
Správa dozornej rady SAZ za obdobie od VZ SAZ 2008 do VZ SAZ 2012 
 

Vážené Valné zhromaždenie SAZ, dámy a páni, 
 

dovoľte mi predložiť správu DR SAZ za obdobie od mimoriadneho volebného VZ SAZ 
konaného dňa 15.11.2008 do dnešného volebného VZ SAZ so zameraním na obdobie od ostatného 
VZ SAZ, ktoré sa uskutočnilo 21.3.2010. 
 

Na mimoriadnom VZ SAZ dňa 15.11.2008 bola zvolená DR SAZ v zložení Peter Filo, Igor 
Gavenčiak, Štefan Stráňovský, Ján Gigac a Juraj Ščerbík. Na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa 
konalo bezprostredne po voľbe DR SAZ, bol za jej predsedu zvolený Peter Filo a za podpredsedu 
Štefan Stráňovský. Na VZ SAZ v roku 2010 bola schválená novelizácia stanov SAZ, na základe 
ktorej sa stali predsedovia OAZ členmi VV SAZ. V dôsledku uvedenej zmeny zanikol Igorovi 
Gavenčiakovi, predsedovi AZB mandát člena DR SAZ. Nakoľko sa ďalšie VZ SAZ neuskutočnilo, 
nový člen DR SAZ za AZB nebol zvolený a DR SAZ pôsobila ako štvorčlenná. 

DR SAZ je autonómnym kontrolným orgánom SAZ, ktorý sa za svoje pôsobenie zodpovedá 
VZ SAZ. Svoju činnosť vykonáva na podnet členov SAZ a na základe vlastných právomocí, 
plynúcich zo Stanov SAZ, Štatútu DR SAZ a plánov činnosti DR SAZ na jednotlivé roky. 

Dozorná rada sa v predchádzajúcom období stretávala zväčša pri atletických podujatiach, 
predseda informoval členov DR SAZ o rokovaniach VV SAZ a DR SAZ sa tiež zaoberala 
aktuálnymi otázkami činnosti SAZ a podnetmi členov SAZ. 

Kontrolná činnosť voči VV SAZ bola uplatňovaná účasťou predsedu DR SAZ 
na zasadnutiach VV SAZ. Predseda DR SAZ bol pravidelne prítomný na zasadnutiach VV SAZ, 
aktívne sa vyjadroval k prejednávanej problematike, kontroloval, či sú dodržiavané Stanovy SAZ, 
rokovací poriadok VV SAZ, smernice SAZ, preveroval vecnú úplnosť zápisov z rokovaní VV SAZ 
a plnenie uznesení VV SAZ. Pripomienkovali sme návrhy na zmenu smerníc SAZ (Organizačný 
poriadok SAZ, Registračný poriadok SAZ), pričom väčšina našich doporučení bola akceptovaná. 
Oproti minulosti sa zlepšila informovanosť o rokovaniach VV SAZ, informácie zo zasadnutí VV 
SAZ boli na internetovej stránke SAZ zverejňované pravidelne a včas. Opakujúcim sa nedostatkom 
bola skutočnosť, že mnoho prijatých uznesení sa neplnilo v stanovených termínoch, ich plnenie sa 
odsúvalo na ďalšie zasadnutie. Výsledkom tejto praxe opakovaného prerokovávania príslušnej 
problematiky bola časová náročnosť zasadnutí VV SAZ, ktoré sa neúmerne predlžovali a potom 
nebolo možné venovať dostatok priestoru ďalším dôležitým témam. 

