SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE
Kontrolór
Junácka 6, 832 80 Bratislava
www.karate.sk, e-mail: cisarik@karate.sk, 0948 900 425

Výročná správa
o činnosti kontrolóra Slovenského zväzu karate za rok 2020 a priebežne za rok 2021
Správa sa predkladá :
na základe ods. 12 bodu e) Čl. XXVII. Stanov Slovenského Zväzu Karate (ďalej len „SZK“) –
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 (ďalej len ZoŠ) – úlohy kontrolóra. Táto správa nadväzuje na
výročnú správu kontrolóra SZK za rok 2019 a priebežne za rok 2020.
Správu predkladá :
Ing. Jozef Cisarik – Kontrolór a predseda Kontrolno – revíznej komisie SZK
Organizácia a personálne zabezpečenie
Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30811571, DIČ: 2020888628,
prevažujúca činnosť SK NACE : 93.19.0 – Ostatné športové činnosti.
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,
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výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR), a ktorá tvorí najdôležitejší
dlhodobý príjem rozpočtu SZK. Kým v roku 2015 išlo o sumu 142 200 € táto suma v roku
2021 narástla na sumu 780 816,00 € (Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku
2021) a 424 962,00 € (Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2021). Táto
násobne vyššia suma znamená i násobne viac účtovných položiek a s nimi súvisiacich rizík.
Zobrazenie zmlúv SZK v centrálnom registri zmlúv(https://www.crz.gov.sk/).
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami,
ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými
organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva
účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Slovenský zväz karate ako národný športový zväz a zároveň športová organizácia,
ktorá dosiahla príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 € 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.
V roku 2021 končí 5 ročné funkčné obdobie kontrolórovi SZK, predsedovi a členom
Kontrolno – revíznej komisie SZK
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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.
§ 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.
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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.

