
 

 

VYROZUMENIE K ROZPOČTU: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa 

COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a 
negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Dňa 11. marca 2020 vláda Slovenskej republiky vyhlásila v 
súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území našej krajiny mimoriadnu situáciu.  
Vláda SR, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia občanov, zatvorila školské a predškolské 
zariadenia,  zakázala a zrušila organizáciu športových podujatí do odvolania, zakázala 
zhromažďovanie osôb a prijala  rôzne ďalšie opatrenia.  Špeciálne olympiády Slovensko prijali 
aj odporúčanie Special Olympics International, prijaté dňa 12.3.2020, neorganizovať podujatia 
do 31.5.2020. Svetové a Európske športové organizácie Special Olympics zrušili medzinárodné 
športové podujatia.  Táto celosvetovo vzniknutá  situácia nás primäla k zrušeniu už 
pripravených a objednaných podujatí ako napríklad:  Majstrovstvá Slovenska v plávaní, 
stolnom tenise, florbale. Zrušené boli aj reprezentačné účasti našich športovcov v zahraničí. 
Zrušené sú taktiež aj možnosti organizácie Európskeho futbalového týždňa, Valného 
zhromaždenia, semináre a iné aktivity. Špeciálne olympiády Slovensko v tejto súvislosti  určite 
zaznamenajú stratu vo forme storna už zabezpečených objednávok. Pretože sa situácia 
neustále vyvíja, Predsedníctvo Špeciálnych olympiád Slovensko si nemyslí, že je možné 
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. 
Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnú Špeciálne olympiády Slovensko do účtovníctva a 
účtovnej závierky v roku 2020. Návrh Rozpočtu ŠOS na 2020, v rámci tejto situácie, bude 
upravovaný podľa vyvíjajúcich sa podmienok. V prípade, že nebudeme môcť uskutočniť 
všetky plánované akcie a podujatia v zmenených termínoch, budeme financie poskytovať 
organizáciám( klubom, školám, DSS, CSS, O.Z., ....), ktoré boli aktívne v danom športe  
v rokoch 2018 – 2020, na ich činnosť v roku 2020 a 2021. 
 

NÁVRH - ROZPOČET 2020  
Špeciálne olympiády Slovensko  

 
ROZPOČET 2020   

NÁKLADY                       v EUR  
 Národné Zimné hry                       55,673.00 €   
 Švajčiarsko ZNHŠO                        5,115.00 €   
MSR - 13 športov                     88,800.00 €  
Vzdelávanie + prednášky                        5,000.00 €   
konferencie zahraničné športové účasti                      18,600.00 €   
klubová podpora športov                        6,000.00 €   
MATP                      18,000.00 €   
nákup pomôcok                      20,000.00 €   
mladí športovci + MATP seminár, pomôcky                      12,160.00 €   
medaile, ceny                        2,407.00 €   
 Zamierené na talenty                         1,500.00 €   



 

 

 Príspevky  na rozvoj nových športov                         6,407.00 €   
 podpora organizácie pri výročí                         2,000.00 €   
podpora regionálnych súťaží                        5,000.00 €   
SOEE-fotbal week                        1,500.00 €   
Plavecký pohár BA                        1,500.00 €   
Valné zhromaždenie,  Predsedníctva                        1,100.00 €   
Režijné, mzdové náklady, prenájmy                168,332.00 €  
EU grand mzdy YA a MATP . Celková suma na 2,5 roka - 192000€                  64,000.00 €  

Erasmus + Projekt U.A.N. Sport ( 2 roky 11000€)                   5,500.00 €  

Erasmus + Projekt SocPORT (3 roky 43111€)                  14,370.00 €  

Nórske fondy – Family Forum a nový šport (3 roky 165839,22)                 55,279.74 €  

Rezerva                         21,500.00 €   
SPOLU                    579,743.74 €   

   

VÝNOSY                  v EUR  
MŠVVŠ SR                   350,594.00 €  
KIA                     20,000.00 €  
SFZ                     10,000.00 €  
Allianz                     10,000.00 €  
marketing                     50,000.00 €  
EU grand mzdy YA a MATP . Celková suma na 2,5 roka - 192000€               64,000.00 €  

Erasmus + Projekt U.A.N. Sport                5,500.00 €  

Erasmus + Projekt SocSport                14,370.00 €  

Nórske fondy – Family Forum a nový šport                55,279.94 €  

SPOLU                   579,743.74 €   

   
 
 
 

 