V období od VZ SAZ v roku 2010 riešila DR SAZ podania AO Slávia UK Bratislava, 
týkajúce sa M-SR družstiev dospelých 2010, Vladimíra Gubrického k prestupu Tomáša Hulínka 
z AFK Nové Mesto nad Váhom do AK Spartak Dubnica nad Váhom v jesennom prestupovom 
termíne v roku 2010 a sťažnosť ŠG Stavbár Nitra na postup Organizačnej komisie pri prestupe 
Moniky Ivánkovej z AK Spartak Dubnica nad Váhom do ich klubu rovnako v jesennom 
prestupovom termíne v roku 2010. Dozorná rada vo všetkých prípadoch vyhodnotila stanoviská 
kompetentných orgánov SAZ a vydala svoje rozhodnutia. V prípade prestupu M. Ivánkovej 
upozornila VV SAZ na porušenie prestupového poriadku zo strany Organizačnej komisie SAZ. 
Podobne sme postupovali aj v prípade prolongácie členstva v SAZ cudzích štátnych príslušníkov na 
rok 2011 bez súhlasu materských federácií. V dvoch prípadoch sme postúpili podanie 
Disciplinárnej komisii SAZ, informáciu či sa táto prípadmi zaoberala, sme nedostali. 

V roku 2011 došlo zo strany VV SAZ k porušeniu Stanov SAZ nezvolaním VZ SAZ. 
Predseda DR SAZ na túto skutočnosť VV SAZ upozornil. 

V roku 2009 vykonali pracovníci Správy finančnej kontroly Bratislava na SAZ vládny audit, 
zameraný na overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri 
hospodárení s prostriedkami, poskytnutými zo štátneho rozpočtu SR a overenie zúčtovania 
so štátnym rozpočtom za obdobie od 1.1.2006 do 31.8.2009. Vládny audit zistil 4 nedostatky, 
z ktorých jeden bol hodnotený ako nedostatok so strednou závažnosťou a 3 ako nedostatky s nízkou 



závažnosťou. VV SAZ prerokoval správu z vládneho auditu, prijal opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov. DR SAZ konštatuje, že prijaté opatrenia boli splnené. 

Ďalšiu kontrolu hospodárenia vykonal v súlade so štatútom Dozornej rady SAZ jej predseda. 
Dňa 5.9.2012 vykonal na Sekretariáte SAZ kontrolu účtovných dokladov, ktorej cieľom bolo 
preverenie účelnosti využitia a zúčtovania finančných prostriedkov, ktoré poskytol SAZ zo svojho 
rozpočtu na činnosť oblastných atletických zväzov v roku 2011. 
V súvislosti s vyúčtovaním nákladov na činnosť VsAZ bola vyslovená úvaha o správnosti použitia 
časti nákladov na usporiadanie majstrovstiev VsAZ v hale, v ďalších dokladoch nedostatky neboli 
zistené. Podobne neboli zistené ani nedostatky v zúčtovaní náklad AZB a ZsAZ. Naopak 
vyúčtovanie dotácie na činnosť SsAZ na rok 2011 bolo hodnotené ako nejasné a neúplné, niektoré 
faktúry sa obsahovo prekrývajú, chýbajú doklady (napríklad dohody o vykonaní práce, cestovné 
doklady a pod.), z ktorých by bolo možné posúdiť oprávnenosť a účelnosť použitia finančných 
prostriedkov a dodržiavanie smerníc SAZ o odmeňovaní rozhodcov a funkcionárov pretekov. 
 
 V období od VZ SAZ konaného dňa 21.3.2010 bola vykonaná aj kontrola plnenia uznesenia 
z uvedeného VZ SAZ. VZ SAZ v bode 3. Ukladá, prijalo nasledovné uznesenia: 
VZ ukladá: 

a) Výkonnému výboru SAZ vykonať úpravy v rozpočte SAZ pre rok 2010 podľa získaných 
finančných prostriedkov, v príjmovej a výdavkovej časti. 

 
b) Výkonnému výboru SAZ zabezpečiť, aby boli na internetovej stránke SAZ uverejňované 

príspevky od predsedov oblastných atletických zväzov, predsedov odborných komisií 
SAZ alebo ich poverených zástupcov, s tým, že materiál nesmie mať hanlivý charakter, 
musí byť podpísaný predkladateľom a musí byť uvedený charakter materiálov (pracovný, 
informatívny, nominačný). 

