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VÝROČNÁ SPRÁVA/ÚVOD

1. ÚVOD 
Špeciálne olympiády Slovensko (ďalej len ŠOS) je občianske združenie, ktoré riadi šport 
osôb s intelektuálnym znevýhodnením 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 re-
publiky. Za člena Special Olympics International bolo prijaté dňa 1993. 
Legislatívny rámec činností a povinností ŠOS vymedzujú Stanovy občianskeho združenia, 
schválené dňa 12.12.2017 a Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení. Stanovy v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z. z. pod názvom Slovenské hnutie 
špeciálnych olympiád boli schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 15.7. 2016.  Dňa 11.10. 
2017 bolo schvaľovacím procesom na Valnom zhromaždení Slovenské hnutie špeciálnych 
olympiád premenované na Špeciálne olympiády Slovensko a doplnené Dodatkom č.1. dňa 
15.7.2019.  Dodatok č.2 bol schválený dňa 23.12.2020. ŠOS sú samostatnou právnickou oso-
bou s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. ŠOS ochraňujú svoju autonómnosť 
a autonómnosť svojich členov. Špecifické postavenie športu osôb s intelektuálnym znevýhod-
nením ochraňujú pred vplyvmi administratívnej, politickej, právnej, náboženskej, národnos-
tnej, rasovej alebo ekonomickej činnosti, tak aby nebránili naplneniu poslania ŠOS a Special 
Olympics International.  

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov organizácie: ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO  (ďalej ŠOS) 
Právna forma: občianske združenie
Štatutárny zástupca:  Dominika Nestarcová - Prezidentka ŠOS
   Deň vzniku funkcie: 15.06.2021
   Zuzana Rehák Štefečeková  - Prezidentka ŠOS
   Deň vzniku funkcie: 03.06.2019
   Deň zániku funkcie: 15.06.2021
   Eva Gažová  – Národná riaditeľka ŠOS
   Deň vzniku funkcie: 18.04.2018
   Mgr. Eva Lysičanová - Prezidentka ŠOS
   Deň vzniku funkcie: 19.1.1993
   Deň vzniku funkcie: 28.06.2016
   Deň zániku funkcie: 30.04.2019

Vznik: 19.1. 1993 
IČO: 30811406
DIČ : 2020993205 
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  SK72 0200 0000 0001 1623 5012 
Sídlo organizácie:  do 3.6.2020 - Blumentálska 13, 811 07 Bratislava
                               od 3.6.2020 – Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, upravené v Stanovách 
ŠOS dodatkom č. 1, schváleného  MV SR VVS/1-900/90-7681-8 dňa 15.7.2019.
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Komunikačné údaje: mobil. +421 917 176 673 (Národná riaditeľka) 
E–mail: office@specialolympics.sk 
Webová stránka : www.specialolympics.sk 
Základné dokumenty: Stanovy ŠOS: 
http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Stanovy_%C5%A0OS.pdf

Akreditácia činnosti na rok 2021/2022

LOGO

Logo je zložené s piatich postavičiek, ktorá každá z nich predstavuje osobu športovca, trénera, 
rodiča, podporovateľa a dobrovoľníka. Každá postava má 3 páry horných končatín, ktoré ako pri-
pažené predstavujú osobu nešportujúcu, rozpažené predstavujú aktívneho športovca a vzpažené 
končatiny predstavujú úspešného športovca – víťaza. Vďaka spolupráci všetkých uvedených dokážu 
Špeciálne olympiády napĺňať svoj cieľ.
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POSLANIE ŠOS

Špeciálne olympiády Slovensko sú akreditovaným programom Special Olympics International so 
sídlom vo Washington D.C., USA. Special Olympics International ako strešná celosvetová orga-
nizácia spája viac ako 6 mil. ľudí s intelektuálnym znevýhodnením z viac ako  194 krajinách 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 27-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 intelektuálnym znevýhodnením  Máme výlučne právo zastupovať Slovenskú republi-
ku na medzinárodných podujatiach organizovaných pod hlavičkou Special Olympics. Organizačne 
a technicky zabezpečujeme reprezentáciu Slovenska na medzinárodné podujatia a na Svetové hry 
Špeciálnych olympiád, ktoré sa konajú každé 2 roky. Poslaním je vytvárať pre osoby s intelektuál-
nym znevýhodnením  stále nové a nové príležitosti na rozvíjanie svojich fyzických i mentálnych 
schopností. Poskytovať im príležitosť na preukázanie svojej odvahy, prežitie radosti, pocitu pri-
ateľstva a možností podeliť sa o úspech s rodinou, priateľmi a celou spoločnosťou. Špeciálne olym-
piády nie sú iba o športe. Našim poslaním je taktiež šíriť porozumenie a povedomie o športe osôb 
s intelektuálnym znevýhodnením. Filozofia Špeciálnych olympiád Slovenska je založená na pres-
vedčení, že každý človek s intelektuálnym znevýhodnením 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 prostredníct-
vom svojich projektov starajú o športovcov s kombinovaným zdravotným znevýhodnením, zabez-
pečujú edukáciu a praktické cvičenia o zdravom životnom štýle, upovedomujú rodičov a spoločnosť 
o potrebe pohybových aktivít už v mladom, predškolskom veku a zabezpečujú inklúziu v športe 
prostredníctvom certifikovaných programov: zdraví športovci (FIT 5), motorický tréning (MATP) 
a mladí športovci (YA). Poslaním ŠOS je tiež propagovať a podporovať dobrovoľníctvo, sociálnu 
inklúziu a chrániť verejné zdravie. Ako národná športová organizácia uľahčujeme integráciu a so-
ciálnu interakciu športovcom s intelektuálnym znevýhodnením. Prostredníctvom osvety infor-
mujeme 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 presvedčovať širokú verejnosť 
o potrebe akceptovať osoby s intelektuálnym znevýhodnením 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 a ak nemôžem vyhrať nechajte ma o to sa statočne pokúsiť“. 

Špeciálne olympiády Slovensko: 

„Svet vnímame inak, ale túžbu víťaziť máme rovnakú“.
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Špeciálne olympiády sú najkomplexnejším programom podporujúci rozvoj osobnosti človeka 
s intelektuálnym znevýhodnením a jeho inklúziu v spoločnosti.  Nástrojom je šport - apliko-
vaný v tom najpozitívnejšom zmysle ako prostriedok všestranného telesného a mentálneho roz-
voja. Šport zbližuje, pomáha prekonávať bariéry v myslení populácie a uspokojuje emocionálne 
potreby ľudí s intelektuálnym znevýhodnením. 
Špeciálne olympiády Slovensko na plnenie svojho poslania a úloh založili aj samostatný subjekt: 
Special Olympics Marketing, s.r.o. ako svoju stopercentnú dcérsku obchodnú spoločnosť. Má za 
cieľ prostredníctvom marketingových aktivít získavať finančné a bartrové prostriedky na rozvoj 
športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením. Prostredníctvom reklamných kampaní pozitívne 
zvyšovať povedomie a verejnoprospešnú mienku o športe a športovcoch s intelektuálnym 
znevýhodnením a inklúziu. 
Špeciálne olympiády Slovensko spolupracujú externe s PR manažérkou. Táto spolupráca
zabezpečuje pozitívne PR a informuje mediálnu obec o činnosti a aktivitách ŠOS ako i o výsled-
koch športovcov ŠOS, ktoré dosiahli doma a v zahraničí. Špeciálne olympiády Slovensko si 
zabezpečujú fotografický a obrazový kontent v spolupráci s externými fotografmi a kamera-
manom. V roku 2021 sa nám aj vďaka  profesionálnemu písomnému, obrazovému a zvu-
kovému materiálu podarilo zvýšiť nárast povedomia o športe osôb s intelektuálnym znevýhod-
nením 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: 

Dominika Nestarcová - Prezidentka ŠOS, Deň vzniku funkcie: 15.06.2021
                                              
Členovia Predsedníctva ŠOS, zvolení na VZ dňa 15.06.2021 v Hoteli BRATISLAVA 
v Bratislave. Funkčné obdobie je 5 rokov. 

Peter Išpold, zástupca športovcov
Alena Išpoldová, rodinný príslušník zástupcu športovcov
Prof. Yvetta Macejková, odborník na šport osôb s intelektuálnym znevýhodnením
Mária Billíková, rozvoj športu detí a mládeže s intelektuálnym znevýhodnením (Západ)
Kristína Tischer Priczellová, biznis, marketing 
Alena Heribanová, médiá 
Zuzana-Rehák Štefečeková, športová osobnosť
Miriam Duchoňová, odborník na osoby s intelektuálnym znevýhodnením
Jana Černáková, právnička, advokátka
Erika Bočeková, rozvoj športu detí a mládeže s intelektuálnym znevýhodnením (Východ)



88

2021
VÝROČNÁ SPRÁVA/ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Členovia Predsedníctva ŠOS platní do 15.06.2021 zvolení na VZ dňa 28.6. 2016 na FTVŠ UK 
v Bratislave. Funkčné obdobie je 5 rokov. 

Daniela Červeňová, odborník na osoby s intelektuálnym znevýhodnením
Prof. Yvetta Macejková, odborník na rozvoj športu detí a mládeže s intelektuálnym                                      
znevýhodnením 
Ivan Steh, rodič športovca s intelektuálnym znevýhodnením 
Silvia Stehová, zástupca športovcov s intelektuálnym znevýhodnením 
Ivan Štubňa, právnik 
Mária Billíková, zodpovedná za rozvoj detí a mládeže s intelektuálnym znevýhodnením                          
Soňa Lexmanová, špecialistka na médiá a PR
Filip Šebo, športový ambasádor
Anton Siekel, biznismen
Ján Barczi, biznismen – vzdal sa funkcie dňa 22.4.2020

Štatutárny orgán: 

Dominika Nestarcová - Prezidentka ŠOS, Deň vzniku funkcie: 15.06.2021
Eva Gažová  – Národná riaditeľka ŠOS, Deň vzniku funkcie: 18.04.2018

Kontrolór:

Michal Rebro – zvolený dňa 15.6.2021 na obdobie 2 rokov. Na VZ ŠOS dňa 15.6.2021 zvolený do 
funkcie kontrolóra na obdobie 6 rokov.

Predsedníctvo ŠOS zasadalo 2 x v priebehu roka 2021 v týchto termínoch: 30.03.2021 a 7.12.2021 
v sídle Špeciálnych olympiád Slovensko/Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava. 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. 
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Dozorná rada ŠOS pracuje v zložení: Rudolf Tomka – člen, Eva Bieliková – člen, do 15.6.2021 
Silvia Paliderová – člen. Doplňujúca voľba člena Dozornej rady dňa 15.6.2021 na Valnom 
zhromaždení: František Graňo – člen. Predsedom je kontrolór Michal Rebro, znovuzvolený na 
VZ ŠOS dňa 15.6.2021 na obdobie 6 rokov. Dozorná rad bola zvolená na obdobie  6 rokov. 

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 val-
ného zhromaždenia písomne požiadajú členovia najmenej s jednou tretinou hlasov, alebo 
predsedníctvo ŠOS, alebo dozorná rada ŠOS, alebo si to vyžaduje mimoriadna situácia, je prezi-
dent 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 pod-
klady na Valné zhromaždenie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na ňom najmenej 
sedem dní pred jeho konaním. 
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15. 6.2021  29. Volebné valné zhromaždenie Špeciálnych olympiád Slovensko 

Zápis a Výsledky: 
https://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Zapisnica_SOS_29_VZ_2021_15_06.pdf

13.122021  30.Valné zhromaždenie Špeciálnych olympiád Slovensko - PER-ROLLAM

Zápis a Výsledky: 
https://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Zapisniva_VZ_Per_Rollam_December_2021.pdf

https://specialolympics.sk/wp-content/uploads/VZ_Per_Rollam_dec_2021_Zoznam_clenov_zlti_hlaso-
vali.pdf

Sekretariát ŠOS

Dominika Nestarcová –projektová manažérka od 29.4.2020 do 15.6.2021
Dominika Nestarcová – prezident od 15.6.2021
Eva Gažová – národná riaditeľka
Martina Gogolová – športová riaditeľka 
Veronika Sedláčková – projektová manažérka 
Jarmila Koteková – ekonóm

Špeciálne olympiády Slovensko v roku 2021 neboli registrované pre príjem 2% z dane z príjmu

Za rok 2021 bol zverejnený zoznam členom o.z., ktorým mohli podporovatelia ŠOS zaslať svoje 2% 
z daní. ŠOS sa aj pre budúce obdobia zriekajú 2% daní v prospech svojich členov. 
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PLÁN ČINNOSTI ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO 2021. 

Plán činností ŠOS bol ovplyvnený pretrvávajúcou celosvetovou pandémiou COVID-19 aj v roku 
2021. Táto celosvetovo vzniknutá situácia nás primäla k zrušeniu už pripravených a objednaných 
podujatí. Zrušené boli aj reprezentačné účasti našich športovcov v zahraničí. Činnosť ŠOS sa celý 
rok prispôsobovala aktuálne platným nariadeniam vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobenej výrazne 
zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike.

PLÁN ČINNOSTI ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD NA ROK 2021 
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     A PROJEKTOV

2. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A 
PROJEKTOV ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO 

HROMADNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE, 5.-8.3.2021, HOTEL JASOŇ, VRŠATSKÉ 
PODHRADIE

Účasť: 49 účastníkov

https://specialolympics.sk/hromadne-sportove-podujatie/

Vďaka včasnej a dôslednej príprave a odbornej komunikácii kancelárie Špeciálnych 
olympiád sa podarilo zorganizovať Hromadné športové podujatie členov širšej nominácie na 
Svetové zimné hry Kazaň, Rusko, január 2022. V súlade s dodržiavaním zdravotných
a protipandemických  opatrení museli prítomní účastníci pricestovať s negatívnym PCR testom 
a pri príchode boli opäť pretestovaní antigénom a až následne po negatívnom výsledku mohli 
vstúpiť do „bubliny“ hotela Jasoň. Počas stretnutia bola odprezentovaná prítomným športovcom, 
trénerom a rodičom kompletná správa o organizačno – technickom zabezpečení výpravy. 
Za prítomnosti lekára výpravy bola podaná informácia aj o lekárskej starostlivosti a športovej 
príprave. Program bol naplnený okrem športových tréningov, bazénu, relaxu aj technickými a 
administratívnymi záležitosťami, ako fotenie na akreditáciu, skúšanie oblečenia, rozhovor 
s lekárom a iné. Hromadné podujatie splnilo svoje ciele a očakávania. Príprava účasti
reprezentantov a výpravy na Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád je tak v procese 
profesionálneho zabezpečenia. V deň odchodu boli všetci účastníci ako aj personál hotela 
pretestovaní antigénovým testom a všetci odišli domov s negatívnym výsledkom 
a pozitívnou náladou.
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PLAVECKÉ BUBLINY V KARANTÉNNOM CENTRE PRE VRCHOLOVÝCH 
ŠPORTOVCOV

Účasť: 15 plavcov s intelektuálnym znevýhodnením

Počas obdobia Pandémie COVID19 a sme v období 22. – 28. 2. a 8. – 21. 3. 2021 zabezpečili II. turnusy 
Plaveckých sústrední v „bubline“ v X-bionic Sphere v Karanténnom centre pre 
vrcholových športovcov. Počas tohto obdobia malo možnosť pokračovať v plaveckých 
tréningoch celkovo 15 športovcov pod vedením skúsených plaveckých trénerov 
Špeciálnych olympiád Slovensko.
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TURNAJ V STOLNOM TENISE, 16.-18.4.2021, HOTEL JASOŇ – VRŠATSKÉ PODHRADIE

Účasť: 24 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením
https://specialolympics.sk/turnaj-v-stolnom-tenise-16-18-4-2021-hotel-jason-vrsatske-
podhradie/

16 – 18. Apríl 2021 Vršatské Podhradie, Hotel Jasoň – Vďaka ochote a súčinnosti nového part-
nerova Špeciálnych olympiád Slovensko – hotela Jasoň, sa podarilo zorganizovať hromadné 
podujatie Špeciálnych olympiád v stolnom tenise. Tréningového sústredenia sa zúčastnilo 24 
športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, 16 rodičov a trénerov, dvaja dobrovoľníci, jeden 
dobrovoľník celosvetového dobrovoľníckeho programu Duke of Edinburgh Award a 3 osoby za 
organizátora Špeciálne olympiády Slovensko.
Taktiež sme na sústredení privítali do rodiny Špeciálnych olympiád nových členov. Najväčším 
prínosom bola účasť zlatých medailistov v unifikovanom stolnom tenise zo Svetových hier 
Špeciálnych olympiád Abu Dhabi. Unifikovaný partner Markus Tonkovič sa veľmi úspešne 
predstavil v roli trénera a hlavného rozhodcu záverečného turnaja. Športovec Matúš Mikle bol 
doslova na roztrhanie, pretože každý stolný tenista si chcel zahrať s medailistom zo Svetových 
hier. Obaja boli ochotní a nápomocní a aj vďaka nim dopadol záverečný turnaj na výbornú. 
Účastníci striedali stolno-tenisové tréningové jednotky s oddychom v bazéne a vo wellnese. 
Atmosféra na celom pobyte bola úžasná a po dlhom čase v izolácií nám všetkým dobre padlo 
byť na spoločnom tréningu a vo výbornej spoločnosti. Všetko bolo dokonalé aj vďaka skvelému 
jedlu a pohostinnosti hotela Jasoň, Vršatské Podhradie. ĎAKUJEME. P.S. akcia „kameň“ skončila 
bez následkov. 
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NEEXISTUJE LEPŠÍ TRÉNING AKO SÚŤAŽ…

