
Vážený a milý člen Špeciálnych olympiád Slovensko 
(právnická osoba) 

 
vzhľadom na súčasnú situáciu nie len na Slovensku , ale aj na celom svete ohľadne pandémie COVID-
19, sme pristúpil k organizovaniu Valného zhromaždenia Špeciálnych olympiád Slovensko (ŠOS) 
formou schvaľovania uznesení per-rollam, čo nám Stanovy ŠOS umožňujú. 
Preto Vám touto formou zasielame, v linku v emaile, dokumenty k 27. Valnému zhromaždeniu ŠOS.  
Moje úvodné slove berte ako bod programu 1. Otvorenie.  
Veríme, že všetci ste zdraví, že prežívate toto zvláštne obdobie v poriadku a pevne dúfame, že sme 
Vám pomohli formou našich projektov toto obdobie zvládať lepšie. Pevne veríme, že sa čoskoro 

uvidíme a budeme môcť spoločne tráviť čas športovým vyžitím      . Kolektív Špeciálnych olympiád Vás 
srdečne pozdravuje  a týmto otvárame toto netradičné 27.Valné zhromaždenie ŠOS. Všetky 
dokumenty sú označené podľa bodov programu a nadpisov  a sú zasielané  v linku v emaile.  
2. Schválenie Rokovacieho poriadku a Smernice per-rollam.  Tieto dokumenty sú skontrolované a 
odsúhlasené právnikom. Dávame na schválenie. 
3. Schválenie Programu. Dávame na schválenie. 
4. Schválenie Pracovnej / Mandátovej komisie. Dávame na schválenie. 
Pracovná komisia, vykonávajúca funkciu aj Mandátovej komisie pracuje v zložení Mária Billíková, Ivan 
Štubňa a Veronika Sedláčková. V listinnej podobe v prílohe. 
5. Správa o činnosti ŠOS za obdobie od predchádzajúceho Valného zhromaždenia. Dávame na 
vedomie. 
V správe si môžete prečítať, pozrieť linky a videá zo všetkých akcií, projektov, podujatí ktoré sme pre 
Vás pripravili od 26. VZ ŠOS. Spolu ich je 59 aktivít. 
6. Správa marketingu. Dávame na vedomie 
Vo Februári 2020 sa vrátila naspäť do pracovného pomeru Dominika Nestarcová, ktorá je veľkým 
prínosom v oblasti marketingu, PR a kampaní. Správa marketingu obsahuje rozpis kampaní v roku 
2019, ktoré je potrebné realizovať z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom je bezpochybne je šíriť 
povedomie o našich športovcoch, o potrebe inklúzie a akceptácie ale i potrebe, že aj naši športovci sú 
si hodní odmeny a uznania. V druhom rade, každému sponzorskému subjektu potrebujeme vykázať 
reklamné plnenie, ktoré musí byť v niekoľkonásobne väčšie ako poskytovaná hodnota. Zatiaľ sa nám 
to darí a uvidíme ako bude vyzerať v oblasti marketingu rok 2021. Bude to náročné, ale myslíme aj na 
horšie časy. 
7. Návrh Rozpočtu ŠOS na rok 2020. Dávame na schválenie. 
S návrhom Rozpočtu na rok 2020 sme sa zaoberali od novembra 2019. Bohužiaľ vzhľadom na súčasnú 
situáciu a jej nepredpokladaný vývoj sme sa rozhodli, po niekoľkých zváženiach, nechať návrh Rozpočtu 
v pôvodnom stave. Teda obsahuje všetkých 13 Majstrovstiev Slovenska a ostatné projekty. V prípade, 
že nebudeme môcť uskutočniť všetky plánované  akcie a podujatia v zmenených termínoch, budeme 
financie poskytovať členom a organizáciám, ktorí/ ktoré boli aktívne v rokoch 2018-2020, na ich 
činnosť a rozvoj  na obdobie 2020 a 2021. Zdroje s MŠVVŠ SR sú vo výške 350594€, vlastné zdroje 
máme vo výške 229149,74€ .To znamená, že financovanie ŠOS v roku 2020 sa skladá zo  60% zo 
štátnych zdrojov a 40% z vlastných zdrojov. 
8. Správa o hospodárení  ŠOS a obchodnej spoločnosti. Dávame na schválenie. Výsledok 
hospodárenia ŠOS je 17664,84€. Výsledok hospodárenia obch. spoločnosti je 19956,00€.  
9. Výročná správa ŠO a výročná správa obch. spoločnosti. Dávame na schválenie. 
Výročná správa ŠOS za rok 2019 má 135 strán plných textov a fotografií. Príjemné čítanie. 
10. Správa o činnosti Predsedníctva ŠOS. Dávame na vedomie. 
11. Výročná správa kontrolóra. Dávame na schválenie. 
12. Správa audítora. Dávame na vedomie. 
13. Etický kódex. Dávame na schválenie. 
Etický dokument je závažný dokument, ktorý by mala naša organizácia mať schválený. Etický kódex je 
kódex smerovania organizácie a zosúladenia sa s jej činnosťou. Máme za to, že každý člen musí byť 