 
c) Výkonnému výboru SAZ zabezpečiť, aby boli ponechané v platnosti kritériá hodnotenia 

ŠŠS a ostatných útvarov mládeže pre rok 2009 podľa Zásad hodnotenia útvarov mládeže 
pre rok 2009 schválených VV SAZ, a aby podľa nich boli útvarom mládeže poskytnuté 
v roku 2010 finančné prostriedky. Súčasne ukladá VV SAZ zabezpečiť, aby Komisia 
mládeže SAZ na najbližšom zasadnutí VV SAZ predložila nový návrh hodnotenia útvarov 
mládeže pre rok 2010 a podľa nich pre poskytnutie finančných prostriedkov v roku 2011. 

 
d) Výkonnému výboru SAZ vykonávať pravidelnú kontrolu vynakladania a využívania 

investičných prostriedkov. 
 

e) Výkonnému výboru SAZ spracovať návrh na odpustenie dane z príjmov TJ a klubov do 
10.000 € a návrh zaslať na Ministerstvo financií SR. 

 
f) Výkonnému výboru SAZ spracovať návrh na odpustenie dane z nehnuteľností – 

telovýchovných a športových subjektov a pozemkov pod uvedenými objektmi a návrh 
zaslať na Ministerstvo financií SR. 

 
g) Výkonnému výboru SAZ spracovať návrh na daňový bonus pre trénerov mládeže a návrh 

zaslať na Ministerstvo financií SR. 
 
 

h) Výkonnému výboru SAZ a Disciplinárnej komisii SAZ pripraviť návrh zmeny platného 
Disciplinárneho poriadku SAZ. 

 
i) Výkonnému výboru SAZ zapracovať do Stanov SAZ zmeny vyplývajúce zo zmien 

schválených VZ SAZ dňa 21.03.2010. 



 
j) Výkonnému výboru SAZ zaoberať sa zakladajúcou listinou Atletiky, s.r.o. 

 
 Splnením uznesenia VZ SAZ sa zaoberal VV SAZ na svojom zasadnutí 14.4.2010. VV SAZ 
konštatoval, že z priebehu VZ SAZ vyplynuli nerealizovateľné požiadavky a úlohy, ktoré nie sú v 
súlade so zákonmi SR (resp. sú zásahom do majetku, ktorý spravujú obce a VÚC). Napriek tomu na 
splnenie uznesení VZ SAZ prijal VV SAZ uznesenia číslo 19/3 až 19/12. Ich plnenie bolo zo strany 
DR SAZ sledované a môžeme konštatovať, že body uznesenia VZ SAZ a), b), c), h), i) a j) boli 
splnené, aj keď niektoré nie v pôvodne stanovených termínoch. Bod d) bol vypustený zo sledovania 
s odôvodnením, že v tomto období MŠ SR nepridelilo SAZ žiadne investičné prostriedky. K bodom 
e), f),a g) VV SAZ svojím uznesením U II/23 z 22.9.2010 rozhodol, že „nemajú v dnešnej dobe 
opodstatnenie a nebude ich riešiť“. 
 
 V závere mi dovoľte poďakovať členom DR SAZ za ich prácu počas uplynulého volebného 
obdobia. Moje poďakovanie za spoluprácu patrí aj predsedníčke SAZ Dr: Mračnovej a ostatným 
členom VV SAZ. I keď sa naše názory a pohľady na niektoré prerokovávané problémy a spôsob ich 
riešenia sa nie vždy zhodovali, vzájomnú spoluprácu, až na malé výnimky, hodnotím ako korektnú. 
 
 
 Správa DR SAZ bola prerokovaná na zasadnutí DR SAZ dňa 20.10.2012. 
 
 
 
 
 
 
         Peter Filo 
             predseda DR SAZ 


