
 

 

Z á p i s n i c a  
z 31. Valného volebného zhromaždenia (VZ) 

Špeciálne olympiády Slovensko(ŠOS), 
 

konaného dňa 31.05.2022, o 10.30 hod. v City hoteli Bratislava, na ul. Seberíniho 1765/9  

v Bratislave 

 

Program:  podľa Pozvánky 

 

Bod 1_zápisnice: 

Mandátová komisia konštatuje, že overila predloženú prezenčnú listinu delegátov, vedenú v 

štruktúre - organizácií a v štruktúre identifikácie počtu hlasov v rozlišovaní: 

- na právnická osoba/delegát,  

- člen predsedníctva/delegát 

- zástupca športovcov/delegát 

pričom potvrdzuje jej správnosť, počet hlasov a uznášaniaschopnosť VZ nasledovne:  

- Celkový počet členov ŠOS s právom hlasovať  je 88, teda nadpolovičná väčšina je 45 

hlasov, 

- celkový počet prítomných členov ŠOS na VZ s právom hlasovať aj bez práva hlasovať 

je 64 hlasov, 

- celkový počet prítomných členov ŠOS na VZ s právom hlasovať je 52 hlasov. 

  

Uznesenie č.1/2022 rokovacieho programu 

Národná riaditeľka, poverená vedením VZ ŠOS konštatovala, že VZ ŠOS je vzhľadom 

na počet 52 prítomných členov ŠOS s právom hlasovať, u z n á š a n i a s ch o p n é.  

____________________________________________________________________ 

 

Bod 2_zápisnice: 

Národná riaditeľka, predstavila Program 31. VZ ŠOS, ktorý bol zaslaný členom ŠOS ako 

príloha pozvánky dňa 5.5. 2022.  

 

Uznesenie č.2/2022 rokovacieho programu 

Členovia VZ ŠOS schválili Program 31. VZ ŠOS, konaného dňa 31.5.2022. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:      0  

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 3_zápisnice: 

Predsedníctvo predložilo návrh Rokovacieho poriadku pre toto VZ, ktorý bol zaslaný členom 

ŠOS v zmysle platných Stanov ŠOS min 7 dní pred konaním VZ.  

 

Uznesenie č.3/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS schválilo Rokovací poriadok pre toto VZ ŠOS konané dňa 31.5.2022. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:      0        

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Bod 4_zápisnice: 

Predsedníctvo navrhlo členov Mandátovej komisie na svojom zasadnutí dňa 23.5. 2022 v 

zložení: Jana Černáková- predseda, Veronika Sedláčková a Eva Bieliková. Navrhnuté členky 

Mandátovej komisie súhlasia s nomináciou za členky Mandátovej komisie pre toto VZ. 

 

Uznesenie č.4/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS schválilo za členov Mandátovej komisie Janu Černákovú, Veroniku Sedláčkovú 

a Evu Bielikovú. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0  

________________________________________________________________________ 

 

Bod 5_zápisnice: 

Správu o činnosti ŠOS za rok 2021 predložila Národná riaditeľka ŠOS Eva Gažová.   

 

Uznesenie č.5/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS zobralo na vedomie Správu o činnosti ŠOS za rok 2021. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0        

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 6_zápisnice: 

Informácie o činnosti ŠOS v roku 2022 predložila Národná riaditeľka ŠOS Eva Gažová.   

 

Uznesenie č.6/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS zobralo na vedomie Informácie o činnosti ŠOS v roku 2022  

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0        

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 7_zápisnice: 

Národná riaditeľka predložila návrh Rozpočtu ŠOS na rok 2022 a zároveň vyzvala členov VZ 

s právom hlasovať na jeho schválenie. 

 

Uznesenie č.7/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS schválilo Rozpočet ŠOS na rok 2022. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0        

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 8_zápisnice: 

Ekonómka Jarmila Koteková predložila správu o hospodárení SOŠ a SOM za rok 2021. 

Predsedníčka Mandátovej komisie Jana Černáková následne vyzvala členov s právom hlasovať, 

aby hlasovali za prednesenú Správu o hospodárení ŠOS a účtovnú uzávierku ŠOS za rok 2021. 

 

 



 

 

 

Uznesenie č.8/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS schválilo Správu o hospodárení ŠOS a účtovnú uzávierku ŠOS za rok 2021. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0    

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 9_zápisnice: 

Národná riaditeľka predložila členom Valného zhromaždenia ŠOS Návrh Výročnej správy 

ŠOS. 

 

Uznesenie č.9/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS schvaľuje Výročnú správu ŠOS za rok 2021. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       1        

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 10_zápisnice: 

Prezidentka ŠOS Dominika Nestarcová predložila Správu prezidenta a Výkonného orgánu 

ŠOS.  

 

Uznesenie č.10/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS schvaľuje Správu prezidentky a Výkonného orgánu / Predsedníctva ŠOS. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0         

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 11_zápisnice: 

Správu o činnosti komisie športovcov  ŠOS predložil zástupca športovcov Peter Išpold. 