Účasť: 2 športovci s intelektuálnym znevýhodnením
https://specialolympics.sk/nejestvuje-lepsi-trening-ako-sutaz/

Dňa 23.5.2021 sa členovia Špeciálnych olympiád Slovensko, Peter Išpold a Denis Knapčok, triatl-
onisti (ale sú aj naši skvelí plavci) zúčastnili triatlonovej súťaže v Bratislave SUPER ŠPRINT FTVŠ 
2021. Propozície súťaže boli nastavené špecificky, ako pyramída. Najskôr časovka 5 km bicykel. A 
potom pyramída troch športov – 0,5 km beh – 2,0 km bike – 175 m plávanie – 2,0 km bike – 0,5 
km beh. Napriek tomu, že pršalo a povrch bol všade šmykľavý (nielen na bazéne, kde sme všetci 
nato zvyknutí), športovci si vyskúšali hranice svojich síl. Peter Išpold tým, že jeho generálka bola 
minulý rok a na tejto súťaži sa správal ako ostrieľaný „kozák“ a dobre si poradil hlavne s precho-
dom na jednotlivé disciplíny a neustále sa držal v hlavnom peletóne. Denis Knapčok prekvapil 
svojou sústredenosťou a bojovnosťou.
Obom srdečne gratulujeme a držíme palce do ďalších stále náročnejších tréningov. Ale aj o tom je 
šport, kde každá skúsenosť sa počíta…..
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HROMADNÉ PODUJATIE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO V ATLETIKE, 
10.6.2021, KOŠICE

Účasť: 115 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením
https://specialolympics.sk/hromadne-podujatie-specialnych-olympiad-slovensko-v-atletike-10-
6-2021-kosice/

V Košiciach, na atletických pretekoch Špeciálnych olympiád Slovensko vyšlo ako zvyčajne dobré 
počasie, nálada aj samotné preteky. Po dlhej pretekárskej pauze športovci doslova bažili po špor-
tových výkonoch. Na atletickom štadióne TUKE sa predstavilo viac ako 100 pretekárov z celého 
Slovenska. Preteky boli plné emócií a kvalitných výkonov. Veľká vďaka patrí Technickej univer-
zite Košice, dobrovoľníkom zo súkromného gymnázia Futurum, rozhodcom z VsAZ a Strednej 
zdravotníckej škole Moyzesova 17, Košice za zdravotníkov. 
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PREDSTAVENIE NOVEJ PREZIDENTKY A NOVOZVOLENÝCH ČLENOV
PREDSEDNÍCTVA ŠOS

https://specialolympics.sk/predstavenie-novej-prezidentky-a-novozvolenych-clenov-predsednict-
va-sos/

Dňa 15.6.2021 sa v Hoteli Bratislava uskutočnilo 29. VALNÉ ZHROMAŽDENIE Špeciálnych 
olympiád Slovensko, ktoré bolo volebné. Právnické osoby s oprávneným hlasovať zvolili na nasledu-
júcich 5 rokov, do roku 2026 prezidentku Špeciálnych olympiád Slovensko Ing. Dominiku Ne-
starcovú. Srdečne GRATULUJEME.

Do predsedníctva Špeciálnych olympiád Slovensko, na obdobie 5 rokov, boli do uvedených pozícií 
zvolené nasledovné osoby :
Peter Išpold – športovec – zástupca športovcov
Alena Išpoldová – rodinný príslušník zástupcu športovcov
JUDr. Ing. Jana Černáková, PhD. – právnička, advokátka
Ing. Kristína Tischer – biznis
PhDr. Alena Heribanová – PR – médiá
Prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. – odborník na šport osôb s intelektuálnym 
znevýhodnením
Bc. Mária Billíková – osoba zodpovedná za rozvoju športu detí a mládeže s intelektuálnym 
znevýhodnením – západ
Erika Bočeková – osoba zodpovedná za rozvoju športu detí a mládeže s intelektuálnym znevýhod-
nením – východ
Mgr. Zuzana Rehák – Štefečeková – športová osobnosť
Mgr. Miriam Duchoňová – odborník na osoby s intelektuálnym znevýhodnením
Na pozíciu kontrolóra bol na obdobie 6 rokov zvolený doterajší kontrolór JUDr. Michal Rebro.
Za člena do Dozornej rady bol zvolený František Graňo.
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HROMADNÉ PODUJATIE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO V TENISE, 
30.6.-3.7.2021, BRATISLAVA

Účasť: 25 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, 3 unifikované partnerky
https://specialolympics.sk/hromadne-podujatie-specialnych-olympiad-slovensko-v-tenise-30-6-3-
7-2021-bratislava/

V dňoch 30.6.-3.7.2021 sa konalo Hromadné podujatie Špeciálnych olympiád Slovensko v 
tenise. Tak ako po minulé roky aj tento rok sme ho organizovali v Národnom tenisovom centre 
v Bratislave, pod trénerskou taktovkou TennisFun. Športovci na sebe makali dva krát denne a 
v závere kempu si aj trošku medzi sebou zmerali sily :) Vďaka super trénerom, sa športovci veľa 
naučili a ich spokojné a unavené tváre hovorili za všetko. Vďaka športu a emócii z neho sme opäť 
načerpali veľa energie a už teraz sa veľmi tešíme na nové tenisové podujatie. Ďakujeme za vy-
darený ročník :)
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5. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD V JAZDECTVE

Účasť: 19 jazdcov s intelektuálnym znevýhodnením
https://specialolympics.sk/5-rocnik-majstrovstiev-slovenska-specialnych-olympiad-v-jazdectve/

Máme za sebou mimoriadne vydarený 5. ročník majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v 
jazdectve. Santovka privítala až 19 jazdcov a pripravila nielen im, ale aj divákom skvelý zážitok. 
Nádherné výkony na koňoch predviedli všetci športovci Špeciálnych olympiád. Absolútnym víťazom 
sa stal tak, ako aj minulý rok Filip Graňo, ktorý predviedol majstrovskú jazdu. Absolútnou víťazkou 
medzi ženami sa stala Nika Čapkovičová. Prehľad všetkých víťazov nájdete vo výsledkovej listine. 
Fotky z podujatia od skvelého Stanislava Gužáka, zachytili skvelú atmosféru pretekov. Veľká vďaka 
organizátorom rodine Graňovej za usporiadanie jazdeckých pretekov na ranči G4.
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MATP - ŠPORTOVCI S VIACNÁSOBNÝM ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM UKAZU-
JÚ SVETU, ŽE AJ ONI VEDIA BYŤ ÚSPEŠNÍ

Účasť: 60 účastníkov
https://specialolympics.sk/sportovci-s-viacnasobnym-zdravotnym-znevyhodnenim-ukazu-
ju-svetu-ze-aj-oni-vedia-byt-uspesni/

17.-20. august 2021 Vršatské Podhradie, Hotel Jasoň
Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko už tretíkrát na Slovensku zorganizovala MATP 
kemp (Motor Activity Trainning Program) – Tréningový program motorických zručností. 
MATP systém cvičení je unikátny program, ktorý umožňuje deťom a mládeži s viacnásobných 
zdravotným znevýhodnením zažiť pocit prekonania samého seba a dosiahnutia osobného 
úspechu. Tréningový program motorických zručností (MATP) je jediný športový program 
na svete, ktorý nevylučuje žiadnu osobu stať sa športovcom, o čom sme sa presvedčili v rám-
ci MATP Challenge Day, ktorý nasledoval po 4 dňovom sústredení v Hoteli Jasoň, Vršatské 
Podhradie. Podujatie podporila finančne aj US Embassy Bratislava, ďakujeme.
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ŠPORTOVCI ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD NA TRIATLONOVÝCH PRETEKOCH 
CHALLANGE ŠAMORÍN!

Účasť: 6 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, 3 unifikovaní partneri
https://specialolympics.sk/sportovci-specialnych-olympiad-na-triatlonovych-pretekoch-chal-
lange-samorin/

V Špeciálnych olympiádach sa triatlon pomaly ale iste udomácňuje. Po úspešných triatlonových 
pretekoch Peťa Išpolda a Denisa Knapčoka, si ďalší naši športovci vyskúšali jeho atmosféru. 
A zachutila každému z nich! Na ChallangeSamorin v X-Bionic Sphere sa Špeciálne olympiády 
zúčastnili po prvý krát. V kategórii Sprint, pretekal Peter Išpold so svojim unifikovaným 
partnerom Daliborom Riškom a prišli do cieľa 7. vo svojej vekovej kategórii a 34. celkovo! Pretekali 
sme ešte v disciplíne Try-athlon a tam sme mali dve štafety. 
Ženská v zložení: plávanie- Vanda Kračunová, cyklistika- Veronika Máčková a unifikovaná
 partnerka na odovzdávky a beh- Martina Gogolová, skončili na 3.mieste! V mužskej štafete 
štartovali: plávanie- Michal Poloni, cyklistika- Michal Štubňa, beh- Denis Knapčok a 
unifikovaná partnerka Silvia Knapčoková- odovzdávky a unifikovaný beh. Ich štafeta mala 
technický problém s čipom a nebola vo výsledkoch, ale predviedli super výkon!
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD V PLÁVANÍ 2021, TRENČÍN

Účasť: 88 plavcov s intelektuálnym znevýhodnením
https://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-plavani-2021-trencin/

23.9.2021 sa konali Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní. Po ročnej pauze 
od plávania, ktorú spôsobila pandémia, sa plavci vrhli do bazéna s nadšením a preteky boli opäť 
plné emócií a skvelých športových výkonov. Krytá plaváreň v Trenčíne bola skvelou voľbou na 
toto významné podujatie. Aj keď nám pandémia nedovolila sa opäť všetkým stretnúť na bazéne 
a museli sme sa rozdeliť na dve skupiny, radosť zo športovania to neznížilo. V doobednom 
súťažnom bloku si zmerali sily pretekári z 1. úrovne a v poobednom pretekári z 2. a 3. úrovne. 
Ďakujeme za super atmosféru a krásne zážitky.
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MLADÍ ŠPORTOVCI V MODRE

Účasť: 20 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením
https://specialolympics.sk/mladi-sportovci-v-modre/

22.9. 2021 sa na Spojenej škole Pezinok v alokovanom pracovisku Modra uskutočnil deň Mladých 
športovcov Špeciálnych olympiád. Dobre vedená telesná výchova plná športu, emócií 
a zaslúženého potlesku motivuje deti k športu a k pohybu. Mladí športovci sa z pohybu veľmi tešili a 
bolo to nich aj vidieť :) Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za dotáciu 
na športové pomôcky na projekt „Mladí športovci“.
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2. POHÁR ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD V PLÁVANÍ 

Účasť: 30 plavcov s intelektuálnym znevýhodnením

1.10.2021 sa konali plavecké preteky 2. Pohár Špeciálnych olympiád Slovensko, ktoré sme prip-
ravili v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Veľa krásnych emócií, 
skvelých športových výkonov a úžasná atmosféra spravili tieto preteky nezabudnuteľné . Veľká 
vďaka patrí pani prof. Yvette Macejkovej, ako aj rozhodcom z Slovenská plavecká federácia - SPF 
a dobrovoľníkom 
#smespecial #FTVŠ UK
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD V CYKLISTIKE 2021

Účasť: 80 účastníkov
https://specialolympics.sk/majstrovstva-slovenska-specialnych-olympiad-v-cyklistike-2021/

Dňa 13.10.2021 sme usporiadali majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v cyklistike. 
Tento rok sa konali v Orechovej Potôni na Slovakia Ringu. Toto profesionálne prostredie bolo ako 
stvorené pre našich Special cyklistov. Pretekári súťažili v disciplínach 500 m, 1000 m, 2000 m, 5000 
m, 11 844 m, 15 000 m, a 23 688 m s hromadným štartom, v ženských aj mužských kategóriách 
a v 4 výkonnostných úrovniach. Radosť z cyklistiky, súťaženia, prostredia, ale predovšetkým
 so spoločného stretnutia priniesol dobrý pocit všetkým. :) Po dvoch rokoch si pretekári zmerali 
svoje sily a podali výkony na ktoré môžu byť pyšní. Ďakujeme dobrovoľníkom z Akadémie 
Policajného zboru v Bratislave. Ďakujeme profesionálnym rozhodcom zo Slovenského 
cyklistického zväzu a taktiež ďakujeme za príležitosť zorganizovať súťaž v profesionálnom 
prostredí Slovakia Ringu, ktorý plne spĺňa bezpečnostné kritériá na organizáciu súťaže v cyklistike 
Špeciálnych olympiád. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník pretekov v cyklistike.
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EURÓPSKY FUTBALOVÝ TÝŽDEŇ ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO 2021

Účasť: 405 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením z 23 škôl a organizácií z celého 
Slovenska 
https://specialolympics.sk/europsky-futbalovy-tyzden-specialnych-olympiad-slovensko-2021/

Špeciálne olympiády Slovensko sa aj tento rok 2021 zapojili do Európskeho futbalového týždňa, 
ktorý sa konal v rovnaký termín ako Európsky týždeň športu, 23.9 – 30.9.2021. Každý rok sa do 
futbalovej výzvy zapojí viac a viac športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko a tento rok ich 
bolo až 405 z 23 škôl a organizácií z celého Slovenska!!!
Zapojené školy a organizácie:
Spojená škola internátna Považská Bystrica, Spojená škola Hálkova – Bratislava, Špeciálna ZŠ 
Šamorín, Spojená škola internátna Spišské Vlachy, Spojená škola Dúbravská cesta – Bratislava, 
Spojená škola Dobšiná, CSC Orava, Súkromná spojená škola Prešov, Gymnastický klub Spiš 
Spišská Nová Ves, Spojená škola internátna Stará Ľubovňa, Súkromná špeciálna ZŠ Martin, 
DSS Méta, SRRZ-RZ pri Spojenej škole Púchov, Reedukačné centrum Biele Vody, Spojená škola 
internátna Bytča, Spojená špeciálna škola Žilina, Športový futbalový club Kalinkovo o.z., Špeciál-
na základná škola Malý Slivník, ZŠ s MŠ Čierne, o. z. ŠTUMP Košice, Bavme sa športom Stará 
Ľubovňa, Špeciálnu ZŠ s MŠ Žehrianska- Bratislava .
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3. PREHĽAD ĎALŠÍCH AKTIVÍT

DEŇ MLADÝCH ŠPORTOVCOV ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO

Účasť: 55 účastníkov
https://specialolympics.sk/den-mladych-sportovcov-specialnych-olympiad-slovensko/

Špeciálne olympiády Slovensko certifikovali 20 nových trénerov v cvičiacom programe 
„Mladí športovci“. Cvičiaci Program „Mladí športovci je certifikovaným programom 
Special Olympics International, zostavený odborníkmi z celého sveta. 
21. októbra 2021 - Nová Hala Dom Športu. Špeciálne olympiády Slovensko, ako národná 
športová organizácia pripravila podujatie Deň Mladých športovcov Špeciálnych olympiád. 
Cvičiaci program Mladí športovci je určený deťom od 2 do 12 rokov s intelektuálnym 
znevýhodnením, t.j. s downovým syndrómom, s diagnózou autizmus a/alebo pre deti so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cvičiaci program Mladí športovci je unikátny program, 
ktorý rozvíja základné zručnosti ako chôdzu a beh, rovnováhu a skákanie, úchopy a chytanie, 
hádzanie, odrazy, odpaly a kopanie. Precvičením všetkých cvikov v jednotlivých zručnostiach 
napomáha rodičovi a trénerovi na aký druh športu má dieťa s intelektuálnym znevýhodnením 
fyzické predpoklady. Taktiež tento cvičiaci program ukazuje, ktoré zručnosti dieťa obľubuje viac 
a ktoré menej, čo je signifikantným ukazovateľov pre výber vhodného športu do budúcnosti. 
„Našim cieľom je už v mladom veku naučiť aj deti s intelektuálnym znevýhodnením pravidelnosti 
športového pohybu. Rozvojom telesných schopností sa následne zlepšujú aj kognitívne schopnosti, 
na čo neustále poukazujeme. Naša snaha je zviditeľniť šport detí s intelektuálnym znevýhodnením, 
lebo aj oni majú právo na šport, na čo sa v mnohých ohľadoch zabúda.“ Dominika Nestarcová, 
prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.

