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Výročná správa
o činnosti kontrolóra Slovenského zväzu karate za rok 2018 a priebežne za rok 2019

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 2017 a štruktúrou a obsahom
vychádza zo správy z činnosti hlavnej kontrolórky športu za rok 2018.
Správu predkladá :
Ing. Jozef Cisarik – Kontrolór a predseda Kontrolno – revíznej komisie SZK
Organizácia a personálne zabezpečenie
Podľa platných stanov SZK kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej
kontroly v SZK a je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie.
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 (ďalej len MŠVVaŠ SR), a ktorá tvorí najdôležitejší
dlhodobý príjem rozpočtu SZK. Kým v roku v roku 2015 išlo o sumu 142 200 Eur a v roku
2016 o sumu 195 400 Eur, vplyvom ZoŠ a viacerých cielených zmien v činnosti SZK táto
suma v roku 2017 narástla až na sumu 309 145 Eur, v roku 2018 na sumu 418 418 Eur a na
top team 349 773 Eur a v roku 2019 ide už o sumu 589 982 Eur a 391 000 Eur na Top team
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spolu 980 982 Eur. 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 prostriedkov. Dňa 25.6.2016 bol Konferenciou SZK zvolený za kontrolóra SZK na
5 ročné funkčné obdobie Ing. Jozef Cisarik.
Podmienky na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ZoŠ :
1. Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná a
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady.
2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú
a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a
najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia,
manažment alebo právo alebo
d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene
c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.
3. 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. 4. Splnenie podmienky
podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.
5. Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak
a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo
b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3.
6. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu,
štatutárneho orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a
licenčného orgánu športovej organizácie, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra.
Skúšku odbornej spôsobilosti preukázanú formou písomného odborného testu
zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie podľa § 11, ods. 3
ZoŠ úspešne absolvoval kontrolór SAUŠ Ing. Jozef Cisarik dňa 30.11.2017 u hlavného
kontrolóra športu.
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§ 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.
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.
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Kontrolná činnosť
Preloženie dokladov kontrolórovi SZK
Ako kontrolór SZK som si vyžiadal podklady k vykonaniu kontrolnej činnosti na
základe telefonického dohovoru s predsedom ekonomickej komisie SZK Mgr. Jarmilou
Kotekovou a prezidentom SZK Ing. Danielom Líškom .
Účtovné dokumenty v elektronickej forme boli doručené elektronicky emailom
kontrolórovi dňa 30.05.2019. Originály účtovných dokladov boli predložené pri výkone
kontroly dňa 29.04.2019.
Zápisnice z rokovania VV SZK za rok 2018 boli zaslané elektronicky emailom
kontrolórovi SZK prezidentom zväzu.
Predložené doklady ktoré boli predmetom kontroly výberovým spôsobom :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zápisnice zo zasadnutia VV SZK za 2018
Zápisnice zo zasadnutia Volebnej konferencie SZK zo dňa 24.06.2018
Zoznam klubov – prehľad členského
Daňové priznanie za rok 2018.
Kniha záväzkov ku dňu 31.12.2018
Kniha pohľadávok ku dňu 31.12.2018
Inventúrny súpis majetku
INVENTARIZÁCIA Majetku a záväzkov v zmysle §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
o Účtovníctve
9. Obratová predvaha
10. Pokladničná kniha P-MŠ
11. Prehľad drobného majetku
12. Pokladničná kniha od 01.01.2018 do 31.12.2018 P. Roman
13. Účtovná závierka k 31.12.2018
14. Účtovná osnova
15. Dotácia na kluby
16. Výročná správa za rok 2018
17. Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu v oblasti športu v roku 2018
18. Zápisnice z VV SZK za rok 2018 zo dňa 05.01.2018, zo dňa 14.04.2018, zo dňa
19.05.2018, zo dňa 22.06.2018 a zo dňa 26.08.2018
19. Dodávateľské faktúry FD 001 – FD 399 za rok 2018
20. Odberateľské faktúry za rok 2018
21. Pokladňa MŠ 2018
22. Pokladňa – Roman za rok 2018
1. Kontrola dodržiavanie stanov, obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu
plnenia úloh a ich riadneho zverejňovania na portáli SZK
Kontrolórovi SZK, boli zasielané v roku 2018 pravidelne pozvánky na zasadnutia VV
SZK na ktorých sa podľa § 13 ods. c) ZoŠ zúčastňoval a priebežne kontroloval obsah
zápisníc.
