
 

 

Vážení delegáti VZ SAZ, 

 

Predkladám Vám správu o činnosti kontrolóra SAZ od Valného zhromaždenia SAZ dňa  

5. novembra 2016 do dnešného dňa. 

 

  Činnosť kontrolóra SAZ som sa snažil vykonávať v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. 

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho článkov o úlohách kontrolóra. 

 

  Priebežne som vykonával kontrolu dodržiavania  predpisov a rozhodnutí SAZ a jeho 

orgánov. Zúčastňoval som sa zasadnutí VV SAZ, vykonával som priebežnú kontrolu obsahu 

zápisníc a včasnosť ich zverejňovania. 

 

 Vykonával som dozor nad prípravou organizačných materiálov k VZ SAZ, ako 

i oprávnenosti účasti delegátov na dnešnom VZ SAZ v zmysle schválených stanov SAZ. Žiaľ 

boli i takí delegáti z VsAZ, ktorí nespĺňali podmienky oprávnených delegátov, nakoľko 

1.januára neboli členmi SAZ. Namiesto nich mali prísť náhradníci. 

 

  Kontroloval som čerpanie finančných prostriedkov v oblastných atletických zväzoch 

v roku 2016 ktoré dostali zo SAZ a zúčtovali ich na Se - SAZ. 

 

 Taktiež som sledoval dodržiavanie zverejňovania priebežného čerpania prostriedkov 

dotácie od štátu na stránke SAZ v časti Dokumenty- finančná komisia- čerpanie rozpočtu. 

 

  Priebežne som kontroloval čerpanie všetkých finančných prostriedkov  v jednotlivých 

položkách vo vzťahu k rozpočtu. Pripomienkoval som ich prípadné nesprávne zaraďovanie 

ako i prípadné vyššie čerpanie ako bol rozpočet. 

 

 Aj v závere roka som sledoval čerpanie a účelnosť použitia finančných prostriedkov. 

I napriek upozorneniu a požiadaniu držiteľov limitov o včasné a správne zúčtovanie boli i takí 

držitelia limitov, ktorí nepredložili správne doklady na zúčtovanie pridelených prostriedkov  

v stanovených termínoch a boli i takí, ktorých doklady neboli uznané ako účelné využitie 

finančných prostriedkov a boli odmietnuté. Vedenie zväzu včas nevyčerpané prostriedky 

využilo na zrealizovanie pripravených náhradných programov v jednotlivých kapitolách 

rozpočtového zámeru a ich zúčtovanie voči ministerstvu.   

  

  Na SAZ bol 19.12.2016 doručený list od hlavného kontrolóra športu o posudzovaní 

súladu stanov SAZ so zákonom o športe s konštatovaním, že v stanovách SAZ nebola 

implementovaná aplikácia niektorých ustanovení zákona o športe. SAZ analyzoval všetky 

pripomienky, spracoval stanovisko, ktoré bolo konzultované na stretnutí s hlavným 

kontrolórom športu, ktorého som sa tiež zúčastnil a výsledkom sú nutné úpravy stanov SAZ, 

doplnené o nové úpravy zákona o športe a tieto sú predmetom dnešného rokovania VZ aby 

SAZ splnil jednu z podmienok spôsobilosti prijímania finančných prostriedkov a mohol 

dostávať príspevok uznanému športu. 

 

  V súvislosti so zmenou zákona o športe platného od 1.1.2017 a predovšetkým s jeho 

rozdielnou interpretáciou niektorých článkov zákona v praxi a to nielen v športovom hnutí ale 

i medzi legislatívcami, boli spísané požiadavky na pozastavenie účinnosti niektorých článkov 

zákona. Čaká sa, aký osud stihne tieto požiadavky.  

Aj to je jeden z dôvodov, prečo v SAZ zatiaľ nie je schválený rozpočet. 

 

V zákone o športe bol upravený napríklad §4 Športovec odstavec 6  
„Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch 
súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej 
evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“ 



 

 

 

  Naplnenie tohto bodu je kvantitatívne kritérium pre uznanie športovej organizácie za 

národný športový zväz a  má vplyv na výšku príspevku uznanému športu. Čiže nestačí mať 

zaregistrované osoby, ale tieto osoby podľa zmeneného zákona musia mať minimálne tri 

štarty na súťažiach. Tieto údaje sa k 30.septembru transformujú do informačného systému 

športu a slúžia ako jedno z kritérií pre výpočet výšky finančných prostriedkov uznanému 

športu. 