„Dnes sme sa zaradili medzi mnohých certifikovaných trénerov tréningového Programu 
Mladí športovci, ktorí sú aktívni po celom svete. Vďaka školeniu a praktickému cvičeniu 
priamo s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme sa posunuli 
v znalostiach vedenia Telesnej výchovy, metodiky postupnosti a samozrejme ponúknutia 
deťom radosť zo športu.“ Linda Jančiová, učiteľka zo Špeciálnej základnej školy, Žehrianska 
ulica v Bratislave. „Je nám veľkým potešením, že tento program je možné realizovať aj 
na Slovensku, vďaka organizácii Špeciálne olympiády, už 4 rok. Naše praktické skúsenosti 
i komplexnú príručku cvičiaceho programu Mladí športovci sme ponúkli Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu SR ako odporúčací materiál pre materské a základné školy, 
ktoré navštevujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Veríme, že už budúci školský rok bude dostupný na všetkých špeciálnych školách.“ Eva Gažová, 
Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád
#stespecial #smespecial #specialolympicsslovakia
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 VZHĽADOM NA VEĽKÝ ÚSPECH SME DALI OPAKOVAČKU

Účasť: 24 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením
https://specialolympics.sk/vzhladom-na-velky-uspech-sme-dali-opakovacku/

PÓLISTI A PÓLISTKA Z KLUBU XBS SÚ PRÍKLADOM INKLÚZIE.
V tomto roku Špeciálne olympiády Slovensko  a vodnopólový klub XBS Water Polo 
pripravili pre svojich členov dva inkluzívne tréningy vodného póla. Vďaka trénerovi Miroslavovi 
Gogolovi, ktorý je tiež reprezentačným trénerom juniorského tímu vodného póla sa naši 
športovci naučili vodnopólovým zručnostiam ako úchop lopty, hod lopty na bránu, plávanie
s loptou a hre v kolektíve. Tréning sa niesol v príjemnej atmosfére. Vďaka prirodzenému 
prístupu mladých ľudí si Special športovci našli nových kamarátov. Spätná väzba od rodičov našich 
športovcov, ale taktiež od rodičov vodných pólistov nás zaväzuje v pokračovaní tohto úspešného 
projektu. Už teraz sa tešíme na letnú edíciu v roku 2022.
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BASKETBALOVÉ ZRUČNOSTI SME VYSKÚŠALI UŽ PRI PRVEJ PRÍLEŽITOSTI

Účasť: 38 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením z 5 škôl z celého Slovenska 
https://specialolympics.sk/9-media-news-norway-grants-special-olympics-slovakia-family-fo-
rum-2021/

Špeciálne olympiády Slovensko sa v tomto roku 2021 PRVÝ krát zapojili do Európskeho bas-
ketbalového týždňa (EBW), ktorý sa konal od 27.11. do 4.12.2021. Aj napriek znovu schváleniu 
pandemických opatrení špeciálne školy zostali otvorené a mohli sa tak prihlásiť do projektu 
Európsky basketbalový týždeň Special Olympics Europe Euroasia. Vďaka Norway Grants sme 
zorganizovali basketbalový seminár a prvé úspechy sa dostavili vo forme účasti na Európskom 
basketbalovom týždni. Zapojilo sa 5 škôl, kde už pravidelne trénujú a zdokonaľujú svoje zručno-
sti v basketbale športovci Špeciálnych olympiád. Spolu 38 detí vo veku od 8 do 12 rokov a 4 
unifikovaný partneri.
Zapojené školy a organizácie:
ZŠ s MŠ Čierne, o. z, Špeciálna ZŠ Šamorín, , Spojená škola internátna Spišské Vlachy, ZŠ a MŠ 
Spojená škola Dobšiná, Spojená škola Pezinok – alokované pracovisko Modra.
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METLIFE PODPORUJE AJ SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA

https://specialolympics.sk/metlife-podporuje-aj-special-olympics-slovakia/

METLIFE v rámci spolupráce a podpory Special Olympics International a Special Olympics Europe 
Euroasia podporuje aj slovenský program Špeciálnych olympiád.
Vďaka úspešnej činnosti v programe rozvoja Young Athletes “Mladí športovci” bolo Slovensko 
vybrané ako jedna z niekoľkých krajín na podporu. Podpora programu Young Athletes spočíva 
v zabezpečení a distribúcii 50 ruksakov plných športových pomôcok pre mladých športovcov vo 
veku 2 až 8 rokov. Každý športový ruksak mal aj prekvapenie a to kartičku Metlife, kde zamestnan-
ci napísali krásne povzbudivé slová pre mladých začínajúcich športovcov. Vďaka tejto iniciatíve od 
Metlife sme navštívili aj našich členov Špeciálnych olympiád v zariadeniach ako Špeciálna materská 
škôlka Dobšiná, Špeciálne Základná škola Žehrianska a Špeciálna základná škola na Hálkovej obe v 
Bratislave a taktiež aj dve materské škôlky s integrovanými deťmi s intelektuálnym znevýhodnením 
vo Svätom Jure. Projekt Metlife bol úspešný tiež v tom že dáva dokopy komunity rodičov detí s in-
telektuálnym znevýhodnením kde spolu cvičia a vymieňajú si skúsenosti a rady do života. Tešíme sa 
na spoluprácu so spoločnosťou Metlife aj v budúcom roku.
#Smespecial #metlife #Young Athletes.
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BASKETBALOVÝ WORKSHOP A TRÉNING POD VEDENÍM SKÚSENÉHO TRÉNERA 
MLÁDEŽE

Účasť: 14 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zo Spojenej školy Pezinok – aloko-
vané pracovisko Modra.

Vrámci nového športu - basketbalu a zdokonaľovania zručností našich trénerov sme uskutočnili 
basketbalový workshop a tréning pod vedením skúseného trénera mládeže Martina Rýdziho. 
Po praktickej časti si mali možnosť naši special tréneri vyskúšať aj so žiakmi zo Spojenej školy v 
Pezinku - alokované pracovisko Modra. Dopadlo to lepšie ako úžasne :)!
Ďakujeme.
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RINNOVATOR OF INCLUSION 
Special Olympics proudly recognizes 

 

Filip Grano  
 

For creating an inclusive experience in their community and committing to 
serve as a leader of the Unified Generation. 

 

  
  

Timothy P. Shriver 
Chairman of the Board 

Special Olympics International 

David S. Evangelista 
President and Managing Director 
Special Olympics Europe Eurasia 

 
 

RINNOVATOR OF INCLUSION 
Special Olympics proudly recognizes 

 

Linda Gazova  
 

For creating an inclusive experience in their community and committing to 
serve as a leader of the Unified Generation. 

 

  
  

Timothy P. Shriver 
Chairman of the Board 

Special Olympics International 

David S. Evangelista 
President and Managing Director 
Special Olympics Europe Eurasia 

OCENENIE

Krištálové krídlo 2020 | Filantropia

Laureátka Eva Gažová je národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko pre športovcov 
s intelektuálnym znevýhodnením. Dlhodobo sa venuje dobrovoľníctvu a bojuje za práva 
znevýhodnených športovcov. Svojou prácou denne pomáha ľudom s intelektuálnym 
znevýhodnením nájsť zmysel svojho života a uplatnenie v spoločnosti. V roku 2020 predstavila
iniciatívu “Deklarácia inklúzie”, ktorou ľudia vyjadrujú podporu športovcom s intelektuálnym 
znevýhodnením, ktorí zdvorilo, ale nástojčivo bojujú za svoje práva v športe. Deklarácia inklúzie 
predstavuje verejnosti športovcov s intelektuálnym znevýhodnením ako mladých, talentovaných 
a zdravých športovcov, ktorí úspešne reprezentujú Slovensko.

INNOVATORS OF INCLUSION

Inovátori Inclusion to the Unified Youth Linda Gažová (16) a Filip Graňo (24) s ID. Unifikovaný 
pár bol ocenený Špeciálnymi olympiádami Europe Euroasia za vytvorenie inkluzívneho zážitku 
v ich komunite a odhodlanie ukázať a pomôcť ako mládežnícky lídri pre zviditeľnenie inklúzie 
u mladej generácie.
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CENA BSK ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO

Zaslúžene ocenená cenou BSK Bratislavský kraj za celoživotné dielo Prof.Yvetta Macejková, PhD. ďaku-
jeme. ĎAKUJEME Vám za každý deň venovaný SPECIAL športovcom. Ocenenie pani trénerka prebrala 
z rúk župana Juraja Drobu a starostky starého mesta Zuzany Aufrichtovej. #SiSpecial #smespecial

NOVOU PREDSEDNÍČKOU VÝKONNÉHO VÝBORU SPECIAL OLYMPICS EUROPE EUROASIA

 7. septembra 2021 sa diali veľké veci . Naša Eva Gažová sa stala PREDSEDNÍČKOU VÝKONNÉHO 
VÝBORU SPECIAL OLYMPICS EUROPE EUROASIA 
Obrovská gratulácia tejto super žene :).
#specialolympicsslovakia #smespecial #jespecial @specialolympics @soeuropeeurasia

NEUVERITEĽNÉ, ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO OPÄŤ V NOMINÁCII NA 
KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO!!!

Člen Špeciálnych olympiád Slovensko Antón Horváth v nominácii na Krištáľové krídlo.
Špeciálne olympiády slovensko poslali nomináciu na oboch trénerov Antona Horvátha a Ivana Tökölyho 
z Reedukačného centra Mlynky, Biele Vody. Odborná porota vybrala z viac ako 20 nominácií aj tú 
SPECIAL. „Dôležitá je téma, ktorú potrebuje široká verejnosť spoznať“ povedal Michal Teplica, predseda 
poroty Filantropia a CEO News and Media Holding a.s. 
Taktiež podľa pravidiel v kategórii Filantropia môže byť nominovaná len jedna osoba a tou sa stal 
vzhľadom na svoju aktivitu Antón Horváth. OBROVSKÁ GRATULÁCIA. 
Odporúčame prečítať si nomináciu. Dozviete sa o svete na pokraji okraja spoločnosti.Resocializácia za 
bránou.
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Milá porota,
predkladám Vám do pozornosti príbeh , ktorý sa odohráva na pokraji pokraja spoločnosti. 
V údolí v malej dedinke Biele Vody na jej konci v trojposchodovej budove postavenej za 
socializmu, za zamrežovanými oknami a dverami. Na linelovej dlážke, na preležaným 
matracoch, na drevených úzkych laviciach, na starých zašívaných gaučoch, v jedálni 
s gumeným obrusom, na drevených očíslovaných stoličkách, na sociálnom zariadení pre
dvadsiatich, na dlhej chodbe s pôvodnými bielymi stenami na ktorých visia fotky absolventov.
Videli ste už vychodené linoleum do betónu? Tak po ňom každý deň a aj cez víkendy kráčajú 
okrem personálu aj vysmiaty Anton (Tony) Horváth a Ivan Tököly.
Pracujú ľudovo povedané v polepšovni, „pasťáku“, alebo v „detskej base“. Ich žiakmi, klientami, 
chovancami či dá sa napísať i „synmi“ sú chlapci – deti vo veku 10 až 15 rokov. Chlapci „sedia“, 
„žijú tu“ na základe rozhodnutia prokurátora, ktorý ich tu rozsudkom súdu umiestnil. Štát vie 
čo spravili, aj oni vedia prečo sú tam vyčlenení z bežnej spoločnosti, ale netušia, že za to nemôžu. 
Že poväčšine nasledovali iba vzor rodiča, že rodič ich sám na kriminalitu navádzal. 
U týchto chlapcov zlyhala rodičovská starostlivosť a zlyhal systém. Ako deťom im bol denne 
podávaný fet – tolulén v papierových sáčkoch, neskôr nabádanie na záškoláctvo a v čase keď mali 
sedieť škole museli kradnúť v obchodoch. Keď sa nezadarilo prepadli človeka na ulici za cigarety 
pre otca, pre pár drobných aby domov doniesli jedlo pre mladších súrodencov, lebo rodičia 
pridelené peniaze prepili. Umiestnením do Reedukačného centra pre chlapcov zastal svet, ten 
zostal za zamrežovanými oknami.....Pokračovanie príbehu: https://specialolympics.sk/neuveri-
telne-specialne-olympiady-slovensko-opat-v-nominacii-na-kristalove-kridlo/
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PODPORA 

V roku 2021 sme v tréningových činnostiach našich športovcov podporili nasledujúce 
organizácie:
Klub Víťaz
Tanečný klub Dansovia Modrák
TennisFun
Big Hug Gym
Objím ma
Ranch G4
Korčuliarik
Triax

MEDIÁLNA PREZENTÁCIA, FACEBOOK A INSTAGRAM

PRAVDA

K bežným starostiam rodičov pribudli vlani aj 
ďalšie – koronakrízové. Ako ste s dvomi ma-
lými deťmi zvládli uplynulý rok?
Následkom Rebekiných zdravotných problé-
mov bola oslabená imunita – keďže po narode-
ní bola tri týždne v sterilnom prostredí. V mo-
mente, keď sa začala korona, upozornila ma 
doktorka na to, aby som s Rebekou nechodila 
do žiadnych uzatvorených priestorov, všetko 
dezinfikovala. Skrátka ju o čosi viac chránila. 
To znamená, že korona nás natoľko neovplyv-
nila, podobne sme žili už pred ňou. Používali 
sme rúška, ak sa niekto necítil dobre. Dezin-
fikovali sme si ruky po každom príchode do-
mov. Kým ostatní ľudia toto všetko zháňali, 
my sme to už mali dávno doma. Chceli sme 
byť skrátka opatrní, keďže deti s oslabenou 
imunitou sú náchylnejšie na vírusy.

Byť zatvorení v byte však nie je jednoduché. 
Najmä pri deťoch, ktoré potrebujú neustále 
niečo robiť.
Veru. Po troch týždňoch doma som volala ka-
marátke, športovej strelkyni Danke Bartekovej. 
Jej rodina má chatu na strednom Slovensku. Ve-
dela som, že nikto na nej nie je. Opýtala som 
sa jej, či by sme na ňu nemohli ísť. Nabalili sme 
dve autá – v jednom som šla ja a baby, v dru-
hom Jakub s jedlom. Na chate sme zotrvali až 
do konca apríla. Keď sme sa vrátili, boli pod-
mienky na bežný život podstatne lepšie.

Pochádzate z troch sestier. Vaša mama teda 
veľmi dobre vie, čo predstavuje výchova 
dcér. Chodili ste si k nej po rady?

Mamina mi chodila prvý rok viac pomáhať. 
Pracovala kúsok od nášho bytu, často sa za-
stavila. Vykúpala baby, postarala sa o ne. Po-
čas druhého roka, keď som začala pracovať 
na polovičný úväzok, mi zas výdatne pomoh-
la Jakubova mama. Rady som si však nepýta-
la, na všetko som postupne prichádzala sama. 
Ako aj na to, čo so spánkom. Prvé tri mesiace 
totiž obe spávali na striedačku – jedna zaspa-
la, druhá sa zobudila. Nevedela som, čo s tým. 
Až do okamihu, keď som raz držala Rebeku na 
rukách, bola nervózna, kričala. Bola som však 
taká vyčerpaná, že som ju položila do postieľ-
ky a povedala – ľahni si, o chvíľu si po teba prí-
dem, už nevládzem. V tom momente zaspala. 
Vtedy som pochopila, čo vlastne chcela. Od-
vtedy to funguje, ako má.

Rodičia sa často vidia v deťoch. Budete ich 
viesť k športu?
Poteší ma, ak budú športovať. Šport mi dal zá-
klad toho, aká som. Preto ich určite dám ča-
som na nejaký krúžok – gymnastiku, atletiku, 
plávanie. Skrátka, nech sa hýbu. Uvidíme, čo 
z toho bude. Možno z nich napokon vyrastú 
vedkyne, ktovie. Najpodstatnejšie je, aby ro-
bili to, pri čom budú šťastné.

Pribudne k dvom dcéram aj tretia? Prípadne 
chlapec?
Nie! Dvojčatá sú to najlepšie, čo sa mi mohlo 
stať. Ale asi mi stačia.

Popri starostlivosti o svoje deti zvládate aj 
prácu s ďalšími – intelektuálne znevýhodne-
nými. V čom je najnáročnejšia?
V prvom rade treba povedať, že najviac práce 
s nimi majú rodičia, tréneri, učitelia. Tí všetci 
sú s týmito deťmi každý deň. My v Špeciálnych 
olympiádach sa staráme o to, aby sme im vy-
plnili voľný čas športom. Pripravujeme im sú-
ťaže, robíme workshopy pre rodičov či tréne-
rov. Zabezpečujeme im športové pomôcky. 
Zviditeľňujeme ich prostredníctvom kampaní 
a upozorňujeme na potrebu inklúzie.

Do kontaktu však s nimi prichádzate pravi-
delne.
Samozrejme, organizujeme pre nich majstrov-
stvá Slovenska v osemnástich športoch. Vy-
chádza to na dve podujatia do mesiaca. Ho-
ci v tejto dobe to nie je také ľahké. Robíme 
však, čo sa dá.

rozhovor

magazín6 7magazín

Ruku na srdce. Mali ste pred touto prácou 
na začiatku rešpekt?
Ani nie. Asi preto, že som nevedela, do čoho 
idem. Rýchlo som však zistila, že títo ľudia ma 
nabíjajú ohromnou energiou. Sú bezprostred-
ní, akoby nemali žiadny filter. No majú o to 
väčšie srdce. Navyše, dá sa s nimi debatovať 
úplne bežne, privedú človeka k normálnosti. 
Keď som s nimi, prestávam riešiť banality, ne-
podstatné veci. Samozrejme, máme aj špor-
tovcov s viacnásobným znevýhodnením. Pri 
nich mnou lomcujú emócie podstatne silnej-
šie ako pri deťoch s Downovým syndrómom 
či autizmom. Na začiatku sa mi stávalo, že som 
sa na súťažiach musela nadýchnuť, aby som 
sa nerozplakala.

Čo je hlavným cieľom organizácie Špeciálne 
olympiády?
Inklúzia. Veľa sa o nej hovorí, no málokto re-
álne vie, čo znamená. Snažíme sa o ňu predo-
všetkým cez unifikovaný šport, v ktorom spá-
jame športovcov s intelektuálnym znevýhod-
nením so športovcami bez znevýhodnenia. To 
je náš hlavný nástroj. Inklúziou je však naprí-
klad aj tento rozhovor, vďaka ktorému sa ľu-
dia viac dozvedia o problematike.

