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Správa o kontrolnej činnosti 
Spisová značka: HKŠ-2017/50 
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 

 

Kontrolovaný subjekt:   Slovenský zväz tanečného športu 

(povinná osoba)         (ďalej len „SZTŠ“) 

      Škultétyho 1, 831 03 Bratislava 

IČO:      00684767 

 

Dátum začatia kontroly:   8.8.2017 

Dátum ukončenia kontroly:   5.9.2018 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti: Použitím poskytnutých verejných prostriedkov (bližšie 

špecifikovaných v časti Zistenia), v rámci účelu „Organizovanie 

významných medzinárodných športových podujatí na území SR“ 

Zmluvy č. 0074/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 

2016, došlo k porušeniu finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 

1, písm. b) a písm. n) 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 – kancelária hlavného kontrolóra 

športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

 

Dňa:      5.9.2018  

mailto:e–mail: alica.fisterova@minedu.sk
http://www.minedu.sk/16644-sk/hlavny-kontrolor-sportu/
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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 

(POVINNEJ OSOBE) 

 
Slovenský zväz tanečného športu (ďalej len „SZTŠ“) je národným športovým zväzom v uznanom športe – 

tanečný šport, vykonávajúcim športovú činnosť v individuálnych, párových a kolektívnych tanečných 

športoch na území Slovenskej republiky. SZTŠ 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. SZTŠ je členom medzinárodnej 

organizácie pre tanečný šport World DanceSport Federation (ďalej len „WDSF“). 

 

Štatutárnym orgánom v kontrolovanom období od 8.8.2017  po dátum ukončenia kontrolnej činnosti bol: 

Mgr. Petr Horáček – prezident SZTŠ 

 

PREDMET  A ROZSAH KONTROLY 

 

Predmetom kontroly sú finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy č. 0074/2016/SŠSŠM 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu (ďalej len „zmluva  o poskytnutí dotácie“). 

Odborná kontrola je zameraná na kontrolu hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného použitia 

finančných prostriedkov, určených na účel „Organizovanie významných medzinárodných športových 

podujatí na území SR“ v sume 70 000,-EUR, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté z podprogramu 026 02 

„Podpora športovej reprezentácie SR a rozvoj športových odvetví“ . 

 

Pri kontrole boli overené a inak použité tieto doklady a písomnosti: 

- Aktuálne platné znenia Stanov SZTŠ, v kontrolovanom období roku 2016 

- Súťažný poriadok SZTŠ, účinný od 1.1.2016 

- Finančný poriadok SZTŠ, účinný od 15.9.2014 

- Súťažné podmienky WDSF, schválené 12.6.2016 

- Nariadenie prezidenta SZTŠ k finančným operáciám, účinné od 1.12.2015 

(http://www.szts.sk/sk/documents/38/hospodar) 

- Výzva  č. 2016-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2016 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2016 a výpočet poskytnutej dotácie 

http://www.szts.sk/sk/documents/38/hospodar
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- Zmluva č. 0074/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu 

- Vyúčtovanie použitia dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2016, zverejnené na internetovej stránke 

SZZ (http://www.szts.sk/sk/documents/38/hospodar)  

- Dokumentácia k vyúčtovaniu dotácie so štátnym rozpočtom SR za rok 2016 (účtovné doklady, 

dodávateľské faktúry, výdavkové pokladničné doklady a ďalšie písomnosti preukazujúce účelnosť 

čerpania poskytnutých verejných zdrojov) 

- Menný zoznam športovcov, zúčastnených na podujatí „Slovak Open Championship“, ktoré sa konalo 

v dňoch 10-11.9.2016 v Bratislave 

- Výsledkové poradie športovcov z podujatia „Slovak Open Championship“, zverejnené na 

internetovej stránke WDF (http://www.worlddancesport.org/Calendar/Competition)  

- Stanovisko sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2017/12077-2:30AA 

zo dňa 10.8.2018 

 

PRIEBEH KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 8.8.2017    –  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, určených na účel „Organizovanie významných 

medzinárodných športových podujatí na území SR“ v sume 70 000,-EUR podľa § 

61, ods. 1, písm. a) zákona o športe. 

 

 8.8.2017   - Zaslanie žiadosti na SZTŠ (č. listu 2017-12023/36631:1-81AA, doručený dňa 

9.8.2017) o zaslanie fotokópií nasledovnej dokumentácie ku kontrolnej činnosti: 

1. účtovné doklady k príjmom a výdavkom, týkajúce sa podujatia „Slovak Open 

Championship“, organizovaného v Bratislave v dňoch 10-11.9.2016, 

2. výpisy z bankového účtu SZTŠ preukazujúce úhradu všetkých uvedených 

účtovných dokladov, 

3. menný zoznam všetkých športovcov, ktorí sa predmetného podujatia zúčastnili, 

roztriedený podľa typu súťaže a športovej kategórie, 

4. súťažný poriadok SZTŠ platný v čase konania podujatia. 

 

 16.8.2017   -  Doručený list SZTŠ (č. listu 6486/2017, zo dňa 16.8.2017), ktorý obsahoval: 

 

1. Fotokópie dokumentácie k interným účtovným dokladom, ktoré boli uvedené vo 

vyúčtovaní výdavkov SZZ za rok 2017: 

Poradové číslo Interné číslo dokladu Suma z dotácie Suma spolufinancovanie 

1 B01-07-0022 1 919,30 EUR -------------------------------- 

2 B01-07-0045 8 375,99 EUR --------------------------------- 

3 B01-07-0050 203,68 EUR --------------------------------- 

4 B01-07-0051 217,80 EUR --------------------------------- 

5 B01-07-0053 285,77 EUR -------------------------------- 

http://www.szts.sk/sk/documents/38/hospodar
http://www.worlddancesport.org/Calendar/Competition
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6 B01-07-0055 840,68 EUR --------------------------------- 

7 B01-07-0056 156,98 EUR --------------------------------- 

8 B01-08-0009 217,80 EUR -------------------------------- 

9 B01-08-0010 219,13 EUR --------------------------------- 

10 B01-08-0011 235,51 EUR 2,79 EUR 

11 B01-09-0009 755,60 EUR -------------------------------- 

12 B01-09-0011 10 000,00 EUR -------------------------------- 

13 B01-09-0017 10 000,00 EUR -------------------------------- 

14 B01-09-0022 3 800,00 EUR --------------------------------- 

15 P01-V0033 --------------------------------- 1 000,00 EUR 

16 P01-V0051 ----------------------------------- 500,00 EUR 

17 B01-09-0065 2 150,00 EUR --------------------------------- 

18 B01-09-0084 1 280,00 EUR --------------------------------- 

19 B01-09-0096 1 973,93 EUR ---------------------------------- 

20 B01-10-0040 1 268,00 EUR --------------------------------- 

21 B01-10-0059 435,00 EUR --------------------------------- 

22 B01-10-0118 1 295,00 EUR -------------------------------- 

23 B01-10-0119 6 492,10 EUR --------------------------------- 

24 B01-11-0014 4 410,00 EUR --------------------------------- 

25 B01-11-0042 1 000,00 EUR -------------------------------- 

26 B01-11-0043 5 122,73 EUR -------------------------------- 

27 B01-11-0051 2 300,00 EUR -------------------------------- 

28 B01-11-0052 3 510,00 EUR -------------------------------- 

29 B01-11-0098 1 535,00 EUR --------------------------------- 

30 Príkazná zmluva D.K. --------------------------------- 300,00 EUR 

31 Príkazná zmluva M.V. ---------------------------------- 230,00 EUR 

32 Príkazná zmluva A.L.L.R. ----------------------------------- 370,00 EUR 

33 Príkazná zmluva B.B. --------------------------------- 440,00 EUR 

34 Príkazná zmluva V. A. --------------------------------- 475,00 EUR 

35 Príkazná zmluva H.G. ---------------------------------- 300,00 EUR 

36 Príkazná zmluva A.K.-A. ---------------------------------- 420,00 EUR 

37 Príkazná zmluva N.U. --------------------------------- 300,00 EUR 

38 Príkazná zmluva G.G. ---------------------------------- 655,00 EUR 

39 Príkazná zmluva D.d.G. ---------------------------------- 300,00 EUR 

40 Príkazná zmluva I.M. ---------------------------------- 490,00 EUR 

41 Príkazná zmluva H.G. --------------------------------- 540,00 EUR 

42 Príkazná zmluva E.E. ---------------------------------- 560,00 EUR 

43 Príkazná zmluva S.P. ---------------------------------- 370,00 EUR 

44 Príkazná zmluva F.B. ---------------------------------- 350,00 EUR 

45 Príkazná zmluva I.M. ---------------------------------- 552,00 EUR 

46 Príkazná zmluva N.J. ---------------------------------- 540,00 EUR 

47 Príkazná zmluva B.Z. ---------------------------------- 700,00 EUR 

48 Príkazná zmluva F.V. ----------------------------------- 530,00 EUR 

49 Príkazná zmluva C.C. ---------------------------------- 524,00 EUR 

50 Príkazná zmluva M.S. --------------------------------- 340,00 EUR 

51 Príkazná zmluva A.A. ---------------------------------- 300,00 EUR 

52 Príkazná zmluva J.K. --------------------------------- 410,00 EUR 

53 Príkazná zmluva R.G. ---------------------------------- 300,00 EUR 

54 Príkazná zmluva V.S. ---------------------------------- 300,00 EUR 
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55 Príkazná zmluva V.B, ----------------------------------- 500,00 EUR 

56 Príkazná zmluva O.M. ----------------------------------- 450,00 EUR 

57 Príkazná zmluva M.P. ---------------------------------- 330,00 EUR 

58 Príkazná zmluva P.O. ---------------------------------- 550,00 EUR 

59 Príkazná zmluva M.G. --------------------------------- 422,00 EUR 

60 Príkazná zmluva G.O. ---------------------------------- 300,00 EUR 

61 Príkazná zmluva M.K. --------------------------------- 340,00 EUR 

62 Príkazná zmluva K.J. ---------------------------------- 700,00 EUR 

63 VPD P.M. ---------------------------------- 800,00 EUR 

64 VPD M.B. ----------------------------------- 700,00 EUR 

65 VPD A.B. ---------------------------------- 600,00 EUR 

66 VPD T.T. ---------------------------------- 500,00 EUR 

67 VPD V.V ---------------------------------- 400,00 EUR 

68 VPD S.G. ---------------------------------- 300,00 EUR 

69 VPD D.Z. ---------------------------------- 800,00 EUR 

70 VPD M.A. ----------------------------------- 700,00 EUR 

71 VPD V.S. ---------------------------------- 600,00 EUR 

72 VPD M.C. ---------------------------------- 500,00 EUR 

73 VPD T.F. ---------------------------------- 400,00 EUR 

74 VPD D.O. ----------------------------------- 300,00 EUR 

75 VPD E.N. ---------------------------------- 200,00 EUR 

76 Príkazná zmluva E.P. ---------------------------------- 400,00 EUR 

77 2016/17 – externé č.  ---------------------------------- 220,00 EUR 

78 201645 – externé č. ---------------------------------- 440,00 EUR 

79 2209/2016 – externé č. ----------------------------------- 170,00 EUR 

80 20160012 – externé č.  ---------------------------------- 2 210,00 EUR 

81 VPD C.L. ---------------------------------- 500,00 EUR 

82 VPD F.P. ---------------------------------- 100,00 EUR 

83 VPD L.S. ---------------------------------- 200,00 EUR 

84 VPD M.B. ---------------------------------- 150,00 EUR 

85 VPD D.B.  ----------------------------------- 150,00 EUR 

86 VPD R.P. ----------------------------------- 100,00 EUR 

87 VPD A.B. ----------------------------------- 100,00 EUR 

88 VPD T.G. --------------------------------- 100,00 EUR 

89 VPD D.B. ---------------------------------- 700,00 EUR 

90 VPD P.L. ----------------------------------- 600,00 EUR 

91 VPD A.M. ---------------------------------- 400,00 EUR 

92 VPD L.S. ---------------------------------- 800,00 EUR 

93 VPD J.R. ---------------------------------- 200,00 EUR 

94 VPD J.H. ---------------------------------- 300,00 EUR 

95 VPD I.M. ---------------------------------- 100,00 EUR 

96 VPD A.P. ---------------------------------- 100,00 EUR 

97 20161178 - externé č. ------------------------------------ 320,00 EUR 

SPOLU 70 000,00 EUR 30 850,79 EUR 

 

