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ÚVOD 
 

Vážený predseda vlády Slovenskej republiky, 
vážení členovia vlády Slovenskej republiky, 
vážená športová verejnosť, 
 
 

V roku 2015 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”), ktorým bola zriadená pozícia hlavného 
kontrolóra športu (ďalej len “HKŠ”) v Slovenskej republike.  
 
 
HKŠ je na návrh ministra školstva menovaný vládou SR. Pozícia HKŠ má v sústave kontrolných 
orgánov Slovenskej republiky špecifické postavenie a voči iným kontrolným orgánom rozsiahlejšiu 
činnosť so špecializáciou na oblasť športu. 
 
 
Mandát pôsobnosti HKŠ je v nasledovnom rozsahu: 

- kontroluje hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných prostriedkov 
poskytnutých na športovú činnosť, 

- kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o 
sponzorstve v športe, 

- vykonáva kontrolu dodržiavania jednotných pravidiel riadenia a koordinácie rezortných 
športových stredísk, 

- vykonáva kontrolu súladu stanov s § 19 až 23, 
- metodicky usmerňuje plnenie úloh kontrolórov podľa § 13,  
- zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov, 
- vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov národným 

športovým zväzom a vysokou školou pri poskytovaní vzdelávania v športe, ak ide o 
poskytovanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného 
stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa alebo odbornej 
spôsobilosti inštruktor športu. 

 
 
Novelou č. 354/2016 zákona o športe bol rozsah činnosti hlavného kontrolóra športu  s účinnosťou od 
1.1.2017 rozšírený o: 

- skúšky kontrolórov NŠZ a NŠO, 
- kontrolu plnenia úloh kontrolóra,  
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- kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v 
súvislosti so športovou činnosťou, 

- kontrolu plnenia povinností športových organizácii, 
- kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka. 

 
 
 
V roku 2018 medzi hlavné priority činnosti HKŠ patrila implementácia zákona o športe a činnosť HKŠ 
zameraná hlavne na: 

- kontrolu výročných správ za účtovné roky 2016 a 2017 podľa zákona o športe, 
- organizáciu školenia kontrolórov. 

 
 
Považujem za potrebné upriamiť pozornosť aj na spôsob a možnosti financovania športu ako takého. 
Športová činnosti je v Slovenskej republike financovaná nielen z ministerstva školstva, ale aj z 
Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR ako aj zo 
štátnych podnikov a miest a obcí. 
 
 
Podmienky poskytnutia prostriedkov zo štátneho rozpočtu sú špecifikované v zákone o športe a môžu 
byť poskytnuté iba osobe, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Spôsobilosť 
prijímateľa verejných prostriedkov má taká športová organizácia, ktorá okrem podmienok uvedených v 
zákone o rozpočtových pravidlách  zahŕňa aj povinnosť mať v interných predpisoch zapracovaný 
antidopingový program, spracovanú a auditovanú výročnú správu, zverejnené povinné údaje, 
zabezpečiť športovú činnosť športovým odborníkom a pod. Tento status športovej organizácie pri 
poskytnutí verejných prostriedkov skúma iba ministerstvo školstva, ostatné rezorty a úrady nepostupujú 
podľa zákona o športe a ich postup je definovaný v ich vlastných legislatívnych normách. Z čoho 
vyplýva, že pri prijímaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu nemusia plniť povinnosti 
stanovené v zákone o športe v závislosti od poskytovateľa verejných prostriedkov, čím vzniká dvojaký 
meter pri poskytovaní verejných zdrojov.   
Cieľom HKŠ je aj 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.  
 
 
Na priebeh kontrolnej činnosti výrazne vplýva nefunkčnosť informačného systému športu. Do momentu 
oznámenia funkčnosti informačného systému športu ministerstvom školstva, majú športové organizácie 
povinnosť údaje požadované zákonom o športe zverejňovať na svojom webovom sídle.  Z tohto dôvodu 
sa proces kontrolnej činnosti HKŠ predlžuje a nie je umožnená kontrola ex ante v prípade použitia 
verejných zdrojov a kontroly dodržiavania zákonných povinností športovými organizáciami.  
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Ďalšou oblasťou, ktorá nebola implementovaná do praxe, je inštitút nezávislého pozorovateľa. Na 
žiadosť člena najvyššieho orgánu alebo člena národného športového zväzu ministerstvo školstva určí 
nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách do orgánov NŠZ a NŠO a na 
zasadaniach volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. V prípade, ak bola doručená žiadosť o určenie 
nezávislého pozorovateľa aj k rukám HKŠ a ministerstvo školstva neurčilo nezávislého pozorovateľa, 
pre zabezpečenie demokratického priebehu volieb v súlade s predpismi NŠZ a NŠO a zákonom o športe, 
bola HKŠ vykonávaná kontrolná činnosť podľa § 61 ods. 1 písm. h) zákona o športe. 
 
V priebehu kontrolnej činnosti síce boli identifikované nedostatky tie však boli, až na malé výnimky, 
vždy kontrolovaným subjektom odstránené.  
 
Športovú činnosť môžeme definovať ako multidisciplinárne odvetvie spoločnosti, ktorej sa týka veľký 
rozsah iných legislatívnych noriem. Závery z kontrol môžu následne slúžiť k legislatívnej úprave 
zákonov, ktoré ovplyvňujú športovú činnosť.  
 