Majú zdraví športovci záujem súťažiť po boku 
znevýhodnených?
Nie je problém takých nájsť. Najnáročnejšie 
však je, že nám chýbajú krúžky, športové klu-
by, kde by sme spájali športovcov s intelektu-
álnym znevýhodnením so športovcami bez 
znevýhodnenia. Máme však stolnotenisové, 

triatlonové, plavecké či volejbalové kluby, 
ktoré idú všetkým príkladom. V nich trénu-
jú všetci športovci spolu. V globále to však za-
tiaľ nefunguje.

Je to spôsobené aj tým, že mnohí sa dívajú na 
intelektuálne znevýhodnených cez prsty?
Určite. Bežne sa stane, že keď príde takéto die-
ťa na ihrisko, matky zoberú svoje ratolesti a po-
berú sa radšej preč. Ako keby išlo o nákazlivú 
chorobu. Pritom treba len vedieť, ako s intelek-
tuálne znevýhodneným dieťaťom komuniko-
vať. Je rozdiel, či má Downov syndróm, alebo 
autizmus. Pri autistovi sa môže totiž stať, že keď 
mu vezmete hračku, chytí záchvat a druhému 
dieťaťu ublíži. Niektorí ľudia si neuvedomujú, 
že to nie je vec zlej výchovy, ale ide o vrode-
ný problém. Môžeme to zmeniť najmä prístu-
pom a informovanosťou.

Cieľom každého športovca je úspech, víťaz-
stvo. Túžia po ňom rovnako aj tieto deti?
Možno dokonca ešte viac. V Špeciálnych 
olympiádach máme slogan – Svet vidíme 
inak, ale túžbu víťaziť máme rovnakú. Ten 
najlepšie všetko vystihuje. Naši športovci sa 
inak dívajú na veci, ale majú v sebe ohrom-
nú túžbu po víťazení. Keď dobehnú, doplá-
vajú, vrhnú guľou, prejavia neskutočnú ra-
dosť. Vtedy si poviem, že takto som sa ja há-
dam nikdy netešila. A to som emócie vedela 
na ihrisku prejaviť.

Ako je to s ich disciplínou?
Uvediem príklad. Po súťažiach im robíme 
diskotéky – do ôsmej, deviatej večer. Bavia 
sa, tancujú. V momente, keď im povieme, že 
končíme, nikto neprotestuje. Každý sa pobe-
rie spať. Pravidlá dodržiavajú na sto percent. 
Niekedy až príliš. Raz sme mali prednášku 
o zdravom stravovaní. Počas nej zaznelo aj 
to, že športovci by mali vypiť päť veľkých po-
hárov vody – za celý deň. Jedno z našich detí 
to pochopilo inak a tých päť pohárov do seba 
nalialo naraz – hneď pred raňajkami.

Čo máte na práci so športovcami s inakos-
ťou najradšej?
My sa správame väčšinou tak, ako by sme 
sa mali. Zvažujeme, čo je správne. Títo ľu-
dia to neriešia, nemajú hranice. Hoci občas 
im ich treba stanoviť. Takéto skúsenosti ma 
naučili mnoho aj pri výchove vlastných de-
tí. Teší ma, že Rebeka s Barborkou s týmto 
všetkým vyrastajú, keďže ich beriem so se-
bou na naše podujatia.

Ako reagujú na intelektuálne znevýhod-
nené deti?
Boli sme spolu na súťaži viacnásobne inte-
lektuálne znevýhodnených. Jeden chlap-
ček, Marcel, ukladal krúžky na penové val-
ce. Mal asi desať rokov. Snažil sa, čo to šlo, 
no, samozrejme, nebolo to pre neho jedno-
duché. Rebeka s Barborkou sa na neho dí-
vali a akoby zistili, že niečo nie je v poriad-
ku. Vzali do rúk krúžky a začali mu ich po-
dávať. Od šťastia a dojatia som mala slzy 
na krajíčku.
 © AUTORSKÉ PR ÁVA V YHR ADENÉ

 Deti s intelektuál-
nym znevýhodnením 
ma nabíjajú ohrom-
nou energiou. Sú 
bezprostredné, 
akoby nemali žiadny 
filter. No majú o to 
väčšie srdce. 

 Rebeke jej meno 
úplne sadlo. Je to  
šibalka. Zakaždým 
premýšľa nad tým,  
čo by vyviedla. Bar-
borka je citlivejšia. 

Dominika Nestarcová
Rodáčka z Pezinka začínala s klasickým, 
šestkovým volejbalom. Okúsila aj slovenskú 
extraligu. Od roku 2009 tvorila pár s Na-
táliou Dubovcovou a spolu sa prepraco-
vali medzi európsku špičku v plážovom vo-
lejbale. Spolu dosiahli niekoľko úspechov 
na grandslamoch, na majstrovstvách sveta 
2013 obsadili deviatu priečku. Po tom, čo 
im unikla miestenka na olympijské hry v Riu 
de Janeiro 2016, ukončila Nestarcová ka-
riéru. Momentálne pracuje pre Špeciálne 
olympiády Slovensko, kde sa venuje pod-
pore športovcov s intelektuálnym znevý-
hodnením. Začiatkom júna by sa chcela 
uchádzať o post prezidentky tejto organi-
zácie.

Rodina. S partnerom Jakubom sa z dcér 
Rebeky a Barborky tešia už dva roky. 
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V jeden deň sa zobudila v Los Angeles, na druhý už zaspávala v poľských Starých Jablonkách. 
Dominika Nestarcová (36) precestovala s plážovým volejbalom svet. Jej život sa však 
za posledných päť rokov diametrálne zmenil. Pozíciu športovkyne vystriedala úloha mamy 
– dvojčiat Rebeky a Barborky. Pláže nahradila kancelária v organizácii Špeciálne olympiády, 
ktorá sa stará o športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. „Keď som ukončila športovú 
kariéru, cítila som sa ako vystrelená. A najmä šťastná,“ vraví rodáčka z Pezinka.

Keby ste si mohli ešte raz vybrať, ktorá zo ži-
votných kapitol by dostala prednosť?
Za daných podmienok určite súčasná. Keby 
som však nemala deti, možno by som zavá-
hala. Ale tým, že dvojčatá, rodina sú pre mňa 
všetkým a popritom mám aj skvelú prácu, ne-
môžem povedať, že mi v živote niečo chýba. 
Navyše, doteraz si chodím zahrať plážový volej-
bal, nezostala som mimo diania, komunity.

Nechýba vám ani cestovanie po svete?
Veď teraz sa aj tak nikam nedá ísť. A keď nie-
koľko rokov dookola cestujete, začne vám to 

liezť postupne na nervy. Ku koncu kariéry 
som to už vnímala tak, že som skrátka – bez 
rozmýšľania – nastúpila do lietadla, to ma 
niekam odviezlo, šla som do hotela, na ihris-
ko. Nič iné som nepoznala. Precestovala som 
značnú časť sveta, no za celý športový život 
som v podstate nevidela žiadne pamiatky. Há-
dam s výnimkou Akropoly.

Nebol na to čas?
Neustále som dostávala rovnakú otázku: Pre-
čo ste po turnaji nezostali v danom meste a ne-
užili si ho? No z jednoduchého dôvodu – v jed-
nom týždni hráte v Amerike, v ďalšom na vás 
už čakajú zápasy v Poľsku. S aklimatizáciou to 
nie je také jednoduché, preto sme sa s vtedaj-
šou spoluhráčkou Natáliou Dubovcovou rad-
šej vždy čo najskôr presunuli.

Mnoho športovcov rieši po aktívnej kariére 
základnú otázku – čo teraz so mnou bude? 
Ako to bolo vo vašom prípade?
Mňa také niečo nepostihlo. Bola som – ako 
by som to povedala – vystrelená. Cítila som 
sa šťastne. Po poslednej sezóne sa mi zme-
nil prakticky celý život. Po jedenástich ro-
koch som sa rozišla s priateľom, prestala 
som súťažne hrať volejbal. Tým, že som ne-
mala ešte prácu, chcela som si užiť – poces-
tovať, vidieť svet aj z inej perspektívy ako 
z ihriska. Vtom však prišla ponuka z mar-
ketingového oddelenia Slovenského olym-
pijského a športového výboru. Tým, že som 
chcela aj po aktívnej kariére zostať pri špor-
te, no nie v trénerskej pozícii, povedala som 
si, že do toho pôjdem. Zobrala som to ako 
veľkú príležitosť.

Dve etapy života. Kariéru plážovej volejbalistky vymenila za prácu pre Špeciálne olympiády. FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKÝ, ARCHÍV DOMINIKY NESTARCOVEJSplnený sen. Vždy som hovorila, že budem mať dvojčatá, vraví Dominika Nestarcová. FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKé PRáVA VYHRADENé
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Čiže na obdobie hľadania sa ani nezostal 
priestor.
Vôbec. Takéto niečo by som ani neriešila. Sa-
mozrejme, keby som bola v situácii, že nemám 
čo do úst, nemám kde bývať, asi by som sa k to-
mu stavala inak.

Obdobie veľkých zmien podčiarkla najdôleži-
tejšia – narodenie dvojčiat. Bol to šok?
Od pätnástich rokov, čiže od okamihu, keď 
som tieto veci viac vnímala, som opakovala 
mamine, že raz budem mať dvojčatá. Každý 
sa mi smial, keďže v našej rodine sme nikdy 
predtým dvojčatá nemali. Moja odpoveď však 
vždy bola – niekto predsa musí byť prvý. Túž-
ba po dvojčatách pramenila zrejme z toho, že 
mám staršiu sestru. Keď sme boli menšie, mys-
lela som na to, aké to musí byť úžasné chodiť 
spolu do jednej triedy.

Plán či skôr prianie teda vyšlo na sto per-
cent...
Áno. Keď som zistila, že som tehotná a čakám 
nie jedno, ale dve deti naraz, tak som takmer 
odpadla od radosti. Doktor mi vtedy povedal, 
že rodičia zväčša reagujú inak, skôr vystraše-
ne. Mne sa však v tej chvíli splnil sen.

Vnímal to rovnako aj partner Jakub?
Áno. Jeho reakcia bola rovnaká, veľmi sa te-
šil. Nemali sme obavy, či to zvládneme. Nie 
vždy bolo všetko ideálne, no poradili sme si 
a je nám spolu dobre.

Hovorí sa: dve deti – dvojitá radosť, ale aj sta-
rosť. Platilo to aj vo vašom prípade?
Asi áno. Najmä začiatky boli náročné. Ale aj 
preto, že Rebeka mala zdravotné ťažkosti. Po 

pôrode zostala ďalšie tri týždne na neonatolo-
gickej klinike pre novorodeniatka. Dôvodom 
bol hyperinzulinizmus – čiže opak cukrov-
ky. Jej telo nevedelo udržať glukózu na správ-
nej hladine. Išlo však, našťastie, len o dočas-
ný stav.

Jedno dieťa doma, druhé v nemocnici. Ako sa 
to dalo skĺbiť?
Ťažko. Pomáhala nám celá rodina. Ráno som 
sa doma postarala o Barborku. Na siedmu som 
utekala do nemocnice s odsatým materským 
mliekom pre Rebeku. Nakŕmila som ju, po-
maznala sa s ňou, odložila a utekala späť za Bar-
borkou. Tú som opäť nadojčila, ponosila ju 
na rukách a bežala znovu za Rebekou. Bo-
la som v jednom kole... Takto som fungova-
la tri týždne.

Keby ste sa mali charakterizovať – aká ste 
mama?
Pohodová. Ale len do nejakého bodu. Baby 
nechám robiť, čo chcú – ak neprekračujú 

hranicu. To znamená, že kým si kreslia 
na papier, je všetko v poriadku. Keď už sa 
pokúšajú dostať svoje výtvory na stenu, majú 
problém. Zároveň však nie som úzkostlivá. 
Nebežím za nimi pri každom malom páde, 
nefúkam im ruky, nohy. Dieťa mnohokrát 
len filmuje, skúša, ako rodič zareaguje. Bar-
borka je menej pohybovo zdatná ako Rebe-
ka. Vie sa potknúť aj na rovnej zemi. Obom 
som kúpila mikiny s vreckami. Barborka si 
do nich, samozrejme, dávala ihneď obe ru-
ky a behala. Vtedy som si uvedomila, že ju 
nosiť nesmie, lebo si to zakaždým odnesie 
odretý noštek.

V čom sú obe dievčatá odlišné?
Vo všetkom. Rebeke jej meno úplne sadlo. Je 
to šibalka. Pozerá jej to z očí. Zakaždým pre-
mýšľa, čo by vyviedla. Barborka je citlivejšia. 
Stačí, aby do nej Rebeka trochu štuchla, a za-
čne fňukať. Ale je to anjelik, celá po otcovi. 
Rebeka je zas po mne.

To znamená?
Začnem Jakubom. Keď si raz niekam sadne, 
bude na tom mieste sedieť zakaždým. Nezme-
ní stoličku. Barborka je v tomto rovnaká. Keď 
je skrátka na niečo zvyknutá, nechce to me-
niť. Mali sme dve priesvitné fľaše na mlieko 
– na jednej bol červený, na druhej modrý ob-
rázok. Kým som ich kúpala, Jakub im zvykol 
pripravovať mlieko. Jedného dňa som im však 
išla mlieko nachystať ja a dala som im fľaše 
do rúk naopak. A problém bol na svete. Bar-
borka chcela za každú cenu fľašu s modrým 
obrázkom. Keď ju dostala, bol pokoj. Rebeke 
to bolo úplne jedno, mlieko by vypila z jed-
nej aj druhej.

Adam Zelinka 
azelinka@pravda.sk

Špeciálne deti ma učia, 
ako vychovávať vlastné

 Keď som zistila,  
že čakám dvojčatá, 
takmer som odpadla 
od radosti. Doktor mi 
vtedy povedal, že ro-
dičia zväčša reagujú 
vystrašene. 
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Špeciálne deti 
ma učia, ako 
vychovávať 
vlastné
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SME
Sama sa ozvala, sama prejavila záujem, sama urobila prvú Talk-Show so športovcom s intelek-
tuálnym znevýhodnením a jeho trénerkou. O Peťovi, o športe, o inklúzii aj o @specialolym-
picsslovakia. KTO? @zuzanahanzelova #SiSpecial #smespecial #thankyou

RÁDIO REGINA ZÁPAD

Do Rádio Regina Západ zavolali nášho športovca P
eťa Išpolda, jeho maminu Alenku Išpoldovú a našu 
prezidentku Dominiku Nestarcovú! Super rozhovor 
v relácii Dotyky si môžete vypočuť v tomto odkaze 
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11126
Dozviete sa viac o Špeciálnych olympiádach, 
či o Peťovi a jeho kariére 
Príjemné počúvanie  #smespecial #specialolympicsslovakia

NOVÝ ČAS
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 OPUSTILA NÁS HILDA MÚDRA
 Bola nielen trénerkou slávneho 
 Ondreja Nepelu, ale aj trénerkou 
 športovcov s intelektuálnym 
 znevýhodnením. 
 Česť jej pamiatke 

SME NA ŇU PRÁVOM HRDÍ #sispecial #smespecial
Reč je o našej reprezentantke Špeciálnych olympiád Slovensko s Downovým syndrónom 
Romane Trizňovej (31). Olympionička z Nitry sa zaťala a dokázala, že i ľudia s intelektuálnym 
znevýhodnením môžu nielen reprezentovať, ale aj sa svojou pevnou vôľou stať príkladom pre 
ostatných. Romanu totiž trápila nadváha, ktorá jej po športovej i zdravotnej stránke neprospievala. 
Ona sa však rozhodla zabojovať.
https://www.cas.sk/clanok/1110676/olympionicka-s-downovym-syndromom-roma-
na-je-prikladom-pre-ostatnych-za-rok-schudla-18-kil-zahviezdila-vo-svete/?fbclid=IwAR1rK9CzKB-
kaELWJ19ZpYDTmsjGc21lhuTpc0pSn3VHY9VNXjbLRBHWJA9g

TA3 televízia:
Rozhovor o Špeciálnych olympiádach Slovensko
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RTVS

Na RTVS v Anjeloch strážnych 
o Špeciálnych olympiádach, lebo 
#smespecial. Alenka ďakujeme za 
príležitosť učiť verejnosť významu 
slova inklúzia a rozprávať o úspechoch 
športovcov s intelektuálnym 
znevýhodnením. 
#RTVS #smespecial.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13208/274772#6  #specialolympicsslovakia

AKČNÉ ŽENY

POZDRAVY ŠPORTOVCOV S INTELEKTUÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM 
OLYMPIONIKOM NA OLYMPIJSKÉ HRY DO TOKIA
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SOCIÁLNE SIETE - príklady prezentácie Špeciálnych olympiád Slovensko
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NARODENINOVÉ KARTY / ĎAKOVACIE KARTY / VIANOČNÉ KARTY

ČASOPIS SVET AUTIZMU

3. PREHĽAD ĎALŠÍCH AKTIVÍT 

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY

Erasmus+ SocSport
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V rámci projektu Erasmus+ SocSport sme uskutočnili niekoľko on-line konferencií o plánoch 
a cieľoch pre vzdelávanie našich trénerov a športovcov, ktorý sa v roku 2022 zúčastnia športových 
kempov a workshopov v krajinách našich partnerov: v Turecku a Grécku. Veríme, že to bude už 
čoskoro :).  #smespecial #StayOptimistic