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SZK si splnil povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. e) a zverejnil Zápisnicu a prezenčnú listinu
z konferencie SZK zo dňa 23.06.2018 (najvyšší orgán národného športového zväzu – SZK).
Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by boli v rozpore so
stanovami SZK, vnútornými predpismi a ZoŠ.
2. Podnety na prešetrenie zaslané na kontrolóra SZK v roku 2018 a 2019
Podľa § 14 ZoŠ - Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe
a) vlastnej iniciatívy,
b) podnetu orgánu športovej organizácie,
c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii,
d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo
e) podnetu ministerstva školstva.
V roku 2018 a v priebehu roka 2019 do konania konferencie SZK na kontrolóra SZK nebol
zaslaný žiaden podnet na prešetrenie na základe § 14 ZoŠ podľa písm. b) až e).
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.
V roku 2018 prijal SZK celkovú dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 768 191 € z toho na
uznané športy 418 418,00 € a na národné športové projekty sumu 349 773,00 €
Účtovné doklady boli preskúmané v zaslanej elektronickej forme a boli porovnané na
podané daňové priznanie. Kontrola došlých faktúr bola prekontrolovaná fyzicky výberovým
spôsobom dňa 29.04.2019 v Bratislave.
Záver :
Účtovná jednotka – Slovenský zväz karate v roku 2018 viedla podvojné účtovníctvo.
Slovenský zväz karate v účtovnom období 2018 dosiahol kladný výsledok hospodárenia vo
výške 14 506,84 €. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním dotácii z verejných
prostriedkov vo výške 765 958,90 € a získanými vlastnými prostriedkami vo výške 262
304,57 €.
Výsledok hospodárenia
čiastka_
Výnosy
1 028 263,47
Náklady
1 013 756,63
Výsledok hospodárenia
14 506,84
Výsledok hospodárenia je podrobne popísaný vo Výročnej správe SZK za rok 2018.
Kontrolou dokladov výberovým spôsobnom nebolo zistené porušenie ustanovení zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ani porušenie hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov.
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4. Kontrola dodržiavania § 9 ods. 4 až 7 ZoŠ – Hospodárenie športovej organizácie
Kontrolóra bola zameraná na správnosť a úplnosť údajov zverejnených vo výročnej
správe za rok 2018 podľa § 9 ods. 4 až 7 ZoŠ.
Podľa § 9 ods. 4 ZoŠ športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,
je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak
a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka
zostavená, presiahne 100 000 Eur, alebo
b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná
závierka zostavená, presiahnu 400 000 Eur.
Podľa § 9 ods. 5 ZoŠ Výročná správa obsahuje
a) prehľad vykonávaných činností a projektov,
b) prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
c) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok
audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit,
d) prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e) meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb,
ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte
sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené,
f) prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku
športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa
osobitného predpisu,
g) stav a pohyb majetku a záväzkov,
h) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,
i) zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch,
j) zmeny v zložení orgánov,
k) ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie.
Podľa § 9 ods. 7 ZoŠ výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom
športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do
šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Výročná správa musí byť do 15 dní
po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie zverejnená a uložená v registri
účtovných závierok podľa osobitného predpisu, najneskôr do 31. júla nasledujúceho
kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.
Záver
Účtovná závierka za rok 2018 bola overená audítorom, ktorý konštatoval v správe
audítora zo dňa 21.06.2019, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie SZK k 321.12.2018 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Pri kontrole náležitosti Výročnej správy za rok 2018 neboli zistené porušenia
dodržiavania § 9 ods. 4 až 7 ZoŠ.
Kontrola vykonaná HKŠ v SZK
Na základe kontrolnej činnosti HKŠ bolo zistené nedodržanie § 9 ods. 5 ZoŠ kde
predložené výročné správy za účtovné obdobie 2016 a 2017 neobsahovali :
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− Ročnú účtovnú závierku § 9 ods. 5 písm. c) ZoŠ
− Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisov § 9 ods. 5 písm. i)
ZoŠ
Navrhnuté opatrenia :
a. Doplniť výročnú správu za účtovné obdobie 2016 a 2017 o Ročnú účtovnú závierku §
9 ods. 5 písm. c) ZoŠ a o zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných
predpisov § 9 ods. 5 písm. i) ZoŠ
b. Prerokovať doplnenú výročnú správu za účtovné obdobie 2016 a 2017 najvyšším
orgánom
c. Uložiť doplnenú výročnú správu za účtovné obdobie 2016 a 2017 do registra
účtovných závierok
d. Zverejniť na webovom sídle doplnenú, prerokovanú a uloženú výročnú správu za
účtovné obdobie 2016 a 2017 s výrokom audítora k výročnej správe
Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov uvedených v bodoch a,
c, d bola určená do 06.02.2019 a podľa zistení kontrolóra SZK bola splnená
a nedostatky boli odstránené. Prerokovanie doplnených Výročných správ najvyšším
orgánom SZK sa uskutoční dňa 23.06.2019.
