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Správa o kontrolnej činnosti 
Spisová značka: HKŠ-2018/027.001 
v zmysle § 61 ods. 1, písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o športe“), postupom podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančej kontrole a audite“)  

 

Kontrolovaný subjekt:   Slovenský zápasnícky zväz 

           (ďalej len „SZZ“) 
      Junácka 6, 832 80 Bratislava 

IČO:      31791981 

 

Dátum začatia kontroly:   10.5.2018 

Dátum ukončenia kontroly:   2.3.2020 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti: Použitím verejných prostriedkov (bližšie špecifikovaných v časti 
Zistenia), poskytnutých na základe  Zmluvy č. 0113/2016/SŠSŠM 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2016, Zmluvy č. 
0076/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku športovcom top tímu 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť 
športu v roku 2017 a Zmluvy č. 0086/2017/SŠSŠM o poskytnutí 
príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017, došlo 
k porušeniu finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) 

a písm. k) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Vypracovali:     Ing. Alica Fisterová – hlavný kontrolór športu 

Ing. Jozef Kučera, MSc –oddelenie hlavného kontrolóra 
športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(poverenie č. 2018/7378:1-81AA zo dňa 10.5.2018) 
Dňa:      2.3.2020  
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PÔVOD PODNETU 

 

Podnet podal: na základe vlastnej iniciatívy hlavného kontrolóra športu, v zmysle § 14 
ods. 1, písm. a) zákona o športe 

     

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KONTROLOVANOM SUBJEKTE 

 
Slovenský zápasnícky zväz (ďalej len „SZZ“) je národným športovým zväzom v uznanom športe – zápasenie, 

vykonávajúcim športovú činnosť v individuálnych športoch na území Slovenskej republiky. SZZ plní úlohy 
v zmysle § 16 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle 

neskorších predpisov, je občianskym združením založeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov. SZZ je členom Medzinárodnej federácie zápasenia (United World Wrestling). 
 

Štatutárnym orgánom v kontrolovanom období po dátum ukončenia kontrolnej činnosti boli: 

Mgr. Ján Karšňák – prezident SZZ od 2.10.2016 po súčasnosť 

Roland Hakszer – viceprezident SZZ od 2.10.2016 po súčasnosť 

Zoltán Szeiler – viceprezident SZZ od 2.10.2016 po súčasnosť 

Elena Valentová – generálny sekretár SZZ od 1.1.2016 po súčasnosť 

 

PREDMET  A ROZSAH KONTROLY 

 

Predmetom kontroly sú finančné prostriedky poskytnuté na základe: 

1. Zmluvy č. 0113/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2016 

(ďalej len „zmluva  o poskytnutí dotácie“), 
2. Zmluvy č. 0076/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku športovcom top tímu zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
oblasť športu v roku 2017 (ďale len „zmluva top tím“), 

3. Zmluvy č. 0086/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
oblasť športu v roku 2017 (ďale len „zmluva o poskytnutí prísevku“). 

 

Finančná kontrola je zameraná na kontrolu hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného použitia 
finančných prostriedkov, určených na účely:  

1. Zmluva č. 0113/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie v roku 2016: 

1.1 Zabezpečenie športovej reprezentácie,výber a príprava športových talentov, rozvoj športových  
odvetví - v sume 326 000,00 EUR, 
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1.2 Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov - v sume 70 000,00 EUR 

(Bolotnjuk Mykola 10 000,00 EUR, Gagloev Soslan 10 000,00 EUR, Horváth Denis 5 000,00 EUR, 

Jaloviar Jozef 10 000,00 EUR, Levai István 20 000,00 EUR, Lévai Zoltán 15 000,00 EUR), 

1.3 Poskytnutie finančnej odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2015 a pre trénerov 

mládeže, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľali na príprave juniorských športovcov, úspešných v 
roku 2015 - v sume 840,00 EUR. 

 

Predmetná dotácia v roku 2016, v celkovej výške 396 840,00 EUR bola poskytnutá z Národného programu 

rozvoja športu v SR v členení (kód programu 026): 

- bežné výdavky - bežné transfery:                 396 840,00 EUR 

- kapitálové výdavky - kapitálové transfery:              0,00 EUR 

- z podprogramov: 

026 01 Šport na školách a rekreačný šport:                0,00 EUR 

026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví:                 323 240,00 EUR 

026 03 Športovo talentovaná mládež:                   73 600,00 EUR 

026 04 Materiálno-technický rozvoj športu:                   0,00 EUR 

026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií:          0,00 EUR 

 

2. Zmluva č. 0076/2017/SŠSŠM top tím 2017: 

2.1 Zabezpečenie športovej prípravy športovcov zo zoznamu športovcov top tímu - v sume 40 000,00  

EURv členení:  
- Denis Horváth v sume 5 000 EUR, 
- Jozef Jaloviar v sume 10 000 EUR, 

- Michael Bodnár v sume 5 000 EUR, 
- Michal Duba v sume 5 000 EUR, 

- Mykola Bolotnjuk v sume 5 000 EUR,  

- Soslan Gagloev v sume 10 000 EUR. 

 

Predmetná dotácia v roku 2017, v celkovej výške 40 000,00 EUR bola poskytnutá z Národného programu 

rozvoja športu v SR v členení (kód programu 026): 
- bežné výdavky - bežné transfery:                   40 000,00 EUR 

- kapitálové výdavky - kapitálové transfery:              0,00 EUR 

- z podprogramov: 

026 01 Šport na školách a rekreačný šport:                0,00 EUR 

026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví:                            0,00 EUR 

026 03 Športovo talentovaná mládež:                   40 000,00 EUR 

026 04 Materiálno-technický rozvoj športu:                   0,00 EUR 

026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií:          0,00 EUR 

 

3. Zmluva č. 0086/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku 2017: 

3.1 Šport mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych  
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športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v 
kolektívnych športoch (bežné transfery) minimálne v sume 56 483,00 EUR, 

3.2 Rozvoj talentovaných športovcov (bežné transfery) minimálne v sume 75 311,00 EUR,  

3.3 Športová reprezentácia (bežné transfery) minimálne v sume 94 139,00 EUR,  

3.4 Výdavky na správu a prevádzku (bežné transfery) maximálne v sume 56 483,00 EUR,  

3.5 Zápasnícke žinenky (kapitálové transfery) v sume 15 000,00 EUR. 

 

Príspevok uznanému športu v roku 2017, v celkovej výške 376 557,00 EUR bol poskytnutý z Národného 
programu rozvoja športu v SR v členení (kód programu 026): 
- bežné výdavky - bežné transfery:                 361 557,00 EUR 

- kapitálové výdavky - kapitálové transfery:                  15 000,00 EUR 

- z podprogramov: 

026 01 Šport na školách a rekreačný šport:                0,00 EUR 

026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví:                 376 557,00 EUR 

026 03 Športovo talentovaná mládež:                            0,00 EUR 

026 04 Materiálno-technický rozvoj športu:                   0,00 EUR 

026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií:          0,00 EUR 

 

Pri kontrole boli okrem vyššie uvedených zmlúv overené a inak použité aj tieto doklady a písomnosti: 
- Aktuálne platné znenia Stanov SZZ, v kontrolovanom období rokov 2016 a 2017, 