Erasmus+ U.A.N. Sport (Uniqueness – Abilities – Normalities Sport)
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V roku 2021 sa v rámci projektu Erasmus+ projektu U.A.N. Sport (Uniqueness – Abilities – 
Normalities Sport) uskutočnili mobility v 5 partnerských krajinách: Litva, Taliansko, Nemecko, 
Grécko a Slovensko pri ktorých si partnerské krajiny  odovzdali svoje skúsenosti v oblasti 
trénerstva, plánovania a vedenia projektov. Vyvrcholením projektu bolo medzinárodné 
projektové stretnutie v Bratislave v dňoch 21. – 22. 10.2021. Naši zahraničný hostia sa zúčastnili  
Special Olympics Young athletes challenge day, kde sme im odovzdali naše praktické skúsenosti i 
komplexnú príručku cvičiaceho programu Mladí športovci ako inšpirácia pre ich prácu s deťmi s
 intelektuálnym znevýhodnením.“ „Veľkým obohatením programu medzinárodného 
projektového stretnutia v Bratislave bola aj Inkluzívna večera s našimi športovcami Silviou 
Stehovou, Petrom Išpoldom a Marekom Vargom.“
 #smespecial #uansport
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Inklúzia detí s viacnásobným zdravotným znevýhodnením prostredníctvom športu / Inclusion 
trough sport for children with developmental disabilities
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Špeciálne olympiády Slovensko sú súčasťou 3. ročného projektu: Inklúzia detí s viacnásobným 
zdravotným znevýhodnením prostredníctvom športu / Inclusion trough sport for children with 
developmental disabilities pre regionálnu spoluprácu financovanú Islandom, Lichtenštajnskom 
a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov. Tento projekt je určený predovšetkým na 
rozvoj nového športu v rámci Špeciálnych olympiád Slovensko – Basketbalu a basketbalových 
zručností  a Family health fora. Family Health Forum poskytuje rodinám a opatrovateľom ľudí 
s intelektuálnym znevýhodnením priestor, aby sa zapojili do kontaktu so zdravotníkmi, komu-
nitnými lídrami a poskytovateľmi sociálnych služieb, pričom sa venujú aj výzvam, ktorým čelia 
športovci a rodiny a ako ich najlepšie prekonať – so špeciálnym zameraním na zlepšení prístupu 
k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a inkluzívnym aktivitám.
MEDIA NEWS Norway Grants -Každý mesiac na našej web stránke informujeme o projektových 
aktivitách formou mediálnych správ: 

https://specialolympics.sk/norske-fondy-1-media-sprava/
https://specialolympics.sk/norske-fondy-2-media-sprava/
https://specialolympics.sk/norske-fondy-3-media-sprava/
https://specialolympics.sk/uspechy-inkluzivneho-sportoveho-klubu-vitaz-succes-of-inclu-
sive-sport-club-vitaz/
https://specialolympics.sk/5-media-news-norway-grants-special-olympics-slovakia-family-fo-
rum-2021/
https://specialolympics.sk/6-media-news-norway-grants-special-olympics-slovakia-family-fo-
rum-2021/
https://specialolympics.sk/7-media-news-norway-grants-special-olympics-slovakia-family-fo-
rum-2021/
https://specialolympics.sk/8-media-news-norway-grants-special-olympics-slovakia-family-fo-
rum-2021/
https://specialolympics.sk/9-media-news-norway-grants-special-olympics-slovakia-family-fo-
rum-2021/
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MÁME MAJSTROV SVETA V UNIFIKOVANOM SPOLOČENSKOM TANCI ŠPECIÁLNYCH 
OLYMPIÁD
Rakúsko, Graz 18-20. august 2021.ä
 
Špeciálne olympiády Slovensko majú prvých majstrov sveta v tancovaní. Športovec s intelektuálnym 
znevýhodnením (ďalej len IZ) Peter Išpold a unifikovaná partnerka Barbora Jančinová získali pre 
Slovensko zlatú medailu. Vo finále unifikovaných párov (športovec s IZ tancuje spolu s partnerkou 
bez IZ) tancovali argentínske tango na upravenú verziu pesničky od skupiny Queen. V známom 
divadle Orpheum v Grazi sa uskutočnila po prvý krát v histórii Special Olympics súťaž v tancovaní 
pre tanečníkov s intelektuálnym znevýhodnením. Tanečné súťaže boli organizované v štyroch kate-
góriách: sólo, páry, unifikované a skupinové páry. Finále svetovej tanečnej súťaže Špeciálnych olym-
piád bolo vypredané. Obecenstvo tvorili rodinný príslušníci, priatelia a fanúšikovia, ktorí komplet 
zaplnili 700 miest známeho divadla, aby podporili svojich tanečníkov v širokom spektre tancov ako: 
tradičný rakúsky folk, charleston, hip-hop, cha-cha či argentínske tango. Slovensko reprezentovali: 
nitrančanka Gizela Billíková pod trénerskou taktovkou maminy Emílie Billíkovej zo športového klu-
bu Arabeska a stupavčan Peter Išpold s unifikovanou partnerkou Barborou Jančinovou z tanečného 
klubu Dansovia. Unifikovaný pár trénovala sama Barbora Jančinová spolu s Petrom Modrovským. 
Gizka tancovala Cha-Cha v kategórii sólo kde obsadila nádherné 4.miesto. O jej nádherné tanečné 
šaty sa postaralo Balux Dance. Oblečenie Petra Išpolda a šaty Barbory Jančinovej navrhol a ušil Bo-
ris Hanečka na námet choreografie Petra Modrovského.
Reprezentantom Slovenska srdečne GRATULUJEME. #SteSpecial
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MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ  V KRASOKORČUĽOVANÍ 2021 GRAZ- RAKÚSKO

Naši krasokorčuliari z Prešova sa zúčastnili majstrovstiev Rakúska v krasokorčuľovaní 15. decembra 
2021, ktoré sa konali v Grazi :). Jakub Marcinko, Adam Hrabčák spolu s unifikovanými partnerkami 
Barborou Klimkovou a Christianou Homzovou to na ľade doslova rozbalili. Súťažili v 4 kategóriách 
a priniesli si domov 4 medaile :). Gratulujeme k výkonom a tešíme sa na ďaľšie skvelé výsledky 
zverencov Martiny Lukáčovej, Kataríny Klimkovej a Miroslava Čecha. 
#smespecial #specialolympicsslovakia

SÚŤAŽE A VÝZVY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO POČAS PANDÉMIE 
COVID-19

Počas 2 vlny pandémie covid-19 sa žiaľ opäť zrušili všetky športové podujatia, tak sme si pre našich 
členov pripravili súťaž v podobe  športových  výziev, pri ktorých mohli vyhrať krásne ceny:) 
Naše súťaže prebiehali na našom facebooku a instagrame. Facebookove a Instagramové stránky  
dávali dva krát do týždňa športové súťaže. Vždy v pondelok a vo štvrtok.  Pondelková súťaž sa 
vyhodnocovala vždy v nedeľu a štvrtková vždy s stredu.  
Zapojiť sa mohli len členovia Špeciálnych olympiád Slovensko.  V hre boli krásne vecné ceny s 
logami Špeciálnych olympiád Slovensko. 
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SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME -2. apríl

V Svetový deň povedomia o autizme si pripomíname úspechy našich športovcov s diagnózou 
autizmus. Trpezlivosť, pravidelnosť a láska v tréningu vždy prinesú úspech. V tento deň si pri-
pomíname aj trénerskú prácu rodičov a trénerov. Ďakujeme za skvelých reprezentantov. #smespecial 
#specialolympicsslovakia

P-T-S MÍTING - 2.jún 2021

P-T-S míting je celosvetovo známy atletický míting plný hviezd a naši športovci Špeciálnych olym-
piád Slovenko na ňom pretekali beh na 100metrov!!!!
Na štart sa postavil Peter Išpold, Andrej Petrík, Michal Štubňa, Marek Varga, Róbert Tomeček, 
Marek Bednár , Šimon Jakuš a Lukáš Vosátko. Gratulujeme k super reprezentácii Veľká vďaka patrí 
Slovenský atletický zväz a za krásne fotky Jánovi Lukymu :). #smespecial #specialolympicsslovakia
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PRAVIDELNÉ DAROVANIE KRVI 4x DO ROKA

Darovať KRV je SPECIAL. Jeden z našich SPECIAL športovcov mal ísť na „onko“ operáciu, tak 
sme mu podarovali „Mikulášsku kvapku“. Držte mu palce je to športovec s veľkým Š. 
#JeSpecial #smespecial

SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU - 21.marec

21.3. je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Oficiálne sa oslavuje od roku 2012, a to na 
základe rozhodnutia Organizácie spojených národov. V decembri 2011 Valné zhromaždenie 
OSN vyhlásilo 21. marec za Svetový deň Downovho syndrómu s účinnosťou od roku 2012. 
Za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o Downovom syndróme vyzýva OSN všetky členské 
štáty, aby práve v tento deň viac o Downovom syndróme písali, hovorili a diskutovali.
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ -  MDD 1.6.2021

Dnešný deň patrí VŠETKÝM DEŤOM . Veľa škôl organizuje program pre svojich žiakov. 
Marek Varga je športovec Špeciálnych olympiád s Downovým syndrómom a slovenský systém mu 
nedovolil študovať  . Tak sme si spravili MDD my v Špeciálnych olympiádach. Spolu s Marekom 
sme mali na najlepších raňajkách na svete od @desiatovo.sk aj Bašku Féglovú a MATP športovca 
Lea Lowinski. Boli sme spolu v ZOO a radosť z tohoto výletu mali podľa šťastných výrazov v očiach 
nielen deti.
#smespecial #smenatohrde #specialolympicsslovakia
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA
Dnes je Medzinárodný deň tanca Tak to tu roztancujeme, nie? Ponúkli sme Vám niekoľko 
tanečných videí našich športovcov 
#InternationalDanceDay
#inclusivehealth #specialolympicsslovakia #smespecial
Special Olympics Special Olympics Europe Eurasia

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SUPER HRDINOV – 28.4. 
Dnes je deň SUPER HRDINOV a tých my máme neúrekom!! Každý zo #specialolympics je su-
per hrdina #superhrdinovia #smespecial#specialolympicsslovakia

BE ACTIVE NIGHT POČAS EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU - video



5353

2021
VÝROČNÁ SPRÁVA/
ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

4. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke 
Účtovná jednotka – Špeciálne olympiády Slovensko v roku 2021 viedla podvojné účtovníctvo.  Špeciálne 
olympiády Slovensko v účtovnom období 2021 dosiahli kladný výsledok hospodárenia vo výške 
17 251,51 €. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním dotácii z verejných prostriedkov vo 
výške 483 371,00 € a získanými vlastnými prostriedkami vo výške 147 933,46 €. 
 

Výsledok hospodárenia        čiastka_ 
Výnosy    631 304,46 
Náklady    614 052,95 
Výsledok hospodárenia     17 251,51 

 

V roku 2021 prijali Špeciálne olympiády dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
Slovenského paralympijského výboru  vo výške 384 463,00 € na účel: 

- Šport zdravotne postihnutých 

Použitie príspevku na podporu národného športového projektu v roku 2021 

Účel Účel poskytnutých finančných prostriedkov Poskytnuté FP Vyúčtované FP Povinnosť vrátiť  

 
Činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko           384 463 €  384 463 €   

 

Z rozpočtu MŠVVaŠ dostali Špeciálne olympiády Slovensko zo štátneho rozpočtu – Národné športové 
projekty  

Účel Účel poskytnutých finančných prostriedkov Poskytnuté FP Vyúčtované FP Povinnosť vrátiť  

 Zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na 
Svetových zimných hrách  98 908 € 98 908 €   

 

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

5. PREHĽAD VÝNOSOV 
 

Výnosy celkom za účtovné obdobie 2021 

Text     Zdroj financovania     čiastka 
Ostatné výnosy    Vlastný                 2 964,00 
Prijaté príspevky   Vlastný             144 969,46 
Dotácie     Verejný             483 371,00 
SPOLU                             631 304,46 
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Ostatné výnosy tvoria vlastný zdroj financovania činnosti. V roku 2021 boli tieto výnosy vo výške               
2 964,00 €. 

Ostatné výnosy         čiastka 
Štartovné                     2 114,00 
Príspevky na podujatie                      850,00 
SPOLU                                2 964,00 

 

Prijaté príspevky tvoria vlastný zdroj financovania. V roku 2021 boli prijaté príspevky vo výške 
144 969,46 €. 

Prijaté príspevky         čiastka 
Prijaté príspevky od iných organizácií – SOM              40 500,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií - SFZ                7 000,00               
Prijaté príspevky od iných organizácií – SOI                              2 968,39 
Prijaté príspevky od iných organizácií – USA              14 120,25 
Prijaté príspevky od iných organizácií – Nórske fondy                 39 996,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií – Metlife                              4 221,66 
Prijaté príspevky od iných organizácií Erasmus + Taliansko          6 630,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií – Allianz                             10 000,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií – Nadácia KIA                    16 000,00 
Prijaté členské príspevky                   2 198,00 
Príspevky z podielu zaplatenej dane    1 335,16 
SPOLU                            144 969,46 

0%

23%

77%

Ostatné výnosy Prijaté príspevky Dotácie

VÝROČNÁ SPRÁVA/
PREHĽAD VÝNOSOV
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Dotácie 

Z verejných prostriedkov dosiahli Špeciálne olympiády Slovensko v roku 2021 výnosy v celkovej výške 
483 371,00 €. 

Dotácie         čiastka 
Dotácia – Slovenský paralympijský výbor          384 463,00 
Dotácia – MŠVVaŠ               98 908,00 
SPOLU                                      483 371,00 

 

6. PREHĽAD NÁKLADOV 
 

Náklady organizácie Špeciálne olympiády Slovensko  v roku 2021 podľa jednotlivých druhov boli 
v celkovej výške 614 052,95 €. 

Náklady        čiastka 
Spotrebované nákupy             153 109,51  
Služby               175 284,04 
Osobné náklady               167 580,53 
Dane a poplatky                      318,02 
Ostatné náklady             111 062,22 
Odpisy                   6 698,63 
SPOLU                614 052,95 

 

 

28%
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2%
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Marketing SFZ SOI USA

Nórske fondy Metlife Erasmus + Tal. Allianz

Nadácia Kia Členské príspevky 2%

VÝROČNÁ SPRÁVA/
PREHĽAD VÝNOSOV

VÝROČNÁ SPRÁVA/
PREHĽAD NÁKLADOV
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Na spotrebované nákupy Špeciálne olympiády Slovensko vynaložili v roku 2021 náklady vo výške 
153 109,51 € v nasledujúcej štruktúre: 

Spotrebované nákupy     čiastka 
Spotreba materiálu                  329,69 
Neevidovaný DHM                                                               2 762,83  
Nákup dr.potrieb                    55,40 
Športové potreby a oblečenie                                    133 858,89 
Kancelárske potreby               1 557,43 
PHM                 8 942,59 
Propagačný materiál               5 599,68 
SPOLU             153 109,51 

 

 
 
 
 

25%

29%
27%

0%
18%

1%

Spotrebované nákupy Služby Osobné náklady

Dane a poplatky Ostatné náklady Odpisy
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DHM
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Na služby Špeciálne olympiády Slovensko  vynaložili v roku 2021 náklady vo výške 175 284,04 € 
v štruktúre: 
 

Služby           čiastka 
Opravy a udržiavanie       148,00 
Cestovné, ubytovanie                                           4 389,30 
Náklady na reprezentáciu      601,18 
Poštovné                     810,43 
Tel.poplatky                               3 078,49 
Notárske poplatky, právne služby            18 082,98 
Účastnícke poplatky           66,00 
služby - web                  2 868,85 
Nájomné                16 120,26  
Prenájom služb.MV               29 367,25          
Prekladateľské služby                 4 251,50 
PR služby + fotografické               12 417,20 
Prenájmy tlačiarní a iné prenájmy               2 666,65 
Trénerské služby               20 248,00  
Ostatné služby                       60 167,95 
SPOLU               175 284,04 
 

 
 

 
 
 
Osobné náklady v roku 2021 boli vo výške 167 580,53 € 
 

Osobné náklady         čiastka 
Mzdové náklady              121 839,72 
Zákonné SP a ZP                42 704,12 
Zákonné sociálne náklady                  2400,20 
Tvorba sociálneho fondu      636,49 
SPOLU              167 580,53 

 
 
 

3% 0%0% 2% 10%
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Cestovné Náklady na reprezentáciu Poštovné
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PR + foto služby Opravy Prenájmy ostatné
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Na dane a poplatky Špeciálne olympiády Slovensko  vynaložili v roku 2021 náklady vo výške 318,02 € 
v štruktúre: 
 

Dane a poplatky     čiastka 
Ostatné dane a poplatky                                                        262,34 
Ostatné poplatky  - RTVS                                       55,68 
SPOLU                    318,02 
 

 
Ostatné náklady boli v roku 2021 vo výške 111 062,22 € v štruktúre: 
 