 

2. Fotokópia Zmluvy o spolupráci č. 1/2016, uzatvorenej medzi SZTŠ, Karloveským 

tanečným centrom, TK PKO Jagermajster, Choreocentrom Bratislava, TŠK M+M 
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Bratislava pri ZŠ Ostredková, Bratislavským tanečným centrom a univerzálnym 

domom tanca 

3. Fotokópia Zmluvy č. 0074/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie 

4. Fotokópia Avíz o poskytnutí dotácie  

a. vo výške 6.500,00 EUR zo dňa 18.1.2015,  

b. vo výške 5.000,00 EUR zo dňa 26.1.2016,  

c. vo výške 19 000,00 EUR zo dňa 10.2.2016,  

d. vo výške 5 000,00 EUR zo dňa 24.3.2016,  

e. vo výške 3.000,00 EUR zo dňa 14.4.2016,  

f. vo výške 23.000 EUR zo dňa 27.5.2016,  

g. vo výške 35.000,00 EUR zo dňa 30.6.2016,  

h. vo výške 27.000,00EUR zo dňa 28.9.2016 

5. Fotokópie výpisov z bankového účtu SZTŠ za obdobie júl-november.2016 

6. Menný zoznam športovcov, ktorí sa zúčastnili podujatia „Slovak Open 

Championship“, organizovaného v Bratislave v dňoch 10-11.9.2016 

7. Fotokópia Súťažného poriadku SZTŠ, účinného od 1.1.2016 

8. Fotokópia Súťažných podmienok WDSF, schválených 12.6.2016 

9. Výzva  č. 2016-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu 

v roku 2016 

 

 3.5.2018   -   Vypracovanie a zaslanie Návrhu správy o kontrolnej činnosti č. HKŠ-2017/50 

 

 22.5.2018 –   Doručenie námietok SZTŠ prostredníctvom zastupujúcej advokátskej kancelárie  

BADUCCI Legal, s.r.o. listom zo dňa 22.5.2018 

 

 24.5.2018 –   Zaslanie žiadosti o predloženie nasledovnej dokumentácie v originálnom  

vyhotovení, resp. úradne overených fotokópií (č. listu 2018/7054:3-81AA, 

doručený dňa 25.5.2018): 

1. Interný účtovný doklad č. B01-11-0043 

2. Interný účtovný doklad č. B01-09-0011 

3. Interný účtovný doklad č. B01-11-0051 

4. Interný účtovný doklad č. B01-11-0098 

5. Interný účtovný doklad č. B01-11-0014 

6. Interný účtovný doklad č. B01-10-0118  

 

 25.5.2018 –   Prerokovanie Návrhu správy o kontrolnej činnosti  

 

 4.6.2018 –     Doručenie a prevzatie dokumentácie v požadovanom rozsahu od SZTŠ (na základe  

listu č.listu 2018/7054:3-81AA) 

 

 4.6.2018 –    Odovzdanie dokumentácie naspäť SZTŠ (SZTŠ (na základe listu č.listu  

2018/7054:3-81AA) 
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 15.6.2018 –   Doručenie doplnenia námietok a právneho stanoviska SZTŠ prostredníctvom  

zastupujúcej  avokátskej kancelárie BADUCCI Legal, s.r.o.listom zo dňa 14.6.2018 

 

 31.7.2018 –   Zaslanie Stanoviska kontrolnej skupiny k podaným námietkam kontrolovaného  

subjektu k Návrhu správy o kontrolnej činnosti sp. zn. HKŠ-2017/50 (list č. 

2018/7054:6-81AA zo dňa 31.7.2018, doručený dňa 1.8.2018) 

 

 5.9.2018 -  Ukončenie kontrolnej činnosti, Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti sp. zn.  

HKŠ-2017/50 

 

ZISTENIA 

 

MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2016 na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 0074/2016/SŠSŠM, SZTŠ na 

účet č. SK50 0200 0000 0019 7814 8953 dotáciu vo výške 70 000,00 EUR na účel „Organizovanie 

významných medzinárodných športových podujatí na území SR“, konkrétne na podujatie „Slovak Open 

Championship“, pričom spolufinancovanie predmetného podujatia bolo v čl. 7, ods. 3 Zmluvy o poskytnutí 

dotácie určené vo výške 30% z celkových nákladov podujatia, čo predstavuje sumu 30 000,00 EUR.  

 

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 

 

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

ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov,: 

 

1.1 Interný účtovný doklad č. B01-11-0043 (Príloha č. 1) 

Predmetom účtovného dokladu sú náklady spojené dodávkou laminátovej parketovej podlahy, jej dopravy 

a vykládky v celkovej výške 5 122,73 EUR s DPH uvedenej vo vyúčtovaní použitia dotácie, vystavenej 

spoločnosťou RTA, s.r.o..  

V rámci predmetného účtovného dokladu figuruje  

 položka č. 1 „Dodávka laminátovej parketovej podlahy Kaindl AH 37404 buk, 543,34 m2, é-7,19,-€“ 

vo výške 3 906,62 EUR bez DPH.  

 položka č. 2, ktorá súvisela s obstaraním predmetného majetku bola „Doprava podlahy do NTC 

Bratislava“ vo výške 237,51 EUR bez DPH a  

 položka č. 3, ktorej predmetom bola „Vykládka laminátovej podlahy v NTC Bratislava“ vo výške 

125,00 EUR bez DPH.  

 

Nákupom dlhodobého hmotného majetku, vrátane ďalších služieb súvisiacich s jeho obstaraním (§ 25, ods. 1, 

písm a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) došlo k porušeniu čl. 3, ods. 1 

a čl. 4, ods. 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie a zároveň k porušeniu § 31, ods. 1, písm b) zákona č. 523/2004 
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Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko v rámci 

predmetnej dotačnej zmluvy neboli prijímateľovi poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové 

výdavky/kapitálové transfery, ale výhradne len na bežné výdavky/bežné transfery (špecifikované  v čl. 7, ods. 

Zmluvy o poskytnutí dotácie). 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:                    5 122,73 EUR 

 

Zároveň je k predmetnému účtovnému dokladu nutné uviesť, že dátum dodania fakturovaných tovarov 

a služieb je 17.10.2016, pričom podujatie „Slovak Open Championship“ sa uskutočnilo v dňoch 10-

11.9.2016 a teda v zmysle uvedených údajov tak boli predmetné tovary a služby dodané po termíne realizácie 

daného podujatia. 

 

1.1 Vyjadrenie Slovenského zväzu tanečného športu (ďalej aj „SZTŠ“ alebo „kontrolovaný subjekt“) 

k zisteniam uvedeným pri kontrole Interného účtovného dokladu č. B01-11-0043 

 

„Podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 16. Decembra 2002 č. 23054/2002-92, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov 

účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov dlhodobým hmotným majetkom sú 

nehnuteľné veci a samostatné hnuteľné veci, ktorých vstupná cena je vyššia ako  2400,-Eur a doba 

použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.  

Laminátová parketová podlaha, ktorá bola položená v mieste konania Slovak Open Championship 2016, t.j. 

v priestoroch NTC v Bratislave, bola po skončení súťaže značne poškodená používaním a nemožno hovoriť 

o jej použiteľnosti dlhšej ako jeden rok z dôvodu následnej demontáže. Predmetné podlaha navyše nie je 

a ani nebola v danom období majetkom SZTŠ, čo vyplýva aj zo Správy nezávislého audítora 2016 zverejnenej 

na webovej stránke SZTŠ: 

 

http://www.szts.sk/files/documents/legislativa/20170809_szts-auditorska-sprava-2016.pdf , 

 

a preto v danom prípade nejde o nákup dlhodobého hmotného majetku, resp. kapitálové výdavky/kapitálové 

transfery, ale o operatívne výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie účelu Zmluvy. 

 

V Návrhu správy sa uvádza, že dátum dodania fakturovaných tovarov a služieb je 17.10.2016, pričom 

podujatie Slovak Open Championship sa uskutočnilo v dňoch 10.-11.9.2016, a teda v zmysle uvedených 

údajov tak boli predmetné tovary a služby dodané po termíne realizácie daného podujatia. Uvedené 

konštatovanie sa nezakladá na pravde. Prílohou faktúry číslo 2016/115, ktorá bola účtovným dokladom 

k dodávke laminátovej parketovej podlahy, bola Faktúra číslo FO 1600149 zo dňa 03.10.2016, na základe 

ktorej spoločnosti KA-NA-PY INTERIÉR, s.r.o. fakturovala spoločnosti RTA, s.r.o. náklady s dodávkou 

a dopravou laminátu. Z tejto faktúry jasne vyplýva, že dátum dodania tovaru a služby bol deň 07.09.2016, t.j. 

deň pred termínom konania predmetného podujatia. 

 

http://www.szts.sk/files/documents/legislativa/20170809_szts-auditorska-sprava-2016.pdf
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Následne náklady spojené s dodávkou vrátane nákladov na dopravu a vykládku laminátovej podlahy v NTC 

Bratislava spoločnosť RTA, s.r.o. v rámci spolupráce so SZTŠ (k spolupráci viac vo vyjadrení k Nedostatku 

č.2) refakturovala SZTŠ. V praxi sa používa pojem refakturácia, avšak výraz v takomto doslovnom znení 

nenájdeme ani v daňových, ani v účtovných zákonoch. V takýchto prípadoch zdaniteľná osoba v skutočnosti 

obchod sama neposkytuje, ale príjme ho od osoby, ktorá jej ho dodá (fakturuje) a následne toto dodanie 

(tovaru alebo služby) poskytuje svojmu odberateľovi. Štandardne sa pri takejto refakturácii prikladá ako 

podklad i pôvodná faktúra, aby odberateľ vedel, či sú sumy oprávnené. Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene 

pre inú osobu obstará (objedná) dodanie služby, považuje sa za prijímateľa a zároveň aj za poskytovateľa 

obstaranej služby a svoju odmenu za obstaranie služby osobitne nezdaňuje, ale ju zahrnie do ceny obstaranej 

služby. U obstarávateľa sa za deň poskytnutia služby považuje deň vyhotovenia faktúry pre príjemcu služby. 

Pokiaľ obstarávateľ služby nevyhotoví faktúru do troch mesiacov od dodania služby, vznikne mu daňová 

povinnosť posledný deň tretieho mesiaca.  

 

Z uvedeného vyplýva, že konštatovanie o dodaní tovaru a služieb po termíne realizácie daného podujatia 

nevychádza z predložených podkladov, a tak nejde o použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia.“ 

 

1.1.1 Doplnenie kontrolovaného subjektu zo 14.6.2018 k zisteniam uvedeným pri kontrole Interného 

účtovného dokladu č. B01-11-0043 

 

SZTŠ v Námietkach v prílohe č. 1 “Vyjadrenie k nedostatku uvedeného v písmene a) Námietok uvietok, že 

kúpa laminátovej parketovej podlahy, ktorá bola položená v mieste konania Slovak Open Championship 

2016, t.j. v priestoroch NTC v Bratislave, nie je nákupom dlhodobého hmotného mejtku, nakoľko táto 

podlaha vzhľadom na jej značné poškodenie po skončení súťaže nespĺňala definíciu dlhodobého hmotného 

majetku a s tým súvisiacu použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok.  

