

• Príjmy zo SOM a iné príjmy. 

 

G. Asványi zhrnul, že hospodársky výsledok je na úrovni 5000 eur, hospodárstvo je 

vyrovnané, pričom hovoríme o  manažérskom výsledku. Dodal, že z hľadiska financií sa 

SOŠV nachádza v najkomplikovanejšej fáze roka, pričom druhá polka roka by mala byť 

priaznivejšia. Vyzdvihol, že sa podarilo dohodnúť s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR na podpore podujatí. 

 

6. Rôzne 

Členovia dozornej rady odporúčajú prerokovať na zasadnutí Výkonného výboru SOŠV 

využitie budovy na Kukučínovej ulici.  

Predseda dozornej rady J. Mižúr odporúča upozorniť komisiu športovcov SOŠV, aby 

nahlásila svojho zástupcu do DR SOŠV za člena ex officio a takisto aj do DR SOM.  

 

7. Záver  

Predseda dozornej rady SOŠV Ján Mižúr ukončil zasadnutie a poďakoval za účasť. 

 

Zapísala: I. Lednická, v.r.  

Overil: Predseda DR SOŠV J. Mižúr, v.r. 