 

Uznesenie č.11/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS schvaľuje Správu o činnosti komisie športovcov. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0         

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 12_zápisnice: 

Z dôvodu neprítomnosti kontrolóra ŠOS pána JUDr. Rebra na VZ ŠOS, Výročnú správu 

kontrolóra ŠOS za rok 2021 predložila ekonómka pani Jarmila Koteková. 

 

Uznesenie č.12/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS schvaľuje Správu kontrolóra ŠOS zo rok 2021. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Bod 13_zápisnice: 

Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2021 prečítala ekonómka ŠOS pani Jarmila 

Koteková. 

 

Uznesenie č.13/2022 rokovacieho programu 

VZ ŠOS schvaľuje Správu audítora ŠOS zo rok 2021. 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0 

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 14_zápisnice: 

 

Národná riaditeľka otvorila Diskusiu VZ. 

 

V diskusii vystúpili: 

1. Pán JUDr. Štubňa, ktorý položil Predsedníctvu ŠOS dve otázky a súčasne predložil jeden 

podnet. V prvej notázke sa dopytoval, či bude náhradné podujatie za zrušené Svetové hry 

špeciálnych olympiád v Kazani. Druhá otázka súvisela s odmeňovaním športovcov zo štátneho 

rozpočtu za ich dosiahnuté výsledky, pričom pán Štubňa sa dopytoval na spôsob odmeňovania, 

či je jednorazový alebo poravidelný a pod. Jeho podnet spočíval v návrhu, aby ŠOS otvorilo 

problematiku odmeňovania ohľadne vybraných talentovaných športovcov ŠOS v spolupráci s 

SPV. 

Na otázky a podnet pána Štubňu odpovedali Národná riaditeľka Eva Gažová  a členka 

Predstavenstva Jana Černáková. Prítomným bolo kvalifikovane vysvetlené odmeňovanie 

športovcov za dosiahnuté výsledky v zmysle zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy 

v oblasti športu, s poukazom na zákon č.440/2015 Z. z. o športe. K otázke náhradného podujatia 

za zrušené Svetové hry Špeciálnych olympiád v Kazani sa vyjadrila Národná riaditeľka Eva 

Gažová, ktorá členov ŠOS informovala, že v roku 2025 sa budú konať ako náhrada za Kazaň 

2022 Svetové hry Špeciálnych olympiád v Turíne v Taliansku.   

  

2. Druhý príspevok v diskusii mala p.Emília Vargová. Tento príspevok sa týkal detí s 

intelektuálnym znevýhodnením, ktoré nemajú ani na stredných školách zaradenú v školských 

osnovách výuku cudzieho jazyka, pričom sa ako športovci zúčastňujú na rôznych podujatiach 

v zahraničí, čo pani Vargová považuje za diskriminačné. Pani Vargová na uvedenú 

diskrimináciu upozornila osobne aj štátnu tajomníčku pre vzdelávanie a inklúziu Svetlanu 

Sitovú. Na záver poďakovala menovite Národnej riaditeľke a celému kolektívu vedenia ŠOS 

za prácu, ktorú odvádzajú. 

 

3. Tretí príspevok v diskusii predniesla štatutárna zástupkyňa športového klubu Korčuliarik 

Ingrid Bajová, ktorá poďakovala za prácu vedenia ŠOS, pričom zdôraznila významnú úlohu 

športu v živote detí so zdravotným a intelektuálnym postihnutím.  

 



 

 

4. Štvrtý príspevok v diskusii predniesla štatutárna zástupkyňa športového klubu Arabeska 

pani Emília Bílliková, ktorá poďakovala za prácu vedenia ŠOS, pričom zdôraznila významnú 

úlohu športu v živote detí intelektuálnym postihnutím a odovzdla vedeniu ŠOS darčeky, ktoré 

vlastnoručne vyrobila športovkyňa Gizka Bílliková.  

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 15_zápisnice: 

Predsedníčka Mandátovej komisie Jana Černáková konštatovala, že na tomto zasadnutí VZ boli 

jednotlivé Uznesenia k bodu 1. až 13. prijaté s nasledovným výsledkom: 

 

ZA:   52  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:       0 

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 16_zápisnice: 

Národná riaditeľka poďakovala prítomným členom za účasť na tomto VZ a ukončila VZ. 

 

 

 

      

Zápisnicu spracovala:   JUDr. Ing. Jana Černáková, PhD.,  

predsedníčka Mandátovej komisie 

 v.r. 

 

 

      

Zápis overili:    Ing. Veronika Sedláčková,  

členka Mandátovej komisie 

 v.r. 

      

 

 

     Eva Bieliková, členka 

členka Mandátovej komisie 

 v.r. 

     

 

 

Prevzala:     Mgr. Eva Gažová, Národná riaditeľka ŠOS 

                                                            v.r. 