 

Samostatná hnuteľná vec musí spĺňať nasledovné tri podmienky, aby sa stala hmotným majetkom 

odpisovaným podľa príslušných osobitných predpisov: 

a) samostatné technicko-ekonomické určenie; 

b) vstupná cena vyššia ako 2.400,- Eur a 

c) doba použiteľnosti, resp. prevádzkovo-technická funkcia dlhšia ako 1 rok.  

Ak hnuteľná vec nespĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, nejde o dlhodobý hmotný majetok. Tieto 

závery jasne vyplývajú aj zo zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a 

príslušných účtovných predpisov.  

 

Laminátová parketová podlaha nebola trvalo inštalovaná, išlo o dočasné umiestnenie podlahy v priestoroch 

NTC v Bratislave len počas termínu konania podujatia “Slovak Open Championship 2016”. Počas podujatia 

sa lamela plávajúcej podlahy výrazne poškodila a poškrabala (čo dosvedčuje aj doložená fotodokumentácia) 

a jej ďalšie použitie bolo nereálne. Tanečné páry vystupovali na podujatí výlučne v tvrdej tanečnej obuvi, 

ktorá sa vplyvom ich vystúpení natrvalo zničí. Pri vystúpení 1506 tanečníkov je táto skutočnosť z 

dokumentácie veľmi zjavná. 

Prílohy:   Fotografie 
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Stanovisko kontrolnej skupiny k predmetnej námietke kontrolovaného subjektu: 

Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podanej námietky k oprávnenosti výdavkov, nakoľko 

kontrolovanému subjektu  v rámci dotačnej zmluvy neboli poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové 

výdavky/kapitálové transfery, ale výhradne len na bežné výdavky/bežné transfery (špecifikované  v čl. 7, ods. 

1 Zmluvy o poskytnutí dotácie).  Podľa Metodického usmernenie Ministerstva financií SR č. 

MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, uplatňovaného do 31.12.2017, kapitálové výdavky 

predstavujú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s 

obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov.  

Táto kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného majetku, napr.: 

  

- samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-

ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie 

dlhšie ako jeden rok, napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, 

prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky.  

 

V predmetnej námietke kontrolovaný subjekt taktiež uvádza, že predmetná parketová podlaha bola po 

podujatí Slovak Open Championship značne poškodená, takže nie je možné hovoriť o jej použiteľnosti dlhšej 

ako jeden rok z dôvodu následnej demontáže. Slovenský zväz tanečného športu však uhradil náklady za 

uskladnenie – nakládku parkiet a materiálu z NTC Bratislava do KTC Bratislava a prepravu týchto parkiet 

a materiálu z NTC Bratislava do KTC Bratislava, v úhrnnej výške 176,00 EUR. Jedná sa o položky č. 3 a č. 4 

Faktúry č. 11 10 2016, uvedenej vo Vyúčtovaní použitia dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2016 pod 

označením interného účtovného dokladu B01-11-0052 (Príloha č. 1 tohto listu).  

 

Kontrolovaný subjekt taktiež namietal, že dátum dodania parketovej podlahy pred termínom realizácie 

podujatia Slovak Open Championship, preukazuje faktúra č. 1600149 od spoločnosti KA-NA-PY INTERIÉR 

s.r.o., ktorá predmetnú podlahu dodala spoločnosti RTA s.r.o. (dodávateľ podlahy pre kontrolovaný subjekt). 

Faktúra č. 1600149 nepreukazuje miesto dodania parketovej podlahy, ktorým bolo NTC (Národné tenisové 

centrum) a teda miesto konania podujatia Slovak Open Championship, preukazuje len dodanie tejto podlahy 

subjektu RTA s.r.o., sídlom Voderadská 54, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou dňa 7.9.2016.  

 

 

1.2 Interný účtovný doklad č. B01-09-0011 (Príloha č. 2) 

Predmetom účtovného dokladu sú náklady za finančné a marketingové plánovanie, komunikáciu, kancelárske 

práce, správu webovej stránky, fotografické služby, grafické služby, návrh a výrobu bannerov, tlač plagátov, 

inú reklamu, výrobu reklamných materiálov v celkovej výške 10 000,00 EUR od spoločnosti KTC – 

Karloveské tanečné centrum.  Z účtovnéo dokladu nie je preukázané a známe množstvo/rozsah dodaných 

jednotlivých položiek faktúry, nie je známa jednotková cena za jednotlivé položky, rovnako tak nie sú známe 

požadované množstvá/rozsah objednávaných tovarov a služieb z objednávky č. VOBJ2016006, ktorú 

dodávateľovi zaslal SZTŠ. 

 

Nákupom reklamných služieb a tovaru, ktoré sú v čl. 7, ods. 3, písm b) Zmluvy o poskytnutí dotácie 

identifikované ako neoprávnené,  došlo k porušeniu čl. 3, ods. 1 a čl. 4, ods. 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie 
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a zároveň k porušeniu § 31, ods. 1, písm b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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:                             10 000,00 EUR 

 

Zároveň je nutné uviesť, že v zmysle §10, ods. 1) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskroších 

predpisov a vzhľadom k absencii množstva/rozsahu/jednotkovej ceny dodaných položiek faktúry, nie je 

možné predmetný účtovný doklad považovať za preukázateľný účtovný záznam. 

 

1.2 Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zisteniam uvedeným pri kontrole Interného účtovného 

dokladu č. B01-09-0011 

 

„Vychádzajúc z Dodacieho listu č. 8 zo dňa 16.8.2016 je zjavné, že: 

- suma za marketingové plánovanie v hodnote 80 EUR za 4 hodiny prác je zanedbateľná a trhovo 

podhodnotená činnosť, ktorú už nie je možné viac špecifikovať, ako výškou hodinovej sadzby 20 EUR. 

Táto suma je výrazne podhodnotená oproti priemerným cenám na marketingovom trhu, 

- suma za fotografické služby v hodnote 10 EUR za hodinu práce je zanedbateľná a trhovo podhodnotená 

činnosť, ktorú už nie je možné viac špecifikovať, ako výškou hodinovej sadzby 10 EUR. Táto suma je 

výrazne podhodnotená oproti priemerným cenám na marketingovom trhu. 

 

Vzhľadom na tieto hodnoty hodinových sadzieb za uskutočnené práce navrhujeme, aby Hlavný kontrolór 

uznal tieto výdavky ako oprávnené. 

 

Dôkaz: Dodací list. Č. 8 zo dňa 16.08.2016 

 

Účtovný doklad patrí k základným prvkom účtovníctva. Podľa ustanovenia § 6 Zákona o účtovníctve je 

účtovná jednotka povinná doložiť všetky účtovné prípady účtovnými dokladmi. Podľa ustanovenia § 10 ods. 

(1) zákona o účtovníctve je účtovný doklad preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať predpísané 

náležitosti. Nevyžaduje sa teda, aby bol účtovný doklad originálna písomnosť. Je potrebné, aby bol 

preukázateľný účtovný záznam, ktorý má všetky zákonom požadované náležitosti. Ak ktorákoľvek náležitosť 

chýba, nejde o účtovný doklad.  

 

Často sa stretávame s názorom, že faktúra je účtovný doklad. To je však omyl. Faktúra od dodávateľa 

neobsahuje všetky zákonom požadované náležitosti pre to, aby sa mohla považovať za účtovný doklad. 

Účtovná jednotka však požadované náležitosti môže na faktúru doplniť. Iný prístup môže byť, že účtovná 

jednotka si vytvorí vlastný účtovný doklad (nazývaný napr. likvidačný list faktúry) a faktúru použije ako 

doklad, ktorým zabezpečí preukázateľnosť svojho účtovného dokladu.  

 

Na príklade dodávateľskej faktúry sa pokúsime vysvetliť jednotlivé náležitosti, ktoré sa pri účtovnom doklade 

v zmysle ustanovenia § 10 ods. (1) zákona o účtovníctve vyžadujú: 
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a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu – ide o označenie účtovnej jednotky, minimálne teda 

účtovná jednotka musí na faktúru doplniť slovné označenie, ako označuje dodávateľské faktúry 

a poradové číslo dokladu (napr. DF 001), 

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov – pri dodávateľských faktúrach je označenie 

účastníkov zrejmé. Zo znenia faktúry však nemusí byť zrejmý obsah účtovného prípadu. Napríklad, 

pri faktúre za prepravu informácia o tom, že sa vykonala preprava nepostačuje pre správne 

zúčtovanie. Je potrebné doplniť informáciu, za akým účelom bola preprava vykonaná. Inak sa bude 

účtovať preprava v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku, inak v súvislosti s obstaraním zásob 

a podobne, 

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenia množstva – jedna z týchto 

náležitostí pravdepodobne na faktúre bude, ak je uvedená iba peňažná suma, vo väčšine prípadov 

ide o peňažnú sumu za celý blok objednaných a následne poskytnutých služieb, 

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu – nemal by to byť dátum vyhotovenia faktúry, ale dátum, keď 

účtovná jednotka doplnila náležitosti účtovného dokladu, 

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia – nemal by to byť 

dátum vyhotovenia faktúry, ale dátum, kedy sa vykonala fakturovaná hospodárska operácia, 

f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam 

osoby zodpovednej za jeho zúčtovanie – osoba zodpovedná za účtovný prípad potvrdzuje svojim 

podpisom, že účtovný prípad (hospodárska operácia) nastal, je správne ocenený a uskutočnil sa tak, 

ako je na účtovnom doklade uvedené. Osoba zodpovedná za zúčtovanie svojim podpisom potvrdzuje, 

že účtovný doklad bol zaúčtovaný a bol zaúčtovaný spôsobom, ktorý je na doklade uvedený, 

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcíih v sústave 

podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia – požiadavka uvádzania účtov, 

na ktorých je účtovný prípad zaúčtovaný (predkontácie), na účtovných dokladoch je v dobe 

elektronického spracovania údajov pomerne kontroverzná. Najmä v prípade účtovných dokladov 

v technickej forme. Aj v prípadoch, keď nejde o automatické účtovanie, sa účtuje priamo v počítači, 

bez predbežnej predkontácie na doklade. Tá sa potom musí na doklad dodatočne dopĺňať. Vyzerá to, 

ako keby Zákon o účtovníctve vyžadoval spôsob účtovania, ktorý sa používal v ďalekej minulosti. 

Vtedy kvalifikovaný účtovník vyznačoval na doklady spôsob zaúčtovania a menej kvalifikovaní 

pracovníci potom zadávali údaje na technické spracovanie. Uvedená požiadavka je v Zákone 

o účtovníctve na základe pripomienok daňových kontrolórov. Má uľahčiť daňovú kontrolu. 

V skutočnosti však iba uľahčuje prípadné účtovné podvody. V dobe automatického spracovania 

údajov nie je rozhodujúce, čo je napísané na doklade, ale čo je v databázoch pre automatické 

spracovanie údajov. Uvedená požiadavka reálne nebráni účtovným podvodom (naopak, umožňuje 

ich ľahšie zakrývať), ale zbytočne zvyšuje administratívnu náročnosť vedenia účtovníctva. 

 

Na základe vyššie uvedených záverov možno konštatovať, že faktúra nie je účtovný doklad, ktorý musí za 

účelom preukázateľnosti obsahovať všetky náležitosti určené ustanovením § 10 ods. (1) Zákona o účtovníctve. 

