
Správa o činnosti kontrolóra SZS za rok 2020 

 

Milí delegáti 26. konferencie SZS, 

                 dovoľte mi predložiť Vám správu o činnosti kontrolóra SZS za rok 2020. Obsadiť funkciu 

kontrolóra národného športového zväzu  je jednou z podmienok na to, aby Slovenský zväz sánkarov  

mal spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov zo ŠR. Rok 2020 bol mojím tretím rokom v tejto 

funkcii. Prvoradou úlohou kontrolóra je  predchádzať závažnému porušeniu povinnosti pri používaní 

peňazí zo ŠR, t. j. vykonávať kontroly čerpania finančných prostriedkov či už z vlastnej iniciatívy, alebo 

na základe poverenia HKŠ, alebo taktiež na základe podnetu osoby s príslušnosťou k športovému zväzu.  

V roku  2020 som vykonala tri kontroly z vlastnej iniciatívy, a to : 

1. Kontrola príspevku uznanému športu za rok 2020.  

Ako príspevok uznanému športu bolo SZS vyplatených spolu   224 487,- Eur, z toho v členení : 

Bežné transfery v sume 159 522 Eur 

Kapitálové transfery v sume 5 000 eur 

Zvlášť bola dotácia na TOP TÍM v sume 59 965,- Eur 

Pre pandémiu COVID 19 boli v roku 2020 zrušené limity rozdelenia príspevku. Bolo potrebné dodržať 

rozdelenie Príspevku podľa percent iba v týchto prípadoch: 

-najviac 20% výšky príspevku na Účel výdavkov na správu a prevádzku, čo predstavuje sumu 

32.904,40,- Eur, čerpané však bolo iba 26.372,32 Eur 

-na kapitálové výdavky v sume 5 000,- Eur 

- na TOP TÍM v sume 59.965,- Eur 

 Členenie príspevku okrem toho bolo na: 

a/  Výdavky na  Účel športu a mládeže do 23 rokov bolo použitých 39 658,52 Eur: 

Prostriedky boli čerpané v súlade  s  prílohou č. 1  k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu 

a nenašla som žiaden rozpor s prílohou. Avšak je potrebné povedať, že výdavky boli čerpané  prevažne 

na výcvikové tábory vo Vysokých Tatrách, Oberhofe, Štúrove, Igls a Sigulde, ktoré absolvovala juniorská 

reprezentácia a VT vo Winterleitene prírodná dráha, v sume spolu 17.935,-Eur, žiacke preteky  World-

Jugend-Challenge  Igls v sume 3612,- Eur, ktorých sa zúčastnili len niektorí športovci, Medzinárodné 

žiacke preteky FIL Youth Games, LENDAK, prírodná dráha,  v sume 7921,- Eur a pre ostatnú mládež 

MSR v štartoch v sume 489,- Eur. Vysokú položku v týchto výdavkoch tvoria osobné náklady trénerov 

až 12.000,- Eur, športové oblečenie,  náradie a materiál v sume 373,- Eur, PHM v sume 865,- Eur. Je 

potrebné ale povedať, že v zimnej sezóne 20020/2021 z dôvodu pandémie COVID-19 boli 

medzinárodnou sánkarskou federáciou FIL zrušené všetky preteky v juniorských kategóriách. Juniorský 

reprezentačný širší tím tvorí 16 športovcov + 1 tréner, v prípade prírodnej dráhy je to 8 športovcov + 1 

tréner. Žiacky  reprezentačný tím  na webe nie je uvedený, ale títo športovci  neabsolvovali ani žiadne 

tréningové sústredenie.   

b/ Výdavky  na Účel Talentovanej mládeže bolo použitých 54 325,03 Eur: 

Podľa §4 ods.5 zákona o športe je talentovaným športovcom športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil 

vysokú úroveň talentu, športových zručností a športových schopností a je zaradený do zoznamu 

talentovaných športovcov. Zoznam je na zverejnený na webovej stránke zväzu a tvorí ho 27 

športovcov /3 športovci sú z reprezentácie dospelých, 16 športovcov z juniorskej reprezentácie, 8 

športovcov prírodná dráha/. Prostriedky boli čerpané v súlade  s  prílohou č. 1  k Zmluve o poskytnutí 

príspevku uznanému športu a nenašla som žiaden rozpor s prílohou. Výdavky sa týkali znova 



výcvikových táborov spomínaných vyššie v sume 17.851,- Eur /sumy sa rozdelili do dvoch kategórií/, 

súťaží juniorov, ale ešte zo zimnej sezóny 2019/2020 ako SP, MS a ME juniorov vo výške 23.763,- Eur, 

znova výdavky na osobné náklady trénerov v sume 6.092 Eur, PHM v sume 1273,48 Eur a ostatné 