5. Kontrola úhrad členských príspevkov od členov SZK a úhrad licencií sk. komisárov
Členské príspevky
Kontrolór SZK vykonal kontrolu úhrad členských príspevkov od členov SZK podľa
platnej Smernice o spôsobe uhrádzania ročných členských príspevkov a registračných
poplatkov SZK ktorá bola schválená VV SZK dňa 05.01.2018.
Podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov a Stanov SZK
športová organizácia vyberá od svojich členov členské na svoju činnosť. Kolektívny člen
SZK – právnická osoba (klub, oddiel) uhrádza ročný členský príspevok priamo na účet
SZK alebo v hotovosti do pokladne SZK. Splatnosť členského pre kolektívnych členov
SZK je do 31.januára kalendárneho roka. Členovi SZK, ktorý nezaplatil členské sa
pozastavuje členstvo v SZK v súlade s článkom XI, ods. 4) Stanov SZK a členovi SZK,
ktorému bolo pozastavené členstvo stráca práva člena SZK v zmysle čl.XI, ods. 5) Stanov
SZK. Kolektívny člen (klub, oddiel) - ročný členský príspevok: 100 € /kalendárny rok
Záver
- Pri kontrole úhrady členských príspevkov od členov SZK bolo zistené porušenie platnej
smernice tým, že členské príspevky sú uhrádzané po termíne (k 31.1. príslušného
kalendárneho roka – viď. zoznam). Členské príspevky sú účtované na účte 664 000
(Prijaté členské príspevky) a v roku 2018 boli zaúčtované v celkovej sume 10 032 Eur.
Kontrolórovi SZK bol predložený zoznam úhrady členských príspevkov s dátumom
úhrady.
Priebežná kontrola členských príspevkov za rok 2019
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Kluby s nezaplateným členským príspevkom podľa informačného systéme SZK
1. Karate klub ABC car Komárno, o. z. - Komárno
2. Karate klub TANDEN Košice, o. z. - Košice
3. VŠC Dukla Banská Bystrica - Banská Bystrica
Licencie skúšobných komisárov SZK
Podľa skúšobného poriadku – Všeobecná časť je menovanie skúšobných komisárov
orgánmi zväzu vždy k 1. januáru a je platné po uhradení licenčného poplatku. Zoznam
skúšobných komisárov je zverejnený na internetovej stránke SZK www.karate.sk v
Registračnej komisii STV/Dan. Výšku licenčného poplatku skúšobného komisára
stanovuje SZK a platí pre skúšobných komisárov všetkých tried. Skúšobný komisári
všetkých tried ktorých menoval VV SZK, uhradia licenčné poplatky na účet SZK.
Záver :
- Pri kontrole úhrady licencií skúšobných komisárov podľa predloženého zoznamu bolo
zistené, že sú účtované na účte 649200 (Licencia skúšobného komisára) a v roku 2018
boli zaúčtované v celkovej sume 527 EUR. Podľa zistení kontrolóra SZK boli poplatky
uhrádzané po termíne v priebehu celého roka 2018. Kontrolór SZK v uvedených
prípadoch doporučuje postupovať v zmysle platného skúšobného poriadku všeobecná
časť, kedy pri neuhradení poplatku nie je licencia skúšobného komisára platná.
Priebežná kontrola poplatkov v roku 2019
Skúšobní komisári 1. triedy s nezaplateným licenčným poplatkom v roku 2019 podľa
informačného systéme SZK
1. Mráz Rasťo - Karate klub IPPON, o. z.
2. PIVOVARNÍK Ján - Karate Dojo Pivovarník
3. Vancák Rudolf - Karate klub Slávia UPJŠ Košice
4. Zvolenský Boris - Karate klub Slovšport Trnava, o. z.

6. Kontrola § 69 ods. 5 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
Podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe je národný športový zväz
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.
