
 

 

 

 

SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY ZVÄZ  

SŠZ, Trnavská cesta č. 39,  831 04 Bratislava,  

alebo na mail: slovak-fencing@slovsk-fencing.sk.  

 

Správa kontrolóra SŠZ  

za obdobie máj 2020 – apríl 2021 

Bratislava 

mailto:slovak-fencing@slovsk-fencing.sk


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 vykonáva svoju funkciu v zmysle vyššie 

citovaného zákona a Osvedčenia s evidenčným číslo 0024. 

Práca Kontrolóra SŠZ 

V zmysle § 13 a § 14 zákona číslo 440/2015 Z. z. o športe kontrolór vypracúva výročnú 

správu o činnosti kontrolóra, ktorú prekladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie, teda 

Konferencii SŠZ. 

Rok 2020 bol poznačený celosvetovou pandémiou ochorenia COVD-19, ktorá takmer 

znemožnila akúkoľvek súvislú prípravu športovcov v zmysle aktuálne platných nariadení. 

V dôsledku pandémie došlo aj k rušeniu pretekov, čo v pôvodne olympijskom roku prinieslo 

veľkú neistotu medzi športovcami. Samozrejme aj v dôsledku absentujúcej, resp. chaotickej 

komunikácie Vlády SR, bolo pre SŠZ mimoriadne náročné čokoľvek komunikovať smerom 

k svojim členom. 

 

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

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

Výkonného výboru SŠZ so všetkými jeho členmi. Ďalej s vedením jednotlivých športových 

klubov. Po volebnej konferencii SŠZ v septembri 2020 VV SŠZ bol nanovo kreovaný s malými 

zmenami. Práca kontrolóra s novým vedením SŠZ je na veľmi dobrej úrovni. 

       

por. 

č. 

dátum začatia 

kontroly 

Činnosť podľa § 13, ods. 1 až 4 

zákona č. 440/2015 Z.z. 

o športe 

pôvodca 

podnetu - 

podľa § 14, 

ods. 1 

zákona  

o športe  

Kontrolovaný subjekt:   

kluby 

očakávaný výstup  

kontrolnej činnosti 
 

1 3q 2019 kontrola tréningových procesov § 14 (1) c) kluby rozšírenie členskej 
 

    jednotlivých klubov SŠZ   
základne SŠZ 

 

2 3q 2020 
kontrola  správnosti delenia 

finančných prostriedkov § 14 (1) c) VV SŠZ 
súdržná spolupráca  

 

    jednotlivým zložkám SŠZ   
medzi vedeniami klubov 

 

    
   

 a VV SŠZ 
 

3 4q 2020 
kontrola dodržiavania 

právnych predpisov, § 14 (1) c) VV SŠZ 
námety smerom na MŠ  

 

    
kontrola zápisníc 

zo sedení VV SŠZ   
  

 



Kontrolná činnosť kontrolóra SŠZ v roku 2020: 

dátum 

ukončenia 

kontroly 

Činnosť - podľa § 13, ods. 1 až 4  

zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 

pôvodca podnetu – podľa 

§ 14, ods. 1 zákona o športe 

PRIEBEŽNE 

CELÝ ROK 

kontrola dodržiavania právnych 

predpisov, § 14 (1) a) - vlastná iniciatíva 

   kontrola zápisníc zo sedení VV SŠZ   

  
účasť na všetkých sedeniach VV 

SŠZ a trénerských rád, § 14 (1) a) - vlastná iniciatíva 

      

  kontrola vedenia účtovníctva,  § 14 (1) a) - vlastná iniciatíva 

  
konzultácie s účtovníkom a 

audítorom SŠZ   

  
kontrola  správnosti delenia 

finančných prostriedkov  

§ 14 (1) a) - podnet orgánu 

športovej organizácie 

      

v čase konania 

konferencie 

výročná správa kontrolóra SŠZ § 13 

(3) e)  § 14 (1) b) 

    
 

 

Ako kontrolór SŠZ v roku 2020 som sa zúčastnil na troch /3/ školeniach kontrolórov 

organizovaných HKŠ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O absolvovaní školenia kontrolórov v roku 2020 bolo kontrolórom vydané Osvedčenie 

o absolvovaní školení – kópia osvedčenia je uložená na sekretariáte SŠZ v Bratislave. 

 

por. 

č. 

termín 

školenia, 

ktorého som 

sa zúčastnil 

téma zo 

školenia 

cieľová skupina a počet osôb - 

komu boli postúpené 

informácia, vedomosti  

prínos pre SŠZ  

- čo sa zlepšilo... 
 

