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Na základe § 60 ods. 1 a § 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”) hlavný kontrolór športu
vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov zo štátneho
rozpočtu. Pri výkone svojej činnosti postupuje hlavný kontrolór športu podľa ustanovení osobitného
zákona, ktorým je zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Kontrolná činnosť bola vykonaná na základe podnetu osôb s príslušnosťou k Slovenskému
paralympijskému výboru podľa § 3 písm. k) zákona o športe v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. c) zákona
o športe a § 61 ods. 6 zákona o športe.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KONTROLOVANOM SUBJEKTE
Slovenský paralympijský výbor (ďalej len „SPV“ alebo „povinná osoba“) je národnou športovou
organizáciou, v zmysle § 24, ods. 1 Zákona o športe a plní úlohy v zmysle § 26 zákona o športe. SPV je
členom Medzinárodného paralympijskeho výboru.
Štatutárnym orgánom v kontrolovanom období od 1.1.2016 do 31.12.2018 po dátum ukončenia kontrolnej
činnosti bol:
Dr. h. c. PhDr. Ján Riapoš, PhD.– predseda SPV

PREDMET A ROZSAH KONTROLY
Predmetom kontroly sú:
1. Časť finančných prostriedkov poskytnutá v roku 2016 na účel „Športová príprava vybraných
športovcov a športových kolektívov“ na základe Zmluvy č. 0010/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre oblasť športu a Dodatku č. 1 k predmetnej zmluve (ďalej len „Zmluva
2016“).
2. Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017 na základe Zmluvy č. 0058/2017/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 (ďalej len
„Zmluva 2017“).
3. Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018 na základe Zmluvy č. 0583/2018/SŠ o podpore
národného športového projektu v roku 2018 a Dodatku č.1, Dodatku č. 2 k predmetnej zmluve
(ďalej len „Zmluva 2018“).
Finančná kontrola je zameraná na kontrolu hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného použitia
finančných prostriedkov, určených na účely:
1.

PODĽA ZMLUVY 2016:

1.1 Dotácia sa poskytuje na Účel "Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov"
v sume 528 000,00 EUR, v členení:
Beladič Michal + navádzač
Farkašová Henrieta + navádzač
France Martin

36 000,00 EUR
60 000,00 EUR
30 000,00 EUR
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Haraus Miroslav + navádzač
Kamzík Marek
Kemeny Viktor
Kolníková Hana
Krako Jakub + navádzač
Kubačka Marek + navádzač
Kuřeja Marián
Malenovský Radoslav
Margoč Marek
Matušík Adrián
Petrikovičová Karin
Smaržová Petra
Široký Jozef
Vadovičová Veronika

48 000,00 EUR
5 000,00 EUR
20 000,00 EUR
30 000,00 EUR
60 000,00 EUR
24 000,00 EUR
20 000,00 EUR
20 000,00 EUR
20 000,00 EUR
40 000,00 EUR
30 000,00 EUR
40 000,00 EUR
5 000,00 EUR
40 000,00 EUR

Predmetná dotácia v roku 2016, v celkovej výške 528 000,00 EUR bola poskytnutá z Národného
programu rozvoja športu v SR v členení (kód programu 026):
- bežné výdavky - bežné transfery:
528 000,00 EUR
- z podprogramu:
026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví:
528 000,00 EUR

2.

PODĽA ZMLUVY 2017:

2.1 Zabezpečenie športovej prípravy športovcov zo zoznamu športovcov top tímu v sume 544 000,00
EUR a členení:
Adrián Matušík
Benjamín Erban
Hana Kolníková
Henrieta Farkašová + navádzač
Igor Brunner
Jakub Krako + navádzač
Július Hutka
Karin Petrikovičová
Marek Margoč
Marián Kuřeja
Martin France
Michal Beladič + navádzač
Miroslav Haraus + navádzač
Petra Smaržová
Radoslav Malenovský
Marek Kamzík
Veronika Vadovičová

30 000,00 EUR
20 000,00 EUR
10 000,00 EUR
60 000,00 EUR
10 000,00 EUR
60 000,00 EUR
10 000,00 EUR
30 000,00 EUR
10 000,00 EUR
40 000,00 EUR
30 000,00 EUR
36 000,00 EUR
48 000,00 EUR
40 000,00 EUR
30 000,00 EUR
30 000,00 EUR
50 000,00 EUR

Príspevok podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe bol vo forme bežných transferov v sume 544 000 EUR z
podprogramu 026 03.

3. PODĽA ZMLUVY 2018:
3.1 Zabezpečenie podpory zdravotne postihnutých športovcov v celkovej sume 486 869,00 EUR
v členení:
Adrián Matušík
Benjamín Erban

20 202,00 EUR
20 202,00 EUR
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Henrieta Farkašová + navádzač
Jakub Krako + navádzač
Karin Petrikovičová
Marek Kubačka + navádzač.
Marián Kuřeja
Martin France
Miroslav Haraus + navádzač
Petra Smaržová
Radoslav Malenovský
Tatiana Blattnerová
Veronika Vadovičová

60 606,00 EUR
60 606,00 EUR
30 303,00 EUR
24 242,00 EUR
40 404,00 EUR
30 303,00 EUR
48 485,00 EUR
40 404,00 EUR
30 303,00 EUR
30 303,00 EUR
50 505,00 EUR

Príspevok sa podľa § 75 ods. 2 písm. c) zákona o športe poskytuje vo forme bežných transferov
z podprogramu 026 03 vo výške 486 869,00 EUR.
Pri kontrole boli okrem vyššie uvedených zmlúv overené a inak použité aj tieto doklady a písomnosti:
- Aktuálne platné znenia Stanov SPV, v kontrolovanom období rokov 2016-2018,
- Vyúčtovania použitia poskytnutých prostriedkov SPV zo štátneho rozpočtu za rok 2016-2018,
(dostupné aj na internetovej stránke - HTTPS://WWW.MINEDU.SK/REGISTER-POSKYTNUTYCH-DOTACII/)
- SPV predložená dokumentácia k vyúčtovaniu poskytnutých verejných prostriedkov za roky 20162018 (účtovné doklady, dodávateľské faktúry, výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a
ďalšie písomnosti preukazujúce účelovosť čerpania verejných zdrojov), popis prevzatej
dokumentácie:

Prevzatá dokumentácia
I.
Zmluva č.0010/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
oblasť športu a Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve.
II.
Zmluva č.0058/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku športovcom top tímu zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre oblasť športu v roku 2017
III.
Zmluva č.0583/2018/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2018
a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 k predmetnej zmluve
IV.

Doklad o otvorení osobitného bankového účtu na príjem verejných prostriedkov

V.

Bankové výpisy preukazujúce príjem verejných prostriedkov v rokoch 2016-2018

VI.

Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov súvisiacich s predmetom
kontrolnej činnosti:
Účtovné doklady
Dodávateľské faktúry
Výdavkové pokladničné doklady
Bankové výpisy preukazujúce úhrady výdavkov
Účtovné knihy podľa § 12 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
Ostatné doklady a písomnosti preukazujúce účelovosť čerpania poskytnutých
verejných prostriedkov v zmysle uzatvorených zmlúv

a)
b)
c)
d)
e)
f)

VII.

Výnosy z bankových účtov určených na príjem verejných prostriedkov, úroky
z bankových účtov určených na príjem verejných prostriedkov, resp.
nevyčerpaných častí verejných prostriedkov na účet Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR

Popis/Počet
Originálne
vyhotovenie zmluvy
a dodatku
Originálne
vyhotovenie zmluvy
Originálne
vyhotovenie
zmluvy/dodatkov
Originálne
vyhotovenie dokladu
Bankové výpisy za
uvedené
obdobie
rokov v 3 šanónoch
Rok 2016 – 8
šanónov
originálnych
vyhotovení dokladov
Rok 2017 – 10
šanónov
originálnych
vyhotovení dokladov
Rok 2018 – 9
šanónov
originálnych
vyhotovení dokladov
+1 šanón knihy anal.
Evidencie
20162018
3x avíza o úhradách
za roky 2016-2018,
vyňaté
výnosy
z účtovníctva
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VIII.
IX.
X.
XI.
-

Interné smernice a predpisy upravujúce čerpanie a použitie finančných
prostriedkov
Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2016
Podklady zaslané povinnou osobou poskytovateľovi verejných prostriedkov,
slúžiace pre určenie príspevku športovcom top tímu v roku 2017
Podklady zaslané povinnou osobou poskytovateľovi verejných prostriedkov,
slúžiace pre určenie príspevku na národných športový projekt v roku 2018

z bankových účtov
určených na príjem
verejných
prostriedkov za roky
2016-2018
Originály
smerníc
v 1 šanóne

Smernica Slovenského paralympijského výboru o cestovných náhradách platný od 1.7.2013 a v znení
platných dodatkov
Nominácie realizačných tímov a harmonogramu prípravy športovcov zo zoznamu top tímu za roky 20162018 a ďalšia dokumentácia vyžiadaná listom hlavného kontrolóra športu 2019/8168:9-A9060 zo dňa
18.10.2019
Uskutočnené súťaže pod záštitou Medzinárodného paralympijskeho výboru/International Paralympic
Committee (dostupné aj na: HTTPS://WWW.PARALYMPIC.ORG/)

Pri výkone finančnej kontroly na mieste sa vychádzalo z nasledovných právnych predpisov:
1. Zákon č. 440/2015 Z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o športe“)
2. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o finančnej kontrole“)
3. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
4. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cestovných náhradách“)
5. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“)
6. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov(ďalej len
„živnostenský zákon“)
7. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník práce“)

PRIEBEH KONTROLNEJ ČINNOSTI
Dátum
10.12.2018
13.12.2018
1.3.2019
1.3.2019
4.3.2019
6.3.2019
17.9.2019

Predmet
Doručený podnet Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) od osoby s príslušnosťou k športovej organizácií podľa § 14 ods.
1, písm. c) zákona o športe
Podnet postúpený hlavnému kontrolórovi športu
Zaslanie oznámenia SPV o výkone finančnej kontroly na mieste s dátumom od
v1.4.2019 list. 2019/8168:2-A906, doručený dňa 4.3.2019
Vyžiadanie doplňujúcich podkladov od sekcie športu, MŠVVaŠ SR listom
2019/8168:3-A9060
Doručenie vyžiadaných podkladov zo sekcie športu, MŠVVaŠ SR, list.
2019/7134:3-E1320
1.4.2019
Začiatok výkonu finančnej kontroly na mieste
Postúpenie časti podnetu osoby s príslušnosťou, ktorá sa týka použitia verejných
prostriedkov v rokoch 2014 a 2015 odboru kontroly, MŠVVaŠ SR, list
2019/8168:5-A9060
Vrátenie prevzatej dokumentácie ku kontrolnej činnosti povinnej osobe,
Potvrdenie 2019/8168:8-A9060 zo dňa 17.9.2019
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18.10.2019
24.10.2019
6.11.2019
25.11.2019
18.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
22.1.2020
24.1.2020
6.3.2020
17.3.2020
30.4.2020

Zaslanie žiadosti o doloženie dokumentácie a vysvetlení, list. 2019/8168:9A9060, list prevzatý SPV 21.10.2019 (lehota na predloženie dokumentácie do 21
kalendárnych dní od prevzatia)
Doručená žiadosť SPV č./134/2019/SPV zo dňa 22.10.2019) o predĺženie lehoty
doloženia dokumentácie a vysvetlení do 30.10.2019
Zaslanie oznámenia o predĺžení lehoty na doloženie dokumentácie a vysvetlení
do 22.11.2019 (list 2019/8168:11-A9060)
Doručené doplnenie dokumentácie a vysvetlení SPV listom č. /162/2019/SPV zo
dňa 20.11.2019
Zaslanie Návrhu správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2019//027.001 povinnej
osobe, prevzatý dňa 20.12.2019
E-mailom doručená žiadosť povinnej osoby o predĺženie lehoty vyjadrenia
k Návrhu správy o kontrolnej činnosti
E-mailom zaslaná odpoveď oprávnenej osoby obsahujúca súhlas s predĺžením
lehoty na zaslanie odpovede o 5 pracovných dní, do 24.1.2020
Doručené oznámenie o prevzatí právneho zastúpenia povinnou osobou
advokátskou kanceláriou Škubla & Partneri s.r.o.,
Doručené námietky povinnej osoby k Návrhu správy o kontrolnej činnosti HKŠ2019//027.001
Zaslanie žiadosti o opätovné sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti
HKŠ-2019/027.001 (list 2020/7357:6-A9060), žiadosť prevzatá 10.3.2020
Doručené vyjadrenie povinnej osoby k zaslanej žiadosti o opätovné
sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti
Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2019/027.001

ZISTENIA
A. KONTROLOVANÉ OBDOBIE 1.1.2016 - 31.12.2016
MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2016 na základe Zmluvy 2016 a Dodatku č.1 k predmetnej zmluve na účet
č. SK62 8120 0000 0014 1226 2060 dotáciu na vo výške 528 000,00 EUR na účel „Športová príprava
vybraných športovcov a športových kolektívov“.

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.

