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Zápisnica zo zasadnutia  

Dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru  

zo dňa 15.11.2022 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, Patrik Hrbek 

Ospravedlnený: Richard Varga 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Príprava ročnej závierky k 31.12.2022  

3. Informácia z priebežného auditu a informácia o čerpaní financií z príspevkov MŠ SR   

ku dňu zasadnutia  

4. Príprava rozpočtu SOŠV na rok 2023 

5. Vyhodnotenie projektov organizácie za rok 2022 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Predseda Dozornej rady SOŠV Ján Mižúr na úvod privítal prítomných na zasadnutí Dozornej 

rady SOŠV a po kontrole uznášaniaschopnosti otvoril zasadnutie. 

 

2. Príprava ročnej závierky k 31.12.2022  

Riaditeľka ekonomického oddelenia SOŠV Iveta Lednická informovala členov Dozornej rady 

o tom, že ekonomické oddelenie momentálne spracováva všetky podklady za rok 2022.  Ďalej 

uviedla, že dňa 29.4.2022 bol spracovaný príkaz prezidenta SOŠV na inventarizáciu majetku, 

pohľadávok a záväzkov skôr ako obvykle kvôli sťahovaniu z budovy na Kukučínovej ulici. 

Fyzická kontrola majetku prebehla dňa 31.5.2022. Nepoškodený majetok bol riadne 

zaevidovaný a na základe darovacích zmlúv odovzdaný športovým zväzom. Dňa 14.7.2022 

prebehlo zasadnutie škodovej a likvidačnej komisie, kde bolo rozhodnuté o vyradení 

zastaraných častí majetku a dňa 23.8.2022 prebehla fyzická likvidácia majetku. Všetko je 

riadne zaúčtované a dokumentácia bola aj predmetom auditu.  

 

3. Informácia z priebežného auditu a informácia o čerpaní financií z príspevkov MŠ SR   

ku dňu zasadnutia  

 

I. Lednická uviedla, že predaudit prebehol v období od 7.11.2022 do 11.11.2022 ku 

dňu 30.9.2022. Všetky žiadané informácie boli predložené audítorom a neboli zaznamenané 
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žiadne negatíva. Termín záverečného auditu bol stanovený na 20.2.2022 až 24.2.2022, v rámci 

ktorého sa budú predkladať audítorom dokumenty z posledného štvrťroka 2022 a takisto aj 

všetky záverečné výkazy.  

Ďalej I. Lednická  informovala o čerpaní financií z príspevkov Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a predstavila spracovaný prehľad príspevkov a ich čerpanie 

k 11.11.2022. Všetky zmluvy uzatvorené na rok 2022 s Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR sú naplnené. Treba ešte dočerpať financie na športovú infraštruktúru, 

pričom koncom novembra by mali byť uzatvorené všetky projekty. Ďalej treba dočerpať 

financie na Odznak všestrannosti a príspevok na Múzeum SOŠV, pričom momentálne 

prebieha verejné obstarávanie na trenažéry a treba vysporiadať financie na vybudovanie parku 

pri Múzeu SOŠV. Z podujatí sú ešte nevyčerpané financie na Svetové hry Birmingham a 

príspevok na EYOF Friuli Venezia Giulia treba dočerpať do 31.3.2023. 

 

4. Príprava rozpočtu SOŠV na rok 2023 

 

I. Lednická uviedla, že návrh rozpočtu SOŠV na rok 2023 bude predložený v januári  

na schválenie Výkonnému výboru SOŠV. Predpokladaný výsledok hospodárenia je zisk.  

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

Športové oddelenie - projekty -  oddelenie je najviac napojené na financie z príspevkov 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zahrnuté sú aj predbežné výdavky na OH 

Paríž 2024.  

Rozvoj olympizmu - ostatné projekty – Olympijský deň, Vykročme za zdravím, Odznak 

všestrannosti. 

Mediálne oddelenie - hlavne publikačná činnosť, virtuálna sieň slávy. 

Medzinárodné oddelenie - najviac spojené na výdavky na OH Paríž 2024, a to najmä na  

pracovné cesty, medzinárodné projekty Erasmus, ďalšie projekty na podporu zväzov.  

Marketingové oddelenie - marketingové a propagačné aktivity pre všetky oddelenia. 

Muzeálna činnosť - výstavná činnosť, pamätník olympionikov, zbierkové predmety, prenájmy 

priestorov.  

Prevádzkové náklady orgánov SOŠV - zasadnutia orgánov SOŠV, ocenenia a tuzemské 

pracovné cesty.  

Prevádzka SOŠV - réžia sekretariátu, telekomunikačné služby, externé služby, poplatky 

a poštovné.  

IT oddelenie - elektronický obeh dokladov a audit systémov, externá spoločnosť na výpočtovú 

techniku. 

Právne oddelenie - právne služby, príprava právnej dokumentácie, zasadnutia odborných 

komisií.  

 

Príjmová stránka: príspevky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; 

medzinárodné príspevky – snažíme sa uchádzať o výzvy a dotácie; marketing 
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5. Vyhodnotenie projektov organizácie za rok 2022 

 

Medzi hlavné projekty SOŠV v roku 2022 patrili:  

OH Peking 2022  

Juniorský olympijský tím 

JOT Games  

Ukáž sa! 

Športuj Slovensko  

Konferencia Sport revolution  

Olympijský odznak všestrannosti 

Športovec roka  

Nadačné projekty - Olympijská kvapka krvi a Srdce pre seniorov 

 

Následne boli postupne priblížené jednotlivé projekty SOŠV a ich realizácia. 

 

6. Rôzne 

 

Predseda Dozornej rady SOŠV J. Mižúr poďakoval I. Lednickej a celému ekonomickému 

oddeleniu SOŠV za prácu pri príprave a priebežných zmenách rozpočtu SOŠV, ako aj za 

prácu so všetkými ekonomickými dokumentami.  

 

 

7. Záver 

 

J. Mižúr poďakoval členom Dozornej rady SOŠV a ukončil zasadnutie Dozornej rady SOŠV.  

 

 

 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, v. r. 

Overil: Ján Mižúr, v. r. 


