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1. ÚVOD 

Špeciálne olympiády Slovensko (ďalej len ŠOS) je občianske združenie, ktoré riadi šport osôb 

s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a má postavenie Národnej športovej organizácie 

schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 7. 11. 2017.  

Slovenské hnutie Špeciálnych olympiád vzniklo dňa 19. 1. 1993 ako jeden z dvoch nástupcov 

Československého hnutia špeciálnych olympiád. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád bolo dňa 

3. 3. 1993 registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Za člena Special Olympics 

International bolo prijaté v roku 1993. Dňa 11. 10. 2017 bolo schvaľovacím procesom na Valnom 

zhromaždení Slovenské hnutie špeciálnych olympiád premenované na Špeciálne olympiády Slovensko. 

Legislatívny rámec činnosti a povinností ŠOS vymedzujú Stanovy občianskeho združenia, schválené 

dňa 12. 12. 2017 v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej len Zákona o športe) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Stanovy v súlade so Zákonom o športe pod názvom 

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád boli schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 15. 7. 2016. ŠOS sú 

samostatnou právnickou osobou s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Ochraňuje svoju 

autonómnosť, ako aj autonómnosť svojich členov a špecifické postavenie športu osôb s mentálnym 

postihnutím v spoločnosti pred vplyvmi administratívnej, politickej, právnej, náboženskej, národnostnej, 

rasovej alebo ekonomickej povahy, ktoré by mohli brániť naplneniu poslania ŠOS a Special Olympics 

International.  

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:  ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO  (ďalej ŠOS) 

Právna forma:   občianske združenie 

Štatutárny zástupca:  Eva Lysičanová – prezidentka ŠOS 

   Eva Gažová – Národná riaditeľka ŠOS

Vznik:    19. 1. 1993 

IČO:    30811406

DIČ:    2020993205 

Bankové spojenie:  VÚB Banka, a.s.  SK72 0200 0000 0001 1623 5012 

Sídlo organizácie:  Blumentálska 13, 811 07 Bratislava

Tel. kontakt:  +421 917 176 673 (Národná riaditeľka) 

E–mail:    office@specialolympics.sk 

Webová stránka:  www.specialolympics.sk 

Základné dokumenty:  Stanovy ŠOS 

LOGO 

Logo je zložené z piatich postavičiek, pričom každá z nich predstavuje osobu športovca, trénera, 

rodiča, partnera a dobrovoľníka. Každá postava má 3 páry horných končatín, ktoré ako pripažené 

predstavujú osobu nešportujúcu, rozpažené predstavujú aktívneho športovca a vzpažené končatiny 

predstavujú úspešného športovca – víťaza. 

POSLANIE ŠOS

Špeciálne olympiády Slovensko sú akreditovaným programom Special Olympics International so 

sídlom vo Washington D.C., USA. Special Olympics International ako strešná celosvetová organizácia 

spája viac ako 5 mil. ľudí s mentálnym postihnutím z viac ako 190 krajín sveta. Special Olympics 

International bolo založené v roku 1968 v americkom Chicagu. Zakladateľkou je sestra prezidenta 

J. F. Kennedyho, pani Eunice Kennedy Shriverová. Dnes má Special Olympics International svoje 

organizácie aj vo všetkých 28-ich členských krajinách Európskej únie. Poslaním Špeciálnych olympiád 

Slovensko je zabezpečovať prípravu a súťaže v olympijských a neolympijských športoch, organizovať 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v poskytovaných športoch pre deti, mládež a dospelých 

s mentálnym postihnutím.  Máme výlučné právo zastupovať Slovenskú republiku na medzinárodných 

podujatiach organizovaných pod hlavičkou Special Olympics. Organizačne a technicky 

zabezpečujeme reprezentáciu Slovenska na medzinárodných podujatiach a na Svetových hrách 

Špeciálnych olympiád, ktoré sa konajú každé 2 roky. Poslaním je vytvárať pre osoby s mentálnym 

postihnutím stále nové a nové príležitosti na rozvíjanie svojich fyzických i mentálnych schopností. 

Poskytovať im príležitosť na preukázanie svojej odvahy, prežitie radosti, pocitu priateľstva 

a možností podeliť sa o úspech s rodinou, priateľmi a celou spoločnosťou. Špeciálne olympiády 

nie sú iba o športe. Naším poslaním je taktiež šíriť porozumenie a povedomie o športe osôb 

s mentálnym postihnutím. Filozofia Špeciálnych olympiád Slovenska je založená na presvedčení, 

že každý človek s mentálnym postihnutím je hodný toho, aby dostal rovnakú šancu na všestranný 

rozvoj svojej osobnosti ako zdravý jedinec. Všetci máme rovnaké právo, ustanovené v Charte OSN, 

na život, na lásku aj na šport. Špeciálne olympiády Slovensko sa taktiež prostredníctvom svojich 

projektov starajú o športovcov s ťažkým mentálnym postihnutím, zabezpečujú edukáciu a praktické 

cvičenia o zdravom životnom štýle, upovedomujú rodičov a spoločnosť o potrebe pohybových aktivít 
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už v mladom, predškolskom veku a zabezpečujú inklúziu v športe prostredníctvom certifikovaného 

programu. Poslaním ŠOS je tiež propagovať a podporovať dobrovoľníctvo, sociálnu inklúziu a chrániť 

verejné zdravie. Ako športová národná organizácia uľahčujeme integráciu a sociálnu interakciu 

športovcom s mentálnym postihnutím. Prostredníctvom osvety informujeme verejnosť o potrebe 

inklúzie. Šport je emócia a vštepuje nám pocit hrdosti a úspešnosti. Poslaním Špeciálnych olympiád 

Slovensko je naučiť verejnosť, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. Prostredníctvom športu 

vieme pozitívne vzdelávať a presviedčať širokú verejnosť o potrebe akceptovať osoby s mentálnym 

postihnutím v našej spoločnosti. Náš svet je dnes viac rozdelený ako kedykoľvek predtým a vzájomná 

akceptácia nebola nikdy tak naliehavá. Poslanie a potreba inklúzie sú zhrnuté aj v nasledovných 

sloganoch.

Special Olympics International: 

„Nechajte ma vyhrať. Ak nemôžem vyhrať, nechajte ma o to sa statočne pokúsiť.“ 

Špeciálne olympiády Slovensko: 

„Svet vnímame inak, ale túžbu víťaziť máme rovnakú.“

Špeciálne olympiády sú najkomplexnejším programom podporujúcim rozvoj osobnosti človeka 

s mentálnym postihnutím a jeho inklúziu v spoločnosti. Nástrojom je šport – aplikovaný v tom 

najpozitívnejšom zmysle ako prostriedok všestranného telesného a mentálneho rozvoja. Šport zbližuje, 

pomáha prekonávať bariéry v myslení populácie a uspokojuje emocionálne potreby ľudí s mentálnym 

postihnutím. 

Špeciálne olympiády Slovensko na plnenie svojho poslania a úloh o.i. založili aj samostatný subjekt: 

Special Olympics Marketing, s.r.o. ako svoju stopercentnú dcérsku obchodnú spoločnosť. Má 

za cieľ prostredníctvom marketingových aktivít získavať zdroje na rozvoj športu osôb s mentálnym 

postihnutím. Prostredníctvom reklamných kampaní pozitívne zvyšovať povedomie a verejnoprospešnú 

mienku o športe a športovcoch s mentálnym postihnutím.  

Špeciálne olympiády Slovensko spolupracujú s PR agentúrou SKPR Strategies, s.r.o. so sídlom 

na Timravinej ul.13, 811 03 v Bratislave. Spolupráca s SKPR Strategies zabezpečuje pozitívne PR 

a informuje mediálnu obec (printy, TV, rozhlas, rádia, online) o činnosti, aktivitách ŠOS ako i o výsledkoch 

športovcov ŠOS, ktoré dosiahli doma a v zahraničí. Zabezpečujú fotografický a obrazový materiál 

z podujatí. ŠOS v spolupráci s SKPR prostredníctvom mediálnej činnosti zabezpečili v roku 2018 

enormný nárast povedomia o športe osôb s mentálnym postihnutím pod značkou Špeciálne olympiády 

Slovensko.

ORGÁNMI ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO SÚ: 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS 

Valné zhromaždenie je najvyšším zastupiteľským orgánom ŠOS. 

 

PREDSEDNÍCTVO ŠOS:

Predseda Predsedníctva je prezidentka ŠOS: Eva Lysičanová bola zvolená na Valnom 

zhromaždení ŠOS dňa 28. 6. 2016 v Bratislave. Funkčné obdobie prezidenta trvá 5 rokov 

a nesmie prekročiť obdobie viac ako 9 rokov.  

Prezidentka ŠOS Eva Lysičanová je prezidentkou od roku 1993.

 

Členovia Predsedníctva ŠOS, zvolení na VZ dňa 28. 6. 2016 na FTVŠ UK v Bratislave.  

Funkčné obdobie je 5 rokov. 

Členovia Predsedníctva: 

Daniela Červeňová, špecialistka na mentálne postihnutie

Prof. Yvetta Macejková, špecialistka na šport osôb s mentálnym postihnutím

Ivan Steh, rodič športovca s mentálnym postihnutím

Sylvia Stehová, zástupca športovcov s mentálnym postihnutím

Mária Billíková, zodpovedná za rozvoj mládeže

Soňa Lexmanová, špecialistka na médiá a PR

Anton Siekel, predstaviteľ podnikateľskej obce

Ján Barczi, predstaviteľ podnikateľskej obce

Filip Šebo, športový ambasádor

Štatutárny orgán: 

Prezidentka Eva Lysičanová, Národná riaditeľka Eva Gažová k 31.12.2018. Zmeny po 31.12.2018 sú 

uvedené v bode 12 tejto správy.

Predsedníctvo ŠOS zasadalo 2x v priebehu roka 2018 v týchto termínoch: 18. 4. 2018, miesto:  

City Hotel Bratislava, Seberíniho 9 a dňa 21. 11. 2018, miesto: City Hotel Bratislava, Seberíniho 9.

Na každom zasadnutí Predsedníctva sa zišiel počet členov v uznášaniaschopnom zložení, teda 

s nadpolovičnou účasťou. Z každého zasadnutia Predsedníctva ŠOS bol spracovaný obsiahly zápis 

a sumár všetkých uznesení z každého zasadnutia Predsedníctva ŠOS bol do 15 dní zaslaný členom 

Predsedníctva. 

VÝROČNÁ SPRÁVA/ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO (ĎALEJ VZ ŠOS) 

Zloženie, právomoci a povinnosti valného zhromaždenia ŠOS (VZ ŠOS) sú v Stanovách ŠOS 

definované v článku 29. VZ ŠOS je najvyšší orgán ŠOS. Koná sa najmenej jedenkrát za kalendárny 

rok. Čl. 29, bod 3. Valné zhromaždenie zvoláva prezident ŠOS. Ak o zvolanie valného zhromaždenia 

písomne požiadajú členovia najmenej s jednou tretinou hlasov, alebo predsedníctvo ŠOS, alebo 

dozorná rada ŠOS, alebo si to vyžaduje mimoriadna situácia, je prezident povinný najneskôr do 30 

dní od podania návrhu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Informáciu o konaní zasadnutia 

VZ ŠOS zverejní sekretariát ŠOS najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia na webovej stránke ŠOS. 

Pozvánka, návrh programu valného zhromaždenia a podklady na valné zhromaždenie sa zasielajú 

osobám oprávneným zúčastniť sa na ňom najmenej sedem dní pred jeho konaním. 

Dozorná rada ŠOS bola zvolená na VZ dňa 28.6.2016 v zložení Rudolf Tomka a Sylvia Paliderová. 

Funkčné obdobie Dozornej rady je 6 rokov. Na VZ ŠOS dňa 28. 6. 2016 bola zvolená za kontrolóra 

ŠOS pani Ing. Bohuslava Zániová. 

Vzhľadom na prvú Výročnú správu ŠOS si príprava tejto výročnej správy za rok 2018 a vypracovanie 

v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov vyžiadala veľkú 

časovú náročnosť. Príprava výročnej správy bola administratívne veľmi náročná. Posledná písomná 

úprava na stránke www.shso.sk bola datovaná k roku 2011.  Kompletne nová web stránka www.

specialolympics.sk bola spustená koncom roka 2016.  Zápis z VZ ŠOS, konaného dňa 29. 5. 2018 

v City Hotel Bratislava, Seberíniho 9 a je uvedený na stránke www.specialolympics.sk ako aj prehľad 

čerpania štátnych finančných prostriedkov v roku 2018.  

Rozpočet na rok 2018 bol schválený na VZ ŠOS dňa 29. 5. 2018 v City Hotel Bratislava. 

Najvyššie výdavky boli plánované v súvislosti s činnosťou a zabezpečením Majstrovstiev Slovenska 

ŠO v 10 olympijských športoch a zabezpečením účasti oficiálnej výpravy Slovenska na Svetové 

hry Špeciálnych olympiád, ktoré sa konajú začiatkom roka 2019 v Abu Dhabi, Spojené Arabské 

Emiráty. Majstrovstvá Slovenska ŠOS sa v roku 2018 organizačne a technicky zabezpečovali v týchto 

športoch: zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, floorbal, plávanie, atletika, cyklistika, stolný 

tenis, gymnastika, jazdectvo a futbal. Predstavený bol nový šport snežnice. Zviditeľnený a výrazne 

finančne podporený bol projekt Mladí športovci. 

Koncom roka 2018 sa dňa 3. 12. 2018 konal slávnostný Galavečer pri príležitosti osláv 25. výročia 

vzniku Špeciálnych olympiád Slovensko. Za 25 rokov svojej existencie sa športovci s mentálnym 

postihnutím zúčastnili na 7 zimných Svetových hrách v počte 122 športovcov a na 6 letných 

Svetových hrách v počte 187 športovcov. Spolu za Slovensko získali 110 zlatých, 90 strieborných a 86 

bronzových medailí. 

Valné zhromaždenie Špeciálnych olympiád Slovensko

29. 5. 2018 City Hotel Bratislava

http://specialolympics.sk/25-valne-zhromazdenie-specialnych-olympiad-slovensko/

VZ ŠOS 29. 5. 2018 schválilo vyrovnaný rozpočet 

ŠO na rok 2018 a nomináciu slovenskej 

reprezentácie na Svetové hry Špeciálnych 

olympiád 2019, Abu Dhabi, Spojené Arabské 

Emiráty. Celkový počet schválených členov 

bol 64 osôb z toho 44 športovcov v desiatich 

športoch. Atletika, plávanie, cyklistika, stolný 

tenis/unifikovaný stolný tenis, tenis, unifikovaný 

futbal, unifikovaný volejbal, gymnastika, boccia 

a jazdectvo.

VÝROČNÁ SPRÁVA/ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Menný zoznam oficiálnej delegácie na Svetové hry Špeciálnych olympiád Abu Dhabi 2019:

MENO PRIEZVISKO

HOD Eva Lysičanová

HOD A Eva Gažová

AS Jana Gantnerová

PLÁVANIE

Vanda Kračúnová

Darina Krihová

Peter Išpold

Michal Poloni

Alena Išpoldová

Yvetta Macejková

ATLETIKA

Ladislav Jakubčo

Denisa Horváthová

Adela Mižigárová

Simona Horváthová

Jana Valenčáková

Mariana Jakubčová

BOCCE

Milan Mikletič

Daniel Filadelfi

Linda Jančiová

CYKLISTIKA

Michal Štubňa

Jakub Kriššák

Mikuláš Štubňa

Alexandra Zahradníková

JAZDECTVO

Filip Graňo

Daniela Šeböková

František Graňo

GYMNASTIKA

Gizela Billíková

Dominika Radejovská

Emília Billíková

TENIS

Jaroslav Kulina

Milan Pumpa

Tatiana Jelenčíková

STOLNÝ TENIS
Alexander Makula

Emília Fabianová

MENO PRIEZVISKO

STOLNÝ TENIS

Matúš Mikle

Markus Tonkovič

Kristína Tischer Prieczellová

Mária Pajerchinová

FUTBAL 7

Ľubomír Kovalíček

Denis Sakáči

Pavol Políček

Rastislav Chrachala

Štefan Biznár

Michal Štrkáč

Jakub Borovička

Jakub Valient

Erik Slámka

Samuel Pistovčák

Samuel Popelka

Miriam Duchoňová

Matej Španiheľ

Michal Kolembus

VOLEJBAL

Jozef Koky

Jozef Pompa

Matej Čonka

Milan Badžo

Karol Dziak

Branislav Kandráč

Filip Bednarčík

Jakub Bittner

Kamil Kyšeľa

Peter Malachovský

Daniel Senko

Tomáš Senko

Ján Senko

lekár Ivan Macek

lekár Roman Fano

http://www.shso.sk
http://www.specialolympics.sk
http://www.specialolympics.sk
http://www.specialolympics.sk
http://specialolympics.sk/25-valne-zhromazdenie-specialnych-olympiad-slovensko/
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25. 1., 26. 1.
Mladí športovci 
Media Day   

16. - 18. 2.  
Majstrovstvá 
Slovenska Alpské 
lyž., bežecké lyž. 
Magura

13. - 14. 3.
Majstrovstvá 
Slovenska plávanie                
Trenčín

Sústredenie Futbal 
ženy v príprave 
na Chicago, 
Púchov

10. 5.
termíny budú 
doplnené  
Majstrovstvá 
Slovenska Stolný 
tenis, BA

6. 6 - 7. 6. 
Majstrovstvá 
Slovenska 
Cyklistika                         
Šamorín

20. 7.
Eunice Kennedy 
Shriver Day

26. - 28. 8.
Tenisový tábor     
a workshop  
s Tennisfun 
Bratislava 

13. 9.
Majstrovstvá 
Slovenska Atletika                      
Košice

termín bude 
doplnený 
Workshop 
Bedminton

Plánovanie     2019 6. - 8. 12.
Turnaj 
v unifi kovanom 
futbale V4 - 
Púchov

16. - 18. 2.
Snežnice 
workshop 

Kampaň Special 
Olympics BB, CLV

Talkshow Inclusion     
Unifi ed Sport

19. - 27. 5. 
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PLÁN ČINNOSTI ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD V ROKU 2018.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PLÁN ČINNOSTI
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2. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
 ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO 

25. 1. 2018 MLADÍ ŠPORTOVCI – MEDIA DAY,  ZŠŠ ALOKOVANÉ PRACOVISKO MODRA 

  specialolympics.sk/mladi-sportovci-special-olympics/

Mladí športovci špeciálnych olympiád je športovo-zábavný program pre deti s alebo bez mentálneho 

postihnutia, vo veku 2 až 12 rokov. Program Mladí športovci učí základné športové zručnosti, ako beh, 

kopanie a hádzanie. Ponúka rodinám, učiteľom, opatrovateľom a ľuďom z komunity možnosť zdieľať 

radosť zo športu so všetkými deťmi. Programu sa môžu zúčastniť deti všetkých schopností, pričom 

všetky deti z neho aj benefitujú. Deti sa naučia hrať s ostatnými deťmi a rozvíjať dôležité zručnosti 

učenia sa. Deti sa taktiež naučia deliť sa, striedať sa a postupovať podľa pokynov. Tieto zručnosti 

pomáhajú deťom pri aktivitách v rodine, komunite a v škole. Je dôležité naučiť deti zdravým návykom, 

kým sú malé. To im dá základy pre život plný fyzickej aktivity, priateľstva a učenia sa. 