A.1. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY – ÚČASŤ NA VÝZNAMNÝCH
SÚŤAŽIACH
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady uvedené v tabuľke č. 1.
Vyššie uvedené a zoradené interné účtovné doklady súvisia so zabezpečením účasti vybraných
športovcov a ich realizačných tímov na významných súťažiach definovaných v § 3, písm. h) zákona o
športe. Celková výška výdavkov na účasť na významných súťažiach dosiahla vo vyúčtovaní čiastku 126
202,51 EUR.
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V zmysle čl. 7, ods. 3, písm. b) Zmluvy 2016 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú
preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov
a ich realizačných tímov. Výdavky na zabezpečenie účasti a taktiež výdavky spojené so samotnou
účasťou na významnej súťaži nie je preto možné považovať za oprávnené.
Pre zabezpečenie reprezentácie súvisiace s účasťou na významnej súťaži slúžia prostriedky poskytnuté
v zmysle čl. 7, ods. 2 Zmluvy 2016. 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:

126 202,51 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 23 až 41 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.
.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
V zmysle čl. 7, ods. 3, písm. b) Zmluvy 2016 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú
preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov a
ich realizačných tímov.
Účelom športovej prípravy má byť príprava športovca na dosiahnutie výkonu na významnej súťaži, pričom
účasť na nej už nespadá pod proces športovej prípravy.
Podľa prof. PaedDr. Ivana Čillíka,Csc úlohou vrcholovej športovej prípravy je dosiahnuť maximálnu
športovú výkonnosť a úspešnosť na významných podujatiach (ČILLÍK, Ivan. 2004., Športová príprava v
atletike. Banská Bystrica. str. 34 - 35. ISBN: 80-8055-992-9).
Povinná osoba priložila list sp. zn. 2019/8004:2-E1310 zo dňa 17.1.2020 od generálneho riaditeľa sekcie
športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorú nie je možné akceptovať
ako argumentáciu možnosti použitia poskytnutých prostriedkov aj na účasť na významnej súťaži a to z
dôvodu, že v predmetom vyjadrení generálneho riaditeľa nie je špecifikované konkrétne ustanovenie
zákona, dokonca nie je uvedený ani samotný zákon či konkrétne ustanovenie Zmluvy 2016, z ktorých sa
vychádzalo pri poskytnutí predmetného stanoviska.. Vyjadrenie má všeobecný charakter a nezaoberá sa
konkrétnym prípadom uvedeným v Návrhu správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2019/027.001.
Pre zabezpečenie reprezentácie súvisiacej s účasťou na významnej súťaži slúžia prostriedky poskytnuté
v zmysle čl. 7, ods. 2 Zmluvy 2016. Výdavky na zabezpečenie účasti a taktiež výdavky spojené so
samotnou účasťou na významnej súťaži nie je preto možné považovať za oprávnené. Kontrolná skupina
neakceptuje námietky povinnej osoby zaslané k predmetnému zisteniu.
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Povinná osoba zahrnula výdavky (identifikované kontrolnou skupinou ako neoprávnené) spojené so
zabezpečením a účasťou športových reprezentantov a realizačných tímov na nasledovných
medzinárodných súťažiach:

Medzinárodná súťaž

šport

Miesto

Od

Do

Svetový pohár v
lyžovaní

lyžovanie

Kuhtai,
Rakúsko

15.12.2016

17.12.201
6

Svetový pohár v
lyžovaní

St. Moritz,
lyžovanie Švajčiarsk
o

19.122016

22.12.201
6

2017 IPC Alpine skiing
World Cup St Moritz, S

https://www.paralymp
ic.org/events

Svetový pohár v
lyžovaní

lyžovanie

24.2.2016

4.3.2016

2016 IPCAS World Cup
Final Aspen

https://www.paralymp
ic.org/events

Svetový pohár v
lyžovaní

St. Moritz,
lyžovanie Švajčiarsk
o

21.1.2016

23.1.2016

2016 IPCAS World Cup St
Moritz

https://www.paralymp
ic.org/events

Aspen
USA

paralympic.org
2017 IPC Alpine skiing
World Cup Kuhtai, AUT

web
https://www.paralymp
ic.org/events

Európsky pohár v
lyžovaní

lyžovanie

Obersaxe
n,
Švajčiarsk
o

16.3.2016

18.3.2016

2016 IPCAS Europa Cup
Final Obersaxen

https://www.paralymp
ic.org/events

Európsky pohár v
lyžovaní

lyžovanie

Pitztal,
Nemecko

12.12.2016

13.12.201
6

2017 IPC Alpine skiing
Europa Cup Pitztal, AU

https://www.paralymp
ic.org/events

Svetový pohár v
lyžovaní

Tignes,
lyžovanie Francúzsk
o

25.1.2016

29.1.2016

2016 IPCAS World Cup
Tignes

https://www.paralymp
ic.org/events

Svetový pohár v
lyžovaní

lyžovanie

Kranjska
Gora,
Slovinsko

15.1.2016

16.1.2016

2016 IPCAS World Cup
Kranjska Gora

https://www.paralymp
ic.org/events

Svetový pohár v
lyžovaní

lyžovanie

Tarvisio,
Talianskor

18.12016

19.1.2016

2016 IPCAS World Cup
Tarvisio

https://www.paralymp
ic.org/events

Open pohár v plávaní

plávanie

Eger,
Maďarsko

2.4.2016

3.4.2016

Svetový pohár v
plávaní

plávanie

Berlín,
Nemeckoo

9.6.2016

12.6.2016

IDM Swimming Berlin

https://www.paralymp
ic.org/events

Európsky pohár v
plávaní

plávanie

Funchal,
Portugalsk
o

1.5.2016

7.5.2016

2016 IPC Swimming

https://www.paralymp
ic.org/events

Open pohár v atletike

atletika

Chorvátsk
o

11.5.2016

13.5.2016

CROATIAN OPEN
ATHLETICS
CHAMPIONSHIPS 2016

https://www.paralymp
ic.org/events

Majstrovstvá Európy v
atletike

atletika

Grosseto,
Taliansko

10.6.2016

16.6.2016

IPC Athletics European
Championships

https://www.paralymp
ic.org/events

atletika

Dubai,
Spojené
arabské
emiráty

2016 IPC Athletics Grand
Prix

https://www.paralymp
ic.org/athletics/grandprix-2016/8th-fazaainternationalathletics-competition

Medzinárodná
atletická súťaž

17.3.2016

20.3.2016

Hungarian Open Swimming https://www.paralymp
ChampionshipsHungary
ic.org/events
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Svetový pohár v
streľbe

streľba

Bangkok,
Thajsko

12.3.2020

19.3.2016

2016 IPC Shooting World
Cup Bangkok, Thailand

https://www.paralymp
ic.org/events

Medzinárodný turnaj v
streľbe

streľba

Hannover,
Nemecko

7.5.2016

15.5.2016

International Shooting
Competition of Hannover

https://www.paralymp
ic.org/events

Svetový pohár v
streľbe

streľba

Dubaj,
Spojené
arabské
emiráty

20.1.2016

28.1.2016

2016 IPC Shooting World
Cup Al Ain, UAE

https://www.paralymp
ic.org/events

Svetový pohár v
streľbe

streľba

Szczecin,
Poľsko

28.4.2016

5.5.2016

2016 IPC Shooting World
Cup Szczecin, Poland

https://www.paralymp
ic.org/events

A.2. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY – TRÉNERSKÉ SLUŽBY
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady uvedené v tabuľke č. 2.
Predmetné interné účtovné doklady súvisia so zabezpečením trénerských služieb pre vybraných
športovcov. Celková výška výdavkov dosiahla vo vyúčtovaní čiastku 50 704,80 EUR. V prípade
uvedených trénerských služieb nie je známy ich rozsah, jednotková cena, nebol priložený výkaz práce
trénera umožňujúci identifikáciu športovca, času, miesta a rozsahu poskytnutých trénerských služieb
(taktiež nebola priložená zmluva preukazujúca chýbajúce skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné
bližšie určiť rozsah poskytovaných služieb).
V prípade trénerských služieb poskytnutých spoločnosťou GOLSAT s.r.o. športovcovi V. Vadovičovej je
nutné uviesť, že predmetná spoločnosť nemala do 30.11.2018 oprávnenie podľa § 3 písm. a) zákona
o športe oprávnenie poskytovať služby v oblasti športovej činnosti.
V zmysle čl. 7, ods. 3, písm. b) Zmluvy 2016 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú
preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov
a ich realizačných tímov. Uvedené interné účtovné doklady (vzhľadom k predmetu fakturácie) nespĺňajú
základné náležitosti účtovného dokladu podľa §10, ods. 1 zákona o účtovníctve.
Takéto výdavky teda nie je možné považovať za preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné
na zabezpečenie športovej prípravy športovcov a ich realizačných tímov. 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:

50 704,80 Eur

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 43 až 50 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba k svojej námietke priložila nasledovnú dokumentáciu, ktorá nebola oprávnenej osobe
predložená do vypracovania Návrhu správy o kontrolnej činnosti:
1. Fotokópie objednávok na zabezpečenie tréningového procesu pre tím zjazdového
lyžovania/reprezentáciu počas roku 2016 pre subjekty Roman Petrík, MS Couple s.r.o.,
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SPORTIMAX s.r.o.,- bez uvedenia mien konkrétnych športovcov, ktorým budú služby
poskytované. Ďalej na subjekty Plavecký klub Nové Zámky - trénerské služby a príprava Viktora
Keményho, Atletický klub Nové Zámky - príprava Adriána Matúšika, Mgr. Peter Matúška - príprava
Mariána Kuřeju
- Objednávky pre subjekty GOLSAT s.r.o., Ladislav Struhár priložené neboli
2. Fotokópie:
- Tréningová príprava Viktora Kemenyho za mesiac 01/2016 vypracovaná Ladislavom
Struhárom
- Výkazy vykonanej práce subjekty Roman Petrík za mesiace január-jún a augustdecember bez uvedenia mena športovca a rozsahu času, ktorý mu bol trénerom
poskytnutý
- Tréningová príprava športovcov Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová v roku 2016 bez
uvedenia času a miesta výkonu tréningu, bez uvedenia mena osoby/trénera, ktorá
dokument vypracovala
- Výkazy evidencie vykonanej práce osobami Dušan Šaradin a Petra Smaržová (za subjekt
SPORTIMAX s.r.o.) v roku 2016 bez uvedenia času tréningovej prípravy a mien
športovcom, ktorým boli tieto služby poskytnuté.
- Výkazy evidencie vykonanej práce osobou Martin Makovník (za subjekt MS Couple s.r.o.)
za mesiace 01/2016-06/2016 a mesiace 08/2016-12/2016 bez uvedenia času tréningovej
prípravy a mien športovcom, ktorým boli tieto služby poskytnuté.
- Mesačné plány činnosti trénera Ján Botcher (za subjekt Atletický klub Nové Zámky) pre
športovca Adriána Matušíka za mesiace 01/2016-06/2016 bez uvedenia konkrétneho
času, kedy boli športovcovi trénerské služby poskytnuté
- Rozpis tréningu od subjektu Mgr. Peter Matúška bez uvedenia konkrétnych dátumov a
časov kedy boli tréningové služby športovcovi poskytované
- Dokumentácia preukazujúce poskytnutie trénerských služieb pre športovca Vadovičová
Veronika od subjektu GOLSAT s.r.o. priložená nebola. Spoločnosť GOLSAT s.r.o.
nemala v čase poskytovanie trénerských služieb oprávnenie na ich poskytovanie podľa
§ 3 písm. a) zákona o športe oprávnenie poskytovať služby v oblasti športovej činnosti.
Tieto služby mohla poskytovať až od 1.12.2018.
Vzhľadom k predloženiu ďalšej dokumentácie (ktorá kontrolnej skupine povinnou osobou do vypracovania
Návrhu správy o kontrolnej činnosti predložená nebola), ktorá bola iba vo forme fotokópií a ktorá nebola
kompletná, oprávnená osoba listom 2020/7357:6-A9060 vyzvala povinnú osobu na opätovné
sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti (prevzatý 10.3.2020). V zmysle metodického
usmernenia Ministerstva financií k výkonu finančnej kontroly (podľa zákona o finančnej kontrole) č.
MF/008005/2019-1411 môže oprávnená osoba overovať súlad finančnej operácie alebo jej časti so
skutočnosťami podľa § 6 , ods. 4 zákona o finančnej kontrole aj opakovane, pričom finančná kontrola je
ukončená vypracovaním Správy o finančnej kontrole. Nakoľko povinná osoba listom, ktorý bol dňa
17.3.2020 doručený oprávnenej osobe, oznámila odmietnutie opätovného sprístupnenia dokumentácie
ku kontrolnej činnosti, nebolo možné overiť a porovnať zaslané fotokópie povinnou osobou s ich
originálnymi vyhotoveniami, prípadne na mieste dohľadať ďalšiu absentujúcu dokumentáciu, ktorá by
preukázala, že použité verejné prostriedky boli viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
športovej prípravy športovcov a ich realizačných tímov.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

A.3. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY – ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady uvedené v tabuľke č.3.
Vyššie uvedené interné účtovné doklady súvisia so zabezpečením „organizačného poradenstva
a činností pri zabezpečení Slovenského paralympijskeho tímu prostredníctvom Tomáša Bartalského“
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za mesiace 1-12/2016, pričom čiastkové sumy sú prerozdelené medzi jednotlivých vybraných športovcov.
Celková suma predmetných služieb prerozdelená medzi jednotlivých športovcov je vo vyúčtovaní vo
výške 4 320,00 EUR.
V prípade vyššie uvedených služieb nie je známy ich rozsah poskytnutia pre jednotlivých športovcov,
jednotková cena, nebol priložený žiadny doklad pre bližšiu identifikáciu typu služby, identifikáciu času,
miesta a rozsahu poskytnutých služieb (taktiež nebola priložená zmluva preukazujúca chýbajúce
skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné bližšie určiť rozsah poskytovaných služieb). Predmetné
služby podľa predmetu fakturácie nesúvisia so športovou prípravou športovcov a ich realizačných tímov.
V zmysle čl. 7, ods. 3, písm. b) Zmluvy 2016 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú
preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov
a ich realizačných tímov. Služby „organizačného poradenstva a činností pri zabezpečení Slovenského
paralympijskeho tímu prostredníctvom Tomáša Bartalského“ nie je možné na základe vyššie uvedených
skutočností považovať za preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
športovej prípravy športovcov a ich realizačných tímov. 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:

4 320,00 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 52 až 53 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

.
VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba k svojej námietke priložila nasledovnú dokumentáciu, ktorá nebola oprávnenej osobe
predložená do vypracovania Návrhu správy o kontrolnej činnosti:
1. Fotokópiu objednávky od povinnej osoby vystavenú na firmu SVK media s.r.o. na cit.:
“služby spojené spojená s činnosťou Tomáša Bartalského pri zabezpečovaní tímu zjazdového
lyžovania…”
- Tomáš Bartalský je konateľom a jediným spoločníkom spoločnosti SVK media s.r.o.
2. Fotokópie likvidačných listov bez uvedenia názvu dodávateľa/partnera
3. Fotokópie správ zo služobných ciest/akcií - tréningových sústredení Hinterlux 30.10-5.11.2016,
Stubai 13.11-19.11.2016, Hinterlux 16.10-22.10.2016, Hinterlux 1.10-7.10.2016, Hinterlux 22.4.28.4.2016, Livigno 16.4.-23.4.2016, Štrbské pleso 8.2.-11.2.2016, pretekov Krajnska
Gora/Tarvisio/St. Moritz/Tignes 13.1.-29.1.2016
- správy z akcie boli vypracované osobou Roman Petrík, v rámci realizačného tímu je
uvedená aj osoba Tomáš Bartalský avšak nie je známa jeho úloha v rámci relizačného
tímu
- deklarovaný rozsah poskytnutých trénerských služieb zaslaný nebol
Z objednávky vystavenej povinnou osobou na firmu SVK media s.r.o. nevyplýva poskytnutie trénerských
služieb, resp. služieb v oblasti športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona o športe, rovnako tak
nevyplýva poskytnutie trénerských služieb ani z ďalšej poskytnutej dokumentácie povinnou osobou
(likvidačné listy, správy zo služobných ciest/akcií). Vystavené účtovné doklady touto firmou majú
jednoznačne uvedené poskytnutie „organizačného poradenstva a činností pri zabezpečení
Slovenského paralympijskeho tímu prostredníctvom Tomáša Bartalského za mesiace 1-12/2016”.
Firma SVK media s.r.o. navyše ani nemá oprávnenie podľa § 3 písm. a) zákona o športe poskytovať
služby v oblasti športovej činnosti a teda aj trénerskú činnosť.
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Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