Ostatné náklady         čiastka 
Kurzové straty        168,15 
Nápoje a strava na akciách a súťažiach ŠOS           10 552,42 
Medaile, ceny                               4 890,00 
Usporiadanie a tech.zabezpečenie akcií                         12 359,00 
Ubytovanie – akcie ŠOS                           60 352,86 
Dobrovoľníci                2 781,00 
COVID-19 testy                                                                                   7 874,60 
Osobitné náklady                                                                               5 431,09  
Cestovné členov ŠOS - zahraničie              1 508,00 
Cestovné členov ŠOS - SR                    49,83 
Účastnícke poplatky                                 1 202,00 
Prenájmy – akcie ŠOS                                                                        2 967,20 
Bankové poplatky                                       912,07 
Iné ostatné náklady                     14,00 
SPOLU                           111 062,22 
 
 

73%

26%

1% 0%

Mzdové náklady Zákonné SP a ZP Zákonné sociálne nákl. Tvorba SF
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Náklady spojené s prevádzkou v roku 2021 

kancelárske potreby              1 557,43 €  
spotreba PHM              8 942,59 €  
prenájmy - kancelárie, výpočt.techniky, autá            47 194,16 €  
poštovné                  810,43 €  
služby web               2 868,85 €  
bankové poplatky                  912,07 €  
             62 285,53 €  
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7. ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, 
KTORÝM ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO 
POSKYTLI ZO SVOJHO ROZPOČTU PROSTRIEDKY 
PREVYŠUJÚCE 5000 EUR A ÚČEL, NA KTORÝ BOLI TIETO 
PROSTRIEDKY URČENÉ 

Názov Sídlo IČO Účel 
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený 
Kameň Červený Kameň 31574912 

ubytovanie, strava - stretnutie reprezentácie Kazaň, 
sústredenie - stolný tenis 

ALD Automotive Slovakia s. r. o. 
Panónska cesta 47, 
Bratislava 47977329 prenájom MV 5-12/2021 

ALPINE PRO STORES s.r.o. 
Galvaniho 7/D, 
Bratislava 36325716 športové oblečenie - Kazaň 

CIAO REAL ESTATE s.r.o. 
Hlboká 40, 
Bernolákovo 35826797 prenájom kancelárií  

Daňový úrad Bratislava 
Ševčenkova 32, 
Bratislava   daň zo mzdy 

DEMI šport plus, s.r.o. 
Juraja Slottu 47, 
Trnava 36531154 športové oblečenie, športové pomôcky 

Dobre a zdravo a.s. Vršatské Podhradie 86 53155025 ubytovanie a strava - akcie ŠOS 

E plus J, s.r.o. 
Romanova 44, 
Bratislava 44513925 vedenie účtovníctva 

Gažová Eva, Mgr.     mzda 

Gogolová Martina, Mgr.     mzda 

HOTEL SET s.r.o. 
Kalinčiakova 29/A, 
Bratislava 35880899 ubytovanie 30.6.-3.7.2021 - tenis 

JUDr. Ing. Jana Černáková, PhD. 
Ďurka Langsfelda 
1652/9, Žilina 33379980 právne služby 

Koteková Jarmila, Mgr.     mzda 

Nestarcová Dominika, Ing.     mzda 

NyNa s.r.o. 
Banícka 23, Lehota 
pod Vtáčnikom 36317471 športové oblečenie 

PEGASSIST, s.r.o. Tekovská 4, Levice 45888990 
MATP tréningy, organizačno-tech.zabezpečenie M-
SR jazdectvo 

Sedláčková Veronika, Ing.     mzda 

Sociálna poisťovňa 
Záhradnícka 31,           
Bratislava   odovdy za zamestnancov 

Special Olympics Marketing, s.r.o. 
Dubová 33/A,              
Šamorín 50695525 prenájom MV 1-4/2021 

TennisFunn, s.r.o. 
Kadnárova 107,             
Bratislava 45505462 tenisové tréningy, tenisový camp 

UNION zdravotná poisťovňa, a.s. 
Karadžičova 10,      
Bratislava 36284831 odvody za zamestnancov 

Up Déjeuner, s. r. o. 

Tomášikova 
16529/23/D,           
Bratislava 53528654 PHM služobné MV 

X-BIONIC® SPHERE a.s. 
Dubová 33/A,             
Šamorín 46640134 plavecké sústredenia 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA/
PREHĽAD FO A PO, KTORÝM ŠOS POSKYTOL FINANČNÉ PROSTRIEDKY
 Z ROZPOČTU A KTORÉ PREVYŠUJÚ SUMU 5000€
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8. 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: 
 

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 

predhcádzajúce ÚO Rozdiel oproti 
predchádz. UO 

Netto Netto 

a b 3 4   
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  r. 002+009+021 001 34573,84 35565,96 -992,12 
2. Dlhodobý hmotný majetok  r. 010 až 020 009 29573,84 30565,96 -992,12 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ.vecí               022-(081+092AÚ) 013 29573,84 30565,96 -992,12 
3. Dlhodobý finančný majetok  r. 022 až 028 021 5000,00 5000,00 0,00 

Podielové cenné papiere a podiely v obch.spol.                        (61-096 AÚ) 022 5000,00 5000,00 0,00 
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051 029 41390,28 46678,90 -5288,62 
1. Zásoby r. 031 až 036 030 1721,70 2877,06 -1155,36 

Materiál (112-119)-191) 031 1721,70 2877,06 -1155,36 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby                       (314-391AÚ) 036     0,00 

2. 

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041 037 22270,10   22270,10 
Pohľadávky z obchodného styku                  (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038     0,00 
Iné pohľadávky                     (335 AÚ+373 AÚ+375AÚ+378AÚ) - 391 AÚ)  041 22270,10   22270,10 

3. 

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050 042 279,60   279,60 
Ostatné pohľadávky                                                         (315 AÚ - 391 AÚ)  044 279,60   279,60 
Iné pohľadávky                       (335 AÚ+373 AÚ+375AÚ+378AÚ) - 391 AÚ)  050     0,00 

4. Finančné účty r. 052 až 056 051 17118,88 43801,84 -26682,96 
Pokladnica (211+213) 052 1365,93 1038,52 327,41 
Bankové účty (221+261) 053 15752,95 42763,32 -27010,37 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 878,00 1319,00 -441,00 
1. Náklady budúcich období (381) 058 878,00 1319,00 -441,00 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r. 057 060 76842,12 83563,86 -6721,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA/
PREHĽAD FO A PO, KTORÝM ŠOS POSKYTOL FINANČNÉ PROSTRIEDKY
 Z ROZPOČTU A KTORÉ PREVYŠUJÚ SUMU 5000€

VÝROČNÁ SPRÁVA/
STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
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VÝROČNÁ SPRÁVA/NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU, 
     ALEBO VYROVNANIE STRATY

Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti 
bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu je uvedený v nasledovnom prehľade: 
 

Strana pasív č.r. Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce ÚO Rozdiel oproti 

predchádz. ÚO 

a b 5 6 
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU      r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061 

56780,11 39528,59 17251,52 

1. 
Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067 062 5295,73 5295,73 0,00 
Základné imanie (411) 063 5295,73 5295,73 0,00 

3. Nevysporiadaný HV minulých rokov (+; - 428) 072 34232,87 34180,66 52,21 

4. 
Výsledok hospod. za ÚO          r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 

17251,51 52,21 17199,30 
B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU                                     r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 7404,60 17715,86 -10311,26 

1. 
Rezervy r.076 až r.078 075 3000,00 5453,17 -2453,17 
Krátkodobé rezervy          (323+451 AÚ+459 AÚ) 078 3000,00 5453,17 -2453,17 

2. 

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 1046,41 944,42 101,99 
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 1046,41 944,42 101,99 

3. 

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 3358,19 11318,27 -7960,08 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 3358,19 4068,46 -710,27 
Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089   3918,94 -3918,94 
Zúčtovanie so Soc.poisť. a zdravot.poisť. (336) 090   2644,94 -2644,94 
Daňové záväzky (341 až 345) 091   685,93 -685,93 
Ostatné záväzky                                                     (379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ) 096     0,00 

4. 
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097     0,00 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100     0,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 12657,41 26319,41 -13662,00 

1. 
Výdavky budúcich období (383) 102     0,00 
Výnosy budúcich období (384) 103 12657,41 26319,41 -13662,00 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 104 76842,12 83563,86 -6721,74 

 
 
 

9. NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU, ALEBO VYROVNANIE 
STRATY 
Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie 2021 vo výške 17 251,51 € bol schválený 31. mája 
2022. Rozhodnutím bude výsledok hospodárenia preúčtovaný do položky nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov. 
 
 

Výsledok hospodárenia        čiastka_ 
Výnosy    631 304,46 
Náklady    614 052,95 
Výsledok hospodárenia     17 251,51 
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10. ZMENY VYKONANÉ V ZÁKLADNOM DOKUMENTE A 
INÝCH PREDPISOCH 
K základnému dokumentu bola dňa 7.12.2021 doplnená Smernica o spôsobe uhrádzania ročného 
členského príspevku ŠOS a príspevku na činnosť ŠOS s platnosťou od 1.1.2022. 
Dňa 8.2.2021 bolo schválené Osvedčenie o Živnostenskom oprávnení ŠOS v 14. bodoch:
https://specialolympics.sk/wp-content/uploads/zivnostensky-list_osvedcenie.pdf

11. ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV 
Dňa 15.6.2021 na Volebnom Valnom zhromaždení nastali  zmeny v zložení orgánov. Boli vymeno-
vaní noví členovia predsedníctva, prezidentka, ktorá je súčasne aj predsedníčka predsedníctva na 
obdobie 5 rokov. Taktiež doplňujúce voľby na člena Dozornej Rady a kontrolóra s dĺžkou funkčného 
obdobia na 6 rokov.  

12. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI 
PO  SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 
Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID 19, sme prehodnotili všetky 
informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie 
našej organizácie nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie 
na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je naša organizácia 
schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2022. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty 
v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 
2022. Dňa 24.2.2022 vstúpili ruské bojové jednotky na územie Ukrajiny a začala vojna. 
Reprezentanti Špeciálnych olympiád Slovensko sa mali v januári 2023 zúčastniť Svetových zimných 
hier Špeciálnych olympiád v ruskej Kazani. Voči Ruskej federácii boli zavedené rôzne sankcie, medzi 
ktorými je aj zamedzenie účasti ruských a bieloruských športovcov na športových podujatiach vo 
svete. Medzinárodná organizácia SOI – Special Olympics International zaujala k vzniknutej situácii 
stanovisko, že sa športovci členských krajín nezúčastnia hier v Kazani v roku 2023. Špeciálne 
olympiády Slovensko dostali v roku 2021 z MŠVVaŠ finančné prostriedky na zabezpečenie účasti 
športovej reprezentácie SR na Svetových zimných hrách vo výške 98 908 Eur. Tieto finančné 
prostriedky boli použité na obstaranie športového oblečenia a úhrady nákladov súvisiacich s účasťou 
na podujatí. Športové oblečenie budú  športovci používať na iných podujatiach ŠOS.  Vzhľadom k 
sankciám, ktoré uplatňuje EU voči Ruskej federácii očakávame nárast cien v oblasti pohonných hmôt 
a s tým aj súvisiace náklady s prepravou na preteky, s dovozom a obstarávaním športového náradia 
a potrieb. Tieto náklady a ich dopad na našu organizáciu budeme vedieť vyčísliť až v účtovnej 
závierke za rok 2022. Na našu športovú činnosť by vojna mať vplyv nemala. Sme však pripravení 
pomôcť športovcom s intelektuálnym znevýhodním z Ukrajiny a zabezpečiť im tréningový proces a 
poskytnúť zázemie v jednotlivých kluboch ŠOS. Vynakladáme snahu vo veci  zabezpečenia 
športových pomôcok, zabezpečenia tréningových jednotiek a trénerov, taktiež  vynakladáme snahu 
na  získanie finančných prostriedkov z grantov, aby sme im vedeli pomôcť aj finančne.



6464

2021

PRÍLOHY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO

Príloha č. 1



6565

2021

Príloha č. 1



6666

2021
Príloha č. 1



6767

2021

Príloha č. 1



6868

2021
Príloha č. 1



6969

2021

Príloha č. 1



7070

2021

SPRÁVA AUDÍTORA

Príloha č. 2



7171

2021
Príloha č. 2



7272

2021

Príloha č. 2



7373

2021

Príloha č. 2



VÝROČNÁ 
SPRÁVA

SPECIAL OLYMPICS MARKETING, s.r.o. 
za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

2021

Príloha č. 3



2021

SPECIAL OLYMPICS MARKETING, s.r.o.
Special Olympics Marketing, s.r.o.
Sídlo: do 29.5.2020 Dubová 33/A, 931 01 Šamorín. Sídlo: od 30.5.2020 Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, 
zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 39118/T, IČO: 50 695 525, 
DIČ: 2120420016, IČ DPH: SK2120420016.

OBSAH 1. Všeobecná časť
2. Stav spoločnosti, vývoj spoločnosti a riziká
3. Prehľad vykonávaných činností a 

projektov
4. Stav a vývoj spoločnosti
5. Prehľad nákladov a výnosov
6. Prehľad aktív a pasív
7. Doplňujúce údaje
8. Účtovná závierka
9. Udalosti osobitného významu



7676

2021
VÝROČNÁ SPRÁVA/SPECIAL OLYMPICS MARKETING, S.R.O.

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Obchodné meno:  Special Olympics Marketing, s.r.o. 
Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 
Sídlo spoločnosti: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

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 2021: Eva  Gažová, Nová 71, 900 23 Viničné, dátum vzniku funkcie 4.7.2018.
Zasadnutie predstavenstva: minimálne 1x ročne Zasadnutie dozornej rady: 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 Obchodného zákonníka.  Spoločnosť je zapísaná v oddiely 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 založili 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 1.3.
2021 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 zmluvy
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 doplnené niektorých zákonov vedený 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.
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3. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV
Special Olympics Marketing, s.r.o. v roku 2021 vykonávala marketingovú a reklamnú činnosť pre Špeciálne 
olympiády Slovensko. Zabezpečovala zmluvné reklamné  a mediálne spolupráce na podporu športovcov 
s intelektuálnym znevýhodnením a reklamnú prezentáciu myšlienky a povedomia Špeciálnych olympiád 
Slovensko. V roku 2021 pokračovali prezentácie a kampane so sloganom Špeciálnych olympiád Slovensko 
„Svet vnímame inak, ale túžby víťaziť máme rovnakú“.  Spoločnosť tvorila kreatívu a produkciu pre tvorbu 
textov, návrhov dizajnov propagačných materiálov, bilboardov, citylightov, big boardov, printov. V roku 
2021 sa uskutočnila reklamná kampaň  – „ Svet vnímame inak, ale túžbu víťaziť máme rovnakú“, ktorej 
najviditeľnejším a najväčším nosičom bol mega board v dĺžke 30m na 3 vežiach na Bajkalskej ulici. Real-
izovaná bola taktiež printová kampaň v denníku Pravda s tvárami 8 športovcov. Spoločnosť zabezpečovala 
prezentáciu partnerov a podporovateľov na všetkých športových a spoločenských podujatiach Špeciálnych 
olympiád Slovensko. Spoločnosť sa neustále musí angažovať v celkovom povedomí športu osôb s intelektuál-
nym znevýhodnením.  Pomocou  tvorby strategických krokov a rozhodnutí musí čo najlepšie propagovať 
a masovo informovať o športovcoch s intelektuálnym znevýhodnením. Počas roka spoločnosť zabezpečovala 
reklamnú prezentáciu partnerov aj na všetkých Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád. Vytvore-
nie Marketingovej ponuky Špeciálnych olympiád pre rok 2021/2022 bolo nevyhnutnosťou. Grafické spra-
covanie, návrh, texty a reklamné plnenia pre partnerov zabezpečovala Special Olympics Marketing, s.r.o. 
Ďakovné karty a narodeninové karty posielané partnerom, podporovateľom, dobrovoľníkom, športovcom 
a trénerom sú našim unikátnym marketingovým nápadom:). V roku 2021/2022 pokračujeme s grafikou 
SPECIAL OLYMPICS HERO, ktorá je viazaná ochranou duchovného práva.  Portfólio predaja výrobkov 
Sedita s logom Special Olympics pokračujeme v predaji v navýšenom počte. Special Olympics Marketing, 
s.r.o. vyhotovila knihu Reklamného plnenia za rok 2021, ktorá bola rozoslaná partnerom. Jej náhľad na pub-
likovaný na stránke www.specialolympics.sk. Taktiež spoločnosť vyhotovila Marketingovú ponuku na rok
2021 s cieľom udržateľnosti aj v rokoch 2022/2023. V covidom období  vyvíjala nesmiernu snahu na získa-
vaní finančných prostriedkov na prezentáciu a na činnosť pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
Musíme konštatovať, že aj napriek covidovému obdobiu sa nám podarilo zabezpečiť chod spoločnosti v do-
brej kondícii v prospech občianskeho združenia Špeciálne olympiády Slovensko.

REKLAMNÁ KAMPAŇ ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD 2021
MEGA BIG BOARD – 30x6m od 1.4. do 30.6.2021
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MEGA BOARD Hala Mladosť 3x 12x4m  celoročná prezentácia

INZERCIA Denník PRAVDA – 8x  
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PR ČLÁNKY  Denník PRAVDA – 6x 
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Dominika 

Nestarcová

Špeciálne deti 

ma učia, ako 

vychovávať 

vlastné

 tv
program 

20. 5. – 26. 5.