Aj napriek uvedenému si dovoľujeme v tejto súvislosti predložiť Dodací list  číslo 8 zo dňa 16.08.2016, 

z ktorého jasne vyplývajú údaje množstvo/rozsah/jednotková cena dodaných položiek Faktúry číslo 24/2016 

zo dňa 16.08.2016 

Dôkaz: Dodací list č. 8 zo dňa 16.08.2016“ 
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Stanovisko kontrolnej skupiny k predmetnej námietke kontrolovaného subjektu: 

Kontrolná skupina čiastočne akceptuje opodstatnenosť podanej námietky v súvislosti s oprávnenými 

výdavkami účelu. Slovenský zväz tanečného športu spolu s listom obsahujúcim námietky k Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti č. HKŠ-2017/50 zo dňa 22.5.2018 predložil Dodací list č. 8 zo dňa 16.8.2016, ktorý 

nebol obsiahnutý v dokumentácií k internému účtovnému dokladu č. B01-09-0011, doručenej kontrolovaným 

subjektom hlavnému kontrolórovi športu dňa 16.8.2017 na základe zaslanej žiadosti č. listu  2017-

12023/36631:1-81AA. V rámci Dodacieho listu č. 8 kontrolná skupina akceptuje nasledovné položky ako 

oprávnené výdavky v zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie: 

1. Kancelárske práce, v rozsahu 54 hodín, 20 EUR/1 hod., celkom 1.080,00 EUR 

2. Správa webovej stránky, v rozsahu 27 hodín, 40 EUR/1 hod., celkom 1.080,00 EUR 

3. Fotografické služby, v rozsahu 10 hodín, 10 EUR/1 hod., celkom 100,00 EUR 

4. Grafické služby, v rozsahu 1 hodina, 10 EUR/1 hod., celkom 10,00 EUR 

5. Návrh a výroba bannerov, v rozsahu 2 kusov, 22 EUR/1 ks., celkom 44,00 EUR 

- Uznané výdavky za oprávnené = 2.314,00 EUR 

 

V rámci Dodacieho listu č. 8 kontrolná skupina neakceptuje nasledovné položky ako oprávnené výdavky 

v zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie: 

I. Finančné plánovanie, v rozsahu 108 hodín, 50 EUR/1 hod., celkom 5.400,00 EUR 

II. Komunikácia, v rozsahu 54 hodín, 40 EUR/1 hod., celkom 2.160,00 EUR 

- V zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie sa za oprávnené výdavky považujú tie 

výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zorganizovanie podujatia 

Slovak Open Championship v rozsahu uvedenom v rámci tohto účelu. Kontrolná skupina považuje 

predmetné služby za služby, ktoré nie sú preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na 

zorganizovanie podujatia Slovak Open Championship, zároveň tieto výdavky vzhľadom k hodinovým 

sadzbám a ich poskytnutému rozsahu nie je možné považovať ani za hospodárne, efektívne, účelné 

a účinné použitie verejných prostriedkov v zmysle čl. 4, ods. 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie.  

III. Marketingové plánovanie, v rozsahu 4 hodín, 20 EUR/1 hod., celkom 80,00 EUR 

IV. Výroba reklamných materiálov, v rozsahu 2 ks, 20 EUR/1 ks., celkom 40,00 EUR 

V. Tlač plagátov, v rozsahu 10 kusov, 0,60 EUR/1 ks., celkom 6,00 EUR 

- V zmysle čl. 7, ods. 3, písm b) Zmluvy o poskytnutí dotácie sa jedná o neoprávnené výdavky (výdavky 

na reklamnú, podnikateľskú či obdobnú činnosť) 

- Výdavky uznané za neoprávnené = 7.686,00 EUR 

 

Upravený odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:                 7 686,00 EUR 

 

1.3 Interný účtovný doklad č. B01-11-0051 (Príloha č. 3) 

Predmetom účtovného dokladu sú náklady za dopravu materiálu, štábu a rozhodcov, zabezpečenie 

brigádnikov, vecné ceny pre súťažiacich, prípravu a realizáciu prehliadky choreografií v celkovej výške 

2300,00 EUR od spoločnosti Choreocentrum Bratislava, o.z.. Z účtovné dolkadu nie je preukázané a známe 

množstvo/rozsah dodaných jednotlivých položiek faktúry, nie je známa jednotková cena za jednotlivé 

položky, rovnako tak nie sú známe požadované množstvá/rozsah objednávaných tovarov a služieb 

z objednávky č. VOBJ2016019, ktorú dodávateľovi zaslal SZTŠ.  
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V zmysle čl. 7, ods. 3, písm a) Zmluvy o poskytnutí dotácie sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, 

ktoré sú preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na zorganizovanie podujatia, ktoré je predmetom 

dotácie. Vzhľadom k absencii množstva/rozsahu dodaných jednotlivých položiek faktúry a jednotkových cien 

nie je možné považovať túto faktúru za preukázateľný účtovný záznam v zmysle §10, ods. 1) zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a  výdavok nie je možné považovať za 

preukázateľne viazaný a nevyhnutne potrebný na zorganizovanie podujatia „Slovak Open Championship“  

čím zároveň došlo k porušeniu § 31, ods. 1, písm b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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:                               2 300,00 EUR 

 

 

1.3 Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zisteniam uvedeným pri kontrole Interného účtovného 

dokladu č. B01-11-0051 

 

„Ako bolo spomenuté vo vyjadrení k nedostatkom Prílohy č. 2, faktúra nie je účtovný doklad. V tejto 

súvislosti si dovoľujeme predložiť Dodací list číslo 13 zo dňa 10.09.2016, z ktorého jasne vyplývajú údaje 

množstvo/rozsah/jednotková cena dodaných položiek Faktúry číslo 25/2016 zo dňa 13.09.2016. 

 

Dôkaz: Dodací list č. 13 zo dňa 10.09.2016“ 

 

Stanovisko kontrolnej skupiny k predmetnej námietke kontrolovaného subjektu: 

Kontrolná skupina akceptuje opodstatnenosť podanej námietky v súvislosti s oprávnenými výdavkami účelu. 

Slovenský zväz tanečného športu spolu s listom obsahujúcim námietky k Návrhu správy o kontrolnej činnosti 

č. HKŠ-2017/50 zo dňa 22.5.2018 predložil Dodací list č. 13 zo dňa 10.9.2016, ktorý nebol obsiahnutý 

v dokumentácií k internému účtovnému dokladu č. B01-11-0051, doručenej kontrolovaným subjektom 

hlavnému kontrolórovi športu dňa 16.8.2017 na základe zaslanej žiadosti č. listu  2017-12023/36631:1-

81AA. V rámci Dodacieho listu č. 13 kontrolná skupina akceptuje nasledovné položky ako oprávnené 

výdavky v zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie: 

1. Doprava materiálu, štábu a rozhodcov, v rozsahu 12 ciest, 50 EUR/1 cesta, celkom 650,00 EUR 

2. Zabezpečenie brigádnikov, v rozsahu 20 osôb, 25 EUR/1 os., celkom 500,00 EUR 

3. Vecné ceny pre súťažiacich, v rozsahu 5 kusov, 50 EUR/1 ks., celk om 250,00 EUR 

4. Príprava a realizácia prehliadky choreografií + one dance, strava pre 184 osôb v hodnote 650 EUR, 

vybavenie zázemia v hodnote 250 EUR, celkom 900,00 EUR 

- Uznané výdavky za oprávnené = 2.300,00 EUR 

 

Upravený odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:                         0,00 EUR 
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1.4 Interný účtovný doklad č. B01-11-0098 (Príloha č. 4) 

Predmetom účtovného dokladu sú náklady za prenájom 30 banketových stolov, obrusov a návlekov na 

stoličky v celkovej výške 1 535,00 EUR od spoločnosti KTC – Karloveské tanečné centrum.  S výnimkou 

prenájmu 30 banketových stolov, nie je preukázané a známe množstvo/rozsah dodaných zvyšných položiek 

faktúry, nie je známa jednotková cena za jednotlivé položky, rovnako tak nie sú známe požadované 

množstvá/rozsah objednávaných tovarov a služieb z objednávky č. VOBJ2016020, ktorú dodávateľovi zaslal 

SZTŠ (s výnimkou požadovaného množstva 30 banketových stolov).  

 

V zmysle čl. 7, ods. 3, písm a) Zmluvy o poskytnutí dotácie sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, 

ktoré sú preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na zorganizovanie podujatia, ktoré je predmetom 

dotácie. Vzhľadom k absencii množstva/rozsahu dodaných jednotlivých položiek faktúry a jednotkových cien 

nie je možné považovať túto faktúru za preukázateľný účtovný záznam v zmysle §10, ods. 1) zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve a teda za výdavok preukázateľne viazaný a nevyhnutne potrebný na 

zorganizovanie podujatia „Slovak Open Championship“  čím zároveň došlo k porušeniu § 31, ods. 1, písm b) 

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

zákonov. 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:                               1 535,00 EUR 

 

Zároveň je k predmetnému účtovnému dokladu nutné uviesť, že dátum dodania fakturovaných tovarov 

a služieb je 17.10.2016, pričom podujatie „Slovak Open Championship“ sa uskutočnilo v dňoch 10-11.9.2016 

a teda v zmysle uvedených údajov tak boli predmetné tovary a služby dodané po termíne realizácie daného 

podujatia. 

 

1.4 Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zisteniam uvedeným pri kontrole Interného účtovného  

dokladu č. B01-11-0098 

 

„Ako bolo spomenuté vo vyjadrení k nedostatku Prílohy č. 2, faktúra nie je účtovný doklad. V tejto súvislosti 

si dovoľujeme predložiť Dodací list číslo 11 zo dňa 10.09.2016, z ktorého jasne vyplývajú údaje 

množstvo/rozsah/jednotková cena dodaných položiek Faktúry číslo 30/2016 zo dňa 20.10.2016. Rovnako 

SZTŠ nie je zrejmé, prečo dodávateľ spoločnosť KTC – Karloveské tanečné centrum do Faktúry číslo 30/2016 

zo dňa 20.10.2016 uviedlo dátum dodania 20.10.2016 (V Návrhu správy chybne uvedený dátum 17.10.2016), 

keď z Dodacieho listu číslo 11 zo dňa 10.09.2016 jednoznačne vyplýva dodanie dňa 10.09.2016, t.j. v termíne 

realizácie predmetného podujatia. 

 

Dôkaz: Dodací list č. 11 zo dňa 10.09.2016“ 

 

Stanovisko kontrolnej skupiny k predmetnej námietke kontrolovaného subjektu: 

Kontrolná skupina akceptuje opodstatnenosť podanej námietky v súvislosti s oprávnenými výdavkami účelu. 

Slovenský zväz tanečného športu spolu s listom obsahujúcim námietky k Návrhu správy o kontrolnej činnosti 

č. HKŠ-2017/50 zo dňa 22.5.2018 predložil Dodací list č. 11 zo dňa 10.9.2016, ktorý nebol obsiahnutý 
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v dokumentácií k internému účtovnému dokladu č. B01-11-0098, doručenej kontrolovaným subjektom 

hlavnému kontrolórovi športu dňa 16.8.2017 na základe zaslanej žiadosti č. listu  2017-12023/36631:1-

81AA. V rámci Dodacieho listu č. 11 kontrolná skupina akceptuje nasledovné položky ako oprávnené 

výdavky v zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie: 

1. Banketové stoly, v rozsahu 30 kusov, 11 EUR/1 ks, celkom 330,00 EUR 

2. Obrusy, v rozsahu 30 kusov, 10 EUR/1 ks., celkom 300,00 EUR 

3. Návleky na stoličky, v rozsahu 181 kusov, 5 EUR/1 ks., celkom 905,00 EUR 

- Uznané výdavky za oprávnené = 1.535,00 EUR 

 

Upravený odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:                         0,00 EUR 

 

1.5 Interný účtovný doklad č. B01-11-0014 (Príloha č. 5) 

Predmetom účtovného dokladku sú náklady za zabezpečenie služieb počas podujatia „Slovak Open 

Championship“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 10.9-11.9.2016 v Bratislave a ktoré sú v celkovej výške 

4 410,00 EUR, fakturované subjektom TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková. V rámci položky s 

poradovým číslom 1 – Prenájom stolov, stoličiek a obrusov/klubový inventár 9-11.9.2016 vo výške 450,00 

EUR, nie je známe množstvo/rozsah prenajatého majetku, nie je známa jednotková cena, rovnako tak nie sú 

známe požadované množstvá/rozsah prenajímaného majetku dodávateľa z objednávky č. VOBJ2016015, 

ktorú dodávateľovi zaslal SZTŠ. Položka č. 6 predmetného účtovného dokladu  „Práca na pokladni v termíne 

od 10 -11.9.2016 – 2 osoby/20 hod. x 6,-EUR“, ktorá je vo výške 240,00 EUR, zahŕňa výdavky spojené 

s výberom vstupného na podujatie „Slovak Open Championship“ a je považovaná za podnikateľskú činnosť 

kontrolovaného subjektu. 