A.4. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY – REFUNDÁCIA MZDY
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady uvedené v tabuľke č.4.
Vyššie uvedené interné účtovné doklady predstavujú refundáciu časti mzdy zo strany SPV
zamestnávateľom osôb H. Kolníkovej a M. Hudíka na základe vystaveného sumáru dní, počas ktorých
boli uvedené osoby účastné na športovom podujatí alebo sústredení (celková výška refundácie bola
4 206,66 EUR). V zmysle § 29, ods. 7 zákona o športe je príprava podľa plánu prípravy a účasť
reprezentanta a člena realizačného tímu na významnej súťaži považovaná za iný úkon vo všeobecnom
záujme, na ktorý poskytuje zamestnávateľ pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. Z uvedeného
nevyplýva povinnosť na refundáciu alebo akúkoľvek náhradu za čas, ktorý zamestnanec nestrávi
na pracovisku zo strany SPV voči prípadným zamestnávateľom týchto osôb. V zmysle § 136 a § 137
zákonníka práce sa pracovné voľno poskytuje bez náhrady mzdy tejto osobe.
V zmysle čl. 7, ods. 3, písm. b) Zmluvy 2016 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú
preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov
a ich realizačných tímov. Vzhľadom k vyššie uvedenému nie je možné refundácie miezd daných osôb
považovať za výdavky oprávnené. 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:

4 206,66 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 55 až 62 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

.
VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba k svojej námietke priložila aj potvrdenia od zamestnávateľov športovcov o uzatvorení
dohody o uvoľnení zo zamestnania s náhradou mzdy s jednotlivými športovcami, ktorých zamestnáva.
Jedná sa o dvojstranné dohody uzatvorené medzi zamestnávateľom športovca a samotným
športovcom/zamestnancom - teda nie sú uzatvorené aj s povinnou osobou, ktorá podľa poskytnutej
dokumentácie nie je súčasťou predmetného právneho vzťahu a teda nie je možné povinnú osobu
zaväzovať k zmluvnému plneniu vyplývajúceho zo vzťahu, ktorého nie je účastníkom. Zamestnávatelia
športovcov navyše nie sú športovými organizáciami v zmysle zákona o športe a nie sú ani členovia
povinnej osoby.
V zmysle § 29, ods. 7 zákona o športe je príprava podľa plánu prípravy a účasť reprezentanta a člena
realizačného tímu na významnej súťaži považovaná za iný úkon vo všeobecnom záujme, na ktorý
poskytuje zamestnávateľ pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. V zmysle § 136 a § 137 zákonníka
práce sa pracovné voľno poskytuje bez náhrady mzdy tejto osobe. Z uvedeného nevyplýva povinnosť na
refundáciu alebo akúkoľvek náhradu za čas, ktorý zamestnanec nestrávi na pracovisku zo strany SPV
voči prípadným zamestnávateľom týchto osôb. Povinná osoba môže uzatvoriť zmluvný vzťah so
zamestnávateľom športovcov o finančnej náhrade za uvoľnenie športovca na plnenie reprezentačných
povinností - teda nad rámec zákonom stanovených povinností avšak na úhradu takejto finančnej náhrady
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zamestnávateľovi športovca nemôžu byť použité verejné prostriedky poskytnuté povinnej osobe na
základe Zmluvy 2016, ktorá v čl. 7, ods. 3, písm. b) za oprávnené výdavky považuje iba tie výdavky, ktoré
sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov
a ich realizačných tímov.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

A.5. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD Č. 3016341
Predmetom účtovného dokladu sú výdavky spojené s nákupom doplnkov výživy Biopulse Vigoris
a Biopulse Mobilis v úhrnnej výške 1300,00 EUR od spoločnosti Nutritionvitality s.r.o.. a vykázané na
športovca M. Kamzíka. Doplnok výživy Mobilis je v 60 ks balení za cenu 600,00 EUR a VIGORIS je v 60
ks balení za 700,00 EUR. K predmetným doplnkom výživy chýba preberací protokol preukazujúci ich
prevzatie konkrétnym športovcom. Doplnok výživy Biopulse Vigoris podľa charakteristiky účinných látok
a zloženia od distribútora (HTTP://WWW.BIOPULSE.SK) je:
„Orgánovo-špecifický ultrafiltrát pripravený z králičích semenníkov. Obsahuje bioaktívne peptidy s
podporným, ochranným a regeneračným účinkom na semenníky.“
Vzhľadom k uvedenému nie je možné doplnok výživy Biopulse Vigoris považovať za doplnok výživy
preukázateľne viazaný a zároveň nevyhnutne potrebný na zabezpečenie športovej prípravy daného
športovca.
V zmysle čl. 7, ods. 3, písm. b) Zmluvy 2016 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú
preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov
a ich realizačných tímov. Výdavok spojený s kúpou doplnku výživy Biopulse Vigoris nie je takýmto
výdavkom. 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

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 65 až 67 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.
.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba priložila v rámci svojej námietky k predmetnému účtovnému dokladu priložila:
1. Prehlásenie firmy VETCHEM s.r.o. zo dňa 14.1.2020., že doplnok výživy BIOPULSE VIGORIS je
prihláseným doplnkom výživy na Úrade verejného zdravotníctva.
2. List obsahujúci vyjadrenie výrobcu, podľa ktorého predmetný doplnok výživy prispieva k regenerácii
semenníkov športovca, čím zvyšuje odolnosť organizmu čo umožňuje podať lepší vrcholový výkon predmetný list nie je nikým podpísaný, nie je známy jeho autor, neobsahuje ani identifikačné údaje
firmy/výrobcu doplnku výživy
3. Fotokópiu preberacieho protokolu bez uvedenia dátumu prevzatia doplnku výživy športovcom.
Kontrolná skupina neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému zisteniu nakoľko nemá
za preukázané, že predmetný doplnok výživy je preukázateľne viazaný a zároveň nevyhnutne potrebný
na zabezpečenie športovej prípravy športovca. Primárnym účelom doplnku výživy BIOPULSE VIGORIS
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podľa dostupných zverejnených informácií distribútorom nie je zvyšovanie športovej výkonnosti
športovca/zvyšovanie odolnosti jeho organizmu po vrcholovom výkone. Povinnou osobou doložená
dokumentácia nepreukázala opak.

A.6. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD Č. 3016568
Predmetom účtovného dokladu sú licenčné poplatky za športovca M. Beladiča vystavené Medzinárodným
paralympijským výborom dňa 6.12.2016 v úhrnnej výške 96,30 EUR. V rámci predmetného poplatku je
zahrnutá aj pokuta za neskorú úhradu poplatku vo výške 32,10 EUR.
V zmysle čl. 7, ods. 3, písm. b) Zmluvy 2016 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú
preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov
a ich realizačných tímov. Prípadné penále a pokuty vzniknuté vinou povinnej osoby – SPV nie je možné
považovať za takýto výdavok. 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:

32,10 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 69 až 74 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

.
VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba v rámci svojej námietky argumentuje, že pojem “penalty fee for late payment” znamená
dokúpenie ďalšej licencie nad rámec pôvodne zakúpeného balíka mimo termínu. Tento výklad pojmu však
nepodložila relevantnou dokumentáciou preukazujúcou ich tvrdenie - napr. licenčný poriadok, odkaz na
vybraný úsek pravidiel medzinárodnej organizácie či organizátora súťaže upravujúci platobné podmienky
alebo iným relevantným dokumentom.
Kontrolná skupina neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému zisteniu.

Nedostatok č. 2:

porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 1, písm. j) 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 nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných
prostriedkov.

A.7. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY Č. IDX39216, IDX39116, IDX39316
V rámci predmetných interných účtovných dokladov boli zahrnuté do vyúčtovania faktúry od spoločnosti
Sportimax s.r.o., ktorých predmetom fakturácie bol prenájom osobného motorového vozidla zn. Škoda
Superb 2.0 za mesiace 10/11/12 v roku 2016, pričom mesačná suma nájmu predstavovala 990,00 EUR,
spolu za 3 mesiace 2970,00 EUR.
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V rámci kontroly vyúčtovania služobných ciest športovkyne H. Farkašovej a jej navádzačky nebolo
identifikované použitie predmetného motorového vozidla – športovkyne používali vozidlá iných značiek.
Nie je tak známy účel nájmu predmetného vozidla, ním uskutočnené služobné cesty, rovnako tak nie je
známy rozsah prenajímacích služieb, nie je priložená Zmluva o dlhodobom nájme hnuteľnej veci (nakoľko
sa jednalo o pravidelný prenájom, ktorý pokračoval aj v období rokov 2017 a 2018) a nebolo
identifikované ani samotné použitie daného motorového vozidla v rámci uskutočnených služobných ciest.
V zmysle čl. 4, ods. 1 Zmluvy 2016 sa Prijímateľ zaväzuje použiť dotáciu hospodárne a efektívne, výlučne
na zabezpečenie Účelu a v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. Nakoľko nebolo
identifikované použitie daného vozidla športovkyňami v roku 2016 a nakoľko prenájom trval aj
nasledujúce 2 roky, nie je možné považovať predmetný výdavok za hospodárny, efektívny, účelný
a účinný a teda v zmysle čl. 5, ods. 2 je takýto výdavok neoprávnený. Na základe uvedeného a v zmysle
§ 31, ods. 7 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:

2 970,00 Eur

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 75 až 77 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

.
VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba v rámci svojej námietky argumentuje, že za mesiace 10/11/12 roku 2016 mala športovkyňa
uzatvorenú ústnu dohodu na krátkodobý prenájom vozidla, pričom písomná na dlhodobý prenájom bola
uzatvorená v roku 2017. Na základe Zmluvy 2016, konkrétne čl. 7, ods. 3, písm. b) Zmluvy 2016 musia
byť oprávnené výdavky preukázateľne viazané na zabezpečenie športovej prípravy športovcov a ich
realizačných tímov a v zmysle čl. 4, ods. 1 Zmluvy 2016 sa prijímateľ verejných prostriedkov zaväzuje
použiť dotáciu hospodárne a efektívne, výlučne na zabezpečenie Účelu a v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto zmluve. Ústnu formu uzatvárania zmluvných vzťahov, ktoré zakladajú finančné
plnenie v nie v zanedbateľných čiastkach, nemožno teda považovať za oprávnený výdavok. Povinná
osoba nepreukázala vo svojej námietke hospodárne, efektívne, účinné a účelné použitie poskytnutých
verejných prostriedkov.
Kontrolná skupina neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému zisteniu.
Výsledný odvod na základe porušení finančnej disciplíny za rok 2016:

189 136,07 EUR

B. KONTROLOVANÉ OBDOBIE 1.1.2017 - 31.12.2017
MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2017 na základe Zmluvy 2017 na účet č. SK62 8120 0000 0014 1226 2060
dotáciu vo výške 544.000,00 EUR na účel „Športová príprava vybraných športovcov a športových
kolektívov“.

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

B.1.
VÝDAVKY
TÝKAJÚCE
NA VÝZNAMNEJ SÚŤAŽI

SA

ÚČASTI

ŠPORTOVCOV

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady uvedené v tabuľke č. 5.
Podľa čl. 4 ods. 1 Zmluvy 2017
“Prijímateľ je povinný použiť príspevok výlučne na účel zabezpečenia športovej prípravy športovcov
zo zoznamu top tímu”
Podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy 2017
“Za oprávnené výdavky sa považujú všetky výdavky Prijímateľa alebo výdavky inej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje zabezpečenie športovej prípravy (ďalej len “Priamy
realizátor”), ktoré sú preukázateľne viazané na športovcov uvedených v bode 1 tohto článku a ich
realizačné tímy, nevyhnutne potrebné na zabezpečenie ich športovej prípravy. “
Podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy 2017
“Za oprávnené výdavky podľa bodu 2 tohto článku sa považujú výdavky špecifikované vo všeobecnom
záväznom právnom predpise Poskytovateľa vydaného v súlade s § 100 ods. 1 písm. a) Zákona o športe.
Do času nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Poskytovateľom
podľa § 100 ods. 1 písm. e) Zákona o športe, sa považujú výdavky, špecifikované v prílohe č. 1 k tejto
zmluve.”
Príloha č. 1 k Zmluve 2017
“ Oprávnenými výdavkami použitia príspevku športovcom top tímu sú výdavky nevyhnutne potrebné na
zabezpečenie športovej prípravy športových reprezentantov a talentovaných športovcov, v tom náklady
najmä na
tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné preteky a stretnutia v Slovenskej
republike a v zahraničí”
Predmetom účtovných dokladov uvedených tabuľke č. 5 sú výdavky spojené s účasťou športovcov
zaradených do zoznamu športovcov top-tímu na súťažiach, ktoré nie sú považované za prípravné
preteky alebo stretnutia s sú významnými súťažami podľa § 3 písm. u) Zákona o športe, ktoré nie sú
v súlade so Zmluvou 2017 oprávnenými výdavkami na zabezpečenie ich športovej prípravy.
Výdavky uvedené v tabuľke č. 5 sa týkajú účasti športovcov zo zoznamu top-tímu a ich realizačným tímov
na významných súťažiach v pôsobnosti Medzinárodného paralympijského výboru.
V zmysle čl. 4, bod 2 Zmluvy 2017 o poskytnutí príspevku na športovcov top-tímu na rok 2017 sa
za oprávnené výdavky považujú všetky výdavky na zabezpečenie športovej prípravy, ktoré sú
preukázateľne viazané na športovcov a ich realizačné tímy, nevyhnutne potrebné na zabezpečenie ich
športovej prípravy. V zmysle čl. 6, bod 1 Zmluvy o poskytnutí príspevku na športovcov top-tímu na rok
2017 sa Prijímateľ zaväzuje použiť Príspevok hospodárne, efektívne a výlučne na zabezpečenie Účelu
v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve 2017, ktorým je výlučne účel zabezpečenia športovej
prípravy športovcov zo zoznamu športovcov top tímu. Uhradené náklady za účasť na významných
podujatiach nie sú považované za oprávnené výdavky na zabezpečenie účelu Zmluvy o poskytnutí
príspevku na športovcov top tímu na rok 2017.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