 

  Aby sme sa  vyhli prípadným nepríjemnostiach, žiadam Vás o dodržiavanie platných 

predpisov. 

 

Ďakujem za pozornosť. 

 

23.4.2017 

Ing. Jozef Malík, kontrolór SAZ, J. Kráľa 15, 942 01 Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení delegáti VZ SAZ, 

 

 

Predkladám Vám správu o činnosti kontrolóra SAZ od VZ SAZ 21. mája 2016  do dnešného 

dňa. 

 

Počas tohto obdobia: 

som sledoval dodržiavania predpisov a rozhodnutí SAZ, pričom som upozornil: 



 

 

a)  na nesúlad medzi smernicou o hosťovaní a schválenými hosťovaniami 

b) na nesúlad medzi Rozsahom pretekania sa v SAZ a návrhom nominácie v mládežníckych 

kategóriách 

c) na nesúlad medzi Koncepciou mládeže na rok 2016 a rozsahom pretekania sa v SAZ 

d)  na nesúlad organizačného poriadku a predkladania materiálov na zasadnutia VV SAZ. 

  Na základe týchto upozornení došlo k zmene väčšiny rozhodnutí, ktoré neboli v súlade 

s platnými predpismi. 

 

Zúčastňoval som sa zasadnutí VV SAZ, vykonával som priebežnú kontrolu obsahu zápisníc 

a včasnosť ich zverejňovania. 

 Dohliadal som na naplnenie údajov pre transformáciu dát do informačného systému športu 

k 30. septembru. 

  Vykonával som dozor nad prípravou organizačných materiálov k dnešnému VZ SAZ, 

vrátane podkladov k voľbám ako i oprávnenosti účasti delegátov na dnešnom VZ SAZ 

v zmysle schválených stanov SAZ. 

 

 Kontroloval som čerpanie finančných prostriedkov v oblastných atletických zväzoch v roku 

2016 ktoré dostali zo SAZ a zúčtovali ich na Se - SAZ. 

 

ZsAZ zúčtoval v roku 2016 všetky pridelené finančné prostriedky. SsAZ zúčtoval časť 

pridelených prostriedkov na rok 2016.  Obidva oblastné atletické zväzy vedú peňažný denník, 

v ktorom je zachytený pohyb finančných prostriedkov. 

 Prostriedky, ktoré ZsAZ a SsAZ čerpajú zo SAZ,  sú čerpané v súlade s predpismi 

a použité sú na úhradu časti nákladov na zabezpečenie oblastných majstrovských súťaží 

jednotlivcov i družstiev.  

 

  AZB za predchádzajúce roky viedol peňažný denník, avšak v roku 2016 v čase 

kontroly 21.10. nemal vedené žiadne príjmy a ani výdavky, čo zodpovedalo skutočnosti, 

nakoľko zo SAZ nečerpal žiadne finančné prostriedky, hoci, ako môžete vidieť v prehľade 

čerpania, rozpočtované ich mal. 

 

  Vo VsAZ, ako vieme, došlo k zmene vedenia i k zmene stanov, ktoré musia byť 

schválené na Ministerstve vnútra SR. Doteraz sa neuskutočnilo fyzické odovzdanie 

dokumentácie. Doklady v roku 2016 v tejto oblasti som nekontroloval, nakoľko nie sú k 

dispozícii. Pre VsAZ na rok 2016 boli SAZ rozpočtované finančné prostriedky. Časť 

prostriedkov bola poskytnutá formou zálohy, avšak do 28. októbra neboli zúčtované. 

 

 Nakoľko OAZ sú samostatné právne subjekty, prerozdeľovanie financií si schvaľujú 

ich vlastné orgány. Preto apelujem na tých, ktorí majú výhrady, aby si tieto výhrady či 

pripomienky vysvetlili na svojich oblastných zhromaždeniach, ktoré sa už musia konať každý 

rok, nakoľko podľa nových stanov SAZ článok VII. bod 5 písmeno d)  delegátov si zvolia 

Oblastné atletické zväzy na svojom VZ konanom v roku, kedy sa uskutoční VZ SAZ. 

 

 Sledoval som dodržiavanie zverejňovania priebežného čerpania prostriedkov dotácie 

od štátu na stránke SAZ v časti Dokumenty- finančná komisia- čerpanie rozpočtu. 

  Priebežne som kontroloval čerpanie všetkých finančných prostriedkov  v jednotlivých 

položkách vo vzťahu k rozpočtu. Pripomienkoval som ich prípadné nesprávne zaraďovanie 

ako i prípadné vyššie čerpanie ako bol rozpočet. 

