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Vážení delegáti a účastníci Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu! 

 

Predkladám Vám správu o činnosti kontrolóra Slovenského atletického zväzu v roku 2019. 

 

  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 roku 2019 som absolvoval tri školenia 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. 

 

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

 

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

SAZ, oblastných atletických zväzov alebo klubov.  

  

 Zaoberal som sa podnetmi na prešetrenie niektorých skutočností i žiadosťami 

o vysvetlenie rozhodnutí orgánov. Napríklad nezaradenie pretekára do výberu na M SR, 

 zmena propozícií, počet hosťovaní, zverejnenie rozhodnutia disciplinárnej komisie  

a podobne. Niektoré stanoviská som konzultoval i s hlavným kontrolórom športu. 

 

  Vykonával som kontrolnú činnosť na základe podnetu hlavného kontrolóra športu, 

ktorý dostal podnet od rodičov pretekára.  

 

  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, niektoré kluby i jednotlivci do vyúčtovania dávajú i také doklady, ktoré 

nespĺňajú  podmienky pre oprávnené výdavky daného účelu. Medzi dokladmi od klubov sa 

objavili i faktúry od dodávateľa, ktorý na danú činnosť nemal oprávnenie. Samozrejme, že 

všetky takéto doklady neboli uznané ako účelné využitie finančných prostriedkov a boli 

odmietnuté. Sú to veci, ktoré sa žiaľ opakujú rok čo rok. Akoby ste si niektorí nechceli 

uvedomiť, že pracovníčka sekretariátu SAZ kontroluje každý, opakujem každý  jeden doklad 

a podľa QR kódu z elektronickej pokladne vie presne zistiť, aký tovar bol podľa dokladu 

zakúpený a čo je uvedené na finančnej správe.  

   

  Taktiež som sledoval dodržiavanie zverejňovania priebežného čerpania prostriedkov 

dotácie od štátu na stránke SAZ, ktoré bolo najneskôr 25. nasledujúceho mesiaca. 

 

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

na účet ministerstva.  Či už to bolo zo strany klubov  alebo vybraných športovcov. 

 



 

2 

 

 V praxi je elektronický registračný systém, cez ktorý okrem registrácie ide 

prolongácia, prestupy i rôzne spôsoby hosťovaní. Riešil som podnet, že systém nezaznamenal 

hosťovania. Šetrením sa zistilo, že klubový  manažér materského klubu urobil potvrdenia iba 

niektorých hosťovaní a niektoré prehliadol a nepotvrdil ich. 

 Na základe podnetu som urobil kontrolu vyhodnocovania UTM. Žiaľ, pri kontrole 

bolo zistené, že niektorí vedúci útvarov si do vyhodnotenia zaradili dosť veľa výsledkov, 

ktoré tam nemali byť. Pre ilustráciu: kluby si vo vyhodnoteniach napočítali 13 277 bodov. Po 

kontrole ostalo 10 964 body. Všetky tieto neoprávnené výsledky boli z vyhodnotení 

odstránené a finančné prostriedky na útvary boli rozdelené podľa upravených bodov.  

 

 Dostal som podnet ohľadom výchovného pri prestupe. Podľa zákona o športe §5 

odstavec 1. Športovec má právo vybrať si športový klub, v ktorom bude vykonávať šport. 

Podľa odstavca 2. Toto právo športovca je obmedzené, ak a) trvá právny vzťah športovca 

k športovému klubu založený zmluvou...... Ďalšie podrobnosti sú uvedené v zákone o športe 

a v Prestupovom poriadku SAZ. Rozdielne podmienky sú pre pretekárov do 23 rokov a nad 

23 rokov, iné je výchovne a iné odstupné. Hoci je zákon o športe v platnosti od 1. januára 

2016, žiaľ akoby sa niektoré kluby s týmito skutočnosťami neoboznámili. Napríklad so 

športovcami nemajú uzatvorené zmluvy.  Vieme si predstaviť, že by napríklad vo futbale 

klub, ktorý chce do svojich radov hráča nerokoval s klubom v ktorom je ten hráč členom? 

Určite si takú situáciu nevieme predstaviť.   

Koľko klubov v atletike pred prestupom hovorí s materským klubom pretekára? 

 

   Aby sme sa  vyhli prípadným nepríjemnostiach a nedorozumeniam, 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. 

 

  Vykonával som dohľad nad prípravou organizačných materiálov k VZ SAZ. 

Oprávnenosť účasti delegátov na dnešnom Valnom zhromaždení, ako i splnenie podmienok 

kandidátov do volieb do orgánov SAZ na nasledujúce funkčné obdobie. 

 

Ďakujem za pozornosť.  

 

           Ing. Jozef Malík, kontrolór SAZ 

 

 

11.10.2020  

 

 