Vykonávaná činnosť kontrolóra SZK v roku 2020 a priebežne v roku 2021
Kontrola podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č 440/2015 Z. z. Zákona o športe a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na základe § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. Zákona o športe a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoŠ“) bola dňa 09.06.2021
začatá kontrola v Slovenskom zväze karate (ďalej len „SZK“) na základe vlastnej iniciatívy
kontrolóra podľa § 13 ods. 2 ZoŠ zameraná na priebežnú kontrolu :
a) hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov,
b) dodržiavania právnych predpisov a
c) dodržiavania predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.
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Kontrola sa vykonala na základe telefonického dohovoru s prezidentom Slovenského zväzu
karate p. Ing. Danielom Líškom dňa 15.06.2021 o 10:00 hod. v dohodnutých priestoroch na
Nobelovom námestí 1174, 851 01 Petržalka.
Podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. ZoŠ a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov boli vyžiadané všetky účtovné doklady Slovenského zväzu karate,
ktoré sa viažu k účtovnému roku 2020 a priebežne k účtovnému roku 2021.
Ďalej boli vyžiadané a následne predložené účtovné doklady v elektronické forme
spoločnosťou DREVEKO, spol. s r.o., Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava, IČO: 35836156,
DIČ: 2020247845 poverenou vedením účtovníctva Slovenského zväzu karate v roku 2020
(zaslané emailom z dreveko@nextra.sk dňa 24.5.2020 a 14.06.2020) :
− Súvaha (Úč NUJ 1-01) priebežná
− Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
zostavená k 31.12.2020 – účtovná jednotka – Slovenský zväz karate
− Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) – priebežný
− Hlavná kniha analyticky priebežná k 31.12.2020
− Inventarizácia majetku a záväzkov v zmysle §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z. z.
o Účtovníctve v Slovenskom zväze karate - rok 2020
− Inventarizácia skladu k 31.12.2020
− Karty dlhodobého majetku rok 2020
− Kniha pohľadávok účet 311100 k 31.12.2020
− Kniha pohľadávok účet 311101 k 31.12.2020
− Kniha záväzkov účet - 321101 k 31.12.2020
− Prehľad dlhodobého majetku podľa skupín k 31.12.2020
− Prehľad krátkodobého majetku k 31.12.2020
− Tabuľka - duplicitné platby účet 379101 k 31.12.2020
− Tabuľka - kniha ostatných záväzkov účet - 379103 k 31.12.2020
− Tabuľka - kniha ostatných záväzkov účet 325102
− Tabuľka - kniha ostatných záväzkov účet 379102
− Tabuľka - výdaje budúcich období účet 383101 k 31.12.2020
− Tabuľka - výnosy budúcich období účet 384101 k 31.12.2020
− TOP tím - vyúčtovanie Uznané športy 026 02 r. 2020
− Účtovný denník k 31.12.2020 priebežný
− Prijaté faktúry v roku 2020
− Protokol o odovzdaní dokladov
Predložené doklady, ktoré boli predmetom kontroly výberovým spôsobom :
Zápisnice zo zasadnutia VV SZK za 2020
Zápisnica zo zasadnutia konferencie SZK zo dňa 26.06.2020
Zoznam klubov – (informačný systém SZK)
Daňové priznanie za rok 2020 -vygenerované účtovným programom Pohoda, do
15.6.2021 nebolo oficiálne podané na Finančnú správu (odklad podania daňového
priznania do 30.06.2021)
5. Banka – Kniha bankových výpisov:
1.
2.
3.
4.
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č.ú. VÚB: SK5102000000001786663854
VÚB2: SK8902000000003932623658
UniC: SK6111110000006617210005
SLSP: SK3409000000005163090656
6. Interné doklady – IN20/01-02, IN20/001-231
7. Pokladňa – Macko 1-12/2020
8. Pokladňa – Macko - GRAND Prix Slovakia – VSC
9. Pokladňa – Roman 1-12/2020
10. SZK – Zmluvy rok 2019-2020
11. Dotácia na kluby Dotácia SZK – kluby DK20/001 – 0179
12. Dodávateľské faktúry za rok 2020
13. Odberateľské faktúry za rok 2020
14. TOP – tím 20P/001-20P/596
Informácia o vedení účtovníctva
Účtovná jednotka viedla podvojné účtovníctvo v súlade s Opatrením Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. Účtovná jednotka účtovala v
sústave podvojného účtovníctva pomocou výpočtovej techniky a používa účtovný program
POHODA od spoločnosti STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36
244 791, DIČ: 2020186399.
V roku 2020 bola poverená vedením účtovníctva externá spoločnosť DREVEKO,
spol. s r.o., Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava, IČO: 35836156, DIČ: 2020247845 a od roku
2021 je poverený externe vedením účtovníctva Ing. Jozef Zombor, Veternicová 3116/24,
841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Zapísaný: Obvodný úrad Bratislava, Číslo
živnostenského registra: 201-16254, IČO: 40559246.
1. Kontrola dodržiavanie stanov, obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu,
najvyššieho výkonného orgánu a plnenia úloh a ich riadneho zverejňovania na
portáli SZK
a) Kontrola zápisníc z najvyššieho výkonného orgánu SZK - VV SZK a plnenie
úloh (uznesení)
Kontrolórovi SZK, boli zasielané v roku 2020 a 2021 pravidelne pozvánky na
zasadnutia VV SZK (najvyšší výkonný orgán) na ktorých sa podľa § 13 ods. 4 písm. c) ZoŠ
zúčastňoval (Kontrolór národného športového zväzu sa zúčastňuje 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).
Zasadnutia najvyššieho výkonného orgánu SZK s účasťou kontrolóra SZK a priebežne
kontrolované zápisnice z VV SZK (obsah zápisníc, plnenie úloh a zverejňovanie na webovom
sídle SZK).
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Predložené zápisnice z VV SZK :
Zápisnica VV 04.01.2020
Zápisnica VV 23.05.2020
Zápisnica VV 29.08.2020
Odporúčanie kontrolóra SZK :
Priebežne zverejňovať na portáli SZK a v informačnom systéme športu zápisnice z VV SZK a
na zasadnutiach najvyššieho výkonného orgánu SZK – VV SZK vyhodnocovať plnenie úloh
(uznesení) prijatých VV SZK a uvedené uviesť v zápisnici z VV SZK.
Podľa § 17 ods. 1 písm. e) ZoŠ - Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom
sídle a v informačnom systéme športu zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s
rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia.
Postih zo ZoŠ
Podľa § 67 ods. 3 - Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový
zväz, ktorý nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje
podľa § 17 ods. 1.
Na webovom sídle SZK je uverejnená posledná zápisnica z VV SZK zo dňa 4.1.2020.
b) Kontrola zápisnice zo zasadnutia najvyššieho orgánu SZK – konferencie formou
elektronického hlasovania per rollam a plnenie úloh – uznesení
Zápisnicu z konferencie SZK formou elektronického hlasovania per rollam zo dňa 26.06.2020
SZK zverejnil na svojom webovom sídle, t. j. splnil povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. e)
ZoŠ (Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme
športu zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou
najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia). Pozvánky s programom, ako aj materiály k
rokovaniu Konferencie boli členom zaslané elektronicky.
Počet členov najvyššieho orgánu SZK s právom hlasovať: 100
Počet mandátov členov najvyššieho orgánu SZK s právom hlasovať: 251
Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 65 t.j. 65%
Počet mandátov členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 194 t.j. 77,29%
Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania: 35 t.j. 35%
Počet mandátov členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania: 57 t.j. 22,71%
Uznášaniaschopnosť konferencie: áno – účasť 65% členov
Počet mandátov potrebných na prijatie rozhodnutí pri počte zúčastnených mandátov 194:
a) nadpolovičnou väčšinou 98
b) ¾ väčšinou 146
Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by boli v rozpore so
stanovami SZK, vnútornými predpismi a ZoŠ.

