
Zápis 
Valné zhromaždenie Slovenského hnutia špeciálnych olympiád 

City Hotel Bratislava 11.10. 2017 
 
 
Zúčastnených 38 subjektov, príloha – Prezenčná listina  
Valné zhromaždenie (VZ) bolo uznášania schopné. 
 

1. Otvorenie – Eva Gažová – Národná riaditeľka Slovenského hnutia špeciálnych olympiád 
a Eva Lysičanová – prezidentka Slovenského hnutia špeciálnych olympiád (SHŠO) 
privítali členov VZ a spoločne otvorili program zasadnutia. Prítomní členovia úvodom 
rokovania schválili  Rokovací poriadok.  

 
2. a)   Eva Gažová odprezentovala správu o činnosti SHŠO za rok 2016. Správa prijatá na 

vedomie. 
Správa o činnosti SHŠO za rok 2016 tvorí prílohu č. 1. tohto zápisu.  

             bod 2 a)  bez otázok  
 

b)   Eva Gažová odprezentovala správu o činnosti SHŠO za rok 2017 k dátumu 10.11. 
2017  a informovala o naplánovaných aktivitách do konca roka 2017. Správy prijaté 
na vedomie. 
Správa o činnosti za rok 2017 k 11.10. 2017 a informácia o naplánovaných aktivitách 
tvorí prílohu č. 2. tohto zápisu. 
bod 2 b) bez otázok  

 
3. Eva Lysičanová predniesla prítomným Správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 

2016.  Správa prijatá na vedomie. 
Správa o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2016 tvorí prílohu č. 3. tohto zápisu.  
bod 3 bez otázok 
 

4. Eva Lysičanová a Eva Gažová navrhli zmenu názvu občianskeho združenia  Slovenské 
hnutie špeciálnych olympiád na nový názov Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS).  
 
Hlasovanie za zmenu názvu  – prítomných 38 voličov 
Za   38 
Proti  0 
Zdržal sa 0 
 

5. Informácie z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – zmena stanov v súlade 
s potrebami pre prijatie ŠOS za národnú športovú organizáciu.   
Upravené Stanovy ŠOS tvoria prílohu č. 4. tohto zápisu. 
Hlasovanie za schválenie upravených stanov – prítomných 38 voličov 
Za   38 
Proti  0 
Zdržal sa 0 

 
6. Eva Gažová odprezentovala Správu - Návrh činností ŠOS na rok 2018.  

Správa Návrh činností ŠOS na rok 2018 tvorí prílohu č. 5 tohto zápisu. 
 

7. Eva Gažová informovala prítomných o dôvodoch odstúpenia z funkcie Národnej 
riaditeľky. Dôvodom je vymenovanie do funkcie štátny radca, riaditeľka kancelárie 
ministerky školstva, vedy výskumu a športu SR. Funkcia v stálej štátnej službe 



Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Za novú Národnú riaditeľku ŠOS 
bola zvolená Dominika Nestarcová.  
 
Hlasovanie za zvolenie Dominky Nestarcovej do pozície Národnej riaditeľky ŠOS 
Špeciálnych olympiád Slovensko – prítomných 38 voličov 
Za   38 
Proti  0 
Zdržal sa 0 
 

8. Záver Valného zhromaždenia. Prítomnými členmi bola vyslovená pochvala a uznanie 
za činnosť Špeciálnych olympiád v rokoch 2016 a 2017. 

 

UZNESENIE 1/2017 
Prítomní členovia VZ prijali na vedomie Správu o činnosti za rok 2016, Správu o činnosti za 
rok 2017,  Informáciu o plánovaných aktivitách do konca roka 2017 a správu Návrh činností 
na rok 2018. 

 

UZNESENIE 2/1027 
Prítomní členovia VZ prijali na vedomie Správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 
2016. 

 

UZNESENIE 3/2017 
Prítomní členovia VZ jednohlasne schválili zmenu názvu občianskeho združenia Slovenské 
hnutie špeciálnych olympiád na nový názov Slovenské hnutie špeciálnych olympiád. 

 

UZNESENIE 4/2017  
Prítomní členovia jednohlasne zvolili  Dominiku Nestarcovú za Národnú riaditeľku 
Špeciálnych olympiád Slovensko. 