K dnešnému dňu boli úspešne aplikované nasledovné okruhy zákona o športe: 

- Súlad stanov NŠZ a NŠO s § 19 až 23 zákona o športe 
- Povinne zverejňované údaje NŠZ 
- Rozsah výročných správ podľa § 9 ods. 4 až 7 zákona o športe 
- Školenie kontrolórov športových organizácií 
- Skúšky kontrolórov NŠZ a NŠO. 
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ORGANIZÁCIA A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
kancelárie HKŠ 

 
Hlavný kontrolór športu bol vymenovaný uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 191 z 18.mája 2016 
(číslo materiálu 17850/2016) na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu. 
  
V organizačnej štruktúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol 
zriadený odbor hlavného kontrolóra športu, ktorý bol 1.januára 2018 pretransformovaný na kanceláriu 
hlavného kontrolóra športu.  Kancelária HKŠ od 1.januára 2018 disponuje vlastným rozpočtom. 
  
Personálne zabezpečenie kancelárie hlavného kontrolóra športu 

-       JUDr. Ján Bracho 
-       Ing. Jozef Kučera, MSc. 

 
 

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU 
 
Komunikácia so športovou verejnosťou je zabezpečená prostredníctvom webového sídla Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
  
Prostredníctvom webových stránok sú zverejňované nasledovné informácie: 

-       podklady k pracovným stretnutiam, prezentácie 
-       skúšobný poriadok 
-       protokol zo skúšok 
-  vydané osvedčenia o odbornej spôsobilosti kontrolórov národných športových zväzov a 
národných športových organizácií 

  
Cieľom hlavného kontrolóra športu je sústavné a aktívne informovanie verejnosti o činnosti 
a o zistených kontrolných zisteniach.  
  
Na komunikáciu so širokou verejnou sa používa aj sociálna sieť FACEBOOK, kde bolo v priebehu roka 
umiestnených 23 príspevkov. 
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SPOLUPRÁCA 
 
Hlavný kontrolór športu v roku 2018 za účelom výkonu kontrolnej a konzultačnej činnosti nadviazal 
spoluprácu s nasledovnými organizáciami: 
 

- Verejný ochranca práv,  
- Verejný ochranca práv detí, 
- Národný kontrolný úrad, 
- Antidopingová agentúra. 

 
V budúcnosti je v rámci vykonávaných školení pre kontrolórov ŠO naplánované rozšíriť rozsah školenia 
aj o príklady z praxe od vyššie uvedených orgánov. 
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KONTROLNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2018 
 
Podľa zákona o športe hlavný kontrolór športu vykonáva kontrolnú činnosť: 

- hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného využívania verejných prostriedkov 
poskytnutých na športovú činnosť, 

- spôsobu použitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve 
v športe, 

- dodržiavania jednotných pravidiel riadenia a koordinácie rezortných športových stredísk 
- súladu stanov s § 19 až 23 zákona o športe, 
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov NŠZ a vysokou školou pri poskytovaní 

vzdelávania v športe, ak ide o poskytovanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti 
tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa 
alebo odbornej spôsobilosti inštruktor športu, 

- dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí organizácie v súvislosti so športovou 
činnosťou, 

- plnenia úloh kontrolóra podľa § 13 zákona o športe, 
- plnenia povinností športových organizácií, 
- dodržiavania povinností športového odborníka. 

 

KONTROLA VYUŽÍVANIA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV 
POSKYTNUTÝCH NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ 
 
V priebehu roka 2018 bola vykonaná kontrola využívania verejných prostriedkov poskytnutých 
na športovú činnosť v nasledovných subjektoch: 
 

Subjekt Predmet 

Slovenský zápasnícky zväz Použitie verejných prostriedkov na účel zabezpečenia 
športovej prípravy športovca Michala Dubu v období od 
1.1.2017 do 9.10.2017 poskytnutých na základe Zmluvy 
č. 0076/2017/SŠSM o poskytnutí príspevku športovcom 
top tímu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
MŠVVaŠ pre oblasť športu na rok 2017 

VYHODNOTENIE: 
 

- Nedostatok č. 1: nesúlad deklarovanej sumy použitia časti príspevku so sumou uvedenou v priebežnom 
vyúčtovaní 

- Nedostatok č. 2: neúčelné použitie časti príspevku na zabezpečenie športovej prípravy športovca Michala 
Dubu v celkovej výške 643,96 Eur, 

- Nedostatok č. 3: vyúčtovanie časti cestovných náhrad v rozpore so zákonom č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách. 
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Subjekt Predmet 

Slovenský zväz tanečného športu Použitie verejných prostriedkov poskytnutých  na 
základe Zmluvy č 0074/2016/SŠSŠM o poskytnutí 
dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ pre oblasť športu 
na účel “Organizovanie významných medzinárodných 
športových podujatí na území SR” v sume 70.000,- Eur 

VYHODNOTENIE: 
 

- Odvod na základe identifikovaných porušení finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov vo výške 32.419,51 Eur 
  

Slovenský zväz cyklistiky Použitie verejných prostriedkov poskytnutých na 
základe Zmluvy č. 0096/2016/SŠSŠM o poskytnutí 
dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ pre oblasť 
športu na účel “Zabezpečenie športovej reprezentácie, 
výber a príprava športových talentov, rozvoj 
športových odvetví”  vo výške 2.178,65 Eur.  