20. 5. 2021 číslo 20

rokov s vami   

v dobrom  

aj v zlom

K bežným starostiam rodičov pribudli vlani aj 
ďalšie – koronakrízové. Ako ste s dvomi ma-
lými deťmi zvládli uplynulý rok?
Následkom Rebekiných zdravotných problé-
mov bola oslabená imunita – keďže po narode-
ní bola tri týždne v sterilnom prostredí. V mo-
mente, keď sa začala korona, upozornila ma 
doktorka na to, aby som s Rebekou nechodila 
do žiadnych uzatvorených priestorov, všetko 
dezinfikovala. Skrátka ju o čosi viac chránila. 
To znamená, že korona nás natoľko neovplyv-
nila, podobne sme žili už pred ňou. Používali 
sme rúška, ak sa niekto necítil dobre. Dezin-
fikovali sme si ruky po každom príchode do-
mov. Kým ostatní ľudia toto všetko zháňali, 
my sme to už mali dávno doma. Chceli sme 
byť skrátka opatrní, keďže deti s oslabenou 
imunitou sú náchylnejšie na vírusy.

Byť zatvorení v byte však nie je jednoduché. 
Najmä pri deťoch, ktoré potrebujú neustále 
niečo robiť.
Veru. Po troch týždňoch doma som volala ka-
marátke, športovej strelkyni Danke Bartekovej. 
Jej rodina má chatu na strednom Slovensku. Ve-
dela som, že nikto na nej nie je. Opýtala som 
sa jej, či by sme na ňu nemohli ísť. Nabalili sme 
dve autá – v jednom som šla ja a baby, v dru-
hom Jakub s jedlom. Na chate sme zotrvali až 
do konca apríla. Keď sme sa vrátili, boli pod-
mienky na bežný život podstatne lepšie.

Pochádzate z troch sestier. Vaša mama teda 
veľmi dobre vie, čo predstavuje výchova 
dcér. Chodili ste si k nej po rady?

Mamina mi chodila prvý rok viac pomáhať. 
Pracovala kúsok od nášho bytu, často sa za-
stavila. Vykúpala baby, postarala sa o ne. Po-
čas druhého roka, keď som začala pracovať 
na polovičný úväzok, mi zas výdatne pomoh-
la Jakubova mama. Rady som si však nepýta-
la, na všetko som postupne prichádzala sama. 
Ako aj na to, čo so spánkom. Prvé tri mesiace 
totiž obe spávali na striedačku – jedna zaspa-
la, druhá sa zobudila. Nevedela som, čo s tým. 
Až do okamihu, keď som raz držala Rebeku na 
rukách, bola nervózna, kričala. Bola som však 
taká vyčerpaná, že som ju položila do postieľ-
ky a povedala – ľahni si, o chvíľu si po teba prí-
dem, už nevládzem. V tom momente zaspala. 
Vtedy som pochopila, čo vlastne chcela. Od-
vtedy to funguje, ako má.

Rodičia sa často vidia v deťoch. Budete ich 
viesť k športu?
Poteší ma, ak budú športovať. Šport mi dal zá-
klad toho, aká som. Preto ich určite dám ča-
som na nejaký krúžok – gymnastiku, atletiku, 
plávanie. Skrátka, nech sa hýbu. Uvidíme, čo 
z toho bude. Možno z nich napokon vyrastú 
vedkyne, ktovie. Najpodstatnejšie je, aby ro-
bili to, pri čom budú šťastné.

Pribudne k dvom dcéram aj tretia? Prípadne 
chlapec?
Nie! Dvojčatá sú to najlepšie, čo sa mi mohlo 
stať. Ale asi mi stačia.

Popri starostlivosti o svoje deti zvládate aj 
prácu s ďalšími – intelektuálne znevýhodne-
nými. V čom je najnáročnejšia?
V prvom rade treba povedať, že najviac práce 
s nimi majú rodičia, tréneri, učitelia. Tí všetci 
sú s týmito deťmi každý deň. My v Špeciálnych 
olympiádach sa staráme o to, aby sme im vy-
plnili voľný čas športom. Pripravujeme im sú-
ťaže, robíme workshopy pre rodičov či tréne-
rov. Zabezpečujeme im športové pomôcky. 
Zviditeľňujeme ich prostredníctvom kampaní 
a upozorňujeme na potrebu inklúzie.

Do kontaktu však s nimi prichádzate pravi-
delne.
Samozrejme, organizujeme pre nich majstrov-
stvá Slovenska v osemnástich športoch. Vy-
chádza to na dve podujatia do mesiaca. Ho-
ci v tejto dobe to nie je také ľahké. Robíme 
však, čo sa dá.

rozhovor
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Ruku na srdce. Mali ste pred touto prácou 
na začiatku rešpekt?
Ani nie. Asi preto, že som nevedela, do čoho 
idem. Rýchlo som však zistila, že títo ľudia ma 
nabíjajú ohromnou energiou. Sú bezprostred-
ní, akoby nemali žiadny filter. No majú o to 
väčšie srdce. Navyše, dá sa s nimi debatovať 
úplne bežne, privedú človeka k normálnosti. 
Keď som s nimi, prestávam riešiť banality, ne-
podstatné veci. Samozrejme, máme aj špor-
tovcov s viacnásobným znevýhodnením. Pri 
nich mnou lomcujú emócie podstatne silnej-
šie ako pri deťoch s Downovým syndrómom 
či autizmom. Na začiatku sa mi stávalo, že som 
sa na súťažiach musela nadýchnuť, aby som 
sa nerozplakala.

Čo je hlavným cieľom organizácie Špeciálne 
olympiády?
Inklúzia. Veľa sa o nej hovorí, no málokto re-
álne vie, čo znamená. Snažíme sa o ňu predo-
všetkým cez unifikovaný šport, v ktorom spá-
jame športovcov s intelektuálnym znevýhod-
nením so športovcami bez znevýhodnenia. To 
je náš hlavný nástroj. Inklúziou je však naprí-
klad aj tento rozhovor, vďaka ktorému sa ľu-
dia viac dozvedia o problematike.

Majú zdraví športovci záujem súťažiť po boku 
znevýhodnených?
Nie je problém takých nájsť. Najnáročnejšie 
však je, že nám chýbajú krúžky, športové klu-
by, kde by sme spájali športovcov s intelektu-
álnym znevýhodnením so športovcami bez 
znevýhodnenia. Máme však stolnotenisové, 

triatlonové, plavecké či volejbalové kluby, 
ktoré idú všetkým príkladom. V nich trénu-
jú všetci športovci spolu. V globále to však za-
tiaľ nefunguje.

Je to spôsobené aj tým, že mnohí sa dívajú na 
intelektuálne znevýhodnených cez prsty?
Určite. Bežne sa stane, že keď príde takéto die-
ťa na ihrisko, matky zoberú svoje ratolesti a po-
berú sa radšej preč. Ako keby išlo o nákazlivú 
chorobu. Pritom treba len vedieť, ako s intelek-
tuálne znevýhodneným dieťaťom komuniko-
vať. Je rozdiel, či má Downov syndróm, alebo 
autizmus. Pri autistovi sa môže totiž stať, že keď 
mu vezmete hračku, chytí záchvat a druhému 
dieťaťu ublíži. Niektorí ľudia si neuvedomujú, 
že to nie je vec zlej výchovy, ale ide o vrode-
ný problém. Môžeme to zmeniť najmä prístu-
pom a informovanosťou.

Cieľom každého športovca je úspech, víťaz-
stvo. Túžia po ňom rovnako aj tieto deti?
Možno dokonca ešte viac. V Špeciálnych 
olympiádach máme slogan – Svet vidíme 
inak, ale túžbu víťaziť máme rovnakú. Ten 
najlepšie všetko vystihuje. Naši športovci sa 
inak dívajú na veci, ale majú v sebe ohrom-
nú túžbu po víťazení. Keď dobehnú, doplá-
vajú, vrhnú guľou, prejavia neskutočnú ra-
dosť. Vtedy si poviem, že takto som sa ja há-
dam nikdy netešila. A to som emócie vedela 
na ihrisku prejaviť.

Ako je to s ich disciplínou?
Uvediem príklad. Po súťažiach im robíme 
diskotéky – do ôsmej, deviatej večer. Bavia 
sa, tancujú. V momente, keď im povieme, že 
končíme, nikto neprotestuje. Každý sa pobe-
rie spať. Pravidlá dodržiavajú na sto percent. 
Niekedy až príliš. Raz sme mali prednášku 
o zdravom stravovaní. Počas nej zaznelo aj 
to, že športovci by mali vypiť päť veľkých po-
hárov vody – za celý deň. Jedno z našich detí
to pochopilo inak a tých päť pohárov do seba
nalialo naraz – hneď pred raňajkami.

Čo máte na práci so športovcami s inakos-
ťou najradšej?
My sa správame väčšinou tak, ako by sme 
sa mali. Zvažujeme, čo je správne. Títo ľu-
dia to neriešia, nemajú hranice. Hoci občas 
im ich treba stanoviť. Takéto skúsenosti ma 
naučili mnoho aj pri výchove vlastných de-
tí. Teší ma, že Rebeka s Barborkou s týmto 
všetkým vyrastajú, keďže ich beriem so se-
bou na naše podujatia.

Ako reagujú na intelektuálne znevýhod-
nené deti?
Boli sme spolu na súťaži viacnásobne inte-
lektuálne znevýhodnených. Jeden chlap-
ček, Marcel, ukladal krúžky na penové val-
ce. Mal asi desať rokov. Snažil sa, čo to šlo, 
no, samozrejme, nebolo to pre neho jedno-
duché. Rebeka s Barborkou sa na neho dí-
vali a akoby zistili, že niečo nie je v poriad-
ku. Vzali do rúk krúžky a začali mu ich po-
dávať. Od šťastia a dojatia som mala slzy 
na krajíčku.
 © AUTORSKÉ PR ÁVA V YHR ADENÉ

 Deti s intelektuál-
nym znevýhodnením 
ma nabíjajú ohrom-
nou energiou. Sú 
bezprostredné, 
akoby nemali žiadny 
filter. No majú o to 
väčšie srdce. 

 Rebeke jej meno 
úplne sadlo. Je to  
šibalka. Zakaždým 
premýšľa nad tým,  
čo by vyviedla. Bar-
borka je citlivejšia. 

Dominika Nestarcová
Rodáčka z Pezinka začínala s klasickým, 
šestkovým volejbalom. Okúsila aj slovenskú 
extraligu. Od roku 2009 tvorila pár s Na-
táliou Dubovcovou a spolu sa prepraco-
vali medzi európsku špičku v plážovom vo-
lejbale. Spolu dosiahli niekoľko úspechov 
na grandslamoch, na majstrovstvách sveta 
2013 obsadili deviatu priečku. Po tom, čo 
im unikla miestenka na olympijské hry v Riu 
de Janeiro 2016, ukončila Nestarcová ka-
riéru. Momentálne pracuje pre Špeciálne 
olympiády Slovensko, kde sa venuje pod-
pore športovcov s intelektuálnym znevý-
hodnením. Začiatkom júna by sa chcela 
uchádzať o post prezidentky tejto organi-
zácie.

Rodina. S partnerom Jakubom sa z dcér 
Rebeky a Barborky tešia už dva roky. 
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V jeden deň sa zobudila v Los Angeles, na druhý už zaspávala v poľských Starých Jablonkách. 
Dominika Nestarcová (36) precestovala s plážovým volejbalom svet. Jej život sa však 
za posledných päť rokov diametrálne zmenil. Pozíciu športovkyne vystriedala úloha mamy 
– dvojčiat Rebeky a Barborky. Pláže nahradila kancelária v organizácii Špeciálne olympiády, 
ktorá sa stará o športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. „Keď som ukončila športovú 
kariéru, cítila som sa ako vystrelená. A najmä šťastná,“ vraví rodáčka z Pezinka.

Keby ste si mohli ešte raz vybrať, ktorá zo ži-
votných kapitol by dostala prednosť?
Za daných podmienok určite súčasná. Keby 
som však nemala deti, možno by som zavá-
hala. Ale tým, že dvojčatá, rodina sú pre mňa 
všetkým a popritom mám aj skvelú prácu, ne-
môžem povedať, že mi v živote niečo chýba. 
Navyše, doteraz si chodím zahrať plážový volej-
bal, nezostala som mimo diania, komunity.

Nechýba vám ani cestovanie po svete?
Veď teraz sa aj tak nikam nedá ísť. A keď nie-
koľko rokov dookola cestujete, začne vám to 

liezť postupne na nervy. Ku koncu kariéry 
som to už vnímala tak, že som skrátka – bez 
rozmýšľania – nastúpila do lietadla, to ma 
niekam odviezlo, šla som do hotela, na ihris-
ko. Nič iné som nepoznala. Precestovala som 
značnú časť sveta, no za celý športový život 
som v podstate nevidela žiadne pamiatky. Há-
dam s výnimkou Akropoly.

Nebol na to čas?
Neustále som dostávala rovnakú otázku: Pre-
čo ste po turnaji nezostali v danom meste a ne-
užili si ho? No z jednoduchého dôvodu – v jed-
nom týždni hráte v Amerike, v ďalšom na vás 
už čakajú zápasy v Poľsku. S aklimatizáciou to 
nie je také jednoduché, preto sme sa s vtedaj-
šou spoluhráčkou Natáliou Dubovcovou rad-
šej vždy čo najskôr presunuli.

Mnoho športovcov rieši po aktívnej kariére 
základnú otázku – čo teraz so mnou bude? 
Ako to bolo vo vašom prípade?
Mňa také niečo nepostihlo. Bola som – ako 
by som to povedala – vystrelená. Cítila som 
sa šťastne. Po poslednej sezóne sa mi zme-
nil prakticky celý život. Po jedenástich ro-
koch som sa rozišla s priateľom, prestala 
som súťažne hrať volejbal. Tým, že som ne-
mala ešte prácu, chcela som si užiť – poces-
tovať, vidieť svet aj z inej perspektívy ako 
z ihriska. Vtom však prišla ponuka z mar-
ketingového oddelenia Slovenského olym-
pijského a športového výboru. Tým, že som 
chcela aj po aktívnej kariére zostať pri špor-
te, no nie v trénerskej pozícii, povedala som 
si, že do toho pôjdem. Zobrala som to ako 
veľkú príležitosť.

Dve etapy života. Kariéru plážovej volejbalistky vymenila za prácu pre Špeciálne olympiády. FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKÝ, ARCHÍV DOMINIKY NESTARCOVEJSplnený sen. Vždy som hovorila, že budem mať dvojčatá, vraví Dominika Nestarcová. FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKé PRáVA VYHRADENé
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Čiže na obdobie hľadania sa ani nezostal 
priestor.
Vôbec. Takéto niečo by som ani neriešila. Sa-
mozrejme, keby som bola v situácii, že nemám 
čo do úst, nemám kde bývať, asi by som sa k to-
mu stavala inak.

Obdobie veľkých zmien podčiarkla najdôleži-
tejšia – narodenie dvojčiat. Bol to šok?
Od pätnástich rokov, čiže od okamihu, keď 
som tieto veci viac vnímala, som opakovala 
mamine, že raz budem mať dvojčatá. Každý 
sa mi smial, keďže v našej rodine sme nikdy 
predtým dvojčatá nemali. Moja odpoveď však 
vždy bola – niekto predsa musí byť prvý. Túž-
ba po dvojčatách pramenila zrejme z toho, že 
mám staršiu sestru. Keď sme boli menšie, mys-
lela som na to, aké to musí byť úžasné chodiť 
spolu do jednej triedy.

Plán či skôr prianie teda vyšlo na sto per-
cent...
Áno. Keď som zistila, že som tehotná a čakám 
nie jedno, ale dve deti naraz, tak som takmer 
odpadla od radosti. Doktor mi vtedy povedal, 
že rodičia zväčša reagujú inak, skôr vystraše-
ne. Mne sa však v tej chvíli splnil sen.

Vnímal to rovnako aj partner Jakub?
Áno. Jeho reakcia bola rovnaká, veľmi sa te-
šil. Nemali sme obavy, či to zvládneme. Nie 
vždy bolo všetko ideálne, no poradili sme si 
a je nám spolu dobre.

Hovorí sa: dve deti – dvojitá radosť, ale aj sta-
rosť. Platilo to aj vo vašom prípade?
Asi áno. Najmä začiatky boli náročné. Ale aj 
preto, že Rebeka mala zdravotné ťažkosti. Po 

pôrode zostala ďalšie tri týždne na neonatolo-
gickej klinike pre novorodeniatka. Dôvodom 
bol hyperinzulinizmus – čiže opak cukrov-
ky. Jej telo nevedelo udržať glukózu na správ-
nej hladine. Išlo však, našťastie, len o dočas-
ný stav.

Jedno dieťa doma, druhé v nemocnici. Ako sa 
to dalo skĺbiť?
Ťažko. Pomáhala nám celá rodina. Ráno som 
sa doma postarala o Barborku. Na siedmu som 
utekala do nemocnice s odsatým materským 
mliekom pre Rebeku. Nakŕmila som ju, po-
maznala sa s ňou, odložila a utekala späť za Bar-
borkou. Tú som opäť nadojčila, ponosila ju 
na rukách a bežala znovu za Rebekou. Bo-
la som v jednom kole... Takto som fungova-
la tri týždne.