 

V zmysle čl. 7, ods. 3, písm a) Zmluvy o poskytnutí dotácie sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, 

ktoré sú preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na zorganizovanie podujatia, ktoré je predmetom 

dotácie. Vzhľadom k absencii množstva/rozsahu prenajatého majetku a jednotkových cien, v rámci položky 

č. 1 interného účtovného dokladu č. B01-11-0014, nie je možné považovať túto položku faktúry vo výške 

450,00 EUR za preukázateľný účtovný záznam v zmysle §10, ods. 1) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a  za výdavok preukázateľne viazaný a nevyhnutne potrebný na zorganizovanie 

podujatia „Slovak Open Championship“. V čl. 7, ods. 3, písm b) Zmluvy o poskytnutí dotácie sú 

identifikované výdavky na reklamnú, podnikateľskú alebo obdobnú činnosť ako výdavky neoprávnené. 

Nakoľko takáto činnosť bola obsiahnutá v položke č. 6 interného účtovného dokladu č. B01-11-0014 vo 

výške 240,00 EUR, došlo tým k porušeniu čl. 3, ods. 1 a čl. 4, ods. 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie. Vyššie 

opísanými porušeniami zmluvy o poskytnutí dotácie v celkovej výške 690,00 EUR, zároveň došlo 

k porušeniu § 31, ods. 1, písm b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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:                                   690,00 EUR 
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1.5 Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zisteniam uvedeným pri kontrole Interného účtovného 

dokladu č. B01-11-0014 

 

„Ako bolo spomenuté vo vyjadrení k nedostatkom Prílohy č. 2, faktúra nie je účtovný doklad. V tejto 

súvislosti si dovoľujeme predložiť Dodací list číslo 21 zo dňa 10.09.2016, z ktorého jasne vyplývajú údaje 

množstvo/rozsah/jednotková cena prenajímaného majetku dodávateľa v zmysle položky Faktúry číslo 

10160001 zo dňa 24.10.2016 pod poradovým číslom 1 – Prenájom stolov, stoličiek a obrusov/klubový 

inventár 9. – 11.9.2016 vo výške 450,-Eur. 

 

Dôkaz: Dodací list č. 21 zo dňa 10.09.2016 

 

Podľa ustanovenia § 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej 

„Obchodný zákonník“) podnikaním (resp. podnikateľskou činnosťou) sa rozumie sústavná činnosť 

vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia 

zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť 

registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu. 

 

Vymedzenie pojmu podnikanie úzko súvisí s pojmom podnikateľ, lebo podnikanie je definované ako činnosť 

vykonávaná podnikateľom. To znamená, že podnikateľskú činnosť, t.j. podnikať môže len podnikateľ v zmysle 

ustanovenia § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, teda samostatnosť, sústavnosť, uskutočňovanie vo vlastnom 

mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. V opačnom prípade nejde o podnikanie. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného si dovoľujeme uviesť, že položka pod poradovým číslom 6 „Práca v pokladni 

v termíne od 10 – 11.09.2016 – 2 osoby/20 hod. x 6 Eur nie je podnikaním, resp. podnikateľskou činnosťou, 

nakoľko nejde o sústavnú činnosť vykonávanú samostatne SZTŠ vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. Práca v pokladni vykonávaná osobami zabezpečenými spolupracujúcou neziskovou 

organizáciou TŠK – M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková navyše nezahŕňala predaj lístkov a prípadné 

dosiahnutie zisku z daného predaja. Bola to služba pre medzinárodných hostí a VIP, distribúcia vstupeniek 

a servis pre účastníkov podujatia.“ 

 

1.5.1 Doplnenie vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 14.6.2018 k zisteniam uvedeným pri kontrole 

Interného účtovného dokladu č. B01-11-0014 

 

V súlade s porušením ustanovenia § 31 ods. (1) písm. b) zákona číslo 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”) a vytknutými neoprávnenými výdavkami “Práca na pokladni v termíne 

od 10. - 11.09.2016 - 2 osoby/20 hod x 6,- Eur”, ktorá je vo výške 240 Eur, je SZTŠ pripravení uhradiť odvod 

vo výške porušenia finančnej disciplíny, t.. vo výške 240,-Eur. 

 

Stanovisko kontrolnej skupiny k predmetnej námietke kontrolovaného subjektu: 

Kontrolná skupina čiastočne akceptuje opodstatnenosť podanej námietky v súvislosti s oprávnenými 

výdavkami účelu. Slovenský zväz tanečného športu spolu s listom obsahujúcim námietky k Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti č. HKŠ-2017/50 zo dňa 22.5.2018 predložil Dodací list č. 21 zo dňa 10.9.2016, ktorý 
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nebol obsiahnutý v dokumentácií k internému účtovnému dokladu č. B01-11-0014, doručenej kontrolovaným 

subjektom hlavnému kontrolórovi športu dňa 16.8.2017 na základe zaslanej žiadosti č. listu  2017-

12023/36631:1-81AA. V rámci Dodacieho listu č. 21 kontrolná skupina akceptuje nasledovné položky ako 

oprávnené výdavky v zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie: 

1. Prenájom stolov, v rozsahu 10 kusov, 10 EUR/1 ks., celkom 100,00 EUR 

2. Prenájom stoličiek, v rozsahu 30 kusov, 10 EUR/1 ks., celkom 300,00 EUR 

3. Prenájom obrusov, v rozsahu 10 kusov, 5 EUR/1 ks., celkom 50,00 EUR 

4. Prenájom parketu, montáž, demontáž parketu v celkovej cene 1.722,00 EUR 

5. Ozvučenie sály v celkovej cene 1360,00 EUR 

6. Nakladanie, vykladanie a uskladnenie parketu, v rozsahu 18 osobo/hodín, 7 EUR/1 hod., celkom 

126,00 EUR 

7. Príprava priestoru a parketu 128 osobo/hodín, 4 EUR/1 hod., celkom 512,00 EUR 

- Uznané výdavky za oprávnené = 4.170,00 EUR 

 

V rámci Dodacieho listu č. 21 kontrolná skupina neakceptuje nasledovné položky ako oprávnené výdavky 

v zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie: 

I. Práca v pokladni, v rozsahu 40 osobo/hodín, 6 EUR/1 hod., celkom 240,00 EUR 

- V čl. 7, ods. 3, písm b) Zmluvy o poskytnutí dotácie sú identifikované výdavky na reklamnú, 

podnikateľskú alebo obdobnú činnosť ako výdavky neoprávnené. Kontrolná skupina má na základe 

predloženej dokumentácie ku kontrolnej činnosti za preukázané, že uvedené výdavky sú v zmysle  čl. 7, 

ods. 3, písm b) Zmluvy o poskytnutí dotácie neoprávnené.   

- Výdavky uznané za neoprávnené = 240,00 EUR 

Kontrolovaný subjekt v liste zo dňa 14.6.2018 uznal neoprávnenosť predmetného výdavku a vyjadril ochotu 

uhradiť odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny v jeho plnej výške, teda 240,00 EUR. 

 

Upravený odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:                      240,00 EUR 

 

1.6 Interný účtovný doklad č. B01-10-0118 (Príloha č. 6) 

Predmetom účtovného dokladu sú náklady za tlač a grafické služby počas podujatia Slovak Open 

Championship 2016  v celkovej výške 1 295,00 EUR od spoločnosti KTC – Karloveské tanečné centrum. 

Z účtovného dokladu nie je pnreukázané a nie je známe množstvo/rozsah dodaných jednotlivých položiek 

faktúry, nie je známa jednotková cena za jednotlivé položky, rovnako tak nie sú známe požadované 

množstvá/rozsah objednávaných tovarov a služieb z objednávky č. VOBJ2016014, ktorú dodávateľovi zaslal 

SZTŠ. K faktúre spoločnosti KTC– Karloveské tanečné centrum bola priložená faktúra č. 24/2016 vo výške 

1 295,00 EUR od spoločnosti santal.at s.ro., teda dodávateľa nasledovných tovarov a služieb pre KTC– 

Karloveské tanečné centrum: 

 

1. plagáty – tlač (A3, A4, A5) v množstve 500ks,  v úhrnnej sume 75,00 EUR 

2. diplomy – tlač (A4) v množstve 1000ks, v úhrnnej sume 250,00 EUR 

3. vstupenky – tlač (DL) v množstve 1500ks, v úhrnnej sume 120,00 EUR 

4. grafické návrhy v množstve 10ks, v úhrnnej sume 200,00 EUR 

5. www.stránka (www.soch.sk) v množstve 1ks, v úhrnnej výške 500,00 EUR 

http://www.stránka/
http://www.soch.sk/
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6. Ostatné práce v množstve 1ks, v úhrnnej výške 150,00 EUR 

 

Nákupom služieb a tovaru slúžiaceho na podnikateľskú činnosť (v prípade vstupeniek), resp. reklamných 

služieb a tovaru (zvyšné tovary a služby), ktoré sú v čl. 7, ods. 3, písm b) Zmluvy o poskytnutí dotácie 

identifikované ako neoprávnené,  došlo k porušeniu čl. 3, ods. 1 a čl. 4, ods. 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie 

a zároveň k porušeniu § 31, ods. 1, písm b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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:                              1 295,00 EUR 

 

Zároveň je nutné uviesť, že v zmysle §10, ods. 1) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a vzhľadom k absencii množstva/rozsahu/jednotkovej ceny dodaných položiek interného 

účtovného dokladu B01-10-0118 , nie je možné predmetný účtovný doklad považovať za preukázateľný 

účtovný záznam. Faktúry/dodacie listy subdodávateľov znejúce na odberateľa, ktorý je dodávateľom SZTŠ 

nie je možné považovať za relevantné preukázanie dodania požadovaných tovarov a služieb zo strany KTC – 

Karloveské tanečné centrum a v zmysle §10, ods. 1) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, voči 

odberateľovi SZTŠ. 

 

 

1.6 Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zisteniam uvedeným pri kontrole Interného účtovného 

dokladu č. B01-10-0118 

 

„Vychádzajúc z Dodacieho listu č. 16 zo dňa 10.09.2016 suma neoprávnených výdavkov na podnikateľskú 

a reklamnú činnosť (tlač plagátov a vstupeniek) je vo výške 195,-Eur. Máme za to, že tlač diplomov pre 

výhercov podujatia Slovak Open Championship nepredstavuje nákup tovaru slúžiaceho na reklamnú činnosť, 

ale oprávnené výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zorganizovanie 

vyššie uvedeného podujatia. Rovnako spracovanie grafických návrhov webových stránok a programu na 

spracovanie prihlásených párov (vo Faktpre číslo 24/2016 zo dňa 15.09.2016 uvedené ako www.stránka) 

predstavuje v zmysle Zoznamu odporúčaných označení voľných živností Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, sekcie verejnej správy, odbor živnostenského podnikania počítačové služby a služby súvisiace 

s počítačovým spracovaním údajov a nemožno ich označiť za nákup reklamných služieb. 