VYHODNOTENIE: 
 

- Odvod na základe identifikovaných porušení finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov vo výške 1.439,65 Eur 

 

 

KONTROLA SÚLADU STANOV S § 19 AŽ 23 ZÁKONA O 
ŠPORTE 
 
Súlad stanov NŠZ a NŠO bol vykonaný v nasledovných subjektoch: 
 

Subjekt Predmet 

Slovenský zväz športového rybolovu Stanovy SZŠR vzaté na vedomie na MV SR dňa 
21.9.2017 č.spisu VVS/1-900/90-51917 

VYHODNOTENIE: 
 

- Stanovy nespĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona o športe a nie sú v súlade s § 19 
až 23 zákona o športe 
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Subjekt Predmet 

Slovenský šachový zväz Stanovy SŠZ schválené Konferenciou dňa 17.6.2017, 
vzaté na vedomie MV SR dňa 13.7.2017 č. spisu 
VVS/1-900/90-43-11 

VYHODNOTENIE: 
 

- Stanovy spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona o športe a sú v súlade s § 19 až 
23 zákona o športe 

Slovenská baseballová federácia Stanovy SBA schválené Plénom dňa 20.4.2017 vzaté 
na vedomie MV SR 27.10.2017 č. spisu VVS/1-
900/90-7279-10 

VYHODNOTENIE: 
 

- Stanovy spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona o športe a sú v súlade s § 19 až 
23 zákona o športe. 
 

Slovenský zápasnícky zväz Stanovy SZZ schválené Valným zhromaždením 
8.7.2017 vzaté na vedomie MV SR 25.7.2017 č. spisu 
VVS/1-900/90-2536-9 

VYHODNOTENIE: 
 

- Stanovy nespĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona o športe a sú v súlade s § 19 až 
23 zákona o športe. 
 

Slovenská federácia pétanque Stanovy SFP schválené Valným zhromaždením dňa 
19.7.2018 vzaté na vedomie MV SR dňa 20.8.2018 č.  
spisu VVS/1-900/90-9916-4 

VYHODNOTENIE: 
 

- Stanovy spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona o športe a sú v súlade s § 19 až 
23 zákona o športe. 
 

Klub slovenských turistov Stanovy KST schválené Valným zhromaždením dňa 
8.6.2018 vzaté na vedomie MV SR dňa 27.6.2018 č. 
spisu VVS/1-909/90-107-10 

VYHODNOTENIE: 
 

- Stanovy spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona o športe a sú v súlade s § 19 až 
23 zákona o športe. 
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Subjekt Predmet 

Slovenská asociácia športu na školách Stanovy SAŠŠ vzaté na vedomie MV SR dňa 
14.9.2018 č.spisu VVS/1-900/90-4201-12 

VYHODNOTENIE: 
 

- Stanovy spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona o športe a sú v súlade s § 19 až 
23 zákona o športe. 
 

Slovenský zväz jachtingu Stanovy SZJ schválené Generálnym zhromaždením dňa 
10.2.2018 vzaté na vedomie MV SR dňa 5.3.2018 č. 
spisu VVS/1-900/90-2533-9 

VYHODNOTENIE: 
 

- Stanovy spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona o športe a sú v súlade s § 19 až 
23 zákona o športe. 
 

Slovenský zápasnícky zväz Stanovy SZZ schválené Valným zhromaždením dňa 
27.3.2018 vzaté na vedomie MV SR dňa 3.4.2018 č. 
spisu VVS/1-900/90-2536-10 

VYHODNOTENIE: 
 

- Stanovy spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona o športe a sú v súlade s § 19 až 
23 zákona o športe. 

 
Slovenskému zápasníckemu zväzu bolo odobrané osvedčenie o uznaní za národný športový zväz z 
dôvodu nesplnenia povinností podľa § 59 ods. 5 zákona o športe v období od 19. marca2018 do 4. júna 
2018. 
 
Na základe odstránenia nedostatkov v Stanovách NŠZ bolo Slovenskému zápasníckemu zväzu vydané 
osvedčenie o uznaní za národný športový zväz od 5.júna.2018. 
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KONTROLA DODRŽIAVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV, 
PREDPISOV A ROZHODNUTÍ ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE 
V SÚVISLOSTI SO ŠPORTOVOU ČINNOSŤOU 
 
 

KONTROLA POVINNÉHO ZVEREJŇOVANIA ÚDAJOV 
 

Subjekt Predmet 

Združenie šípkarských organizácií Povinne zverejňovaná údaje  
- podľa čl. 6 ods. 4 a 5 Zmluvy č. 

