
 

 

Správa o činnosti ŠOS za obdobie od predchádzajúceho Valného zhromaždenia 
od 26. Valného zhromaždenia konaného dňa 3.6.2019 po 27. Valné zhromaždenie 11.5.2020 
 
 
ROK 2019 činnosť od 26. Valného zhromaždenia konaného dňa 3.6.2019 
Všetky činnosti roka 2019 od konania posledného Valného zhromaždenia ŠOS sú podrobne rozpísané 
vo Výročnej správe Špeciálnych olympiád Slovensko 2019. 
 
http://specialolympics.sk/olympionicka-zuzana-rehak-stefecekova-novou-prezidentkou-specialnych-
olympiad-slovensko/ 
http://specialolympics.sk/deti-s-mentalnym-postihnutim-si-uzili-den-plny-sportu-aj-s-olympionikmi-
rajicovou-a-skantarom/ 
http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-atletike-kosice-2/ 
http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-tenise-spojene-s-
tenisovym-taborom-bratislava/ 
http://specialolympics.sk/motoricky-trening-pohybovych-aktivit-matp/ 
http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-jazdectve-santovka-g4-
ranch-2/ 
http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-tenise-spojene-s-
tenisovym-taborom-bratislava-2/ 
http://specialolympics.sk/majstrovstva-europy-specialnych-olympiad-v-modernej-gymnastike-nitra/ 
http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-cyklistike-slovakia-ring-
orechova-poton-2/ 
http://specialolympics.sk/zdruzenie-zamierene-na-talenty-olympionicky-danky-bartekovej-sa-neboji-
inkluzie/ 
http://specialolympics.sk/1-pohar-specialnych-olympiad-v-plavani-29-11-2019-bratislava/ 
http://specialolympics.sk/svetove-letne-hry-v-abu-zabi/ 
http://specialolympics.sk/monitoring-medialnych-vystupov-april-maj-jun-2019/ 
http://specialolympics.sk/monitoring-medialnych-vystupov-jun-jul-august-september-2019/ 
http://specialolympics.sk/vysledky-foto-28-vianocny-turnaj-vo-futbale-puchov/ 
http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-bocii/ 
http://specialolympics.sk/reklamne-a-medialne-plnenie-2019/ 
http://specialolympics.sk/plan-cinnosti-specialnych-olympiad-na-rok-2020/ 
http://specialolympics.sk/zimne-narodne-hryspecialnych-olympiad-2/ 
http://specialolympics.sk/v-ramci-sportovca-roka-ocenili-aj-sportovcov-specialnych-olympiad-
slovensko/ 
http://specialolympics.sk/1-majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-krasokorculovani-na-
podujati-crown-arena-trophy-2019-v-kosiciach/ 
http://specialolympics.sk/monitoring-medialnych-vystupov-jun-jul-august-september-2019-2/ 
 
ROK 2020 činnosť do 27. Valného zhromaždenia, konaného 11.5.2020 
Linky na doposiaľ uskutočnené aktivity v roku 2020: 
http://specialolympics.sk/prve-otvorenie-vonkajsich-sportovisk-%f0%9f%98%8a/ 
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http://specialolympics.sk/spajanie-je-cesta-aj-ciel/ 
http://specialolympics.sk/urob-si-special-fitko-doma/ 
http://specialolympics.sk/zvladnemetodoma-smespecial/ 
http://specialolympics.sk/odklad-podujati-a-aktivit-do-31-maja-2020/ 
http://specialolympics.sk/covid-19-specialne-olympiady-informuju-svojich-clenov/ 
http://specialolympics.sk/specialne-upozornenie-m-sr-v-plavani-a-m-sr-vo-florbale-su-zrusene/ 
http://specialolympics.sk/monitoring-zimne-narodne-hry-specialnych-olympiad-2020/ 
http://specialolympics.sk/specialne-olympiady-usporiadali-prvykrat-zimne-narodne-hry-v-piatich-
sportoch/ 
http://specialolympics.sk/podporte-nas-darujte-nam-2/ 
http://specialolympics.sk/vo-svajciarsku-slovaci-uspesni/ 
 

- Pokračuje kampaň „Šport je naša Identita“, ktorá beží na sociálnych sieťach. Máme už viac ako 
60 citátov. Kampaň použijeme ako podklad k listom pre nových poslancov NR SR, viď  príloha 
emailu, s cieľom zaradiť aj športovcov s intelektuálnym znevýhodnením do zákona č. č. 
228/2019 Z.z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

- Uskutočnili sa prvé rokovania k naplneniu dvoch Erasmus + projektov. Projekt SocSport 
umožní športovcom a trénerom si vymeniť skúsenosti v krajinách Turecko, Grécko, Bulharsko 
, ... účasťou na tréningových kempoch, alebo táboroch. Taktiež je projekt zameraný na 
vzdelávanie. Druhý Erasmus + projekt s názvom U.A.N Sport pod taktovkou talianskej 
športovej organizácie bude zameraný na inklúziu a mladých športovcov. Všetky bližšie info 
o projektoch Erasmus +. U.A.N Sport je projekt na 1,5 roka. SOcSport je na 3 roky. Získali sme 
aj grand Nórske fondy na organizovanie Family Fóra a nového športu s trvaním 3 roky. 