športové náklady /napr. bežecký pás, pretekárske kombinézy, zimné športové oblečenie, testovanie na 

COVID 19, dezinfekcia pre športovcov, materiál na sane, lieky/v sume 5344,- Eur.  

c/ Výdavky  na účel Športovej reprezentácie bolo použitých 36 656,69 Eur 

Pre určenie prostriedkov na reprezentáciu je potrebné mať zoznam reprezentantov, ktorý je 

zverejnený na webe SZS. V zozname je 5 reprezentantov + 1 tréner, z toho jeden športovec nedokončil 

celú sezónu. Do tohto zoznamu je preto potrebné doplniť dátumy, kedy sa daný športovec stal 

reprezentantom a kedy ukončil svoje pôsobenie pri reprezentácii, aby bolo možné odkontrolovať 

čerpanie finančných prostriedkov. Prostriedky boli čerpané v súlade  s  prílohou č. 1  k Zmluve 

o poskytnutí príspevku uznanému športu.  Nenašla som žiaden rozpor s prílohou. Čerpané boli 

prevažne na  účasť na významných súťažiach organizovaných FIL-om (svetové poháre, ME, MS) vo 

výške 29.454,- Eur, taktiež výcvikový tábor v Sochi  v sume 4301,- Eur, športové oblečenie (kombinézy 

a potlač na ne), materiál a náradie na sane, lieky v sume 1786,- Eur a PHM v sume 1115,56 Eur. 

d/ max 20% výška na účel Výdavky na správu a prevádzku bolo použitých 26 372,32 Eur 

Prostriedky boli čerpané v súlade  s  prílohou č. 1  k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu 

prevažne na  osobné náklady zamestnancov v sume 14.381,- Eur, na správu a prevádzku 5798,- Eur/    

t. j. vedenie účtovníctva, audítorské služby, nákup kancelárskych potrieb, PZP a HP služobných 

motorových vozidiel/,  výdavky na  opravy a údržbu služobných motorových vozidiel v sume 4507,90 

Eur, výdavky spojené so zasadnutiami orgánov (VV a konferencia SZS) v sume 454,- Eur, výdavky na 

telekomunikačné služby v sume 1230,67 Eur. Nenašla som žiaden rozpor s prílohou č.1 Zmluvy 

o poskytnutí príspevku uznanému športu za rok 2020 

e/ Kapitálové transfery  5 000,- eur 

Prostriedky boli čerpané na výrobu sklzníc na sane. Nenašla som žiaden rozpor s prílohou č.1 Zmluvy 

o poskytnutí príspevku uznanému športu za rok 2020 

f/ presne určená suma na TOP TÍM 59 965,- Eur v ktorom v roku 2020 boli zaradení títo športovci: 

Matej Zmij spolu s Tomášom Vaverčákom, Jozef Ninis, Katarína Šimoňáková a Marián Skupek. Každý 

z týchto športovcov mal presne určenú sumu výdavkov, ktorá sa musela dodržať. 

Podmienkou pri čerpaní prostriedkov z TOP TÍMU je vypracovanie a schválenie  Plánu prípravy  

športovcov TOP TÍMU na rok 2020. Prostriedky boli čerpané v súlade  s  prílohou č. 1  k Zmluve 

o poskytnutí príspevku uznanému športu prevažne na  účasť na  tréningoch a výcvikových táboroch, 

osobné náklady trénera, športové oblečenie ( t. j. pretekárske kombinézy, topánky, rukavice s hrotmi, 

zimné športové oblečenie), zabezpečenie tréningového partnera, výdavky na testovanie COVID 19, 

materiál na sane.  

2. Kontrola účtovných dokladov za rok 2020 

Skontrolovala som tieto doklady: 

Príjmové pokladničné doklady – hlavná činnosť Ph001-040 

Výdavkové pokladničné doklady – hlavná činnosť Vh 001-137 

Príjmové pokladničné doklady podnikateľská činnosť Pp 001-327 

Výdavkové pokladničné doklady – podnik. činnosť Vp 001-072 

Interné doklady – platobné karty   IDK200001  po číslo IDK200281 

Interné doklady – platobné karty v cudzej mene  zIDK200001  po číslo z IDK200076 

Interné doklady ostatné  IDX200001-01  po číslo  IDX200042 

Interné doklady – odpisy IDO200001  po číslo IDO200021 

Interné doklady DPH  IDR200001  po číslo  IDR200010 

zahraničné interné doklady  zID200001-01 po číslo zID200001-07 



Interné doklady mzdy IDV 200001-200014 

Došlé faktúry DF200001-200306 

Došlé dobropisy  DD 001-004 

Ostatné záväzky OZ001-027 

ostatné záväzky zahraničné OZ 200001-200045 

Správne poplatky SP001-017 

Zahraničné došlé faktúry  zDF200001  po číslo zDF200013 

Bankový výpis hlavná činnosť 1-12 

Bankový výpis podnik. činnosť 1-12 

Bankový výpis osobitný účet 001-002 

Odoslané faktúry OF 0012020-1202020 

Prijaté dotácie DO 200001-200010 

Ostatné pohľadávky OP200001  po číslo OP200010 

Ostatné faktúry a pohľadávky zahraničné zOF200001  po číslo zOF200012 

 

Musím skonštatovať, že v  čase kontroly neboli ešte vytlačené a pripnuté predkontačné lístky 

jednotlivých účtovných dokladov,  t. j. nebolo možné odkontrolovať účtovanie daných dokladov, bolo 

možné iba odkontrolovať formálne náležitosti týchto dokladov. 