- Vyúčtovania použitia poskytnutých prostriedkov SZZ zo štátneho rozpočtu za rok 2016 a 2017, 

dostupné na internetovej stránke - https://www.minedu.sk/register-poskytnutych-dotacii/  

- SZZ predložená dokumentácia k vyúčtovaniu dotácie so štátnym rozpočtom SR za roky 2016 a 2017 

(účtovné doklady, dodávateľské faktúry, výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a ďalšie 
písomnosti preukazujúce účelnosť čerpania verejných zdrojov), popis prevzatých šanónov: 
I. „Mzdy 2015, 2016, 2017“ 

II. „Žiadosť o poskytnutie príspevku, Zmluvy, vyúčtovania dotácie 2017“ 

III. „2017 ID 461-510“ 

IV. „2017 ID 311-390“ 

V. „2017 ID 511-570“ 

VI. „2017 FA 211-243“ 

VII. „2017 FA 01-100“ 

VIII. „2017 Fa 101-210“ 

IX. „2017 FA 231-310“ 

X. „2017 ID 671-734“ 

XI. „2017 Mzdy R 01-33“ 

XII. „2017 B 01-07“ 

XIII. „2017 B08-12“ 

XIV. „2017 ID 621-670“ 

XV. „2017 ID 01-80“ 

XVI. „2017 ID 81-160“ 

XVII. „2017 ID 161-230“ 
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XVIII. „HKŠ-2018 S. Gagloev“ 

XIX. „2016 FA 001-110“ 

XX. „2016 B 08-12, mzdy, dotácie“ 

XXI. „2017 ID preúčtované doklady“ 

XXII. „2017 ID 571-620“ 

XXIII. „2017 ID 391-460“ 

XXIV. „2016 FA 111-228“ 

XXV. „2016 FA preúčtovanie z vlastného účtu 2016001-049 DA 216103-216220“ 

XXVI. „Zápas. 2016 ID 401-470“ 

XXVII. „2016 B01-07“ 

XXVIII. „2016 dobropisy, zálohové faktúry“ 

XXIX. „2016 ID 521-572“ 

XXX. „2016 žiadosť o poslkytnutie dotácie, zmluvy, vyôčtovanie dotácie“ 

XXXI. „2016 ID 471-520“ 

XXXII. „2016 R01-30“ 

XXXIII. „2016 ID, preúčtovanie z vl. Účtu, 16v01-16v47, 16034“ 

XXXIV. „2016 ID 241-310“ 

XXXV. „2016 ID 081-160“ 

XXXVI. „Zmluva VUB Banka SK64 0200 0000 0017 8575 3954“ 

XXXVII. „Ekonomické usmernenie SZZ k vyäčtovaniu športových akcií a poplatky SZZ platné od 
2.1. do 31.12.2017“ 

XXXVIII. „2016 ID 161-240“ 

XXXIX. „2016 ID 16001-080“ 

XL. „2016 ID 311-400“ 

XLI. „Písomné potvrdenie štatutárneho orgánu Slovenského zápasníckeho zväzy o úplnosti 
predložených dokladov“ 

- Zápis z pracovného stretnutia z 27.3.2018 k použitiu poskytnutých finančných prostriedkov 
vybranému športovcovi top tímu (zmluva top tím 2017) 

- Ekonomické usmernenie SZZ k vyúčtovaniu športových akcií a poplatky SZZ platné od 01.01.do 
31.12.2016 

- Ekonomické usmernenie SZZ k vyúčtovaniu športových akcií a poplatky SZZ platné od 02.01.do 

31.12.2017 

- Ekonomická smernica SZZ č. 4, schválená 12.2.2015 

- Prehľad podpory mládežníckych aktivít v roku 2016, schválených predsedníctvom SZZ dňa 
9.12.2015 

- Zmluva o bežnom účte SZZ vedenom vo VÚB, a.s. 
- Krajská žiacka liga – dodatok k podmienkam súťaženia pre rok 2017 

- Bodové vyhodnotena súťaží 2016 a 2017 

- Zápis vybraných športových odborníkov do informačného systému športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) 
zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zoznamy športových reprezentantov a ich realizačných tímov za rok 2016 a 2017 
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- Kritériá na zaraďovanie športovcov do talentovanej mládeže platné pre rok 2016 a 2017 schválené 
najvyšším orgánom a uznesenie najvyššieho orgánu o ich schválení 

- Výpočet a zoznam prijímateľov príspevku uznanému športu z účelu športu mládeže s príslušnosťou 
k Slovenskému zápasníckemu zväzu za rok 2017 podľa § 69 ods. 5 písm. a zákona č. 440/2015 Z. z. 
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne čl. 4 ods. 
1 písm. a) Zmluvy č. 0086/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky pre oblasť športu v roku 2017 

 

Pri výkone finančnej kontroly na mieste sa vychádzalo z nasledovných právnych predpisov: 
1. Zákon č. 440/2015 Z. o športe  
2. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

3. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) 

4. Zákon č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
5. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cestovných náhradách“) 
6. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

dobrovoľníctve“) 
7. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
 

PRIEBEH KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 10.5.2018    –  V zmysle § 14 ods. 1, písm. a) zákona o športe bola začatá hlavným  
kontrolórom športu kontrola zameraná na hospodárne, efektívne, účinné a účelné 
použitia finančných prostriedkov. Oznámenie o výkone finančnej kontroly bolo 
zaslané listom HKŠ-2018/027.001 dňa 10.5.2018, povinná osoba prevzala list dňa 
11.5.2018. 

 

 1.6.2018   - Predloženie dokumentácie ku kontrolnej činnosti povinnou osobou v sídle  
Hlavného kontrolóra športu, Stromová 9, 813 30 Bratislava. Povinnej osobe bolo 
dňa 1.6.2018 vydané potvrdenie orpávnenou osobou o prevzatí dokumentácie č. 
HKŠ-2018/027.002. 

 

 1.6.2018    -  Zlúčenie kontroly zameranej na hospodárne, efektívne, účinné a účelné použitia  
finančných prostriedkov, ktorej predmetom kontroly je obdobie rokov 2016-2017 

v rámci ktorých boli SZZ poskytnuté verejné prostriedky na základe zmlúv: 
 

č. 0113/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie v roku 2016, 

č. 0076/2017/SŠSŠM top tím 2017, 

č. 0086/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku 2017, 
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s kontrolou zameranou na hospodárne, efektívne, účinné a účelné použitia  
finančných prostriedkov, ktorej predmetom kontroly sú poskytnuté verejné 
prostriedky na záklae Zmluvy č. 0076/2017/SŠSŠM top tím 2017, špecificky 
určené na zabezpečenie športovej prírpavy športovca Soslana Gagloeva v celkovej 

výške 10 000,00 EUR. Povinnej osoba bola listom č. 2018/3639:2-81AA zaslaná 
žiadosť o poskytnutie informácií a dokumentácie ku kontrolnej činnosti na základe 
§ 14 ods. 1, písm. c) zákona o športe. Vzhľadom k rovnakému predmetu kontrolnej 
činnosti (nakoľko poskytnuté verejné prostriedky na športovú prípravu športovca 
Soslana Gagloeva sú zahrnuté aj v rámci kontrolnej činnosti HKŠ-2018/027.001, 

ktorá je zameraná aj na kontrolu všetkých verejných prostriedkov poskytnutých na 
základe Zmluvy č. 0076/2017/SŠSŠM top tím 2017) došlo k zlúčeniu týchto dvoch 
kontrolných činností. 