Program Mladí športovci je pre všetkých ľahko zvládnuteľný a zároveň zábavný. Môže byť praktizovaný 

doma, v školách alebo v komunite pomocou príručky aktivít Mladých športovcov a základného 

vybavenia. Prostredníctvom programu Mladých športovcov môžu byť všetky deti, ich rodiny a ľudia 

v komunite súčasťou jedného tímu. Program Mladí športovci uvedie deti, ich rodiny a školu do sveta 

Special Olympics. 

CIELE PROGRAMU ZAHŔŇAJÚ: 
• Naučiť deti s mentálnym postihnutím a deti bez mentálneho postihnutia sa spoločne hrať, učiť 

sa o sebe a navzájom sa chápať;

• Podporovať sociálne začlenenie a inkluzívnu hru v školách, komunitách a doma;

• Poskytnúť deťom aktivity a hry, ktoré vyhovujú ich možnostiam a schopnostiam;

• Ukázať ako Special Olympics môže podporovať rodiny;

• Ukázať, že všetky deti by mali byť ocenené za svoj talent a schopnosti;

• Podporovať kondíciu a učiť deti byť aktívne, zdravo sa stravovať a piť vodu. 

Program Mladí športovci Special Olympics pomôže všetkým deťom získať sebavedomie a naučí ich 

návyku športovať. Prostredníctvom tohoto programu sa deti aj ľahšie rozhodujú, ktorý šport si zvolia 

do budúcna.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

http://specialolympics.sk/mladi-sportovci-special-olympics/
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16. - 18. 2. 2018 13. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠPECIÁLNYCH

   OLYMPIÁD V ZJAZDOVOM A BEŽECKOM LYŽOVANÍ, 

   MONKOVA DOLINA, ŽDIAR

Účasť: 20 zjazdárov a 32 bežkárov s mentálnym postihnutím

http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-zjazdovom-a-v-bezeckom-

lyzovani-16-18-2-2018-monkova-dolina/

Tlačová správa:

Najlepším bežcom na lyžiach Špeciálnych olympiád sa stal výborný Jakub Kriššák

19. február 2018 Ždiar – Vrchol zimy si športovci s mentálnym postihnutím užili v Monkovej doline 

v Ždiari. 13. ročník Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v bežeckom a v zjazdovom 

lyžovaní sa vydaril na jednotku. Špeciálne olympiády Slovensko usporiadalo prvé veľké podujatie v tomto 

roku. ,,Sme radi, že 13. ročník Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v bežeckom a v zjazdovom 

lyžovaní môžeme zhodnotiť ako veľmi  úspešný. Mali sme síce poriadne mrazivé počasie, ale náladu to nikomu 

nepokazilo a výkony našich športovcov boli skvelé. Prvýkrát v histórii tohto podujatia sme odštartovali 

zmiešanú štafetu mužov a žien v bežeckom lyžovaní na 4 x 500 metrov,“ hovorí Stanislav Kriššák, 

organizátor podujatia, tréner a otec Jakuba Kriššáka. V Ždiari si svahy a trate nakoniec vyskúšalo spolu 

20 zjazdárov a 32 bežkárov. ,,Vyhral som, takže som spokojný, išlo sa mi dobre. Bola to vydarená súťaž, rád 

sem chodím,“ povedal najrýchlejší bežec na lyžiach Jakub Kriššák (25), ktorý zvíťazil v ankete Športovec 

roka 2017 v kategórii Špeciálne olympiády. Zo žien bola najúspešnejšia Veronika Máčková (12) z klubu ŠK 

Manín z Považskej Bystrice. Medzi zjazdármi sa umiestnili na najvyšších priečkach Petra Vráblová (23) DSS 

Hrabiny, Michal Štubňa (27) zo zariadenia Život s autizmom z Motyčiek a Ladislav Jakubčo (34) z klubu ŠK 

Bystričan Lyžiarik Banská Bystrica. Okrem súťaže však na športovcov čakal aj pestrý sprievodný program. 

,,Predstavili sme nový šport Špeciálnych olympiád – snežnice, ku ktorému sme mali teoretický výklad 

pravidiel a športovci si ho mohli vyskúšať aj v praxi. Pevne verím, že už na budúcom ročníku podujatia bude 

táto disciplína zaradená do programu, keďže športovcov veľmi oslovila. V nedeľu sme si ešte užili turistickú 

atrakciu, výlet na Chodník korunami stromov, ktorý pre nás zorganizovali zástupcovia strediska Bachledka, 

za čo sa im chceme poďakovať. Bol to krásny zážitok a pekná bodka celého podujatia,“ dodala Jana 

Gantnerová, projektová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. 

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-zjazdovom-a-v-bezeckom-lyzov
http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-zjazdovom-a-v-bezeckom-lyzov
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13. - 14. 3. 2018 12. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠPECIÁLNYCH

   OLYMPIÁD V PLÁVANÍ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN

   RICHARDA RYBNÍČKA

Účasť: 71 plavcov s mentálnym postihnutím

http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-plavani-13-3-14-3-2018-

trencin/

Tlačová správa:

V Trenčíne si zmerali sily plavci Špeciálnych olympiád

15. marec 2018 Trenčín – Špeciálne olympiády Slovensko majú za sebou 12. ročník Majstrovstiev 

Slovenska v plávaní. Zorganizovali ich v Mestskej plavárni v Trenčíne a zúčastnilo sa ich 71 

športovcov s mentálnym postihnutím. Podujatie bolo plné výborných výkonov a najmä radosti zo 

športu. Hlavným poslaním Špeciálnych olympiád Slovensko je starať sa o športový rozvoj osôb s mentálnym 

postihnutím. Celoročne pre nich pripravujú rôzne aktivity a súťaže, kde zároveň môžu aj širokej verejnosti 

ukázať, akí sú šikovní a čo všetko dokážu. Kalendár týchto podujatí pokračoval 12. ročníkom Majstrovstiev 

Slovenska v plávaní. ,,Súťažilo sa podľa pravidiel Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA) a pravidiel 

Medzinárodných špeciálnych olympiád, muži a ženy boli rozdelení do viacerých výkonnostných úrovní. 

Sme radi, že naši športovci opäť predviedli skvelé výkony a že si celú súťaž v Mestskej plavárni v Trenčíne 

naplno užili,“ hovorí Eva Lysičanová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.  Na majstrovstvá 

pricestovalo 71 športovcov s mentálnym postihnutím z celého Slovenska, súťažilo sa v 13 disciplínach 

a štafetách. Medzi ženami bola vo svojich disciplínach 25 m prsia a 50 m prsia dominantná Darina Krihová 

(29) a medzi mužmi to bol v disciplínach 50 m motýlik a 100 m voľný spôsob Peter Išpold (29), obaja 

z plaveckého klubu FTVŠ v Bratislave, kde trénujú pod vedením Yvetty Macejkovej. Obaja budú Slovensko 

reprezentovať na najbližších pretekoch v Rakúsku, ktoré budú v júni. ,,Veľmi radi sme podporili Špeciálne 

olympiády Slovensko, lebo športovci s mentálnym postihnutím sú pre nás všetkých veľkou inšpiráciou. Radosť 

z pohybu, chuť súťažiť, to všetko nás spája,“ povedal Richard Rybníček, primátor Trenčína, ktorý prebral 

záštitu nad podujatím. 

25. - 26. 4 2018 1. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD

   VO FLORBALE A 10. ROČNÍK O PUTOVNÝ POHÁR ŠPECIÁLNYCH

   ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, MODRA

Účasť: 56 florbalistov 

http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-zjazdovom-a-v-bezeckom-

lyzovani-16-18-2-2018-monkova-dolina/

Mediálna pozvánka:

Kolektívne športy spájajú a spoločný úspech z víťazstva prináša veľa radosti. Podobné zážitky prinesú 

Majstrovstvá Špeciálnych olympiád vo florbale a 10. ročník o Putovný pohár Špeciálnych 

základných škôl, ktoré budú už zajtra, vo štvrtok 26. apríla 2018 v čase od 9:30 do 12:30 

v Športovej hale Slovan v Modre.  Florbal je veľmi populárny šport a stáva sa takým aj medzi športovcami 

Špeciálnych olympiád.  Slovenskí florbalisti  predstavili verejnosti florbal ako vyhovujúci šport pre mentálne 

postihnutých aj na Majstrovstvách sveta žien, ktoré sa konali minulý rok v Bratislave. Majstrovstvá Slovenska 

pripravili Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci so Spojenou školou Pezinok alokované pracovisko 

v Modre. Tešíme sa na vás. 

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
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10. - 11. 5. 2018 18. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠPECIÁLNYCH

   OLYMPIÁD V STOLNOM TENISE, BRATISLAVA 

Účasť: 60 stolných tenistov s mentálnym postihnutím + 2 unifikovaní partneri 

http://specialolympics.sk/stolni-tenisti-specialnych-olympiad-bojovali-o-titul-majstrov-slovenska/

Tlačová správa:

Stolní tenisti Špeciálnych olympiád bojovali o titul majstrov Slovenska

11. máj 2018 Bratislava – Špeciálne olympiády Slovensko zorganizovali už 18. ročník Majstrovstiev Slovenska 

v stolnom tenise. Vyše 60 športovcov s mentálnym postihnutím súťažilo v piatich disciplínach a prvok inklúzie 

vniesla do súťaže unifikovaná štvorhra. Svet vnímajú inak, ale túžbu víťaziť majú rovnakú. A víťaziť chcú, ako 

sa ukázalo aj na 18. ročníku Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v stolnom tenise. ,,Sme radi, že 

podujatie dopadlo výborne a mohli sme vidieť mnohé skvelé výkony. Poďakovanie opäť patrí aj trénerom 

a rodičom, ktorých podpora a nadšenie sa prejavuje práve na výsledkoch, ktoré sú schopní naši športovci 

dosiahnuť,“ hovorí Eva Lysičanová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko. Majstrovstiev sa 

zúčastnilo 65 športovcov s mentálnym postihnutím z celého Slovenska a súťažili v 5 disciplínach. Medzi 

ženami bola najmladšou športovkyňou talentovaná a len 11-ročná Lea Sopóciová zo Spojenej školy v Bytči. 

O prvenstvo vo svojej kategórii s obrovským nasadením bojovala najstaršia účastníčka  59-ročná Emília 

Fabiánová zo športového klubu Batizovský klúčik. Medzi mužmi dominovali len 13-ročný Šimon Jakuš zo 

Svätého Jura a 27-ročný Matúš Mikle z Levíc, ktorý aj so svojím partnerom Markusom Tonkovičom zvíťazili 

v unifikovanej štvorhre. Všetci traja spomenutí športovci sa pravidelne zúčastňujú aj ligových zápasov  

Slovenského stolnotenisového zväzu. ,,Opäť sa nám podarilo usporiadať ďalšie úspešné športové podujatie, 

kde sa prvýkrát v histórii Špeciálnych olympiád Slovensko v stolnom tenise súťažilo aj v unifikovanej štvorhre 

a unifikovanom mixe. Súťažili v nich tímy zložené zo športovcov bez a s mentálnym postihnutím. Je to veľký 

krok vpred a dúfame, že čím ďalej tým viac sa nám bude dariť ísť touto cestou inklúzie aj v iných športoch,” 

povedala Jana Gantnerová, projektová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
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19. - 27. 5. 2018 EURÓPSKY FUTBALOVÝ TÝŽDEŇ  

Účasť: 23 škôl/zariadení  

http://specialolympics.sk/europsky-futbalovy-tyzden-2018/

Mediálna pozvánka:

Výzva Special Olympics Europe Euroasia na zviditeľnenie futbalu v danom regióne. Futbal  je 

najatraktívnejším  športom Špeciálnych olympiád. Akcia trvá týždeň a 23 zapojených škôl, a/alebo zariadení 

organizovalo v tomto týždni futbalovú aktivitu. ŠOS poskytlo všetkým zúčastneným tričká a pitný režim. 

Akcia sa teší veľkej obľube u športovcov s mentálnym postihnutím. Podujatie je atraktívne aj pre dievčatá,   

ktoré sa viac a viac začínajú zapájať do kolektívneho športu futbal.

7. - 8. 6. 2018  7. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠPECIÁLNYCH

   OLYMPIÁD V CYKLISTIKE , BRATISLAVA 

  

Účasť: 31 cyklistov s mentálnym postihnutím  

http://specialolympics.sk/7-rocnik-majstrovstiev-slovenska-specialnych-olympiad-v-cyklistike/

Tlačová správa:

Športovci Špeciálnych olympiád: Síce sme dobití, ale stálo to za to!

8. jún 2018 Šamorín – Špeciálne olympiády Slovensko zorganizovali 7. ročník Majstrovstiev Slovenska 

v cyklistike, ktoré sprevádzali aj drobné zranenia. Súťažiaci si napriek tomu preteky naplno užívali 

a dosiahnuté úspechy boli najlepšou náplasťou na odreté kolená. Každá súťaž je pre športovcov s mentálnym 

postihnutím nielen veľkou výzvou, ale aj zážitkom. V šamorínskom Pomlé parku sa preto všetci tešili 

na 7. ročník Majstrovstiev Špeciálnych olympiád v cyklistike. ,,Zišli sme sa tu ako taká väčšia rodina, 

lebo síce sme mali prihlásených viac ako 30 súťažiacich, vzhľadom na možnosti transportu bicyklov sa 

nakoniec majstrovstiev zúčastnilo 20 cyklistov. Tí, ktorým sa však podarilo prísť, vydali zo seba maximum 

a preteky mali výbornú atmosféru,“ hovorí Eva Lysičanová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko. 

Na majstrovstvách súťažili cyklisti v štyroch disciplínach – v časovke na 500 m, 1 km, 2 km a 5 km. Medzi 

dievčatami sa darilo Veronike Máčkovej (12) z ŠK Manín Považská Bystrica a najmladším súťažiacim bol 

Adam Kalafut (11) z Košíc, ktorý sa pravidelne zúčastňuje všetkých podujatí a patrí k šikovným univerzálnym 

športovcom. Na pretekoch sa diváci dočkali aj kaskadérskych kúskov! ,,Páčil sa mi môj pád, ako keby 

som skočil šípku do bazéna, chcel som spraviť šmyk, ale namiesto zadnej brzdy som stlačil prednú a už 

som bol hore nohami! Letel som rýchlo ako na diaľnici. Síce sme teda niektorí aj dobití, ale stálo to zato, 

rany prebolia,” zasmial sa Michal Cabaj (16) zo Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici. ,,Medzi 

mužmi dominoval Jakub Kriššák, ktorý zvíťazil v dvoch disciplínach. Stal sa tak naším najlepším cyklistom 

a zároveň je aj naším najlepším bežcom na lyžiach, čo sa mu podarilo dokázať vo februári,“ zhodnotila Jana 

Gantnerová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Jakub Kriššák (25) z Malužinej bude spolu 

s Michalom Štubňom (27) z Bratislavy reprezentovať Slovensko aj na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde 

v Abu Dhabí 2019.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
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13. 6. 2018  PROJEKT MLADÍ ŠPORTOVCI/ YOUNG ATHLETES 

   FUTBALOVÉ IHRISKO MOLECOVA, BRATISLAVA  

 Účasť: 9 mužských a 2 dievčenské tímy 

http://specialolympics.sk/vianocny-turnaj-v-unifikovanom-futbale-krajin-v4/

Špeciálne olympiády hľadajú talenty prostredníctvom projektu Mladí športovci

13. jún 2018 Bratislava – Viac ako 60 detí s mentálnym postihnutím vo veku od 2 do 12 rokov si 

užilo predpoludnie plné radosti z pohybu v rámci Metlife Dňa Mladých športovcov Špeciálnych 

olympiád. Projekt ponúka unikátny systém metodiky cvičení, ktorým sa dá odhaliť, aký šport 

deťom s mentálnym postihnutím vyhovuje. Vďaka tomu sa môžu následne stať súčasťou rodiny 

Špeciálnych olympiád a zapájať sa do národných, ale aj medzinárodných súťaží. V Bratislave si 

v rámci Meltlife Dňa Mladých športovcov Špeciálnych olympiád zašportovalo viac ako 60 detí s mentálnym 

postihnutím od 2 do 12 rokov z celého Slovenska. Cieľom podujatia je ukázať komunite, že aj oni si vedia 

nájsť cestu k športu a môžu v ňom dosahovať úspechy a víťazstvá. Špeciálne olympiády majú práve preto 

vyvinutý jedinečný systém metodiky cvičení, ktorého výsledkom je ukázať mladému športovcovi s mentálnym 

postihnutím, aký šport je pre neho najvhodnejší. Vo vybranom športe môžu mladí športovci potom súťažiť 

na súťažiach Špeciálnych olympiád nielen doma, ale aj v zahraničí. „V Špeciálnych olympiádach vieme, 

že šport je emócia, ktorá nás spája. Na ihrisku sme si všetci rovní a šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta 

inklúzie. Preto sa snažíme pohyb a radosť z pohybu približovať deťom už odmalička a na to nám slúži projekt 

Mladí športovci, ktorý realizujeme aj s pomocou spoločnosti Metlife a Slovenského futbalového zväzu,“ hovorí 

Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Eva Gažová. 