155 120,04 EUR
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VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bode 78 listu obsahujúceho námietky
povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú prílohu
Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Podľa čl. 4 ods. 5 Zmluvy 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky spojené so zabezpečením
športovej prípravy tímov a družstiev zúčastňujúcich sa na významných športových podujatiach.
Na základe uvedeného oprávneným výdavkom použitia príspevku nie sú výdavky na zabezpečenie a
účasť športových reprezentantov a realizačných tímov na významných športových podujatiach.
Následne v prílohe č. 1 Zmluvy 2017 sú uvedené oprávnené výdavky na prípravné preteky a stretnutia v
Slovenskej republiky a v zahraničí. Prípravnými pretekmi a stretnutiami sa rozumejú zápasy a súťaže,
ktoré nemajú súťažnú hodnotu, podujatia, ktoré nie sú zaradené do kvalifikačného hodnotenia športovca
v rámci súťažnej sezóny, výkon športovca sa nezaznamenáva v medzinárodnom kvalifikačnom hodnotení
a jeho umiestnenie nemá vplyv na hodnotenie športovca. Účelom prípravného stretnutia nie získavanie
bodov do výkonnostných rebríčkov alebo kvalifikáciu na inú súťaž alebo podujatie. Cieľom športovej
prípravy je prípravy je príprava športovca dosiahnutie výkonu na významnej súťaži, pričom účasť na nej
už nespadá pod proces športovej prípravy.
Podľa prof. PaedDr. Ivana Čillíka ,Csc úlohou vrcholovej športovej prípravy je dosiahnuť maximálnu
športovú výkonnosť a úspešnosť na významných podujatiach (ČILLÍK, Ivan. 2004., Športová príprava v
atletike. Banská Bystrica. str. 34 - 35. ISBN: 80-8055-992-9).
Povinná osoba priložila listom sp. zn. 2019/8004:2-E1310 stanovisko od generálneho riaditeľa sekcie
športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci “Odpoveď na žiadosť
o stanovisko k oprávneným nákladom použitia príspevku športovcom top tímu” zo dňa 17.1.2020, ktoré
nie je možné akceptovať ako argumentáciu možnosti použitia poskytnutých prostriedkov aj na účasť na
významnej súťaži a to z dôvodu, že stanovisko generálneho riaditeľa nie je špecifikované na konkrétne
ustanovenie Zákona o športe, nie je uvedený ani samotný zákon či konkrétne ustanovenie Zmluvy 2017
z ktorých sa vychádzalo pri poskytnutí predmetného stanoviska.. Vyjadrenie má všeobecný charakter a
nezaoberá sa konkrétnymi prípadmi uvedenými v Návrhu správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2019/027.001
Na zabezpečenie účasti športového reprezentanta alebo talentovaného športovca na významnej súťaži
boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky prostredníctvom Zmluvy č. 0073/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku Slovenskému
paralympijskému výboru zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017 (zverejnenie:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2796241&l=sk).
Povinná osoba zahrnula výdavky spojené so zabezpečením a účasťou športových reprezentantov a
realizačných tímov na nasledovných súťažiach:
Medzinárodná súťaž

Svetový pohár v
lyžovaní

Majstrovstvá sveta v
lyžovaní

šport

Miesto

lyžovanie

Carinthia,
Rakúsko

lyžovanie

Tarvisio,
Taliansko

Od

11.1.2017

23.1.17

Do

paralympic.org

2017 IPC Alpine skiing
World cup Innerkrems;
15.1.2017
World Cups / World Series,
Austria

31.1.17

Tarvisio 2017 World Para
Alpine Skiing
Championships ;World
Championships, Italy

web
https://www.paralympi
c.org/alpineskiing/world-cup20162017/innerkrems
https://www.paralympi
c.org/tarvisio-2017
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lyžovanie

Kranjska
Gora,
Slovinsko

18.1.17

20.1.17

Svetový pohár v
streľbe

streľba

Al Ain,
Arabské
emiráty

19.2.2017

28.2.2017

2017 IPC Alpine
skiing World Cup
Hakuba, JPN

lyžovanie

japonsko

5.3.2017

7.3.2017

Svetový pohár v
lyžovaní

2017 IPC Alpine skiing
World Cup Kranjska Gora ;
World Series, World Cup
Slovinsko

https://www.paralympi
c.org/alpineskiing/world-cup2016-2017/kranjskagora

Al Ain 2017 World Shooting https://www.paralympi
Para Sport World Cup;
c.org/shooting/2017World Cups / World Series
world-cup/al-ain
World Cup / World Series

https://www.paralympi
c.org/alpineskiing/world-cup2016-2017/hakuba

lyžovanie

Korea

9.3.2017

18.3.2017

World Cup / World Series

https://www.paralympi
c.org/alpineskiing/world-cup20162017/pyeongchang

IPC Athletics Grand
Prix

atletika

Dubaj,
Spojené
arabské
emiráty;
Dubai,
UAE

20.3.2017

23.3.2017

9th FAZAA World Para
Athletics Grand Prix ;

https://www.paralympi
c.org/athletics/grandprix-2017

Svetový pohár v
streľbe

streľba

Szczecin,
Poľsko

24.4.2017

2017 World Shooting Para https://www.paralympi
30.4.2017 Sport Grand Prix Szczecin, c.org/shooting/2017Poland; Grand Prix Event
grand-prix/szczecin

International Shooting
Competition of
Hannover

streľba

Nemecko,
Hannover

4.5.2017

14.5.2017

World Cup / World Series;
Eger 2017 World Para
7.5.2017
Powerlifting World Cup ;
World Cups / World Series,
Hungary

2017 IPC Alpine
skiing World Cup
PyeongChang

Local Competition

http://i-s-ch.de/index.php/en/res
ults/2017

Eger 2017 World Para
Powerlifting World
Cup

tlak na
lavičke

Eger,
Maďarsko

4.5.207

Hungarian Open v
plávaní

plávanie

Hodnesov
asárhely,
Maďarsko

20.5.2017

21.5.2017

CROATIAN OPEN
2017

atletika

Chorvátsk
o

27.5.2017

28.5.2017

Local Competition

Berlin Open - Berlin
2017 World Para
Atheltic

atletika

Nemecko,
Berlín

17.6.2017

18.6.2017

Grand Prix Event

https://www.paralympi
c.org/athletics/grandprix-2017/berlin-opengrand-prix

Majstrovstvá Českej
republiky v plávaní

plávanie

Brno, ČR

3.6.2017

3.6.2017

XXII.Czech National open
Para Swimming
Championship; Local
Competition

http://mcrbrno.weebly.com/en.h
tml

World Para Athletics
Championships
London 2017

atletika

Londýn,
Veľká
Británia

14.7.2019

23.7.2019

World Championship

paralympc.org/london2017

Czech Open 2017

atletika

Česká
republika,
Olomouc

25.8.2017

26.8.2017

Local Competition

Svetový pohár v
streľbe

streľba

Osijek,
Chorvátsk
o

21.9.2017

26.9.2017

Osijek 2017 World Shooting https://www.paralympi
Para Sport World Cup;
c.org/shooting/2017World Cups / World Series
world-cup/osijek

Para Sport Festival

tlak na
lavičke

Mexiko

30.9.2017

6.10.2017

Para Sport Festival Mexico;
World Championship

HUNGARIAN OPEN PARA
SWIMMING
https://www.paralympi
CHAMPIONSHIPS 2017; c.org/es/node/255756
Local Competition

https://www.paralympi
c.org/mexico-city2017
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Majstrovstvá sveta v
plávaní
Svetový pohár v
lyžovaní

plávanie

Mexiko

St. Moritz,
lyžovanie Švajčiarsk
o

Mexico 2017 World
27.11.2017 7.12.2017 Championships Swimming
& Po, Regional games
11.12.2017

St Moritz 2017 World Para
16.12.201
Alpine Skiing Word, World
7
Cups/World Series

https://www.paralympi
c.org/alpine-skiingworld-cup-2018/stmoritz

Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

B.2. VÝDAVKY PREDCHÁDZAJÚCICH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania účtovné doklady uvedené v tabuľke č. 6.
Podľa čl. 4 ods. 6 písm. b) Zmluvy 2017:
“Príspevok nie je možné použiť na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch”
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania príspevku pre športovcov zaradených do zoznamu top-tímu
výdavky uhradené v predchádzajúcom kalendárnom roku t. j. v roku 2016, čím konala v rozpore s čl..4
ods.6 písm. b) Zmluvy 2017 a došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách „poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec
oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 14 549,45 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

14 549,45 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 81 až 84 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Osoby, na ktoré sú doklady vystavené sú podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy 2017 považované za “Priamych
realizátorov” a na vyúčtovanie oprávnených výdavkoch sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako v prípade
dokladov vystavených na povinnú osobu. Podľa čl. 4 ods. 6 písm. b) Zmluvy 2017 „Príspevok nie je možné
čerpať na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.“
Na základe bodu 3 Vyjadrenia kontrolovaného subjektu dopĺňame nasledovné:
-

dokladom IDx42016 bolla do oprávnených výdavkov športovca top-tímu Jakuba Kraka v roku
2017 zahrnutá čiastka 3.769,20 Eur, ktorá sa skladala vystavených faktúr spoločnosťou Amer
Sports Czech Republic s.r.o. o.z., (daňový doklad - faktúra č. 4400017056 z 2.10.2016 vystavená
na Jakuba Kraka na kúpu lyžiarok 1 ks a okuliarov 1 ks v celkovej čiastke 334,80 Eur; daňový
doklad - faktúra č. 4400017361 vystavená na Jakuba Kraka na kúpu lyží 2 ks a viazania 2 ks v
celkovej čiastke 1.353,60 Eur; daňový doklad - faktúra č. 400017256 z 11.10.2016 vystavená na
Martina Motyku na kúpu lyží 1 ks a viazania 1 ks v celkovej výške 727,20 Eur; daňový doklad -
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-

-

-

-

-

faktúra č. 4400017975 vystavená na Martina Motyku na kúpu lyží 2 ks a viazania 2 ks v celkovej
výške 1.353,60 Eur). Predmetné výdavky boli zahrnuté do oprávnených výdavkov v rozpore so
Zmluvou 2017 a súčasne časť zahrnutých výdavkov bola na iného športovca ako Jakub Krako a
jeho navádzača. Martin Motyka na základe poskytnutých dokumentov povinnou osobou nebol
členom realizačného tímu v roku 2017.
dokladom IDx41916 bolo do oprávnených výdavkov športovca top-tímu Jakuba Kraka v roku 2017
zahrnutá čiastku 2.720,00 Eur za letenky na kondičné sústredenie v Dominikánskej republike 10.22. mája 2016. Na základe faktúry 8116000419 od spoločnosti pelicantravel.com s.r.o. zo dňa
5.1.2016 boli do oprávnených výdavkov zahrnuté výdavky na transfer, ubytovanie letenky a
poistenie Andrei Píšovej, ktorá nie je športovcom ani členom realizačného tímu športovca.
Predmetné výdavky boli zahrnuté do oprávnených výdavkov v rozpore so Zmluvou 2017.
dokladom IDx41416 bolo do oprávnených výdavkov športovca top-tímu Karin Petrikovičová v roku
2017 zahrnuté výdavky za použitie vlastného cestného motorového vozidla vo výške 560,75 Eur,
ktoré sa týkali (i) použitia vlastného motorového vozidla na tréningy v období od 1.11.-31.11.2016
vo výške 360,00 Eur, pričom povolenie na použitie vlastného motorového vozidla bolo v rozpore
so zákonom o cestovných náhradách a to 1.12.2016 a (ii) použitia vlastného motorového vozidla
na Strahov CUP 2016, Praha, ČR v období od 25.11.-27.11.2016 vo výške 200,75 Eur, pričom
povolenie na použitie vlastného motorového vozidla bolo v rozpore so zákonom o cestovných
náhradách a to 1.12.2016. Predmetné výdavky boli zahrnuté do oprávnených výdavkov v rozpore
so Zmluvou 2017.
dokladom DF3017008 boli do oprávnených výdavkov športovca top-tímu Michal Beladič zahrnuté
výdavky za masérske služby pre tím zjazdového lyžovania pri pretekoch v Pitzal, Kuhtaii a St.
Moritz od Bc. Stanislava Klimana faktúrou č. F 1/17 zo dňa 7.1.2017 vo výške 600,00 Eur. Na
základe priloženého dokumentu k faktúre boli masérske služby poskytnuté iným športovcom ako
Michalovi Beladičovi alebo jeho navádzačovi. Predmetné výdavky boli zahrnuté do oprávnených
výdavkov v rozpore so Zmluvou 2017.
dokladom IDx41716 boli do oprávnených výdavkov športovca top-tímu Petra Smaržová zahrnuté
výdavky zahrnuté do účtovného obdobia roku 2016 a súčasne boli uhradené športovcom v roku
2016. Zahrnutie do oprávnených výdavkov v roku 2017 predstavuje použitie verejných
prostriedkov v rozpore s uzatvorenou Zmluvou 2017.
dokladom IDx41816 boli do oprávnených výdavkov športovca top-tímu Petra Smaržová zahrnuté
výdavky zahrnuté do účtovného obdobia roku 2016 a súčasne boli uhradené športovcom v roku
2016. Zahrnutie do oprávnených výdavkov v roku 2017 predstavuje použitie verejných
prostriedkov v rozpore s uzatvorenou Zmluvou 2017.

Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

B.3. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD IDV20170012
Do vyúčtovania povinná osoba zahrnula nasledovné mzdové výdavky:
Športovec

číslo dokladu

Benjamín Erban
Hana Kolníková
Igor Brunner
Marek Kamzík
Radoslav Malenovský

IDV20170012
IDV20170012
IDV20170012
IDV20170012
IDV20170012

Text
mzdy
mzdy
mzdy
mzdy
mzdy

subjekt
osoba 3
osoba 3
osoba 3
osoba 5
osoba 13

čiastka
3 786,37
1 223,02
860,60
1 860,96
2 498,52

Podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy
“Za oprávnené sa považujú všetky výdavky Prijímateľa alebo výdavky inej právnickej osoby, ak táto osoba
priamo realizuje zabezpečenie športovej prípravy, ktoré sú preukázateľne viazané na športovcov
uvedených v bode 1 tohto článku a ich realizačné tímy, nevyhnutne potrebné na zabezpečenie ich
športovej prípravy”
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Povinná osoba nepreukázala mzdovou evidenciou a výkazmi práce preukazujúcimi viazanosť výdavkov
na účel športovej prípravy jednotlivých športovcov, čím konala v rozpore s čl..4 ods.2 Zmluvy 2017 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 10.229,47 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