  

všetky 

školenia v 

roku  

pozri obsah 

pozvánky na 

školenia 

VV SŠZ a členovia 

trénerskej rady,   

 

      zástupca športovcov   
 

1 2018 
  

VV SŠZ a členovia 

trénerskej rady, všeobecná informov. 
 

      zástupca športovcov o zákone 440/2015 
 

2 2019 
  

VV SŠZ a členovia 

trénerskej rady, všeobecná informov. 
 

      zástupca športovcov o zákone 440/2015 
 

3 2020 
  

VV SŠZ a členovia 

trénerskej rady, všeobecná informov. 
 

      zástupca športovcov o zákone 440/2015 
 

          
 

          
 



Ďalšia vykonávaná činnosť Kontrolóra SŠZ 

1) Kontrola Finančnej správy na rok 2020 

2) Kontrola Návrhu rozpočtu na rok 2020 

3) Kontrola formálnej správnosti a úplnosti účtovných podkladov za účtovný rok 2020 

4) Kontrola Výročnej správy za rok 2020 

5) Kontrola Správy nezávislého audítora – nebola, nakoľko za rok 2020 audit nebol 

potrebný v dôsledku 

 

Ad.1). k plnenie rozpočtu za rok 2020 

Správu o plnení rozpočtu /Finančná správa/ za rok 2020 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. Neboli zistené žiadne porušenia účtovnej disciplíny.  

Na sekretariáte SŠZ boli priebežne vykonávané kontroly vedenia agendy, doklady 

zadávané do účtovníctva a stav hotovosti príručnej pokladnice.  

Ad.2). k návrhu rozpočtu za rok 2021 

Vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2021 považujem za náležitý a starostlivo 

vypracovaný v zmysle zákonných predpisov, ktorý je v súlade s odporúčaniami HKŠ 

a po ukončení pandémie COVID 19 bude upresnený kalendárom pretekov SŠZ na rok 

2021 a s prihliadnutím na pandémiu COVID 19. 

 

Ad.3). k formálnej správnosti a úplnosti účtovných podkladov za účtovný rok 2020 

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, CSc. Pri kontrole boli jednotlivé účtovné 

doklady podrobené analýze, či sú vynaložené finančné čiastky oprávnené, resp. nutné. 

Účtovníctvo bolo vedené profesionálnou účtovníckou organizáciou ĽP, spol. s r. o. 



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

Inventarizácia majetku SŠZ sa vykonáva priebežne, podrobne raz za dva roky. Fyzicky 

skontrolované predmety sú v dobrom technickom stave, sú pravidelne využívané a sú 

evidované v zmysle platných predpisov inventarizácie majetku.  

 

Ad.4). kontrola Výročnej správy za rok 2020 

Pred Konferenciou SŠZ kontrolórovi bola predložená Výročná správa za rok 2020. 

Obsahuje štrukturálne členenie zväzu, popisuje vykonaných činností a dosiahnutých 

výsledkov jednotlivcov a reprezentačných družstiev a ročnú účtovnú závierku. Výročná 

správa bude zverejnená na domovskej stránke SŠZ a po upokojení celkovej situácie 

vplyvom COVID 19 a po nariadení ústredných orgánov možnosť organizovať 

konferencie, bude stanovený termín konferencie SŠZ. V čase spracovania tejto správy 

kontrolóra SŠZ termín konania výročnej konferencie bol stanovený na 19.05.2021. 

Ad 5) kontrola Správy nezávislého audítora 

Audit za rok 2020 nebol vyhotovený, nakoľko v zmysle zákona a športe, organizácie, 

ktorým neboli pridelené financie na činnosť, ktoré podliehajú kontrole audítorov, nie 

je potrebné dať vypracovať audítorskú správu. Z úsporných dôvodov za rok 2020 SŠZ  

nedal vypracovať audítorskú správu.  

 

Ad 6) Kontrola prác a činností jednotlivých komisií SŠZ 

Okrem vyššie uvedených kontrol, kontrolór sa zúčastnil všetkých zasadnutí Výkonného 

výboru SŠZ.  

Predsedovia jednotlivých komisií vyhotovili správu o ich činnosti, ktoré sú v archíve 

kontrolóra: 

- Správa ekonomicko - marketingovej komisie, 

- Správa komisie pre medzinárodné vzťahy, 

- Správa komisie mládeže, 

- Správa rozhodcovskej komisie, 

- Správa zástupcu športovcov, 

- Správa športovo-technickej komisie. 