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
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17. - 22. 7. 2018 UNIFIED CUP CHICAGO A OSLAVA 50. VÝROČIA ZALOŽENIA

   ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD VO SVETE.

   50. VÝROČIE 7. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

   ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD V CYKLISTIKE, CHICAGO, USA 

 

Účasť: 6 športovkýň s mentálnym postihnutím + 5 futbalistiek unifikovaných partneriek  

http://specialolympics.sk/unified-cup-chicago-2018-a-oslava-50-vyrocia-zalozenia-specialnych-olym-

piad-vo-svete/

Tlačové správy: 

Slovenské futbalistky zdolali Brazíliu 5:0

V rámci osláv 50. výročia založenia Špeciálnych olympiád sa koná medzinárodný turnaj v unifikovanom 

futbale, ktorého dejiskom je od je od 17. – 22. júla 2018 americké Chicago. Špeciálne olympiády Slovensko 

sú jediným zástupcom Európy v ženskom futbale. A Slovensky reprezentujú úžasne. Hneď v prvom zápase 

si pripísali na svoje konto skalp domáceho tímu, keď zvíťazili nad tímom USA 8:2. Rovnako úspešné boli aj 

v zápase s Brazíliou, ktorú zdolali dokonca 5:0. V skupine ich čaká ešte africký super z Kene, ale vďaka dvom 

výhram sa v skupine umiestnili na prvom mieste a postupujú rovno do semifinále turnaja. ,,Na turnaji sme 

jedinou krajinou z Európy, takže sa veľmi tešíme z príležitosti reprezentovať Slovensko vo svete. Naše dievčatá 

to s takými súpermi v skupine nemali ľahké, ale sú odhodlané podávať rovnako skvelé výkony ako doteraz, 

pretože túžbu víťaziť a zažiť úspech máme všetci rovnakú,“ hovorí Jana Gantnerová, vedúca slovenskej 

delegácie a športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Športovci s mentálnym postihnutím 

neprekonávajú len svoje vlastné limity, ale vďaka činnosti organizácie Special Olympics International už 50 

rokov úspešne súťažia a ukazujú pohybové zručnosti. Turnaja sa celkovo účastní 24 ženských a mužských 

tímov z celého sveta. 

Finálové zápasy budú vysielané aj na stanici ESPN2 20. júla o polnoci nášho času. Čo je unifikovaný šport? 

Unifikovaný šport je najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie, kde v jednom tíme hrajú športovci s mentálnym 

postihnutím so športovcami bez mentálneho postihnutia. Viac informácií o turnaji a Special Olympics nájdete 

na: https://www.specialolympics.org/50th.aspx

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
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Ženská reprezentácia SR v unifikovanom futbale reprezentuje celú Európu.

12. júl 2018 Bratislava – Súčasťou osláv 50. výročia Special Olympics International je aj medzinárodný 

turnaj v unifikovanom futbale, ktorého dejiskom bude 15. – 22. júla 2018 americké Chicago. Predstaví sa 

na ňom aj ženská reprezentácia SR v unifikovanom futbale, zložená zo športovkýň s mentálnym postihnutím 

a bez mentálneho postihnutia. Slovensko bude na turnaji jediným zástupcom z Európy, káder slovenskej 

reprezentácie tvoria dievčatá zo Špeciálnych olympiád Slovensko (ŠOS) a ženských reprezentačných 

výberov SR (SFZ). Športovci s mentálnym postihnutím neprekonávajú len svoje vlastné limity, ale vďaka 

činnosti organizácie Special Olympics International už 50 rokov aj úspešne súťažia a ukazujú pohybové 

zručnosti. Prvé hry, na ktorých predviedli, čo všetko dokážu, usporiadali v roku 1968 v americkom Chicagu. 

Práve tu organizujú 15. – 22. júla 2018 medzinárodný turnaj v sedmičkovom unifikovanom ženskom 

futbale. ,,Na turnaji budeme jedinou krajinou z Európy, takže sa veľmi tešíme z príležitosti reprezentovať 

Slovensko vo svete. Naše dievčatá to nebudú mať ľahké, lebo v skupine máme tímy z Brazílie, USA a Keni. 

Sú však odhodlané podať čo najlepší výkon, pretože túžbu víťaziť a zažiť úspech máme všetci rovnakú. 

Unifikovaný šport je navyše tou najkrajšou a najľahšou cestou inklúzie,“ hovorí Jana Gantnerová, vedúca 

slovenskej delegácie a športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Šestica futbalistiek s mentálnym 

postihnutím zo Spojenej školy internátnej v Žiline sa pod vedením trénera Stanislava Mráza zo Športového 

tréningového centra v Púchove a pedagogičky Evy Jantákovej od začiatku roka pripravovala na výnimočný 

športový zážitok spolu s piatimi futbalistkami bez mentálneho postihnutia aj z reprezentačného družstva 

Slovenska dievčat do 19 rokov a reprezentácie žien SR. ,,S podporou Slovenského futbalového zväzu dievčatá 

trénovali dvakrát týždenne, majú za sebou aj spoločné sústredenie, počas ktorého absolvovali tréningy 

na úrovni profesionálnych športovkýň. Budeme im počas turnaja držať palce a sme veľmi radi, že aj týmto 

spôsobom sme mohli podporiť rozvoj ženského futbalu,“ dopĺňa Vladimír Lupták, koordinátor Grassroots 

projektov Slovenského futbalového zväzu.

Reprezentantky Špeciálnych olympiád Slovensko: Lenka Jendrušáková (kapitánka), Júlia Báriová, Erika 

Ďurdíková, Janette Kadučáková, Mária Kubíková, Karolína Sádecká.

Reprezentantky Slovenského futbalového zväzu: Jana Červíková, Viktória Čudrnáková, Veronika Jančová, 

Vanesa Pagáčová, Veronika Sluková.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
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11. 8. 2018  7. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠPECIÁLNYCH

   OLYMPIÁD V JAZDECTVE, SANTOVKA, G4 RANCH

Účasť: 18 jazdcov s mentálnym postihnutím

http://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-jazdectve/

Tlačová správa:

Medzi majstrami Slovenska v jazdectve aj talentovaný Filip Graňo

12. augusta 2018 Santovka – Športovci s mentálnym postihnutím si užili jednu z najkrajších 

tohtoročných súťaží! V Santovke na rodinnom westernovom G4 Ranchi si zmerali sily na 7. 

ročníku Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v jazdectve. Na pretekoch sa predstavili 

aj jazdci, ktorí budú Slovensko reprezentovať na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Abu 

Dhabí 2019. Nabitý kalendár súťaží Špeciálnych olympiád Slovensko pokračoval v Santovke, kde na G4 

Ranchi zorganizovali 7. ročník Majstrovstiev Slovenska v jazdectve. ,,Na našich športovcov čakali štyri 

súťažné disciplíny Showmanship at halter, trail, barrel race a štafety v 3 divíziách, CS krok s doprovodom, 

CI krok samostatne, B krok klus samostatne. Majstrovstiev sa zúčastnilo 18 jazdcov a potešilo nás, že sme 

mali viac účastníkov ako minulý rok. Preteky si všetci naplno užili, čo sa prejavilo na výborných výkonoch,“ 

zhodnotila Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Medzi súťažiacimi 

najväčšiu pozornosť pútali Daniela Šeboková (18) z Domadíc a Levičan Filip Graňo (20), ktorí budú 

Slovensko reprezentovať na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Abu Dhabí. Daniela bodovala v disciplíne 

Showmanship at halter divízia B a barel divízia CI – A. Filip sa tešil z víťazstva v trail divízii B. ,,Teší ma, 

že Filip je dobrej kondícii, každý úspech mu dodáva sebavedomie, či už sa jedná o súťaže domáce, alebo 

v zahraničí. Na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Los Angeles 2015 získal zlato a striebro. Nezaspal však 

na vavrínoch a stále poctivo trénuje, takže prípravy na Abu Dhabí sú v plnom prúde,“ dodal František Graňo, 

Filipov otec a tréner. 
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26. - 28. 8. 2018 1. TENISOVÝ TÁBOR A WORKSHOP ŠOS 

   NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM BRATISLAVA 

Účasť: 25 športovcov, 12 trénerov 

http://specialolympics.sk/galeria/

Tenisový tábor pre športovcov s mentálnym postihnutím bol organizovaný s cieľom zviditeľniť a zatraktívniť 

šport tenis pre osoby s mentálnym postihnutím. V spolupráci s TennisFun sme pripravili zaujímavé tréningy 

a naučili 25 športovcov tenisové základy. Tréneri, učitelia a dobrovoľníci sa zúčastnili teoretickej a praktickej 

časti workshopu, kde sa učili ako učiť hrať tenis. Na akcii boli rozdané každému účastníkovi tenisové rakety, 

loptičky a školám i prenosné tenisové siete. 
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9. - 10. 9. 2018  6. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠPECIÁLNYCH

   OLYMPIÁD V MODERNEJ GYMNASTIKE, NITRA

Účasť: 10 gymnastiek s mentálnym postihnutím + 1 unifikovaná partnerka

http://specialolympics.sk/specialne-olympiady-slovensko-maju-za-sebou-majstrovstva-v-mod-

ernej-gymnastike/

Tlačová správa:

Špeciálne olympiády Slovensko majú za sebou majstrovstvá v modernej gymnastike

10. septembra 2018 Nitra – Športovkyne s mentálnym postihnutím si zmerali sily počas 6. ročníka 

Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v modernej gymnastike, súťaž mala vďaka 

účasti gymnastiek z Talianska, USA a Veľkej Británie medzinárodný charakter. Majstrovstvá 

zorganizovali Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci s občianskym združením Arabeska 

a s podporou mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Špeciálne olympiády Slovensko 

majú zo sebou ďalšiu vydarenú súťaž, majstrovstvá Slovenska v modernej gymnastike si športovkyne 

s mentálnym postihnutím užívali naplno. ,,Súťažili vo viacerých vekových kategóriách a čo sa týka disciplín, 

mali sme cvičenia so švihadlom, obručou, kuželami, stuhou, ale aj viacboj. Dievčatá sa na svoje vystúpenia 

dôsledne pripravovali, čo sa prejavilo na ich výborných výkonoch,“ zhodnotila Eva Gažová, národná 

riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Medzi súťažiacimi vynikli Gizela Billíková (35) a Dominika 

Radojevská (21), ktoré budú Slovensko reprezentovať aj na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Abu 

Dhabí. Gizela bodovala v cvičeniach so stuhou a kuželami a vo viacboji, Dominika sa v rámci svojej úrovne 

tešila z víťazstva v cvičeniach so stuhou, obručou, švihadlom a takisto vo viacboji. Vo vystúpeniach 

unifikovaných dvojíc, športovkýň s a bez mentálneho postihnutia, sa darilo Paulíne Rieglovej (10) a Marine 

Dkhoka (10), ktoré sa predstavili v cvičeniach so švihadlom a s loptou. Všetky spomínané gymnastky sú 

z občianskeho združenia Arabeska v Nitre. ,,Som očarená atmosférou podujatia a pripravenosťou slovenských 

gymnastiek Špeciálnych olympiád. Je to pre mňa nesmierne inšpirujúca skúsenosť, ktorú sa pokúsim pretaviť 

do našich národných majstrovstiev v Nórsku. Ďakujem za pozvanie na túto fantastickú súťaž,“ zhodnotila 

Brenda Garbin, medzinárodná rozhodkyňa Special Olympics z Nórska.
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26. 9. 2018  PROJEKT EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU BE ACTIVE

   ŠPORTOVÁ HALA ELÁN, BRATISLAVA

Účasť: 24 mladých športovcov s mentálnym postihnutím

http://specialolympics.sk/specialne-olympiady-slovensko-maju-za-sebou-majstrovstva-v-mod-

ernej-gymnastike/

Tlačová správa:

Národné športové centrum chce opäť priviesť Slovákov k pohybu.

Motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, to je hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, ktorý bude 

na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Koordinátorom projektu na Slovensku 

je i tento rok Národné športové centrum. Partnermi podujatia sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, 

Slovenský atletický zväz, ktorý sa aktívne podieľa na organizácii hlavného podujatia v Hale Elán dňa 26 

septembra, Slovenský olympijský výbor a Special Olympics. Cieľom je motivovať k pohybu širokú verejnosť aj 

zdravotne znevýhodnených. Aktivity a podujatia budú na rôznych úrovniach (európskej, národnej, regionálnej 

či miestnej), a to v štyroch kľúčových prostrediach: na školách, pracoviskách, vonku a v športových kluboch 

a fitnes centrách. Tohtoročnou novinkou bude večerné športovanie #BeActiveNight. Podujatie bude 

v Bratislave 29. septembra. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na internetovej stránke. Európsky 

týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. V roku 2018 

napíše svoj 4. ročník. Témou kampane ostáva #BeActive, teda „buď aktívny“. Týždeň plný aktivity je určený 

pre každého, bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Európska komisia sa projektom snaží prilákať 

k pohybovým aktivitám čo najviac ľudí. Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2017 sa totiž pravidelne hýbe 

veľmi málo Európanov. Takmer 60% vôbec necvičí a nešportuje. Minulý rok sa do Európskeho týždňa športu 

na Slovensku zapojilo 598 podujatí vo viac ako 360 mestách a obciach. Zašportovalo si takmer 155 000 detí 

a dospelých. Pod hlavičkou #BeActive sa týždňa športu zúčastňujú milióny Európanov. Organizátori môžu 

športové podujatia registrovať prostredníctvom internetovej stránky www.tyzdensportu.sk 
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SEPTEMBER 2018 MINI4EU, SÚŤAŽ V UNIFIKOVANOM FUTBALE

   SZÉKESFÉHERVÍR, MAĎARSKO

Účasť: 10 futbalistov s mentálnym postihnutím

http://specialolympics.sk/futbalovy-turnaj-miest-mini4eu-vyhrali-futbalisti-z-alejovej/

Tlačová správa:

Zlato Slovákov v Maďarsku!

Na turnaji miest Mini4EU v Székesféhervári dominovalo slovenské mesto aj v kategórii mentálne 

hendikepovaných hráčov. So zlatom cestujú domov Košice! O radosti z triumfu sme hovorili 

s vedúcim tímu Róbertom Lubym.

Suverén zo Slovenska. Na veľkom šampionáte európskych miest reprezentovali slovenské farby Košičania. 