7

Výročná správa o činnosti kontrolóra Slovenského zväzu karate 2020/2021

2. Podnety na prešetrenie zaslané na kontrolóra SZK v roku 2020 a 2021
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 2020 a v priebehu roku 2021 do konania konferencie SZK na kontrolóra SZK nebol
zaslaný žiaden podnet na prešetrenie na základe § 14 ZoŠ podľa písm. b) až e).
3. 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 2020 podľa § 9 ods. 5 ZoŠ.
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 €, 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.
Podľa vyjadrenia prezidenta SZK Ing. Daniela Líšku podal Slovenský zväz karate Oznámenie
daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka SZK za rok 2020 nebola zverejnená ku dňu konania konferencie v registri
účtovných závierok.
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Záver
Audit a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2020 SZK nebol ku dňu kontroly
vykonaný. Pri kontrole náležitosti Výročnej správy za rok 2020 neboli zistené porušenia
dodržiavania § 9 ods. 5 ZoŠ.
4. 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 na rok 2021.
Podľa zákona č. 440/2015 Z.z. ZoŠ 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.
Podľa informačného systému SZK je evidovaných v systéme 102 oddielov (členov SZK).
Záver
- Pri kontrole úhrady členských príspevkov od členov SZK na rok 2021 bolo zistené porušenie
platnej smernice tým, že členské príspevky sú uhrádzané po termíne (k 31.1. príslušného
kalendárneho roka).
Kluby s nezaplateným členským príspevkom podľa informačného systéme SZK na rok 2021
1. Asia Budo Center Slovensko - Bratislava
2. Karate klub ABC car Komárno, o. z. - Komárno
3. Karate klub ZANSHIN Cífer - Trnava
4. Karate škola KAIZEN Prešov, o. z. - Prešov
5. Klub karate pri TJ ZZO Čadca - Čadca
6. ŠKP Karate klub Prešov - Prešov
7. Zander Sport Club - Bratislava IV
Odporúčanie kontrolóra SZK :
Kontrolór SZK odporúča postupovať podľa platných stanov SZK zo dňa 11.03.2017 a
Smernice o spôsobe uhrádzania ročných členských príspevkov a registračných poplatkov
SZK, ktorá bola schválená VV SZK dňa 05.01.2018 , t.j. členovi SZK, ktorý nezaplatil
členské sa pozastavuje členstvo v SZK v súlade s článkom XI, ods. 4) Stanov SZK. Na
základe hore uvedeného aktualizovať počet členov v SZK.
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Skúšobný poriadok pre udeľovanie stupňov technickej vyspelosti karate - Všeobecná
časť – Licencie skúšobných komisárov
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 I. A a I. B triedy bolo zistené, že
VV SZK si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z vnútorného predpisu SZK „Skúšobný poriadok
pre udeľovanie stupňov technickej vyspelosti karate - Všeobecná časť“ a to tým, že
nemenoval (neschválil) skúšobných komisárov k 1. januáru a zároveň nezverejnil Zoznam
skúšobných komisárov na internetovej stránke SZK www.karate.sk. Na základe hore
uvedeného nebolo možné preveriť úhradu licenčných poplatkov skúšobnými komisármi SZK.
Vyjadrenie predsedu registračnej komisie SZK p. Petra Baďuru doručené elektronicky
emailom kontrolórovi SZK dňa 9.6.2021.
„Menovanie nebolo vykonane z dôvodu navrhovaných zmien v skúš. poriadku a nejasnosti o
priznaní jednotlivých kvalifikačných tried trénerov ktoré sú jednou z podmienok udelenia
jednotlivých licencie skúš. komisára. TMK SZK spracováva materiál ohľadne priznania
jednotlivých tried trénerov, po jeho spracovaní budeme môcť vykonať menovanie skus.
komisárov podľa nového schváleného skúš. poriadku. Pokiaľ neboli menovaní skúš. komisári
platia im triedy aké im boli priznane v minulom roku za splnenia podmienok určených skúš.
poriadkom.“
Podľa zistení kontrolóra SZK boli ku dňu 18.06.2021 na webovom sídle SZK v časti
Registračná komisia STV/DAN aktualizované dokumenty uvedenej komisie.
Odporúčanie kontrolóra SZK :
Kontrolór SZK doporučuje schváliť VV SZK bezodkladne skúšobných komisárov karate na
rok 2021, podľa aktuálneho platného prepisu a po schválení (menovaní) vyzvať skúšobných
komisárov k úhrade licenčného poplatku na účet SZK.
5. Kontrola poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
Príspevok uznanému športu karate bol podľa § 68 Zákona o športe poskytnutý v sume
770 336 eur z podprogramu 026 02 v členení:
a) Bežné transfery v sume 705 336 eur
b) Kapitálové transfery v sume 65 000 eur.
Na základe uzatvorenej zmluvy č. 0010/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému
športu v roku 2020 zo dňa 16.01.2020 s MŠVVaŠ SR mal byť prerozdelený finančný
príspevok na kluby SZK v roku 2020 vo výške 106 747 €
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Podľa § 69 ods. ods. 44 písm. a) sa najmenej 15 % výšky príspevku použije na Účel športu
mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych
športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23
rokov v kolektívnych športoch. Uvedené znenie sa v roku 2020 v SZK nepoužilo z dôvodu
novelizácie ZoŠ podľa § 101a cit. zákona.
Zmeny v zákone účinné od 11.06.2020
§ 101a Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu
V kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa
ustanovenia podľa § 69 ods. 4 nepoužijú; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku
uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4, sa v
príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.
VV SZK sa rozhodol na základe schválených kritérií (účasť na súťažiach poriadaných
SZK – riadne, videosúťaže v roku 2020, podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov)
poskytnúť dotáciu z rozpočtu SZK z prideleného príspevku uznanému športu pre športové
kluby evidované v SZK.
Kontrolórovi SZK bol predložený dokument vo formáte Excel, kde bol uvedený
sumár prerozdelenia prostriedkov pre jednotlivé kluby v roku 2020 v celkovej sume
135 977,32 Eur nasledovne :
Suma v €

Klub
1. KARATE CLUB PEZINOK

2556,05

ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline
Budokan Samaria o.z.

780
1108,57

CENTRÁL KARATE KLUB POPRAD, o. z.

963,21

Centrum bojových umení mládeže

191,78

Hanko kai karate klub Senica

329,64

KARATE CLUB NESVADY, o. z.

405

Karate klub Asahi Ružomberok

406,07

Karate klub Detva

922,14

Karate klub Dolný Kubín

379,28

Karate klub DRAP Partizánske

1320,35

Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z.
Karate klub Goju - ryu Nové Mesto nad Váhom
KARATE KLUB IGLOW

337,5
115,71
1577,49

KARATE KLUB IMPERIUM NITRA

265

Karate klub IPPON Dunajská Streda, o. z.

364,28

Karate klub IPPON, o. z.

1128,2

KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z.

