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Výročná správa o činnosti kontrolóra  

Slovenského zväzu sánkarov za rok 2021 

Funkcia kontrolóra národného športového zväzu  

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZoŠ“). V zmysle §10 ZoŠ je športová organizácia, ktorá je prijímateľom 

verejných prostriedkov,  povinná vytvárať podmienky pre nezávislý výkon vnútornej kontroly. 

V prípade, ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia 

príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000,-EUR, je v zmysle zákona 

povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra a to najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. 

V zmysle § 11 ods.3 ZoŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov som dňa 28.2.2022 absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti a osvedčenie o jej 

úspešnom absolvovaní je uložené na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu – úsek 

Hlavného kontrolóra športu - pod evidenčným číslom 101. 

Do funkcie kontrolóra Slovenského zväzu sánkarov som bol zvolený najvyšším 

orgánom zväzu dňa 5.3.2022. Úlohou kontrolóra športovej organizácie je nezávislá kontrolná 

činnosť zameraná najmä na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynaloženia verejných 

prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí 

športovej organizácie.  

V zmysle § 13, ods. 3, písm. e) ZoŠ, vypracúva kontrolór výročnú správu o svojej 

činnosti, ktorú vám, ako najvyššiemu orgánu športovej organizácie, týmto predkladám. 

 

Zhrnutie kontrolnej činnosti za rok 2021 

 Kontrolnú činnosť pre rok 2021 som vykonal  v zmysle ZoŠ §14, ods.1, písm. a).. 

Kontrolná činnosť v Slovenskom zväze sánkarov pozostávala z : 

- účasti na školeniach kontrolórov národných športových zväzov organizovaných 

kanceláriou Hlavného kontrolóra športu SR, 

- kontrola zápisníc zo zasadnutí riadiacich orgánov zväzu a ich súlad so stanovami 

organizácie, 

- kontrola dodržiavania stanov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so 

športovou činnosťou, 
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- kontrola čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu, 

- kontrola čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov na základe kontroly 

vybraných účtovných dokladov so zameraním na ich formálnu správnosť, 

hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť, 

- kontrola plnenia povinností športových klubov. 

Cieľom vykonávaných činnosti je zabezpečenie efektívnejšieho a účelnejšieho 

vynakladania verejných zdrojov na zabezpečenie verejného záujmu v športe, ktorým je podpora 

a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie, ochrana 

integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva v zmysle §2 ZoŠ. 

 

Kontrolná činnosť 

1. 

Subjekt   Hlavný kontrolór športu 

Činnosť v zmysle ZoŠ § 61, písm. f) 

Predmet   Vzdelávanie kontrolórov  

Termín    august 2021 – Trenčín 

Vyhodnotenie  V auguste 2021 bolo v Trenčíne kanceláriou Hlavného kontrolóra športu 

organizované školenie kontrolórov. So sekretariátom zväzu boli komunikované hlavné témy 

školenia a zaslané boli i materiály zo školenia s poznámkami :  

 

ZMLUVA O POSKYNUTÍ PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU : 

• dodržiavať termín vyúčtovania PUŠ,  

•  vyplňovať aktuálnu verziu formulára (mení sa z roka na rok, niektoré zväzy vyplnili 

neaktuálnu verziu), 

• postupovať podľa usmernení pri vyplňovaní výkazu, 

• platobné príkazy nerealizovať v posledný deň vyúčtovania (napr. 31.3.. Smerodajná je 

realizácia platby. Ak banka zrealizuje príkaz 1.4. = neuznané!!!), 

• vo vyúčtovaní do popisu úhrady vždy uvádzať (účel / dátum / miesto) 

• pri účtovných dokladoch dodržiavať Zákon o účtovníctve §10, 

• vo vyúčtovaní uvádzať zvlášť kapitálové, zvlášť bežné výdavky. Presun medzi 

kapitálovými a bežnými výdavkami len po schválenej žiadosti na ministerstve, 

• používať účtovú osnovu pre neziskové organizácie (boli/sú zväzy, ktoré účtovali v 

účtovej osnove pre podnikateľov). 
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ANTIDOPING : 

Zákon o športe §106f : povinnosť pre zväzy zosúladiť stanovy a predpisy upravujúce 

disciplinárne konanie o porušení pravidiel antidopingu do 30.júna 2021. 

