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Vážení delegáti a účastníci VZ SAZ! 

 

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

23. apríla 2017 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. 

 

  Absolvoval som prípravu na skúšky a 31. októbra 2017 i samotnú skúšku kontrolóra 

národného športového zväzu, ktorej úspešné ukončenie mám potvrdené osvedčením 

o odbornej spôsobilosti vydaným hlavnou kontrolórkou športu. 

 

 Zúčastňoval som sa na zasadnutiach VV SAZ, vykonával som priebežnú kontrolu 

obsahu zápisníc a včasnosť ich zverejňovania. 

  V prvej časti roka boli na stránke SAZ zverejňované informácie z VV SAZ, ktoré 

neobsahovali prezenčné listiny. Tieto boli dodatočne doplnené. Od septembra 2017 boli 

súčasne zverejňované zápisnice i s prezenčnými listinami. 

 

 Hoci volebné valné zhromaždenie SAZ sa uskutočnilo v novembri roku 2016 a 

niektoré komisie začali pracovať vlastne okamžite, niektoré,  hoci boli predmetom rokovania 

viacerých VV SAZ,  po pripomienkach a upozorneniach boli vymenované v mesiaci máj, 

niektoré v novembri a v decembri 2017 a vymenovanie zloženia ekonomicko-marketingovej 

komisie SAZ sa uskutočnilo až 15. marca 2018. 

 

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

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

 

    ZsAZ a SsAZ zápisnice zo svojich zhromaždení i s delegátmi na VZ SAZ majú 

zverejnené na stránke SAZ. VsAZ dodal zápisnicu zo svojho zhromaždenia z januára i so 

zoznamom klubov, ktoré majú právo dodať delegátov na VZ SAZ. 

 

Žiaľ AZB mal svoje VZ na ktorom mal určil delegátov na dnešné VZ SAZ len pred 5 dňami 

a delegátov nakoniec schvaľoval až elektronickým hlasovaním, ktoré majú vo svojich 

stanovách schválené. 

  

  Vo VsAZ sa vzdal funkcie predsedu Zoran Kollarovič. Občianske združenie VsAZ 

ešte v roku 2016 doručilo na Ministerstvo vnútra SR zmenu stanov. VsAZ  bol Ministerstvom 

vnútra SR upozornený, že v predložených stanovách sú chyby a majú poslať nové upravené 

stanovy. Podľa $ 11 ods. 3 zákona o združovaní občanov môže ministerstvo vziať zmenu 

stanov občianskeho združenia na vedomie až po doručení zákonom stanovených náležitosti.                      

   Žiaľ, doteraz zmena stanov VsAZ nebola na ministerstvo vnútra doručená a teda tento 

oblastný atletický zväz svoje stanovy nemá upravené a zaevidované na ministerstve vnútra.  

 

  Sledoval som činnosť a postup krokov disciplinárnej komisie SAZ, či už 

v medializovanom prípade Mateja Tótha ako i v prípade odvolacieho orgánu voči rozhodnutiu 

STUKE o udelení trestu Alštokovi alebo i disciplinárnom konaní voči Jaroslavovi Rusnákovi 

a následne jeho podnetu. 

 

 

  Priebežne, som kontroloval čerpanie finančných prostriedkov  v jednotlivých 

položkách vo vzťahu k rozpočtu. Pripomienkoval som ich prípadné nesprávne zaraďovanie 
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ako i prípadné vyššie čerpanie ako bol rozpočet a naopak upozorňoval na nečerpanie tam, kde 

sa čerpať mohlo . 

 

  Taktiež som sledoval dodržiavanie zverejňovania priebežného čerpania prostriedkov 

dotácie od štátu na stránke SAZ. 

 

 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 im doklady odmietnuté. Žiaľ, boli i také prípady, že neboli 

vyčerpané prostriedky a tieto boli vrátené na účet ministerstva.   

  

  Ak si pozriete konečné „Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017 k 31.12.2017“, ktoré bolo 

odovzdané na Ministerstvo školstva a bolo zverejnené na stránke SAZ, tak vidíme že podľa 

„Dňa skutočnej úhrady“ k  31.12. je tam 4588 riadok. Z tohto počtu v poslednom mesiaci 

pribudlo približne 1582 položiek, čo je približne jedna tretina. A to hovoríme iba o 

vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu 

  

  Vysoký počet dokladov v decembri je fakt, ktorý väčšinou spôsobili kluby a oblastné 

zväzy, ktoré zúčtovanie pridelených finančných prostriedkov si nechali na posledný mesiac v 

roku, hoci tam boli doklady i z prvej polovice roka. Pritom vo všetkých zmluvách mali termín 

zúčtovania najneskôr mesiac november, okrem ojedinelých prípadov. 

 

    Vážení delegáti a účtovatelia, ste presvedčení o tom že takýto postup niektorých z Vás 

je správny?  

 

  Ak si uvedomíme, že v decembri sa konali ME v cezpoľnom behu, prebiehali tradičné 

povinnosti súvisiace s ukončením hospodárskeho roku a okrem prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu i z oblasti nakladania s finančnými prostriedkami z vlastných zdrojov i zo zdrojov 

zo Slovenská atletika s.r.o., tak si viete predstaviť, ako asi vyzeral život v kanceláriách na 

sekretariáte zväzu.     