 

 2.9.2019 - Zaslanie žiadosti povinnej osobe o poskytnutie informácií a doloženie  
dokumentácie ku kontrolnej činnosti –sp. zn listu  2019/11057:1-A9060. List bol 

povinnou osobou prevzatý dňa 3.9.2019 

 

 9.10.2019 - Doloženie vyžiadaných informácií a dokumentácie povinnou osobou na základe  
zaslanej žiadosti zo dňa 2.9.2019  

 

 11.11.2019   -  Vypracovanie a zaslanie Návrhu správy o kontrolnej činnosti č. HKŠ-2018/027.001 

 

 28.11.2019   -  Prerokovanie Návrhu správy o kontrolnej činnosti č. HKŠ-2018/027.001 so 

   zástupcami SZZ v sídle hlavného kontrolóra športu 

 

 5.12.2019    - Doručené stanovisko SZZ k  Návrhu správy o kontrolnej činnosti č. HKŠ 

   2018/027.001 (list č. SZZ/129/2019 zo dňa 2.12.2019 tvoriaci Prílohu č. 49) 

 

 13.12.2019  -  Zaslanie stanoviska kontrolnej skupiny k podaným námietkam SZZ (list 
   2019/11057:6-A9060 zo dňa 13.12.2019, doručený 16.12.2019 tvoriaci Prílohu
   č.50) 

 

 17.1.2020   -  Doručené Avízo o vrátení finančných prostriedkov zo strany SZZ - platba zo dňa
   15.1.2020 (Príloha č. 51) 

 

 7.2.2020     -  Vrátenie odobranej dokumentácie ku kontrolnej činnosti povinnej osobe  

 

 3.2.2020     -  Ukončenie kontrolnej činnosti 
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ZISTENIA 

 

KONTROLOVANÉ OBDOBIE 1.1..2016 - 31.12.2016 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 
poskytlo v roku 2016 na základe Zmluvy č. 0113/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho 
rozpočtu na účet č. SK64 0200 0000 0017 8575 3954 dotáciu na účely vo výške 396 840,00 EUR na 

účely „Zabezpečenie športovej reprezentácie,výber a príprava športových talentov, rozvoj športových  
Odvetví“, „Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov“ a „Poskytnutie finančnej 
odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2015 a pre trénerov mládeže, ktorí sa 
rozhodujúcou mierou podieľali na príprave juniorských športovcov, úspešných v roku 2015“. 
 

Nedostatok č. 1: porušenie 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 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“)  

 

Porušenie finančnej disciplíny, a to poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, 

ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. 

 

 

 

Interný účtovný doklad č. ID16048 (Príloha č. 1) 
Predmetom účtovného dokladu sú náklady spojené s členstvom SZZ v Konfederácii športových zväzov 
Slovenskej republiky (ďalej len „KŠZ“) v celkovej výške 531,00 EUR. Členský poplatok SZZ za rok 2016 vo 
výške 531,00 EUR bol uhradený na základe Zmluvy o platení členského príspevku, uzatvorenej dňa 7.1.2016 

medzi zmluvnými stranami SZZ a KŠZ. Vo vyúčtovaní použitia poskytnutých verejných prostriedkov bola 
predmetná položka priradená k účelu Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví.  
 

V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky považujú 
výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej 
reprezentácie a rozvoja športových odvetví. V čl. 2 Zmluvy o o platení členského príspevku je uvedené 
nasledvné: 
„KŠZ SR tento členský príspevok prijíma a zaväzuje sa ho použiť na činnosť KŠZ SR v zmysle Stanov“ 

Z uvedeného nie je možné identifikovať, aké konkrétne služby a v akom KŠZ poskytlo SZZ v roku 2016 za 

uhradený členský príspevok. Členský príspevok SZZ, uhradený KŠZ na základe Zmluvy o platení členského 
príspevku nie je preukázateľne viazaný a ani nevyhnutne potrebný na zabezpečenie predmetného účelu. Na 

základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     531,00 EUR 
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Interné účtovné doklady č. FA216010, FA216024, FA216044, FA216067, FA216084, FA216098, 

FA216123, FA216132, FA216139, FA216156, FA216179 (Príloha č. 2-12) 

Predmetom účtovných dokladov sú náklady za paušálny servisný príspevok na doručovateľský servis v roku 

2016 a náklady vzniknuté plnením voči Slovenskej pošte a.s. v celkovej výške 359,50 EUR od spoločnosti 
KŠZ.  Suma prostriedkov, ktoré tvoria paušálny servisný príspevok za mesiace 01-12/2016 je vo výške 
256,00 EUR, zvyšnú čiastku predstavujú reálne náklady na poštové služby Slovenskej pošty a.s., 
zdokladované potvrdeniami, ktorá vystavila KŠZ. SZZ vyplatil poskytovateľovi služieb – KŠZ finančné 
prostriedky na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 8.6.2015 a Dodatku č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 
29.4.2016. Vo vyúčtovaní použitia poskytnutých verejných prostriedkov boli predmetné položky priradené 

k účelu Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví. 
 

V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky považujú 
výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej 
reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Paušálny servisný príspevok, uhrádzaný SZZ subjektu KŠZ na 
mesačnej báze v roku 2016 nie je preukázateľne viazaný a ani nevyhnutne potrebný na zabezpečenie 
predmetného účelu. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     256,00 EUR 

 

 

 

Interný účtovný doklad č. ID16495 (Príloha č. 13) 

Predmetom účtovného dokladu sú náklady spojené s motivačným príspevkom za aktívnych registrovaných 
športovcov v roku 2016, konkrétne MZK Bánovce nad Bebravou (50 EUR), ZK Dunajská Streda (100 EUR), 
ZK DP Bratislava (100 EUR), ZK Baník Prievzidza (100 EUR), Wrestling Club Slovakia Bratislava (100 
EUR), ZO Lokomotíva Rimavská Sobota (50 EUR), Wrestling Jedla Košice (50 EUR), ZK Košice 1904 (50 
Eur), ZK Corgoň Nitra (50 EUR), ŠK Kolárovo ä50 EUR). Pričom za každý 10 pretekárov prináležalo klubu 

50 EUR. Celkom bolo 10 klubom vyplatených 700 EUR.  
 

V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky považujú 
výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej 

reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Poskytnutie príspevku SZZ 10 klubom, ktoré predstavuje 
finančnú odmenu za počet aktívnych registrovaných športovcov nie je preukázateľne viazané a 
zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Zmluva 

č. 0113/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie v roku 2016 navyše umožňuje iba vyplatenie odmeny 
konkrétnemu športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2015 v rámci samostatného úelu. Na základe 
uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     700,00 EUR 
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Interný účtovný doklad č. ID16521 (Príloha č. 14) 

Interný účtovný doklad sa týka nákladov na registráciu SZZ pre príjem 2% asignačnej dane v roku 2017, 

konkrétne sa jedná o poplatok notárovi JUDr. Soni Bohmovej za zápis SZZ do registra určených právnických 
osôb. Poplatok predstavoval sumu 52.96 EUR. 