 

Podľa tohto Zoznamu možno za reklamné a marketingové služby považovať napríklad inzertnú činnosť, 

marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu, prenájom reklamných 

plôch, realizáciu reklamných kampaní, šírenie reklamy rôznymi spôsobmi (v novinách, v periodikách, 

v rozhlase, v televízii, na internete a v iných médiách), výrobu, spracovanie a distribúciu reklamného 

materiálu, zabezpečenie marketingových kampaní, umiestňovanie vonkajších reklám (billboardy, panely, 

nástenky, stojany) a podobne. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že časť grafických návrhov sa 

týkala výroby, spracovania a distribúcie reklamného materiálu, ale časť sa týkala grafických návrhov 

diplomov navrhnutých na zorganizovanie podujatia Slovak Open Championship.  

about:blank
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Vychádzajúc z Faktúry č. 24/2016 zo dňa 15.09.2016 je zjavné, že: 

- Suma za tlač plagátov a vstupeniek v hodnote 120,-EUR + 75,-EUR, t.j. celkovo vo výške 195,-EUR za 

500 + 1500 kusov tovaru (plagátov a vstupeniek), je špecifikovaná určite a zrozumiteľne a nie je možné 

už túto položku/položky bližšie viac definovať. Táto suma je v súlade s priemernými cenami na trhu. 

Plagáty a vstupenky sú určitým tovarom, ak sú definované počtom a jednotkovou cenou, čo je 

dostačujúce kritérium, 

- Suma za 5 hodín grafických návrhov v hodnote 100,- EUR, t.j. v sume 20,ňEUR za hodinu je 

zanedbateľná a trhovo podhodnotená činnosť, ktorú už nie je možné viac špecifikovať, ako výškou 

hodinovej sadzby 20,-EUR. Táto suma je výrazne podhodnotená oproti priemerným cenám na 

marketingovom trhu. 

Vzhľadom na tieto hodnoty hodinových sadzieb a položiek za tovary a uskutočnené práce navrhujeme, aby 

Hlavný kontrolór športu uznal tieto výdavky ako oprávnené. 

 

Dôkaz: Dodací list č. 16 zo dňa 10.09.2016 

 

Pokiaľ Faktúra číslo 24/2016 zo dňa 15.09.2016 vyhotovená subdodávateľom spoločnosťou santal.at s.r.o. 

nepostačuje k preukázaniu dodania požadovaných tovarov a služieb, dovoľujeme si v tejto súvislosti predložiť 

Dodací list číslo 16 zo dňa 10.09.2016, z ktorého jasne vyplývajú údaje množstvo/rozsah/jednotková cena 

dodaných položiek Faktúry číslo 28/2016 zo dňa 18.10.2016. 

 

Dôkaz: Dodací list č. 16 zo dňa 10.09.2016.“ 

 

1.6.1 Doplnenie vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 14.6.2018 k zisteniam uvedeným pri kontrole 

Interného účtovného dokladu č. B01-10-0118 

 

S prihliadnutím na skutočnosti uvedené k Prílohe č. 6 si SZTŠ dovoľuje doplniť, že plagáty, ktoré boli 

uvedené vo Faktúre č. 24/2016 zo dňa 15.9.2016, mali výlučne informačný charakter a nenapĺňali defničné 

znaky pojmu reklamné zariadenie. Cieľom plagátov bolo informovať o akcii SZTŠ, a z obsahu textov na 

plagáte nevyplýva žiadna reklamná kampaň. 

 

Podľa ustanovenia § 2 ods. (1)  zákona číslo 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov reklama je predvedenie, prezentácia a iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, 

podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Plagáty, ktoré boli 

SZTŠ tlačené v počte 500 ks, neboli reklamnými plagátmi a ich cieľom nebolo šírenie informácií s 

jednoznačne komerčným zámerom. Plagáty teda na rozdiel od reklamy nesprostredkovali ponuku tovarov 

(služieb) s cieľom získať zákazníkov a zisk, ale boli informačným zariadením oboznamujúcim verejnosť o 

mieste, dátume a sponzoroch podujatia “Slvak Open Championship 2016” bez uvedenia akéhokoľvek 

ponúkaného tovaru, prípadne služieb. Správnosť našich záverov týkajúcich sa rozdielu medzi informačným a 

reklamným zariadením potvrdzuje aj Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 14.12.2011, 

spisová značka 2Sžf 14/2011, ktorý je verejne prístupný na webovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky www.nsud.sk. 

http://www.nsud.sk/
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Príloha:   Dodací list č. 8 zo dňa 16.08.2016 

 

Stanovisko kontrolnej skupiny k predmetnej námietke kontrolovaného subjektu: 

Kontrolná skupina čiastočne akceptuje opodstatnenosť podanej námietky v súvislosti s oprávnenými 

výdavkami účelu. Slovenský zväz tanečného športu spolu s listom obsahujúcim námietky k Návrhu správy 

o kontrolnej činnosti č. HKŠ-2017/50 zo dňa 22.5.2018 predložil Dodací list č. 16 zo dňa 10.9.2016, ktorý 

nebol obsiahnutý v dokumentácií k internému účtovnému dokladu č. B01-10-0118, doručenej kontrolovaným 

subjektom hlavnému kontrolórovi športu dňa 16.8.2017 na základe zaslanej žiadosti č. listu  2017-

12023/36631:1-81AA. V rámci Dodacieho listu č. 21 kontrolná skupina akceptuje nasledovné položky ako 

oprávnené výdavky v zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie: 

1. Diplomy tlač A4, v rozsahu 1000 kusov, 0,25 EUR/1 ks., celkom 250,00 EUR 

2. www.stránka (www.soch.sk) , v rozsahu 1 kus, 500 EUR/1 ks., celkom 500,00 EUR 

- Uznané výdavky za oprávnené = 750,00 EUR 

 

V rámci Dodacieho listu č. 16 kontrolná skupina neakceptuje nasledovné položky ako oprávnené výdavky 

v zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie: 

I. Plagáty A3/A4/A5, v rozsahu 500 ks, 0,15 EUR/1 ks., celkom 75,00 EUR 

II. Grafické návrhy, v rozsahu 10 hodín, 20 EUR/1 hod., celkom 200,00 EUR 

III. Vstupenky tlač DL, v rozsahu 1500 kusov, 0,08 EUR/1 ks., celkom 120,00 EUR 

- V čl. 7, ods. 3, písm b) Zmluvy o poskytnutí dotácie sú identifikované výdavky na reklamnú, 

podnikateľskú alebo obdobnú činnosť ako výdavky neoprávnené. Kontrolná skupina má na základe 

predloženej dokumentácie ku kontrolnej činnosti za preukázané, že uvedené výdavky sú v zmysle  čl. 7, 

ods. 3, písm b) Zmluvy o poskytnutí dotácie neoprávnené. Kontrolovaný subjekt nezaslal fotokópie, resp. 

originálneho vyhotovenie plagátov, ktorými by preukázal svoje tvrdenie, že sa nejednalo o reklamné 

plagáty. 

IV. Ostatné práce, v celkovej cene 150,00 EUR  

- V zmysle čl. 7, ods. 3, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie sa za oprávnené výdavky považujú tie 

výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zorganizovanie podujatia 

Slovak Open Championship v rozsahu uvedenom v rámci tohto účelu. Kontrolná skupina považuje 

predmetné služby za služby, ktoré nie sú preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na 

zorganizovanie podujatia Slovak Open Championship, navyše kontrolovaný subjekt bližšie tieto služby 

uvedené v Dodacom liste č. 16 ako „Ostatné práce“  nešpecifikoval. 

- Výdavky uznané za neoprávnené = 545,00 EUR 

 

Upravený odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:                      545,00 EUR 

 

 

Nedostatok č. 2: porušenie 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 

 

 

about:blank
http://www.soch.sk/
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2.1 Nepreukázanie spolufinancovania 

Kontrolovaný subjekt, v rámci preukázania spolufinancovania podujatia „Slovak Open Championship“, ktoré 

bolo v čl. 7, ods. 3 Zmluvy o poskytnutí dotácie určené vo výške 30% z celkových výdavkov na organizáciu 

predmetného podujatia, vo vyúčtovaní poskytnutia dotácie za rok 2016 uviedol jednotlivé doklady v úhrnnej 

výške 30.850,79 EUR, čo predstavuje 30,85% z celkových vyúčtovaných výdavkov podujatia. Úhrada 

výdavkov predstavujúcich spolufinancovanie bola realizovaná prostredníctvom subjektov KTC – Karloveské 

tanečné centrum, Choreocentrum Bratislava a minoritne priamo SZTŠ (časť úhrady vo výške 2,79 EUR za 

letenku bola vykázaná ako spolufinancovanie a odmeny za umiestnenie pre M.G. a A.B. v úhrnnej výške 

1.500,00 EUR)), na základe viacstrannej Zmluvy o spolupráci č. 1/2016 celkovo medzi 7 subjektmi vrátane 

SZTŠ, ktorá bola podľa čl. II tejto zmluvy uzatvorená za účelom: 

 

„Účelom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca vyššie menovaných subjektov 1.) až 6.) a SZTŠ, na dosiahnutí 

cieľov pre spoločnej organizácii podujatia – Slovak Open Championship – Cena Alexandra Dubčeka, 

v Aegon Aréna NTC Bratislava.“ 

 

Výdavky predstavujúce spolufinancovanie sa týkali: 

 

1. Odmien za umiestnenie pre športovcov, v úhrnnej výške 12 900,00 EUR, ktoré boli športovcom 

vyplatené v hotovosti. 

2. Honorárov pre rozhodcov, v úhrnnej výške 15 198,00 EUR, ktoré boli rozhodcom vyplatené 

v hotovosti vo výške 14 588,00 EUR, zvyšok prevodom z účtu vo výške 610,00 EUR. 

3. Zabezpečenia prepravy pre rozhodcov a tanečníkov prepravnou spoločnosťou GWEN, spol. s.r.o. vo 

výške 2210,00 EUR, vyplatené prevodom z účtu. 

4. Zabezpečenia časti ubytovania pre rozhodcov a tanečníkov spoločnosťou Hotel Modena ***ProZeta 

s.r.o. vo výške 320,00 EUR, vyplatené prevodom z účtu. 

5. Organizačno-technické zabezpečenie súťaže spoločnosťou Viktor Vadkerti Tanečná škola VIVA vo 

výške 220,00 EUR, vyplatené prevodom z účtu. 

6. Uhradenia časti nákladov na letenku pre rozhodcu F. B. vo výške 2,79 EUR, vyplatené prevodom 

z účtu. 

- SPOLU výdavky vykázané ako spolufinancovanie vo výške 30 850,79 EUR 

 

Úhradu vyššie uvedených výdavkov vykonali: 

 Choreocentrum 

Bratislava 

KTC – Karloveské 

tanečné centrum 

Slovenský zväz 

tanečného športu 

Odmeny za 

umiestnenie 

športovcov 

4.600,00 EUR 6.800,00 EUR 1.500,00 EUR 

Honoráre pre 

rozhodcov 

-------------------------------- 15 198,00 EUR ------------------------------ 

Zabezpečenie 

prepravy rozhodcov 

-------------------------------- 2.210,00 EUR ------------------------------ 

Zabezpečenia časti 

ubytovania pre 

rozhodcov 

320,00 EUR ------------------------------ ------------------------------ 
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a tanečníkov 

Organizačno-

technické 

zabezpečenie súťaže 

------------------------------- 220,00 EUR ------------------------------ 

Časť výdavkov na 

letenku 

------------------------------- ------------------------------ 2,79 EUR 

SPOLU 4.920,00 EUR 24.428,00 EUR 1.502,79 EUR 

 

 

Pri kontrole predloženej dokumentácie preukazujúcej splnenie spolufinancovania časti dotácie vyčlenenej na 

účel „Organizovanie významných medzinárodných športových podujatí na území SR“, bolo zistené, že úhrada 

výdavkov v celkovej sume 29 348,00 EUR bola realizovaná prostredníctvom spoločností KTC – Karloveské 

tanečné centrum, Choreocentrum Bratislava a nie priamo Slovenským zväzom tanečného športu. Vo 

vyúčtovaní použitia dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2016 sú v časti „Dodávateľ plnenia“ uvedené 

konkrétne osoby a spoločnosti, ktorým boli uhradené predmetné výdavky z čoho vyplýva, že úhradu týchto 

výdavkov mal realizovať Slovenský zväz tanečného športu a nie spoločnosti KTC – Karloveské tanečné 

centrum a Choreocentrum Bratislava. Kontrolovaný subjekt poskytol na základe žiadosti hlavného kontrolóra 

športu (č. listu 2017-12023/36631:1-81AA, v ktorom požadoval výpisy z bankového účtu SZTŠ 

preukazujúce úhradu všetkých uvedených účtovných dokladov z vyúčtovania kontrolovanej dokumentácie) 

kópie bankových výpisoch za mesiace 07/08/09/10/11 roku 2016 v rámci ktorých nebola identifikovaná 

úhrada výdavkov vo výške 29 348,00 EUR ani osobám/spoločnostiam uvedených vo vyúčtovaní dotácie ako 

„dodávatelia plnenia“, ani spoločnostiam KTC – Karloveské tanečné centrum a Choreocentrum Bratislava. 