Na základe uzatvorenej zmluvy č. 0071/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému
športu v roku 2018 zo dňa 29.01.2018 s Ministerstvom školstva, výskumu a športu SR
mala byť prerozdelená dotácia na kluby SZK v roku 2018 vo výške 62 762 Eur.
Podľa predloženej dokumentácie kontrolórovi SZK boli finančné prostriedky v určenej
výške prerozdelené na jednotlivé kluby podľa Smernice pre rozdeľovanie finančných
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s príslušnosťou k SZK
platnej od 22.06.2018.
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Zistenia :
Podľa čl. III ods. 4 Smernice pre rozdeľovanie finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel športu mládeže s príslušnosťou k SZK platnej od 22.06.2018, ak
sa niektorý klub vzdá príspevku, počet jeho aktívnych športovcov sa odpočíta od všetkých
aktívnych športovcov a výpočet podľa bodov 2. a 3. tohto článku sa vykoná bez tých
športovcov.
Podľa zistení kontrolóra aj usmernenia hlavnej kontrolórky športu je uvedená
Smernica a prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé kluby v roku 2018
porušením § 69 ods. 5 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, kedy finančné
prostriedky, ktorých sa vzdá klub musia byť vrátené do rozpočtu Ministerstva školstva,
výskumu a športu SR a nesmú sa prerozdeľovať pomernou časťou na zostávajúce kluby.
Kontrolór SZK doporučuje zmeniť Smernicu pre rozdeľovanie finančných prostriedkov
z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže do najbližšieho termínu
prerozdeľovania príspevkov jednotlivým klubom SZK.
V prípade poskytnutia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu klubom
podľa §69 ods. 4 ZoŠ 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.
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:
31.12.2018 a v elektronickej podobe na adresu SZK: kotekova@karate.sk v termíne do:
31.12.2018 !
Zistenia :
Pri kontrole uvedenej povinnosti bolo zistené, že vyúčtovanie za rok 2018 neodovzdali
nasledujúce kluby (Centrum bojových umení mládeže BUDOKAN Zvolen, Karate klub
pri TJ ZZO Čadca, Klub Karate Trend Bánovce nad Bebravou, o.z. a Telovýchovná
jednota Strojár Malacky), čím došlo k porušeniu §69 ods. 4 ZoŠ. Kontrolór SZK
doporučuje prijať sankcie a zapracovať ich do Smernice pre rozdeľovanie finančných
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže pre kluby, ktoré si
nesplnili uvedenú povinnosť na základe ZoŠ.
7. Konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre členov SZK
Kontrolór SZK v priebehu roka 2018 a 2019 vykonával aj konzultačnú činnosť a
poradenskú činnosť pre členov SZK telefonicky alebo emailom a to hlavne
k povinnostiam vyplývajúcich z právnych predpisov :
− Oznámenie aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu
občianskeho združenia, ktoré vyplývajú z platného zákona 346 z 27. novembra 2018 o
registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
− Povinnosť prijímateľa, ktorý v jednom roku dostane z príspevky z podielu zaplatenej
dane (2%) viac ako 3320 €. Povinnosť prijímateľa do 16 mesiacov odo dňa
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zverejnenia zoznamu Daňovým riaditeľstvom SR ZVEREJNIŤ presnú špecifikáciu
použitia prijatého podielu v Obchodnom Vestníku. Uvedená povinnosť sa týka aj
SZK, nakoľko v roku 2018 prijal príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške
5 009,60 Eur.
8. Školenia a semináre
Ako kontrolór SZK som sa zúčastnil v dňoch 31.5.-2.6.2019 vo Zvolene školenia
kontrolórov športových organizácií organizovaného kanceláriou Hlavného kontrolóra
športu so zameraním na Antidoping a disciplinárne konanie, Verejné obstarávanie a
Prednáška hlavného kontrolóra športu – k výročným správam právam a iným
povinnostiam v športovej organizácií. Ďalej som sa zúčastnil dňa 05.06.2019 v Žiline na
seminári na tému „Zákon o športe ZA/5.6. - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká
účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje,
kde sa dá ušetriť a ako na to ?“ organizované UČPS.

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 22.06.2019

Ing. Jozef Cisarik v.r.
kontrolór SZK
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