 

  V prehľade čerpania vidíme, že hoci je koniec 10. mesiaca, ešte stále je vysoké 

percento nevyčerpaných alebo nezúčtovaných finančných prostriedkov zo štátnej dotácie. Sú 

prostriedky, ktoré nie je možné čerpať skôr, avšak sú prostriedky, ktoré už mohli byť 

vyčerpané i zúčtované. Preto si dovolím požiadať držiteľov a správcov jednotlivých limitov, 



 

 

ako i zástupcov oddielov, ktoré nemajú zúčtované finančné prostriedky, aby prispeli 

k včasnému správnemu zúčtovaniu a nenechávali zúčtovanie na posledné obdobie v roku, aby 

nevzniklo zbytočné nedočerpanie a následné vrátenie nevyčerpaných prostriedkov.   

 

 Zaoberal som sa i stavom predplatných kont, ktoré sú vytvorené pre každý atletický 

oddiel na bankovom účte Slovenského atletického zväzu k evidencii poplatkov. 

Podľa SMERNICE SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU 5/2012 REGISTRAČNÝ 

PORIADOK SAZ, článok 2 bod 

6. Atletický oddiel je povinný dotovať svoje predplatné poplatkové konto tak, aby na ňom 

boli vždy dostatočné prostriedky k výkonu ním požadovaných spoplatnených činnosti. 

Dotáciu vykonáva na k tomu určený bankový účet SAZ s prideleným variabilným symbolom 

a o dotácii informuje správcu aplikácie, ktorý vykoná o dotácii záznam v aplikácii. 

 

  V súčasnej dobe evidujeme niektoré kontá klubov, ktoré sú v mínuse. Niektoré mínusy 

sú technického charakteru, nakoľko správca aplikácie nevedel identifikovať platbu klubu, 

nakoľko plátca pri platbe neuviedol pridelený variabilný symbol a o zaplatení neinformoval 

správcu aplikácie. Niektoré mínusy na kontách sú z dôvodu, že kluby jednoducho nezaplatili 

poplatok.  

  V tejto súvislosti Vás chcem upozorniť, že postupnou aplikáciou zákona o športe 

a následne pripravovanou zmenou registračného programu budú niektoré úkony blokované 

a budú viazané na splnenie predchádzajúcej povinnosti. Napríklad podáte žiadosť 

o registráciu člena. Pokiaľ nebude pripísaný poplatok za registráciu člena (na konte nebude 

dostatok financií na stiahnutie poplatku), nebude spustené ďalšie konanie a registrácia sa 

neuskutoční. 

Aby sme sa v vyhli prípadným nepríjemnostiach, žiadam Vás o dodržiavanie platných 

predpisov. 

Ďakujem za pozornosť. 

 

5.11.2016 

 

Ing. Jozef Malík, kontrolór SAZ, J. Kráľa 15, 942 01 Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAZ, má povinnosť vyplývajúcu zo zákona o športe, Výročná správa ..... 



 

 

Smernice SAZ a ich dodržiavanie 

 

-smernica o hosťovaní 

-Rozsah pretekania sa v SAZ 

- nesúlad Koncepcie mládeže pre rok 2016 s Rozsahom pretekania sa v SAZ  

-organizačný poriadok SAZ, predkladanie materiálov 

-smernice SAZ a Zákon o športe 

 

-Čerpanie finančných prostriedkov SAZ, ich správne evidovanie podľa rozpočtových kapitol, 

čerpanie prostriedkov v čase a účelnom využívaní,  V tej súvislosti aktuálne čerpanie 

a percento čerpania 

Zverejňovanie čerpania finančných prostriedkov SAZ na stránke SAZ – štátnych alebo 

všetkých? §17 bod l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu 

 

Čerpanie prostriedkov OAZ – účelnosť, časový sled, ... 