Prehrešky nebude riešiť disciplinárna komisia, ale Antidopingová agentúra. 

Antidopingová agentúra SR vie poskytnúť 1 prednášku zdarma podľa potrieb zväzu.  

 

 

2. 

Subjekt   Slovenský zväz sánkarov 

Činnosť v zmysle  ZoŠ § 14, ods.1, písm. a) 

Predmet   Kontrola zápisníc zo zasadnutí riadiacich orgánov zväzu 

Termín    Priebežne počas roka 

Vyhodnotenie  V roku 2021 sa konali 3 zasadnutia výkonného výboru SZS prezenčnou 

formou a 4 online zasadnutia. Tieto zasadnutia  prebehli v zmysle Stanov SZS a zápisnice so 

spracovaním ich priebehu sú v zmysle §17, ods.1, písm. e)   zverejnené na webovom sídle zväzu 

(https://www.sane.sk/m/96/zapisnice.html). 

Riadna konferencia SZS sa konala dňa 10.7.2021 a v zmysle ZoŠ §8 ods.5) bola z tohto 

zasadnutia najvyššieho riadiaceho orgánu vyhotovená zápisnica, ktorá je zverejnená na 

webovom sídle zväzu (https://www.sane.sk/m/99/26-konferencia-szs-10-07-2021.html).  

 

 

3. 

Subjekt   Slovenský zväz sánkarov 

Činnosť v zmysle   ZoŠ § 14, ods.1, písm. a) 

Predmet  Vyúčtovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

Termín    Priebežne počas roka 

Vyhodnotenie  Slovenský  zväz sánkarov čerpal v roku 2021 z prostriedkov štátneho 

rozpočtu celkom 234.225,-€, pričom 166.760,-€ ako príspevok uznanému športu a 67.465,-€ 

ako príspevok pre národné športové projekty. 

V súvislosti s ustanovením § 69 ods.4 ZoŠ, ktorý upravuje spôsob percentuálneho 

prerozdelenia príspevku uznanému športu sa v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená 

krízová situácia a trvala viac ako 30 dní (čo je v roku 2021 splnené),  ustanovenia podľa § 69 

ods. 4 ZoŠ, v zmysle novely schválenej NRSR dňa 4.6.2020, nemusia uplatňovať.  Z PUŠ išlo 

v rámci Slovenského zväzu sánkarov na talentovaných športovcov ca.30%, na mládež do 23 

rokov 19%, na reprezentáciu takmer 18% a na prevádzku necelých 15% prostriedkov. 
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K vyúčtovaniu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 

dochádzalo v zmysle § 65, ods.6 ZoŠ t.j. do 25 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci v ktorom boli finančné prostriedky prijaté, alebo použité. Jeho priebežné 

čerpanie bolo v roku 2021 pravidelne zverejňované na webovom sídle zväzu 

(https://www.sane.sk/m/82/cerpanie-financii.html). 

 

4. 

Subjekt   Slovenský zväz sánkarov 

Činnosť v zmysle   ZoŠ § 14, ods.1, písm. a) 

Predmet  Kontrola vybraných dokladov 

Termín    

Vyžiadanie dokladov na sekretariáte zväzu : 27.4.2022 

Doklady zaslané ako sken originálu emailom : 29.4.2022 

Vyhodnotenie dokladov a komunikácia s generálnou sekretárkou zväzu : 2.-5.5.2022 

 

Zoznam vyžiadaných dokladov : 

Interné č. Externé č. Dátum Popis 

ZDF210021 20210285 21.12. Pretekárske topánky 

VH-112 290 24.11. Zimná obuv 

VH-110 136 9.11. Rukavice 

VH-115 0809 30.11. Antigenové testy 

DF210061 302021 16.4. Servis PP367DJ 

DF210085 572021 22.6. Servis PP367DJ 

DF210118 752021 26.7. Servis PP367DJ 

DF210162 325211377 15.10. Servis PP367DJ 

OZ210027 6817934294 8.11. Poistenie automobilu /zákonné/ : PP367DJ 

OZ210021 6817328812 14.11. Poistenie automobilu /havaríjne/ : PP367DJ 

IDK210067 417908/154  PHM PP367DJ 

IDK210070 418903/30  PHM PP367DJ 

zOZ210015 212122 14.10. Preprava saní -letenky 

VH-139 VH-139 26.12. Stravné L.Brož 

VH-139 25102 26.12. Tréning 

VH-139 VH-139 26.12. Štartovné 
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Kontrola bola zameraná na formálnu správnosť dokladov, zaúčtovanie dokladu, úhradu 

a ostatné náležitosti súvisiace s efektívnym, hospodárnym a účelným vynakladaním finančných 

prostriedkov. 