10 229,47 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 85 a 86 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba bola požiadaná listom sp. zn. 2019/8168:2-A9060 zo dňa 1.3.2019 o poskytnutie originálov
alebo úradne overených kópii účtovných dokladov ako aj ostatných dokladov a písomností preukazujúcich
účelovosť čerpania poskytnutých verejných prostriedkov v zmysle uzatvorených zmlúv.
Povinná osoba listom vo veci Námietky kontrolovaného subjektu zo dňa 24.1.2020 predložila neoverené
fotokópie nasledovnej dokumentácie:
- Mzdový list za rok 2017 p. Dušana Malenovského za obdobie 4-10/2017
- Rozpisy pracovnej doby po zamestnancoch p. Dušana Malenovského za obdobie 4-10/2017
- Mesačný výkaz práce trénera, realizačného družstva za p. Dušan Malenovský za obdobia 410/2017
- Mzdový list za rok 2017 p. Mgr. Vladimíra Bezdíčka za obdobie 4-10/2017
- Rozpisy pracovnej doby po zamestnancoch p. Mgr. Vladimíra Bezdíčka za obdobia 4-10/2017
- Výkazy evidencie vykonanej práce p. Mgr. Vladímíra Bezdíčka za obdobia 4-10/2017
- Mzdový list za rok 2017 p. Mgr. Michala Čaplu za obdobie 4-10/2017
- Rozpisy pracovnej doby po zamestnancoch p. Mgr. Michala Čaplu za obdobia 4-10/2017
- Výkazy evidencie vykonanej práce p. Michala Čaplu za obdobia 4-10/2017
Z dôvodu nepredloženia originálov dokumentov ani ich overených fotokópii bola povinná osoba listom sp.
zn. 2020/7357:6-A9060 zo dňa 6.3.2020 požiadaná o sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti.
Povinná osoba odpovedala listom zo dňa 16.3.2020 vo veci Vyjadrenie povinnej osoby k žiadosti
o opätovné sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti HKŠ-2019/027.001 zo dňa 6.3.2020,
v ktorom informovala že, nemôže vyhovieť, nakoľko je neopodstatnená a nezákonná.
Na základe nepredloženia originálov alebo overených fotokópii dokumentácie, nesprístupnenia originálov
dokumentácie, bez dostatočného, preukázateľného vysvetlenia zúčtovania oprávnených výdavkov na
mzdových nákladov nebolo možné overiť oprávnenosť výdavkov a ich preukázateľné viazanie na
športovcov uvedených v zozname top-tímu a ich realizačné tímy nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
ich športovej prípravy podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy 2017. Súčasne povinne osoba nedodržala ustanovenie
čl. 7 ods. 1 Zmluvy 2017, ktorým sa zmluvne zaviazala umožniť orgánu oprávnenému na výkon kontroly
podľa osobitného predpisu vykonať kontrolu použitia Príspevku.
Povinná osoba nepreukázala oprávnené výdavky na mzdové náklady zamestnancov, že boli viazané
na športovcov zo zoznamu top-tímu a ich nevyhnutnosť na zabezpečenie ich športovej príprav podľa čl.
4 ods. 2 Zmluvy 2017.
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Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

B. 4. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD. 3017680
Do vyúčtovania povinná osoba zahrnula nasledovné výdavky ubytovanie:
Športovec
Hana Kolníková

Číslo
dokladu
3017680

Text
Ubytovanie 2 osoby

Subjekt

Čiastka v EUR

Club La Santa

1 333.00

Povinná osoba nepreukázala zoznam účastníkov sústredenia a chýbala prezenčná listina zúčastnených
osôb. Zahrnutím predmetných účtovných dokladov do vyúčtovania, povinná osoba konala v rozpore
s čl..4 ods.2 Zmluvy 2017 a došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách „poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec
oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 1.333,00 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

1 333,00 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 94 a 95 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba predložila neoverenú fotokópiu vyúčtovania zahraničnej služobnej cesty v období
od 27.10-6.11.2017 do miesta konania Club La Santa, Lanzarote, Španielsko, povolenie na použitie
vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste na obdobie od 27.10.2017 do 6.11.2017 pre Matúša
Madlengu na cestu z Hlovovca na letisko Schwechat, ktoré nebolo podpísané oprávnenou osobou
a prezenčnú listinu k výplate stravného pri zahraničnej pracovnej ceste, dokument k podujatiu
označeného ako sústredenie s dátumom konania od 27.10. – 5.11.2017, preberací protokol z 5.11.2017
a fotokópie pokladničných dokladov.
Podklad k účtovnému dokladu 3017680 bol vystavený na Mgr. Tomáša Vargu, ktorý sa nezúčastnil
pracovnej cesty a súčasne nebola preukázaná úhrada výdavkov priamym realizátorom.
Vzhľadom k predloženiu ďalšej dokumentácie (ktorá kontrolnej skupine povinnou osobou do vypracovania
Návrhu správy o kontrolnej činnosti predložená nebola), ktorá bola iba vo forme fotokópií a ktorá nebola
kompletná, oprávnená osoba listom 2020/7357:6-A9060 vyzvala povinnú osobu na opätovné
sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti (prevzatý 10.3.2020). V zmysle metodického
usmernenia Ministerstva financií k výkonu finančnej kontroly (podľa zákona o finančnej kontrole)
č. MF/008005/2019-1411 môže oprávnená osoba overovať súlad finančnej operácie alebo jej časti
so skutočnosťami podľa § 6 , ods. 4 zákona o finančnej kontrole aj opakovane, pričom finančná kontrola
je ukončená vypracovaním Správy o finančnej kontrole. Nakoľko povinná osoba listom, ktorý bol dňa
17.3.2020 doručený oprávnenej osobe, oznámila odmietnutie opätovného sprístupnenia dokumentácie
ku kontrolnej činnosti, nebolo možné overiť a porovnať zaslané fotokópie povinnou osobou s ich
originálnymi vyhotoveniami, prípadne na mieste dohľadať ďalšiu absentujúcu dokumentáciu, ktorá by
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preukázala, že použité verejné prostriedky boli viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
športovej prípravy športovcov a ich realizačných tímov.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

B.5. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD 3017633
Do vyúčtovania povinná osoba zahrnula nasledovné výdavky ubytovanie:
Športovec

Číslo
dokladu

Michal Beladič +
navádzač

3017633

Text
Liečebný pobyt Piešťany 09/2017 Beladič a
ubytovanie pred ml

Subjekt

Čiastka v
EUR

Slovenský zväz telesne
postihnutých športovcov

732.90

Povinná osoba nepreukázala zoznam účastníkov sústredenia a chýbala prezenčná listina zúčastnených
osôb. Zahrnutím predmetných účtovných dokladov do vyúčtovania, povinná osoba konala v rozpore
s čl..4 ods.2 Zmluvy 2017 a došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm b) zákona o
rozpočtových pravidlách „poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia,
ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 732,90 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

732,90 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 98 a 99 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba predložila ponukový list pre pána a pani Beladičovú a prezenčnú listinu zo sústredenia
Piešťany v období od 16.11. do 19.11.2017 podpísanú pánom Michalom Beladičom. Na základe
vystavenej faktúry č. 30170126 Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov zo dňa 15.11.2017
bol fakturovaný liečebný pobyt Beladič (ubytovanie) PIešťany 9/2017. Predložená dokumentácia nesúvisí
s predmetom fakturácie.
Predložená dokumentácia sa týkala iného obdobia ako bolo fakturované Slovenským zväzom telesne
postihnutých športovcov,
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.
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B.6. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY 3017142
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania nasledovné účtovné doklady:
Športovec
b - Petra Smaržová

číslo dokladu
3017142

Text

subjekt

Masérske služby_03/2017_výjazd v
Japonsku a test pretekoch v

Bc. Stanislav Kliman

Čiastka v Eur
210,00

Podľa čl. 4 ods. 1 Zmluvy
“Prijímateľ je povinný použiť príspevok výlučne na účel zabezpečenia športovej prípravy športovcov
zo zoznamu športovcov top tímu..”
Podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy
“Za oprávnené sa považujú všetky výdavky Prijímateľa alebo výdavky inej právnickej osoby, ak táto osoba
priamo realizuje zabezpečenie športovej prípravy, ktoré sú preukázateľne viazané na športovcov
uvedených v bode 1 tohto článku a ich realizačné tímy, nevyhnutne potrebné na zabezpečenie ich
športovej prípravy”
Podľa dokumentácie priloženej k účtovným dokladom bolo preukázané, že jednotlivé výdavky neboli
použité na prípravu daného športovca. Zahrnutím predmetných účtovných dokladov do vyúčtovania,
povinná osoba konala v rozpore s čl..4 ods.2 Zmluvy 2017 a došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa
§ 31 ods.1 písm b) zákona o rozpočtových pravidlách „poskytnutie alebo použitie verejných
prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 210,00 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

210,00 Eur

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bode 101 listu obsahujúceho námietky
povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú prílohu
Správy o kontrolnej činnosti.
.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Doklad č. 3017142 - faktúra č. F8/17 vystavená Bc. Stanislavom Klimanom zo dňa 22.3.2017 na
masérske služby v období 28.2.-20.3.2017 vo výške 1.050 Eur. Časť fakturovanej čiastky vo výške 210
Eur bolo zúčtované z použitia verejných prostriedkov Petry Smaržovej, ktorej podľa zoznamu vykonaných
masérskych služieb priloženého k faktúre neboli poskytnuté žiadne masérske služby.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.
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B.7. VÝDAVKY NESÚVISIACE SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU DANÉHO
ŠPORTOVCA
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania účtovné doklady uvedené v tabuľke č. 7.
Podľa dokumentácie priloženej k účtovným dokladom bolo preukázané, že jednotlivé výdavky neboli
použité na prípravu daného športovca. Zahrnutím predmetných účtovných dokladov do vyúčtovania,
povinná osoba konala v rozpore s čl..4 ods.2 Zmluvy 2017 a došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa
§ 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách „poskytnutie alebo použitie verejných
prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 546,51 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

546,51 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené bodoch 106 až 108 a 110 až 113 listu
obsahujúceho námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí
samostatnú prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Doklad IDx06217 - bankové poplatky vo výške 45 Eur nepovažujeme za oprávnené výdavky nevyhnutne
potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovca.
Doklad IDx21617 - povinná osoba nepreukázala, že predmetné výdavky sú nevyhnutne potrebné
výdavky na zabezpečenie športovca
Doklad DF 3017171 - podľa faktúry č. 2017054 od Hanák Richard - HARI zo dňa 11.4.2017 fakturované
Slovenskému paralympijskému výboru, ktorej predmetom bol prenájom športovej haly pre účely súťaže
Medzinárodné majstrovstvá SR v tlaku na lavičke telesne postihnutých športovcov v Bánovciach nad
Bebravou v dňoch 7.-8.4.2017 v počte 7 hodín na čiastku 210 Eur, z ktorej 70 Eur bolo čerpaných z
príspevku na športovcov top-tímu p. Mareka Kamzíka nie sú výdavkom preukázateľne viazaným na
športovca.
Doklad IDx36417 - povinná osoba nepreukázala, že predmetné výdavky sú nevyhnutne potrebné
výdavky na zabezpečenie športovca.
Doklad IDx34117 - povinná osoba nepreukázala, že predmetné výdavky sú nevyhnutne potrebné
výdavky na zabezpečenie športovca.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.
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B.8. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY 3017103, 3017239, 3017397,
3017587, 3017588
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:
Športovec
Veronika
Vadovičová

Interné
číslo
dokladu

Dátum
skutočnej
úhrady

Text
Trénerské služby
Vadovičová 0103/2017_384 hodín
Odmena
reprezentačného trénera
streľba 01-03_2017
Trénerské služby 0406/2017

subjekt

Čiastka V EUR

GOLSAT s.r.o.

2000.00

GOLSAT s.r.o.

2500.00

GOLSAT s.r.o.

2000.00

3017103

23.3.2017

Veronika
Vadovičová

3017239

13/06/207

Veronika
Vadovičová

3017397

5.9.2017

Veronika
Vadovičová

3017587

16.11.2017

Trénerské služby 0709/2017

GOLSAT s.r.o.

2500.00

Veronika
Vadovičová

3017588

16.11.2017

Trénerské služby_0709/2017

GOLSAT s.r.o.

1293.37

Spoločnosť GOLSAT s.r.o., sídlom 703, Vinohrady nad Váhom, IČO: 46 503 552 do 30.11.2018 nemala
v obchodnom registri v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 zapísanú činnosť, ktorá by ju oprávňovala
vykonávať trénerské služby.
Spoločnosť GOLSAT s.r.o.. má zapísanú v obchodnom registri činnosť „športová činnosť podľa § 3
písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov“ od 1.12.2018.
Na základe vyššie uvedeného spoločnosť GOLSAT s.r.o. nebola oprávnená fakturovať za trénerské
služby a povinná osoba ich zahrnutím do vyúčtovania konala v rozpore s čl..4 ods. 2 Zmluvy 2017 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 10 293,37 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

10 293,37 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 121 až 125 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinnou osobou nebolo preukázané, že spoločnosť GOLSAT s.r.o. poskytla športovkyni trénerské služby
a súčasne spoločnosť GOLSAT s.r.o. nebola oprávnenou osobou poskytovať trénerské služby.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.
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B.9. VÝDAVKY NA NÁHRADY MZDY ŠPORTOVCA
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:
Športovec

Interné číslo
účtovného dokladu

Popis úhrady

Čiastka v
EUR

Dodávateľ plnenia

3017464

GALÉRIA UMENIA
Refundácia mzdy Matušíka počas MS
ERNESTA ZMETÁKA v
v atletike 19.6.-30.7.2017
Nových Zámkoch

3017082

Refundácia mzdy Hudík 11,12,/2016

Obecný úrad Dolná Lehota

1821,3

3017222

Refundácia mzdy návadzač Maroš
Hudík_15 dní_03/2017

Obecný úrad Dolná Lehota

910,65

Miroslav Haraus
+ navádzač

3017339

Refundácia mzdy návadzač Maroš
Hudík_16 dní_05,06/2017

Obecný úrad Dolná Lehota

971,36

Miroslav Haraus
+ navádzač

3017472

Refundácia mzdy_Hudík_19
dní_Passo del Stelvio od 23.7 - 29.