6898,51

Karate Klub Kanianka

330,35

Karate klub Katsudo Sabinov

578,92

KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z.

5407,1

Karate klub Krupina, o. z.

1535,35
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Karate klub Kumade Topoľčany

6279,24

Karate klub Milana Piliara Brezno o.z.

2302,12

Karate klub Miyagi Lučenec, o. z.

1872,48

Karate klub Mugen

525,71

KARATE KLUB NOVÉ ZÁMKY, o. z.

462,14

KARATE KLUB OSA, o. z.

1723,92

KARATE KLUB PAPRADNO

752,14

Karate Klub Revúca

956,78

Karate klub SABINOV, o.z.

436,07

Karate klub Shihan Poprad

1099,28

KARATE KLUB SHIHAN POPRAD, o.z.
Karate klub Slávia UPJŠ Košice

1620
774,64

Karate klub Slovšport Trnava o.z.

1389,99

Karate klub Snina, o. z.

723,21

Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie"

727,49

Karate klub Tekdan Bratislava

271,43

KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z.

696,07

Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z.

1661,06

Karate klub TORNADO TEAM Nitra, o. z.

1674,99

KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z.
Karate klub Trstená, o. z.

685
2274,98

Karate klub UNION Košice, o. z.
Karate klub URAKEN Zvolen, o. z.

2143,2
227,5

Karate klub ZOKU

1397,85

Karate klub Zvolen

1367,49

KARATE MOČENOK, o. z.

57,86

Klub karate TREND Bánovce nad Bebravou

2805,35

Klub Karate Žilina

5814,59

Mestský športový klub Kežmarok
Mestský športový klub Vranov nad Topľou
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica

502,85
202,5
3937,48
522,85

MONARCH KARATE KLUB, o. z.

1417,49

SEIGOKAN

1665,34

ŠK CMK Banská Bystrica, o.z.

7631,75

ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z.

487,85

ŠK karate FARMEX, o. z. Nitra

6575,32

ŠK MMA Psycho Team Košice a Shotokan

1149,28

Športová škola karate Bratislava

3268,9

ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA
Športová škola karate, o. z.

905,71
10288,16

Športové združenie TJ Metropol Košice

218,57

Športový klub karate Kachi Nitra, o. z.

4993,18

Športový klub karate SEIWA

1966,42

Športový klub Keido Košice, o. z.
Športový klub mesta karate klub Stará Ľubovňa, o.z.
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Športový klub mesta Liptovský Hrádok

260,35

Športový klub OLYMPIA Bardejov, o.z.

86,78

Športový klub Real team Trenčín, o. z.

5382,84

Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

318,21

Telocvičná jednota Sokol Žilina

332,5

Telovýchovná jednota RAPID

8145,66

Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY

433,92

TJ Spartak Myjava

1012,14

Celkový súčet

135977,32

K uvedeným dotáciám z rozpočtu SZK na kluby boli prerozdelené aj prostriedky klubom
na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci za tréningový proces pre reprezentantov karate
v roku 2020. Kontrolórovi SZK bola predložená ručná evidencia prerozdelených
prostriedkov.
Zistenia :
Podľa predloženej dokumentácie bola suma 135 977 € prerozdelená pre 76 klubov
SZK. SZK postupoval podľa schválených kritérií VV SZK a jednotlivé pridelené sumy boli
poukázané na bankové účty klubom podľa zaevidovaného účtu v informačnom systéme SZK.
Kontrolnou činnosťou nebolo zistené porušenie prerozdelenia finančných prostriedkov podľa
schválených kritérií VV SZK a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, ktoré by bolo v rozpore so
stanovami SZK, vnútornými predpismi a ZoŠ.
6. Kontrola použitia prideleného príspevku športovými klubmi
Kontrola bola zameraná na vyúčtovanie poskytnutého príspevku z rozpočtu
Slovenského zväzu karate v roku 2020 klubom SZK.
Kontrolórovi SZK bolo predložené:
− vyúčtovania poskytnutej dotácie z rozpočtu SZK doručené klubmi SZK poštou a emailom
− zaslané elektronické výzvy klubom SZK, ktoré nepredložili vyúčtovanie
Zaslané usmernenie klubom SZK
Usmernenie k čerpaniu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu SZK
v roku 2020 – klubom
− Slovenský zväz karate poskytuje prostriedky športovému klubu formou refundácie
výdavkov klubu, preto klub nie je povinný prijať prostriedky na samostatný bankový účet.
− Vo vyúčtovaní finančných prostriedkov môžu byť uvedené len doklady uhradené s
dátumom od 1.1.2020 do 31.03.2021.
− Vyúčtovávané sumy vkladajte s presnosťou na dve desatinné miesta. Neupravujte veľkosť
a ani font písma!
− V prípade inej meny ako euro sumu na účtovnom doklade (napr. faktúre) prepočítajte na
eurá podľa kurzu na účtovnom doklade, resp. aktuálnym kurzom NBS/ECB ku dňu
realizovanej platby.
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− Pri vyúčtovávaní pracovnej cesty: vyúčtovanie pracovnej cesty (sústredenie, školenie,
podujatie, súťaž, konferencia, iná akcia) pozostáva z položiek, ktoré vyplývajú zo zákona
č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Prípadný materiál/služba zakúpený/á na
pracovnej ceste sa zaúčtuje ako samostatná položka (nie je súčasťou) vyúčtovania
pracovnej cesty).
− Vyúčtovanie je prijímateľ finančných prostriedkov povinný zaslať v tlačenej podobe
na adresu SZK: Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava v termíne do:
31.03.2021 !
− K vyúčtovaniu je prijímateľ finančných prostriedkov povinný zaslať v tlačenej podobe na
adresu SZK aj kópie účtovných dokladov!!!
− Vyúčtovanie je prijímateľ finančných prostriedkov povinný zaslať v elektronickej podobe
na adresu SZK: karate@karate.sk v termíne do: 31.03.2021 !
− Najskôr zašlite vyúčtovanie finančných prostriedkov mailom a až po odsúhlasení
vyúčtovania, zašlite všetky kópie účtovných dokladov vrátane podpísaného Vyúčtovania
na adresu SZK.
Oprávnené výdavky
Oprávnenými výdavkami na športovú činnosť sú najmä výdavky na:
vzdelávania športových odborníkov,
školenia a semináre,
športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
účasť na súťažiach– platené štartovné, ubytovanie, doprava atď...,
organizovanie súťaže – prenájom priestorov, zariadení a techniky, odmeny rozhodcov a
organizátorov súťaže, zdravotná služba, strážna služba, nákup cien pre športovcov,
poistenie podujatia, propagácia podujatia, tlmočnícke a prekladateľské služby...,
f) prenájom priestorov na športovú činnosť atď.
a)
b)
c)
d)
e)