 

V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky považujú 
výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej 
reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Poplatok notárovi za zápis SZZ do registra určených právnickych 
osôb – nevyhnutného pre príjem 2% asignačnej dane pre rok 2017 nie je preukázateľne viazaný a ani 

nevyhnutne potrebný na zabezpečenie predmetného účelu. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     52.96 EUR 

 

Interné účtovné doklady č. FA216151 a FA216152 (Príloha č. 15-16) 

Jedná sa o výdavky SZZ v súvislosti so zverejnením inzerátu týkajúceho sa výberového konania na pozíciu 
trénera štátnej reprezentácie v zápasení v denníku Šport (vo výške 240 EUR) a v denníku Pravda (vo výške 
230,00 EUR) v úhrnnej výške 470,00 EUR.  
 

V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky považujú 
výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej 
reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Zahrnutie výdavkov na uverejnenie inezrátu na výberové konanie 
nie je možné považovať za výdavok nevyhnutne potrebný a preukázateľne viazaný na zabezpečenie športovej 
reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je 
prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     470,00 EUR 

 

Interný účtovný doklad č. FA216203 (Príloha č. 17) 

Jedná sa o výdavok za redesign loga SZZ, vyhotovenie v 2 variáciách od firmy Patassy&Partner s.r.o. vo 
výške 350,00 EUR.  
 

V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky považujú 
výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej 
reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Zahrnutie výdavku na redesign loga SZZ za výdavok nevyhnutne 

potrebný a preukázateľne viazaný na zabezpečenie športovej reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Na 

základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     350,00 EUR 
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Interné účtovné doklady č. ID16472, ID16350, ID16349, ID16270, ID16141, ID16527, ID16131 (Prílohy 

č. 18-24) 

Jedná sa o Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe uzatvorené s fyzickými osobami/športovými 
odborníkmi v členení: 
 

1. ID16527 – Zmluva č. 222//2016 uzatvorená s A.S. s náhradou za stratu času vo výške 160,00 EUR, 
ktorej činnosť podľa čl. 2, ods. 1 predmetnej zmluvy znie: 
„...dobrovoľník sa zaväzuje pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávať informačnú činnosť 
na internetovej stránke ohľadom fungovania SZZ a doplňovania povinných informácií v rámci 
nového zákona o športe 440/2015.“ 

2. ID16141 – Zmluva č. 103/2016 uzatvorená s A.S. s náhradou za stratu času vo výške 320,00 EUR, 
ktorej činnosť podľa čl. 2, ods. 1 predmetnej zmluvy znie: 

„...dobrovoľník sa zaväzuje pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávať informačnú činnosť 
na internetovej stránke ohľadom fungovania SZZ a doplňovania povinných informácií v rámci 
nového zákona o športe 440/2015.“ 

3. ID16349 - Zmluva č. 56/2016 uzatvorená s A.S. s náhradou za stratu času vo výške 240,00 EUR, 
ktorej činnosť podľa čl. 2, ods. 1 predmetnej zmluvy znie: 
„...dobrovoľník sa zaväzuje pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávať informačnú činnosť 
na internetovej stránke ohľadom fungovania SZZ a doplňovania povinných informácií v rámci 
nového zákona o športe 440/2015.“ 

4. ID16217 - Zmluva č. 46/2016 uzatvorená s A.S. s náhradou za stratu času vo výške 240,00 EUR, 
ktorej činnosť podľa čl. 2, ods. 1 predmetnej zmluvy znie: 
„...dobrovoľník sa zaväzuje pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávať informačnú činnosť 
na internetovej stránke ohľadom fungovania SZZ a doplňovania povinných informácií v rámci 
nového zákona o športe 440/2015.“ 

5. ID16350 Zmluva č. 136/2016 uzatvorená s E.V. s náhradou za stratu času vo výške 200,00 EUR, 

ktorej činnosť podľa čl. 2, ods. 1 predmetnej zmluvy znie: 
„...dobrovoľník sa zaväzuje pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávať zabezpečenie 
a spracovanie podkladov, fotografií a textov pre grafika, vykonanie korektúry s grafikom a zadanie 

do tlače publikácie Slovenský zápasník č.1-2015.“ 

6. ID16472 Zmluva č. 221/2016 uzatvorená s E.V. s náhradou za stratu času vo výške 500,00 EUR, 

ktorej činnosť podľa čl. 2, ods. 1 predmetnej zmluvy znie: 
„...dobrovoľník sa zaväzuje pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávať administratívnu 
činnosť nad rámec pracovnej náplne v zmysle plnenia úloh predsedníctva SZZ.“ 

7. ID16131 Zmluva č. xx/2016 uzatvorená s J.S. s náhradou za stratu času vo výške 125,00 EUR, ktorej 

činnosť podľa čl. 2, ods. 1 predmetnej zmluvy znie: 
„...dobrovoľník sa zaväzuje pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávať informačnú činnosť 
na sociálnych sieťach ohľadom fungovania SZZ a promovania jeho činnosti.“ 

 

Vyššie uvedené zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe sú v úhrnnej výške 1785,00 EUR.  
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V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky považujú 
výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej 
reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Vyššie uvedené interné doklady predstavujúce zmluvy o výkone 
dobrovoľníckej činnosti v športe, vzhľadom k opisu vykonávaných činností, nepredstavujú výdavky 
preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej reprezentácie a rozvoja 

športových odvetví.. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     1785,00 EUR 

 

Nedostatok č.2: porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 1, písm. k) zákona č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  

 

Porušenie finančnej disciplíny, a to nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s 
verejnými prostriedkami. 
 

SZZ poskytol KŠZ v roku 2016 paušálne servisné príspevky  (Interné účtovné doklady č. FA216010, 
FA216024, FA216044, FA216067, FA216084, FA216098, FA216123, FA216132, FA216139, FA216156, 

FA216179) a členský príspevok (Interný účtovný doklad č. ID16048). Výška predmetných poskytnutých 
príspevkov dosiahla v roku 2016 sumu 787,00 EUR. Zároveň SZZ poskytol v roku 2016 (interný účtovný 
doklad ID16495) motivačný príspevok 10 športovým klubom za aktívnych registrovaných športovcov 
v úhrnnej výške 700 EUR.  
 

V zmysle §8a, ods. 1) zákona č. 523/2004 Z. z. o o rozpočtových pravidlách verejnej správy môže dotácie vo 
vecnej pôsobnosti poskytovať iba  správca kapitoly, orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami 
a výdavkami zapojený na rozpočet správcu kapitoly. SZZ poskytnutím príspevkov KŠZ porušil finančnú 
disciplínu, v zmysle § 31, ods. 1, písm. k) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Predmetné porušenie finančej disciplíny je bez finančného odvodu za jej porušenie. Úhradou predmetných 

interných účtovných dokladov došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31, ods. 1, písm. b) 
pričom prináležiaci odvod vo výške porušenia finančej disciplíny je identifikovaný v rámci Nedostatku č. 1. 
 

KONTROLOVANÉ OBDOBIE 1.1..2017 - 31.12.2017 

 

MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2017 na základe Zmluvy č. 0076/2017/SŠSŠM top tím 2017 dotáciu na 
účel „zabezpečenie športovej prípravy športovcov zo zoznamu športovcov top tímu“ na účet č. SK64 

0200 0000 0017 8575 3954 vo výške 40 000,00 EUR a na základe Zmluvy č. 0086/2017/SŠSŠM 
o poskytnutí príspevku uznanému športu na účely uvedené v čl. 4, ods. 1 predmetnej zmluvy príspevok 
vo výške 376 557,00 EUR, na účet SK64 0200 0000 0017 8575 3954. 
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Nedostatok č. 1: porušenie 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 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“)  

 

Porušenie finančnej disciplíny, a to poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, 
ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. 

