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Výročná správa
o činnosti kontrolóra Slovenského zväzu karate za rok 2017
Správa sa predkladá :
na základe ods. 12 bodu e) Čl. XXVII. Stanov Slovenského Zväzu Karate – kontrolór
vypracúva výročnú správu o činnosti Kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu SZK a
podľa § 13 ods. 3 písm. e/ zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov – úlohy kontrolóra.
Táto správa nadväzuje na výročnú správu kontrolóra SZK za rok 2016 a štruktúrou a obsahom
vychádza zo správy z činnosti hlavnej kontrolórky športu za rok 2016.
Správu predkladá :
Ing. Jozef Cisarik – Kontrolór a predseda Kontrolno – revíznej komisie SZK
Organizácia a personálne zabezpečenie
Zloženie Kontrolno – revíznej komisie SZK:
Ing. Jozef Cisarik – Kontrolór a predseda Kontrolno – revíznej komisie SZK
Ing. Roman Konrád – náhradník kontrolóra SZK a podpredseda Kontrolno – revíznej komisie
SZK
Ladislav Konrád – člen Kontrolno – revíznej komisie SZK
V júni 2016 bol po komplexnom procese SZK uznaný Slovenskou republikou za
národný športový zväz v zmysle ZoŠ, čo bolo nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie
jej financovania zo zdrojov Národného programu rozvoja športu vo forme príspevku uznanému
športu podľa § 65, ods.3 písm. a) ZoŠ. SZK za účelom uznania za národný športový zväz
prešiel za posledné obdobie skutočne veľkými zmenami a je potrebné poďakovať každému, kto
sa na nich zúčastnil.
Jeden údaj, ktorý dôležitosť a nevyhnutnosť uskutočnenia týchto zmien asi popisuje
najlepšie, je výška súm, ktorá bola SZK poukazovaná na účet Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), a ktorá tvorí najdôležitejší dlhodobý
príjem rozpočtu SZK. Kým v roku v roku 2015 išlo o sumu 142 200,- € a v roku 2016 o sumu
195 400 €,- euro, vplyvom ZoŠ a viacerých cielených zmien v činnosti SZK táto suma v roku
2017 narástla až na sumu 309 145,- euro a v roku 2018 na sumu 418 418,00,_euro. Táto
násobne vyššia suma znamená i násobne viac účtovných položiek a s nimi súvisiacich rizík.
Slovenský zväz karate ako národný športový zväz a zároveň športová organizácia, ktorá
dosiahla príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 Eur ročne dva roky za sebou, mala
po prijatí nového zákona o športe (ZoŠ) povinnosť vytvoriť a obsadiť funkciu kontrolóra.
Ak by SZK v roku 2016 nezriadil alebo neobsadil funkciu kontrolóra, alebo nevytvoril
podmienky na nezávislý výkon kontroly, hrozila by jej strata spôsobilosti prijímateľa verejných
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prostriedkov. Dňa 25.6.2016 bol Konferenciou SZK zvolený za kontrolóra SZK na 5 ročné
funkčné obdobie Ing. Jozef Cisarik.
Podľa § 11 ods. 3 ZoŠ:
Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej
organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj odborná spôsobilosť
preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného
na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra
zabezpečuje hlavný kontrolór športu. Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od
ustanovenia kontrolóra do funkcie ; to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak
ustanovený na ďalšie funkčné obdobie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky
kontrolór preukazuje každé štyri roky odo dňa
vykonania skúšky.”.
Podľa § 11 ods. 5 ZoŠ:
Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak
a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo
b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zodpovedné v roku 2016
za vykonanie skúšky kontrolóra konanie týchto skúšok v roku 2016 nezabezpečilo a žiadne
skúšky sa nekonali až do jesene 2017, kedy ich po 1. krát na konci septembra 2017
zorganizovala hlavná kontrolórka športu, na ktorú táto kompetencia prešla od 1.1.2017.
