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           č. 201/2022 

 

 
SPRÁVA Z KONTROLNEJ ČINNOSTI 

v súlade s §  14 ods. 9 zákona o športe. 

 
Hlavným cieľom RK bola kontrola činnosti NŠO/SAŠŠ v roku 2021, v zložitom období 

pretrvávajúcej pandémie, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov podľa 

zákona 440/2005 Z. z. o športe a ďalších ustanovení a rozhodnutí organizácie v súvislosti s 

činnosťou organizácie a jej riadenia. 

  

 

Činnosť organizácie 

 

V roku 2021 SAŠŠ nečerpala žiadnu dotáciu (finančné prostriedky) z MŠVVaŠ SR. 

Z verejných zdrojov organizácia čerpala financie z MO SR - dotácia na projekt  „Na dno 

študentských síl“ vo výške 6 236 EUR. Zo získanej dotácie neboli vyčerpané všetky finančné 

prostriedky, nakoľko pre opätovné zatvorenie škôl sa niektoré kolá nemohli uskutočniť. Časť 

finančných prostriedkov vo výške 4 624,66 bola vrátená. Zúčtovanie voči MO SR bolo 

uskutočnené v poriadku, čo potvrdila aj správa z MO SR. 

 

V medzinárodnej oblasti sa v septembri v dňoch 11.–19.9.2021  uskutočnilo podujatie ISF 

SVETOVÉ HRY U15, ktoré prebehli súbežne so svetovým šampionátom v ORIENTAČNOM  

BEHU, ktorý trval do 11.9.2021.  Obe podujatia sa uskutočnili v srbskom Belehrade. 

Pobytové náklady na SH U15 boli uhradené na základe zmluvy o spolupráci NŠZ (SAZ, SPF, 

SZBe) a účastnícke poplatky si hradili účastníci.   

Pobytové náklady na ISF v OB boli uhradená v roku 2020  SZOŠ.   

V decembri od 27.11.- 5.12.2021 sa uskutočnil šampionát v HÁDZANEJ. Časť pobytových 

nákladov boli uhradené v roku 2020, časť hradil na základe zmluvy o spolupráci  SZH.  

MŠVVaŠ SR v roku 2021 nevyhovelo žiadosti na finančné pokrytie nákladov na podujatia 

ISF.  

 

V roku 2021 sa konal volebný, zároveň  aj výročný SNEM SAŠŠ, ktorý prebehol 26.6.2021 

v Poprade. Organizácia oslavovala 30 výročie svojho vzniku. Na sneme SAŠŠ sa volil nový 

prezident a členovia Predsedníctva SAŠŠ. Novým prezidentom SAŠŠ sa stala Mgr. Eva 

Murková. Zápis zo Snemu zverejnený na https://sass.sk/o-sa/snemy. Snem SAŠŠ upravil 

a schválil základný dokument – STANOVY SAŠŠ. Nové stanovy boli zaslané na registráciu 

MV SR a na vedomie kontrolórke športu SR. 

 

Na svoju žiadosť (podanú 4.11.2021) ukončila svoju činnosť kontrolórka organizácie Mgr. 

Eva Pavlíková. Delegáti SNEMU SAŠŠ hlasovali prostredníctvom elektronickej pošty  

https://sass.sk/o-sa/snemy
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22.03.2022 - 29.3. 2022 o návrhu nového kontrolóra SAŠŠ. Kandidát na post nového 

kontrolóra SAŠŠ prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. bol zvolený. Zápis zverejnený a zaslaný HKŠ. 

 

V roku 2021 zo sekretariátu SAŠŠ  odišli  z pracovného pomeru traja zamestnanci (A. 

Hlôšková, J. Valušková a ukončenie dohody K. Bajtalová), Kancelária sekretariátu sa 

presťahovala z Bratislavy (sídlo je ponechané) do menších priestorov v Trnave, Námestie 

Jozefa Herdu 1, po schválení predsedníctvom SAŠŠ.  Zápis zverejnený. 

 

 

Finančné kontroly v organizácii 

 

1. V januári 2021 prebehla „neoficiálna“ kontrola z MŠVVaŠ SR zo sekcie športu - 

odbor ekonomických činností v športe. Na základe požiadaviek boli poskytnuté všetky 

potrebné doklady pracovníčke odboru M. Horákovej. Písomný záver ani stanovisko 

neboli zaslané SAŠŠ. 

2. 29.4.2021 bola začatá kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra SR (HKŠ 2021/26) 

zameraná na hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných 

prostriedkov,  poskytnutých v roku 2020 na základe zmluvy č. 0107/2020/SŠ. 

Všetky potrebné doklady podľa požiadaviek boli odovzdané. 

Dňa 10.6.2021 sa uskutočnila zo strany HK inventarizácia dodaných tovarov 

v kancelárii organizácie. Kontrola prebehla bez problémov, zápis bol spracovaný na 

mieste kontroly, inventúra bola v poriadku a adekvátna v súlade dodaného tovaru. 

