
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


