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Kontrolór SŠZ 

Po nadobudnutí účinnosti /01.01.2016/ zákona číslo 440/2015 Z. z. o športe v znení 

zákona číslo 354/2016 Z. z. za kontrolóra SŠZ dňa 14.09.2016 zvolila Konferencia SŠZ na 

päťročné obdobie Dr. – univ., Ing. I. C. Lic., Mgr. I. C.. Juraj Szalay, PhD., ktorý  v zmysle vyššie 

citovaného zákona zložil zákonom predpísanú skúšku odbornej spôsobilosti na MŠVVaŠ SR 

dňa 04.decembra 2017 a bolo mu vydané Osvedčenie s evidenčným číslo 0024 hlavným 

kontrolórom športu. 

Práca Kontrolóra SŠZ 

V zmysle § 13 a § 14 zákona číslo 440/2015 Z. z. o športe úlohy kontrolóra a postup 

pri kontrole sú jasne vymedzené. Kontrolór v zmysle § 13 bodu 3 písmena c) vypracúva 

výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú prekladá najvyššiemu orgánu športovej 

organizácie, teda Konferencii SŠZ. 

Kontrolór v uplynulom období spolupracoval s prezidentkou SŠZ pani JUDr. Tatianou 

Drobnou a generálnou sekretárkou SŠZ pani Gabrielou Geršiovou, ďalej na zasadnutiach 

Výkonného výboru SŠZ so všetkými jeho členmi. 

Vykonávaná činnosť Kontrolóra SŠZ 

1) Kontrola Finančnej správy na rok 2017 

2) Kontrola Návrhu rozpočtu na rok 2018 

3) Kontrola formálnej správnosti a úplnosti účtovných podkladov za účtovný rok 2017 

4) Kontrola Výročnej správy za rok 2017 

5) Kontrola Správy nezávislého audítora 

Ad.1). k plnenie rozpočtu za rok 2017 

Správu o plnení rozpočtu /Finančná správa/ za rok 2017 považujem za prehľadnú 

a vypovedajúcu o pohybe finančných prostriedkov. Boli cielene /z každého oddielu 

doklady s najvyššou finančnou čiastkou/ vybraté doklady, ktoré boli podrobené 

hĺbkovej analýze.  



Ad.2). k návrhu rozpočtu za rok 2018 

Vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2018 považujem za náležitý a starostlivo 

vypracovaný v zmysle zákonných predpisov, ktorý je v súlade so schváleným 

kalendárom pretekov SŠZ na rok 2018. 

 

Ad.3). k formálnej správnosti a úplnosti účtovných podkladov za účtovný rok 2017 

Boli skontrolované zákonom predpísané náležitosti účtovných dokladov. Konštatuje 

sa, že účtovné doklady sú spracované jednotným spôsobom, prehľadne a sú 

podpísané prezidentkou zväzu JUDr. Tatianou Drobnou. Pri kontrole boli jednotlivé 

účtovné doklady podrobené analýze, či sú vynaložené finančné čiastky oprávnené, 

resp. nutné. Účtovníctvo bolo vedené externým pracovníkom /Ing. Gregor/, ktorý zo 

zdravotných dôvodov účtovníctvo nedokončil – neodovzdal v požadovanom termíne 

a SŠZ musel požiadať o odklad podania daňového priznania za rok 2017. Celková 

úroveň vedenia účtovných dokladov ako aj účtovníctvo je na prijateľnej úrovni. 

Inventarizácia majetku SŠZ sa vykonáva podrobne raz za dva roky. Teraz bola 

vykonaná len kontrola vybratých položiek majetku SŠZ. Fyzicky skontrolované 

predmety sú v dobrom technickom stave, sú pravidelne využívané a sú evidované.

  

 

Ad.4). kontrola Výročnej správy za rok 2017 

Výročná správa  má jasnú štruktúru, je dostatočne podrobná. Obsahuje štrukturálne 

členenie zväzu, popisuje vykonaných činností a dosiahnutých výsledkov jednotlivcov a 

reprezentačných družstiev a ročnú účtovnú závierku.  

 

Ad 5) kontrola Správy nezávislého audítora 

Audit vypracovala spoločnosť „SISA auditing spol. s r. o.“ po obdržaní všetkých 

účtovných dokladov od účtovníka a podkladov od vedenia SŠZ podľa medzinárodných 

audítorských štandardov (International Standard on Auditing, ISA). Posúdili Výročnú 



správu SŠZ za rok 2017 a potvrdili, že Výročná správa 2017 obsahuje informácie podľa 

Zákona o športe a informácie uvedené v nej sú v súlade s účtovnou závierkou. 

 

Okrem vyššie uvedených kontrol, kontrolór sa zúčastnil všetkých zasadnutí Výkonného 

výboru SŠZ.  

Kontrolórom boli skontrolované všetky prvotné doklady súvisiace s Majstrovstvami SR za rok 

2017, prerozdelenia finančných prostriedkov do jednotlivých klubov SŠZ, prerozdelenia finančných 

prostriedkov z daru TIPOS a ostatné faktúry. 

 

 

Celkové hodnotenie 

Z pohľadu kontrolnej činnosti Kontrolóra SŠZ za uplynulé obdobie – od apríla 2017 

do mája 2018 – je možné zhrnúť do troch kapitol: pozitíva, negatíva a odporúčanie na 

nastávajúce obdobie, ktoré je podľa nového Zákona o športe jednoročné. 

 

Pozitíva:  

 Vedenie agendy SŠZ zo strany vedenia SŠZ bolo bez zistených chýb a v zmysle 

nových zákonných predpisov. Na základe splnenia všetkých podmienok mohla byť podpísaná 

zmluva medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SŠZ o poskytnutí 

finančných prostriedkov na činnosť SŠZ na rok 2017. Treba vysloviť poďakovanie užšiemu 

vedeniu SŠZ ako aj zástupcom klubov za spoluprácu v zmysle nového Zákona o športe. 

 

Negatíva: 

 Kontrola práce a vedenie predpísanej agendy v kluboch zatiaľ vykonaná nebola zo 

strany kontrolóra SŠZ. Nie je dostatočný kontakt medzi zväzom, klubmi a pretekármi, ktorí 

ukončili svoju aktívnu činnosť, nie sú zapojení do života zväzu či už do tréningového procesu 

alebo do propagovania šermu prostredníctvom tých oblastí v ktorých pôsobia v civilnom, 

profesionálnom živote.  

 



Odporúčania:           

 Bude treba vykonať dôslednú evidenciu klubov, členov a aktívnych športovcov ako aj 

bývalých aktívnych pretekárov šermu. 

K práci kontrolóra bude treba zo strany klubov SŠZ delegovať jedného svojho člena 

do kontrolnej komisie SŠZ. 

V zmysle nového Zákona o športe je treba zabezpečiť, aby každý zaregistrovaný klub 

v SŠZ mal vlastnú webovú stránku. 

 

 Na základe vykonanej kontroly zo strany kontrolóra SŠZ navrhujem Konferencii 

SŠZ konanej dňa 23. mája 2018 v Bratislave schváliť a zobrať na vedomie: 

- Výročnú správu za rok 2017 

- Finančnú správu za rok 2017 

- Návrh rozpočtu na rok 2018 

 

V Bratislave, dňa 23.05.2018 

 

 

                   Juraj S Z A L A Y  

     kontrolór SŠZ 