Obecný úrad Dolná Lehota

1153,49

Miroslav Haraus
+ navádzač

3017005

Refundácia mzdy_Hudík
Maroš_11,12/2016

Obecný úrad Dolná Lehota

1335,62

Adrián Matušík
Miroslav Haraus
+ navádzač
Miroslav Haraus
+ navádzač

1282,52

Vyššie uvedené interné účtovné doklady predstavujú refundáciu časti mzdy zo strany SPV
zamestnávateľom osôb A. Matušíka a M. Hudíka na základe vystaveného sumáru dní, počas ktorých boli
uvedené osoby účastné na športovom podujatí alebo sústredení (celková výška refundácie bola 7.474,94
EUR).
V zmysle § 29, ods. 7 zákona o športe je príprava podľa plánu prípravy a účasť reprezentanta a člena
realizačného tímu na významnej súťaži považovaná za iný úkon vo všeobecnom záujme, na ktorý
poskytuje zamestnávateľ pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. Z uvedeného nevyplýva povinnosť
na refundáciu alebo akúkoľvek náhradu za čas, ktorý zamestnanec nestrávi na pracovisku zo strany SPV
voči prípadným zamestnávateľom takýchto osôb. V zmysle § 136 a § 137 zákonníka práce sa pracovné
voľno poskytuje bez náhrady mzdy tejto osobe.
V zmysle čl. 4, ods. 2, Zmluvy 2017 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú preukázateľne
viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov a ich
realizačných tímov. Vzhľadom k vyššie uvedenému nie je možné refundácie miezd daných osôb
považovať za výdavky oprávnené.
Povinná osoba ich zahrnutím do vyúčtovania konala v rozpore s čl. 4 ods.2 Zmluvy 2017 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 7 474,94 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

7 474,94 EUR
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VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 127 až 134 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba k svojej námietke priložila aj potvrdenia od zamestnávateľov športovcov o uzatvorení
dohody o uvoľnení zo zamestnania s náhradou mzdy s jednotlivými športovcami, ktorých zamestnáva.
Jedná sa o dvojstranné dohody uzatvorené medzi zamestnávateľom športovca a samotným
športovcom/zamestnancom - teda nie sú uzatvorené aj s povinnou osobou, ktorá podľa poskytnutej
dokumentácie nie je súčasťou predmetného právneho vzťahu a teda nie je možné povinnú osobu
zaväzovať k zmluvnému plneniu vyplývajúceho zo vzťahu, ktorého nie je účastníkom. Zamestnávatelia
športovcov navyše nie sú športovými organizáciami v zmysle zákona o športe a nie sú ani členovia
povinnej osoby.
V zmysle § 29, ods. 7 zákona o športe je príprava podľa plánu prípravy a účasť reprezentanta a člena
realizačného tímu na významnej súťaži považovaná za iný úkon vo všeobecnom záujme, na ktorý
poskytuje zamestnávateľ pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. V zmysle § 136 a § 137 zákonníka
práce sa pracovné voľno poskytuje bez náhrady mzdy tejto osobe. Z uvedeného nevyplýva povinnosť na
refundáciu alebo akúkoľvek náhradu za čas, ktorý zamestnanec nestrávi na pracovisku zo strany SPV
voči prípadným zamestnávateľom týchto osôb. Povinná osoba môže uzatvoriť zmluvný vzťah so
zamestnávateľom športovcov o finančnej náhrade za uvoľnenie športovca na plnenie reprezentačných
povinností - teda nad rámec zákonom stanovených povinností avšak na úhradu takejto finančnej náhrady
zamestnávateľovi športovca nemôžu byť použité verejné prostriedky poskytnuté povinnej osobe na
základe Zmluvy 2017, ktorá v čl. 4, ods. 2 za oprávnené výdavky považuje iba tie výdavky, ktoré sú
preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov a
ich realizačných tímov.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.
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Nedostatok č. 2:

porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 1, písm. j) 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 nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných
prostriedkov.

B.10. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY IDx27117, IDx28217, IDx44317
a IDx47317
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:
Interné
číslo
účtovného
dokladu

Dátum
úhrady

Text

b - Henrieta
Farkašová +
navádzač

IDx27117

04/08/2017

prenájom auta TP_06/2017
Farkašová Lyžovanie

Sportimax s. r. o.

990.00

b - Henrieta
Farkašová +
navádzač

IDx28217

04/08/2017

prenájom auta TP_05/2017
Farkašová Lyžovanie

Sportimax s. r. o.

990.00

b - Henrieta
Farkašová +
navádzač

IDx44317

16/11/2017

prenájom auta TP 07/2017
Farkašová Lyžovanie

Sportimax s. r. o.

990.00

b - Henrieta
Farkašová +
navádzač

IDx47317

16/11/2017

prenájom auta TP_03/2017
Farkašová Lyžovanie

Sportimax s. r. o.

990.00

Športovec

Subjekt

Čiastka v EUR

V rámci predmetných interných účtovných dokladov boli zahrnuté aj faktúry od spoločnosti Sportimax
s.r.o., ktorých predmetom fakturácie bol prenájom osobného motorového vozidla zn. Škoda Superb 2.0
za mesiace 3/5/6/7 v roku 2017, pričom mesačná suma nájmu predstavovala 990,00 EUR, spolu za 4
mesiace 3960,00 EUR.
V rámci kontroly vyúčtovania služobných ciest športovkyne H. Farkašovej a jej navádzačky nebolo
identifikované použitie predmetného motorového vozidla – športovkyne používali vozidlá iných značiek.
Nie je tak známy účel nájmu predmetného vozidla, ním uskutočnené služobné cesty, rovnako tak nie je
známy rozsah prenajímacích služieb, nie je priložená Zmluva o dlhodobom nájme hnuteľnej veci (nakoľko
sa jednalo o pravidelný prenájom, ktorý pokračoval aj v období rokov 2017 a 2018) a nebolo
identifikované ani samotné použitie daného motorového vozidla v rámci uskutočnených služobných ciest.
V zmysle čl. 6, ods. 1 Zmluvy 2017 sa Prijímateľ zaväzuje použiť dotáciu hospodárne a efektívne, výlučne
na zabezpečenie Účelu a v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. Nakoľko nebolo
identifikované použitie daného vozidla športovkyňami v roku 2017 a nakoľko prenájom trval aj
nasledujúce 2 roky, nie je možné považovať predmetný výdavok za hospodárny, efektívny, účelný
a účinný a teda v zmysle čl. 5, ods. 2 je takýto výdavok neoprávnený. Na základe uvedeného a v zmysle
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§ 31, ods. 7 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:

3 960,00 Eur

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 135 až 138 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Na základe Zmluvy 2017, konkrétne čl. 4, ods. 2 Zmluvy 2017 musia byť oprávnené výdavky
preukázateľne viazané na zabezpečenie športovej prípravy športovcov a ich realizačných tímov a v
zmysle čl. 6, ods. 1 Zmluvy 2017 sa prijímateľ verejných prostriedkov zaväzuje použiť dotáciu hospodárne
a efektívne, výlučne na zabezpečenie Účelu a v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve.
Povinná osoba nepreukázala vo svojej námietke hospodárne, efektívne, účinné a účelné použitie
poskytnutých verejných prostriedkov.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.
Výsledný odvod na základe porušení finančnej disciplíny za rok 2017

204 449,68 EUR

C. KONTROLOVANÉ OBDOBIE 1.1.2018 - 31.12.2018
MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2018 na základe Zmluvy 2018 na účet č. SK62 8120 0000 0014 1226 2060
dotáciu na vo výške 486.869,00 EUR na účel „Športová príprava vybraných športovcov a športových
kolektívov“.

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.

C.1.
VÝDAVKY
TÝKAJÚCE
NA VÝZNAMNEJ SÚŤAŽI

SA

ÚČASTI

ŠPORTOVCOV

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady uvedené v tabuľke č. 8.
Predmetom účtovných dokladov sú výdavky spojené s účasťou športovcov zaradených do zoznamu
športovcov top-tímu na významných podujatiach podľa § 3 písm. u) Zákona o športe, ktoré nie sú v
súlade so Zmluvou 2018 oprávnenými výdavkami na zabezpečenie ich športovej prípravy. V prílohe číslo
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1 k Zmluve 2018 medzi oprávnenými nákladmi použitia príspevku zdravotne postihnutým športovcom nie
sú uvedené výdavky na účasť športovcov a ich realizačných tímov na významných podujatiach.
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania príspevku pre športovcov zaradených do zoznamu top-tímu
výdavky za účasť športovcov na významných podujatiach, čím konala v rozpore s čl. 5 ods. 1 Zmluvy
2018 a došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 138 335,02 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

138 335,02 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bode 141 listu obsahujúceho námietky
povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú prílohu
Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy 2018 sa za oprávnené výdavky považujú úhrady oprávnených nákladov, ktoré
sú špecifikované v prílohe č. 1 Zmluvy 2018. Na základe uvedeného oprávneným výdavkom použitia
príspevku nie sú výdavky na zabezpečenie a účasť športových reprezentantov a realizačných tímov
na významných športových podujatiach.
Následne v prílohe č. 1 Zmluvy 2018 sú za oprávnené výdavky uvedené výdkaldvy na prípravné preteky
a stretnutia v Slovenskej republiky a v zahraničí. Prípravnými pretekmi a stretnutiami sa rozumejú zápasy
a súťaže, ktoré nemajú súťažnú hodnotu, podujatia, ktoré nie sú zaradené do kvalifikačného hodnotenia
športovca v rámci súťažnej sezóny, výkon športovca sa nezaznamenáva v medzinárodnom kvalifikačnom
hodnotení a jeho umiestnenie nemá vplyv na hodnotenie športovca. Účelom prípravného stretnutia nie
získavanie bodov do výkonnostných rebríčkov alebo kvalifikáciu na inú súťaž alebo podujatie. Cieľom
športovej prípravy je prípravy je príprava športovca dosiahnutie výkonu na významnej súťaži, pričom
účasť na nej už nespadá pod proces športovej prípravy.
Podľa prof. PaedDr. Ivana Čillíka,Csc úlohou vrcholovej športovej prípravy je dosiahnuť maximálnu
športovú výkonnosť a úspešnosť na významných podujatiach (ČILLÍK, Ivan. 2004., Športová príprava v
atletike. Banská Bystrica. str. 34 - 35. ISBN: 80-8055-992-9).
Povinná osoba priložila listom sp. zn. 2019/8004:2-E1310 stanovisko od generálneho riaditeľa sekcie
športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci “Odpoveď na žiadosť
o stanovisko k oprávneným nákladom použitia príspevku športovcom top tímu” zo dňa 17.1.2020, ktoré
nie je možné akceptovať ako argumentáciu možnosti použitia poskytnutých prostriedkov aj na účasť na
významnej súťaži a to z dôvodu, že stanovisko generálneho riaditeľa nie je špecifikované na konkrétne
ustanovenie Zákona o športe, nie je uvedený ani samotný zákon či konkrétne ustanovenie Zmluvy 2018
z ktorých sa vychádzalo pri poskytnutí predmetného stanoviska.. Vyjadrenie má všeobecný charakter a
nezaoberá sa konkrétnymi prípadmi uvedenými v Návrhu správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2019/027.001
Na zabezpečenie účasti športového reprezentanta alebo talentovaného športovca na významnej súťaži
boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky prostredníctvom Zmluvy č.0138/2018/SŠSŠM o podpore národného športového
projektu v roku 2018 (zverejnenie: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3318672&l=sk).
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Povinná osoba zahrnula výdavky spojené so zabezpečením a účasťou športových reprezentantov a
realizačných tímov na nasledovných medzinárodných súťažiach:
Významná
súťaž

Svetový
pohár
Francúzsko

šport

zjazdové
lyžovanie

Svetový
pohár Zágreb

zjazdové
lyžovanie

Svetový
pohár
Slovinsko

zjazdové
lyžovanie

Miesto

Francúzsko

Zagreb-Sljeme,
Croatia

Od

21.1.2018

8.1.2018

10.1.2018

paralympic.or
g

web

poznámka

World Cups /
World Series

https://www.paral
ympic.org/alpineskiing-world-cup2018/tignes

2018 World Para
Alpine Skiing
World Cup logo
Tignes 2018
World Para
Alpine Skiing
World Cup

9.1.2018

World Cups /
World Series

2018 World Para
Alpine Skiing
https://www.paral
World Cup logo
ympic.org/alpineZagreb 2018
skiing-world-cupWorld Para
2018/zagreb
Alpine Skiing
World Cup

13.1.2018

World Cups /
World Series

https://www.paral
ympic.org/alpineskiing-world-cup2018/kranjska

World Cups /
World Series

2018 World Para
Alpine Skiing
https://www.paral
World Cup logo
ympic.org/alpineVeysonnaz 2018
skiing-world-cupWorld Para
2018/veysonnaz
Alpine Skiing
World Cup
2018 World Para
Alpine Skiing
https://www.paral
World Cup logo
ympic.org/alpineKimberley 2018
skiing-world-cupWorld Para
2018/kimberley
Alpine Skiing
World

Do

26.1.2018

Kranjska Gora

Svetový
pohár
Švajčiarsko

zjazdové
lyžovanie

Veysonnaz,
Švajčiarsko

15.1.2018

18.1.2018

Svetový
pohár Kanada

zjazdové
lyžovanie

Kimberley;
Kanada

8.2.2018

11.2.2018

World Cups /
World Series

Zimné
paralympijské
hry

zjazdové
lyžovanie

Pjongčang

9.3.2018

18.3.2018

paralympic
games

streľba

Dubaj, Spojené
arabské emiráty

Svetový
pohár Dubaj

Majstrovstvá
sveta
Cheongju,
Korea

streľba

Cheongju, Korea

World Para
Alpine Skiing
World Cup

https://www.paral
ympic.org/pyeong PYEONGCHANG
2018
chang-2018
PARALYMPIC
WINTER GAMES

Al Ain 2018 logo
https://www.paral
Al Ain 2018
World Cups / ympic.org/shootin
World Shooting
World Series
g/2018-worldPara Sport World
cup/al-ain
Cup

19.3.2018

28.3.2018

1.5.2018

World
https://www.paral
12.5.2018 Championship ympic.org/cheong
s
ju-2018

Shooting para
sport logo - icon
Cheongju 2018
World Shooting
Para Sport
Championships

Strana 32

13.5.2018

Local
Competition

https://www.paral
ympic.org/events

CROATIAN
OPEN
ATHLETICS
CHAMPIONSHIP
S 2018

9.6.2018

10.6.2018

Local
Competition

https://www.paral
ympic.org/events

The 2nd round of
the first division
men and w

Brno

2.6.2018

2.6.2018

Local
Competition

https://www.paral
ympic.org/events

XXIII.Czech
Open Para
Swimming
Championships

plávanie

Berlín, Nemecko

6.6.2018

11.6.2018

World Cups /
World Series

atletika

Berlín, Nemecko

20.8.2018

European
https://www.paral
26.8.2018 Championship ympic.org/berlins
2018

13.8.2018

World Para
European
https://www.paral
Swimming Allianz
19.8.2018 Championship ympic.org/dublinEuropean
s
2018
Championships

Croatian
Open

atletika

Split, Chorvátsko

11.5.2018

Majstrovstvá
Českej
republiky

atletika

Olomouc

Majstrovstvá
Českej
republiky

plávanie

IDM Berlín

Majstrovstvá
Európy v
atletike

Majstrovstvá
Európy v
plávaní

plávanie

Dublin; Írsko

Berlin 2018 World
Para Swimming
World Series
World Para
Athletics
European
Championships

International
shooting para
sport cup

streľba

Poľsko (Zjelona
Gora)

6.9.2018

9.9.2018

International
Cup

http://results.sius.
com/Events.aspx
SHOOTING
?Championship=
PARA SPORT
e48218d3-cd41INTERANTIONA
48dc-9dd8L CUP Zielona
88831e29ef77&A
Gora
spxAutoDetectCo
okieSupport=1

Európsky
pohár
Holansko

zjazdové
lyžovanie

Landgraaf

6.11.2018

7.11.2018

Local
Competition

https://www.paral
ympic.org/events

Landgraaf 2019
World Para
Alpine Skiing

Európsky
pohár
Holansko

zjazdové
lyžovanie

8.11.2018

9.11.2018

Europa Cups /
https://www.paral
Regional
ympic.org/events
Series

Landgraaf 2019
World Para
Alpine Skiing
Europ

Európsky
pohár Pitztal

zjazdové
lyžovanie

Pitztal 2019
National
https://www.paral
World Para
8.12.2018 11.12.2018 Championship
ympic.org/events Alpine Skiing NC,
s
GER

