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Vážení delegáti a účastníci Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu! 

 

Predkladám Vám správu o činnosti kontrolóra Slovenského atletického zväzu v roku 2020 

a v roku 2021 do dnešného Valného zhromaždenia. 

 

  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. 

 

  Vzhľadom na epidemiologickú situáciu rok 2020 bol podstatne iný ako 

predchádzajúce roky. 

 

  V roku 2020 bola schválená zmena zákona o športe. Na základe tejto zmeny zákona 

v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa 

ustanovenia podľa § 69 ods. 4 zákona o športe, ktoré hovoria o percentuálnom rozdelení 

štátneho príspevku, nie je nutné uplatňovať. Takáto situácia pretrváva i v roku 2021. 

 

  Absolvoval dve niekoľkodňové 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.  

  

  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. Samozrejme, že 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 neprečítali zmluvy a pokyny k čerpaniu 

a nechceli si 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.  

   

   Žiaľ, bol i taký prípad, že účelovo pridelené prostriedky neboli športovcom vyčerpané 

a tieto boli vrátené na účet ministerstva.   

 

 Taktiež som sledoval dodržiavanie zverejňovania priebežného čerpania prostriedkov 

dotácie od štátu na stránke SAZ, ktoré malo termín najneskôr 25. nasledujúceho mesiaca. 
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 Na základe podnetu som urobil kontrolu vyhodnocovania UTM – ŠT a PZPM. Žiaľ, 

pri kontrole bolo zistené, že niektorí vedúci útvarov si do vyhodnotenia zaradili pomerne veľa 

výsledkov, ktoré tam nemali byť. Pre ilustráciu: kluby si vo vyhodnoteniach napočítali 12 043 

bodov. Po kontrole pracovníkom sekretariátu SAZ a následnej opakovanej kontrole i za mojej 

účasti, ostalo 9 668 bodov. Všetky tieto neoprávnené výsledky boli z vyhodnotení odstránené 

a finančné prostriedky na útvary boli rozdelené podľa upravených bodov. Vážení delegáti, 

považujete za vhodné, aby sa takéto  zistenia opakovali rok po roku? A považujete za únosné, 

aby pri podaných 47 vyhodnoteniach bolo iba 8 vyhodnotení správnych a 39 vyhodnotení 

nesprávnych. 

    

 

  Vykonával som dohľad nad prípravou organizačných materiálov k VZ SAZ, ktoré sa 

uskutočnilo v októbri. Oprávnenosť účasti delegátov Valnom zhromaždení, ako i splnenie 

podmienok kandidátov do volieb do orgánov SAZ i priebeh volieb a sčítanie hlasov 

kandidátov na nasledujúce funkčné obdobie. 

 

  Vykonával som dohľad nad prípravou organizačných materiálov i k dnešnému  

VZ SAZ.  

 

   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. Ak chceme čerpať takéto finančné 

prostriedky, tak všetky podmienky z takýchto zmlúv a predpisov sa musia premietnuť do 

praktického života. 

 

 

Ďakujem za pozornosť.  

 

           Ing. Jozef Malík, kontrolór SAZ 
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