 

  V priebehu roku 2017 v SAZ sa uskutočnilo niekoľko zmien v oblasti informatiky ako 

bola zmena registračného systému, zmena stránky či zmena programu pretekov. Žiaľ, nie 

všetky zmeny sa uskutočnili po dostatočne účinnej skúšobnej prevádzke, čo sa prejavilo 

v určitých nedostatkoch či už v počiatočných fázach uvádzania systémov do činnosti alebo 

potom pri zavádzaní nadväzujúcich rozširujúcich procesoch. Tu treba povedať, že niektoré 

nedostatky boli spôsobené autormi programov avšak niektoré vznikajú z toho dôvodu, že 

užívatelia nerešpektujú návody a pokyny. Takmer všetky vzniknuté problémové situácie boli 

doriešené, niektoré skôr iné neskôr,  samozrejme potiaľ, pokiaľ ten komu problém alebo 

nejasnosť vznikla bol ochotný včas konštruktívne komunikovať s matrikárom zväzu so 

snahou problém riešiť. I keď to nebolo v pokynoch uvedené, v záujme sfunkčnenia systémov 

vo veľa prípadoch, keď klubový manager  nevedel zvládnuť operáciu, mal matrikár možnosť 

náhradného či opravného riešenia. 

 

 Zúčastnil som sa zasadnutí predsedov OAZ pri ich konzultácii a dohodovaní sa 

o kritériách na rozdeľovanie finančných prostriedkov medzi OAZ. Následne som robil 

kontrolu počtov štartov v oblastných súťažiach, ktoré slúžili  ako súčasť podkladových 
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materiálov pre toto rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé oblastné atletické zväzy 

pre rok 2018. 

 

 Priebežne som vykonával kontrolu dodržiavania  predpisov a rozhodnutí SAZ a jeho 

orgánov. Poskytoval som konzultačnú činnosť a stanoviska  k smerniciam, predpisom, ....  

 

  Zaoberal som sa podnetmi na prešetrenie niektorých skutočností, žiadosťami 

o vysvetlenie rozhodnutí orgánov, na ktoré dostali vyhotovené písomné stanoviská. 

 

  Okrem toho napríklad, zaoberal som sa tiež námietkou AC Stavbár Nitra, že SAZ 

nepotvrdil na súpiske pre PEM pretekárov, ktorí sú v klube na hosťovaní. SAZ o stanovisko  

požiadal i EA, ktorá prostredníctvom pracovníka zodpovedného za PEM klubov dospelých 

oznámila - Neberieme do úvahy pravidlo „hosťujúcich atlétov“. O stanovisko bola požiadaná 

i Hlavná kontrolórka športu, ktorá potvrdila postup SAZ za správny. 

 

Zaoberal som sa i elektronicky šírenými námietkami. Napríklad že technický delegát nevybral 

pretekárov kategórie najmladších žiakov na viacboje mladších žiakov v hale. Záver bol, že 

technický delegát postupoval správne, nakoľko najmladší žiaci nemajú v rozsahu pretekania 

sa disciplínu, ktorá je súčasťou viacboja v hale mladších žiakov. 

 

Tiež podnetom, že sa v určitom čase nebolo možné prihlasovať na súťaže vo viacboji. 

V tomto prípade vznikol problém, keď programátor nasadil  aktualizáciu prihlášok a jeden 

parameter chybne aktualizoval, čo spôsobovalo pri odoslaní prihlášok chybné spracovanie. Po 

upozornení bol problém odstránený.  

 

  Vážení delegáti, sme v období, keď súťaže na dráhach v oblastiach už začali a M SR 

v prvých disciplínach máme tesne pred sebou. Stále však nemáme, a to i napriek viacerým 

upozorneniam,  vydanú kompletnú tzv. bielu knižku, Atletické súťaže 2018. Vydaná je iba 

elektronická podoba a to s bielymi stranami. Tieto biele strany sú prázdne, nakoľko 

usporiadajúci klub nedodal podklady, hoci má medzi svojimi členmi športových odborníkov 

v atletike platených rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená na štátny rozpočet svojho 

zriaďovateľa. Medzi sebou má i reprezentačných trénerov SAZ a niektorí z nich nemajú 

problém vypísať súťaž v disciplíne, ktorá je v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ.  

 

  Aby sme sa  vyhli prípadným nepríjemnostiach, žiadam Vás o vzájomné 

rešpektovanie, toleranciu a o dodržiavanie platných predpisov, zákonov a usmernení, ktoré vo 

veľa prípadoch vyplývajú z podpísaných zmlúv a podmienok ich plnenia. 

 

  Ako napríklad.  SAZ má pre rok 2018 podpísanú zmluvu s Ministerstvom školstva, 

vedy výskumu a športu SR o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktorá má 17 strán 

a z toho je 6 strán ako príloha, ktorá obsahuje rozpísané oprávnené výdavky pre jeho čerpanie. 

Ak chceme čerpať takéto finančné prostriedky, tak všetky podmienky z tejto i ďalších zmlúv 

a predpisov sa musia premietnuť do praktického života, či sa nám to páči alebo nie. 

 

Ďakujem za pozornosť.  

 

 

29.4.2018 

Ing. Jozef Malík, kontrolór SAZ 

 

 