 

Stanovy SAZ a ich dodržanie v praxi ... úprava vlastných stanov členov SAZ do 6 mesiacov 

a ich zaslanie na sekretariát SAZ do 31.12.2016 

 

Účasť na zasadnutiach VV SAZ .. zápisnice zo zasadnutia VV SAZ, zverejňovanie výpisu zo 

zasadnutia alebo zápisu?, 

Kontrola delegátov 

 

§9 Hospodárenie športovej organizácie – výročná správa 

 

 

  Na základe Stanov SAZ, článok VII  Valné zhromaždenie SAZ 

Bod 5. Na VZ SAZ sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať určení na základe nasledovného 

kľúča: 

Písmeno d) 10 delegátov za každý OAZ – delegátov si zvolia OAZ na svojom VZ 

konanom v roku, kedy sa uskutoční VZ SAZ, 

 

  Z dôvodov overenia oprávnenosti účasti delegátov na Valnom zhromaždení SAZ dňa 

5.11.2016 Vás žiadam o zaslanie zápisnice (uznesenia) z Valného zhromaždenia 

Stredoslovenského atletického zväzu v roku 2016 i so zoznamom zvolených delegátov na 

Valné zhromaždenie SAZ v roku 2016  i s ich prípadnými náhradníkmi. 

 

  Uvedenú zápisnicu (uznesenie) Vás žiadam doručiť najneskôr 24.10.2016 na adresu: 

malik@atletikasvk.sk alebo poštou na adresu J. Kráľa 15, 942 01 Šurany. 

 

  Zároveň Vás upozorňujem na Stanovy SAZ, článok IV. Práva a povinnosti členov 

SAZ, bod 2 Člen SAZ má najmä tieto povinnosti: bod g) do 6 mesiacov od účinnosti týchto 

Stanov SAZ  upraviť svoje stanovy, resp. vnútorný organizačný predpis tak, aby neodporovali 

ustanoveniam týchto stanov SAZ 

a Článok XXII Záverečné a prechodné ustanovenia bod 10.  Všetci riadni členovia sú povinní 

do 6 mesiacov od účinnosti Stanov SAZ  zosúladiť svoje stanovy so Stanovami SAZ 

a následne ich do 31.12.2016 zaslať na Sekretariát SAZ. 

 

 

ZsAZ mal VZ ZsAZ v Trnave 20.3.2016, kde zvolil 10 delegátov za ZsAZ, ktorí budú 

zastupovať ZsAZ na VZ SAZ do najbližšieho VZ ZsAZ v zložení: 



 

 

Edurd Čordáš (SPSTT), Miriam Karperová (AŠKTT), Milan Giraltoš (SOGNR), Jozef Gál 

(OLYGA), Štefan Stráňovský (ACNZA), Ján Šiška (BOJNI), Miroslav Illéš (ACSNR), Juraj 

Svinčák (ASKTT), Jozef Malík (LOKSU), Marián Hammel (ASKTT) 

a ukladá Výkonnému výboru ZsAZ: 

v prípade ospravedlnenia sa delegátov ZsAZ na VZ SAZ, delegovať náhradníkov v poradí 

Zdeněk Zalubil (ASKSK), Rudolf Roučka (HOLIC), Juraj Králik (NRSOG), Roman Oravec 

(ACSNR), Peter Kubala (DRUPY), prípadne donominovať ďalších delegátov, 

 

 

 

 

VsAZ malo 20.6.2016 VZ VsAZ, ktoré prijalo uznesenie: 

Uznesenie 10/2016: Valné zhromaždenie občianskeho združenia Východoslovenského 

atletického zväzu, o.z. volí pre účasť a hlasovanie na rokovaní valného zhromaždenia SAZ v 

roku 2016 v zmysle Čl. VII, ods. 5. d) Stanov SAZ delegátov za Východoslovenský atletický 

zväz, o.z. v zastúpení po 1 delegátovi z 10 športových klubov:  

1. ŠŠK JAK Bardejov 2. Slavia TU Košice 3. Akademik TU Košice 4. Obalservis Košice 5. 

Tatran SNV 6. MŠK Vranov 7. Slávia SNV 8. Maratónsky Klub Košice 9. 1. AK Humenné 

10. AO ŠGK Olympia Košice 

 

SsAZ 

Podľa informácií bude mať zhromaždenie 22.10.2016 

 

AZB  

Podľa informácií v roku 2016 sa neuskutoční zhromaždenie AZB. Ak to bude skutočnosťou, 

tak budem musieť konštatovať, ýe oblastný zväz nesplnil Stanovy SAZ a nemá zvolených 

delegátov na nadchádzajúce VAZ SAZ v roku 2016. 

 

 

         Ing. Jozef Malík 

         kontrolór SAZ 

 

 

Podľa predchádzajúcich stanov SAZ: d) 10 delegátov za každý OAZ – delegátov si zvolia 

OAZ na svojom VZ konanom v roku, kedy sa uskutoční VZ SAZ, prípadne si ich 

určia iným vhodným spôsobom, 

 