0125/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku 
uznanému športu zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ v roku 
2017  

- podľa čl. 6 ods. 5 a 6 Zmluvy č. 
0129/2017/SŠSM o poskytnutí príspevku 
športovcom top tímu zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ pre oblasť 
športu v roku 2017 

VYHODNOTENIE: 
 

- Nedostatok č. 1:  nezverejnenie zoznamu talentovaných športovcov podľa § 16 ods. 2 písm. d) zákona o 
športe, 

- Nedostatok č. 2 až 8: nezverejnenie údajov podľa § 17 ods. 1 zákona o športe, 
- Nedostatok č. 9: porušenie ustanovení čl. 6 ods. 4 Zmluvy č. 0125/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku 

uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ v roku 2017  a čl. 6 ods. 5 
Zmluvy č. 0129/2017/SŠSM o poskytnutí príspevku športovcom top tímu zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ pre oblasť športu v roku 2017. 
 

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Povinne zverejňované údaje podľa § 61 ods. 1 písm. h) 
až j) zákona o športe 

VYHODNOTENIE: 
 

- Kontrolovaný subjekt nepreukázal splnenie § 9 ods. 5 až 7,  § 16 ods.2 písm. d), § 17 ods. 1, § 19, § 45, § 
51, § 80 až 82 zákona o športe. 

- Lehota na nápravu nedostatkov stanovená do 15 dní. 
- Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote odstránil zistené nedostatky. 
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KONTROLA DODRŽIAVANIA USTANOVENÍ § 9 ODS. 4 AŽ 7 
ZÁKONA O ŠPORTE 
 
V septembri 2018 bola začatá kontrolná činnosť, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania 
ustanovení § 9 ods. 4 až 7 zákona o športe.  
 
Predmet kontrolnej činnosti bol rozdelený do dvoch častí: 

1) dodržanie obsahu výročnej správy podľa § 9 ods. 5 a 6 zákona o športe a 
2) dodržanie zákonných lehôt podľa § 9 ods. 7 zákona o športe. 

 
Kontrolovaných subjektov bolo 42 a predmetom kontroly bolo 74 výročných správ za účtovné obdobie 
2016 a 2017. 
 

Kontrolovaný subjekt Kontrol
ované 

obdobie 

1. Európska univerzitná hokejová 
asociácia o.z. 

2017 

2. Slovenský strelecký zväz 2016 
2017 

3. Slovenský šermiarsky zväz 2016 
2017 

4. Slovenský futbalový zväz 2016 
2017 

5. Športový klub Štrba 2017 

6. Slovenská plavecká federácia 2017 

7. Slovenská motocyklová federácia 2016 
2017 

8. Slovenský zväz kickboxu 2017 

9. Slovenská asociácia taekwondo 
WTF 

2016 
2017 

10. Slovenský olympijský výbor 2016 
2017 

11. Slovenská futbalová aréna a.s. 2017 

12. Slovenský zväz florbalu 2016 
2017 

13. Slovenský rýchlokorčuliarsky 
zväz 

2017 

Kontrolovaný subjekt Kontrol
ované 

obdobie 

14. Deaflympijský výbor Slovenska 2016 
2017 

15. Slovenský atletický zväz 2016 
2017 

16. Slovenská triatlonová únia 2017 

17. Slovenský lukostrelecký zväz 2017 

18. Slovenská kanoistika 2017 

19. Slovenský zväz potápačov 2017 

20. Slovenský zväz biatlonu 2016 
2017 

21. Slovenská hokejbalová únia 2016 
2017 

22. Slovenský zväz hádzanej 2016 
2017 

23. Slovenská gymnastická federácia 2016 
2017 

24. Slovenský krasokorčuliarsky zväz 2016 
2017 

25. Slovenský stolnotenisový zväz 2016 
2017 

26. Slovenská asociácia univerzitného 
športu 

2016 
2017 
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Kontrolovaný subjekt Kontrol
ované 

obdobie 

27. Slovenská basketbalová asociácia 2016 
2017 

28. Slovenská federácia karate a 
bojových umení 

2016 
2017 

29.Slovenská volejbalová federácia 2016 
2017 

30. Slovenský zväz karate 2016 
2017 

31.Slovenský zväz tanečného športu 2016 
2017 

32.Šedý medveď 2017 

33. Slovenský veslársky zväz 2017 

34. Slovenská jazdecká federácia 2016 
2017 

Kontrolovaný subjekt Kontrol
ované 

obdobie 

35. Slovenský zväz sánkarov 2016 
2017 

36. Slovenský zväz pozemného 
hokeja 

2016 
2017 

37.Slovenský zväz orientačných 
športov 

2017 

38. Slovenský zväz moderného 
päťboja 

2016 
2017 

39. Slovenský zväz ľadového hokeja 2016 
2017 

40. Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky 
a silového trojboja 

2016 
2017 

41. Slovenská asociácia športu na školách 2016 
2017 

42. Slovenská lyžiarska asociácia 2016 
2017 

 
 
 

rok počet VS s nedostatkom bez nedostatku 

2016 31 23 8 

2017 43 32 11 

SPOLU 74 55 19 
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OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY  
 
Obsah výročnej správy je špecifikovaný v 9 ods. 5 a 6 zákona o športe. Kontrolované subjekty v 43 
výročných správach nedodržali rozsah povinných a zákonných informácií. Najčastejšie identifikované 
nedostatky boli: 
 

p.č. predmet Počet 
porušení 

1. Prehľad vykonávaných činností 1 

2. Prehľad dosiahnutých športových výsledkov 2 

3. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov a výrok audítora  23 

4. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 5 

5. Zoznam osôb, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu prevyšujúce 
sumu 5.000 eur 

25 

6. Prehľad nákladov ŠO a osobitne prehľad nákladov na prevádzku ŠO, 
mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa zákona o 
cestovných náhradách 