Zistenia :
Predmetom kontroly
nasledujúcimi klubmi SZK :

boli

zaslané

účtovné

doklady

Klub
1. Karate Club Pezinok
Karate Klub KRETOVIČ Košice o.z.
Karate klub Union Košice
Športová škola karate Bratislava
ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA
Športová škola karate, o. z.

a spôsob

vyučovania

Výška
dotácie v €
2556,05
7507,10
4243,20
8968,90
3005,71
10288,16

Na základe predložených dokladov bolo zistené, že uvedené kluby SZK, ktoré boli
predmetom kontroly predložili SZK vyúčtovanie poskytnutého príspevku z rozpočtu SZK v
roku 2020 do 31.03.2021, tak ako bolo uvedené v usmernení. Zaslané účtovné doklady a
spôsob vyúčtovania bol použitý na oprávnené výdavky, špecifikované v Zmluve medzi
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MŠVVaŠ SR a zväzom (SZK). Pri čerpaní uvedených prostriedkov nebolo zistené porušenie
zákona č. 440/2015 Z. z. ZoŠ.
Ďalej bolo zistené kontrolórom SZK, že nasledovné kluby SZK si nesplnili povinnosť
zaslať vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu SZK:
CBUM BUDOKAN Zvolen,
KK Goju ryu N: Mesto n. Váhom
KK IMPERIUM Nitra
KK URAKEN Zvolen
KK MOČENOK
Uvedeným klubom bola zo strany SZK zaslaná výzva aj opakovaná na doručenie
vyúčtovania poskytnutej dotácie. Výzvy boli zasielané na oficiálnu emailovú adresu
zaevidovanú v informačnom systéme SZK.
Odporúčanie kontrolóra SZK :
Kontrolór SZK odporúča vedeniu SZK prijať opatrenia voči klubom, ktoré si neplnia
povinnosti vyplývajúce z porušovania vnútorných prepisov a ZoŠ s upozornením, že strácajú
možnosť byť oprávneným prijímateľom verejných prostriedkov.
7. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných
prostriedkov v SZK
Predložené účtovné doklady SZK za rok 2020 boli preskúmané v zaslanej
elektronickej forme a boli porovnané na vygenerované daňové priznanie (nebolo do dňa
16.06.2021 podané na Finančnú správu) za rok 2020.
Hlavným predmetom kontroly bolo preverenie oprávnených výdavkov na základe
zmluvy č. 0187/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020 zo dňa
24.02.2020 a dodatku č. 1 zo dňa 03.11.2020. Zmluva o podpore národného športového
projektu v roku 2020 (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená podľa § 74 ods. 2, § 75 ods. 4 a 7
a § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. ZoŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o športe“) za účelom poskytnutia príspevku
športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu (ďalej len „Príspevok“) z rozpočtu
Poskytovateľa (MŠVVaŠ SR) pre oblasť športu v roku 2020.
Poskytovateľ poskytol Prijímateľovi (SZK) v roku 2020 príspevok, ktorého výška,
špecifikácia a účel použitia (ďalej len „Účel“) sú uvedené v Čl. 3 a 4 uvedenej zmluvy.
Príspevok bol poskytnutý vo výške 440 605 €. Prijímateľ bol povinný použiť
Príspevok výlučne na účel zabezpečenia prípravy jednotlivých športovcov podľa zoznamu
športovcov top tímu a ich účasti na významnej súťaži v súlade s plánom prípravy športovca
top tímu schválenej prijímateľom (SZK) v členení:
Miroslava Kopúňová
Dominik Imrich
Dorota Balciarová
Ingrida Suchánková
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Adi Gyurík
Dominika Veisová
Matúš Lieskovský
Peter Fabian
Adam Štelcl
Ema Brázdová
Jana Vaňušaniková
Julián Enrik Smoliga
Laura Pálinkášová
Maroš Janovčík
Sára Krivdová
Tomáš Kósa
Michaela Čukanová
Natália Rajčanová
Nina Jelžová
Sarah Hrnková
Zdenko Vanka
Kristína Šimčíková
Mimolat Bagaev
Pavol Szolár
Jakub Štetina
Ján Fuzer
Lenka Ťažká
Tatiana Ťapajčíková

