
Dobrý deň,  

Vážení delegáti a účastníci Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu, 

na základe §13, ods. 3, písmena e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov Vám predkladám výročnú správu o činnosti kontrolóra Slovenského atletického zväzu za rok 
2021. 

Do funkcie kontrolóra slovenského atletického zväzu som bol zvolený na mimoriadnom Valnom 
zhromaždení 17.novembra 2021, ktoré sa konalo online formou. V tejto funkcii som nahradil Ing. 
Jozefa Malíka, ktorý túto funkciu vykonával od roku 2016. Po zvolení som absolvoval tri online školenia 
kontrolórov národných športových zväzov, ktoré organizovala hlavná kontrolórka športu. 
17. decembra som úspešne absolvoval skúšku formou písomného odborného testu zameraného na 
oblasti týkajúce sa Zákona o športe, právnej a ekonomickej oblasti v športe a získal osvedčenie 
kontrolóra národného športového zväzu, ktoré je podmienkou pre preukázanie odbornej spôsobilosti 
kontrolóra. 

Činnosť kontrolóra SAZ som sa snažil vykonávať v zmysle zákona o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a jeho článkov o úlohách kontrolóra. Neustále sa snažím oboznamovať  
s aktuálnymi Smernicami, postupmi a podrobným fungovaním SAZ. 

Spoločne s pánom Malíkom sme sa zúčastňovali na zasadnutiach VV SAZ, vykonávali priebežnú 
kontrolu obsahu zápisníc a ich zverejňovania v zákonnej lehote na stránke zväzu. Cieľom činnosti 
kontrolóra bolo plniť nielen kontrolnú činnosť, ale najmä 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. 

Počas prolongácie som sledoval činnosť a postup krokov Organizačno-legislatívnej komisie SAZ a počas 
halovej sezóny činnosť Športovo-technickej komisie.  

Spoločne s pánom Malíkom sme priebežne kontrolovali a pripomienkovali čerpanie finančných 
prostriedkov v jednotlivých položkách vo vzťahu k rozpočtu z príspevku uznanému športu 
poskytnutého zo štátneho rozpočtu. Pripomienkovali sme ich prípadné nesprávne zaraďovanie ako i 
prípadné vyššie čerpanie ako bol rozpočet.  

V roku 2021 vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na Slovenskom atletickom zväze 
kontrolu „Športové zväzy“, zameranú na spôsob rozdeľovania príspevku uznanému športu, na 
preverenie dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí Príspevku uznanému športu a tiež na 
vnútorný kontrolný systém a nastavenie riadiacich a kontrolných mechanizmov v rokoch 2018-2020.  

Kontrolou bolo zistené, že SAZ rozdelil v návrhu rozpočtu príspevok uznanému športu v súlade 
so zákonom o športe a jednotlivé podiely (čiže: najmenej 15 % na účel športu pre mládež pomerne 
medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, najmenej 20 % na účel rozvoja 
talentovaných športovcov a najmenej 25 % na účel športovej reprezentácie) dodržal počas celého 
kontrolovaného obdobia.  

Kontrolou neboli zistené čerpané prostriedky nad rámec oprávnených nákladov v zmysle zmluvy 
o Príspevku uznanému športu medzi SAZ a Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR. 

- NKÚ považuje spôsob vedenia evidencie a kontroly obehu účtovných dokladov a následné 
schvaľovanie a likvidáciu účtovných prípadov za transparentný a za príklad dobre praxe. 

 



Odporúčania kontrolnej skupiny NKÚ vyplývajúce z Protokolu o kontrole pre SAZ:  

- V rámci transparentnosti vyúčtovania cestovných náhrad zaviesť formu cestovného príkazu na 
všetky cesty a formou vzorov upresniť vyúčtovanie stravného, cestovného a ubytovania tak, 
aby malo jednotnú formu. Zaviesť povinnosť predkladania správ z uskutočnených 
zahraničných sústredení. Uvedený dokument už je zverejnený na stránke SAZ.  

- Upraviť formuláciu zmluvy uzatváranej s klubmi, respektíve športovcami.  
- V rámci obehu účtovných dokladov vypracovať internú smernicu. 
- V rámci vnútornej kontrolnej činnosti vypracovať internú smernicu o kontrolnej činnosti. 

Kompletný protokol o výsledku kontroly je zverejnený na web stránke Slovenského atletického zväzu.  

Na základe podnetu hlavnej kontrolórky športu doručeného 14.02.2022 aktuálne prebieha kontrola 
všetkých cestovných výdavkov hradených z príspevku uznanému športu v roku 2021. Z doposiaľ 
kontrolovaných dokladov boli zistené rovnaké nedostatky aké zistila kontrola NKÚ. A to, že niektoré 
vyúčtovania cestovných výdavkov nie sú doložené schválenými cestovnými príkazmi. A tiež 
vyúčtovanie zahraničných ciest nie je doložené správou o sústredení. Po kompletnom ukončení  
kontroly bude vypracovaná a zverejnená podrobná správa, ktorá bude obsahovať všetky  zistenia. 

Na základe zistení Vás žiadam o predkladanie kompletne vyplnených dokladov na zúčtovanie 
cestovných výdavkov v zmysle smerníc a vzorových formulárov zverejnených na stránke SAZ.  

Zároveň vzhľadom na aktuálnu zmluvu o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcich zmlúv SAZ 
s klubmi a športovcami by som Vás upozornil, že za neoprávnené výdavky sa považuje aj úhrada 
oprávnených nákladov ,  v prospech dodávateľa tovarov alebo služieb, ktorého člen štatutárneho 
orgánu, kontrolného orgánu alebo výkonného orgánu, či osôb podnikajúcich na základe zákona o 
živnostenskom podnikaní,  mimo výkonu činnosti športového odborníka podľa Zákona o športe, ktorý  
je členom štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo výkonného orgánu SAZ alebo klubu, ktorý 
je členom SAZ. 

Rád by som aj ja poďakoval pánovi Malíkovi, ktorý mi svojimi cennými radami a skúsenosťami pomáha 
zorientovať sa v rozsiahlej činnosti funkcie kontrolóra.  

 

Ďakujem za pozornosť.  

        Ing. Mgr. Marek Baláž 

 

Dňa 30.05.2022 