Všetci hráči navštevujú Spojenú školu na Alejovej ulici. Už prvý deň, v ktorom slovenský celok vybojoval 

tri víťazstvá, napĺňal priaznivcov nášho tímu nádejou, že Košice môžu ísť vysoko. V utorok ráno vyhrali 

i štvrtýkrát v rade a zarobili si tak na veľký úspech. Súperom našich bol celok Hadera a celkový rezultát 14:3 

pre metropolu východu. Chlieb sa lámal v piatom zápase proti Arany Iskola 2. Súper mal totiž na konte jedinú 

prehru a ak by nás bol zdolal, naši by bojovali „len“ o druhé alebo tretie miesto. Vyhrali však 5:2. Posledný 

duel na šampionáte s Duga Novi Travnik vyhrali východniari rovnakým skóre 5:2, a potom už nič nebránilo 

prepuknutiu slovenskej radosti.
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16. - 17. 9. 2018 22. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

   ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD V ATLETIKE, KOŠICE 

Účasť: 120 atlétov s mentálnym postihnutím

http://specialolympics.sk/22-majstrovstva-sr-specialnych-olympiad-v-atletike/

Tlačová správa:

Košice hostili Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike

17. septembra 2018 Košice – Špeciálne olympiády majú za sebou najväčšie súťažné podujatie 

tohto roka. Do 22. ročníka Majstrovstiev Slovenska v atletike, ktoré zorganizovali na štadióne FK 

Slávia TUKE v Košiciach, sa zapojilo vyše 120 športovcov s mentálnym postihnutím. Svojou účasťou 

ich prišli podporiť aj olympioničky Danka a Janka Velďákové. Športovci s mentálnym postihnutím si 

22. ročník Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike užívali naplno a s bohatou účasťou boli 

spokojní aj organizátori. ,,Oproti minulému roku sme mali raz toľko súťažiacich, čo nás nesmierne teší. Je to 

dôkaz, že učitelia i rodičia si uvedomujú, že pre deti je šport najlepším možným trávením voľného času. Súťaže 

sú pre našich športovcov nesmierne dôležité, sú príležitosťou, kde môžu ukázať, čo všetko dokážu. Aj tie 

najmenšie úspechy ich povzbudzujú a rozvíjajú,“ povedala Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych 

olympiád Slovensko. Na majstrovstvách sa súťažilo v bežeckých aj technických disciplínach, boli to kratšie 

i dlhšie behy, hod kriketovou loptičkou, chôdza, skok do diaľky, skok do výšky či vrh guľou. ,,Najlepší výkon 

majstrovstiev podal 19-ročný René Horváth zo Spojenej školy na Alejovej ulici v Košiciach. Beh na 800 metrov 

zvládol za 2 minúty 19 a pol sekundy,” vyzdvihla Eva Gažová. Najmladším účastníkom bol Filip Sedláček 

(9) zo Šamorína, ktorý súťažil v behu na 50 m a v hode kriketovou loptičkou. Darilo sa aj kvalifikantkám 

na Svetovú letnú špeciálnu olympiádu, ktorá bude v marci v Abu Dhabí – Denise Horváthovej (16) , Simone 

Horváthovej (17) a Adele Mižigárovej (15) z občianskeho združenia Štump v Košiciach. ,,Sme radi, že sme 

mohli prísť podporiť športovcov Špeciálnych olympiád, ktorí sú pre nás všetkých veľkou inšpiráciou. Bola tu 

vynikajúca radostná atmosféra,” zhodnotila olympionička Janka Velďáková, ktorá spolu so sestrou Dankou 

ocenila víťazov medailami.
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Table 1

Print 2

Online 14

Tlačová agentúra 3

Rádio 1

TV 1

Print Online Tlačová agentúra Rádio TV

7

Table 1

Print 1200

Online 4400

Tlačová agentúra 1350

Rádio 350

TV 2250

Print Online Tlačová agentúra Rádio TV

8

PREHĽAD MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV AUGUST/SEPTEMBER 2018
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29. 11. 2018  INKLÚZIA HROU, ZŠ TEPLIČKA NAD VÁHOM, ŽILINA

 

Účasť: 28 detí s mentálnym postihnutím a bez mentálneho postihnutia 

http://specialolympics.sk/projekt-inkluzia-hrou-spaja-deti-s-aj-bez-mentalneho-postihnutia/

Tlačová správa:

Keď inklúzia nie je iba fráza, ale hra

29. november 2018 Teplička nad Váhom – Zdraví a hendikepovaní sa najlepšie spoznávajú, keď 

spolu športujú. Aj preto združenie Špeciálne olympiády Slovensko rozvíja projekt Inklúzia hrou, 

ktorý je súčasťou programu Mladí športovci a v rámci ktorého dostalo pomôcky na cvičenie viac 

ako 800 detí zo špeciálnych škôlok a škôl. Do projektu sa zapájajú školáci s aj bez mentálneho 

postihnutia, vďaka čomu sa zbližujú a uzatvárajú nové inkluzívne priateľstvá. Pravidelný pohyb 

je pre všetky deti bez rozdielu nesmierne dôležitý, vďaka nemu sa dostávajú do formy a učia sa zdravým 

návykom. Pre deti s mentálnym postihnutím sú takéto zručnosti ešte dôležitejšie a preto Špeciálne  

olympiády Slovensko realizujú program Mladí športovci, ktorého súčasťou je projekt Inklúzia hrou. 

,,V Špeciálnych olympiádach vieme, že šport je emócia, ktorá nás spája. Na ihrisku sme si všetci rovní a šport 

je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. Preto sa snažíme pohyb a radosť z pohybu približovať deťom 

už odmalička a na to nám slúži program Mladí športovci. Projekt Inklúzia hrou realizujeme aj s pomocou 

Nadácie Kia,” hovorí Projektová riaditeľka Špeciálnych olympiád Dominika Nestarcová. Program Mladí 

športovci Špeciálnych olympiád Slovensko má cieľ, aby športovci, zdraví a aj s mentálnym postihnutím spolu 

športovali, pri tom sa zabávali a navzájom sa spoznávali. Dá sa do neho zapojiť na rôznych úrovniach, či už 

v rámci rodiny, komunity, alebo školy. Cvičiaci program Mladí športovci Špeciálnych olympiád učí základné 

športové zručnosti ako je beh, kopanie a hádzanie. Tieto cvičenia Špeciálne olympiády prispôsobili na základe 

dlhoročných medzinárodných skúseností. Žiaci cvičením odhalia, aké majú predispozície, v čom sa im darí 

a to im pomôže nájsť si vhodný šport, ktorému by sa mohli venovať v budúcnosti. Prostredníctvom príučky 

aktivít sa do programu Mladí športovci Špeciálnych olympiád zapojili žiaci 22 špeciálnych a základných škôlok 

a škôl na Slovensku – v Bytči, Dubnici nad Váhom, Nitre, Považskej Bystrici, Pezinku, Púchove, Rožňave, Starej 

Ľubovni, Šamoríne a v Žiline.
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3. 12. 2018  GALA VEČER 25. VÝROČIE ZALOŽENIA ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD

   SLOVENSKO, CITY HOTEL BRATISLAVA

 

Účasť: 300 pozvaných hostí, športovcov a VIP hostí 

http://specialolympics.sk/specialne-olympiady-slovensko-oslavili-25-vyrocie-zalozenia/

Tlačová správa:

Špeciálne olympiády Slovensko sú dnes jedna veľká rodina

3. decembra 2018 Bratislava – Špeciálne olympiády sú organizáciou, ktorá združuje športovcov 

s mentálnym postihnutím, ich rodiny, trénerov, dobrovoľníkov a podporovateľov. Vo svete 

oslavujú 50. výročie založenia a na Slovensku sú aktívne už 25 rokov. Za ten čas pripravili stovky 

súťaží, vzdelávacích aktivít a zároveň hrdo a úspešne reprezentovali našu krajinu na mnohých 

zahraničných podujatiach a svetových hrách špeciálnych olympiád. Pohľad do minulosti, ale 

aj začiatok odpočítavania 100 dní do začiatku Svetovej špeciálnej olympiády v Abu Dhabí 

boli súčasťou slávnostného galavečera v Bratislave. Pred 50 rokmi založila Špeciálne olympiády 

Eunice Kennedy Shriver, ktorej brat bol bývalý americký prezident J. F. Kennedy. Mali sestru s mentálnym 

postihnutím a Eunice sa rozhodla, že Rosemary zapojí do života prostredníctvom športu. Jej heslo ,,na 
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športovisku sme si všetci rovní” padlo na úrodnú pôdu a zmenilo životy miliónov ľudí s mentálnym 

postihnutím, ale aj ich rodín. Na Slovensku združenie vzniklo pred 25 rokmi, presne 3. marca 1993. ,,Za 

ten čas sme deťom, mladým ľuďom a dospelým s mentálnym postihnutím umožnili športovať a súťažiť až 

v 12 olympijských a v 3 neolympijských športoch. Stali sme sa uznávanou  organizáciou, súčasťou Special 

Olympics International a na Slovensku jednou veľkou rodinou,” bilancuje Eva Lysičanová, prezidentka 

Špeciálnych olympiád Slovensko. Za toto obdobie pripravili 10. Národných hier letných aj zimných, 25 

ročníkov Majstrovstiev Slovenska (MSR) v unifikovanom futbale, 22 ročníkov MSR v atletike, 18 ročníkov 
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MSR v stolnom tenise, 13 ročníkov MSR v zjazdovom a bežeckom lyžovaní a 12 ročníkov MSR v plávaní.

Špeciálni športovci sú úspešní reprezentanti. V Špeciálnych olympiádach Slovensko dnes súťaží, vzdeláva 

a rozvíja sa viac ako 3 000 ľudí s mentálnym postihnutím. ,,Na svete je nás viac ako 5 miliónov športovcov,” 

povedala členka Predsedníctva Špeciálnych olympiád Slovensko Silvia Stehová. Silvia sa zhostila úlohy 

moderátorky slávnostného galavečera a patrí k úspešným reprezentantkám, zúčastnila sa až 3 svetových 

hier a je 15. násobnou majsterkou Slovenska v plávaní. ,,Máme za sebou roky plné zážitkov a výborných 

výkonov,” doplnil ju Peter Išpold, viacnásobný majster Slovenska v plávaní, ktorý sa zúčastní Svetových 

hier v Spojených arabských emirátoch v Abu Dhabí v marci. Do ich začiatku chýba už len 100 dní a Slovensko 

bude reprezentovať 65 členná výprava, pričom zastúpenie budeme mať až v 10 športoch. Slovensko zatiaľ 

na Svetových letných hrách Špeciálnych olympiád reprezentovalo 187 športovcov a na zimných 122 

športovcov. Priniesli domov 110 zlatých, 90 strieborných a 86 bronzových medailí. 

Čičmany pre šťastie. Súčasťou galavečera bola aj módna prehliadka, kde športovci predstavili oblečenie, 

ktoré im zabezpečila spoločnosť Demišport. V tomto oblečení pôjdu na otvárací a záverečný ceremoniál, 

na stupne víťazov a na súťaže. ,,Verím, že tak, ako už čičmiansky vzor prináša šťastie slovenským športovcom, 

prinesie ho aj našim špeciálnym olmypionikom, lebo túžbu víťaziť máme všetci rovnakú,” hovorí Eva 

Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád.  

,,Som hrdá na to, že Slovensko sa zviditeľňuje aj prostredníctvom športu osôb s mentálnym postihnutím. 

Ich výkony a odhodlanie menia strach verejnosti na pocit zvedavosti. Som rada, že môžem byť súčasťou 

aj tejto športovej špeciálnej olympijskej rodiny,” hovorí olympionička Danka Barteková, ktorá 

je aj členkou Medzinárodného olympijského výboru. ,,Oslovilo ma, že toto združenie prestalo 

o integrovaní ľudí s mentálnym postihnutím hovoriť, oni inklúziou žijú. Niet inej lepšej cesty, ako tej, 

v ktorej sa svety ľudí zdravých a hendikepovaných stretávajú. Výbornou ukážkou je práve unifikovaný 

šport, v ktorom v tímoch súťažia športovci s a bez mentálneho postihnutia,” dodáva Danka Barteková.
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6. - 8. 12. 2018  VIANOČNÝ UNIFIKOVANÝ TURNAJ VO FUTBALE, 

   MSR V UNIFIKOVANOM FUTBALE, STC ARÉNA, PÚCHOV

 

Účasť: 9 mužských a 2 dievčenské tímy 

http://specialolympics.sk/vianocny-turnaj-v-unifikovanom-futbale-krajin-v4/

Tradičné podujatie vo futbale bolo tento rok podporené pre otvorenie ženskej súťaže, ktorá bola po prvýkrát 

vyhlasovaná v rámci turnaja. Turnaj bol organizovaný v spolupráci a podpore Slovenského futbalového zväzu 

a Únie ligových klubov. Otvorenie bolo za účasti Jána Kozáka prezidenta ÚLK a turnaj sledoval aj Vladimír 

Lupták zodpovedný za Grassroots projekty SFZ.  

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

http://specialolympics.sk/vianocny-turnaj-v-unifikovanom-futbale-krajin-v4/
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21. 12. 2018  ŠPORTOVEC ROKA 2018

   PRIAMY PRENOS NA RTVS, 

   CITY HOTEL BRATISLAVA

Tlačová správa:

Krásne gesto športovcov, podporili Špeciálne olympiády Slovensko 21. decembra 2018 Bratislava 

– Vyhlásenie výsledkov tradičnej ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu 

novinárov Športovec roka 2018 malo tento rok veľkú pridanú hodnotu. Desiatka najlepších 

finalistov sa rozhodla podporiť Špeciálne olympiády Slovensko, ktoré zastrešujú športovcov 

s mentálnym postihnutím. Národnej športovej organizácii venovali sumu 10.000 eur.

Špeciálne olympiády vo svete oslavujú 50. výročie založenia a na Slovensku sú aktívne už 25 rokov, počas 

ktorých usporiadali stovky súťaží, vzdelávacích aktivít a zároveň hrdo a úspešne reprezentovali našu 

krajinu na mnohých zahraničných podujatiach a Svetových hrách Špeciálnych olympiád. V lete zvíťazili 

na Medzinárodnom turnaji v unifikovanom ženskom futbale v Chicagu a dievčatá, ktorým sa tento úspech 

podaril, prebrali spolu s gymnastkami v rámci slávnostného galavečera Športovec roka finančnú odmenu. 

,,Ocenení športovci a olympionici urobili týmto gestom pre spoločnosť obrovský krok. Kedysi sme segregovali 

osoby s mentálnym postihnutím na okraj spoločnosti a dnes sú to práve športovci, ktorí prijali špeciálnych 

olympionikov medzi seba a potvrdili, že šport je tá najľahšia a najkrajšia cesta inklúzie,” povedala Eva 

Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. ,,Som hrdá na to, že naše Slovensko 

pozitívne zviditeľňujú aj športovci s mentálnym postihnutím. Ich výkony a odhodlanie menia strach verejnosti 

na pocit zvedavosti,” hovorí olympionička Danka Barteková, ktorá je aj členkou Medzinárodného 

olympijského výboru. Spolu so strelkyňou Zuzanou Rehák Štefečekovou, kajakárkou Martinou Gogoľovou 

Kohlovou, ale aj vodným slalomárom Matejom Beňušom či triatlonistom Richardom Vargom patrí k veľkým 

fanúšikom Špeciálnych olympiád Slovensko. ,,Ich podpora je pre nás obrovským prínosom aj záväzkom. 

Sumu z dnešného galavečera investujeme do rozvoja ženského unifikovaného futbalu, kde spájame do tímov 

športovkyne s a bez mentálneho postihnutia. A financie použijeme aj na organizáciu historicky prvých 

Majstrovstiev Európy Špeciálnych olympiád v rytmickej gymnastike, ktoré budú v septmebri 2019 v Nitre,” 

doplnila Eva Gažová.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
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OSTATNÉ AKTIVITY 

ŠPORTOVÝ DEŇ V LETNOM TÁBORE AUTISTOV

Športové podujatie v tábore organizovanom naším členom SPOSA. Športový deň bol ukážkou, čo všetko 

a ako sa dá cvičiť aj doma a ako potrebná je pohybová aktivita aj pre osoby s autizmom.  

PARASPORT24 TOUR

Charitatívna cyklistika po Slovensku – poskytnutých 3000 eur pre kluby/ školy Špeciálnych olympiád 

v mestách: Martin, Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Nitra, Trenčín, Šamorín.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
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GLOBAL YOUTH LEADERSHIP FORUM, BAKU 

 

Účasť športovkyne Vandy Kračunovej a jej 

partnerky Elišky Ivanovej na Svetovom podujatí 

na podporu inklúzie a mladých lídrov.  

https://www.facebook.com/

SpecialOlympicsSlovakia/

INKLUZÍVNA TALK-SHOW O ŠPORTE 

29.10.2019 – Súkromné bilingválne gymnázium 

Futurum, Košice

Majo Bednár krasokorčuliar a cyklista, ako člen 

TK Danube vyhral tanečnú súťaž v spoločenských 

tancoch – Cup of Nations. Bol to úžasný zážitok. 

Veľké gratulujeme! 

#smespecial #ChooseToInclude

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

OFICIÁLNY ODOVZDÁVAČ  

 

Náš mladý a nádejný športovec Maťko Považan 

bol pri zápase Spartaka Trnava proti Dinamo 

Záhreb ako oficiálny odovzdávač hracej lopty 

rozhodcovi. Ďakujeme nášmu automobilovému 

partnerovi Kia Motors Slovakia za túto možnosť. 

Maťko bol nadšený!