8 

7. Stav a pohyb majetku záväzkov 8 

8. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 15 

9. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 25 

10. Zmeny v zložení orgánov 11 

11. Informácie v rozsahu podľa § 9 ods. 5 zákona o športe o spoločnostiach, v 
ktorých je ŠO zakladateľom alebo spoločníkom 

6 

 
Súčasťou výročnej správy nebola v športových organizáciách často kompletná účtovná závierka, ktorá 
je definovaná v § 17 zákona o účtovníctve. V 25 výročných správach nebol uvedený zoznam 
právnických a fyzických osôb v zákonnom rozsahu a neobsahovali údaje o sídle, identifikačnom čísle 
právnickej osoby.  
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DODRŽANIE ZÁKONNÝCH LEHÔT 
 
Zákonné lehoty sú uvedené v § 9 ods. 7 zákona o športe.  
 

p.č. predmet lehota Počet 
nedostatkov 

1. Dátum vypracovania výročnej 
správy 

Najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka 21 

2. Zverejnenie výročnej správy . do 15 dní po prerokovaní najvyšším 
orgánom 
. najneskôr do 31. 7 nasledujúceho roka 

5 

3. Uloženie výročnej správy v registri 
účtovných závierok podľa § 23 
zákona o účtovníctva 

. do 15 dní po prerokovaní najvyšším 
orgánom 
. najneskôr do 31. 7 nasledujúceho roka 

41 

4. Dátum spracovania audítorskej 
správy k výročnej správe 

 13 

 
 
Presný dátum zverejnenia výročnej správy nebolo možné overiť z dôvodu nefunkčnosti informačného 
systému športu. Z tohto dôvodu bolo kontrolnou činnosťou overené zverejnenie výročnej správy 
na webovom sídle športovej organizácie k dátumu spracovania návrhu správy o kontrolnej činnosti.  
 
Najčastejším pochybením ŠO bolo neuloženie výročnej správy do registra účtovných závierok.  
 

RÔZNE 
 
Na základe podnetov od osôb s príslušnosťou k športovej organizácii boli vykonané nasledovné 
kontroly: 
 

Subjekt Predmet 

Slovenská jazdecká federácia Kontrola postupu vzdelávacej komisie NŠZ 

ODPORÚČANIE:  
 

- Schváliť aktualizovanú Smernicu o vzdelávaní športových odborníkov, ktorá bude zosúladená s postpmi 
vzdelávania a nadobúdania kvalifikácie zo zahraničia a postupom predkladania žiadosti o prihlásenie sa 
na medzinárodné vzdelávacie kurzy. 
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Subjekt Predmet 

Slovenská jazdecká federácia Kontrola primeranosti výšky členských príspevkov 
NŠZ 

VYHODNOTENIE: 
 

- Podmienky stanovené v internej smernici SJF nemožno považovať za diskriminačné nastavenie kritérií.  
 

Slovenský národný aeroklub Milana Rastislava 
Štefánika 

Kontrola porušenia § 16 ods. 1 písm. b) zákona o športe 

VYHODNOTENIE: 
 

- Kontrolnou činnosťou nebolo preukázané porušenie § 16 ods. 1 písm. b) zákona o športe. 
 

Slovenský zápasnícky zväz Prešetrenie postupu pri vylúčení Zápasníckeho klubu 
Olymp Partizánske 

VYHODNOTENIE: 
 

- Vylúčenie Zápasníckeho klubu Olymp Partizánske nepredstavuje rozpor so zákonom o športe. 
 

Slovenský zväz hádzanej Kontrola dodržiavania právnych predpisov, predpisov a 
rozhodnutí SZH na zasadnutí Konferencie SZH dňa 
23.6.2018 

VYHODNOTENIE: 
 

- V priebehu zasadnutia Konferencie SZH dňa 23.6.2018 neboli zistené porušenia povinností, ktoré 
vyplývajú zo zákona o športe a zo schválených Stanov SZH. 
 

Slovenský zväz tanečného športu Kontrola 
- Porušenia Stanov SZTŠ na Valnom 

zhromaždení dňa 14.11.2017 pri voľbe 
kontrolórov SZTŠ a odvolacích orgánov SZTŠ 

- Porušenie § 20 ods. 1 písm. b) zákona o športe 
kontrolórom SZTŠ 

VYHODNOTENIE: 
 

- Kontrolnou činnosťou nebolo zistené porušenie zákona o športe. 
 
ODPORÚČANIE:  
 

- Na najbližšom zasadnutí najvyššieho orgánu upraviť v texte Stanov SZTŠ § 19 ods. 1 písm. f) zákona o 
športe. 
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Subjekt Predmet 

Slovenská jazdecká federácia Prešetrenie postupu SJF pri vyhodnocovaní 
Východoslovenského skokového pohára 

VYHODNOTENIE: 
 

- Priebeh kontrolnej činnosti bol skomplikovaný neexistenciou jednoznačných definícií a pomenovaní 
jednotlivých súťaží organizovaných SJF. 

