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Zápis zo zasadnutia 

Dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru 

zo dňa 9.12.2021 o 9:00 

  

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

 

Prítomní: Anton Siekel, Ján Mižúr, Ján Karšňák, Boris Čavajda, Jakub Šimoňák, Gábor 

Asványi, Iveta Lednická, Patrik Hrbek 

 

Program zasadnutia:  

 

1. Príprava ročnej závierky k 31.12.2021 

2. Informácia z priebežného auditu a informácia o čerpaní financií ku dňu zasadnutia 

3. Príprava rozpočtu na rok 2022 

4. Vyhodnotenie projektov organizácie za rok 2021 

5. Rôzne 

________________________________________________________________________ 

 

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

po kontrole uznášaniaschopnosti otvoril zasadnutie. 

 

1. Príprava ročnej závierky k 31.12.2021 

 

Riaditeľka ekonomického oddelenia SOŠV Iveta Lednická informovala členov Dozornej rady 

o tom, že ekonomické oddelenie momentálne spracováva všetky podklady za rok 2021 a 

oddelenia SOŠV musia predložiť všetky podklady za tento rok do 15. decembra.  

Medzi hlavné projekty SOŠV, ktoré je potrebné v tomto roku dokončiť sú : 
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• projekt z Nadácie SPP- do konca roka je potrebné vyplatiť všetky financie 

zazmluvneným subjektom a rovnako je potrebné pripraviť podklady k vyúčtovaniam 

pre poskytovateľa finančných prostriedkov. 

• OH Tokio – tento projekt máme už na 99 % vyúčtovaný, ešte sa čaká na preplatenie 

výdajov z olympijskej solidarity. Za účasť na hrách boli koncom novembra vyplatené 

odmeny športovcom a realizačným tímom, ktorí uspeli na na XXXII. Letných 

olympijských hrách Tokio 2020. 

• ZOH Peking 

• Olympijský odznak všestrannosti – projekt je skoro vyčerpaný, v decembri sa 

uhrádzali posledné faktúry k OLOV-u. 

V roku 2021 bola vykonaná kontrola projektu modernizácie športovej infraštruktúry zo strany 

MŠVVaV SR. SOŠV predložili všetky požadované podklady a neboli mu vytknuté žiadne 

nedostatky. 

I. Lednická ďalej uviedla, že v rámci presťahovania sa do nových priestorov si SOŠV zobralo 

leasing. Z dôvodu tejto transakcie sme museli riešiť používanie koeficienta pri zúčtovávaní 

DPH. Podarilo sa nám túto problematiku uzavrieť, výsledkom je spracovaná smernica o 

postupe pri aplikácií koeficienta DPH v praxi, ktorá bude predložená na Výkonný výbor 

SOŠV v januári 2022, avšak uvedený postup musí byť aplikovaný odo dňa kedy táto situácia 

nastala, t. j. od prvej fakturácie leasingu 05/2021.  

SOŠV ako strešná organizácia športu v období od januára do marca 2021 a od augusta do 

októbra 2021 kompletne zastrešovala agendu pracovných ciest lyžiarov v dôsledku sporu 

medzi Slovenskou lyžiarskou asociáciou a Zväzom slovenského lyžovania. Koncom októbra 

bola táto agenda prenesená na Národné športové centrum. 

 

2. Informácia z priebežného auditu a informácia o čerpaní financií ku dňu zasadnutia 

 

I. Lednická informovala členov Dozornej rady, že predaudit SOŠV prebehol 8.-12.11.2021 

a vykonávala ho spoločnosť PWC. Ďalej opísala ako predaudit prebiehal. Audítori 

kontrolovali obdobie od januára do septembra 2021 a boli im predložené všetky ich 
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požiadavky (faktúry, zmluvy a ostatné podklady). Audítori nemali pripomienky a ani z ich 

strany neboli zistené závažné skutočnosti. Finálny audit bude vykonaný do 31.3.2022.  

Priebežne sa spracovávajú podklady do výročnej správy SOŠV, kde sa pripoja aj ekonomické 

podklady so závierkou za rok 2021 po obdržaní správy audítora k závierke. 

 

Informácia o čerpaní financií ku dňu zasadnutia 

 

Výdaje jednotlivých oddelení boli ovplyvnené pandémiou. Najviac sa to dotklo športového 

oddelenia, ktoré nevyčerpalo z projektu OH Tokio 470 000 eur. Medzinárodné oddelenie 

muselo zrušiť viacero plánovaných zahraničných ciest, čo malo vplyv aj na čerpanie rozpočtu. 

Väčšina zasadnutí SOŠV bola v online priestore, a tým pádom to ovplyvnilo aj výdaje. 

Ostatné oddelenia SOŠV dodržiavali rozpočet a v dôsledku zrušenia akcií nevyčerpali všetky 

plánované výdaje.  

  

3. Príprava rozpočtu na rok 2022 

 

Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi uviedol, že rozpočet SOŠV je v prípravnej fáze. 

Návrh rozpočtu bude predložený na prvom Výkonnom výbore SOŠV v roku 2022.  