 



Celkové hodnotenie 

Z pohľadu kontrolnej činnosti Kontrolóra SŠZ za uplynulé obdobie – od mája 2020 do 

apríla 2021 – 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 uvedených mohla byť podpísaná zmluva medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SŠZ o poskytnutí finančných 

prostriedkov na činnosť SŠZ na rok 2020. Treba vysloviť poďakovanie užšiemu vedeniu SŠZ ako 

aj zástupcom klubov za spoluprácu v zmysle nového zákona o športe. 

 

 VV SŠZ bol hlavným organizátorom všetkých podujatí, ktoré vzhľadom na pandémiu 

COVID 19 bolo možné uskutočniť. 

 Bez uvedenia presných čísiel – každý klub má o tom svoj presný prehľad – môžem 

konštatovať, že toľko finančných prostriedkov, koľko obdržali kluby za posledné obdobie, 

v minulosti nikdy nedostali. 

Na základe pozitívnych skúseností z organizovania ostatných podujatí odporúčam 

uchádzať sa u FIE o pridelení podujatí vyšších kategórií /SP, ME, MS/. 

 

Negatíva: 

 Ako bolo konštatované aj za ostatné roky, 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 vykonávať priebežne dôslednú evidenciu klubov, členov a aktívnych 

športovcov ako aj bývalých aktívnych pretekárov šermu. 

K práci kontrolóra bolo by vhodné zo strany klubov SŠZ delegovať jedného svojho člena 

do kontrolnej komisie SŠZ od minuloročnej konferencii úloha trvá. 



 Na základe vykonanej kontroly zo strany kontrolóra SŠZ navrhujem Konferencii SŠZ 

schváliť a zobrať na vedomie: 

- Výročnú správu za rok 2020 

- Finančnú správu za rok 2020 

- Návrh rozpočtu na rok 2021 

 

Záverom 

 Táto správa kontrolóra SŠZ je piatou správou na konci funkčného,  päťročného obdobia 

kontrolóra v zmysle zákona o športe. 

 Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým členom šermiarskeho zväzu za 

spoluprácu, za pomoc. 

 Spomínam na tých vzácnych ľudí, priateľov, ktorí nás opustili za posledné roky 

a pozerajú na Vás šermiarov z hora s takou láskou akou láskou sa Vám venovali na tréningoch 

a viedli svojich zverencov svojimi radami na pretekoch. R.I.P. 

Za nové volebné obdobie SŠZ doviedli medzi tie národné športové zväzy, ktoré môžu 

hrdo reprezentovať svoje športové disciplíny. Vyslovujem svoju vďaku všetkým za obetavú 

prácu! 

Uplynulé päťročné obdobie nebolo vždy len bez problémov. Boli úspechy ale aj 

nesplnené ciele, ktoré sme si vytýčili a ktoré budeme musieť spoločnými silami dotiahnuť do 

úspešného konca. 

Stotožňujem sa s názormi jednotlivých predsedov odborných komisií a to hlavne v tom, 

že ako jeden zo základných cieľov SŠZ bude treba zabezpečiť a vytvoriť možností 

k usporiadaniu slovenské a aj medzinárodné turnaje, ktoré sú jedným zo základov rozvoja 

šermu na Slovensku a aj podľa nových smerníc MŠVVaŠ prepojených na získavanie potrebných 

finančných prostriedkov pre funkčnosť SŠZ.  



Zvýšiť počet domácich turnajov a zároveň organizovať ďalšie medzinárodné turnaje 

Grand prix. Bratislava. Navrhujem, aby sme sa uchádzali u FIE o medzinárodný turnaj v roku 

2023 a tento turnaj by bol pod názvom „Grand Prix Bratislava - Peter Drobný“. 

Bude treba zabezpečiť technickú kontrolu na domácich turnajoch zo strany zväzu, a 

opätovne zabezpečiť a snahu vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu možnosti vybudovania 

národného šermiarskeho centra, čo sa nám doteraz nepodarilo. 

 

Pozitívne vnímam pravidelné sústredenia, zakončené pretekmi, je treba pracovať na 

tom, aby na medzinárodných turnajoch SŠZ reprezentovali okrem jednotlivcov aj družstvá.  

 

 

V Bratislave, dňa 01.04.2021 

 

                    Juraj   S Z A L A Y 

     kontrolór SŠZ 