- Vyhodnotenie Východoslovenského skokového pohára bolo uskutočnené v súlade s internými predpismi 
SJF. 

 
ODPORÚČANIA: 
 

- Za účelom odstránenia nezrovnalosti a možnom zamieňaní pojmov bolo navrhnuté upraviť interné 
predpisy SJF. 
 

Slovenský atletický zväz Prešetrenie zákonnosti postupu pri nepotvrdení súpisky 
TJ Stavbár Nitra 

VYHODNOTENIE: 
 

- Kontrolnou činnosťou nebolo preukázané porušenie predpisov SAZ a nepotvrdenie súpisky hráčov 
klubom AC Stavbár Nitra bolo v súlade s predpismi medzinárodnej organizácie European Athletics a 
predpisov SAZ. 
 

Slovenský zväz biatlonu Prešetrenie zákonnosti SZB pri zabezpečení športovej 
reprezentácie v biatlone prostredníctvom Zmluvy o 
zabezpečení štátnej športovej reprezentácie a 
zákonnosti postupu SZB pri udelení disciplinárnej 
sankcie - zákaz štartu na súťažiach spojených s 
reprezentáciou SR 

VYHODNOTENIE: 
 

- Kontrolnou činnosťou nebola preukázaná existencia interného predpisu SZB, ktorý upravuje práva a 
povinnosti športového reprezentanta podľa § 29 ods. 3 zákona o športe.  
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PODANIA KONTROLÓROM PODĽA § 14 ODS. 1 PÍSM. D) 
ZÁKONA O ŠPORTE 
 
Podania od členov NŠZ a NŠO, ktoré boli postúpené na kontrolórov NŠZ a NŠO: 
 

Subjekt Predmet 

Slovenský tenisový zväz Kontrola dodržiavania právnych predpisov, predpisov a 
rozhodnutí NŠZ a jeho prislúchajúcich orgánv pri 
preregistrovaní hráčov z STC Academy Púchov do OZ 
ŠK Odema Púchov z dôvodu ukončenia činnosti STC 
Academy Púchov dňa 26.2.2018 

Kontrolór NŠZ vykonal v dňoch od 25.4.2018 do 10.5.2018 kontrolnú činnosť, ktorou nebolo preukázané porušenie 
právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí STZ. 
 
HKŠ vykonal kontrolu kontrolnej činnosti a zistení uvedených v Správe o kontrolnej činnosti a v dostatočnom 
rozsahu zistil skutkový stav pre zistenia a závery uvedené v Správe. HKŠ sa stotožnil so závermi a odporúčaniami, 
ktoré boli uvedené v Správe. 

Slovenská triatlonová únia Kontrola kľúča delegátov a pridelenia mandátov na 
hlasovanie v elektronickom hlasovaní 1 na úrovni 
konferencie, v ktorom sa schvaľoval súťažný poriadok 
pre rok 2018 a elektronickom hlasovaní 2 na úrovni 
konferencie, v ktorom sa dopĺňal súťažný poriadok 

Kontrolór NŠZ vykonal v dňoch od 13.10.2018 do 18.10.2018 kontrolnú činnosť, ktorou nebolo preukázané 
porušenie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí STÚ. 
 
HKŠ vykonal kontrolu kontrolnej činnosti a zistení uvedených v Správe o kontrolnej činnosti a v dostatočnom 
rozsahu zistil skutkový stav pre zistenia a závery uvedené v Správe. HKŠ sa stotožnil so závermi a odporúčaniami, 
ktoré boli uvedené v Správe. 
 

Slovenský zväz florbalu Prešetrenie rozhodnutia ligovej komisie č. LK-
Ro/116/2017-2018 

Kontrolór NŠZ vykonal v dňoch od 8.1.2018 do 15.1.2018 kontrolnú činnosť, ktorou nebolo preukázané porušenie 
právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SZF.  
 
HKŠ vykonal kontrolu kontrolnej činnosti a zistení uvedených v Správe o kontrolnej činnosti a v dostatočnom 
rozsahu zistil skutkový stav pre zistenia a závery uvedené v Správe. HKŠ sa stotožnil so závermi a odporúčaniami, 
ktoré boli uvedené v Správe. 
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Subjekt Predmet 

Slovenský zápasnícky zväz Prešetrenie vylúčenia Soslana Gagloeva z reprezentácie 
SR 

Kontrolór NŠZ vykonal v dňoch od 16.2.2018 do 5.4.2018 kontrolnú činnosť, ktorou nebolo preukázané porušenie 
právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SZZ.  
 
HKŠ vykonal kontrolu kontrolnej činnosti a zistení uvedených v Správe o kontrolnej činnosti a v dostatočnom 
rozsahu zistil skutkový stav pre zistenia a závery uvedené v Správe. HKŠ sa stotožnil so závermi a odporúčaniami, 
ktoré boli uvedené v Správe. 
 