Čo sa týka náležitostí,  zaznamenala som stále sa opakujúce nedostatky,  a to  chýbajúce podpisy na 

dokladoch, či už cestovných príkazoch alebo výdavkových pokladničných dokladoch, resp. na 

prezenčných listinách, ktoré sú prílohou dokladov. 

Taktiež som v správe z kontroly vytkla stratené doklady, hlavne pri platbe kartou, pretože v účtovníctve 

by nemali byť zaúčtované účtovné prípady bez pripnutých dokladov. 

Vytkla som aj to, že by sa malo viac prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť niektorých vynaložených 

finančných prostriedkov. Chybou je, že SZS nemá vypracované niektoré interné smernice, resp. 

niektoré smernice sú ešte z roku 2008 a odvtedy neboli zmenené, resp. doplnené na súčasný stav. Tieto 

smernice by uľahčili  a jednoznačne identifikovali nárok jednotlivých športovcov alebo klubov na 

niektoré vyplácané výdavky.  

 

3. Kontrola výročnej správy za rok 2020 – v rámci tejto  kontroly som nemala žiadne námietky . 

Z jednotlivých kontrol boli urobené zápisy, ktoré boli elektronicky odoslané na email SZS. Výsledky 

jednotlivých kontrol mali byť prerokované na zasadnutiach VV, avšak musím skonštatovať, že 

zasadnutia VV sú zvolávané sporadicky alebo tzv. podľa potreby a nikdy na nich neostane čas na to, 

aby som na nich prezentovala členom výkonného výboru správy z kontrol.  

Počas celého roka som taktiež priebežne  kontrolovala zápisy zo zasadnutí výkonného výboru SZS.  

V roku 2020 bola HKŠ p. Fisterovou uskutočnená aj kontrola obsahu zverejňovania zápisníc zo 

zasadnutí najvyšších orgánov, najvyšších výkonných orgánov a kontrolných orgánov športových 

organizácií. V prípade zápisníc z Konferencie a zo zasadnutí VV SZS bola identifikovaná absencia 

výsledkov hlasovania v týchto zápisniciach. Na základe listu zo dňa 15. 12. 2020 zaslaného HKŠ, kde nás 

informovala o kontrole a o výsledku kontroly, bol odstránený tento nedostatok a do zápisníc sa 

doplnila informácia o hlasovaní. HKŠ bol zaslaný link z posledného zasadnutia VV so zápisnicou na 

odkontrolovanie. 

Keďže rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu, táto skutočnosť ovplyvnila aj školenia  

organizovaných HKŠ  pre kontrolórov NŠZ.  Fyzicky som sa zúčastnila školenia konaného dňa 18.6.-

19.6.2020 v Bratislave. Na tomto školení nám boli prezentované témy: 

Tvorba legislatívnych noriem v športovej organizácii,  Trestná činnosť pri používaní verejných 
prostriedkov l Audit v športovej organizácii, Organizácia športových podujatí  



V dňoch 18., 19. ,20., 24., 25. 11. 2020 som absolvovala online školenia organizované HKŠ na témy: 

MODUL HKŠ,  MODUL CESTOVNÉ NÁHRADY, MODUL RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ (pri výkone 

činností kontrolóra) , MODUL PROJEKTOVÉ RIADENIE 1 a 2 

Milí delegáti, sami ste počuli, že funkcia kontrolóra SZS  v sebe nesie veľkú zodpovednosť jednak voči 

MŠVVaŠ SR, ktoré nám prideľuje prostriedky zo ŠR, ďalej voči Hlavnej kontrolórke športu SR, kde sme 

garanciou, že peniaze boli použité presne podľa Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, 

taktiež že hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami bude hospodárne a efektívne. 

Zodpovednosť je to aj voči celému sánkarskému zväzu a jednotlivým členom SZS.  Kontrolór musí byť 

pri svojej práci nezávislý a musí byť garantom dodržiavania pravidiel, ale aj zákonov  a noriem. 