 

Interné účtovné doklady č. 170457 a č. 217159 (Prílohy č. 25 - 26) 

Predmetné interné účtovné doklady predstavujú náklady na regeneračný pobyt 4 športovcov a 1 trénera, ktoré 
sa uskutočnilo v mesiaci 05/2017 u dodávateľa Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.. Náklady za pobyt celkom 5 
osôb boli vykázané v rámci časti dotácie určenej na zabezpečenie športovej prípravy športovca top tímu S. 
Gagloeva. Celková výška výdavkov predmetných účtovných dokladov predstavuje výšku 1513,79 EUR, 
pričom: 
 

1. Športovec S. Gagloev absolvoval pobyt v dňoch 6.5-10.5.2017 s nákadmi vo výške 297,64 EUR, 

2. Tréner R. Kertanti absolvoval pobyt 6.5.-10.5.2017 s nákladmi vo výške 297,64 EUR, 
3. Športovec B. Makoev absolvoval pobyt 6.5.-14.5.2017 s nákladmi vo výške 595,28 EUR, 
4. Športovec E. Chartkoev absolvoval pobyt 6.5.-10.5.2019 s nákladmi vo výške 297,64 EUR, 
5. Športovec M. Duba absolvoval pobyt 12.5.-14.5.2017 s nákladmi vo výške 208,59 EUR 

- Odrátava sa zľava vo výške 187 EUR, celkom po zľave 1513,79 EUR 

 

K predmetným interným dokladom neboli priložené cestovné príkazy, vyúčtovania služobnej cesty a ani 

žiadna ďalšia potrebná dokumentácia preukazujúca uskutočnenie cesty v zmysle smernice SZZ upravujúcej 
oblasťcestovných náhrad a zákona o cestovných náhradách, v rámci ktorého (§ 4, ods. 1) prináleží 
vysielaným náhrada výdavkov za služobnú cestu. V rámci Zápisu z pracovného stretnutia (príloha č. 27), 

ktoré sa uskutočnilo dňa 27.3.2018 v priestoroch Hlavného kontrolóra športu na žiadosť K.M. a S.G. 

a ktorého predmetom boli finančné prostriedky určené na zabezpečenie športovej prírpavy S. Gagloeva 
v roku 2017, športovec S. Gagloev súhlasil iba s nákladmi, ktoré boli v rámci predmetných účtovných 
dokladov vynaložené na jeho regeneráciu nakoľko sa jednalo o regeneračný pobyt a nie športové sústredenie 
a teda nemal ani sparingpartnerov.    

 

V zmysle čl. 4, ods. 2, písm. a) Zmluvy top tím 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú 
preukázateľne viazané na športovcov podľa ods. 1 a ich realizačné tímy a zároveň nevyhnutne potrebné na 
zabezpečenie ich športovej prípravy. Zároveň podľa čl. 4, ods. 1 môžu byť poskytnuté prostriedky použité 
výhradne na zabbezpečenie športovej prírpavy uvedených športovcov. Vzhľadom k vyjadreniu športovca S. 
gagloeva v Zápise z pracovného stretnutia, absentujúcej dokumentácií preukazujúcej uskutočnenie cesty 

v zmysle zákona o cestovných náhradách, nie je možné považovať predmetné interné účtovné doklady za 
preukázatelne viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy konkrétneho športovca.  

 

Interné účtovné doklady č. 217180, č. 217179, č. 170448 a č.170463 (Prílohy č. 28-31) 

Predmetné účovné doklady sa týkajú nákupov doplnkov výživy a športových potrieb v celkovej výške 
1226,78 EUR v nasledujúcej štruktúre: 
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217180 – doplnky výživy pre športovca S. G. vo výške 432,40 EUR od spoločnosti FIT PLUS spol s.r.o., 
217179 – športový materiál pre športovca S.G. vo výške 525,80 EUR od spoločnosti FIT PLUS spol s.r.o., 

- vo všetkých priložených faktúrach sú uvedené identifikačné údaje, teda IČO, DIČ, IČ DPH iného 
subjektu a nie SZZ 

- chýba preberací/odovzdávací protokol preukazujúci prevzatie doplnkov výživy a športových potrieb 
športovcom S.G. 

170448 – doplnky výživy od lekárne Dr.Max s.r.o. pre športovca S.G. vo výške 219,80, hradené osobou Z.S. 
170463 – doplnky výživy z lekárne Pilulka 24 (HERBIA a.s.) pre športovca S.G. vo výše 48,78 EUR  

- chýba preberací/odovzdávací protokol preukazujúci prevzatie doplnkov výživy a športových potrieb 
športovcom S.G. 

 

V rámci Zápisu z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.3.2018 v priestoroch Hlavného 
kontrolóra športu na žiadosť K.M. a S.G. a ktorého predmetom boli finančné prostriedky určené na 
zabezpečenie športovej prírpavy S. Gagloeva v roku 2017, športovec S. Gagloev sa vyjadril, že dopnky 
výživy a športový materiál mu neboli poskytnuté.  
 

V zmysle čl. 4, ods. 2, písm. a) Zmluvy top tím 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú 
preukázateľne viazané na športovcov podľa ods. 1 a ich realizačné tímy a zároveň nevyhnutne potrebné na 

zabezpečenie ich športovej prípravy. Zároveň podľa čl. 4, ods. 1 môžu byť poskytnuté prostriedky použité 
výhradne na zabbezpečenie športovej prírpavy uvedených športovcov. Vzhľadom k vyjadreniu športovca S. 
gagloeva v Zápise z pracovného stretnutia, absentujúcej dokumentácií preukazujúcej prebratie a odovzdanie 

športového materiálov/doplnkov výživy a v prípade účtovných dokladov od firmy FIT PLUS spol s.r.o, ktoré 
nespĺňajú náležitosti účtovného dokladu v zmysle §10, ods. 1 zákona o účtovníctve, nie je možné považovať 
predmetné interné účtovné doklady za preukázatelne viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie 
športovej prípravy konkrétneho športovca.  

 

Interné účtovné doklady č. 17v47 a 17v45 (Prílohy č. 32-33) 

Jedná sa o zabezpečenie leteniek pre S.G. a asistenta trénera A.B. na trase Bratislava-Moskva a Moskva-

Nalchik, Ruská federácia v celkovej výške 724,64 EUR: 
 

17v47-  letenky per S.G. a A.B. Bratislava-Moskva vyúčtované na športovca S.G. vo výške 615,53 EUR s 
odletom z Bratislava  

5.4.2017 

- chýbajú samotné boarding pass-y, taktiež chýbajú cestovné príkazy, vyúčtovanie a správa zo 
služobnej cesty, prípadne ďalšia dokumentácia preukazujúca uskutočnenie služobnej cest v zmysle zákona o 
cestovných náhradách a smernice SZZ upravujúcej oblasťcestovných náhrad 

17v45 – letenka pre A.B. Moskva-Nalchik vyúčtované na športovca S.G. vo výške 109,19 EUR s odletom  

z Moskvy 6.4.2017  

- chýba boarding pass, taktiež chýba cestovný príkaz, vyúčtovanie a správa zo služobnej cesty 

v zmysle zákona o cestovných náhradách a smernice SZZ upravujúcej oblasťcestovných náhrad 
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V rámci Zápisu z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.3.2018 v priestoroch Hlavného 
kontrolóra športu na žiadosť K.M. a S.G. a ktorého predmetom boli finančné prostriedky určené na 
zabezpečenie športovej prírpavy S. Gagloeva v roku 2017, športovec S. Gagloev sa vyjadril, že nesúhlasí 
s nákladmi na asistenta trénera A.B. v rámci dokladov 17v47 a 17v45, nakoľko ten s ním v rámci danej cesty 
netrénoval.   
 