Slovenský zápasnícky zväz Prešetrenie veci diskriminácie Miroslava Vojkoviča, 
porušenia stanov a zneužitia právomoci Výkonného 
výboru SZZ pri neschválení účasti na školeniach 
medzinárodných rozhodcov triedy IS v roku 2017 a 
neuhradení rozhodcovskej licencie pre rok 2018 

Kontrolór NŠZ vykonal v dňoch od 13.6.2018 do 24.7.2018 kontrolnú činnosť, ktorou nebolo preukázané 
porušenie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SZZ.  
 
HKŠ vykonal kontrolu kontrolnej činnosti a zistení uvedených v Správe o kontrolnej činnosti a v dostatočnom 
rozsahu zistil skutkový stav pre zistenia a závery uvedené v Správe. HKŠ sa stotožnil so závermi a odporúčaniami, 
ktoré boli uvedené v Správe. 
 

Slovenský zápasnícky zväz Kontrola dodržiavania právnych predpisov, predpisov a 
rozhodnutí SZZ a jeho prislúchajúcich orgánov pri 
schvaľovaní Stanov SZZ, schválených dňa 27.3.2018, 
vzatých na vedomie MV SR dňa 3.4.2018 č.spisu 
VVS/1-900/90-2536-10 

Kontrolór NŠZ vykonal v dňoch od 26.4.2018 do 25.5.2018 kontrolnú činnosť, ktorou nebolo preukázané 
porušenie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SZZ.  
 
HKŠ vykonal kontrolu kontrolnej činnosti a zistení uvedených v Správe o kontrolnej činnosti a v dostatočnom 
rozsahu zistil skutkový stav pre zistenia a závery uvedené v Správe. HKŠ sa stotožnil so závermi a odporúčaniami, 
ktoré boli uvedené v Správe. 
 
 

Slovenský zápasnícky zväz Porušenie zákona o športe funkcionármi Výkonného 
výboru SZZ 

Kontrolór NŠZ vykonal v dňoch od 25.10.2018 do 2.11.2018 kontrolnú činnosť, ktorou nebolo preukázané 
porušenie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SZF.  
 
HKŠ vykonal kontrolu kontrolnej činnosti a zistení uvedených v Správe o kontrolnej činnosti a v dostatočnom 
rozsahu zistil skutkový stav pre zistenia a závery uvedené v Správe. HKŠ sa stotožnil so závermi a odporúčaniami, 
ktoré boli uvedené v Správe. 
 
 

 



 
SPRÁVA O  ČINNOSTI ZA ROK 2018 
 

 

 
 

 
 

Strana | 20 

 

Subjekt Predmet 

Slovenská golfová asociácia Diskriminácia športovca Golf Clubu Sedím 
realizačným tímom reprezentácie SGA 

Kontrolór NŠZ vykonal v dňoch od 22.2.2018 do 22.3.2018 kontrolnú činnosť, ktorou nebolo preukázané 
porušenie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SGF.  
 
HKŠ vykonal kontrolu kontrolnej činnosti a zistení uvedených v Správe o kontrolnej činnosti a v dostatočnom 
rozsahu zistil skutkový stav pre zistenia a závery uvedené v Správe. HKŠ sa stotožnil so závermi a odporúčaniami, 
ktoré boli uvedené v Správe. 
 

Slovenský zväz ľadového hokeja Postup HC'05 Banská Bystrica v prípade neumožnenia 
účasti na športovej reprezentácii osoby s jej 
príslušnosťou 

 
Kontrolór NŠZ vykonal v dňoch od 19.1.2018 kontrolnú činnosť, ktorou nebolo preukázané porušenie zákona o 
športe. 
 

 
 

Metodické usmernenie plnenia úloh kontrolórov podľa § 13 zákona 
o športe 
 
Dňa 12.6.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie kontrolórov národných športových zväzov a 
národných športových organizácií, ktoré bolo zamerané na: 

- plánované odborné školenia pre kontrolórov NŠZ a NŠO 
- úvod do výkonu kontrolnej činnosti kontrolórov v rámci športových organizácií so zameraním 

na postup kontrolnej činnosti v zmysle § 14 zákona o športe 
 
Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 53 zástupcov NŠZ a NŠO. 
 
 

Individuálne metodické usmernenie kontrolórov 
 
V priebehu roka 2018 sa uskutočnilo aj 72 metodických usmernení kontrolórov NŠO a NŠZ, ktorých 
predmetom bol prevažne postup pri vykonávaní kontrolnej činnosti, rozsah oprávnení kontrolóra 
pri kontrolnej činnosti a obsah správy o kontrolnej činnosti podľa zákona o športe. 
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Vzdelávanie kontrolórov 
 
V roku 2018 sa uskutočnil jeden cyklus seminárov pre kontrolórov športových organizácii v dvoch 
termínoch 23.11-25.11.2018 a 30.11-2.12.2018 v Banskej Bystrici, ktorého náplňou bolo: 

i. problematika ústavného práva, 
ii. cestovné náhrady a základy finančného riadenia, 

iii. ochrana osobných údajov. 
 
 
Školenia sa zúčastnilo 47 kontrolórov. 
 
 
Následne bol uskutočnený prieskum spokojnosti účastníkov školenia s lektormi a výberom tém. 
Súčasťou bola aj žiadosť o námety na ďalšie vzdelávanie. 
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Skúšky kontrolórov národných športových zväzov a národných 
športových organizácií 
 
Skúšky kontrolórov boli vykonané v roku 2018 v nasledovných termínoch: 
 

dátum počet uchádzačov 

28. február 2018 3 

29. marec 2018 1 

30. máj 2018 1 

29. jún 2018 2 

31. august 2018 1 

18. december 2018 1  

 
 
Počet úspešných kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií bolo 9. 
 