- Našim najväčším úspechom je získanie EÚ grantu z MŠVVŠ SR, ktorý nám zabezpečí platy 
(120eur/ mesiac/ osoba)  pre 20 trénerov (10 mladí športovci, 10 MATP) na  3 roky. Tréneri 
sa  samostatne  prihlasovali a zostali nám 2 náhradníci. Momentálne prebieha proces 
administratívy a vypĺňania zamestnaneckých  dotazníkov a prihlášok  do projektu Mladí 
športovci na zabezpečenie pomôcok.  Čakáme na zmluvu z ministerstva a môžeme projekt 
spustiť. Celková výška získanej dotácie je 192 000Eur. 

- Máme za  sebou úspešne najväčšie podujatie roka Zimné národné hry Špeciálnych olympiád 
v 5 športoch. Zjazdové, bežecké lyžovanie, snežnice, krasokorčuľovanie, snežnice 
a rýchlokorčuľovanie v ktorom súťažili 4   športovci. Spolu účastníkov 325.   Celkový rozpočet 
podujatia je 60 000 eur. 

- Prebehla kampaň k Zimným hrám Špeciálnych olympiád Štrbské Pleso, Fun-Rádio, RTVS, 
Billboardy, Citylighty, PR. Mediálna  hodnota prezentácie podujatia je vo výške 17 866 
eur.  Počet mediálnych výstupovo 28. 

- Sú „ vonku“ nové pravidlá v slovenskom jazyku: bowling a jazdectvo  
- Postavme sa spoločne.  Kampaň  proti diskriminácii, antisemitizmu, xenofóbie. Súčasťou 

a podporou je aj náš ambasádor Peter Išpold.  
- Uskutočnili sme prednášku o Inklúzii a ŠOS na Akadémii Policajného zboru pre kadetov. 
- „Bojujeme“ za odmeny športovcom za rok 2019 za finančné ohodnotenie výsledkov zo 

Svetových hier Špeciálnych olympiád. 
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- Prebehol  audit ŠOS 
- Zrealizovaná  Výročná správa ŠOS, počet strán 132. 
- Vytvorený a spustený Informačný systém ŠOS,  
- Zrealizované výberové konania na pomôcky Mladí športovci a preklady. Prebieha na 

propagačné materiály. 
- Zrealizovali sme plávanie MATP, odoslali komplexnú správu a dostali odpoveď , že sme ako 

prvá krajina SOEE získali nový certifikát MATP.  
- Začali sme spoluprácu s DoFe – celosvetový dobrovoľnícky program pre študentov 

akceptovaný  medzinárodnými univerzitami. 
- Projekt Urob si SPECIAL  Fitko Doma MEGA ÚSPEŠNÝ – vybavili sme viac ako 100 objednávok 

v celkovej hodnote viac ako 15 000 Eur. 
- Mediálne sme počas pandémie odprezentovali, I am Special Olympics Hero kampaň na 

sociálnych médiách,  Urob si Special fitko doma a iné: 2x  print v Denníku Plus 1 deň, 3x online, 
2x TV – RTVS, GBS a Ranné správy a pracujeme na regionálnom spravodajstve. 

- Členom sme poslali 4 hromadné emaile o COVID-19, o podpore,  usmerneniach a činnosti  
- Napísali sme list ministrovi aj štátnemu tajomníkovi pre šport ako gratulačný a taktiež ako 

pripomenutie že sme tu 😊 (boj o dotácie začína od začiatku) 
- Príprava VZ per-rollam hlasovanie a kampaň Deklarácia Inklúzie na jún/júl/august/ 
- S predsedníčkou Výboru pre zdravotne znevýhodnených p. J. Žitňanskou pripravujeme 

podklady pre štátneho tajomníka vo veci renta a odmeny za reprezentáciu za rok 2019 
- V EuroActiv , čo sú noviny/ časopis Európskej Únie pre členov Európskeho parlamentu bude 

uverejnený článok o Special Olympics Slovakia, ako o krajine, ktorá prostredníctvom športu 
najlepšie zvláda pandémiu formou udržania zdravého životného štýlu osôb s intelekt. 

znevýhodnením. Bude to aj výborný nástroj na vyjednávanie smerom k našej novej vláde. 😊 
 

Od 1.1. 2020 máme novú zamestnankyňu Veroniku Sedláčkovú, projektová manažérka a mama 
športovca. Na marketing na polovičný úväzok sa vrátila Dominika Nestarcová. Tešíme sa. 

 
Sledujte prosím náš FB a Instagram, kde sú zverejňované aktuálne informácie. 
 
 

                #smespecial      


