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Výročná správa o činnosti kontrolóra  

Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu za rok 2021 

 

Funkcia kontrolóra národného športového zväzu  

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZoŠ“). V zmysle §10 ZoŠ je športová organizácia, ktorá je prijímateľom 

verejných prostriedkov,  povinná vytvárať podmienky pre nezávislý výkon vnútornej 

kontroly. V prípade, ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce 

účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000,-EUR, je v 

zmysle zákona povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra a to najneskôr do 30. júna 

nasledujúceho roka. 

V zmysle § 11 ods.3 ZoŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov som dňa 28.2.2022 absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti a osvedčenie o jej 

úspešnom absolvovaní je uložené na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu – úsek 

Hlavného kontrolóra športu - pod evidenčným číslom 101. 

Do funkcie kontrolóra Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu som bol zvolený 

najvyšším orgánom zväzu dňa 12.2.2022. Úlohou kontrolóra športovej organizácie je 

nezávislá kontrolná činnosť zameraná najmä na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť 

vynaloženia verejných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie 

predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.  

V zmysle § 13, ods. 3, písm. e) ZoŠ, vypracúva kontrolór výročnú správu o svojej 

činnosti, ktorú vám, ako najvyššiemu orgánu športovej organizácie, týmto predkladám. 

 

Zhrnutie kontrolnej činnosti za rok 2021 

 Kontrolnú činnosť pre rok 2021 som vykonal  v zmysle ZoŠ §14, ods.1, písm. a).. 

Kontrolná činnosť v Slovenskom rýchlokorčuliarskom zväze pozostávala z : 

- účasti na školeniach kontrolórov národných športových zväzov organizovaných 

kanceláriou Hlavného kontrolóra športu SR, 

- kontrola zápisníc zo zasadnutí riadiacich orgánov zväzu a ich súlad so stanovami 

organizácie, 
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- kontrola dodržiavania stanov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so 

športovou činnosťou, 

- kontrola čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu, 

- kontrola čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov na základe kontroly 

vybraných účtovných dokladov so zameraním na ich formálnu správnosť, 

hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť, 

- kontrola plnenia povinností športových klubov. 

Cieľom vykonávaných činnosti je zabezpečenie efektívnejšieho a účelnejšieho 

vynakladania verejných zdrojov na zabezpečenie verejného záujmu v športe, ktorým je 

podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie, 

ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva v súlade s §2 ZoŠ. 

 

 

Kontrolná činnosť 

1. 

Subjekt   Hlavný kontrolór športu 

Činnosť v zmysle ZoŠ § 61, písm. f) 

Predmet   Vzdelávanie kontrolórov  

Termín    august 2021 – Trenčín 

 

Vyhodnotenie  V auguste 2021 bolo v Trenčíne kanceláriou Hlavného kontrolóra 

športu organizované školenie kontrolórov. So sekretariátom zväzu boli komunikované hlavné 

témy školenia a zaslané boli i materiály zo školenia s poznámkami :  

 

ZMLUVA O POSKYNUTÍ PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU : 

• dodržiavať termín vyúčtovania príspevku uznanému športu,  

•  vyplňovať aktuálnu verziu formulára (mení sa z roka na rok, niektoré zväzy vyplnili 

neaktuálnu verziu), 

• postupovať podľa usmernení pri vyplňovaní výkazu, 

• platobné príkazy nerealizovať v posledný deň vyúčtovania (napr. 31.3.. Smerodajná je 

realizácia platby. Ak banka zrealizuje príkaz 1.4. = neuznané!!!), 

• vo vyúčtovaní do popisu úhrady vždy uvádzať (účel / dátum / miesto) 

• pri účtovných dokladoch dodržiavať Zákon o účtovníctve §10, 
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• vo vyúčtovaní uvádzať zvlášť kapitálové, zvlášť bežné výdavky. Presun medzi 

kapitálovými a bežnými výdavkami len po schválenej žiadosti na ministerstve, 

• používať účtovú osnovu pre neziskové organizácie (boli/sú zväzy, ktoré účtovali v 

účtovej osnove pre podnikateľov). 