Nastal takto nepredpokladaný stav, ktorý spôsobil, že márnym uplynutím pevnej zákonnej
lehoty troch mesiacov, pričom ZoŠ nepredpokladá jej predĺženie, odo dňa ustanovenia
kontrolóra SZK do funkcie ešte v júni 2016 kontrolórovi SZK zo zákona zanikla funkcia
kontrolóra, a teda aj oprávnenie vykonávať pôsobnosť kontrolóra SPF podľa ZoŠ.
Skúšobný poriadok spolu s harmonogram ku skúškam na overenie odbornej spôsobilosti
fyzických osôb na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a národnej športovej
organizácie v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 440/2018 Z.z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zverejnení až 23.08.2017.
Dňa 30.11.2018, som sa ako riadne zvolený kontrolór SZK zúčastnil skúšky odbornej
spôsobilosti formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a
správy športovej organizácie v zmysle § 11, ods. 3 ZoŠ, ktorú som úspešne absolvoval, čím
bola splnená i táto zákonná podmienka pre výkon nezávislej vnútornej kontroly v SZK, a teda
riziko straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 67, ods. 2 písm. g).
ZoŠ na rozdiel od mnoho iných národných športových zväzov v prípade SZK nehrozí.

§ 13 Úlohy kontrolóra
1) Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému
porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej
organizácie (ďalej len „nedostatok“) a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a
iným negatívnym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na ten
účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej
organizácie a orgány jej členov.
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2) Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na
a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
b) dodržiavanie právnych predpisov a
c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.
3) Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému
porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej
Kontrolór tiež
a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich
riadneho zverejňovania,
b) upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v
zdrojovej evidencii,
c) upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené
nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi
športovej organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a
nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,
d) konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia
členom, pri zistení závažného nedostatku,
e) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu
športovej organizácie.
4) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie má
pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a
a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi
národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného
športového zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi,
predpismi a rozhodnutiami národného športového zväzu alebo národnej športovej
organizácie, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií,
ktorých je národný športový zväz alebo národná športová organizácia členom,
c) zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu,
kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov
národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného
športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje sa na zasadnutí
volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.
5) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie je
oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 4 písm. b) až d) aj v športovej organizácii,
ktorá je členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.
Kontrolná činnosť
Preloženie dokladov kontrolórovi SZK
Kontrolór SZK, predseda kontrolno revíznej komisie SZK si vyžiadal podklady k
vykonaniu kontrolnej činnosti kontrolóra SZK na základe telefonického dohovoru s predsedom
ekonomickej komisie SZK Mgr. Jarmilou Kotekovou.
Účtovné dokumenty v elektronickej forme boli doručené elektronicky emailom
kontrolórovi dňa 30.05.2018. Originály účtovných dokladov neboli predložené nakoľko boli
zaslané audítorovi.
Zápisnice z rokovania VV SZK za rok 2017, 2018 sa nachádzajú na portály SZK.
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Predložené doklady ktoré boli predmetom kontroly výberovým spôsobom :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zápisnice zo zasadnutia VV SZK za 2017 a 2018
Zápisnice zo zasadnutia Volebnej konferencie SZK zo dňa 24.06.2017
Zoznam klubov – prehľad členského
Daňové priznanie za rok 2017.
Hlavná kniha analyticky za rok 2017
Kniha záväzkov ku dňu 31.12.2017
Kniha pohľadávok ku dňu 31.12.2017
Inventúrny súpis majetku
INVENTARIZÁCIA Majetku a záväzkov v zmysle §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
o Účtovníctve
10. Obratová predvaha
11. Pokladničná kniha P-MŠ
12. Prehľad drobného majetku
13. Pokladničná kniha od 01.01.2017 do 31.12.2017 P. Roman
14. Účtovná závierka k 31.12.2017
15. Účtovná osnova
16. Dotácia na kluby
17. Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu v oblasti športu v roku 2017
1. Kontrola dodržiavanie stanov, obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu
a ich riadneho zverejňovania
Kontrolórovi SZK, boli zasielané v roku 2017 pravidelne pozvánky na zasadnutia VV
SZK na ktorých sa podľa § 13 ods. c) ZoŠ zúčastňoval.