V zmysle čl. 4, ods. 2, písm. a) Zmluvy top tím 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú 
preukázateľne viazané na športovcov podľa ods. 1 a ich realizačné tímy a zároveň nevyhnutne potrebné na 
zabezpečenie ich športovej prípravy. Zároveň podľa čl. 4, ods. 1 môžu byť poskytnuté prostriedky použité 
výhradne na zabbezpečenie športovej prírpavy uvedených športovcov. Vzhľadom k vyjadreniu športovca S. 
gagloeva v Zápise z pracovného stretnutia, absentujúcej dokumentácií preukazujúcej uskutočnenie cesty 

v zmysle zákona o cestovných náhradách, nie je možné považovať predmetné interné účtovné doklady za 
preukázatelne viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy konkrétneho športovca.  

 

Interný účtovný doklad č. 17R07 (Príloha č. 34) 

Predmetný interný doument sa týka pobytu a nákladov na ubytovanie športovca S.G. vo Vladivkavkaze, 
Ruská federácia v období 6-30.3.2017 v celkovej výške 1200,00 EUR. V rámci samotného pobytu nie je 

známy jeho účel, rozsah poskytnutých služieb, absentuje cestovný príkaz, vyúčtovanie služobnej cesty, 
prípadne ďalšie podklady preukazujúce uskutočnenie služobnej cesty v zmysle zákona o cestovných 
náhradách a smernice SZZ upravujúcej oblasťcestovných náhrad. 

 

V zmysle čl. 4, ods. 2, písm. a) Zmluvy top tím 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú 
preukázateľne viazané na športovcov podľa ods. 1 a ich realizačné tímy a zároveň nevyhnutne potrebné na 
zabezpečenie ich športovej prípravy. Zároveň podľa čl. 4, ods. 1 môžu byť poskytnuté prostriedky použité 
výhradne na zabbezpečenie športovej prírpavy uvedených športovcov. Vzhľadom k  absentujúcej 
dokumentácií preukazujúcej uskutočnenie cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách, nie je možné 
považovať predmetné interné účtovné doklady za preukázatelne viazané a nevyhnutne potrebné na 
zabezpečenie športovej prípravy konkrétneho športovca. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

SZZ predložil Avízo a výpis z účtu, preukazujúci vrátenie časti poskytnutých finančných prostriedkov 
určených na športovú prípravu športovca top-tímu S. Gagloeva vo výške 1613,74 EUR zo dňa 24.11.2017. 
Táto časť finančných prostriedkov sa odpočítala od výsledného odvodu vo výške porušenia finančnej 
disciplíny. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     3051,47 EUR 

(spolu Interné účtovné doklady č. 170457, 217159, 217180, 217179, 170448, 170463,17v47, 17v45, 17R07) 
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Interné účtovné doklady č. 170285, č. 170364, č. 170464, 170542, č. 170687,  č. 170688, č. 170731 
(Prílohy č. 35-41) 

Predmetom účtovnýho dokladov sú náklady spojené s finančnými cenami (tzv. pricemoney) pre víťazné 
družstvá/kluby v roku 2017, konkrétne: 

I. Interný doklad č. 170285 z 14.6.2017  finančné ceny víťazným družstvám SDL grécko-rímsky 
štýl 2017/4 ZK vo výške 1 400,00 Eur 

II. Interný doklad č. 170364 z 4.8.2017 finančné ceny víťazným družstvám Žiackej ligy v zápasení 
gréckorímsky štýl 2017; akcia: žiacka liga, miesto konania Trhová Hradská konaná dňa 
14.5.2017, CELKOM vo výške 372,50 Eur 
- Trhová hradská  140,00 Eur 

- ZK Gladiátor  109,00 Eur 

- ZK Spartakus KN 79,50 Eur 

- ZK Marcelová  44,00 Eur 

III. Interný doklad č. 170464 finančné ceny víťazným družstvám SDL v.š. 2017 CELKOM vo výške 
3 100,00 Eur 

- ZK Dunajplavba  1 000,00 Eur 

- ZK Košice  700,00 Eur 

- ZO TJ AC  500,00 Eur 

- ZK D. Streda  400,00 Eur 

- ZK Vihorlat  300,00 Eur 

- ZO Lokomotíva RS 200,00 Eur 

IV. Interný doklad č. 170542 z 31.10.2017 finančné ceny víťazným družstvám CELKOM vo výške 
62,00 Eur 

- ZK Modravany 33,00 Eur 

- ZK Nesvady 29,00 Eur 

V. Interný doklad č. 170687 z 11.12.2017 finančné ceny klubom CELKOM vo výške 1 160,00 Eur 

- ZK 1904 Košice  290,00 Eur 

- Wrestling SĽ  220,00 Eur 

- Wrestling Jedľa Košice 190,00 Eur 

- Slávia Snina  160,00 Eur 

- Vihorlat Snina  130,00 Eur 

- Lokomotíva RS  100,00 Eur 

- CVC Cvrček Moldava 70,00 Eur 

VI. Interný doklad č. 170688 z 11.12.2017 finančné ceny klubom za umiestnenie CELKOM vo 

výške 4 538,00 Eur 

- ZK D. Streda  552,00 Eur 

- Bánovce nad Bebravou 520,00 Eur 

- Corgoň Nitra  489,00 Eur 

- ZK Dunajplavba  434,50 Eur 

- ZK Partizánske  409,00 Eur 

- ZK Baník PD  373,50 Eur 

- LLC Trenčín  341,50 Eur 
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- ZK Veľký Meder 304,50 Eur 

- TJ AC Nitra  276,50 Eur 

- TrenčianskaTurna 244,50 Eur 

- ZK Považská Bystrica 211,50 Eur 

- WCS Bratislava  182,50 Eur 

- TJ Dukla Trenčín 147,00 Eur 

- Mladosť Prievidza 52,00 Eur 

VII. Interný doklad č. 170731 CELKOM vo výške 85,50 Eur 
- Wrestling SĽ  28,50 Eur 

- Wrestling Jedľa Košice 19,50 Eur 

- Slávia Snina  17,00 Eur 

- Vihorlat Snina  11,50 Eur 

- Lokomotíva RS  4,50 Eur 

- CVC Cvrček Moldava 4,50 Eur 

 

V zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí príspevku 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, 
ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na uskutočnenie účelu, pričom sú bližšie 
určené v písm. A) – Výdavky na správu a prevádzku a v písm. B) – Náklady na športovú činnosť. 