 

Keďže kontrolovaný subjekt nepreukázal úhradu výdavkov tvoriacich spolufinancovanie z celkových 

oprávnených výdavkov účelu vo výške 30%, porušil tým čl. 4, ods. 2 Zmluvy o poskytnutí dotácie, z čoho 

pre kontrolovaný subjekt vyplývajú sankcie v zmysle čl. 5, ods. 3 Zmluvy o poskytnutí dotácie, nakoľko 

došlo k porušeniu 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. Kontrolovaný subjekt 

mal preukázať spolufinancovanie vo výške 30 000,00 EUR, po odpočítaní časti výdavkov priamo hradených 

kontrolovaným subjektom vo výške 1.502,79 EUR, má kontrolná skupina za nepreukázané spolufinancovanie 

vo výške zvyšných 28 497,21 EUR. 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:                              28 497,21 EUR 

 

 

2.1 Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zisteniu, ktoré sa týkalo nepreukázaného spolufinancovania 

vo výške 29 348,00 EUR 

 

„Podľa Článku 4 ods. (2) Zmluvy Prijímateľ sa zaväzuje spolufinancovať oprávnené výdavky Účelu najmenej 

v sume, ktorá je uvedená v Čl. 7 tejto zmluvy ako percentuálny podiel vyúčtovaných oprávnených nákladov 

(vychádzajúc z Článku 7, bod (3) Zmluvy je to 30%). 
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SZTŠ predložil oprávnenej osobe Zmluvy o spolupráci č. 1/2016 uzavretú medzi SZTŠ, Karloveským 

tanečným centrom, TK PKO Jagermeister, Choreocentrom Bratislava, TŠK M+M Bratislava pri ZŠ 

Ostredková, Bratislavským tanečným centrom a univerzálnym domom tanca (ďalej len Zmluva o spolupráci). 

 

Podľa Článku III Zmluvy o spolupráci sa zmluvné strany zaväzujú spoločne zorganizovať podujatia 

vymedzené v čl. IV tejto Zmluvy (t.j. Slovak Open Championship 2016). Podľa nášho názoru, vychádzajúc zo 

znenia Zmluvy o spolupráci, všetky zmluvné strany tejto Zmluvy o spolupráci zabezpečovali rovnaký účel 

v zmysle Zmluvy (organizácia Slovak Open Championship 2016) a zaviazali sa pri spolupráci vykonať 

a zabezpečiť činnosti definované Článku V Rozsah spolupráce. 

 

Samotný citovaný Článok 4 ods. (2) Zmluvy nezakazoval spolufinancovanie prostredníctvom Zmluvy 

o spolupráci, a preto nevidíme dôvod, aby predložená Zmluva o spolupráci nebola v súlade s podmienkami 

Zmluvy vo veci spolufinancovania.“ 

 

2.1.1 Doplnenie vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 14.6.2018 k zisteniam týkajúcim sa 

nepreukázaného spolufinancovania 

 

SZTŠ pri vytýkaní porušenia pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, poukázal 

na Zmluvu o spolupráci č. 1/2016 uzavretú medzi SZTŠ, Karloveským tanečným centrom, TK PKO 

Jagermajster, Choreocentrom Bratislava, TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková, Bratislavským tanečným 

centrom a Univerzálnym domom tanca (ďalej len “Zmluva o spolupráci”). 

 

Všeobecne platí, že zmluva sa posudzuje podľa obsahu ( t.j. čo je v nej dojednané), nie podľa svojho 

pomenovania (a ani podľa pomenovania zmluvných strán) a zároveň pre posúdenie situácie má význam aj 

reálne vykonávanie zmluvy (prednosť má posúdenie reálneho správania pred dojednaným obsahom). 

Vychádzajúc z tohto právneho výkladového pravidla možno konštatovať, že Zmluva o spolupráci je zmluvou o 

združení upravenou v ustanovení § 829 až § 841 zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”), pričom zmluvné strany si v zmysle ustanovenia § 

262 ods. (2) zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

“Obchodný zákonník”), dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. Treba 

upozorniť, že aj keď si strany dohodu zvolili aplikovateľnosť Obchodného zákonníka, na tie vzťahy, ktoré 

Obchodný zákonník neupravuje, sa budú aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to v zmysle 

ustanovenia § 1 ods. (2) Obchodného zákonníka.  

 

Zmluvou o združení sa niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili na dosiahnutie dojednaného 

účelu. Je možné založiť združenia, ktoré majú podnikateľský účel, ale aj združenia založené za účelom 

uspokojovania sociálnych potrieb alebo organizovaní kultúrnych či vzdelávacích akcií. Združenie môžu 

pritom navzájom uzavierať právnické aj fyzické osoby, ale nemusí ísť o podnikateľov. Účastníci združenia sa 

dohodnú len na presne určenom a špecifikovanom jednom účele, ktoré chcú spoločným združením činnosti a 

prostriedkov dosiahnuť. Prípadne je možné aj presne určiť dobu, počas ktorej chcú tento spoločný cieľ 

dosiahnuť.  
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Podľa Článku III Zmluvy o spolupráci sa zmluvné strany zaviazali spoločne docieliť určitý účel, a to 

zorganizovať podujatie Slovak Open Championship 2016 - cena Alexandra Dubčeka, ktorý sa uskutočnil v 

mesiaci september 2016 v Aegon aréne NTC v Bratislave.  

 

Podľa ustanovenia § 830 a 831 Občianskeho zákonníka každý z účastníkov je povinný vyvíjať činnosť na 

dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla 

znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu. Popri pracovnej činnosti môžu byť účastníci združenia podľa 

zmluvy povinní poskytnúť na účely združenia peniaze alebo iné veci. Ak v zmluve nie je určená výška, 

predpokladá sa, že účastníci sú povinní poskytnúť rovnaké hodnoty. Závisí teda od obsahu zmluvy o združení, 

v akom rozsahu a výške jednotliví účastníci združenia peniaze alebo veci poskytnú. Účasť nemusí byť u 

všetkých účastníkov rovnaká a nemusí byť ani určené, že každý je povinný poskytnúť aj peniaze aj veci. 

Dohoda môže znieť aj tak, že časť z nich poskytne peniaze, iná časť zase veci. Iba v prípade, keď v zmluve nie 

je určená výška príspevkov jednotlivých účastníkov, treba predpokladať, že účastníci sú povinní poskytnúť 

rovnaké hodnoty.  

 

Podľa bodu 2 Článku V. Zmluvy o spolupráci sa subjekty 1.) až 6.) - teda aj Choreocentrum Bratislava a 

Karloveské tanečné centrum - zaviazali pri spolupráci na organizovaní na svoj účet vykonať a zabezpečiť 

nasledujúce činnosti: 

a) komplexnú prípravu a priebeh podujatia a galavečerov 

b) honoráre a cestovné doklady členov organizačného a rozhodcovského štábu 

c) prenájom priestorov v Bratislave 

d) stravovanie pre účastníkov, organizátorov a zúčastnených na podujatí 

e) ubytovanie účastníkov a členov organizačného a rozhodcovského štábu 

f) propagáciu a marketing podujatí vrátane výroby reklamných materiálov a realizácie reklamného 

plnenia 

g) negociáciu nových reklamných a mediálnych partnerov. 

 

Zákon nemá žiadne ustanovenie, ako sa majú účastníci podieľať na výdavkov. Z toho vyplýva, že je to výlučne 

záležitosťou dohody účastníkov. Táto problematika je nepriamo riešená v zákone o dani z príjmov 

(ustanovenie § 10 ods. 2. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Podľa 

zákona o dani z príjmov príjmy dosiahnuté pri spoločnej činnosti a daňové výdavky sa zahŕňajú do základu 

dane jednotlivých daňovníkov rovným dielom, pokiaľ zmluva o združení neustanovuje inak. Nie je teda 

dôležité, ktorý účastník výdavok skutočne vynaložil. 

 

Zmluvou o spolupráci jednotliví účastníci za účelom spolufinancovania podujatia “Slovak Open 

Championship” okrem pracovných činností poskytli na účely združenia aj peniaze spočívajúce v povinnosti 

spolufinancovať náklady spojené s odmenami za umiestnenie športovcov, honoráre pre rozhodcov, 

zabezpečenie prepravy rozhodcov, zabezpečenie časti ubytovania pre rozhodcov a tanečníkov a ďalšie 

organizačno-technické zabezpečenie súťaže. Tento postup nie je v rozpore s Občianskym zákonníkom a 

nezakazuje ho ani Zmluva číslo 0074/2016/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu zo dňa 

15.01.2016 (ďalej len “Zmluva”). 
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Spolufinancovanie upravuje Zmluva v Článku bod (2), podľa ktorého sa prijímateľ spolufinancovať 

oprávnené výdavky Účelu najmenej v sume, ktorá je uvedená v Čl. 7 tejto Zmluvy ako percentuálny podiel 

vyúčtovaných oprávnených výdavkov. Podľa Článku 7, bod (3) Zmluvy na organizovanie podujatia “Slovak 

Open Championship” je spolufinancovanie určené vo výške 30%. 

 

Samotná Zmluva teda neurčuje, že spolufinancovanie musí byť realizované z vlastných zdrojov, no necháva 

priestor prijímateľovi dotácie zo štátneho rozpočtu, aby spolufinancovanie realizoval aj z iných zdrojov, 

pričom je nevyhnutné, aby bol dodržaný účel Zmluvou. Úhradu výdavkov v celkovej sume 29.348,- Eur bola 

realizovaná Karloveským tanečným centrom a Choreocentrom Bratislava na základe dohody účastníkov 

vyplývajúcej zo Zmluvy o združení, kde bol jednoznačne dohodnutý účel, ktorý bol dodržaný. Na základe 

uvedeného názoru, že úhrada výdavkov Karloveským tanečným centrom a Choreocentrum Bratislava sa 

považuje za úhradu výdavkov zo strany SZTŠ. 

 

Stanovisko kontrolnej skupiny k predmetnej námietke kontrolovaného subjektu: 

Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podanej námietky k preukázaniu podielu spolufinancovania 

účelu, na ktorý bola poskytnutá dotácia. Kontrolovaný subjekt nepreukázal úhradu výdavkov tvoriacich 

spolufinancovanie z celkových oprávnených výdavkov účelu vo výške 30%, k úhrade ktorých sa v čl. 4, ods. 

2 Zmluvy o poskytnutí dotácie (70 000,00 EUR dotácia predstavujúca 70% oprávnených výdavkov a 30% 

spolufinancovanie vo výške min. 30 000,00 Eur v zmysle Výzvy  č. 2016-01 na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2016 a samotnej žiadosti predloženej kontrolovaným subjektom) 

zaviazal, konkrétne nepreukázal úhradu oprávnených výdavkov spolufinancovania vo výške 28 497,21 EUR. 