 

I. Lednická opísala ako prebiehali samotné prípravy rozpočtov pre jednotlivé oddelenia. 

 

Športové oddelenie – najväčšou položkou rozpočtu sú náklady na zimnú olympiádu 

v Pekingu. Zatiaľ sa plánujú za predpokladu, že sa ich zúčastní celá športová príprava. Medzi 

ďalšie významné podujatia patria mládežnícke podujatia a tým sú EYOF v Banskej Bystrici a  

EYOF vo Vuokatti. 

 

Rozvoj olympizmu – v roku 2022 má naplánované všetky každoročné podujatia. SOŠV 

požiadalo MŠVVaŠ o príspevok na Odznak všestrannosti, ktorý mal úspešnú premiéru v roku 

2021.   
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Mediálne oddelenie – bude v ďalšom roku zamerané na tvorbu publikácií k významným 

športovým akciám a bude participovať aj s inými subjektami na vytvorení publikácií zo 

športovej oblasti.  

 

Medzinárodné oddelenie – počíta s čiastočnou účasťou na olympijských hrách a tomu 

prispôsobilo svoj rozpočet. Ráta aj s financovaním nových projektov, o ktoré sa bude SOŠV 

v roku 2022 uchádzať.    

 

Marketingové oddelenie – má na budúci rok naplánované zastrešenie prezentácie všetkých 

oddelení SOŠV a aj zabezpečenie propagačného materiálu.  

 

Slovenské olympijské a športové múzeum – v rozpočte má naplánované výdaje, ktoré budú 

pokrývať muzeálnu činnosť. Chod Nového múzea SOŠV v roku 2022 bude ako samostatný 

projekt v rozpočte prevádzky SOŠV.   

 

Prevádzkové náklady orgánov SOŠV – čerpanie rozpočtu bude závisieť od pandemickej 

situácie a od toho, či budú zasadnutia prebiehať prezenčne alebo online.   

 

Prevádzka SOŠV/Ostatné úlohy – medzi hlavné položky rozpočtu patria projekty. SOŠV bude 

čerpať príspevok z MŠVVaŠ na nové múzeum. Čerpanie financií z Projektu modernizácie 

športovej infraštruktúry sa po dohode s Ministerstvom presúva do roku 2022. Ďalšiu značnú 

položku rozpočtu tvorí prenájom priestorov v Dome športu. 

 

IT oddelenie – rozpočet je tvorený základnými položkami na zabezpečenie IT podpory 

všetkých oddelení SOŠV. 

 

Príjmy SOŠV – sú naplánované reálne príjmy, ktoré SOŠV očakáva budúci rok. Príjmy 

z marketingu sú z 2/3 tvorené bártrovými plneniami (bude to najmä oblečenie na športové 

akcie). 
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I. Lednická uviedla, že suma výdavkov sa rovná sume príjmov a pokiaľ nebudú zdroje  krytia, 

SOŠV bude musieť hľadať nové zdroje financovania alebo v najhoršom prípade sa bude 

musieť upustiť od plánovaných projektov. 

 

G. Asványi uviedol, že z pohľadu financií bude rok 2022 náročný, nakoľko výdavky sú 

naplánované priamo na príjmy a SOŠV musí hľadať zdroje financovania. 

 

4. Vyhodnotenie projektov organizácie za rok 2021 

 

Projekty SOŠV boli aj v roku 2021 ovplyvnené pandémiou. Ako uviedol G. Asványi väčšina 

sa musela presunúť do online priestoru alebo boli úplne zrušené. Veľkým podujatím je 

každoročne Športovec roka. Avšak tento rok bude prebiehať online, nakoľko aj samotní 

partneri podujatia vnímajú aktuálnu situáciu a súhlasili s presunutím do online priestoru 

v štúdiovom režime. Akcia bude prebiehať 20.12.2021 v priestoroch nového Múzea SOŠV, 

kde bude brífing. Z každej kategórie budú pozvaní víťazi. Právnik SOŠV Patrik Hrbek 

uviedol, že v ankete bude aj jeden zástupca z neolympijských športov.  

 

J. Mižúr opísal ako sa bude riešiť Kronika športu v spolupráci s Národným športovým 

centrom a opýtal sa G. Asványiho, či sa budú odovzdávať ocenenia pri príležitosti životných 

jubileí. 

G. Asványi uviedol, že tak ako každý rok, aj budúci rok bude SOŠV zastrešovať túto agendu 

a nezabudne sa na odovzdávanie ocenení. Dodal, že dúfa, že situácia bude priaznivejšia 

a ocenenia sa budú môcť významným jubilantom odovzdať osobne. 

 

J. Mižúr sa opýtal, ako bude v roku 2022 prebiehať TOP team Slovakia. P. Hrbek uviedol, že 

budúci týždeň bude zasadnutie Komisie pre rozvoj športu, na ktorej sa budú zaoberať aj touto 

problematikou. SOŠV v tejto súvislosti čaká aj na vyjadrenie zo strany MŠVVaŠ SR. 

Výsledok zasadnutia bude odprezentovaný aj na Výkonnom výbore SOŠV. 
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5. Rôzne 

 

P. Hrbek opísal členom Dozornej rady SOŠV aktuálnu situáciu v slovenskom lyžovaní.  

 

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

 

 

Zapísala: I. Lednická, v.r.  

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

 

 

 

 


