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Vážení delegáti a účastníci VZ SAZ! 

 

Predkladám Vám správu o činnosti kontrolóra Slovenského atletického zväzu od Valného 

zhromaždenia SAZ dňa 29. apríla 2018 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. Snažil 

som sa plniť nielen kontrolnú činnosť ale hlavne preventívnu činnosť tak, aby zväzu nevznikli 

žiadne sankcie alebo postihy z nedodržiavania právnych predpisov a to nielen z pohľadu 

zákona o športe ale aj ostatných predpisov. 

 

  V uplynulom roku som absolvoval školenie kontrolórov národných športových 

zväzov, ktoré organizovala hlavná kontrolórka športu.  

 

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

obsahu zápisníc a ich riadneho zverejňovania na stránke zväzu. 

 

 Vykonával som dohľad nad prípravou organizačných materiálov k VZ SAZ a ich 

včasné zaslanie a zverejnenie. 

 

Priebežne som vykonával kontrolu dodržiavania  predpisov a rozhodnutí SAZ a jeho orgánov.  

 

 Sledoval som činnosť a postup krokov disciplinárnej komisie SAZ. Disciplinárny 

orgán, okrem iného, je  povinný v konaní postupovať rýchlo, čo žiaľ v niekoľkých prípadoch  

sa nedá konštatovať. Boli prípady, keď od prijatia podnetu po rozhodnutie disciplinárnej 

komisie uplynulo 9 až 13 mesiacov.  Tu by som chcel požiadať niektorých  členov zväzu, aby 

svoje stanoviská, o ktoré ich požiada DK SAZ, posielali včas,  aby disciplinárna komisia 

mohla konať a skrátila dobu otvorených prípadov. 

 

   Poskytoval som konzultačnú činnosť a stanoviská  k smerniciam, predpisom,  či už 

SAZ, oblastných atletických zväzov alebo klubov.  

  Niektoré stanoviská som konzultoval s hlavnou kontrolórkou športu a v niektorých 

prípadoch žiadal i o jej stanovisko. 

  V prvých mesiacoch tohto roku sa uskutočnili zasadnutia najvyššieho orgánu 

oblastných atletických zväzov, kde si zvolili delegátov na dnešné VZ SAZ a prijali nové 

stanovy.  OAZ dodali zápisnice zo svojich zhromaždení. Ministerstvo vnútra SR vrátilo dvom 

OAZ stanovy na doplnenie a tieto OAZ do dnešného dňa nedodali potvrdenie o zaevidovaní 

doplnených stanov na Ministerstve vnútra SR. 

 

 Zaoberal som sa podnetmi na prešetrenie niektorých skutočností i žiadosťami 

o vysvetlenie rozhodnutí orgánov. Napríklad o oprávnenosti štartu pretekára, kontrola 

pracovných zmlúv,  a podobne. 

 

  Priebežne, som kontroloval čerpanie finančných prostriedkov  v jednotlivých 

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

ako i prípadné vyššie čerpanie ako bol rozpočet a naopak upozorňoval na nečerpanie tam, kde 

sa čerpať mohlo. Zúčastňoval som sa i fyzickej kontroly niektorých dokladov predkladaných 

na zúčtovanie. Žiaľ boli i také doklady, ktoré boli nečitateľné. Stalo sa, že bol na zúčtovanie 

predložený doklad dva krát – v dvoch rôznych termínoch. Na zúčtovanie boli predložené 

doklady, ktoré  nespĺňali podmienky pre oprávnené výdavky daného účelu. ... 
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  Samozrejme, že všetky takéto doklady neboli uznané ako účelné využitie finančných 

prostriedkov a boli odmietnuté.  

  V praxi to znamenalo, že pracovníčka sekretariátu SAZ, ktorá všetky doklady 

kontroluje, takéto doklady vrátila účtovateľovi, zastavila vyúčtovanie, komunikovala 

s účtovateľom, ktorý potom poslal iné doklady a pokračovala ich kontrola. A až potom mohlo 

prísť k odoslaniu finančných prostriedkov.  

Preto sa pýtam. Kto vo veľa prípadoch spôsobuje predlžovanie doby spracovania dokladov a 

zaslania finančných prostriedkov ? 

 

  Taktiež som sledoval dodržiavanie zverejňovania priebežného čerpania prostriedkov 

dotácie od štátu na stránke SAZ. 

  Tu máme možnosť tiež vidieť, ako z roka na rok narastá počet položiek, ktoré musia 

byť spracované a následne zverejnené. V roku 2017 to bolo 4588 položiek z dotácie od štátu 

a v roku 2018 to bolo už 5536 položiek a z toho bolo v decembri 1683 zverejnených položiek. 

I napriek vlaňajšej výzve je tam ešte veľa položiek, ktoré mohli byť podľa dátumu spotreby 

oveľa skôr vyúčtované a keďže náklady sú účtovateľom refundované, finančné prostriedky 

mohli byť oveľa skôr u toho, kto ich účelne spotreboval. 

 

  Žiaľ, boli i také prípady, že pridelené prostriedky neboli vyčerpané a tieto boli vrátené 

na účet ministerstva.  Či už to bolo zo strany klubov (2 604,15 €) alebo vybraných športovcov 

(1 573,24 €). 

 

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

je správny?  

 

  V priebehu roku 2018 v SAZ pokračovali zmeny registračného systému rozšírením 

o niektoré funkcie, prípadne k spresneniu už funkčných procesov, ako sú prestupy, rôzne 

spôsoby hosťovania, prolongácia. Žiaľ,  niektoré kluby, respektíve ich klubový manažér, 

nerešpektovali informácie od matrikára a v takýchto, našťastie v ojedinelých prípadoch, 

vzniklo niekoľko problémov. 

 

   Aby sme sa  vyhli prípadným nepríjemnostiach, žiadam Vás o vzájomné 

rešpektovanie, toleranciu a o dodržiavanie platných zákonov, predpisov a usmernení.  Vo 

veľa prípadoch vyplývajú z podpísaných zmlúv a podmienok ich plnenia, predovšetkým pri 

čerpaní finančných prostriedkov. 

Ak chceme čerpať takéto finančné prostriedky, tak všetky podmienky z takýchto zmlúv 

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

 

Ďakujem za pozornosť.  

 

           Ing. Jozef Malík, kontrolór SAZ 

 

 

28.4.2019  

 

 

 

 

 

 

 