20 857 eur
20 857 eur
20 857 eur
20 857 eur
15 643 eur
15 643 eur
15 643 eur
15 643 eur
15 643 eur
15 643 eur
15 643 eur
15 643 eur
10 429 eur
10 429 eur
10 429 eur
10 429 eur
10 429 eur
7 821 eur
7 821 eur
7 821 eur
5 214 eur
5 214 eur
5 214 eur
5 214 eur

Za oprávnené výdavky sa považujú úhrady oprávnených nákladov prijímateľa (SZK)
alebo úhrady oprávnených nákladov inej právnickej alebo fyzickej osoby, ak táto osoba
priamo realizuje zabezpečenie prípravy športovcov (ďalej len „Priamy realizátor“), ktoré sú
preukázateľne viazané na zabezpečenie prípravy športovcov uvedených a ich realizačné tímy.
Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje len ten výdavok, ktorý je uhradený v
období od 01.01.2020 do 31.12.2020 a v prípade výdavkov uhradených z Príspevku
poskytnutom Poskytovateľom po 15.08.2020, v období od 01.01.2020 do 31.03.2021.
Záver :
Účtovná jednotka – Slovenský zväz karate v roku 2020 viedla podvojné účtovníctvo.
Slovenský zväz karate v účtovnom období 2020 dosiahol kladný výsledok hospodárenia vo
výške 120 289,01 €. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním dotácii z verejných
prostriedkov vo výške 1 191 027,56 € a získanými vlastnými prostriedkami vo výške 90
919,13 €.
Výsledok hospodárenia
čiastka_
Výnosy
1 437 122,52
Náklady
1 398 211,56
Výsledok hospodárenia
120 289,01
Výsledok hospodárenia je podrobne popísaný vo Výročnej správe SZK za rok 2020.
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Upozornenie kontrolóra :
Podľa zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zamestnávateľ vysielajúci
zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas
trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky
pracovnej cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy
zamestnanca. Športovcovi, ktorí na základe pokynu ich športovej organizácie vykoná šport
mimo pravidelného miesta vykonávania športu patrí počas tohto vykonávania športu náhrada
podľa zákona o cestovných náhradách ako pri pracovnej ceste .
„Pred uskutočnením pracovnej
zamestnávateľom (SZK)!“