Upozorňujem predstaviteľov zväzu, aby sa viac venovali problematike mládeže, pretože sa môže 

v budúcnosti stať, že budeme mať problém naplniť kvótu 100 aktívnych členov /pre tých, čo nevedia, 

čo to znamená, je aktívny člen podľa zákona o športe ten športovec, ktorý sa v priebehu roka zúčastní 

aspoň troch súťaží organizovaných SZS/, čo je, podotýkam, jednou z hlavných podmienok poskytnutia 

príspevku uznanému športu.  Taktiež apelujem na zväz, aby sa viac snažil hľadať nových nadšencov 

tohto nášho športu a postupne rozširoval počet klubov na Slovensku. Malo by sa viac propagovať 

sánkovanie, skúsiť osloviť televízie, keď sa organizujú preteky v Tatrách /pomôže aspoň  malá reportáž 

do televíznych novín v rámci správ z regiónov alebo malý príspevok do rozhlasu či miestnych 

týždenníkov/. Možno to budú počuť a vidieť naši bývalí členovi a nájdu v sebe chuť znova sa venovať 

tomuto krásnemu zimnému športu.  

Stále dookola iba počúvam, ako  je málo finančných prostriedkov na činnosť SZS. V roku 2020 boli 

príjmy SZS takéto: 

Príspevok uznanému športu spolu 224.482,- Eur 

Príspevok FIL  77.205,- Eur 

SOV 31.551,- Eur 

Príspevok TMR 1311,60 Eur 

Členské 128 Eur  

Ďalšie príspevky boli z Prešovského samosprávneho kraja na modernizáciu chladiarenského zariadenia, 

na časomieru, zakúpila sa fréza spolu v sume  skoro 20.000 Eur a 6720- Eur poisťovňa zaplatila za 

plachtu.  

T. j. spolu skoro 350.000,- Eur 

Keď sa pozrieme na počet členov SZS /128 zaplatilo členské/, ale reálne drvivú väčšinu týchto výdavkov 

v sezóne čerpalo spolu 29 reprezentantov a možno 20 ostatných detí. To znamená, že na jedného 

športovca sa minie suma skoro 6.000 Eur. Samozrejme, že nie je možné sa porovnávať s inými zväzmi, 

pretože každý šport je inak personálne, ale aj materiálovo náročný. Je jasné, že náš šport je náročný na 

materiál a na tréningy na dráhach mimo Slovenska, na cestovanie atď.,  ale stále na počet členov nášho 

zväzu je počet výdavkov na jedného športovca  nadpriemerné číslo. Toto by si mal uvedomiť každý. 

V poslednej sezóne sa minuli všetky prostriedky z príspevku uznanému športu aj napriek tomu, že 

juniorské svetové poháre boli zrušené a mládež mala jedny preteky. 

Ja musím znova len skonštatovať, že  túto funkciu som vykonávala popri svojom civilnom zamestnaní, 

vo svojom voľnom čase, brala som ju s plnou vážnosťou.  Vyžaduje si to veľa úsilia a hlavne veľa času, 

ktorého je stále málo, taktiež je táto funkcia  náročná na odborné vedomosti nielen z 

hľadiska účtovníctva, ekonomiky, ale aj práva.  Každý kontrolór musí absolvovať raz za 4 roky skúšky, 

resp. overenie vedomostí na MŠVVaŠ SR, ktoré by som mala aj ja znova absolvovať v mesiaci december 

2021. Musím povedať, že nemám najmenšiu chuť, vôľu a ani motiváciu pokračovať v tejto funkcii 

a absolvovať tieto skúšky. Z týchto dôvodov som sa rozhodla odstúpiť z funkcie kontrolóra SZS k 30. 6. 

2021. Za štyri roky v tejto funkcii mi nebola navrhnutá žiadna odmena, minula som na túto funkciu 

mnoho dní dovolenky, ktorú som si musela vziať, aby som sa mohla zúčastňovať na školeniach 



kontrolórov.  Brala som túto funkciu ako česť byť užitočná vo zväze a nápomocná  športu, ktorému som 

sa venovala odmalička. Musím ale žiaľ  aj skonštatovať, čo ma veľmi mrzí, že sa mi nepodarilo  splniť 

všetky mnou stanovené ciele, ktoré som si ako kontrolór stanovila.  Chcela som sa  venovať aj 

vnútorným predpisom a interným smerniciam SZS, no podarilo sa mi prepracovať iba jednu smernicu 

o cestovných náhradách. 

Chcela by som sa poďakovať zväzu za dôveru počas 3,5 roka práce a dovoľte mi zaželať môjmu 

nástupcovi vo funkcii  pevné nervy, veľa elánu a chuti do práce a držím palce, aby sa mu podarilo 

zachrániť a  pozdvihnúť sánkarský šport na Slovensku. 

 

 

 

V Starom Smokovci 10. 7. 2021 

Ing. Bibiana Vargová, kontrolór SZS 

bibianavargovasane@gmail.com 
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