V TA3

Stále dookola a dookola treba rozprávať, čo znamená slovo INKLÚZIA a že ŠPORT je tá najkrajšia 

a najľahšia cesta INKLÚZIE. #dakujeme #TA3 SKPR STRATEGIES

https://www.facebook.com/SpecialOlympicsSlovakia/
https://www.facebook.com/SpecialOlympicsSlovakia/
https://www.facebook.com/hashtag/smespecial?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7Ufkn0Y0UoyftmwDFKpMiDfwRaCgvpKPtQLmjYDceCnXcHNZpOH_k5YoMo-h1rKb2IEwEG103x3L48sgL8UMgPAhZq-8-QMUMLNciOvVbfZKHXAm_GbVUd3wKJ3nOJLEMLnLRo6OmS2ezXXqIJKoAqTkSEvBMrDqU8Yu4D9QgXWxf5VaF4QB8LOJb756mPS9jRhMaxMpq19B-Hll9r-iSSvuvHcgb7hGaOKEDeBFuBOefMKm33AHWsWjUrQ-cQWfpAQQrQURgNeWMrFzlpMlDniPzPGKSKmZsLYW-vEgnmDokl2X1TyuUu0Iaw9pbI9IleohnR6wYfhkHnpEhJsLFKA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chosetoinclude?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7Ufkn0Y0UoyftmwDFKpMiDfwRaCgvpKPtQLmjYDceCnXcHNZpOH_k5YoMo-h1rKb2IEwEG103x3L48sgL8UMgPAhZq-8-QMUMLNciOvVbfZKHXAm_GbVUd3wKJ3nOJLEMLnLRo6OmS2ezXXqIJKoAqTkSEvBMrDqU8Yu4D9QgXWxf5VaF4QB8LOJb756mPS9jRhMaxMpq19B-Hll9r-iSSvuvHcgb7hGaOKEDeBFuBOefMKm33AHWsWjUrQ-cQWfpAQQrQURgNeWMrFzlpMlDniPzPGKSKmZsLYW-vEgnmDokl2X1TyuUu0Iaw9pbI9IleohnR6wYfhkHnpEhJsLFKA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/Ma%C5%A5ko-Pova%C5%BEan-129111147168028/?__tn__=K-R&eid=ARDNe5wCU_4QmKdJmfVKl7THPmEzCKhkxvVz9a6G0vBU78LK5gcfLuRoehIRKRiDnmivHHORHP5uC52Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfF7WBcW6sF5IKy0BUBmZdq3HjKNNY0AJmSNyc5drv9Oq3QYv6lFuKeZQS1uwOBBpIm8zaQZSW1hMTFnPMbbc3CR3TPXfXyPIA28l-603qPDKf0rE4J9Poj3s92rg2fOjdjpe6TmMGeXOqUJQd4rqcEKDU6BfVwZUVMLeDzORHXbBm4BLsyYEzvkOJiDNyref0-PI0cZGL1Iig62fg9agdcpiSKnB6ekw5jyDmasTXA4XLBWEPbAgUwKnCjWrNcc1RhYeOSYyFsdHxUMW6JUcqNVemAaxyx8n0B3psgc7405BNWiYXKq4EfhlU-ofD0SSd2hGtvd85WITNemkFM53dFw
https://www.facebook.com/KiaMotorsSlovakia/?__tn__=K-R&eid=ARCK845FGwA1WcO6vxCbEatloxQqoC6TG-1-Bc0O8d1nRwDm4QgUaEDLHBr1PXsHZY5XQQLGZx3vBmYD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfF7WBcW6sF5IKy0BUBmZdq3HjKNNY0AJmSNyc5drv9Oq3QYv6lFuKeZQS1uwOBBpIm8zaQZSW1hMTFnPMbbc3CR3TPXfXyPIA28l-603qPDKf0rE4J9Poj3s92rg2fOjdjpe6TmMGeXOqUJQd4rqcEKDU6BfVwZUVMLeDzORHXbBm4BLsyYEzvkOJiDNyref0-PI0cZGL1Iig62fg9agdcpiSKnB6ekw5jyDmasTXA4XLBWEPbAgUwKnCjWrNcc1RhYeOSYyFsdHxUMW6JUcqNVemAaxyx8n0B3psgc7405BNWiYXKq4EfhlU-ofD0SSd2hGtvd85WITNemkFM53dFw
https://www.facebook.com/hashtag/dakujeme?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAGtIOlN948CDB5UhAC5Gdi67e9HKY6jwQ35apHUgULG5WWIpUCpamJkmZWGYO0EE3bN_87UeH7q1_ZPjFbGD6Y76nFMoDEovCq7nwfmuadSo1FIxYkjeiPQxa3_UrMvc0jx_zmLSfaCDDjvD6MC1_lZ4_7ISwj1PrZ-aO7DI2X__gj-cvxDJNZXTXA8A7NSZTod330FW-IO85JOq-gQ3Rmzruw2_CT5E8SEz_Pvg8ASVLm2tb0YL0Dkfdas95EXgkFwTkziH2Bb2k5Ztr5keezhXAuacAIBJjqqXv6BOBUSLBHqCqSu-f1i-pD5RFN96Z56V-7PQHumCVqyiMbtmTuCA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ta3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAGtIOlN948CDB5UhAC5Gdi67e9HKY6jwQ35apHUgULG5WWIpUCpamJkmZWGYO0EE3bN_87UeH7q1_ZPjFbGD6Y76nFMoDEovCq7nwfmuadSo1FIxYkjeiPQxa3_UrMvc0jx_zmLSfaCDDjvD6MC1_lZ4_7ISwj1PrZ-aO7DI2X__gj-cvxDJNZXTXA8A7NSZTod330FW-IO85JOq-gQ3Rmzruw2_CT5E8SEz_Pvg8ASVLm2tb0YL0Dkfdas95EXgkFwTkziH2Bb2k5Ztr5keezhXAuacAIBJjqqXv6BOBUSLBHqCqSu-f1i-pD5RFN96Z56V-7PQHumCVqyiMbtmTuCA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/skprstrategies/?__tn__=K-R&eid=ARCYjQQz1KM4WJG-HgZEm3qoHc3cDSyJbGgkIOlZHXtb60zEPyz5yIjTI-dNs5h194gZCynW3IhlXqY8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGtIOlN948CDB5UhAC5Gdi67e9HKY6jwQ35apHUgULG5WWIpUCpamJkmZWGYO0EE3bN_87UeH7q1_ZPjFbGD6Y76nFMoDEovCq7nwfmuadSo1FIxYkjeiPQxa3_UrMvc0jx_zmLSfaCDDjvD6MC1_lZ4_7ISwj1PrZ-aO7DI2X__gj-cvxDJNZXTXA8A7NSZTod330FW-IO85JOq-gQ3Rmzruw2_CT5E8SEz_Pvg8ASVLm2tb0YL0Dkfdas95EXgkFwTkziH2Bb2k5Ztr5keezhXAuacAIBJjqqXv6BOBUSLBHqCqSu-f1i-pD5RFN96Z56V-7PQHumCVqyiMbtmTuCA
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TREND KONFERENCIA  

 

18. 9. 2018 sme opäť šírili povedomie o inklúzii 

v športe a výchove mladých športovcov 

Špeciálnych olympiád našou Národnou riaditeľkou 

Evkou Gažovou na TREND Konferencii Športový 

manažment v Bratislave.

INTEGRÁCIA, BRATISLAVA KONCERT   

 

10.10.2018  pre 10000 detí – predstavenie víťaziek 

futbalistiek z Chicaga

10000 študentov a učiteľov sa dnes dozvedeli, čo 

sú Špeciálne olympiády. Na koncerte Integrácia 

v Bratislave boli na pódiu predstavené naše 

futbalistky víťazky Unifikovaného turnaja 

z Chicaga. Pozite si ako si to užili v spoločnosti Top 

športovcov a spevákov.  #smespecial #integracia 

#playunified #ChooseToInclude

EXPEDÍCIA 

 

Prežili dni plné fantastických dojmov! Danka 

Červeňová (členka Predsedníctva Špeciálnych 

olympiád) a športovkyňa Janka Tomková 

boli súčasťou už tretej SPECIAL OLYMPICS 

„expedície“ s INTEGRÁCIOU. Okrem iných 

zážitkov navštívili aj zápas španielskeho klubu 

Celta Vigo so Stankom Lobotkom a Robom 

Mazáňom. Plníme spolu sny.

25. VÝROČIE 

 

25. výročie založenia spoločnosti Down Syndrome 

sme oslávili na Trenčianskom hrade. Aj Špeciálne 

olympiády boli súčasťou. V programe vystupovali 

gymnastky z Arabesky. Boli fantastické a svojou šou 

urobili mega atmošku.

ARABESKY  

 

Na prvú adventnú nedeľu sme zažili nádherné 

vianočné vystúpenie Arabesky. Emotívne, 

rozprávkové, inkluzívne s fantastickou 

choreografiou. Sme hrdí na Arabeska a hrdí, že 

Špeciálne olympiády vedia pomôcť. 

#smespecial #ChoseToInclude

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

https://www.facebook.com/hashtag/smespecial?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCuJAzT6STYQKVxpruRPdi9vzPnbnJYQ_SO66TVofR_KKIzWmYvEsDNrvSpEXyqHUJkTSK1ZLlWwIbIyRnyrf6n8e1lue2cYADN4aVuBJ_jFVxBCQDg_PYqLHBvolFpjQMkQTyqApX0pyJmZ7bAJxgsblMzNWSmyWcfGNNG2G03wlKBVkgwwmtWOnO4qMSE5rK9HreqKHoXnMvA3Asq_xY-R_WyJOIpps3Tnaayw0PTT3zZHPekqpotsni_Q4NSeH28iS7DUHaKHwaugo-wjcVanCtSpUACYJfFFCLBDhhb2aawGELxb0hxKmPLFwkWWXDyIbpYUjB4NA_6SwnovcuTZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/integracia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCuJAzT6STYQKVxpruRPdi9vzPnbnJYQ_SO66TVofR_KKIzWmYvEsDNrvSpEXyqHUJkTSK1ZLlWwIbIyRnyrf6n8e1lue2cYADN4aVuBJ_jFVxBCQDg_PYqLHBvolFpjQMkQTyqApX0pyJmZ7bAJxgsblMzNWSmyWcfGNNG2G03wlKBVkgwwmtWOnO4qMSE5rK9HreqKHoXnMvA3Asq_xY-R_WyJOIpps3Tnaayw0PTT3zZHPekqpotsni_Q4NSeH28iS7DUHaKHwaugo-wjcVanCtSpUACYJfFFCLBDhhb2aawGELxb0hxKmPLFwkWWXDyIbpYUjB4NA_6SwnovcuTZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playunified?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCuJAzT6STYQKVxpruRPdi9vzPnbnJYQ_SO66TVofR_KKIzWmYvEsDNrvSpEXyqHUJkTSK1ZLlWwIbIyRnyrf6n8e1lue2cYADN4aVuBJ_jFVxBCQDg_PYqLHBvolFpjQMkQTyqApX0pyJmZ7bAJxgsblMzNWSmyWcfGNNG2G03wlKBVkgwwmtWOnO4qMSE5rK9HreqKHoXnMvA3Asq_xY-R_WyJOIpps3Tnaayw0PTT3zZHPekqpotsni_Q4NSeH28iS7DUHaKHwaugo-wjcVanCtSpUACYJfFFCLBDhhb2aawGELxb0hxKmPLFwkWWXDyIbpYUjB4NA_6SwnovcuTZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/choosetoinclude?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCuJAzT6STYQKVxpruRPdi9vzPnbnJYQ_SO66TVofR_KKIzWmYvEsDNrvSpEXyqHUJkTSK1ZLlWwIbIyRnyrf6n8e1lue2cYADN4aVuBJ_jFVxBCQDg_PYqLHBvolFpjQMkQTyqApX0pyJmZ7bAJxgsblMzNWSmyWcfGNNG2G03wlKBVkgwwmtWOnO4qMSE5rK9HreqKHoXnMvA3Asq_xY-R_WyJOIpps3Tnaayw0PTT3zZHPekqpotsni_Q4NSeH28iS7DUHaKHwaugo-wjcVanCtSpUACYJfFFCLBDhhb2aawGELxb0hxKmPLFwkWWXDyIbpYUjB4NA_6SwnovcuTZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/ozarabeska/?__tn__=K-R&eid=ARDkr193zEfA-_yJXBl99Re347ql2vlv4nKPM3y6LbiRInppwadTx0An-MxGd7J2rLyC1JI1IAhB0UJy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD7Ufkn0Y0UoyftmwDFKpMiDfwRaCgvpKPtQLmjYDceCnXcHNZpOH_k5YoMo-h1rKb2IEwEG103x3L48sgL8UMgPAhZq-8-QMUMLNciOvVbfZKHXAm_GbVUd3wKJ3nOJLEMLnLRo6OmS2ezXXqIJKoAqTkSEvBMrDqU8Yu4D9QgXWxf5VaF4QB8LOJb756mPS9jRhMaxMpq19B-Hll9r-iSSvuvHcgb7hGaOKEDeBFuBOefMKm33AHWsWjUrQ-cQWfpAQQrQURgNeWMrFzlpMlDniPzPGKSKmZsLYW-vEgnmDokl2X1TyuUu0Iaw9pbI9IleohnR6wYfhkHnpEhJsLFKA
https://www.facebook.com/hashtag/smespecial?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7Ufkn0Y0UoyftmwDFKpMiDfwRaCgvpKPtQLmjYDceCnXcHNZpOH_k5YoMo-h1rKb2IEwEG103x3L48sgL8UMgPAhZq-8-QMUMLNciOvVbfZKHXAm_GbVUd3wKJ3nOJLEMLnLRo6OmS2ezXXqIJKoAqTkSEvBMrDqU8Yu4D9QgXWxf5VaF4QB8LOJb756mPS9jRhMaxMpq19B-Hll9r-iSSvuvHcgb7hGaOKEDeBFuBOefMKm33AHWsWjUrQ-cQWfpAQQrQURgNeWMrFzlpMlDniPzPGKSKmZsLYW-vEgnmDokl2X1TyuUu0Iaw9pbI9IleohnR6wYfhkHnpEhJsLFKA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chosetoinclude?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7Ufkn0Y0UoyftmwDFKpMiDfwRaCgvpKPtQLmjYDceCnXcHNZpOH_k5YoMo-h1rKb2IEwEG103x3L48sgL8UMgPAhZq-8-QMUMLNciOvVbfZKHXAm_GbVUd3wKJ3nOJLEMLnLRo6OmS2ezXXqIJKoAqTkSEvBMrDqU8Yu4D9QgXWxf5VaF4QB8LOJb756mPS9jRhMaxMpq19B-Hll9r-iSSvuvHcgb7hGaOKEDeBFuBOefMKm33AHWsWjUrQ-cQWfpAQQrQURgNeWMrFzlpMlDniPzPGKSKmZsLYW-vEgnmDokl2X1TyuUu0Iaw9pbI9IleohnR6wYfhkHnpEhJsLFKA&__tn__=%2ANK-R
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MEDZINÁRODNÁ REPREZENTÁCIA 

Január – Rakúsko, Viedeň, Medzinárodná súťaž 

v krasokorčuľovaní. Peter Dlugoš – 3. miesto a Marek 

Bednár – 4.miesto. Chlapci gratulujeme! Ďakujeme 

tiež trénerke pani Fitošovej „Fiti“, ktorá chlapcov 

vedie už niekoľko rokov. 

Máj –  Rakúsko, Priateľské stretnutie vo floorbale, ZŠŠ Pezinok, alokované pracovisko Modra, 1. miesto

Jún –  Litva, Unifikovaný futbal, futbalisti Bytče, 

3. miesto

Apríl –  Rusko, Petrohrad, Unifikovaný turnaj, 

futbalisti Bytče

Máj –  Luxemburg, Medzinárodný turnaj v Bocci, Žehrianska, Bratislava

VÝROČNÁ SPRÁVA/MEDZINÁRODNÁ REPREZENTÁCIA
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Jún –  Srbsko, Majstrovstvá Európy v unifikovanom volejbale, volejbalisti Stará Ľubovňa, 2. miesto

September – Maďarsko, MINI4EU, futbal, Košice, Rovníkova ul.

Október – Česká Republika, futbalový turnaj V4, futbalisti Kysucké Nové Mesto

8. 12. 2018 

Na Majstrovstvách 

sveta mužov vo florbale 

v pražskej O2 aréne 

sa odprezentovala 

ukážka Special Olympics 

florbalu. Naše zmiešané 

družstvo z Modry si 

porovnalo sily s českými 

kolegami. Prehrali 

sme síce 0:1, ale 

športovci si to veľmi 

užili 🙂 #smespecial 

#choosetoinclude

Jún –  Plavecké preteky v Rakúsku Júl –  Švédsko, Gothia Cup – 

Futbalový turnaj futbalisti Štump 

Košice, 3. miesto

VÝROČNÁ SPRÁVA/MEDZINÁRODNÁ REPREZENTÁCIA

https://www.facebook.com/hashtag/smespecial?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3c7qgzDYQnyx0IhM0NbeiY2lmTDrBFf1FzDefmNBylUe3WIGjfBozigGqlqAy8AmzxT9AMhF48upKkYaYOxCI2aGo3OBcpegDkJ9jETAmz319qcfzymP8T3KzF-MezsHVsn4gy383dhtKTLApBR5DxgdoFtz8qhCB4UHvS2c-LpiAPzvrUqa0ADNNXw9pdQZ9ULJjn5AJoRpE2u4lR3Ylhg_vSJZFZEK2tZ29MfNPQnzsPkCTZ0zf39cFIM5r_pMChg-KJjQ7i18J3dh-A64sFH-dL73cI8CljlTqJcORbaU3eYon9Fr_bk-e5KJ9v303-tAJ10o8cYkMK-NS4kCtBQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/choosetoinclude?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3c7qgzDYQnyx0IhM0NbeiY2lmTDrBFf1FzDefmNBylUe3WIGjfBozigGqlqAy8AmzxT9AMhF48upKkYaYOxCI2aGo3OBcpegDkJ9jETAmz319qcfzymP8T3KzF-MezsHVsn4gy383dhtKTLApBR5DxgdoFtz8qhCB4UHvS2c-LpiAPzvrUqa0ADNNXw9pdQZ9ULJjn5AJoRpE2u4lR3Ylhg_vSJZFZEK2tZ29MfNPQnzsPkCTZ0zf39cFIM5r_pMChg-KJjQ7i18J3dh-A64sFH-dL73cI8CljlTqJcORbaU3eYon9Fr_bk-e5KJ9v303-tAJ10o8cYkMK-NS4kCtBQ&__tn__=%2ANK-R
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SEMINÁRE

SEPTEMBER 

Florbalový seminár, Slovensko, Bratislava

OKTÓBER

Poľsko, Seminár Jazdectvo, Filip Graňo – tréner jazdectva

OKTÓBER

Čierna Hora, Leadership konferencia SOEE, Eva Lysičanová prezidentka, Eva Gažová Národná 

riaditeľka

OKTÓBER

Abu Dhabi, Konferencia vedúcich delegácií, Eva Lysičanová prezidentka, Eva Gažová Národná 

riaditeľka, Jana Gantnerová športová riaditeľka

DECEMBER

Česká Republika, Futbalový seminár, tréneri Miriam Duchoňová, Ladislav Loužecký

V apríli 2018 sme mali tú česť hostiť u nás Výkonný výbor SO Special Olympics 

Europe Eurasia a Športovú komisiu. Dnes sa podpisom zmlúv spečatila spolupráca 

s Fair play komisiou. Za SOEE podpisoval zástupca, športový riaditeľ Mariusz 

Damentko a za Fair Play Commission viceprezident Miroslav Carer. Tešíme sa 

na spoločné aktivity!