Podľa názoru kontrolnej skupiny taktiež nie je možné prenášať povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy 

o poskytnutí dotácie (uzatvorenej podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov), ktorá bola uzatvorená medzi 2 

zmluvnými stranami – konkrétne Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (poskytovateľ dotácie) 

a Slovenským zväzom tanečného športu (prijímateľ dotácie) na ďalšie subjekty, ktoré nie sú účastníkmi tohto 

zmluvného vzťahu, taktiež nie je možné požadovať od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

akceptáciu ustanovení iných zmluvných vzťahov prijímateľa dotácie pri preukazovaní plnenia si jeho 

povinností voči poskytovateľovi dotácie - teda Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

2.2 Nedodržanie počtu športovcov/tanečníkov 

Slovenský zväz tanečného športu, na základe žiadosti sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR č. 2016-14354/50693:3-30AA zo dňa 19.1.2016, zaslal dňa 23.12.2016 list, ktorého prílohu tvoril 

štatistický prehľad zúčastnených párov na podujatí  „Slovak Open Championship“ (Príloha č. 7), v rámci 

ktorého deklaroval účasť 753 tanečných párov, čo predstavuje 1506 tanečníkov/športovcov. V Žiadosti 

o poskytnutie dotácie, ktorú kontrolovaný subjekt podal na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, na základe Výzvy na predkladanie žiadostí v oblasti športu č. 2016-01, deklaroval počet športovcov 

2500 na predmetnom podujatí. Na základe týchto poskytnutých údajov bola podľa vzorca, uvedeného na str. 

13, ods. 1 časť „Výpočet dotácie“ Výzvy  č. 2016-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 

športu v roku 2016 (Príloha č. 8) vypočítaná výška dotácie 78 000,00 EUR, výsledne upravená na 70 000,00 
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EUR (úprava o 8 000,00 EUR predstavuje 10,26 %). Údaj o počte športovcov účastných na predmetnom 

podujatí bol navyše zapracovaný aj do čl. 7, ods. 3 Zmluvy o poskytnutí dotácie, konkrétne vo výške  2.500 

športovcov.  

 

V Zmysle čl. 3, ods. 5 Zmluvy o poskytnutí dotácie bol kontrolovaný subjekt povinný, v prípade zmien 

parametrov výpočtu dotácie, dotáciu čerpať najviac do sumy, ktorá je priamo úmerná tejto zmene. Nakoľko 

SZTŠ čerpal dotáciu v plnej výške 70 000,00 EUR, časť prostriedkov čerpal neoprávnene -takéto prostriedky 

v zmysle čl. 5, ods. 2 Zmluvy o poskytnutí dotácie sú považované za neoprávnené výdavky. Na základe 

uvedeného, porušil kontrolovaný subjekt finančnú disciplínu 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. Po 

zohľadnení počtu 1506 účastných športovcov vo vzorci na výpočet dotácie, mal kontrolovaný subjekt čerpať 

prostriedky v období použitia dotácie do výšky 48 180,00 EUR. 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny:                               21 820,00 EUR 

 

 

2.2 Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zisteniu, ktoré sa týkalo nedodržania počtu športovcov 

zúčastnených na podujatí Slovak Open Championship 

 

„Počet 2 500 športovcov bol v Žiadosti o poskytnutí dotácie vygenerovaný podľa počtu štartujúcich párov na 

Slovak Open Championship za roky 2014 a 2015. Počet športovcov (rovnako ako v oficiálnych štatistikách) 

sa udával tak, ako je bežné na súťažiach v tanečnom športe vo WDSF (World DanceSport federation), t.j. 

podľa počtu jednotlivých štartov tanečných párov, kedy sa nerozlišuje, či jeden pár štartoval vo viacerých 

disciplínach alebo aj vekových kategóriách danej súťaže. Pri takomto vzorci sčítania účasti za rok 2016 

presiahol počet štartujúcich  2500. 

 

V liste zo dňa 23.12.2016 zaslanom Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol použitý súčet 

filtrovaný o násobné štarty tanečných párov v rôznych disciplínach a vekových kategóriách, preto je údaj 

nižší. 

 

Ak tanečný pár štartoval v rôznych disciplínach podujatia Slovak Open Championship 2016, v každej jednej 

disciplíne predstavoval súťažiaceho, s ktorým sú spojené výdavky. Máme za to, že každý výdavok, ktorý 

súvisel s účasťou tanečného páru na jednotlivých disciplínach, prípadne vo vekových kategóriách, súvisel 

s oprávnenými výdavkami SZTŠ, nakoľko bol preukázateľne viazaný a zároveň nevyhnutne potrebný na 

zorganizovanie podujatia Slovak Open Championship 2016.“ 

 

2.2.1 Doplnenie vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 14.6.2018 k zisteniam týkajúcim sa nesplnenia 

kritéria účasti 2500 športovcov 

 

V súvislosti s vyjadrením SZTŠ k nedostatku nesprávneho uvedenia počtu športovcov zúčastnených na 

predmetnom podujatí si dovoľujeme doplniť nasledovné: 
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V Návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 3.5.2018 (ďalej len “Návrh správy”) sa uvádza, že po 

zohľadnení počtu 1506 účastných športovcov vo vzorci na výpočet dotácie, mal kontrolovaný subjekt čerpať 

prostriedky v období použitia dotácie vo výške 48.180,-Eur. Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 

ba mal byť vo výške 21.820,-Eur. 

 

Oprávnené výdavky (mimo spoluúčasti a sumy 48.180) sú v celkovej spočítanej sume 20.702,73 Eur. Suma je 

daná súčtom súm: 5.122,73 Eur + 10.000,- Eur + 2.300,-Eur + 1.535,- Eur + 690,- Eur + 1.295,- Eur, 

pričom sa následne odpočíta suma 240,- Eur za neoprávnený výdavok “Práca na pokladni”. 

 

Percentuálny podiel 60% z oprávnených výdavkov predstavuje po zaokrúhlení na celé centy nahor sumu 

12.421,64 Eur.  

Ak spočítame 48.180,- Eur ako aj Vami uvedenú správu výšku poskytnutej dotácie a 60 % z oprávnených 

výdavkov, t.j. 12.421,64 Eur, vyjde nám výsledná suma 60.601,64 Eur. Toto je podľa nášho názoru suma, 

ktorá predstavuje celkovú oprávnenú výšku dotácie. Vzhľadom na uvedené sme pripravení uhradiť odvod vo 

výške porušenia finančnej disciplíny v celkovej sume 9.398,36 Eur, t.j. sumu, ktorá je vypočítaná ako rozdiel 

medzi 70.000,- Eur a 60.601,64 Eur (48.180,-Eur + 12.421,64 Eur). Dovoľuje si Vás preto osloviť s návrhom 

zváženia zníženia neoprávneného odvodu s tým, že súhlasíme s vrátením sumy 9.398,36 Eur.  

 

Stanovisko kontrolnej skupiny k predmetnej námietke kontrolovaného subjektu: 

Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podanej námietky k preukázaniu splnenia účasti 2500 

športovcov/tanečníkov na podujatí Slovak Open Championship. Na základe podmienok Výzvy 2016-01 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2016, údajov uvedených v Žiadosti 

kontrolovaného subjektu o poskytnutie dotácie na účel „Organizovanie významných medzinárodných 

športových podujatí na území SR“(konkrétne ukazovateľa účasti 2500 športovcov na podujatí Slovak Open 

Championship, ktorý bol zapracovaný do čl. 7, ods. 3 Zmluvy o poskytnutí dotácie) a Stanoviska sekcie 

športu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (Príloha č. 2 tohto listu) k splneniu ukazovateľa účasti 

2500 športovcov na predmetnom podujatí kontrolná skupina neakceptuje námietku kontrolovaného subjektu. 

Do počtu 2500 športovcov/tanečníkov tak nie je možné opakovane započítavať štarty tých istých osôb 

v rôznych disciplínach alebo vekových kategóriách na podujatí Slovak Open Championship.  

Kontrolovaný subjekt v liste zo dňa 14.6.2018 vyjadril ochotu uhradiť odvod vo výške porušenia finančnej 

disciplíny vo výške 9.398,36 EUR. Celková suma prostriedkov, ktorú je kontrolovaný subjekt ochotný vrátiť 

je vo výške 9.638,36 EUR. 

 

Stanovisko kontrolnej skupiny k výslednému odvodu za jednotlivé porušenia finančnej disciplíny: 

Vzhľadom k dodatočne doloženým dodacím listom SZTŠ a jeho námietkam, ktoré boli z časti akceptované 

a pri zohľadnení nižšej hodnoty spolufinancovania predmetného podujatia pri počete športovcov 1506, 

kontrolná skupina upravila výsledný 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. 

Výsledný odvod na základe identifikovaných porušení finančnej disciplíny:                   32 419,51 EUR 

SPÔSOB VÝPOČTU 

- výška dotácie 70%, ktorá mala byť čerpaná (pri účasti 1506 športovcov):                         48 180,00 EUR 
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- čerpanie z dotácie neoprávnené:                                                                                          21 820,00 EUR  

- upravené spolufinancovanie 30%:                                                                                       20 648,57 EUR 

- celkové oprávnené výdavky 70%+30%:                                                                              68 828,57 EUR 

- suma oprávnených výdavkov z dotácie z vyúčtovania:                                                       56 406,27 EUR 

- suma oprávnených výdavkov zo spolufinancovania z vyúčtovania:                                     1 822,79 EUR 

1. 56.406,27 – 48.180,00 = (+)8.226,27 

2. 20.648,57 – 1.822,79 = (-)18.825,78 

3. 18.825,78 – 8.226,27 = 10.599,51 (nepreukázané spolufinancovanie) 

4. 70.000,00 – 48.180,00 = 21.820,00 (neoprávnené čerpanie dotácie) 

5. 21.820,00 + 10.599,51 = 32 419,51 

SZTŠ do dňa ukončenia kontrolnej činnosti neodviedol na účet Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR žiadne finančné prostriedky, ktoré sa týkajú identifikovaných porušení finančnej 

disciplíny. 

 

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 

 

- Počet zistení: 4 

 

Finančný – odvod 

prostriedkov na účet 

Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu 

SR 

Prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí: 

1. Dodržiavanie platných ustanovení 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctvev 

znení neskorších predpisov. 

2. Dodržiavanie uzatvorených zmluvných 

vzťahov pri čerpaní verejných 

prostriedkov, najmä nezaraďovanie 

úhrad do vyúčtovania 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. n) 

zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

- Počet zistení: 2 
 

Finančný – odvod 

prostriedkov na účet 

Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu 

SR  

Prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí: 

1. Dodržiavanie uzatvorených zmluvných 

vzťahov pri čerpaní verejných 

prostriedkov a dodržiavanie 

podmienok, na základe ktorých bola 

stanovená výška poskytnutých 

prostriedkov a ďalšie stanovené 

podmienky v súvislosti s čerpaním 

verejných prostriedkov  

Výsledný 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:                                                                                                                         32 419,51 EUR 

Finančné prostriedky odvedené SZTŠ naspäť na účet Ministerstva školstva,  

vedy, výskumu a športu SR do ukončenia kontrolnej činnosti:                                               0,00 EUR 
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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: 4 

Počet listov: 30 

 

ROZDEĽOVNÍK: 

Výtlačok č. 1:   Slovenský zväz tanečného športu (bez príloh) 

Výtlačok č. 2:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (bez príloh) 

Výtlačok č. 2:   Hlavný kontrolór športu (s prílohami) 

Výtlačok č. 3:   Úrad vládneho auditu  (s prílohami) 

 

Prílohy (fotokoópie): 

1. Interný účtovný doklad č. B01-11-0043 (5 str.) 

2. Interný účtovný doklad č. B01-09-0011 (3 str.) 

3. Interný účtovný doklad č. B01-11-0051 (4str.) 

4. Interný účtovný doklad č. B01-11-0098 (4 str.)  

5. Interný účtovný doklad č. B01-11-0014 (4 str.) 

6. Interný účtovný doklad č. B01-10-0118 (5 str.) 

7. Štatistický prehľad tanečných párov na podujatí „Slovak Open Championship“ (4 str.) 
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