cesty

musí

byť

podpísaný

Cestovný

príkaz

Podľa zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
− Zamestnanec je povinný do 10 pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty
predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť
nevyúčtovaný preddavok.
− Zamestnávateľ je povinný do 10 pracovných odo dňa dní predloženia písomných
dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty.
− Tieto lehoty je možné upraviť interným predpisom Najdlhšie však do konca kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bola pracovná cesta ukončená.
− Zúčtovanie pracovných ciest podlieha okrem zákona o cestovných náhradách tiež
pravidlám zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a teda musí spĺňať povinné náležitosti
účtovného dokladu.
Samotný zúčtovanie pracovnej cesty by malo obsahovať:
− Príkaz na vyslanie na pracovnú cestu / zahraničnú pracovnú cestu
− Vyúčtovanie pracovnej cesty/ zahraničnej pracovnej cesty jednotný formulár
+ príslušné doklady za cestovné, ubytovanie a nutné vedľajšie výdavky
− Správu z pracovnej cesty/ zahraničnej pracovnej cesty
− Podpornú dokumentáciu k správe (v prípade potreby): napr. fotodokumentácia.
Zamestnanec, resp. FO, ktorá bola vyslaná na pracovnú cestu, má predložiť správu s
vyúčtovaním do 10 pracovných dní od návratu/ukončenia pracovnej cesty.
Ďalej bolo zistené, že pri nákupoch tovaru alebo služby chýbajú podporné doklady
preukazujúce nákup tovaru alebo poskytnutú službu.
Upozornenie kontrolóra :
Pri nákupe tovaru alebo služby je potrebné predložiť nasledujúce podporné doklady :
− Žiadanka (na nákup tovaru, poskytnutie služby)
− Cenové porovnanie (tovar alebo služba bola nakúpená za najlepšiu cenu) – viď.
https://www.heureka.sk/, https://www.pricemania.sk/
− Objednávka
− Dodací list
− Zmluva
− Iné podporné doklady preukazujúce poskytnutú službu (fotodokumentácia)
Pri kontrole účtovných dokladov výberovým spôsobom nebol zistený závažný nedostatok
porušenia zákona č. 440/2015 Z.z. ZoŠ v znení neskorších predpisov.
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8. Priebežná kontrola údajov uverejnených v informačnom systéme SZK
Kontrolór SZK sa priebežne oboznamoval a kontroloval výberovým spôsobom údaje
zverejnené v informačnom systéme SZK (ďalej len IŠ SZK) v roku 2020 a 2021. Išlo najmä
o nasledujúce zadané údaje :
Priebežná kontrola - TOP team
− top tím - zoznam refundačných a nákladových listov (dátum vytvorenia, akcia, predmet,
schválenie trénerom, požadované, schválené, dátum úhrady, stav),
− detaily refundačného listu jednotlivých pretekárov TOP teamu, kde boli uverejnené
nasledujúce informácie: dátum dokladu, doklad, typ, požadované, schválené, detail,
− žiadosti o refundáciu nákladov na účel zabezpečenia športovej prípravy športovcov zo
zoznamu športovcov top tímu (priebežná kontrola podľa zadávania jednotlivými členmi
top teamu),
− účel vynaložených prostriedkov,
− cestovné príkazy, vyúčtovanie pracovnej cesty,
− dohody o používaní / použití / cestného motorového vozidla okrem cestného MV
poskytnutého organizáciou pri pracovnej ceste,
− Top tím - prehľady čerpania finančných prostriedkov.
Odporučenie kontrolóra SZK :
Kontrolór odporúča dôslednú kontrolu účtovných dokladov predložených jednotlivými členmi
TOP teamu (žiadateľom, trénerom, vedením SZK, účtovníkom, kontrolórom) a taktiež
zaviesť pravidelné školenia jednotlivých členov top teamu a realizačného teamu (v rámci
sústredení reprezentácie, súťaže a pod.) zamerané na čerpanie prostriedkov z verejných
zdrojov a spojené riziko s uvedením čerpaním.
Priebežná kontrola – Realizačný team
− zoznam refundačných listov,
− detaily refundačných listov (dátum dokladu, doklad, typ, požadované, schválené, detail),
− cestovné príkazy, vyúčtovanie pracovnej cesty,
− dohody o používaní / použití / cestného motorového vozidla okrem cestného MV
poskytnutého organizáciou pri pracovnej ceste.
Odporučenie kontrolóra SZK, tak ako v prípade Top teamu.
Priebežná kontrola klubov, rozhodcov, trénerov, skúšobných komisárov
1. nahrávanie výpisu z registra trestov do IS SZK – športový odborníci
Pri kontrole športových odborníkov (rozhodcov, trénerov, skúšobných komisárov) bolo
zistené, že preukázať bezúhonnosť (nahrať do IS SZK výpis z registra trestov
prostredníctvom zástupcov klubov) si nesplnilo resp. neplní množstvo športových odborníkov
(zoznam v IŠ SZK).
Pri stave k 18.6.2021 kontrolór SZK pozitívne hodnotí činnosť rozhodcovskej
komisie, keď podľa IŠ SZK nemá nahratý výpis z registra trestov iba jeden rozhodca.
Kocian Igor - ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA
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Upozornenie kontrolóra :
Ak športová organizácia nezabezpečí športovú činnosť bezúhonným športovým odborníkom
podľa zákona, športová organizácia stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
podľa § 67 ods. 2 písm. h) zákona.
Priestupky
Podlá § 96 ods. 2 písm. b) ZoŠ, športový odborník sa dopustí priestupku, ak neoznámi stratu
bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5.
Odporučenie kontrolóra :
Kontrolór SZK doporučuje predsedom jednotlivých komisií (rozhodcovská komisia,
registračná komisia STV/DAN) respektíve vedeniu SZK vyzvať jednotlivých športových
odborníkov (respektíve zástupcov klubov) na doplnenie požadovaných skutočnosti – dodanie
(nahratie) výpisu z registra trestov do IS SZK. Ďalej kontrolór športu doporučuje vypracovať
zoznam aktívnych športovaných odborníkov evidovaných v SZK a následne prijať opatrenie
na zabezpečenie športovej činnosti v SZK bezúhonným športovým odborníkom.
9. Kontrola úhrad členských známok 2020/2021
Pri kontrole úhrad členských známok na rok 2020/2021 bolo zistené, že nasledovné kluby
majú evidovaný nedoplatok za vystavenú faktúru za odber členských známok :
Číslo
Dátum
Splatné
Dátum úhrady
2020/032
8.10.2020
22.10.2020
2020/034
8.10.2020
22.10.2020
2020/035
8.10.2020
22.10.2020
2020/048
8.10.2020
22.10.2020
2020/072
8.10.2020
22.10.2020
2020/077
8.10.2020
22.10.2020
2020/080
8.10.2020
22.10.2020
2020/088
8.10.2020
22.10.2020
2020/107
8.10.2020
22.10.2020
2020/117 28.10.2020
11.11.2020
2020/118 28.10.2020
11.11.2020
2020/119 28.10.2020
11.11.2020
2020/121 28.10.2020
11.11.2020

Fakturované
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky
Čl. známky

Klub
Karate klub ABC car Komárno, o. z..
Karate klub Detva
Karate klub Dolný Kubín
Karate klub Liptovský Mikuláš
Karate klub ZANSHIN Cífer
KARATE MOČENOK, o. z.
Klub karate pri TJ ZZO Čadca
Sport centrum Senec
Telocvičná jednota Sokol Žilina
Karate klub BUNKAI Bratislava
Karate klub Slávia UPJŠ Košice
Karate klub TANDEN Košice, o. z.
PANTERS KARATE KLUB

Suma faktúry Uhradiť
55,00 €
55,00 €
130,00 €
130,00 €
155,00 €
155,00 €
15,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €
75,00 €
75,00 €
100,00 €
100,00 €
125,00 €
125,00 €
90,00 €
90,00 €
35,00 €
35,00 €
270,00 €
270,00 €
10,00 €
10,00 €
60,00 €
60,00 €