Keby ste sa mali charakterizovať – aká ste 
mama?
Pohodová. Ale len do nejakého bodu. Baby 
nechám robiť, čo chcú – ak neprekračujú 

hranicu. To znamená, že kým si kreslia 
na papier, je všetko v poriadku. Keď už sa 
pokúšajú dostať svoje výtvory na stenu, majú 
problém. Zároveň však nie som úzkostlivá. 
Nebežím za nimi pri každom malom páde, 
nefúkam im ruky, nohy. Dieťa mnohokrát 
len filmuje, skúša, ako rodič zareaguje. Bar-
borka je menej pohybovo zdatná ako Rebe-
ka. Vie sa potknúť aj na rovnej zemi. Obom 
som kúpila mikiny s vreckami. Barborka si 
do nich, samozrejme, dávala ihneď obe ru-
ky a behala. Vtedy som si uvedomila, že ju 
nosiť nesmie, lebo si to zakaždým odnesie 
odretý noštek.

V čom sú obe dievčatá odlišné?
Vo všetkom. Rebeke jej meno úplne sadlo. Je 
to šibalka. Pozerá jej to z očí. Zakaždým pre-
mýšľa, čo by vyviedla. Barborka je citlivejšia. 
Stačí, aby do nej Rebeka trochu štuchla, a za-
čne fňukať. Ale je to anjelik, celá po otcovi. 
Rebeka je zas po mne.

To znamená?
Začnem Jakubom. Keď si raz niekam sadne, 
bude na tom mieste sedieť zakaždým. Nezme-
ní stoličku. Barborka je v tomto rovnaká. Keď 
je skrátka na niečo zvyknutá, nechce to me-
niť. Mali sme dve priesvitné fľaše na mlieko 
– na jednej bol červený, na druhej modrý ob-
rázok. Kým som ich kúpala, Jakub im zvykol
pripravovať mlieko. Jedného dňa som im však
išla mlieko nachystať ja a dala som im fľaše
do rúk naopak. A problém bol na svete. Bar-
borka chcela za každú cenu fľašu s modrým 
obrázkom. Keď ju dostala, bol pokoj. Rebeke
to bolo úplne jedno, mlieko by vypila z jed-
nej aj druhej.

Adam Zelinka 
azelinka@pravda.sk

Špeciálne deti ma učia, 
ako vychovávať vlastné

 Keď som zistila,  
že čakám dvojčatá, 
takmer som odpadla 
od radosti. Doktor mi 
vtedy povedal, že ro-
dičia zväčša reagujú 
vystrašene. 
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4. STAV A VÝVOJ SPOLOČNOSTI
Cieľom všetkých aktivít, ktoré spoločnosť v spolupráci so Špeciálnymi olympiádami Slovensko 
v roku 2021 vytvorila, usporiadala a zabezpečila boli vykonávané s cieľom informovať verejnosť 
o športe osôb s intelektuálnym znevýhodnením moderným a atraktívnym spôsobom. Potreba In-
klúzie a akceptácie osôb s intelektuálnym znevýhodnením/ mentálnym postihnutím, je deklarovaná
v Ústave Slovenskej republiky - Druhá hlava Základné  práva a slobody, prvý oddiel, čl.12 bod 1
a 2.  a  Článku 5 -Rovnosť a nediskriminácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postih-
nutím. Marketingové aktivity a reklamné prezentácie sú, ale stále nevyhnutnou potrebou ukazovať
širokej verejnosti potrebu prijatia týchto osôb do spoločnosti. Veríme a sme hlboko presvedčení,
že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. Cieľom je inšpirovať osoby s intelektuálnym
znevýhodnením k športu, pretože šport im v pozitívnom duchu vypĺňa voľný čas a zlepšuje fyzický
aj duševný stav.
Partnerstvá na podporu športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením v organizácii Špeciálne olym-
piády Slovensko v roku 2021:
SEDITA – ÚĽUV – DEMIŠPORT – BENU – DEDOLES – NyNA – NADÁCIA KIA –  NADÁCIA
ALLIANZ – METLIFE –  ALPINE PRO – SPORTECH – COREX – HOTEL JASOŇ – DAYLONG
– GABOR – HOTEL BRATISLAVA – ŠPORT24 – NEWS and MEDIA – BIG MEDIA – Denník
PRAVDA – EuroAwk – TASR - RTVS – FUN RADIO.
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5. PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV

Poznámka : Do: 12/2021

Firma : Od:Special Olympics Marketing, s.r.o. (2021), Trnavská cesta 37, 831 04, Bratislava 1/2021

Výsledovka v EUR Strana 1

Účet Názov účtu Obdobie

Má dať Dal Má dať

Rok

Dal

Zostatok

512 100  2 035,76  2 035,76  2 035,76Cestovné

 2 035,76  2 035,76  2 035,76Spolu za syntetický účet 512

518 090  66 043,02  66 043,02  66 043,02Ostatné služby

518 091  4 055,74  4 055,74  4 055,74Ostatné služby - prenájom áut

518 300  29 999,98  29 999,98  29 999,98Ostatné služby - inzercia, reklama

518 900  19 950,00  19 950,00  19 950,00Ostatné služby - nedaňové

 120 048,74  120 048,74  120 048,74Spolu za syntetický účet 518

51  122 084,50  122 084,50  122 084,50Spolu za účtovú skupinu

538 100  69 000,00  69 000,00  69 000,00Ostatné dane a poplatky - dod. vyrúbená DPH 5/2019

 69 000,00  69 000,00  69 000,00Spolu za syntetický účet 538

53  69 000,00  69 000,00  69 000,00Spolu za účtovú skupinu

545 100  16 739,10  16 739,10  16 739,10Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania - pokuta DÚ r. 2021

 16 739,10  16 739,10  16 739,10Spolu za syntetický účet 545

54  16 739,10  16 739,10  16 739,10Spolu za účtovú skupinu

568 100  296,50  296,50  296,50Ostatné finančné náklady

 296,50  296,50  296,50Spolu za syntetický účet 568

56  296,50  296,50  296,50Spolu za účtovú skupinu

591 000  15 557,23  15 557,23  15 557,23Splatná daň z príjmov

 15 557,23  15 557,23  15 557,23Spolu za syntetický účet 591

595 000  100 035,31  100 035,31  100 035,31Dodatočné odvody dane z príjmov

 100 035,31  100 035,31  100 035,31Spolu za syntetický účet 595

59  115 592,54  115 592,54  115 592,54Spolu za účtovú skupinu
                                                  .

5  323 712,64  323 712,64  323 712,64Spolu za účtovú triedu

                                                  .

602 100  64 111,40  64 111,40 -64 111,40Tržby z predaja služieb

 64 111,40  64 111,40 -64 111,40Spolu za syntetický účet 602

60  64 111,40  64 111,40 -64 111,40Spolu za účtovú skupinu

648 000  0,08  0,08 -0,08Ostatné prevádzkové výnosy

 0,08  0,08 -0,08Spolu za syntetický účet 648

64  0,08  0,08 -0,08Spolu za účtovú skupinu

662 000  0,02  0,02 -0,02Úroky

662 100  4 530,35  4 530,35 -4 530,35Úroky

 4 530,37  4 530,37 -4 530,37Spolu za syntetický účet 662

66  4 530,37  4 530,37 -4 530,37Spolu za účtovú skupinu
                                                  .

6  68 641,85  68 641,85 -68 641,85Spolu za účtovú triedu

                                                  .

 323 712,64  68 641,85  323 712,64  68 641,85

-255 070,79

Celkový súčet

Výsledok hospodárenia

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega
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6. PREHĽAD AKTÍV A PASÍV
5. Prehľad nákladov a výnosov

6.  Prehľad aktív a pasív 

PREHĽAD AKTÍV A PASÍV 

AKTÍVA NETTO PREDOŠLÉ 
Spolu majetok (r.2, 14) 481702 566945 
Obežný majetok (r. 15,16,17,21) 481702 566945 
Krátkodobé pohľadávky (r. 18-20) 481349 550350 
Pohľadávky z obchodného styku (311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a) (391a) 0 19038 
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie 0 6493 
Ostatné pohľadávky 481349 524819 
FINANČNÝ MAJETOK (r.22,23) 353 16595 
Peniaze a účty v bankách (211,213,221, 261) 353 16595 

PASÍVA NETTO PREDOŠLÉ 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE  A ZÁVäzky (r. 25,34) 481702 566945 
VLASTNÉ IMANIE (r. 26,29, 30, 31, 32, 33) -151764 103307 
ZÁKLADNÉ IMANIE (r. 27, 28) 5000 5000 
Základné imanie (r. 411, 419) 5000 5000 
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, 429) 97807 48443 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ -255071 49864 
ZÁVäZKY (r. 35, 36, 37,38,43,44,45) 633466 463638 
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r.  39 až 42) 633466 463545 
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 387573 391804 
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia 0 2867 
Daňové záväzky a dotácie (-) (341,342,343, 345, 346,347) 172728 23702 
Ostatné krátkodobé záväzky 73165 45172 
Krátkodobé rezervy (323, 451a, 459a) 0 0 

VLASTNÉ IMANIE 2021 
Hodnota vlastného imania 

ŠTRUKTÚRA TRŽIEB 2021 
Tržby z predaja tovaru 0 
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 64111,40 
Tržby z predaja nehnuteľnosti 0 
Tržby z predaja majetku 0 
Tržby predaného materiálu 0 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0,08 
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4530,37 

PREHĽAD O DLHODOBOM HMOTNOM MAJETKU 2021 
Spoločnosť v roku 2021 neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok. 

7. Doplňujúce údaje
V roku 2021 neboli vykonávané žiadne zmeny v zakladajúcom dokumente a iných predpisov. Zmeny v zložení orgánov v roku 2021 sa neuskutočnili.

* PRIEMERNÝ	 STAV ZAMESTNANCOV
2021

Priemerný počet	zamestnancov, ktorých spoločnosť zamestnávala	v hlavnom pracovnom pomere	 0

Spoločnosť	neevidovala žiadnych zamestnancov
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VLASTNÉ IMANIE 2021
Hodnota vlastného imania

ŠTRUKTÚRA TRŽIEB 2021
Tržby z predaja tovaru 0
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 64111,40
Tržby z predaja nehnuteľnosti 0
Tržby z predaja majetku 0
Tržby predaného materiálu 0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0,08
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4530,37

PREHĽAD O DLHODOBOM HMOTNOM MAJETKU 2021
Spoločnosť v roku 2021 neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.

7. Doplňujúce údaje
V roku 2021 neboli vykonávané žiadne zmeny v zakladajúcom dokumente a iných predpisov. Zmeny v zložení orgánov v roku 2021 sa neuskutočnili.

* PRIEMERNÝ	 STAV ZAMESTNANCOV
2021

Priemerný počet	zamestnancov, ktorých spoločnosť zamestnávala	v hlavnom pracovnom pomere	 0

Spoločnosť neevidovala žiadnych zamestnancov
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7. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
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Prehľad	fyzických	a	právnických	osôb,	ktorým	SOM	poskytol	finančné	prostriedky	zo	svojho	rozpočtu,	prevyšujúce	
v	súčte	sumu	5000€	a	účel,	na	ktorý	boli	tieto	prostriedky	určené.		

NÁZOV SÍDLO IČO ÚČEL 
ALD Automotive Slovakia 
s.r.o.

Panónska cesta 47, 851 04 
Bratislava 47977329 Prenájom áut 

Be There, s.r.o. Nová 543/71, 900 23  Viničné 46113231 Administrácia 

BigMedia, spol. s r.o. 
Ivanská cesta 2D, 821 04 
Bratislava 43999999 Reklamné služby 

JUDr. Jana Černáková, 
PhD. 

Ďurka Langsfelda 1652/9, 010 
08  Žilina 33379980 Právne služby 

*	 ROZDELENIE	VÝSLEDKU	HOSPODÁRENIA	V	SCHVAĽOVACOM	KONANÍ
Vykázaný	zisk	spoločnosti	za	predchádzajúce	obdobie	bol	preúčtovaný	na	účet		
	Nerozdelený	zisk	minulých	rokov	vo	výške	49363,78	€	a	na	účet	Zákonný	rezervný	fond	bolo	zaúčtovaných	500,00	€.	

*	 NÁVRH	NA	ZÚČTOVANIE	ZISKU	BEŽNÉHO	ÚČTOVNÉHO	OBDOBIA	

Spoločnosť	Special	Olympics	Marketing,	s.r.o.	vykázala	za	rok	2021	stratu	vo	výške		-139478,25 EUR	.	
Táto	strata	bude	preúčtovaná	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	2022	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	2021	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	Olmypics	Marketing,s.r.o.	nemá	významný	vplyv	na	životné	prostredie		a	na	zamestnanosť	v	regióne.	

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 

Celý rok 2021 bol negatívne ovplyvnený veľkým zásahom vplyvu pandémie COVID - 19. Situácia sa počas roka neustále menila a nebolo možné zastabilizovať  
budúce dopady tejto skutočnosti. Manažment neustále monitoroval potenciál dopadu a snažil sa na zmierení akýchkoľvek negatívnych dopadov na 
spoločnosť. Po zanalizovaní súčasného stavu vývoja prognóz v oblasti získavanie zdrojov, v čase vydania výročnej správy za rok 2021, je stav objektívne 
neobjektívny a vývoj nepredvídateľný. Avšak v roku 2022 sa budeme snažiť zastabilizovať príjem tak aby nebol ovplyvnený chod spoločnosti a 
reklamné kampane na zvýšenie povedomia o športe osôb  s intelektuálnym znevýhodnením prebehli v dostatočnom rozsahu.  

Po	skončení	účtovného	obdobia	v	spoločnosti	nastali	udalosti	osobitého	významu.	 



r UZMUJv14_ 1 

I Úč MÚJ I 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Ill Ill li li Ill 11 111 11111 111111 7 

mikro účtovnej jednotky 

I zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 O 2 1 

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatně údaje sa píšu zl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. 
Údaje sa vypÍňajú paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojem alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. 

Á A 8 Č l) É F G H í J K l M N O P Q R Š T Ú V X ý ž o f 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačně číslo Účtovná závierka Mesiac Rok 

2 1 2 O 4 2 O O 1 6 od o 1 2 O 2 1 
riadna Za obdobie 

IČO 
do 1 2 2 O 2 1 

5 O 6 9 5 5 2 5 
mimoriadna 

SKNACE 
Bezprostredne od o 1 2 O 2 O 

priebežná predchádzajúce 

(vyznačí sa x) 
obdobie 

. . do 1 2 2 O 2 O 

Príložené súčasti účtovnej závierky 
X S úvaha (Úč MÚJ 1-01 ) 

(v celých eurách) 
X Výkaz získov a strát (Úč MÚJ 2-01) 

(v celých eurách) 

Obchodně meno (názov) účtovnej jednotky 

X Poznámky (Úč MÚJ 3-01) 
(v celých eurách alebo eurocentoch) 

Spec 1 al Olymp1cs Market Ing , s r o 

Sídlo účtovnej jednotky 

Ulica Číslo 

TRNAVSKÁ CESTA 3 7 

PSČ Obec 

8 3 1 O 4 BRATISLAVA 

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej společnosti 

S p o I o č n o s ť J e z a p í s a n á v Obchodnom 

r e g I s t r I Ok r e s n é h o s ú d u T r n a v a ' o d d

Telefónne číslo Faxové číslo 

O 9 O 8 7 1 1 8 7 2 

E-mailová adresa

p e t r a n e u manova@gma I I com 

I e 

Zostavená dňa: Schválená dňa: 

31.05.2022 . 2 O 

Podpisový záznam štatutámeho orgánu účtovnej jednotky 
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo 
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 

Záznamy daňového úradu 

L
Miesto pre evidenčně číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu 

__I 
MFSRč.18008/2014 Generované z FOF - OMEGA www .kros . sk Strana1 

8. 











8888

2021
VÝROČNÁ SPRÁVA/SPECIAL OLYMPICS MARKETING, S.R.O.

9. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI 
PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Po skončení účtovného obdobia v spoločnosti nastali udalosti osobitého významu. Pod vplyvom 
mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID 19, sme prehodnotili všetky informácie, 
ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej orga-
nizácie nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu 
účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je naša organizácia schopná 
nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2022. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v  
dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 
2022.
Vojna na Ukraine. Dňa 24.2.2022 vstúpili ruské bojové jednotky na územie Ukrajiny a začala 
vojna. Reprezentanti Špeciálnych olympiád Slovensko plánovali a boli pripravení sa v januári 2023 
zúčastniť Svetových zimných hier Špeciálnych olympiád v ruskej Kazani, ktoré boli plánované aj 
v  marketingovej komunikácii. Voči Ruskej federácii boli zavedené  mnohé sankcie, medzi ktorými 
je aj zamedzenie účasti ruských a bieloruských športovcov na športových podujatiach vo svete. 
Medzinárodná organizácia SOI – Special Olympics International zaujala k vzniknutej situácii 
stanovisko, že sa športovci členských krajín nezúčastnia hier v Kazani v roku 2023. Vzhľadom 
k sankciám, ktoré uplatňuje EU voči Ruskej federácii očakávame nárast cien v oblasti pohonných 
hmôt a iných komodít. Tieto náklady a ich dopad na našu organizáciu budeme vedieť vyčísliť až 
v účtovnej závierke za rok 2022.
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ĎAKUJEME ZA PODPORU V ROKU 2021
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www.specialolympics.sk
office@specialolympics.sk
www.facebook.com/specialolympicsslovakia/ 
www.instagram.com/specialolympicsslovakia/
www.deklaraciainkluzie.sk

Špeciálne olympiády Slovensko
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava
IČO: 30811406
DIČ: 2021993205

Office:
Special Olympics Slovakia
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava
SLOVAKIA - EUROPE
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