Zápisnice zo zasadnutia VV SZK sú pravidelné zverejňované na portáli SZK. Kontrolnou
činnosťou neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by boli v rozpore so stanovami SZK alebo
vnútornými predpismi.
2. Podnet na kontrolóra SZK
V roku 2017 nebol zaslaný žiadny podnet na kontrolóra SZK.
3. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných
prostriedkov
Kontrola bola zameraná na dodržiavania ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, overením predložených dokladov a iných písomností
SZK.
Účtovné doklady boli preskúmané v zaslanej elektronickej forme a boli porovnané na
podané daňové priznanie. Fyzicky doklady k revízií neboli predložené nakoľko podľa
vyjadrenia predsedu ekonomickej komisie boli zaslané na vypracovanie správy audítora.
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Slovenský zväz karate účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Účelnosť vynaložených finančných prostriedkov je v zmysle Usmernenia sekcie štátnej
starostlivosti o šport Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Účtovníctvo bolo vedené externou firmou E plus J, s.r.o.
Záver :
Účtovná jednotka – Slovenský zväz karate v roku 2017 viedla podvojné účtovníctvo.
Slovenský zväz karate v účtovnom období 2017 dosiahol záporný výsledok hospodárenia vo
výške – 923,77 €. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním dotácii z verejných
prostriedkov vo výške 446 216,32 € a získanými vlastnými prostriedkami vo výške
184.278,08€.
čiastka_
630 494,40
631 418,17
- 923,77

Výsledok hospodárenia
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia je podrobne popísaný vo Výročnej správe SZK za rok 2017.
Kontrola úhrad členských príspevkov od členov SZK a úhrad licencií sk. komisárov :
- Pri kontrole úhrady členských príspevkov od členov SZK bolo zistené, že členské
príspevky sú uhrádzané po termíne (k 31.1. príslušného kalendárneho roka). Členské
príspevky sú účtované na účte 664000 (Prijaté členské príspevky), sumár za rok 2017 je 10
162 EUR. Kontrolórovi SZK bol predložený zoznam úhrady členských príspevkov
s dátumom úhrady.
- Pri kontrole úhrady licencií skúšobných komisárov bolo zistené, že sú účtované na účte
649200 (Licencia skúšobného komisára) a sú uhrádzané po termíne (v priebehu celého roka
2017). Sumár úhrad za rok 2017 je 482,00 EUR, čo prestavuje 28 komisárov I. triedy v SR
– dvaja sk. komisári uhradili licencie skúš. Komisárov vo výške 20 € (Pivovarník, Mihálik)
Kontrola čerpania a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu v oblasti športu v roku 2017 – dotácia na kluby
Podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe je národný športový zväz je
povinný rozdeliť najmenej 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na
účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu
aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch.
Prerozdelená dotácia na kluby SZK v roku 2017 bola vo výške 46 371,73 Eur.
V prípade poskytnutia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu klubom
podľa §69 ods. (5) bod a) klub zverejňuje použitie príspevku v rovnakej forme a štruktúre
ako SZK príspevok uznanému športu, nakoľko v tomto prípade vystupuje klub ako
prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
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Vyúčtovanie mal prijímateľ finančných prostriedkov (klub) povinný zaslať v tlačenej
podobe na adresu SZK: Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava v termíne do:
31.12.2017 a v elektronickej podobe na adresu SZK: kotekova@karate.sk v termíne do:
31.12.2017 !
Pri kontrole uvedenej povinnosti bolo zistené, že osemnásť klubov zaslalo vyúčtovanie po
termíne a dva kluby neodovzdali vyúčtovanie vôbec (Karate klub Slávia UPJŠ Košice a
Centrum bojových umení mládeže BUDOKAN Zvolen).
Kontaktné údaje:
Adresa pre doručovanie písomností:
Kontrolór Slovenského zväzu karate, Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Adresa pre osobný kontakt po predchádzajúcej dohode telefonicky alebo emailom :
Ing. Jozef Cisarik, Hečkova 2534/18, 010 01 Žilina
Telefón: +421 948 900 425
E-mail: kontrolor68@gmail.com
V Žiline dňa 22.06.2018

Ing. Jozef Cisarik v.r.
kontrolór SZK
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