
 

 

Zápisnica 
zo zasadnutia Predsedníctva Špeciálnych olympiád Slovensko (ŠOS) 

konaného dňa 23.11.2020 o 14:00, ŠOS, Trnavská cesta 37, Bratislava 
 
Prítomní: Yvetta Macejková, Mária Billíková, Ivan Štubňa, Zuzana Rehák-Štefečeková, Daniela 
Červeňová, Ivan Steh, Silvia Stehová, Soňa Lexmanová 
Prizvané: Eva Gažová, Veronika Sedláčková, Michal Štubňa 
Ospravedlnení: Michal Rebro, Filip Šebo.  
 
PROGRAM: Podľa pozvánky 
 

1. V bode 1. Privítanie, Národná riaditeľka privítala prítomných členov a ospravedlnila 
neprítomných.  

2. V bode 2. Činnosť, boli prítomným členom predložené nasledovné  podklady v tlačenej 
forme: Plán činností Špeciálnych olympiád po a počas Covid – 19, Prehľad aktivít roka 
2020 Facebook, Prehľad vykonaných činností a projektov Špeciálnych olympiád 
Slovensko a Mediálna prezentácia v roku 2020. 

UZNESENIE č.1 
Prítomní členovia jednohlasne prijali na vedomie predložené materiáli v bode 1. 

 
3. V bode 3. Stratégia 2021 – 2024, bol prítomným členom predložený materiál Špeciálne 

olympiády Slovensko Strategický Plán 2021-2024 v slovenskom a taktiež v anglickom 
jazyku Special Olympics Slovakia 2021 Plan. 

UZNESENIE č.2 
Prítomní členovia jednohlasne schválili Strategický plán Špeciálnych olympiád Slovensko 
2021-2024. 

 
4. V bode 4. Smernica, bol prítomným členom predložený materiál Smernica o športových 

odborníkoch v rámci Špeciálnych olympiád Slovensko. 

UZNESENIE č.3 
Prítomní členovia jednohlasne schválili Smernicu o športových odborníkoch v rámci ŠOS. 

 
5. V bode 5. Komunikačný manuál, bol prítomným členom predložený dokument s ISBN 

číslom 978-80-570-2490-3 s názvom Komunikačný manuál.  

UZNESENIE č.4 
Prítomní členovia zobrali na vedomie Komunikačný manuál Špeciálnych olympiád Slovensko. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. V bode 6. Schválenie členstva 2020, návrh na úpravu členského bol prítomným členom 

predložený dokument Prehľad registrovaných členov Špeciálnych olympiád Slovensku 
ku dňu 22.11.2020 v počte spolu 1745 osôb. Prítomní členovia navrhli navýšenie 
členského na osobu z 2€ na 5€ a členské pre organizácie 15€ ako jednorázový členský 
poplatok. Valné zhromaždenie 2021 bude schvaľovať predložený návrh. 

UZNESENIE č.5 
Prítomní členovia jednohlasne schválili Zoznam registrovaných členov v počte 1745. Z toho 
počet organizácií 101 a počet individuálnych rodinných prihlášok 112.  

 
7. V bode 7. Návrh nominácie na Svetové hry Kazaň január 2022, bol prítomným členom 

predložený návrh s uvedenými menami športovcov pre jednotlivé športy  a tiež 
menovitý návrh na trénerov pre jednotlivé športy. Po diskusii prítomných členov sa 
Predsedníctvo uznieslo na schválení návrhu nominácie pre Bežecké lyžovanie, Snežnice, 
Krasokorčuľovanie, Short-track. Rozhodnutie o nominácii v zjazdovom lyžovaní bude 
Predsedníctvo schvaľovať na svojom prvom zasadnutí v roku 2021. 

UZNESENIE č.6 
Prítomní členovia jednohlasne schválili návrh nominácie na Svetové zimné hry Špeciálnych 
olympiád Kazaň 2021 v športoch: Bežecké lyžovanie, Snežnice, Krasokorčuľovanie, Short-track, 
ktorá bude predložená na schválenie Valnému zhromaždeniu Špeciálnych olympiád Slovensko 
v roku 2021.  

 
8. V bode 8. Rôzne, bolo jednohlasne schválené uznesenie týkajúca sa Živnostenské listu 

pre ŠOS z dôvodu možnosti predaja tovaru s logom ŠOS. 

UZNESENIE č.7 
Prítomní členovia jednohlasne schválili, že Špeciálne olympiády Slovensko budú popri hlavnej 
činnosti vykonávať aj vedľajšiu činnosť, a to aj ako podnikateľskú činnosť,  ktorá  bude 
vykonávaná v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k hlavnej záujmovej činnosti, a to v súlade 
s platnými právnymi predpismi. Vedľajšiu činnosť bude združenie vykonávať na základe 
Živnostenského listu, pričom zisk z nej bude použitý na hlavnú činnosť združenia. 

 
9. V bode 8. Rôzne, boli jednohlasne schválené odmeny športovcov za umiestnenie 

1.miesto, 2.miesto, 3.miesto a členom realizačného tímu na Svetových hrách 
Špeciálnych olympiád Abu Dhabi podľa prílohy. 

UZNESENIE č.8 
Prítomní členovia jednohlasne schválili odmeny športovcom a realizačnému tímu za 
umiestnenie na Svetových hrách Špeciálnych olympiád Abu Dhabi 2019. 
 

 
Zapísala: Eva Gažová       
 
Overila: Zuzana-Rehák Štefečeková 