VÝROČNÁ SPRÁVA/SEMINÁRE
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OCENENIA ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO

SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL – ocenenie udelené pre Special Olympics Slovakia pri 

príležitosti osláv 50. výročia založenia SOI

SPORT EVENT AWARD – udelená Special Olympics Europe Euroasia za organizáciu Európskej 

športovej konferencie a Unifikovaného florbalového seminára

GRASSROOTS SOCIÁLNY PROJEKT ROKA 2018 – udelená Slovenským futbalovým zväzom 

za rozvoj Unifikovaného futbalu dievčat a výhru v Chicagu 2018

ZLATÉ SRDCE 2018 – cena od TK Danube za podporu tanečného športu osôb s mentálnym 

postihnutím na Slovensku

BEEING LEADER OF INCLUSION IN EUROPEAN FOOTBALL – cenu získal Slovenský futbalový 

zväz za projekt Špeciálnych olympiád, cenu  prevzal koordinátor Slovenského futbalového zväzu 

Vladimír Lupták

PR CENA – PROKOP – PR ocenenie 3. miesto 

PROKOP v kategórii Spoločenská zodpovednosť, 

filantropia a PR pre n.o. Cenu prevzala 

ambasádorka kampane Ela Grebečiová.

NADÁCIA KIA MOTORS – Špeciálne olympiády 

Slovensko s projektom Inklúzia hrou sa umiestnili 

v TOP 5!

VÝROČNÁ SPRÁVA/SEMINÁRE

BEEING LEADER OF INCLUSION IN EUROPEAN FOOTBALL
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4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, ZHODNOTENIE
 ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 
 A VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE  

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV OBSIAHNUTÝCH V ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Účtovná jednotka – Špeciálne olympiády Slovensko v roku 2018 viedla podvojné účtovníctvo.   

Špeciálne olympiády Slovensko v účtovnom období 2018 dosiahli záporný výsledok hospodárenia  

vo výške – 4 434,94 €. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním dotácií z verejných 

prostriedkov vo výške 296 000 € a získanými vlastnými prostriedkami vo výške 58 915,78 €.

5. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV 
 A ICH PÔVODU 

PREHĽAD VÝNOSOV

Výnosy celkom za účtovné obdobie 2018.

V roku 2018 prijali Špeciálne olympiády celkovú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Slovenského paralympijského výboru  vo výške 296 000 € na účel:

- Šport zdravotne postihnutých

Použitie príspevku uznanému športu

Filozofiou Špeciálnych olympiád je oceňovať všetkých športovcov v každom športe v každej športovej 

disciplíne a v každej  divízii od 1. po 8.miesto. 1. až 3. dostávajú medailu. 4. až 8. miesto je oceňované 

stužkou. Vzhľadom na veľkosť rozsahu počtov súťaží a menovitých zoznamov výsledkov  sú  kompletné 

výsledky z Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád Slovensko  uverejnené na stránke  Špeciálnych 

olympiád Slovensko na linku. http://specialolympics.sk/category/podujatia/2018/.   Nájdete tam 

výsledky z Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v športoch: bežecké lyžovanie, zjazdové 

lyžovanie, plávanie, atletika, cyklistika, stolný tenis, futbal, moderná gymnastika, florbal a jazdectvo.

Tržby za vlastné výkony tvoria vlastný zdroj financovania. V roku 2018 boli tieto výnosy vo výške                 

5 000 €.

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

závierka a Výrok audítora sú uvedené v prílohách k Výročnej správe.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ČIASTKA

Výnosy 354 915,78

Náklady 359 350,72

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA -  4 434,94

ÚČEL POSKYTNUTÝCH  
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

POSKYTNUTÉ FP VYÚČTOVANÉ FP
POVINNOSŤ 

VRÁTIŤ 

Šport zdravotne postihnutých           296 000 €           296 000 €  

TEXT 
ZDROJ  

FINANCOVANIA
  ČIASTKA

Tržby z predaja služieb Vlastný               5 000,00

Ostatné výnosy – štartovné Vlastný               4 372,00

Prijaté príspevky Vlastný             49 543,78

Dotácie Verejný           296 000,00

SPOLU           354 915,78

TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR   ČIASTKA

Tržby z predaja služieb – Special Olympics Marketing, s.r.o.                      5 000,00

SPOLU 5 000,00

3. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV

http://specialolympics.sk/category/podujatia/2018/
http://specialolympics.sk/
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Prijaté príspevky tvoria vlastný zdroj financovania. 

V roku 2018 boli prijaté príspevky vo výške 49 543,78 €.

Ostatné výnosy tvoria vlastný zdroj financovania činnosti. 

V roku 2018 boli tieto výnosy vo výške 4 372 €.

Dotácie

Z verejných prostriedkov dosiahli Špeciálne olympiády Slovensko v roku 2018 výnosy v celkovej 

výške 296 000 €.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

DOTÁCIE   ČIASTKA

Dotácia – Slovenský paralympijský výbor 296 000,00

SPOLU 296 000,00

OSTATNÉ VÝNOSY   ČIASTKA

Štartovné               4 372,00

SPOLU               4 372,00

PRIJATÉ PRÍSPEVKY   ČIASTKA

Prijaté príspevky od iných organizácií - SFZ 10 000,00

Prijaté príspevky od iných organizácií - SOI 3 996,16

Prijaté príspevky od iných organizácií - Allianz 10 000,00

Prijaté príspevky od iných organizácií – VZ Tesco 2 469,95

Prijaté príspevky od iných organizácií – Nadácia KIA 15 000,00

Prijaté príspevky od iných organizácií - iné 5 685,67

Prijaté príspevky od fyzických osôb 1 298,00

Prijaté členské príspevky 1 094,00

SPOLU 49 543,78
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6.  PREHĽAD NÁKLADOV ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE
 A OSOBITNE PREHĽAD NÁKLADOV 
 NA PREVÁDZKU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE,
 MZDOVÉ NÁKLADY, NÁKLADY NA ODMENY  
 A NÁHRADY VÝDAVKOV PODĽA 
 OSOBITNÉHO PREDPISU 

PREHĽAD NÁKLADOV

Náklady organizácie Špeciálne olympiády Slovensko v roku 2018 podľa jednotlivých druhov boli 

v celkovej výške 359 350,72 €.

Na spotrebované nákupy Špeciálne olympiády Slovensko vynaložili v roku 2018 náklady vo výške 

22 399,19 € v nasledujúcej štruktúre:

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

SPOTREBOVANÉ NÁKUPY   ČIASTKA

Nákup dr. potrieb 4 910,33

Športové potreby          16 084,74

PHM 1 404,12

SPOLU          22 399,19

NÁKLADY   ČIASTKA

Spotrebované nákupy 22 399,19 

Služby 28 684,65

Osobné náklady 90 873,14

Dane a poplatky 42,96

Ostatné náklady 210 950,78

Poskytnuté príspevky            6 400,00

SPOLU 359 350,72
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Na služby Špeciálne olympiády Slovensko vynaložili v roku 2018 náklady vo výške 28 684,65 € 

v štruktúre:

Osobné náklady v roku 2018 boli vo výške 90 873,14 €.

Na dane a poplatky Špeciálne olympiády Slovensko vynaložili v roku 2018 náklady vo výške 42,96 € 

v štruktúre:

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

SPOTREBOVANÉ NÁKUPY   ČIASTKA

Poštovné 273,42

Tel. poplatky 2 119,48

Notárske poplatky 126,51

Služby – web 2 399,80

Nájomné 11 609,90

Platené členské  622,12

Prekladateľské služby 4 196,40

PR služby + fotografické 1 140,00

Ostatné služby 6 197,02

SPOLU 28 684,65

OSOBNÉ NÁKLADY   ČIASTKA

Mzdové náklady 66 807,14

Zákonné SP a ZP 22 508,69

Zákonné sociálne náklady 1 163,80

Tvorba sociálneho fondu 393,51

SPOLU 90 873,14

DANE A POPLATKY   ČIASTKA

Ostatné poplatky – RTVS                                     42,96

SPOLU   42,96
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Ostatné náklady boli v roku 2018 vo výške 210 950,78 € v štruktúre:

Špeciálne olympiády Slovensko poskytli príspevky v roku 2018 v celkovej výške 6 400 € v štruktúre:

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

OSTATNÉ NÁKLADY   ČIASTKA

Unifikovaný futbal a futbal. turnaje          59 283,75

Unifikovaný volejbal 3 717,79

MS v alpskom lyžovaní 12 744,65

Tenisový tábor 8 225,18

MS florball 1 757,50

MS v plávaní            4 308,25

MS stolný tenis 5 102,42

MS v rytmickej gymnastike            3 221,70

MS cyklistika 3 128,80

MS v atletike 6 384,98

Vianočný turnaj 8 215,56

Mladí športovci          25 356,80

Konferencie, semináre 11 151,19

ŠOS – 25. Výročie 43 159,54

Ostatné súťaže 13 128,12

Iné ostatné náklady 2 064,55

SPOLU                    210 950,78

OSTATNÉ NÁKLADY   ČIASTKA

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 5 500,00

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 900,00

SPOLU 6 400,00

Prehľad nákladov na prevádzku

kancelárske potreby         4 910,33 € 

spotreba PHM         1 404,12 € 

prenájmy - kancelárie, výpočt.techniky, autá       11 609,90 € 

notárske poplatky            126,51 € 

poštovné            273,42 € 

webhosting         2 399,80 € 

bankové poplatky            693,90 € 

CELKOM:       21 417,98 € 
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8.  STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV  

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV

Stav majetku ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti bezprostredne prechádzajúcemu 

účtovnému obdobiu je uvedená v nasledovnom prehľade:

Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti 

bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu je uvedený v nasledovnom prehľade:

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

7.  PREHĽAD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, 
 KTORÝM ŠOS POSKYTOL FINANČNÉ PROSTRIEDKY 
 ZO SVOJHO ROZPOČTU, PREVYŠUJÚCE V SÚČTE
 SUMU 5000 € A ÚČEL, NA KTORÝ BOLI TIETO
 PROSTRIEDKY URČENÉ

Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým Špeciálne olympiády Slovensko poskytli zo svoj-

ho rozpočtu prostriedky prevyšujúce 5 000 € a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené:

NÁZOV SÍDLO IČO ÚČEL

DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slottu 47, 
Trnava

36531154 športové oble-
čenie

Gantnerová Jana, Ing mzda

Gažová Eva, Mgr. mzda

Lysičanová Eva, Mgr. mzda

M&R MAGURA s.r.o. Ždiar 475, Ždiar 36517933 ubytovanie, 
strava

Nestarcová Dominika, Ing. mzda

REGATTA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organi-
začná zložka podniku zahraničnej osoby

Hamuljakova 137/13, 
Námestovo

47757850 Oblečenie pre 
športovcov

ROKO, a.s. Majakovského 9, Bra-
tislava

31706096 repre mikiny, or-
ganizačno-tech.
zabezpečenie

SKPR STRATEGIES, s. r. o. Timravina 13, Brati-
slava

47595302 PR služby

Sports & Training Centre, s. r. o. Svätoplukova 1463, 
Púchov

35950366 ubytovanie, 
strava

TWU, s. r. o. Ľudovíta Fullu 62, 
Bratislava

48313033 letenky

Zemanovičová Monika mzda
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9.   NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU
  HOSPODÁRENIA 

NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU, ALEBO VYROVNANIE STRATY

Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie 2018 vo výške – 4 434,94 € bol schválený 

Predsedníctvom ŠOS dňa 30.4.2019. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia bude výsledok 

hospodárenia preúčtovaný do položky nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

13.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť

Špeciálne olympiády slovensko nemajú významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť  

v regióne.

DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ 

ŠOS vlastní 100 % podielu v spoločnosti Special Olympics Marketing, s.r.o. (ďalej SOM). V prílohe č. 3 

sa nachádza kompletná výročná správa tejto dcérskej spoločnosti za účtovné obdobie  

od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018. 

Doplňujúce informácie o dcérskej spoločnosti podľa Zákona o športe:

• Prehľad vykonávaných činností a projektov.

 SOM vykonáva reklamné činnosti a projekty. 

• Prehľad dosiahnutých športových výsledkov.

 Spoločnosť SOM nerealizuje a nezúčastňuje sa športových súťaží. 

• Prehľad výnosov a zdrojov ich pôvodu

 Spoločnosť poskytovala služby tuzemským odberateľom.

Vývoj účtovnej jednotky, riziká, analýza stavu a prognózy vývoja. 

ŠOS sa nachádzajú v stave, v ktorom vedia napĺňať svoje poslanie a stanovené ciele, taktiež vedia 

plánovať akcie na celý rok a stanoviť si rozvoj nových projektov. Vedia nasledovať poslanie Special 

Olympics International (ďalej len SOI) a zapájať sa do avizovaných projektov SOI. ŠOS spĺňajú všetky 

administratívne požiadavky SOI a majú zastabilizovanú akreditáciu do konca roka 2021. Prognóza 

vývoja je optimistická. V porovnaní s rokom 2017, kedy štátna dotácia bola pridelená vo výške 

31 780 €, v roku 2018 narástla štátna dotácia do výšky 296 000 €, čo je viac ako 83 % nárast. V roku 

2018, v porovnaní s rokom 2017, ŠOS zorganizovali Majstrovstvá Slovenska ŠO naviac v 3 športoch. 

Na rok 2019 je plánovaná organizácia Majstrovstiev Slovenska ŠO až v 15 športoch.  

Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky:

ŠOS budú naďalej plniť svoje hlavné poslanie, zabezpečovať športové aktivity a prostredníctvom 

športu rozvíjať fyzický a duševný stav osôb s mentálnym postihnutím.

10.   ZMENY VYKONANÉ V ZÁKLADNOM DOKUMENTE

  A INÝCH PREDPISOCH

V základnom dokumente a v iných predpisoch neboli vykonané v roku 2018 žiadne zmeny. 

Aktuálne znenie stanov ŠOS je uvedené tu: Stanovy ŠOS.pdf.

11.  ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV 

V zložení orgánov ŠOS, v roku 2018, neboli uskutočnené žiadne zmeny.

12.  UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ

  NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 

Predsedníctvo Špeciálnych olympiád Slovensko na svojom zasadnutí dňa 30.4.2019 prijalo ponúknutú 

abdikáciu prezidentky Špeciálnych olympiád Slovensko Mgr. Evy Lysičanovej. Navrhnutá abdikácia je 

v súlade so Stanovami ŠOS Čl.26 a Čl.28.

VÝROČNÁ SPRÁVA/PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA   ČIASTKA

Výnosy             354 915,78

Náklady 359 350,72

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA                      - 4 434,94

NÁKLADY NA CHOD ORGANIZÁCIE SOM

Poštovné   254,18 EUR

Bankové poplatky  -231,80 EUR

Mzdové náklady – 3 740,07 EUR

http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Stanovy_%C5%A0OS.pdf


Bratislava, 28.5.2019

Mgr. Eva Gažová

Národná riaditeľka

Na základe rozhodnutia Predsedníctva ŠOS vykonávajúca pôsobnosť prezidenta ŠOS

Príloha č. 1

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Občianske združenie nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov 

a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky. 

Občianske združenie nenadobudlo vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy 

a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. 

Účtovná jednotka v zahraničí. 

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým SOM poskytli zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce 

5000 eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené:

NÁZOV SPOLOČNOSTI ÚČEL SUMA

TWO s.r.o., Ľudovíta Fullu 62, 841 07  Bratislava DIČ:2120148404 Letenky 6459,28

Media RTVS, s.r.o., Mýtná 1, 817 55  Bratislava, IČO:35967871 Reklama 5135,00

FUN MEDIA GROUP, a.s., Leškova 5, 811 04  Bratislava, IČO:44845995 Reklama 4727,20

euroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01  Bratislava, 35808683 Reklama 6360,00

ROKO, a.s., Majakovského 9, 811 04  Bratislava, IČO: 31706096 Grafické práce 27360,00

ROKO, a.s., Majakovského 9, 811 04  Bratislava, IČO: 31706096 Grafické a produkčné 
práce 

52250,00

ROKO, a.s., Majakovského 9, 811 04  Bratislava, IČO: 31706096 Grafické a produkčné 
práce 

98700,00

ROKO, a.s., Majakovského 9, 811 04  Bratislava, IČO: 31706096 Grafické práce a reali-
zácia 

6540,00

ROKO, a.s., Majakovského 9, 811 04  Bratislava, IČO: 31706096 Príprava na fotenie 25460,00

ROKO, a.s., Majakovského 9, 811 04  Bratislava, IČO: 31706096 Oragnizačné a tech. 
Zabezp

9750,00

ROKO, a.s., Majakovského 9, 811 04  Bratislava, IČO: 31706096 Inzercia 198000,00

Janka & Juraj Gantner s.r.o., Severna 10, 060 01  Kežmarok, IČO:17079039 Poradenské služby 7450,00

Be There, s.r.o.,Nová 543/71, 900 23  Viničné, IČO: 46113231 Zmluva o spolupráci 26000,00
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Čl. I 
Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej 
jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) 
Zakladatelia: Eva Lysičanová, Jela Labudová, Miroslav Izakovič, Erika Holotová, Milan Šuster, Jan Ridzik 

Dátum založenia: 19.1.1993 
 
Špeciálne olympiády Slovensko boli zaregistrované 3.3.1993 ako Slovenské hnutie špeciálnych olympiád. V roku 2017 
absolvovali zmenu názvu na Špeciálne olympiády Slovensko. Zmena zapisovaných skutočností do registra bola vykonaná na 
Ministerstve vnútra SR 12.12.2017 pod číslom VVS/1-900/90-7681-7.  
 