Poskytnutie vyššie uvedených finančných cien nie je preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné 
na zabezpečenie športovej činnosti a plnenie účelov v zmysle čl. 4, ods. 1, písm. a)-c) Zmluvy o poskytnutí 
príspevku 2017. Rovnako tak nie sú finančné odmeny a ceny určené ako oprávnené v písm. B) Prílohy č. 1 
predmetnej zmluvy. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     10 718,00 EUR 

 

Interný účtovný doklad č. 170705 (Príloha č. 42) 

Predmetný účtovný doklad pedstavuje odmenu vybraným športovým klubom SZZ za registráciu nových 
členov do združenia. Konkrétne bola vyplatená odmena klubom MZK Bánovce nad bebravou (200,00 EUR 
za 40 členov), Wrestling Club Slovakia BA (100,00 EUR za 20 členov), Wrestling Jedla Košice (50,00 EUR 
za 15 členov), Wrestling Stará Ľubovňa (50,00 EUR za 11 členov), ZK Bátorové Kosihy (50,00 EUR za 10 
členov), ZK Corgoň Nitra (50,00 EUR za 17 členov), ZK Dunajská Streda (50,00 EUR za 10 členov), ZK 
Gladiátor Šamorín (50,00 EUR za 12 členov), ZK Košice 1904 (50,00 EUR za 18 členov), ZK Moldava nad 
Bodvou (50,00 EUR za 10 členov), ZK Partizánske (50,00 EUR za 17 členov), ZK SPARTACUS Komárno 
(50,00 EUR za 10 členov), ZO Lokomotíva R. Sobota (50,00 EUR za 16 členov), ZO TJ AC Nitra (100,00 
EUR za 20 členov). Celkom na odmeny bol ovyplatených 950,00 EUR (za každých 10 členov prináležalo 
klubu 50,00 EUR). 

 

V zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí príspevku 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, 
ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na uskutočnenie účelu, pričom sú bližšie 
určené v písm. A) – Výdavky na správu a prevádzku a v písm. B) – Náklady na športovú činnosť. 

Poskytnutie vyššie uvedených finančných odmien nie je preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne 
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potrebné na zabezpečenie športovej činnosti a plnenie účelov v zmysle čl. 4, ods. 1, písm. a)-c) Zmluvy 

o poskytnutí príspevku 2017. Rovnako tak nie sú finančné odmeny a ceny určené ako oprávnené v písm. B) 
Prílohy č. 1 predmetnej zmluvy. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný 
odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     950,00 EUR 

 

Interný účtovný doklad č. 17v20 (Príloha č. 43) 

Jedná sa o zabezpečenie letenky pre športovca B. A. M. na trase Kiev-Minsk-Moskva-Vladivkavkaz 

s termínom letov 5.3.2019 v celkovej hodnote 240,00 EUR, ktoré boli vyúčtované na športovca top tímu 
M.B.. V rámci predmetného účtovného dokladu chýbali boarding pasy, cestovný príkaz a vyúčtovanie 
pracovnej cesty. 

 

V zmysle čl. 4, ods. 2, písm. a) Zmluvy top tím 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú 
preukázateľne viazané na športovcov podľa ods. 1 a ich realizačné tímy a zároveň nevyhnutne potrebné na 
zabezpečenie ich športovej prípravy. Zároveň podľa čl. 4, ods. 1 môžu byť poskytnuté prostriedky použité 
výhradne na zabbezpečenie športovej prírpavy uvedených športovcov. Vzhľadom k  absentujúcej 
dokumentácií preukazujúcej uskutočnenie cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách a taktiež vzhľadom 
k faktu, že letenka bola určená inému športovci, nie je možné považovať predmetný interný účtovný doklad 

za preukázatelne viazaný a nevyhnutne potrebný na zabezpečenie športovej prípravy konkrétneho športovca. 

Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     240,00 EUR 

 

Interný účtovný doklad č. 17R27 (Príloha č. 44) 

Predmetný itnerný účtovný doklad predstavuje pobytové náklady 7 osôb vo Vladivkavkaze, Ruská federácia 
v termíne 15.5.-10.6.2017 v celkovej výške 4500,00 EUR, pričom časť týchto nákladov vo výške 775,00 
EUR bola vyúčtovaná na športovca M.D.. Športovec M.D. sa predmetného podujatia podľa predloženej 
dokumentácie nezúčastnil.  
 

V zmysle čl. 4, ods. 2, písm. a) Zmluvy top tím 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú 
preukázateľne viazané na športovcov podľa ods. 1 a ich realizačné tímy a zároveň nevyhnutne potrebné na 
zabezpečenie ich športovej prípravy. Zároveň podľa čl. 4, ods. 1 môžu byť poskytnuté prostriedky použité 
výhradne na zabbezpečenie športovej prírpavy uvedených športovcov. Vzhľadom k faktu, že športovec top 
tímu M.D. sa predmetného podujatia nezúčasstnil, nie je možné považovať predmetný interný účtovný 
doklad za preukázatelne viazaný a nevyhnutne potrebný na zabezpečenie športovej prípravy konkrétneho 
športovca. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     775,00 EUR 
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Interné účtovné doklady č. 201751 a č. 201749 (Prílohy č. 45-46) 

Jedná sa o zabezpečenie nasledovný leteniek: 
 

201751 

- Letenka bez boarding pasu pre osobu G. N. na trase Budapešť-Moskva v termíne 5.11.2017 
,vo výške  92,22 EUR bez cestovného príkazu, vyúčtovania pracovnej cesty cesty  

- Zúčtované z účelu športová príprava športovca top tímu J.J. vo výške 92.22 EUR 

201749 

- Letenky pre 4 osoby: A. B., E. Ch., T. S., A. G. na trase Budapešť-Moskva v termíne 
5.11.2017, vo výške  561,26 EUR bez boarding pasov, bez cestovných príkaz a vyúčtovaní 
pracovnej cesty 

- Zúčtované z účelu športová príprava športovca top tímu J.J. vo výške 420,94 EUR 

 

V zmysle čl. 4, ods. 2, písm. a) Zmluvy top tím 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú 
preukázateľne viazané na športovcov podľa ods. 1 a ich realizačné tímy a zároveň nevyhnutne potrebné na 
zabezpečenie ich športovej prípravy. Zároveň podľa čl. 4, ods. 1 môžu byť poskytnuté prostriedky použité 
výhradne na zabbezpečenie športovej prírpavy uvedených športovcov. Vyhľadom k absentujúcej 
dokumentácií preukazujúcej uskutočnenie cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách a letenkami, ktoré 
neboli určené pre športovca top tímu J.J., nie je možné považovať predmetné interné účtovné doklady za 
preukázatelne viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy konkrétneho športovca. Na 

základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     513,16 EUR 

 

Interný účtovný doklad č. 217124 (Príloha č. 47) 

Jedná sa o výdavok pozostávajúci z registrácie domény zápasenie.sk (15,94 EUR) a webhostingových služieb 
v rozsahu „Základ“ (43,06 EUR) v úhrnnej výške 58,99 EUR, pričom dodávateľom týchto služieb je firma 
NIC Hosting s.r.o.. s dátumom dodania 26.6.2017. Výdavok bol zahrnutž pod účel podľa čl. 4, ods. 1, písm. 
c) Zmluvy o poskytnutí príspevku 2017.  
 

V zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí príspevku 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, 
ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na uskutočnenie účelu, pričom sú bližšie 
určené v písm. A) – Výdavky na správu a prevádzku a v písm. B) – Náklady na športovú činnosť. 