Svetový
pohár St.
Moritz

zjazdové
lyžovanie

Pitztal; Nemecko

13.12.2018 15.12.2018

Europa Cups /
https://www.paral
Regional
ympic.org/events
Series

St. Moritz 2019
World Para
Alpine Skiing
Euro

Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.
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C.2. VÝDAVKY NA NÁHRADY MIEZD ŠPORTOVCA
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:
Športovec

číslo
dokladu

Adrián Matušík

3018437

Adrián Matušík

3018436

Miroslav Haraus

3018549

Miroslav Haraus + navádzač

3018223

Miroslav Haraus + navádzač

3018009

Text
Refundácia mzdy Matušík
08/2018
Refundácia mzdy Matušík
07/2018
Refundácia mzdy 10/2018 20 dní
Refundácia mzdy Hudík počas
ZPH 2018 19 dní 2.-20.3.2018
Refundácia mzdy 25 dní
12.11.2017-17.11.2017, 26.11.1.12.2017,7.12.-22.12.2017 a
26.12.-29.12.2017 výjazdy
11,12/2017

subjekt
Galéria umenia Ernesta
Zmetáka
Galéria umenia Ernesta
Zmetáka
Obecný úrad Dolná
Lehota

čiastka V
EUR
944,06
944,06
1214,20

Obecný úrad Dolná
Lehota

1 153,49

Obecný úrad Dolná
Lehota

1 517,75

Vyššie uvedené interné účtovné doklady predstavujú refundáciu časti mzdy zo strany SPV
zamestnávateľom osôb A. Matušíka a M. Hudíka na základe vystaveného sumáru dní, počas ktorých boli
uvedené osoby účastné na športovom podujatí alebo sústredení (celková výška refundácie bola 5.773,56
EUR).
V zmysle § 29, ods. 7 zákona o športe je príprava podľa plánu prípravy a účasť reprezentanta a člena
realizačného tímu na významnej súťaži považovaná za iný úkon vo všeobecnom záujme, na ktorý
poskytuje zamestnávateľ pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. Z uvedeného nevyplýva povinnosť
na refundáciu alebo akúkoľvek náhradu za čas, ktorý zamestnanec nestrávi na pracovisku zo strany SPV
voči prípadným zamestnávateľom týchto osôb. V zmysle § 136 a § 137 zákonníka práce sa pracovné
voľno poskytuje bez náhrady mzdy tejto osobe.
V zmysle čl. 4, ods. 2, Zmluvy 2018 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú preukázateľne
viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov a ich
realizačných tímov a súčasne špecifikované v prílohe č. 1 Zmluvy 2018 podľa čl. 4. ods. 1 Zmluvy 2018.
Vzhľadom k vyššie uvedenému nie je možné refundácie miezd daných osôb považovať za výdavky
oprávnené.
Povinná osoba ich zahrnutím do vyúčtovania konala v rozpore s čl..4 ods.2 Zmluvy 2018 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 5.773,56 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

5 773,56 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 142 až 149 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.
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VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, sídlom Bjornsonova ulica č. 1, Nové Zámky, IČO:
36103098 nie je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 Zákona o športe. Na základe uvedeného sa
povinnosti uvedené v § 33 Zákona o športe na túto právnickú osobu nevzťahuje.
Obecný úrad Dolná Lehota, sídlom Dolná Lehota č. 162, IČO: 313351 nie je športovou organizáciou podľa
§ 8 ods. 1 Zákona o športe. Na základe uvedeného sa povinnosti uvedené v § 33 Zákona o športe na túto
právnickú osobu nevzťahuje.
V prílohe č. 1 k Zmluve 2018 sú taxatívne vymedzené oprávnené výdavky použitia príspevku zdravotne
postihnutým športovcom, Refundácia mzdy športovcom nie je zahrnutá medzi oprávnenými výdavkami.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu

C.3. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD 33718, 9718,48418 a 51318
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:
Športovec
Benjamin Erban

číslo
dokladu
33718

Text

subjekt

Strihanie a úprava nechtov

Milna centrum s.r.o.

čiastka
60,50

Benjamin Erban

9718

Ošetrenie nôh

Milna centrum s.r.o.

29,00

Benjamín Erban
Jakub Krako + navádzač

48418
51318

Ošetrenie nôh
masáž tváre

milna centrum, s.r.o.
Siam Center Yim s.r.o.

51,00
70,00

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania výdavky na ošetrenie nôh, úpravu nechtov a masáž tváre.
V zmysle čl. 4, ods. 2, Zmluvy 2018 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú preukázateľne
viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov a ich
realizačných tímov a súčasne špecifikované v prílohe č. 1 Zmluvy 2018 podľa čl. 4. ods. 1 Zmluvy 2018.
Vzhľadom k vyššie uvedenému nie je možné výdavky na ošetrenie nôh, úpravu nechtov a masáž tváre
považovať za výdavky oprávnené.
Povinná osoba ich zahrnutím do vyúčtovania konala v rozpore s čl..4 ods.2 Zmluvy 2018 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 210,50 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

210,50 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 151 a 152 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.
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VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba predložila v prílohe svojho vyjadrenia Potvrdenie z 20.januára 2020 od spoločnosti Anita
Nopp & Co s.r.o., sídlom Hormádska 5120/26, Bratislava, IČO: 52525392, ktoré sa odvoláva na
odporúčanie chirurgickej ambulancie, ktoré povinnou osobou nebolo predložené. Účtovné doklady IDx
33718,9718 a 48418 boli vystavené inou osobou ako osoba, ktorá vydala predmetné potvrdenie.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

C.4. VÝDAVKY NESÚVISIACE S PRÍPRAVOU DANÉHO ŠPORTOVCA
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady uvedené v tabuľke č. 9.
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania výdavky na dizajn kombinézy, tlačiareň, vŕtačku, notebook, tablet,
bankové poplatky, masérske služby, športový materiál a cestovné výdavky, ktoré nesúviseli s prípravou
daného športovca.
V zmysle čl. 4, ods. 2, Zmluvy 2018 sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré sú preukázateľne
viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športovcov a ich
realizačných tímov a súčasne špecifikované v prílohe č. 1 Zmluvy 2018 podľa čl. 4. ods. 1 Zmluvy 2018.
Vzhľadom k vyššie uvedenému nie je možné dané výdavky považovať za výdavky oprávnené.
Povinná osoba ich zahrnutím do vyúčtovania konala v rozpore s čl..4 ods. 2 Zmluvy 2018 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 5.186,99 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

5 186,99 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 155 až 166 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Vzhľadom k predloženiu ďalšej dokumentácie (ktorá kontrolnej skupine povinnou osobou do vypracovania
Návrhu správy o kontrolnej činnosti predložená nebola), ktorá bola iba vo forme fotokópií a ktorá nebola
kompletná, oprávnená osoba listom 2020/7357:6-A9060 vyzvala povinnú osobu na opätovné
sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti (prevzatý 10.3.2020). V zmysle metodického
usmernenia Ministerstva financií k výkonu finančnej kontroly (podľa zákona o finančnej kontrole) č.
MF/008005/2019-1411 môže oprávnená osoba overovať súlad finančnej operácie alebo jej časti so
skutočnosťami podľa § 6 , ods. 4 zákona o finančnej kontrole aj opakovane, pričom finančná kontrola je
ukončená vypracovaním Správy o finančnej kontrole. Nakoľko povinná osoba listom, ktorý bol dňa
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17.3.2020 doručený oprávnenej osobe, oznámila odmietnutie opätovného sprístupnenia dokumentácie
ku kontrolnej činnosti, nebolo možné overiť a porovnať zaslané fotokópie povinnou osobou s ich
originálnymi vyhotoveniami, prípadne na mieste dohľadať ďalšiu absentujúcu dokumentáciu, ktorá by
preukázala, že použité verejné prostriedky boli viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
športovej prípravy športovcov a ich realizačných tímov.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

C.5. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD 43718
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovný účtovný doklad:
Športovec
Jakub Krako +
navádzač

číslo interného
dokladu
43718

Text
Cestovné 27.8.-18.9.2018_1500 km

Subjekt

Čiastka v EUR

Martin Makovník

375.00

Na základe predloženého účtovného dokladu - povolenie na použitie vlastného motorového vozidla
pri pracovnej ceste v období od 17.8.2018 do 18.9.2018 na akciu: stretnutie ŠTK, stretnutie SPV nebolo
preukázané použitie na účel poskytnutia príspevku. Na základe žiadosti HKŠ zo dňa 18.10.2019 neboli
predložené zápisy zo stretnutí ani iný preukazný doklad, ktorý by preukazoval použitie verejných
prostriedkov v súlade so Zmluvou 2018.
Vzhľadom k vyššie uvedenému nie je možné dané výdavky považovať za výdavky oprávnené.
Povinná osoba ich zahrnutím do vyúčtovania konala v rozpore s čl..4 ods.2 Zmluvy 2018 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 375,00 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

375,00 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bode 169 listu obsahujúceho námietky
povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú prílohu
Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba predložila nepodpísanú fotokópiu Zápisnice športovo technickej komisie – zjazdové
lyžovanie zo dňa 17.9.2018.
Vzhľadom k predloženiu ďalšej dokumentácie (ktorá kontrolnej skupine povinnou osobou do vypracovania
Návrhu správy o kontrolnej činnosti predložená nebola), ktorá bola iba vo forme fotokópií a ktorá nebola
kompletná, oprávnená osoba listom 2020/7357:6-A9060 vyzvala povinnú osobu na opätovné
sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti (prevzatý 10.3.2020). V zmysle metodického
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usmernenia Ministerstva financií k výkonu finančnej kontroly (podľa zákona o finančnej kontrole) č.
MF/008005/2019-1411 môže oprávnená osoba overovať súlad finančnej operácie alebo jej časti so
skutočnosťami podľa § 6 , ods. 4 zákona o finančnej kontrole aj opakovane, pričom finančná kontrola je
ukončená vypracovaním Správy o finančnej kontrole. Nakoľko povinná osoba listom, ktorý bol dňa
17.3.2020 doručený oprávnenej osobe, oznámila odmietnutie opätovného sprístupnenia dokumentácie
ku kontrolnej činnosti, nebolo možné overiť a porovnať zaslané fotokópie povinnou osobou s ich
originálnymi vyhotoveniami, prípadne na mieste dohľadať ďalšiu absentujúcu dokumentáciu, ktorá by
preukázala, že použité verejné prostriedky boli viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
športovej prípravy športovcov a ich realizačných tímov.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

C.6. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD Č. 3018241
Predmetom účtovného dokladu sú obstarávacie náklady na VIS 500 - zameriavacie zariadenie
pre zrakovo postihnutých športovcom vyfakturované na základe dodávateľskej faktúry č. 1395 zo dňa
22.5.2018 od spoločnosti EKO-AIMS OY vo výške 1.268,52 Eur- Zameriavacie zariadenie prevzal Štefan
Kopčík, Ul. Mládeže 2356/35 Poprad.
Vo vyúčtovaní použitia poskytnutých verejných prostriedkov boli predmetné výdavky priradené k účelu
športovej prípravy Radoslava Malenovského.
Vzhľadom k vyššie uvedenému nie je možné dané výdavky považovať za výdavky oprávnené.
Povinná osoba ich zahrnutím do vyúčtovania konala v rozpore s čl..4 ods.2 Zmluvy 2018 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 1.268,52 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

1 268,52 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bode 177 listu obsahujúceho námietky
povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú prílohu
Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Kontrolná skupina trvá na zisteniach uvedených k tomuto bodu správy.
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C.7. VÝDAVKY UHRADENÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM ROKU
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:
Športovec

číslo
dokladu

Text

subjekt

čiastka v EUR

Henrieta Farkašová +
navádzač

28018

Cestovné lístky TP 11-12/2017

ZSSK

13,06

Henrieta Farkašová +
navádzač

28018

Ubytovanie Jasná TP 11-12/2017

Áčko, a.s.

64,00

Henrieta Farkašová +
navádzač

28018

Daň uz ubytovania TP 11-12/2017

Áčko, a.s.

2,80

Henrieta Farkašová +
navádzač

28018

Strava TP 11-12/2017

Áčko, a.s.

32,10

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania príspevku pre športovcov zaradených do zoznamu top-tímu
výdavky uhradené v predchádzajúcom kalendárnom roku t.j. v roku 2017, čím konala v rozpore s čl..4
ods.4 písm. c) Zmluvy 2018 a došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o
rozpočtových pravidlách „poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia,
ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 111,96 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

111,96 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 180 až 182 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Osoby, na ktoré sú doklady vystavené sú podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy 2018 považované za “Priamych
realizátorov” a na vyúčtovanie oprávnených výdavkoch sa vzťahujú rovnaké povinnosti ako v prípade
dokladov vystavených na povinnú osobu. Podľa čl. 4 ods. 4 písm. c) Zmluvy 2018 „Príspevok nie je možné
čerpať na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.“
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

C.8. VÝDAVKY
MAJETKU

NA

OBSTARANIE

DLHODOBÉHO

HMOTNÉHO

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:
Športovec
Marián Kuřeja
Marián Kuřeja

číslo
dokladu
52718
3018276

Text

subjekt

čiastka V EUR

Vozík inv. Xenon TP 11/2018

Letmo SK, s.r.o.

1 397,60

Zdravotnícky materiál_thera Tigo
dotyková obrazovka s biofeetbeckom

ProormedentSk s.r.o.

958,80
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Marián Kuřeja
Marián Kuřeja
Marián Kuřeja

3018275
3018275
3018275

Fixácie nártov
Podpoery lýtok
Systém proti prevráteniu vozíka

ProormedentSk s.r.o.
ProormedentSk s.r.o.
ProormedentSk s.r.o.

494,40
466,80
708,00

Marián Kuřeja

3018274

Aktívno-pasívny prístroj thera tigo pre
horné končatiny

ProormedentSk s.r.o.

1 668,00

Predmetom účtovných dokladov sú úhrady výdavkov za obstaranie dlhodobého hmotného majetku čím
došlo k porušeniu čl. 3 a čl. 4 ods. 3 Zmluvy 2018 a k porušeniu § 31 ods. 1 písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách, nakoľko v rámci Zmluvy 2018 neboli Prijímateľovi poskytnuté finančné
prostriedky na kapitálové výdavky/kapitálové transfery a boli určené výhradne na bežné výdavky/bežné
transfery (špecifikované v čl. 3, čl. 4 ods. 3 a prílohy č. 1 k Zmluve 2018).
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania príspevku pre športovcov zaradených do zoznamu top-tímu
výdavky na dlhodobý hmotný majetok, čím konala v rozpore s čl..3 Zmluvy 2018 a došlo k porušeniu
finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách „poskytnutie alebo
použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu
verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 5.693,60 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

5 693,60 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 185 až 188 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Doklad IDx52718 - faktúra č. 2018-0842 od spoločnosti Letmo SK s.r.o, sídlom Mládežnícka 8, Banská
Bystrica, IČO 35890142 zo dňa 6.11.2018 predmetom, ktorej bol mechanický invalidný vozík Xenon
v obstarávacej cene 3.034,48 Eur.
Podľa § 8 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách sa výdavky štátneho rozpočtu poskytnú formou
bežných výdavkov a kapitálových výdavkov. Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových
výdavkov obsahuje ekonomická klasifikácia výdavkov § 4 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách.
Podľa čl. 3 Zmluvy 2018 bol príspevok poskytnutý vo forme „bežných výdavkov“. Podľa Metodického
usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 20014
a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú bežné výdavky definované v časti B
pod položkami 600 a kapitálové výdavky pod položkami 700. Podľa uvedeného metodického usmernenia
„Príslušenstvom hmotného majetku sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok ....
a k hlavnej veci sa priradí dodatočne.“
Povinná osoba nepreukázala dokumentáciou, že položky uvedené v účtovných dokladoch 3018274,
3018275 a 3018276 tvoria samostatné hnuteľné veci.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.
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C.9. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD 3018390
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovný účtovný doklad:
Športovec
Miroslav Haraus + navádzač

číslo
dokladu
3018390

Text

subjekt

Servis lyží

Pálenice, s.r.o.