 

Doklad VH-110, VH-112, VH-115, ZDF210021 – nákup športovej výstroje (rukavice, topánky, 

antigénové testy a pod.). Doklady bez formálnych nedostatkov. Dožiadaný zoznam/evidencia 

vydanej športovej výstroje. 

Vyjadrenie generálnej sekretárky zväzu : Je vedená evidencia vydanej športovej výstroje voči 

podpisu na preberacích protokoloch športovca / funkcionára. 

 

Doklad DF210061 - servis vozidla PP367DJ v hodnote 469,75,-EUR. Doklad bez formálnych 

nedostatkov, faktúra uhradená prevodom dňa 16.4.2021. 

 

Doklad DF210085 –  servis vozidla PP367DJ v hodnote 383,20,-EUR. Faktúra uhradená 

prevodom dňa 22.6.2021. 

Na faktúre chýba špecifikácia (značka) zakúpených pneumatík. Pre účely preukázania 

hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov odporúčam požadovať od dodávateľa 

uvádzanie značky zakúpených pneumatík. 

Vyjadrenie generálnej sekretárky zväzu : V budúcnosti sa bude na faktúre od dodávateľa 

požadovať uvádzanie údaju o type/značke zakúpených pneumatík. 

 

Doklad DF210118 –  servis vozidla PP367DJ v hodnote 712,58,-EUR. Faktúra uhradená 

prevodom dňa 26.7.2021. 

Na faktúre chýba údaj o stave tachometra ku dňu servisu. Pre účely preukázania účelnosti 

vynaložených prostriedkov odporúčam uvádzať pri každom veľkom servise vozidiel i aktuálny 

stav tachometra. 

Vyjadrenie generálnej sekretárky zväzu : V budúcnosti sa bude od dodávateľa požadovať 

uvádzanie údaju o stave tachometra ku dňu servisu automobilu. 

 

Doklad DF210162 –  servis vozidla PP367DJ v hodnote 44,96,-EUR. Faktúra uhradená 

prevodom dňa 15.10.2021. Doklad bez formálnych nedostatkov. 

 

Doklad OZ210021 a OZ210027 -  havarijne a zákonne poistenie vozidla PP367DJ. Doklady 

bez formálnych nedostatkov, uhradené prevodom 14.10. resp. 8.11.2021.  
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Odporúčam realizovať prieskum trhu za účelom výberu najvýhodnejšieho poistenia za účelom 

jednoduchšieho preukázania hospodárnosti vynaloženia prostriedkov. 

Vyjadrenie generálnej sekretárky zväzu : Prieskum najvýhodnejšieho poistenia bol realizovaný 

pri uzatvorení pôvodnej poistnej zmluvy. Ide o pokračovanie/predĺženie pôvodnej poistnej 

zmluvy. 

 

Doklad IDK210067 a IDK210070 - PHM  PP367DJ. Úhrada platobnou kartou.  

Chýba údaj o stave tachometra. Odporúčam udávať aktuálny stav tachometra, prípadne viesť 

knihu jázd ak nie je vedená. 

Vyjadrenie generálnej sekretárky zväzu : Kniha jázd je vedená s podrobnou evidenciou 

o natankovaných litroch PHM ako i stave tachometra. 

 

zOZ210015 -  letenky a preprava saní na Svetové poháre v Číne a Rusku. Organizovaná 

chartrová preprava kanceláriou FIL (Medzinárodná federácia sánkovania). Doklad bez 

formálnych nedostatkov, uhradené na FIL prevodom dňa 14.10.2021. 

 

VH-139 – cestovný príkaz (stravné, tréning, štartovné) : Svetový pohár Altenberg v 

celkovej hodnote 1.895,-EUR. Doklady bez formálnych nedostatkov, stravné vyplatené 

v zmysle §5 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Účasť pretekárov preukázateľná 

na stránke medzinárodnej federácie : https://www.fil-luge.org/de/ergebnisse/eberspaecher-

weltcup-11 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 05.05.2022 

        Ing. Matúš Užák 

        kontrolór SZS 


