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Správa kontrolóra SŠZ  

za obdobie október 2016 – marec 2017 

 

 

Konferencia SŠZ, Bratislava, 19.04.2017 



Kontrolór SŠZ 

Po nadobudnutí účinnosti /01.01.2016/ zákona číslo 440/2015 Z. z. o športe v znení 
zákona číslo 354/2016 Z. z. kontrolóra SŠZ zvolila Konferencia SŠZ dňa 14. septembra 2017 
na päťročné obdobie. 

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. Každý kontrolór športového zväzu mal absolvovať povinné 
školenie organizované ministerstvom najneskôr do konca prvého polroku 2016, avšak takéto 
školenie pre kontrolórov ministerstvo nezvolalo. 

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 Ing. Danicou Ščepánovou.   

Vykonávaná činnosť Kontrolóra SŠZ 

Kontrolór po nástupe do svojej funkcie vykonal nasledovné úkony: 

- fyzická kontrola majetku – inventárneho materiálu –, skladu SŠZ. Písomná správa 
o vykonaní kontroly bola predložená VV SŠZ a bola schválená, 

- bola vykonaná kontrola evidencie klubov SŠZ, bolo konštatované, že nie všetky 
kluby splnili povinnosť nahlásenia údajov do ústredného registra športovcov 
s termínom do 30.09.2016, čím nepriamo porušili zákonom stanovenú povinnosť 
o registrácii klubov a športovcov. 

- na základe vyššie uvedených sa konštatuje, že kým do 14.09.2016 sa vykázalo 15 
resp. 14 klubov a 238 pretekárov, tak do 31.12.2016 v evidencii je už len 13 
klubov a 285 členov resp. 205 aktívnych pretekárov.  
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- na základe vyššie uvedených počtov, boli zo strany VV SŠZ prerozdelené finančné 
prostriedky na 1 aktívneho športovca 70,00 eur, celkom 14.350,00 eur. 

- boli skontrolované prvotné účtovné doklady za obdobie október 2016 až marec 
2017. Správu o rozpočte, účtovnej závierke, finančnú správu ako aj stav a pohyb 
majetku za rok 2016 predniesla prezidentka SŠZ. 

- účtovnú závierku a daňové priznanie za rok 2016 vypracoval účtovník SŠZ, ktoré 
skontroloval audítor a vypracoval audítorskú správu – samostatná spáva, výrok 
audítora. 



- veľkú časť  práce kontrolóra, prezidentky SŠZ ako aj členov VV SŠZ za posledné 
tri mesiace tvorilo doplnenie návrhu Stanov SŠZ tak, aby boli v súlade s § 19 až 23 
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zmysle neskorších predpisov. Pri tejto práci nám bol nápomocný Hlavný 
kontrolór športu pri Úrade vlády SR, za čo Ing. Alici Fisterovej patrí veľká vďaka. 

 

Celkové hodnotenie 
 
 Z pohľadu kontrolnej činnosti Kontrolóra SŠZ za uplynulé obdobie – od 01.10.2016 
do 31.03.2017 – je možné zhrnúť do troch kapitol: pozitíva, negatíva a odporúčanie na 
nastávajúce obdobie, ktoré je podľa nového zákona o športe jednoročné. 
 
Pozitíva:  

 Vedenie novej agendy SŠZ zo strany generálnej sekretárky bolo bez zistených chýb 
a v zmysle nových zákonných predpisov. V nasledujúcom období bude treba vykonať 
inventúru v archíve SŠZ za pomoci predchádzajúceho vedenia SŠZ. Bola podpísaná zmluva 
medzi Ministerstvom školstva, vedy a športu SR a SŠZ o poskytnutí finančných prostriedkov 
na činnosť SŠZ na rok 2017. Treba vysloviť poďakovanie terajšiemu vedeniu SŠZ ako aj 
zástupcom všetkých klubov za spoluprácu pri vypracovaní Stanov SŠZ v zmysle nového 
zákona o športe. 
 
Negatíva: 
 Kontrola práce a vedenie predpísanej agendy v kluboch zatiaľ vykonaná nebola zo 
strany kontrolóra SŠZ. Za posledné roky počet aktívnych pretekárov vykazuje klesajúcu 
tendenciu. Nie je kontakt medzi zväzom, klubmi a pretekármi, ktorí ukončili svoju aktívnu 
činnosť, nie sú zapojení do života zväzu či už do tréningového procesu alebo do propagovanie 
šermu prostredníctvom tých oblastí v ktorých pôsobia v civilnom, profesionálnom živote.  

Odporúčania:           
 Bude treba vykonať dôslednú evidenciu klubov, členov a aktívnych športovcov 
v zmysle zákona o športe. 

K práci kontrolóra by bolo potrebné aby kluby SŠZ ustanovili jedného svojho člena 
ako kontaktnú osobu pre Kontrolóra SŠZ. 

V zmysle nového zákona o športe je žiaduce, aby každý zaregistrovaný klub v SŠZ 
mal vlastnú webovú stránku. 

V Bratislave, dňa 18.04.2017 

              Juraj S Z A L A Y – v. r. –  

     kontrolór SŠZ 