čiastka v EUR
3 000,00

Spoločnosť PÁLENICE s.r.o., sídlom Dolná Lehota 162, Dolná Lehota, IČO: 46 900748 nemala
v obchodnom registri v období od 1.1.2018 do 30.11.2018 zapísanú činnosť, ktorá by ju oprávňovala
vykonávať servis lyží.
Na základe vyššie uvedeného spoločnosť PÁLENICE s.r.o. nebola oprávnená fakturovať za servis lyží
a povinná osoba ich zahrnutím do vyúčtovania konala v rozpore s čl..4 ods.2 Zmluvy 2017 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 3.000,00 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

3 000,00 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 191 a 192 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinnou osobou nebolo preukázané, že spoločnosť Pálenice s.r.o. poskytla športovcovi služby vo forme
servisu lyží nakoľko nebola osobou oprávnenou poskytovať tieto služby.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

C.10. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY 3018242, 3018244, 3018401 a
180018
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:
Športovec
Veronika
Vadovičová
Veronika
Vadovičová
Veronika
Vadovičová

Interné
číslo
dokladu

Číslo
externého
dokladu

Dátum
skutočnej
úhrady

Text

subjekt

Čiastka v EUR

3018242

180003

07.06.18

Odmena repre tréner 0105/2018

Golsat, s..r. o.

1500,00

3018244

180004

07.06.18

Trénerské služby_0105/2018

Golsat, s..r. o.

3000,00

3018401

180017

06.09.18

Odmena repre tréner0608/2018

Golsat, s..r. o.

2000,00
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Veronika
Vadovičová

3018402

180018

06.09.18

Trénerské služby 0608/2018

Golsat, s..r. o.

1356,54

Spoločnosť GOLSAT s.r.o., sídlom 703, Vinohrady nad Váhom, IČO: 46 503 552 do 30.11.2018 nemala
v obchodnom registri v období od 1.1.2018 do 30.11.2017 zapísanú činnosť, ktorá by ju oprávňovala
vykonávať trénerské služby.
Spoločnosť GOLSAT s.r.o.. má zapísanú v obchodnom registri činnosť „športová činnosť podľa § 3
písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov“ od 1.12.2018.
Na základe vyššie uvedeného spoločnosť GOLSAT s.r.o. nebola oprávnená fakturovať za trénerské
služby a povinná osoba ich zahrnutím do vyúčtovania konala v rozpore s čl..4 ods.2 Zmluvy 2017 a došlo
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 7.856,54 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

7 856,54 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v v bodoch 196 až 198 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinnou osobou nebolo preukázané, že spoločnosť GOLSAT poskytla športovkyni trénerské služby
nakoľko nebola osobou oprávnenou poskytovať tieto služby
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

C.11. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD IDV12
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:

Športovec

Interné
číslo
účtovného
dokladu

Dátum
úhrady

m - Benjamín
Erban

IDV12

31.12.18

m - Karin
Petrikovičová

IDV12

31.12.18

Text
Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb (1):
obdobie (napr. január - december):
Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb (1):
obdobie (napr. január - december):

Subjekt

Čiastka v EUR

osoba 27

913,05

osoba 17

9584
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m - Radoslav
Malenovský

IDV12

31.12.18

m - Tatiana
Blattnerová

IDV12

31.12.18

Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb (1):
obdobie (napr. január - december):
Hrubé mzdy vyplatené osobám
(zamestnancom) vrátane odvodov
zamestnávateľa
počet fyzických osôb (1):
obdobie (napr. január - december):

osoba 29

6760

osoba 28

1946,23

Povinná osoba nepreukázala mzdovou evidenciou a výkazmi práce preukazujúcimi viazanosť výdavkov
na účel športovej prípravy jednotlivých športovcov, čím konala v rozpore s čl..4 ods. 2 Zmluvy 2018 a
došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
„poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“.
V súlade s § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách je povinná osoba odviesť finančné prostriedky
do štátneho rozpočtu vo výške 19.203,28 EUR.

Odvod vo výške porušenia finančnej
disciplíny:

19 203,28 EUR

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bode 206 listu obsahujúceho námietky
povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú prílohu
Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba vo svojom vyjadrení predložila fotokópie nasledovnej dokumentácie:
- Mzdový list za rok 2018 p. Daniely Šipošovej za obdobie 7-11/2018
- Rozpis pracovnej doby po zamestnancoch za obdobie 7-11/2018 p. Daniely Šipošovej
- Pracovný výkaz Daniely Šipošovej za obdobie 7-11/2018
- Mzdový list za rok 2018 p. Dušana Malenovského za obdobie 6-10/2018
- Rozpis pracovnej doby po zamestnancoch za obdobie 6-10/2018
- Pracovný výkaz p. Dušana Malenovského za obdobie 6-10/2018
- Mzdový list za rok 2018 p. Svätopluka Pacáka za obdobie 7-10/2018
- Rozpis pracovnej doby po zamestnancoch za obdobie 7-10/2010
- Pracovný výkaz p. Svätopluka Pacáka za obdobie 7-10/2018
Vzhľadom k predloženiu ďalšej dokumentácie (ktorá kontrolnej skupine povinnou osobou do vypracovania
Návrhu správy o kontrolnej činnosti predložená nebola), ktorá bola iba vo forme fotokópií a ktorá nebola
kompletná, oprávnená osoba listom 2020/7357:6-A9060 vyzvala povinnú osobu na opätovné
sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti (prevzatý 10.3.2020). V zmysle metodického
usmernenia Ministerstva financií k výkonu finančnej kontroly (podľa zákona o finančnej kontrole)
č. MF/008005/2019-1411 môže oprávnená osoba overovať súlad finančnej operácie alebo jej časti so
skutočnosťami podľa § 6 , ods. 4 zákona o finančnej kontrole aj opakovane, pričom finančná kontrola je
ukončená vypracovaním Správy o finančnej kontrole. Nakoľko povinná osoba listom, ktorý bol dňa
17.3.2020 doručený oprávnenej osobe, oznámila odmietnutie opätovného sprístupnenia dokumentácie
ku kontrolnej činnosti, nebolo možné overiť a porovnať zaslané fotokópie povinnou osobou s ich
originálnymi vyhotoveniami, prípadne na mieste dohľadať ďalšiu absentujúcu dokumentáciu, ktorá by
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preukázala, že použité verejné prostriedky boli viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
športovej prípravy športovcov a ich realizačných tímov.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.

Nedostatok č. 2:

porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 1, písm. j) 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 nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných
prostriedkov.

C.12. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY 56417, 56517, 56617, 56717,
61318, 61418
Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady:

Športovec
m - Henrieta
Farkašová +
navádzač
m - Henrieta
Farkašová +
navádzač
m - Henrieta
Farkašová +
navádzač
m - Henrieta
Farkašová +
navádzač
m - Henrieta
Farkašová +
navádzač
m - Henrieta
Farkašová +
navádzač

Interné
číslo
účtovného
dokladu

číslo ext.
dokladu

Dátum
úhrady

56417

201712489

06/06/2018

Prenájom
auta_09/2017

Sportimax s.r.o.

990

56517

201712494

06/06/2018

Prenájom
auta_11/2017

Sportimax s.r.o.

990

56617

201712495

06/06/2018

Prenájom auta TP
12/2017

Sportimax s.r.o.

990

56717

201712493

06/06/2018

Prenájom
auta_10/2017

Sportimax s.r.o.

990

61318

201808342

28/12/2018

Prenájom motorového
vozidla TP 03/2018

Sportimax, s.r.o.

990

61418

201808344

28/12/2018

Prenájom motorového
vozidla TP 02/2018

Sportimax, s.r.o.

990

Text

Subjekt

Čiastka v
EUR

V rámci predmetných interných účtovných dokladov boli zahrnuté aj faktúry od spoločnosti Sportimax
s.r.o., ktorých predmetom fakturácie bol prenájom osobného motorového vozidla zn. Hyunday SantaFé
za mesiace 9/10/11/12 v roku 2017 a 2/3 v roku 2018, pričom mesačná suma nájmu predstavovala 990,00
EUR, spolu za 6 mesiacov 5.940,00 EUR.
V rámci kontroly vyúčtovania služobných ciest športovkyne H. Farkašovej a jej navádzačky nebolo
identifikované použitie predmetného motorového vozidla – športovkyne používali vozidlá iných značiek.
Nie je tak známy účel nájmu predmetného vozidla, ním uskutočnené služobné cesty, rovnako tak nie je
známy rozsah prenajímacích služieb, nie je priložená Zmluva o dlhodobom nájme hnuteľnej veci (nakoľko
sa jednalo o pravidelný prenájom, ktorý pokračoval aj v období rokov 2017 a 2018) a nebolo
identifikované ani samotné použitie daného motorového vozidla v rámci uskutočnených služobných ciest.
V zmysle čl. 6, ods. 1 Zmluvy 2018 sa Prijímateľ zaväzuje použiť dotáciu hospodárne a efektívne, výlučne
na zabezpečenie Účelu a v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. Nakoľko nebolo
identifikované použitie daného vozidla športovkyňami v roku 2018 a nakoľko prenájom trval aj
nasledujúce 2 roky, nie je možné považovať predmetný výdavok za hospodárny, efektívny, účelný
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a účinný a teda v zmysle čl. 5, ods. 2 je takýto výdavok neoprávnený. Na základe uvedeného a v zmysle
§ 31, ods. 7 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:

5 940,00 Eur

VYJADRENIE POVINNEJ OSOBY K NÁVRHU SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Vyjadrenie povinnej osoby k predmetnému zisteniu je uvedené v bodoch 209 až 212 listu obsahujúceho
námietky povinnej osoby k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 24.1.2019, ktorý tvorí samostatnú
prílohu Správy o kontrolnej činnosti.

VYJADRENIE KONTROLNEJ SKUPINY K NÁMIETKAM POVINNEJ OSOBY
Povinná osoba vo svojom vyjadrení predložila fotokópie rozpisov jázd za marec 2017, máj 2017, jún 2017,
júl 2017, september 2017, október 2017, november 2017, december 2017, február 2018, marec 2018.
Predložené rozpisy jázd neobsahujú údaj o kilometroch,
Zahrnutie účtovných dokladov 56417 až 56717 do oprávnených výdavkov roku 2018 bolo v rozpore
s ustanovením čl. 4 ods. 4 písm. c) Zmluvy 2018, na základe ktorého „Príspevok nie je možné použiť na
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch“.
Povinná osoba vo svojom vyjadrení k návrhu správy o kontrolnej činnosti nepreukázala splnenie
podmienok podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Zmluvy 2018, na základe ktorého „za výdavky na oprávnené náklady
sa považujú výdavky hospodárne vynaložené na príslušný Účel v správnom čase, vo vhodnom množstve
a kvalite za najlepšiu cenu“.
Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného neakceptuje námietku povinnej osoby k predmetnému
zisteniu.
Výsledný odvod na základe porušení finančnej disciplíny za rok 2018

ODPORÚČANIA

NA

ODSTRÁNENIE

192 955,07 EUR

IDENTIFIKOVANÝCH

NEDOSTATKOV
OPIS NEDOSTATKU
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

CHARAKTER
NEDOSTATKU
Finančný – odvod
prostriedkov na účet
Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu
SR

ODPORÚČANIE/NAVRHNUTÉ
OPATRENIE
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 , ktoré nesúvisia
alebo sú v priamom rozpore s účelom,
na ktorý boli verejné prostriedky
poskytnuté.
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3.

Nedostatok č. 2:
porušenie finančnej disciplíny,
v zmysle § 31, ods. 1, písm. j)
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

V prípade
poskytovania
tovarov
konečným
užívateľom
zabezpečiť
k
prevzatiu
tovarov
preberacia
protokoly
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 za celé kontrolované obdobie na základe identifikovaných porušení
finančnej disciplíny:
586 540,82 EUR

LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU
NEDOSTATKOV
Do 15 pracovných 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:
Počet listov správy:
ROZDEĽOVNÍK:
Výtlačok č. 1:
Výtlačok č. 2
Výtlačok č. 3
Výtlačok č. 4

4
47

Slovenský paralympijský výbor
oddelenie hlavného kontrolóra športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - sekcia športu
Úrad vládneho auditu SR
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PRÍLOHY
Príloha č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Popis
Tabuľka č. 1 Zoznam účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania oprávnených
výdavkov – časť A.1. Správy o kontrolnej činnosti
Tabuľka č. 2 Zoznam účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania oprávnených
výdavkov – časť A.2. Správy o kontrolnej činnosti
Tabuľka č. 3 Zoznam účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania oprávnených
výdavkov – časť A.3. Správy o kontrolnej činnosti
Tabuľka č. 4 Zoznam účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania oprávnených
výdavkov – časť A.4. Správy o kontrolnej činnosti
Tabuľka č. 5 Zoznam účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania oprávnených
výdavkov – časť B.1. Správy o kontrolnej činnosti
Tabuľka č. 6 Zoznam účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania oprávnených
výdavkov – časť B.2. Správy o kontrolnej činnosti
Tabuľka č. 7 Zoznam účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania oprávnených
výdavkov – časť B.7. Správy o kontrolnej činnosti
Tabuľka č. 8 Zoznam účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania oprávnených
výdavkov – časť C.1. Správy o kontrolnej činnosti
Tabuľka č. 9 Zoznam účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania oprávnených
výdavkov – časť C.4. Správy o kontrolnej činnosti
Tabuľka č. 10 Zoznam účtovných dokladov uvedených v Správe o kontrolnej činnosti,
ktoré tvoria prílohu
Námietky povinnej osoby k Návrhu správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2019//027.001
Žiadosť oprávnenej osoby o opätovné sprístupnenie dokumentácie ku kontrolnej činnosti
HKŠ-2019/027.001 (list 2020/7357:6-A9060)
Vyjadrenie povinnej osoby k zaslanej žiadosti o opätovné sprístupnenie dokumentácie ku
kontrolnej činnosti
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