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená 
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 
Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie 
 
Štatutárny orgán – Prezidentka (Mgr. Eva Lysičanová), Národná riaditeľka ŠOS (Mgr. Eva Gažová – s účinnosťou od 
29.5.2018) 
 
Najvyšší výkonný orgán – Predsedníctvo ŠOS, členovia:  Mgr. Eva Lysičanová - predseda 

                                                                                               Ivan Štubňa 

                                                                                               Yvetta Macejková 

                                                                                               Soňa Lexmanová 

                                                                                               Mária Bilíková 

                                                                                               Anton Siekel 

                                                                                               Ján Barczi 

                                                                                               Filip Šebo 

                                                                                               Daniela Červeňová 

                                                                                               Ivan Steh 

                                                                                               Silvia Stehová - športovec 

 
 (3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka 
vykonáva. 

Poslaním ŠOS je predovšetkým  
a) vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný šport osôb s mentálnym postihnutím na území Slovenskej republiky 

ako člen medzinárodnej športovej organizácie Special Olympics International za Slovenskú republiku, 
b) organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže v športe osôb s mentálnym postihnutím, 
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c) zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “športová 
reprezentácia”) a ich účasti na medzinárodných súťažiach,  

d) zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov, 
e) podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže. 

 
Medzi hlavné činnosti ŠOS patria najmä: 

a)     zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy športu osôb s mentálnym postihnutím vo vzťahu k orgánom verejnej správy, 
medzinárodným športovým organizáciám, ktorých je členom, ako aj vo vzťahu k iným športovým organizáciám, 

b)     reprezentovať záujmy športového hnutia osôb s mentálnym postihnutím v spoločnosti, 
c)     vystupovať v mene športového hnutia osôb s mentálnym postihnutím vo vzťahu k iným medzinárodným organizáciám v oblasti 

športu, iným národným športovým ŠOS, národným športovým organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým 
osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy ŠOS a jeho členov boli v rámci činnosti týchto subjektov  primerane brané 
na zreteľ, 

d)     určovať filozofiu a koncepciu činnosti ŠOS v záujme rozvoja v športu osôb s mentálnym postihnutím, ktorá sa bude premietať do 
strategického plánovania v podobe plánov ŠOS a rozpočtu ŠOS, 

e)     viesť zoznam športových reprezentantov, 
f)       zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu, 

g)     zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných súťažiach v v športe osôb s mentálnym postihnutím,  
h)     zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu, 
i)       zaraďovať športovcov do verejného zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom ŠOS,  

j)       organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže v športe osôb s mentálnym postihnutím alebo ich organizovaním a riadením 
poveriť inú športovú organizáciu, 

k)     určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v organizovanom v športe osôb s mentálnym postihnutím vrátane odbornej 
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečovať ich odbornú prípravu a overovať ich odbornú 
spôsobilosť, 

l)       uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný 
predpis, 

m)   organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej a publikačnej činnosti, najmä trénerov, 
lekárov, masérov, fyzioterapeutov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, športových manažérov, športových právnikov a iných 
funkcionárov a pracovníkov Sekretariátu ŠOS, vrátane prípadného vzdelávania podľa predpisov medzinárodnej športovej 
organizácie SOI alebo iných medzinárodných organizácií, 

n)     podporovať výstavbu športovej infraštruktúry, 
o)     podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom získania ďalších zdrojov financovania poslania a úloh 

ŠOS, predovšetkým v súvislosti so športovou reprezentáciou a na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry, pričom 
zisk alebo podiel na zisku ŠOS môže použiť len na účely stanovené zákonom o športe (ďalej tiež „Zákon“) 

p)     viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 Zákona a ich zmien, 
q)     poskytovať súčinnosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a iným orgánom verejnej správy pri 

plnení úloh v oblasti športu, 
r)      prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a 

výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a 
rozhodnutí,   

s)     realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu a neviazanosti divákov na športových podujatiach 
a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii v športe osôb s mentálnym postihnutím, 

t)       vytvára, priebežne aktualizuje systém predpisov ŠOS a zabezpečuje jeho jednotné uplatňovanie v rámci organizovaného v 
športe osôb s mentálnym postihnutím, 
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u)     koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, vecnú komunikáciu, synergiu a slušnosť  medzi členmi ŠOS, rieši spory medzi 
nimi a je členom ŠOS nápomocný, 

v)     oceňovať športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe[4]) a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o 
propagáciu a rozvoj (v športe osôb s mentálnym postihnutím.  

 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, 
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  
- Informácia sa uvádza v prílohe (tabuľka k čl. I ods.  4) 
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 
- ÚJ nemá žiadne organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
Účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa Opatrenia  MF SR zo dňa 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovne jednotky, ktoré nie sú založené alebo 
zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. 
 
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 
svojej činnosti.  
- ŠOS zostavili riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia 
- ŠOS zostavili riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti 
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú 
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 
- ŠOS neuskutočnili žiadne zmeny účtovných zásad 
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, Účtovná jednotka (UJ) nevlastní dlhodobý nehmotný majetok 
- Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2.400 € alebo nižšej, sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné 
služby. 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, Účtovná jednotka (UJ) nevlastní dlhodobý nehmotný 
majetok 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, Účtovná jednotka (UJ) nevlastní dlhodobý nehmotný majetok 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, UJ nevlastní dlhodobý hmotný majetok 

- Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1.700 € alebo nižšej, účtuje účtovná jednotka v prospech účtu 501 
– Spotreba materiálu a vedie operatívnu evidenciu majetku. 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, UJ nevlastní dlhodobý hmotný majetok 
                                                                 
[4]) VRCHOLOVÝM ŠPORTOM sa rozumie: “sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo  v 
najvyššej národnej súťaži” [§ 3 písm. b) Zákona]. 
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f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, UJ nevlastní dlhodobý hmotný majetok 
g) dlhodobý finančný majetok, UJ vlastní dlhodobý hmotný majetok, eviduje ho v obstarávacej cene 
h) zásoby obstarané kúpou, UJ eviduje v obstarávacej cene  
- Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, 
poistné, provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. Úroky z úverov nie sú 
súčasťou obstarávacej ceny. 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, UJ neeviduje dané zásoby 
j) zásoby obstarané iným spôsobom, UJ neeviduje dané zásoby 
k) pohľadávky, pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou (dňom uskutočnenia účtovného prípadu) 
l) krátkodobý finančný majetok, UJ eviduje v menovitej hodnote 
m) časové rozlíšenie na strane aktív, Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Rezerva 
je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v 
budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a 
oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 
- Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v 
účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 
o) časové rozlíšenie na strane pasív, Výnosy budúcich období a výdavky budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím 
p) deriváty, UJ nevlastní deriváty 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. UJ neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 
 (4) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. 

 
Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého 
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na 
konci bežného účtovného obdobia 
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa 
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného 
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného 
obdobia. 
- Účtovná jednotka nevlastní a ani v priebehu bežného účtovného obdobia neobstarala žiadny dlhodobý hmotný 
majetok 
(2)Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať. 
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- Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý majetok, ktorý je predmetom záložného práva, ani dlhodobý majetok, pri 
ktorom má obmedzené právo s ním nakladať 
(3)Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 
- Účtovná jednotka nevlastní a ani v priebehu bežného účtovného obdobia neobstarala žiadny dlhodobý majetok 
(4)Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek 
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  
finančného  majetku. 
- Účtovná jednotka vlastní 100%-ný obchodný podiel v spoločnosti Special Olympics Marketing, s.r.o.  
- Pri inventarizácii majetku v roku 2018 sa zistilo, že uvedený dlhodobý finančný majetok nebol zachytený 
v účtovníctve SOŠ, preto došlo k jeho doúčtovaniu. 
(5)Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich 
tvorby, zníženia a zúčtovania. 
- Účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 
(6)Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou 
hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok 
hospodárenia účtovnej jednotky. 
- Účtovná jednotka vlastnila v roku 2018 štyri bankové účty (tri vo VÚB banke a jeden v Tatra banke). Finančné účty 
tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch. 
- Prehľad o zložkách krátkodobého finančného majetku je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 6) 
(7)Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, 
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 
- Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám. 
(8)Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, 
 zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 
- Významnou položkou pohľadávok sú pohľadávky za prevod práv voči dcérskej spoločnosti za používanie olympijskej 
symboliky vo výške 5.000 €. 
(9)Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, 
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 
- Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 9) 
- Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam. 
(10)Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 
- Prehľad o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 10) 
(11)Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
- Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období je uvedený 
v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 11) 
(12)Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné 
účtovné obdobie, a to  

a)opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný 
majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej 
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jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé 
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

- Základné imanie účtovnej jednotky tvorí príspevok na rozbeh činnosti organizácie. 
- Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku sú uvedené v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 
12) 

b)opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, 
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

- Účtovná jednotka netvorila žiadne fondy. 
(13)Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 
- Účtovná jednotka zisk za bezprostredne predchádzajúce obdobie účtovala na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 
- Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných 
obdobiach je uvedená v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 13) 
(14)Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného 

obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci 
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 

- Číselné údaje o jednotlivých druhoch rezerv sú uvedené v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a)) 
- ŠOS tvorili rezervu na audit za rok 2018, predpokladaný rok použitia rezervy: 2019 
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, 

úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 
Účet 379 – Iné záväzky                                           
Účet 325 - Ostatné záväzky 

Začiatočný 
stav 

Pohyb Konečný 
zostatok prírastok úbytok 

Účet 379 – Iné záväzky 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 
Účet 325 - Ostatné záväzky 8 316,03 37 743,48 46 059,51 0,00 

Na účte 379 je evidovaný záväzok voči štatutárovi, ktorý nie je úročený. V priebehu roka 2018 došlo k splateniu 
záväzkov, ktoré mali charakter pôžičiek. 
c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 
- Prehľad je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch) 
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  
 1. do jedného roka vrátane, 
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
 3. viac ako päť rokov, 
- Prehľad je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch) 
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného 

obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 
- Účtovná jednotka tvorila sociálny fond vo výške 0,6% zo základu pre výpočet sociálneho fondu. Použitie sociálneho 
fondu: Na časť úhrady stravných lístkov pre zamestnancov (10% z hodnoty stravného lístka) 
- Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho 
fondu) 
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f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, 
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti 
a formy zabezpečenia, 

- Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. III 
ods. 14 písm. f)) 
- ÚJ nemá obsahovú náplň pre túto položku 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. III 
ods. 14 písm. g)) 
(15)Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 
- Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. III ods. 15) 
- ÚJ účtovala v bežnom roku na účet výnosy budúcich období príjem z podielu zaplatenej dane nevyužitého v bežnom 
účtovnom období. 
(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to: 
- Účtovná jednotka účtovala o prenájme kopírovacieho stroja v prospech účtu 518 – Ostatné služby 
 

Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát  

(1)Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných 
druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

- ÚJ vykázala tržby k predaja služieb, ktoré boli odplatou za prevod práv za symboliku SOŠ. Tieto tržby vznikli 
v súvislosti s hlavnou činnosťou účtovnej jednotky. 
- Prehľad je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. IV)   
(2)Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 

výnosov.  
- Prehľad je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. IV)   
(3)Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 
- Prehľad je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. IV)   
(4)Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
- Výnosy ÚJ tvoria najmä dotácie zo Slovenského paralympijského výboru. Prijaté prostriedky sa účtujú na ťarchu 
účtu 346 a na konci účtovného obdobia sa vyčerpané finančné prostriedky preúčtujú v prospech účtu 346 a na ťarchu 
výnosových účtov. 
(5)Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných 
ostatných nákladov.  
- Prehľad je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. IV)  
- Náklady ÚJ tvoria najmä osobitné náklady, kde sa účtuje o výdavkoch spojených zo športovými podujatiami, na ktoré 
účtovná jednotka dostala dotáciu. 
(6)Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 
- Prehľad je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. IV  ods. 6)  
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- V bežnom účtovnom období ÚJ nepoužila prijatý podiel zaplatenej dane. Bude predmetom použitia v roku 2019. 
(7)Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
- Prehľad je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. IV)  
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za 
účtovné obdobie v členení na náklady za 
a) overenie účtovnej závierky, 
b) uisťovacie audítorské služby okrem  overenia účtovnej závierky, 
c) súvisiace audítorské služby, 
d) daňové poradenstvo, 
e) ostatné neaudítorské služby. 
- Prehľad je uvedený v prílohe (tabuľka k čl. IV  ods. 8) 

Čl. V 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: 
- Účtovná jednotka neúčtovala na podsúvahových účtoch . 
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tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 
 

Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 0 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 0 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 300 0 
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tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 
Tabuľka č. 1 

 

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné práva Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 
 

    0 

prírastky         0 

úbytky        0 

presuny       0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

      0 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

      0 

prírastky         0 

úbytky        0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

      0 

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

      0 

prírastky         0 
úbytky        0 

Stav na konci bežného       0 
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účtovného obdobia 

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

      0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

      0 

 
Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 
 

        0 

prírastky             0 

úbytky            0 

presuny           0 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

          0 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

          0 

prírastky             0 
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úbytky            0 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

          0 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

          0 

prírastky             0 
úbytky            0 
Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

          0 

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

          0 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

          0 
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tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 
Podielové cenné 
papiere a podiely 

v ovládanej obchodnej 
spoločnosti 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0       0 

Prírastky 5.000       5.000 

Úbytky        0 

Presuny        0 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

5.000       5.000 

Opravné položky 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       0 

Prírastky        0 

Úbytky        0 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

       0 

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0       0 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

5.000       5.000 
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tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov 
spoločnosti 

Podiel na základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky 
na hlasovacích právach 

(v %) 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Special Olympics 
Marketing, s.r.o. 

100 100 33.487 6.770 5.000 0 

   0 0 0 0 

   0 0 0 0 

 

 
 
 
tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 
Tabuľka č. 1  

Krátkodobý finančný majetok Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 
Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti 
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Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

    

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

    

 
Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 
Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    

 
 
tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba opravnej položky 
(zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Materiál 0    0 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej 
výroby 

0    0 

Výrobky  0    0 
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Zvieratá 0    0 

Tovar 0    0 

Poskytnutý preddavok 
na zásoby 

0    0 

Zásoby spolu 0    0 

 
 
tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba opravnej položky 
(zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Pohľadávky 
z obchodného styku 

0    0 

Ostatné pohľadávky 0    0 

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

0    0 

Iné pohľadávky 0    0 

Pohľadávky spolu 0    0 
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tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 5.406,00 0 
Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 
Pohľadávky spolu 5.406,00 0 
 
 
tabuľka k čl. III ods. 11  o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 

Položky nákladov a príjmov 
budúcich období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 
Náklady budúcich období: 0 887,60  887,60 
Letenky Abu Dhabi 0 887,60  887,60 
 0   0 
Príjmy budúcich období: 0   0 
 0   0 
 0   0 
 0    
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tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 5.295,73 0,00 0,00 0,00 5.295,73 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      
Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia kapitálových 
účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

-1.617,57   22.568,33 20.950,76 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

22.568,33 -4.434,94  -22.568,33 -4.434,94 

Spolu 26.246,49 -4.434,94  0 21.811,55 
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tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 22.568,33 
Rozdelenie účtovného zisku 
Prídel do základného imania  
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  
Prídel do fondu reprodukcie  
Prídel do rezervného fondu  
Prídel do fondu tvoreného zo zisku  
Prídel do ostatných fondov  
Úhrada straty minulých období  
Prevod do sociálneho fondu   
Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 22.568,33 
Iné   
Účtovná strata  
Vysporiadanie účtovnej straty 
Zo základného imania  
Z rezervného fondu  
Z fondu tvoreného zo zisku  
Z ostatných fondov  
Z nerozdeleného zisku minulých rokov  
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  
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Iné   
tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv 

0    0 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

0    0 

Zákonné rezervy spolu 0    0 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

0 3.120,00   3.120,00 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

0    0 

Ostatné rezervy spolu 0 3.120,00   3.120,00 
Rezervy spolu 0 3.120,00   3.120,00 

 
tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 16.542,51 8.756,13 

Krátkodobé záväzky spolu 16.542,51 8.756,13 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  364,55 23,94 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  0 0 
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Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 16.907,06 8.780,07 
 
 tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 23,94 23,94 

Tvorba na ťarchu nákladov 393,51 0 
Tvorba zo zisku 0 0 
Čerpanie 52,90 0 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 364,55 23,94 

 
 tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho 
zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia Suma istiny na konci 

bežného účtovného obdobia 
Suma istiny na konci 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Krátkodobý 
bankový úver     0 0 

Pôžička     0 0 
Návratná finančná 
výpomoc     0 0 

Dlhodobý bankový 
úver     0 0 

Spolu     0 0 
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tabuľka k čl. III ods. 14 písm. g) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období 
Položky výdavkov budúcich 

období z dôvodu 
Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Pokladničné doklady vyplatené 
v 1/2019 

0 196,49  196,49 

 0   0 
 0   0 
 0   0 
 0   0 
 0   0 
 0   0 
 0   0 
 
 
 
tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 
bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