3. 18.6. 2021 bolo zaslané oznámenie o rozšírení kontrolnej činnosti na ďalšie položky 

čerpania finančných prostriedkov na základe zmluvy č. 0107/2020/SŠ. Všetky 

potrebné doklady podľa požiadaviek boli odovzdané hlavnej kontrolórke.  

Kontrola HKŠ 2021/26 bola ukončená 26.8.2021. Stanovené nedostatky boli 

odstránené, finančné prostriedky za neuskutočnené podujatia - odvody vo výške 

61 221,88 € boli vrátené v plnej výške na účet MŠVVaŠ SR. 

 Výsledný odvod za základe identifikovaných nedostatkov bol 0 €. 

4. 30.8.2021 bolo zaslané oznámenie na predmet kontroly – Posúdenie Stanov športovej 

organizácie HKŠ 2021/37. Začatie kontroly z kancelárie hlavnej kontrolórky SR od 

dňa 9.8.2021. Zistené nepresnosti boli odstránené, po schválení delegátmi snemu, 

nové Stanovy boli vzaté na vedomie MV SR a zaslané HKŠ. Kontrola bola ukončená 

dňa 13.10.2021. 

5. 7.12.2021 bolo zaslané oznámenie – Podnet na  začatie kontroly –  list vo veci 

„Žiadosť o prešetrenie priebehu Snemu SAŠŠ“ od členov SAŠŠ – V.Černušák, J. 

Argajová – KK SAŠŠ BA, M.Kundľa, Z. Dubcová – KK SAŠŠ PO, A. Javorka – o.z. 

Kalokagatia na Sl. Kontrola dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí 

SAŠŠ v súvislosti so športovou činnosťou - HKŠ 2021/41 bola ukončená 8.12.2021 

bez opatrení. V tejto súvislosti bola vykonaná kontrolná činnosť aj kontrolórom 

organizácie. Správa bola zaslaná HKŠ. 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov: 

Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z vlastných zdrojov (UNI 

CREDIT bank) : 

Zostatok na účtoch k 31.12.2020 –  88 904,52 € 

Príjem za rok 2021:    101.277 € 

Výdaj v roku  2021:     171.735 € 
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Zostatok na účtoch k 31.12.2021 –  19. 744 € 

 

Všetky náklady na činnosť sa hradili z účtu SAŠŠ v UNI CREDIT bank. 

 

Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov účtu organizácie UNI CREDIT k MŠM 

ISF v CB – poplatky od účastníkov a partnerov.  

Zostatok na účte k 31.12.2020 –  20 631,08 € 

Príjem za rok 2021:    7.600 € 

Výdaj v roku  2021:     6.360 € 

Zostatok na účte k 31.12.2021 –  21.871 € 

 

Účet vo VÚB banke bol ZRUŠENÝ. 

SAŠŠ v roku 2021 neuskutočnila  audit, nakoľko jej táto povinnosť nevznikla.  

 

Hospodárenie za rok 2021, hospodársky výsledok, aj návrh na vysporiadanie 

hospodárskeho výsledky sú podrobne uvedené vo Výročnej správe za rok 2021. 

 

 

Záver 

 

Finančné prostriedky, ktoré mala organizácia k dispozícii boli využívané v zmysle Smernice o 

hospodárení a uznesení P SAŠŠ.  

Verejné prostriedky (VP) poskytnuté z MO SR boli používané hospodárne (so zreteľom na 

primeranú kvalitu), efektívne (týka sa najlepšieho vzájomného pomeru medzi použitými 

prostriedkami a dosiahnutými výsledkami), účinne (k dosiahnutiu vyhlásených 

zámerov), účelne, v súlade s podmienkami zmlúv a zákona o športe.  

V roku 2021 prebehlo v organizácii viacero kontrol, hlavne zo strany hlavného kontrolóra 

v športe SR. Poskytnutá bola 100% súčinnosť, prebehli stretnutia s hlavným kontrolórom, 

nedostatky boli ihneď odstránené.  

V roku 2021 nebola poskytnutá organizácii žiadna dotácia z MŠVVaŠ SR.   

 

 

Navrhnuté opatrenia: 

 

RK nenavrhuje žiadne opatrenia.  

 

 

 

Správa z kontrolnej činnosti doručená na vedomie: 

 

PaedDr. Peter Toman, viceprezident SAŠŠ, poverený výkonom funkcie Prezidenta SAŠŠ 

členovia Predsedníctva SAŠŠ  

delegáti Snemu SAŠŠ 
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Dátum vyhotovenia správy:  10.6.2021, Trnava 

 

 

Podpis kontrolóra :   prof. Ing. Juraj Nemec.................................................................. 

 

 

Podpis bývalá kontrolórka: Mgr. Eva Pavlíková.......................................................... 

 

 

Podpis členov revíznej komisie: Mgr. Božena Baliová.................................................. 

 

 

          Jozefína Odehnalová................................................... 

 

 