v súlade s Etickým kódexom Špeciálnych olympiád. Slovensko. Etický kódex bude spracovaný tiež do 
zrozumiteľnej podoby čítania a porozumenia pre našich športovcov.  
14. Informačný systém ŠOS. Dávame na vedomie. 

Trošku to trvalo       ale na tento výtvor sme právom hrdí. Uľahčí to administratívny život Vám i nám. 
Vďaka Informačnému systému ŠOS profesionalizujú svoju činnosť a napĺňajú tak literu Zákona 
o športe.  Po zoznámení sa s Informačným systémom, budete v tomto on-line priestore robiť aj 
prihlášky na súťaže, čo Vám veľmi uľahčí administráciu, vyhodnocovanie výsledkov a mnoho iného. 
Taktiež budete vidieť za koho máte zaplatené členské vo Vašej organizácii. Po 27. VZ ŠOS a per -rollam 
schválenia uznesení Vám príde prihlasovací link s kódom. Tu budete vidieť Vašu organizáciu pod akou 
adresou je prihlásená, kto sú jej členovia a či máte uvedenú správnu kontaktnú osobu a kontaktné 
údaje. Všetky úkony si meníte a upravujete vy. My už budeme vidieť len Vaše potvrdené a uložené 
údaje. V linku nižšie nájdete Informáciu ako krok po kroku postupovať v Informačnom  systéme. Verte 
nám je to veľmi jednoduché. V prípade pomoci je tam uvedený email a číslo na IT technika, realizátora 
stránky na ktorého sa môžete obrátiť.  
15. Rôzne. Dávame na schválenie. 
V tomto bode si Vám dovoľujeme zaslať informáciu, malú analýzu, ohľadne rozdelenia štátnych 
finančných prostriedkov v športe zdravotne znevýhodnených v roku 2019. Postupujeme informáciu, že 
Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád sa budú konať  v 22.-28. Január 2022. Miesto konania bude 
upresnené po skončené pandémie v septembri. Special Olympics International nám oznámilo, že do 
konca júna 2020 máme pozastaviť všetky akcie, podujatia a súťaže.  
16. Schválenie uznesení. Dávame na schválenie. 
Uznesenia v textovej forme sú uvedené v linku v emaile. 
V zaslanom formulári,  prosím odklikajte uznesenia ZA, alebo  PROTI, alebo ZDRŽAL SA. Poprosíme 
formulár vyplniť  najneskôr do 11.5. 2020, ktorý je dňom konania 27. Valného zhromaždenia ŠOS. 
ĎAKUJEME.  
 
 
Pozdravujeme Vás a želáme Vám aby ste zostali zdraví a naklonení športu.  
 
Kolektív Špeciálne olympiády Slovensko. 
 
 