K 31. decembru 2018 celkový počet kontrolórov NŠZ a NŠO s preukázanou odbornosťou vykonaním 
skúšky bol 55. 
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TABUĽKA: Vydané osvedčenia v roku 2018 
 

Číslo 
osved
čenia 

Meno a priezvisko Dátum 
vykonania 

skúšky 

NŠZ/NŠO 

47 Ing. Ladislav Dobrovolný  28.2.2018 Slovenský zväz cyklistiky  

48 Ing. Gabriel Wawrek 28.2.2018 Slovenský stolnotenisový zväz 

49 Ing. Lukáš Binder 28.2.2018 Slovenský zväz vzpierania  

50 Ing. Ján Mižúr  29.3.2018 Slovenský olympijský a športový výbor 

51 Štefan Vaľko  30.5.2018 Slovenský futbalový zväz 

52 Ing. Juraj Valentýni  29.6.2018  Slovenský tenisový zväz 

53 Ing. Zdenka Aneštíková 29.6.2018 Slovenský zväz biatlonu  

54 Ing. Ján Sáňka  31.8.2018  Slovenský šachový zväz  

55 Ing. Miloš Kusý  18.12.2018  Slovenský zväz vodného lyžovania a 
wakeboardingu 

 
 
V súčasnosti všetky NŠZ a NŠO, ktorým vznikla povinnosť mať obsadenú funkciu kontrolóra, majú 
svoju odbornosť preukázanú úspešným absolvovaním skúšky odbornej spôsobilosti.  
 

Ostatné aktivity HKŠ 
 
Účasť na domácich športových konferenciách a prednáškach: 

- zasadnutie Slovenského atletického zväzu, 
- zasadnutie Slovenská Muay-Thai Asociácia, 
- konferencia Šport a právo. 

 
Účasť na medzinárodných športových konferenciách a prednáškach: 

- Dallas, Spojené štáty americké - Statistics in sport 
- Viedeň, Rakúsko v rámci aktuálneho predsedníctva EÚ 
- Sofia, Bulharsko v rámci aktuálneho predsedníctva EÚ 
- Ženeva, Švajčiarsko - International sport convention.  
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Plán činnosti HKŠ na rok 2019 
 
 
Hlavným dokumentom pre kontrolnú činnosť je plán kontrolnej činnosti. Plán určuje vecné a časové 
vymedzenie kontrolnej činnosti, ktoré začínajú v danom roku. 

  
Rozsah činností hlavného kontrolóra športu je vymedzený v  § 61 ods. 1 zákona o športe. V roku 2019 
budú prioritné nasledovné úlohy: 

  
1. kontrola zabezpečenia nezlučiteľnosti výkonu funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom 

orgáne NŠZ a NŠO alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo 
vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov a služieb pre NŠZ a NŠO alebo ich členov, 

2. kontrola hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného využívania verejných prostriedkov 
poskytnutých na príspevky športovcom top-tímu a na účel športovej reprezentácie z príspevku 
uznanému športu, 

3. kontrola implementácie antidopingového kódexu do interných predpisov NŠZ a NŠO, 
4. kontrola hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného použitia verejných prostriedkov 

športovými organizáciami formou kontroly na mieste, v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe doručených 
podnetov, 

5. pokračovanie v priebežných kontrolách súladu stanov národných športových zväzov a 
národných športových organizácií s  § 19 až 23 zákona o športe, 

6. pokračovanie v organizovaní vzdelávacích podujatí pre kontrolórov športových organizácií 
v rozsahu min. 2 vzdelávacie podujatia v kalendárnom roku 2019. 

7. participácia hlavného kontrolóra športu na tvorbe legislatívneho prostredia pre oblasť športu 
na Slovensku, 

8. nadväzovanie medzinárodnej spolupráce na úrovni Európskej únie, Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva s inštitúciami, zabezpečujúcimi tvorbu legislatívneho prostredia pre oblasť športu 
a kontrolu použitia verejných prostriedkov určených na športovú činnosť. 
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POUŽITÉ SKRATKY 
 

zákon o športe zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
NŠZ      národný športový zväz podľa zákona o športe 
 
NŠO      národná športová organizácia podľa zákona o športe 
 
 
 
zákon o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov 
 
Správa správa o kontrolnej činnosti v súlade s § 14 ods. 9 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 
MŠVVaŠ alebo ministerstvo školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 
 
ŠO športová organizácia podľa § 8 ods. 1 zákona o športe 
 
HKŠ hlavný kontrolór športu 
 
K HKŠ kancelária hlavného kontrolóra športu 
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Kontaktné informácie 
 
Adresa na doručovanie písomností Hlavný kontrolór športu 
 Stromová 1 
 813 30 Bratislava 
 
Adresa kancelárie: Stromová 9, Bratislava 
 2.poschodie, kanc. 327 
 
Telefónny kontakt: 02/59374625 
 
E-mail: alica.fisterova@minedu.sk 