Odporučenie kontrolóra SZK :
Vyzvať uvedené kluby k okamžitej úhrade záväzku voči SZK s upozornením, že strácajú
možnosť byť oprávneným prijímateľom verejných prostriedkov (evidujú záväzok voči SZK).
10. Konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre členov SZK
Kontrolór SZK v priebehu roka 2020 a 2021 vykonával aj konzultačnú činnosť a poradenskú
činnosť pre členov SZK osobne, telefonicky alebo emailom a to hlavne k povinnostiam
vyplývajúcich z právnych predpisov :
− Povinnosť prijímateľa, ktorý v jednom roku dostane z príspevky z podielu zaplatenej dane
(2%) viac ako 3320 €. Povinnosť prijímateľa do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia
zoznamu Daňovým riaditeľstvom SR ZVEREJNIŤ presnú špecifikáciu použitia prijatého
podielu v Obchodnom Vestníku.
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− 28.08.2020, Sport Resort Slovenka, v Moštenici (pri Banskej Bystrici)- Informácie k
čerpaniu prostriedkov pre členov TOP teamu na základe Zmluvy č. 0167/2019/SŠ o
podpore národného športového projektu v roku 2020. Informácie a výklad bol podaný
hlavne k prílohe č. 1 a k nasledujúcim článkom uvedenej zmluvy :
− Čl. 5 - Podmienky a obdobie použitia príspevku
− Čl. 6. - Povinnosti a záväzky prijímateľa
− Príloha č. 1 - Oprávnené náklady použitia príspevku športovcom zaradených do
zoznamu športovcov top tímu v roku 2020
11. Školenia a semináre v roku 2020
Uskutočnene školenia a semináre v roku 2020 s účasťou kontrolór SZK :
1. V dňoch 18.6.-19.6.2020 v Bratislave, školenie kontrolórov športových organizácií
organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : Tvorba
legislatívnych noriem v športovej organizácii, Trestná činnosť pri používaní verejných
prostriedkov, Audit v športovej organizácii, Organizácia športových podujatí.
2. V novembri 2020 sa uskutočnilo online školenie kontrolórov športových organizácií
organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : Riešenie
konfliktných situácií, Projektové riadenie, Cestovné príkazy a náležitosti, Modul HKŠ
O uvedených školeniach kontrolóra a materiáloch zo školení boli priebežne informovaní aj
členovia SZK prostredníctvo VV SZK a tejto správy o činnosti kontrolóra.
Materiály zo školení sú zverejnené aj na stránke Hlavného kontrolóra športu
https://www.minedu.sk/16644-sk/hlavny-kontrolor-sportu/.
12. Informácie o prijatých zmenách v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe a na útvare HKŠ
− Národný športový zväz je POVINNÝ zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce
disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel Svetového antidopingového
programu najneskôr do 30. júna 2021.
Zmeny v zákone účinné od 11.06.2020
§ 101a Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu
(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na
celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) môžu kolektívne orgány
športovej organizácie používať hlasovanie v listinnej podobe s využitím poštových služieb
alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožniť zasadnutie
takéhoto orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a
komunikačnej technológie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
(2)V čase krízovej situácie môže športová organizácia uložiť a zverejniť svoju výročnú správu
do registra účtovných závierok aj bez predchádzajúceho prerokovania najvyšším orgánom
športovej organizácie. Najvyšší orgán športovej organizácie prerokuje výročnú správu do
uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.
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(3)Ak športovej organizácii vznikne povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra v čase
krízovej situácie a technické podmienky neumožňujú zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra
počas krízovej situácie, povinnosť sa považuje za splnenú, ak športová organizácia túto
funkciu zriadi a obsadí do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po
skončení krízovej situácie.
(4)Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa na účely § 67 ods. 3 písm. f) považuje
za zachovanú, ak
a)posledný deň lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného
športového zväzu pripadol na obdobie krízovej situácie alebo na obdobie jedného mesiaca
odo dňa jej skončenia a
b)riadne zasadnutie najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutoční do troch
mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.
(5)V kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa
ustanovenia podľa § 69 ods. 4 nepoužijú; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku
uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4, sa v
príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.
(6)Výdavky podľa § 69 ods. 5 nesmú v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová
situácia a trvala viac ako 30 dní, prekročiť 20 % z ročných príjmov národného športového
zväzu z príspevku uznanému športu; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému
športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 5, sa v príslušnom
kalendárnom roku nebudú uplatňovať.
106e Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)Ministerstvo školstva v rokoch 2020 a 2021 nevydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia, ak
národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku
a)nemal 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb
v športe alebo
b)neorganizoval celoštátnu súťaž dospelých alebo celoštátnu súťaž mládeže.
(2)Pri výpočte príspevku uznanému športu na rok 2021 sa použijú vypočítané podiely
uznaných športov na rok 2020.
(3)Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo
viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2023 sa zohľadnia váhy
športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu použité
pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2022.
(4)Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu
športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v
roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.
Dňa 20.5.2021 bola vládou SR vymenovaná na pozíciu hlavného kontrolóra športu Ing.
Mariana Dvorščíková, na ktorej vystriedala Ing. Alicu Fisterovú.
Kontakt na HKŠ :
Ing. Mariana Dvorščíková - hlavný kontrolór športu
Stromová 1,813 30 Bratislava
telefón: 02/59374625
e-mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk
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(pracovisko: Stromová 9, kancelária č. 327, 2. poschodie - vedľa materskej budovy
ministerstva)
Na záver treba zdôrazniť hlavnú úlohu kontrolóra t.j. že 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.
Nakoľko sa v roku 2021 skončilo funkčné obdobie Kontrola SZK a Kontrolnorevíznej komisie SZK, chcel by som sa aj touto cestou poďakovať za spoluprácu, podporu
a súčinnosť pri náročnej práci kontrolóra SZK:
Prezidentovi SZK Ing. Danielovi Líškovi,
Členom VV SZK,
Leopoldovi Romanovi – Generálny sekretár SZK,
Mg. Jarmile Kotekovej – poverená vedením účtovníctva SZK,
Jozefíne Kubovčákovej – poverená vedením účtovníctva SZK,
Ing. Jozefovi Zomborovi – poverený vedením účtovníctva SZK,
Predsedom jednotlivých oddielov a členom SZK.
Kontaktné údaje na kontrolóra SZK :
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: cisarik@karate.sk

V Žiline dňa 18.06.2021

Ing. Jozef Cisarik
kontrolór SZK
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