 

ANTIDOPING : 

Zákon o športe §106f : povinnosť pre zväzy zosúladiť stanovy a predpisy upravujúce 

disciplinárne konanie o porušení pravidiel antidopingu do 30.júna 2021. 

Prehrešky nebude riešiť disciplinárna komisia, ale Antidopingová agentúra. 

Antidopingová agentúra SR vie poskytnúť 1 prednášku zdarma podľa potrieb zväzu.  

 

 

 

2. 

Subjekt   Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

Činnosť v zmysle  ZoŠ § 14, ods.1, písm. a) 

Predmet   Kontrola zápisníc zo zasadnutí riadiacich orgánov zväzu 

Termín    Priebežne počas roka 

 

Vyhodnotenie  V roku 2021 sa konali 4 zasadnutia predsedníctva, z toho dve formou 

per-rollam. Tieto zasadnutia  prebehli v zmysle Stanov SRZ a zápisnice so spracovaním ich 

priebehu sú v zmysle §17, ods.1, písm.e) zverejnené na webovom sídle zväzu 

(https://speedskating.sk/dokumenty/zapisy/). 

Konferencia SRZ za rok 2021 sa z dôvodu protipandemických opatrení konala dňa 12.2.2022 

a v zmysle ZoŠ §8 ods.5) bola z tohto zasadnutia najvyššieho riadiaceho orgánu vyhotovená 

zápisnica, ktorá je zverejnená na webovom sídle zväzu (https://speedskating.sk/wp-

content/uploads/2010/09/Z%C3%A1pisnica-z-konferencie.-12.2.2022-2.pdf).  

 

 

3. 

Subjekt   Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

Činnosť v zmysle   ZoŠ § 14, ods.1, písm. a) 

Predmet  Vyúčtovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

Termín    Priebežne počas roka 

Vyhodnotenie  Slovenský  rýchlokorčuliarsky zväz čerpal v roku 2021 z prostriedkov 

štátneho rozpočtu celkom 223.864,-€, pričom 148.259,-€ ako príspevok uznanému športu 

a 75.605,-€ ako príspevok športovcom top tímu. 

https://speedskating.sk/dokumenty/zapisy/
https://speedskating.sk/wp-content/uploads/2010/09/Z%C3%A1pisnica-z-konferencie.-12.2.2022-2.pdf
https://speedskating.sk/wp-content/uploads/2010/09/Z%C3%A1pisnica-z-konferencie.-12.2.2022-2.pdf
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V súvislosti s ustanovením § 69 ods.4 ZoŠ, ktorý upravuje spôsob percentuálneho 

prerozdelenia príspevku uznanému športu sa v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená 

krízová situácia a trvala viac ako 30 dní (čo je v roku 2021 splnené),  ustanovenia podľa § 69 

ods. 4 ZoŠ, v zmysle novely schválenej NRSR dňa 4.6.2020, nemusia uplatňovať.  

Z príspevku uznanému športu išlo v rámci Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu na 

talentovaných športovcov ca.13,6%, na mládež do 23 rokov ca.16,5%, na reprezentáciu ca. 

56,7% a na prevádzku niečo cez 13% prostriedkov. 

K vyúčtovaniu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 

dochádzalo v zmysle § 65, ods.6 ZoŠ t.j. do 25 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci v ktorom boli finančné prostriedky prijaté, alebo použité. Jeho 

priebežné čerpanie bolo v roku 2021 pravidelne zverejňované na webovom sídle zväzu 

(https://speedskating.sk/cerpanie-dotacie/rok-2021/). 

 

 

4. 

Subjekt   Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

Činnosť v zmysle   ZoŠ § 14, ods.1, písm. b), c), d), e) 

Predmet  Kontrolná činnosť na základe podnetu 

 

Vyhodnotenie  Počas roka 2021 nebol zo strany orgánov športovej organizácie, osoby 

s príslušnosťou k športovej organizácii, hlavného kontrolóra športu, či ministerstva školstva 

podaný podnet na vykonanie kontrolnej činnosti. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 05.05.2022 

        Ing. Matúš Užák 

        kontrolór SZS 

https://speedskating.sk/cerpanie-dotacie/rok-2021/