Poskytnutie vyššie uvedených služieb súvisiacich s registráciou domény SZZ a webhostingovými službami 
nie je preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej činnosti a plnenie 

účelov v zmysle čl. 4, ods. 1, písm. a)-c) Zmluvy o poskytnutí príspevku 2017. Rovnako tak nie sú tieto 
služby určené ako oprávnené v písm. B) Prílohy č. 1 predmetnej zmluvy. Na základe uvedeného a v zmysle § 
31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
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Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     58,99 EUR 

 

Interný účtovný doklad č. 170577 (Príloha č. 48) 

Predmetný účtovný doklad predstavuje refundáciu nákladov pre klub ZK 1904 Košice za účasť na MT-

Hradec Králové v termíne 22-24.9.2017 pričom výdavky pozostávajú z dopravy, ubytovania a diét pre 4 
osoby v úhrnnej výške 528,31 EUR. Potvrdenie o úhrade ubytovania vo výške 1760,00 KČ (880,00 KČ pre 4 
osoby čo predstavuje 33,79 EUR) – Stvrzenka č. B896 zo dňa 25.9.2019 je vystavená na prijímateľa 
Královohradecká krajská organizace ČUS, IČO: 70926069. 
 

V zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí príspevku 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, 
ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na uskutočnenie účelu, pričom sú bližšie 
určené v písm. A) – Výdavky na správu a prevádzku a v písm. B) – Náklady na športovú činnosť. Nakoľko 
bol doklad za ubytovanie vystavený na inú osobu ako tú, ktorej sú výdavky refundované - nesplnené 
náležitosti účtovného dokladu v zmysle §10, ods. 1 zákona o účtovníctve, nie je možné považovať tento 

výdavkok za preukázateľne viazaný a zároveň nevyhnutne potrebný  na zabezpečenie športovej činnosti 
a plnenie účelov v zmysle čl. 4, ods. 1, písm. a)-c) Zmluvy o poskytnutí príspevku 2017. Na základe 
uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 
 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:     33,79 EUR 

 

 

Výsledný odvod na základe identifikovaných porušení finančnej disciplíny: 20 485,37 EUR 

SZZ do dňa ukončenia kontrolnej činnosti odviedol na účet Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR finančné prostriedky, ktoré sa týkajú identifikovaných porušení finančnej disciplíny 

v plnej výške. 

 

 

ODPORÚČANIA NA ODSTRÁNENIE IDENTIFIKOVANÝCH 

NEDOSTATKOV 

 

OPIS NEDOSTATKU CHARAKTER 

NEDOSTATKU 

ODPORÚČANIE/NAVRHNUTÉ 
OPATRENIE 

Nedostatok č. 1:  

porušenie 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 

 

Finančný – odvod 

prostriedkov na účet 
Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu 
SR 

Prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí: 
1. Dodržiavanie platných ustanovení 

zákona o účtovníctve, zákona 
o cestovných náhradách a zákona o 
športe. 

2. Dodržiavanie uzatvorených 
zmluvných vzťahov pri čerpaní 
verejných prostriedkov, najmä 
nezaraďovanie úhrad do vyúčtovania 
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dotácie/použitia príspevku uznanému 
športu, ktoré nesúvisia alebo sú 
v priamom rozpore s účelom, na ktorý 
boli verejné prostriedky poskytnuté. 

Nedostatok č. 2:  

porušenie finančnej disciplíny, 
v zmysle § 31, ods. 1, písm. k) 

zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

Nefinančný – bez odvodu 

finančných prostriedkov  
Prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí: 
1. Dodržiavanie uzatvorených 

zmluvných vzťahov pri čerpaní 
verejných prostriedkov a dodržiavanie 
platných ustanovení zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy  

Výsledný odvod na základe identifikovaných porušení finančnej disciplíny:          20 485,37 EUR 

- Uhradený SZZ dňa 15.1.2020 
 

LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU 

NEDOSTATKOV  

 

Do 30 kalendárnych dní od doručenia Správy o kontrolnej činnosti (podľa § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov):  
 Zaslanie informácie o opatreniach prijatých na nápravu identifikovaných nedostatkov. 
 

Adresa pre zaslanie požadovanej dokumentácie: 
 

Hlavný kontrolór športu, Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 

 

 

 

Počet výtlačkov: 3 

Počet listov: 23 

 

ROZDEĽOVNÍK: 
Výtlačok č. 1: Slovenský zápasnícky zväz (bez príloh) 
Výtlačok č. 2 Hlavný kontrolór športu  

Výtlačok č. 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (bez príloh) 
 

 

 

Prílohy (fotokoópie): 
1. Interný účtovný doklad č. ID16048  
2. Interný účtovný doklad č. FA216010  
3. Interný účtovný doklad č. FA216024 
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4. Interný účtovný doklad č. FA216044 

5. Interný účtovný doklad č. FA216067 

6. Interný účtovný doklad č. FA216084 

7. Interný účtovný doklad č. FA216098 

8. Interný účtovný doklad č.  FA216123 

9. Interný účtovný doklad č.  FA216132 

10. Interný účtovný doklad č. FA216139 

11. Interný účtovný doklad č.  FA216156 

12. Interný účtovný doklad č.  FA216179 

13. Interný účtovný doklad č. ID16495 

14. Interný účtovný doklad č. ID16521 

15. Interný účtovný doklad č. FA216151 

16. Interný účtovný doklad č. FA216152 

17. Interný účtovný doklad č. FA216203 

18. Interný účtovný doklad č. ID16472  
19.  Interný účtovný doklad č ID16350 

20.  Interný účtovný doklad č ID16349 

21.  Interný účtovný doklad č ID16270 

22.  Interný účtovný doklad č ID16141 

23.  Interný účtovný doklad č ID16527 

24.  Interný účtovný doklad č ID16131 

25.  Interný účtovný doklad č. 170457  
26.  Interný účtovný doklad č. 217159 

27.  Zápis z pracovného stretnutia s K.M. a S.G. 

28.  Interný účtovný doklad č. 217180 

29.  Interný účtovný doklad č. 217179 

30.  Interný účtovný doklad č. 170448  
31.  Interný účtovný doklad č.170463 

32.  Interný účtovný doklad č. 17v47  
33.  Interný účtovný doklad č. 17v45 

34.  Interný účtovný doklad č. 17R07 

35.  Interný účtovný doklad č. 170285 

36.  Interný účtovný doklad č. 170364 

37.  Interný účtovný doklad č. 170464 

38.  Interný účtovný doklad 170542 

39.  Interný účtovný doklad č. 170687 

40.  Interný účtovný doklad  č. 170688 

41.  Interný účtovný doklad č. 170731 

42.  Interný účtovný doklad č. 170705 

43.  Interný účtovný doklad č. 17v20 

44.  Interný účtovný doklad č. 17R27 

45.  Interný účtovný doklad č. 201751  
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46.  Interný účtovný doklad č. 201749 

47.  Interný účtovný doklad č. 217124 

48.  Interný účtovný doklad č. 170577 

49.  Stanovisko SZZ k  Návrhu správy o kontrolnej činnosti č. HKŠ 2018/027.001 

50.  Stanovisko kontrolnej skupiny k podaným námietkam SZZ 

51.  Avízo o vrátení finančných prostriedkov zo strany SZZ 

 