0   0 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

0   0 

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

0   0 
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dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
 z prostriedkov Európskej únie 

0   0 

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

0   0 

grantu 0   0 
podielu zaplatenej dane 0 5.022,29  5.022,29 
dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

0   0 

 
tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Istina Finančný náklad Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb 0   0 
do jedného roka vrátane 0   0 
od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane 0   0 

viac ako päť rokov 0   0 
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tabuľka k čl. IV  Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

 
Ods. 1 - 5 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie 
Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich 
opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých 
hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti 
a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky 
- Tržby za služby (Prevod práv za používanie symboliky 
logo/emblém) 

 
 
 
5.000,00 

 
 
 
3.500,00 

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých 
darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných 
ostatných výnosov.  
- Prijaté príspevky za štartovné na športových podujatiach 
- Prijaté členské príspevky 
- Prijaté príspevky za ubytovanie na športových podujatiach 

 
 
 
4.372,00 
1.094,00 
1.298,00 

 
 
 
159,00 
1.020,00 

Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala 
v priebehu bežného účtovného obdobia. 
- Ministerstvo školstva 
- SFZ 
 
 

 
 
296.000,00 
10.000,00 
 
3.996,16 

 
 
57.626,99 
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- SOI 
- Nadácia Allianz 
- Nadácia KIA 
- Verejná zbierka TESCO 

10.000,00 
15.000,00 
2.469,95 

Opis a suma významných položiek finančných výnosov; 
uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  
osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

  

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, 
nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných 
ostatných nákladov.  
- Osobitné náklady (Náklady na športové podujatia)  
- Iné ostatné náklady (Gala večer 25. výročie založenia) 
- Iné ostatné náklady (Bankové poplatky) 
-Náklady za poskytnuté služby (poštovné, telefóny, nájomné, 
PR služby) 
- Spotreba materiálu (kancelárske potreby, nákup športových 
potrieb a oblečenia) 
- Mzdové náklady a odvody za zamestnancom  

 
 
166.986,67 
43.159,54 
693,90 
28.684,65 
 
22.399,19 
 
89.315,83 

 
 
76.354,57 
 
 
4.813,34 
 
49,00 
 
909,23 

Opis a suma významných položiek finančných nákladov; 
uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne 
sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
- Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám a fyzickým 
osobám (tréningové a materiálne zabezpečenie na prípravu 
na SH Špeciálnych olympiád a na podporu športu ŠO) 

 
 
 
6.400,00 
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tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Použitá suma bežného účtovného 
obdobia 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia                                                                    5.022,29 0 
 
 
tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 
Jednotlivé druhy nákladov za Suma 
overenie účtovnej závierky 3.120,00 
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky 0 
súvisiace audítorské služby 0 
daňové poradenstvo 0 
ostatné neaudítorské služby 0 
Spolu 3.120,00 
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Special Olympics Marketing, s.r.o.

Sídlo: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, zapísaná: 

V Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 

oddiel Sro, vložka číslo 39118/T, IČO: 50 695 525, 

DIČ: 2120420016 

VÝROČNÁ SPRÁVA/SPECIAL OLYMPICS MARKETING, S.R.O.

OBSAH 

1.  VŠEOBECNÁ ČASŤ

2.  STAV SPOLOČNOSTI, VÝVOJ SPOLOČNOSTI A RIZIKÁ     

3.  PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV 

4.  STAV A VÝVOJ SPOLOČNOSTI

6.  PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV

7.  PREHĽAD AKTÍV A PASÍV

8.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ  

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Obchodné meno:  SPECIAL OLYMPICS MARKETING, s.r.o.   

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným  

Sídlo organizácie:  Dubová 33/A, 931 01 Šamorín

Predmet činnosti: 

• Reklamné a marketingové služby

• Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

• Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

• Administratívne služby

• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

• Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

• Obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností

• Prenájom hnuteľných vecí

• Faktoring a forfaiting

• Leasingová činnosť

• Vydavateľská činnosť

• Prieskum trhu

• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho 

predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Štatutári v roku 2018: Eva Gažová, Nová 71, 900 23 Viničné, dátum vzniku od 24.1.2017, dátum skon-

čenia funkcie 24.10.2017, dátum vzniku funkcie 4.7.2018, Dominika Nestarcová, Štúrova 5144/69, 

902 03 Pezinok, dátum vzniku od 24.10.2017, dátum skončenia funkcie 4.7.2018, Eva Lysičanová 

Blumentálska 2725/13, 811 07 Bratislava, dátum vzniku: 24.1.2017. 

Zasadnutie predstavenstva: minimálne 1x ročne 

Zasadnutie dozornej rady: minimálne 1x ročne 

Zasadnutie VZ: minimálne 1x ročne 

Organizačná štruktúra: predstavenstvo, dozorná rada, aparát marketingovej spoločnosti 

Výška základného imania: 5000 € (slovom päťtisíc eur).
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2. STAV SPOLOČNOSTI, VÝVOJ SPOLOČNOSTI A RIZIKÁ 

Spoločnosť SPECIAL OLYMPICS MARKETING, s.r.o., bola založená v zmysle zákona  513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov dňa 24.1.2017 zakladateľskou listinou podľa ustanovení §56-75 a §105-153 Ob-

chodného zákonníka. Spoločnosť je zapísaná v oddieli OR vložka číslo 39118/T Obchodného registra 

Okresného súdu Bratislava I. Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro. Súčasný jediný akcionár – Špeciálne 

olympiády Slovensko – sa stal akcionárom spoločnosti v roku 2017. Špeciálne olympiády Slovensko za-

ložili spoločnosť so zámerom rozvoja podnikateľských aktivít v smere reklamnej činnosti predovšetkým 

v oblasti športu. Spoločnosť má na základe osobitnej zmluvy so Špeciálnymi olympiádami Slovensko, 

podpísanej dňa 1.2.2018 súhlas na používanie symboliky špeciálnych olympiád a je oprávnená k výkonu 

práva, ktoré je predmetom zmluvy a k poskytnutiu jeho výkonu iným osobám. Na základe tejto zmlu-

vy udeľuje spoločnosť právo používať symboliku špeciálnych olympiád. Štatutári spoločnosti Special 

Olympics Marketing, s.r.o. sú v zmysle zákona č.315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedení v registri verejného sektora. Partnerom verejného 

sektora Special Olympics Marketing, s.r.o. je Advokátska kancelária Dvorecký and Partneri, s.r.o., IČO: 

35967 421, so sídlom Grosslingova 50, 811 09 Bratislava.

3. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH 
 ČINNOSTÍ A PROJEKTOV  

Special Olympics Marketing, s.r.o., v roku 2018 vykonávala mar-

ketingovú a reklamnú činnosť pre Špeciálne olympiády Slo-

vensko. Zabezpečovala zmluvné reklamné a mediálne 

spolupráce na podporu športovcov s mentálnym postih-

nutím a reklamnú prezentáciu myšlienky Špeciálnych 

olympiád Slovensko. V roku 2018 pokračovali prezen-

tácie a kampane so sloganom Špeciálnych olympiád 

Slovensko „Svet vnímame inak, ale túžbu víťaziť máme 

rovnakú“. Spoločnosť Special Olympics Marketing, 

s.r.o. organizačne – technicky a finančne zabezpečila 

účasť výhercu a mediálneho tímu na Oslavách 50. 

výročia založenia Special Olympics International. 

Taktiež tvorila kreatíva pre tvorbu rozhlasových 

a televíznych spotov. Rozhlasové spoty nahrala 

Katarína Vargová (Káva) z Fun Rádia. Special Olym-

pics Marketing s.r.o. prvýkrát v histórii Slovenska 

zabezpečila fotoshooting pre športovcov s men-

tálnym postihnutím, ktorých tváre boli použité 

v reklamných kampaniach a propagačných 

materiáloch Špeciálnych olympiád Slovensko. 

Počas roka spoločnosť zabezpečovala reklamnú 

prezentáciu partnerov na všetkých Majstrovstvách 

Slovenska Špeciálnych olympiád a na Slávnostnom 

Galavečere Špeciálnych olympiád organizovaného pri 

príležitosti 25. výročia založenia Špeciálnych olympiád 

Slovensko. Vytvorenie Marketingovej ponuky Špeci-

álnych olympiád pre rok 2018 bolo nevyhnutnosťou. 

Grafické spracovanie, návrh, texty a reklamné plnenia 

zabezpečovalo Special Olympics Marketing, s.r.o. 

Ďakovné a narodeninové karty posielané partnerom, 

podporovateľom a dobrovoľníkom sú naším unikát-

nym marketingovým nápadom. 

VÝROČNÁ SPRÁVA/SPECIAL OLYMPICS MARKETING, S.R.O.
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REKLAMNÉ PLNENIE 2018

RTVS OD 19.11.2018 DO 31.12.2018

a) 50x10´ sponzorský odkaz k 25 reláciám vysielaných na TV programovej službe DVOJKA,

b) 30x30´ reklamný spot na programovej službe Rádio Slovensko,

c) 50x30´ reklamný spot na programovej službe Rádio Regina,

d) 50x30´ reklamný spot na programovej službe Rádio Devín.

FUN RÁDIO

a) 18.6. – 29.6. súťaž, web. stránka,

 Facebook, internet 

b) 18.6. – 28.6. vysielanie reklamného

 spotu na okruhu Fun Rádia

Text rozhlasových spotov:

ROZHLAS/RÁDIO spot 30 sek.: 4 verzie – rozdiel v partnerovi  

„Svet vnímajú inak, ale túžbu víťaziť majú rovnakú! Keď súťažia, bojujú za inkluzívnejší svet. Športovci s 

mentálnym postihnutím vedia, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. 

Špeciálne olympiády Slovensko podporujú:

Exkluzívny partner Slovenská elektrizačná prenosová sústava, generálny partner Corex, automobilový 

partner Kia a partneri .............

SPOLU meníme odlišnosť na zvedavosť.

Ďakujeme.“

TV sponzoring 10 sek.:

Voiceover :

Pred:

„Energiu pre Špeciálne olympiády a túto reláciu prináša exkluzívny partner športovcov s mentálnym po-

stihnutím Slovenská elektrizačná prenosová sústava a partneri.“ 

Po:

„Energiu pre Špeciálne olympiády a túto reláciu priniesol exkluzívny partner športovcov s mentálnym 

postihnutím Slovenská elektrizačná prenosová sústava a partneri.“
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EUROAWK

a) Billboardová kampaň

 Marec/Apríl 2018 – 200x

 Júl/August 2018 – 200x
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a) Citylightová kampaň

 6. 3. 2018 – 2. 4. 2018  – 100x

Printová kampaň 

Plus jeden deň – 1/3 strany – 8x/rok 2018 

Plagát 1500 ks. Súťaž FUN

KIA kampaň
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4.  STAV A VÝVOJ SPOLOČNOSTI

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

2018 vytvorila, usporiadala a zabezpečila boli vykonávané s cieľom informovať verejnosť o športe osôb 

s mentálnym postihnutím moderným a atraktívnym spôsobom. Potreba inklúzie a akceptácie osôb 

s mentálnym postihnutím je deklarovaná v právach OSN a v Zákonoch Slovenskej republiky. Marketin-

gové aktivity a reklamné prezentácie sú však 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 mentálnym postihnutím patria: BSP SOFTWAREDISTRU-

BUTION a.s, Bonul, Strabag, SEPS, KIA, x-bionic sphere, respect, Macula, Corex, EuroAwk, RTVS, TASR, 

News and Media, Nutrend, Demišport, IDC Holding, Vodax.  
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6.  PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV 7.  PREHĽAD AKTÍV A PASÍV

NÁKLADY ZA ROK 2018 (EUR)

Spotreba Materiálu 18,32

Drobný nákup 941,67

Mediálne plnenie 3657,28

Údržby 101,49

Cestovné 6583,71

Repre 1117,00

Právne služby 2951,51

Poštovné 254,00

Reklama 14971,00

Nájom 553,00

Účtovníctvo, mzdy 1950,00

Ostatné Služby 471949,09

Prenájom auta 2359,22

Ostatné služby 5249,64

Mzdové náklady 3739,98

Tvorba SF 11,00

Ostatné náklady na HČ 0,01

Úroky 0,07

Ostatné finančné náklady 96,78

Bankové poplatky 135,02

Splatná daň z príjmov 8794,03

SPOLU 525434

AKTÍVA BRUTTO NETTO PREDOŠLÉ

SPOLU MAJETOK (r.2,14) 819533 819533 512621

OBEŽNÝ MAJETOK (r.15,16,17,21) 819533 819533 512621

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY (r.18 až 20) 802106 802106 497767

Pohľadávky z obchodného styku (311a,312a,313a,314a,315a,316a) (391a) 328268 328268 13286

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie 5783 5783 2492

Ostatné pohľadávky 468055 468055 481989

FINANČNÝ MAJETOK (r.22,23) 17427 17427 14854

Peniaze a účty v bankách (211,213,221,261) 17427 17427 14854

VLASTNÉ  IMANIE 2018

Hodnota vlastného imania 33 487

PREHĽAD  O  DLHODOBOM  HMOTNOM  MAJETKU 2018

Spoločnosť v roku 2018 neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok 

PASÍVA BRUTTO NETTO PREDOŠLÉ

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r.25,34) 0 819533 512621

VLASTNÉ IMANIE (r.26,29,30,31,32,33) 0 33487 6770

ZÁKLADNÉ IMANIE (r.27,28) 0 5000 5000

Základné imanie (411,419) 0 5000 5000

Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428,429) 0 1770 0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ 0 26717 1770

ZÁVÄZKY (r.35,36,37,38,43,44,45) 0 786046 505851

Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až 42) 0 786046 505786

Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0 369238 9355

Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia 0 0 1215

Daňové záväzky a dotácie (-)(341,342,343,345,346,347) 0 8794 713

Ostatné krátkodobé záväzky 0 408014 494503

Krátkodobé rezervy (323,451a,459a) 0 0 65

ŠTRUKTÚRA TRŽIEB 2018

Tržby za vlastné výrobky 0

Tržby z predaja služieb 514 964

Tržby za tovar 0

Tržby z predaja nehnuteľnosti 0

Tržby z predaja majetku 0

Tržby z predaného materiálu 0

VÝNOSY ZA ROK 2018 (EUR)

Grant 4 073

Ostatné Služby 514 694

Prenájom auta 4 862

Ostatné výnosy z hospod. činnosti 0

DAR 28 100

Úroky 1

Kurzové zisky 421

SPOLU 552 151

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím došlo v spoločnosti k zníženiu celkových nákla-
dov a to o 26 901,09 EUR oproti roku 2017. Najvýznamnejšou nákladovou položkou v roku 2018 bol 
nákup služieb vo výške 471 949,09 EUR, ktoré tvoria 89,72 % z celkových nákladov. V roku 2018 boli 
mzdové náklady nižšie o 6 621,99 EUR, čo predstavuje pokles mzdových nákladov oproti roku 2017 
o 36,10 %.

Celkové výnosy spoločnosti poklesli oproti roku 2017 o 1 954,44 EUR. Najvýznamnejšiu položku 
celkových výnosov tvoria tržby z predaja služieb a to 93,27 %.

VÝROČNÁ SPRÁVA/SPECIAL OLYMPICS MARKETING, S.R.O.



136 137

8.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

PRIEMERNÝ  STAV ZAMESTNANCOV ZA ROK 2018

Priemerný počet zamestnancov, ktorých spoločnosť
zamestnávala v hlavnom pracovnom pomere

1

Spoločnosť evidovala zamestnancov do 30.09.2018. Ku koncu roka 2018 sme neevidovali žiadnych 
zamestnancov.

ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA V SCHVAĽOVACOM KONANÍ

Vykázaný zisk spoločnosti za predchádzajúce obdobie bola preúčtovaná na účet neuhradený zisk 
minulých rokov.

NÁVRH NA ZÚČTOVANIE ZISKU BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Spoločnosť Special Olympics Marketing, s.r.o., vykázala za rok 2018 zisk vo výške 26 717,12 EUR.
Tento zisk bude preúčtovaný na základe Valného zhromaždenia.

CIELE A PROGNÓZA VÝVOJA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bude ďalej pokračovať v hlavnom predmete svojej činnosti, pričom sa bude zameriavať

najmä na zvyšovanie tržieb z reklamnej činnosti, aby budúce účtovné obdobie roku 2019 uzavrela so

ziskom.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY SPOLOČNOSTI

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v tuzemsku ani v zahraničí.

VLASTNÉ AKCIE, DOČASNÉ LISTY A OBCHODNÉ PODIELY

Spoločnosť nenadobudla v roku 2018 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely,

nenadobudla ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

VPLYV ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NA ZAMESTNANOSŤ

Special Olympics Marketing, s.r.o., nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť  

v regióne. 

ZMENY V ORGÁNOCH A ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE.

Po skončení účtovného obdobia v spoločnosti nenastali udalosti osobitého významu. V roku 2018 neboli 

vykonávané žiadne zmeny v zakladajúcom dokumente a iných predpisov. Zmeny v zložení orgánov 

v roku 2018 nastali nasledovné: V roku 2018 skončila vo funkcii štatutára Dominika Nestarcová, Štúrova 

5144/69, 902 03 Pezinok, dátum skončenia funkcie je: 4. 7. 2018. K tomuto dátumu sa štatutárom stala 

Eva Gažová, Nová 71, 900 23 Viničné, dátum vzniku od 4. 7. 2018.

Exkluzívny partner Hlavný partner Automobilový partner
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