
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠOS 2019 

 

V roku 2019 prijali Špeciálne olympiády dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

Slovenského paralympijského výboru  vo výške 374 086 € na účel: 

- Šport zdravotne postihnutých 

Použitie príspevku na podporu športového projektu v roku 2019 

Účel Účel poskytnutých finančných prostriedkov Poskytnuté FP Vyúčtované FP Povinnosť vrátiť  

 
Šport zdravotne postihnutých           374 086 €  374 086 €   

 

Z rozpočtu MŠVVaŠ dostali Špeciálne olympiády Slovensko zo štátneho rozpočtu dotáciu na 

organizovanie Majstrovstiev Európy v modernej gymnastike Špeciálnych olympiád: 

Účel Účel poskytnutých finančných prostriedkov Poskytnuté FP Vyúčtované FP Povinnosť vrátiť  

 ME v modernej gymnastike Špeciálnych olympiád, 
Nitra 

20 000 € 20 000 €   

 

Vyúčtovanie poskytnutého príspevku je dostupné na: http://specialolympics.sk/ 

Výnosy celkom za účtovné obdobie 2019 

Text     Zdroj financovania     čiastka 
Tržby z predaja služieb   Vlastný               30 000,00 
Ostatné výnosy    Vlastný                 8 384,00 
Tržby z predaja materiálu  Vlastný        260,00 
Prijaté príspevky   Vlastný               76 787,89 
Dotácie     Verejný             394 086,00 
SPOLU                             509 517,89 
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Náklady celkom za účtovné obdobie 2019 

Náklady        čiastka 

Spotrebované nákupy             107 784,99  

Služby                 81 388,10 

Osobné náklady               108 598,36 

Dane a poplatky                        72,18 

Ostatné náklady             178 532,56 

Odpisy         250,50 

Poskytnuté príspevky                                       15 226,36 

SPOLU                491 853,05

 

 

Špeciálne olympiády Slovensko v účtovnom období 2019 dosiahli kladný výsledok hospodárenia vo 
výške 17 664,84 €. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním dotácii z verejných 
prostriedkov vo výške 394 086 € a získanými vlastnými prostriedkami vo výške 115 431,89 €. 
 

Výsledok hospodárenia        čiastka_ 
Výnosy    509 517,89 
Náklady    491 853,05 
Výsledok hospodárenia    17 664,84 

Rozhodnutím bude výsledok hospodárenia preúčtovaný do položky nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov. 
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ obchodnej spoločnosti 

 

Cieľom všetkých aktivít, ktoré spoločnosť v spolupráci so Špeciálnymi olympiádami Slovensko v roku 

2019 vytvorila, usporiadala a zabezpečila boli vykonávané s cieľom informovať verejnosť o športe osôb 

s intelektuálnym znevýhodnením moderným a atraktívnym spôsobom. Potreba Inklúzie a akceptácie 

osôb s intelektuálnym znevýhodnením/ mentálnym postihnutím, je deklarovaná v Ústave Slovenskej 

republiky - Druhá hlava Základné  práva a slobody, prvý oddiel, čl.12 bod 1 a 2.  a  Článku 5 -Rovnosť a 

nediskriminácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Marketingové aktivity a 

reklamné prezentácie sú, ale stále nevyhnutnou potrebou ukazovať širokej verejnosti potrebu prijatia 

týchto osôb do spoločnosti. Veríme a sme hlboko presvedčení, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta 

Inklúzie. Cieľom je inšpirovať osoby s mentálnym postihnutím k športu, pretože šport im v pozitívnom 

duchu vypĺňa voľný čas a zlepšuje fyzický aj duševný stav. Medzi partnerov na podporu športu osôb s 

intelektuálnym znevýhodnením patria:  SEPS, COREX, KIA, Demišport, IDC Holding, Nadácia Kia, 

Nadácia Allianz, Daylong, Timp, Masam, TatraAlpine, BSP, Dimar, Agroservis, Alam, DWC, Dvorecky a 

partneri, Holiday Inn. Mediálni partneri:  Fun Radio, EuroAwk, RTVS, TASR, News and Media, SME, 

sport24.sk.  

SOM, s.r.o. v roku 2019 zvýšilo svoje tržby z predaja marketingových a reklamných práv , čo umožnilo 

vydotovať priamo činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko sumou 30 000€. A zároveň spoločnosť 

vytvorila zisk po zdanení vo výške  19956 €. Spoločnosť SOM, s.r.o. teda v roku 2019 vytvorila 5 

násobne viac disponibilných zdrojov pre potreby ŠOS ako v predchádzajúcom roku. Okrem reklamných 

plnení pre partnerov, uchovávaní duševných práv a uskutočnenie objemných celoslovenských reklamných 

kampaní marketingová spoločnosť taktiež participovala finančne na príprave a organizačno-technickom 

zabezpečení slovenskej delegácie na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád Abu-Dhabi.     

Podrobná správa o hospodárení obchodnej spoločnosti je uvedená vo Výročnej správe ŠOS za rok 2019. 


